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SOUSTAVA KQŽHŽ. INTEGUMENTUM C Q M M U N 5

Kožní soustava tvoří souvislý pokryv celého těla. Tvoří bariéru mezi vnitřním 

prostředím organizmu a jeho okolím, má proto řadu významných funkcí. Posky

tuje mechanickou ochranu hlouběji uloženým orgánům a částem těla, je 

sídlem kožních smyslů (vnímání dotyku, tepla, chladu, bolesti), podílí se na ter- 

moregulaci (řízení tělesné teploty) zvýšením nebo omezením výdeje tepla, 

uplatňuje se při látkové výměně (schopnost vylučovat a vstřebávat některé lát

ky, tvorba provitaminu D) a je orgánem rezervním (ukládání tukových zásob, 

zásobárna krve). ■
v,: ...';’■' _ i ■ ■

Kůži dělíme na dva oddíly, vlastní kůži (cutis) a přídatné kožní ústroje (kožní 

adnexa).

KŮŽE. CUTIS (DERMA)

Kůže má podobu silné blány, která pokrývá celý povrch těla a tvoří tak jeho 

ochranný obal. Její plošný rozsah je proto shodný s velikostí tělního povrchu a 

měří podle velikosti těla 1,5 až 2 m2. Z této plochy připadá na hlavu a krk asi 11 %, 

na trup 30%, na horní končetiny 23% a na dolní končetiny 36% (tyto hodnoty 

mají význam v klinické praxi při posuzování rozsahu popálenin).

Tloušfka kůže (bez podkožního vaziva) kolísá mezi 1 až 4 mm. Na trupu je kůže 

silnější na straně dorzální, na končetinách je silnější na straně extenzorů. O bec

ně platí, že kůže je nejsilnější tam, kde působí největší tlak, tj. na dlaních a na
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chodidlech (zde se mohou vytvářet tzv. mozoly). Nejtenčí a nejjemnější je kůže 

na očních víčkách a na předkožce. Pohyblivost kůže proti spodině je v různých 

částech těla odlišná. Stejně diferencovaně je vyvinutý podkožní tukový polštář 

(v závislosti na fyzikálních nárocích kladených na kůži v různých místech těla).

Tukový podkožní polštář ie individuálně různě silný a významným způsobem 

se podílí na modelaci obrysů lidského těla. Způsob rozložení podkožního typu je 

odlišný u mužů a žen.

Barva kůže se liší podle obsahu pigmentu ímelanin). Je odlišná u téhož jedin

ce na různých místech těla (tmavější zabarvení kůže na zádech, na končeti

nách na straně extenzorů, v axile, na skrotu a penisu, na labia majora pudendi, 

v okolí řitního otvoru a na dvorci prsním) a mění se během života a při různých 

funkčních stavech (kůže novorozence je světlá, s přibývajícím věkem tmavne, 

u těhotných žen se objevují na některých místech těla tzv. těhotenské skvrny). 

Po ozařování kůže (rtg, zářiče) a po spáleninách.se naopak mohou objevovat 

světlé skvrny. Barvu kůže vedle obsahu kožního pigmentu ovlivňuje také 

tloušfka pokožky, prokrvení a pod. Pigmentace kůže se zintenzivňuje účinkem 

ultrafialových paprsků (zvyšuje se ochrana hlubších vrstev kůže proti škodlivému 

záření). Rozdíly pigm entace u příslušníků různých lidských plemen jsou dány roz

dílným množstvím pigmentu.

Kožní relief (obr. 1). Povrchová strana kůže není v žádném místě zcela hlad

ká. Jsou na ní četné vyvýšeniny a vklesliny, které vytvářejí složitý povrchový 

relief. Jeho základem jsou především konstantní permanentní rýhy, které jsou 

zřetelné již u plodu, plně vyvinuté jsou u novorozence a  nemizí ani po napnutí 

kůže. Jsou dvojího typu: kožní brázdy (sulci cutisla kožní (hmatové) lišty (cristae
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cutis).

1. Sulci cutis můžeme dále rozdělit na výraznější velké ohybové rýhy a vlastní- 

drobné sulci cutis.

a / Velké ohybové rýhy (lineae flexionis, ruaulae] probíhají zejména v okolí 

kloubů (např, zápěstí, prsty, loket) a v místě kožních svalů na obličeji ísulcus 

mentolabialis, sulcus nasolabialis a krku (vrásky). Nejvýraznější jsou tyto rýhy na 

dlani (obr. 2). I zde vznikají jako rýhy ohybové při zavření ruky: linea mensalis 

(linea occlusionis diaitorum triům ulnarium) je uložena nejdistálněji a probíhá od 

ulnárního okraje ruky do dlaně. Leží proti třem ulnárním prstům. Linea cephalica,

Obr. 1: Plastické schéma stavby kůže. 1- papily koria, 2 - lišty epidermis s vyústě
ním polních žláz, 3 - lišta epidermis, 4 - paplla koria, 5 - klubíčko polní žlázy, 6 - 
podkožní tukové vazivo, 7 - kožní cévy.

'(linea manus clausae) leží proximálněji, začíná na radiálním okraji ruky a dosa-



huje až na úroveň 4. prstu. Linea vitalis [linea oppositionis pollicis) obkružuje 

thenarový val. Uvedené rýhy mohou být souvislé, mohou však být také rozděle-

Obr. 2: Ohybové rýhy dlaně. 1 - ohybové rýhy mezi jednotlivými články prstů, 2 - 
linea mensalis, 3 - čára paralelnís linea vitalis, 4 - lineae rasceta et restricta, 5 - li
nea vitalis, 6 - linea cephalica.

ny na několik úseků. Thenarový a hypothenarový val odděluje od předloktí dis-



tálně konvexní rýha flinea rascetal. Proximálně od ní probíhá méně zřetelná 

linfíq restricta.

h / Jemnější, kratší a mělčí kožní rýhy (sulci cutis) pokrývají celý povrch kůže a 

při vzájemném křížení a protínání rozdělují povrch kůže na drobná políčka růz

ného tvaru (areae cutis], Jsou podmíněny strukturou kůže (rozdělení vazivových 

snopců a pruhů hladkých svalových buněk ve škáře). Na místech, kde je kůže 

více posunlivá, jsou ta to  políčka výraznější (velmi výrazná jsou na hřbetu ruky),

2. Kožní (hmatové) lišty (cristae cutis) jsou lineární vyvýšeniny, které jsou dob

ře vytvořeny na kůži dlaně, chodidla a na bříškách prstů ruky a nohy (obr 4). 

Tvoří jemné, dlouhé a souběžné řady, které jsou od sebe odděleny rýhami. Jsou 

podmíněny tím, že škára vybíhá proti epidermis ve výběžky (paoillae), které 

jsou seřazeny do dvojilých řad (papilární čáry, lineae papiilares). Pod každou 

hmatovou lištou jsou tedy dvě řady koriálních papil. Na povrchu hmatových lišt 

jsou patrná vyústění potních žláz. Hmatové lišty nacházíme pouze na určitých, 

mírně vyvýšených místech dlaně, chodidla a bříšek prstů, zvaných hmatové 

polštářky (toruli tactiles). V těchto partiích jsou nakupena hmatová tělíska 

(Meissnerova tělíska) hmatové lišty jsou proto dotykově velmi citlivé. Hmatové 

lišty tvoří slo- žité charakteristicky uspořádané struktury fdermatoalvfické neboli 

daktvloskopické obrazce).

Praktická poznámka: Daktyloskopické obrazce a dlaňové ohybové rýhy 
jsou individuálně velmi variabilní a po celý život neměnné. Této skutečnosti lze 
využít při identifikaci osob (daktvloskooie1 a při geneticko-biologických vyšet
řeních pro určení otcovství ípaternitní spory). Daktyloskopickými obrazy se 
zabývat již v 18. století český anatom a fyziolog Jiří Prochaska (1749- 1820), je 
jich podrobnou klasifikaci zpracoval v roce 1823 Jan Evangelista Purkyně.

Vedle uvedeného rýhování jsou na povrchu kůže drobné prohlubně, které



Obr. 3: Různé typy papilárních obrazců ma prstech ruky. a, b - oblouček, c - ui- 
nární klička, d - radiální klička, e, f - mušlovitá klička, g -  kruhovitý vír, h-- eliptický 
vír, i - spirálovitý vír, k - dvojitá spirála, I, m - centrální kapsa, n - postranní kapsa, 
o- dvojiklička, p - klička se stnškou. q - oblouk se stříškou, r, s - nepravidelný vír.

Hluboká strana kůže naléhá a spojuje se s hlouběji uloženými orgány, jimiž 

jsou většinou svalové fascie, periost nebo perichondrium. Je s nimi spojena po

m ocí pruhů podkožního vaziva. Na některých místech jsou tyto vazivové pruhy 

silné a označují se jako retinacula cutis. V těchto místech je kůže se spodinou 

spojena pevně a prakticky nepohyblivě a nelze ji nadzvednout ani skládat v řa

sy (např. kůže dlaně a chodidla). Tam, kde je kůže namáhána tlakem a sou

časně se posouvá proti spodině a kde se přikládá ke kožním hranám a hrbolům 

(např. v oblasti olecranon ulnae, acromion scapulae, epikondylů humeru.

odpovídají vyústění vlasových folikulů a potních žláz.

I
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přední plochy pately, tuberosifas tibiae, vnitřního i vnějšího kotníku), se v pod

kožním vazivu tvoří svnoviální váčky (bursae synoviales subcutaneae). Jsou in

dividuálně různě veliké a jsou vyplněny synoviální tekutinou. Mají stejnou funkci 

jako tíhové váčky kolem kloubů.

Stavba kůže fobr, 4)

Na průřezu kůží rozlišujeme tři základní vrstvy: pokožku fepidermis). škáru 

ídermis s. corium) a podkožní vazivo ftelasubcutanea).

1, Pokožka (epidermis) je ektodermálního původu a tvoří povrchovou vrstvu 

kůže. Jé tvořena mnohovrstevným dlaždicovým epitelem, jehož povrchové 

vrstvy jsou zrohovatěié - keratinizované (stratům corneurrí). Tato vrstva je velmi 

odolná proti mechanickým i chemickým vlivům a je proto výbornou ochranou 

tělního povrchu. Zrohovatělá vrstva se neustále odlupuje a stírá (člověk ztrácí 

denně několik gramů rohoviny). Ztráty povrchových epidermálních šupinek se 

uskutečňují neustálým mitotickým dělením buněk zárodečné vrstvy epidermis 

[stratům aerminativum). které se posouvají k povrchu epidermis. Tyto buňky 

postupně rohovatí ukládáním zrnek ve vodě nerozpustné bílkoviny (keratiní a 

tvoří střední vrstvu epidermis (stratům aranulosum). Buňky v další vrstvě tvoří tzv. 

stratům lucidum, které přechází plynule do nejpovrchovější zrohovatěié vrstvy 

(stratům corneum). Posun buněk ze zárodečné vrstvy na povrch epidermis trvá 

přibližně jeden měsíc. V zárodečné vrstvě jsou obsaženy také pigmentové buň

ky (melanocvtv) které obsahují pigment melanin (viz výše).

Do epidermis zasahují nemyelinizovaná nervová vlákna, epidermis však ne

obsahuje žádné cévy (!).

i

\
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Obr. 4: Schematický řez kůží. 1 - vlasová pochva, 2 -vlas, 3 -stratům corneum 
epidermis, stratům germinatvum epidermis, 5, m.arrector pili, 6 - mazová žláza,
7 - kožní céva, 8 - potní žláza, 9 - podkožní tukové vazivo, 10 - kožní céva, 11 - 
bulbus pili, 12-škára (corium), 13 - epidermis.

2. Škára fdermis. corium) je asi 1 až 3 mm silná vrstva, která je tvořena tuhým 

vazivem. Tvoří ji plsfovitá síf elastických a kolagenních vláken. Tato vlákna 

zajišťují pevnost, pružnost a tažnost kůže. Škára seskládá ze dvou vrstev.

Povrchová vrstva ístratum papillarel je tvořena zejména elastickými vlákny,



je řidší a proti epidermis vybíhá v podobě četných papii (oapillae corii). Mezi 

jednotlivé popily z epidermis vybíhají epidermální čepy. Spojení epidermis se 

škárou je tak zajištěno proti odtržení při tangenciálně působících tazích.

Hluboká vrstva ístratum reticulare) obsahuje převážně vlákna kolagenní a je 

mnohem hustší. Průběh snopců těchto vláken je v různých částech těla odlišný 

a určuje tzv. štěpnost kůže.

Praktická poznámka: Štěpnost kůže má praktický význam v chirurgii při ve
dení kožních řezů. Při respektování této vlastnosti kůže se chirurgická rána 
lépe uzavírá a jizva je  kosmeticky přijatelnější. Na krku probíhají tyto čáry příč
ně, na přední straně trupu napříč a jsou lehce skloněny kaudálně ke střední 
čáře, na paži a předloktí mají podélný průběh, v oblasti zápěstí probíhají příč
ně a na dlani podélně (v distální části šikmo od strany mediální směrem 
laterálním a distálním). Na pánevní končetině tvoří spirály, které směřují distái- 
ně a mediálně. Na čele mají příčný směr, kolem očí a úst jsou uspořádány 
radiálně.

Ve škáře jsou uloženy vlasové folikuly a jejich aparát (mazové žlázy, mm. 

arectores), potnížlázy, nervové pleteně a sítě krevních a mízních cév.

3. Podkožní vazivo (tela subcutanea] je tvořeno řídkým kolagenním vazivem, 

které svými vlákny přechází do retikulární vrstvy škáry. Tloušfka podkožního vazi

va kolísá mezi 0,5 až 10 cm (závisí na množství podkožní tukové tkáně).

K podkladu je podkožní vazivo připojeno různě silnými pruhy vaziva. Mezi tě

mito pruhy jsou ostrůvky tukové tkáně, které na některých místech splývají a 

tvoří souvislý tukový polštář (panniculus adiposus). Rozvoj tukového polštáře je 

ovlivněn řadou faktorů (výživa, věk, pohlaví, činnost žláz s vnitřní sekrecí aj.). Je 

mechanickým a tepelným izolátorem hlubších vrstev těla a uplatňuje se jako 

zásoba energie, která se uvolňuje při hladovění. V některých oblastech kůže 

podkožní tuk chybí (ušní boltec s výjimkou lalůčku, víčka, hřbet nosu, penis a cli-
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toris). V podkožním vazivu probíhají silnější cévy a nervy, jejich větve směřují do 

škáry.

Praktická poznámka: dlouhodobý tlak na kůži (např. u pacientů dlouhodo
bě upoutaných na lůžko), vede stlačením cév v uvedené■ oblasti k poruše 
prokrvení, tím nastává porucha výživy kůže a vzniká tzv. oroleženina ídecu- 
bitus).

C é w  a nervy kůže

Krevní cévy mají dvojí funkci. Zajišfují výživu kůže a podílejí se na termoregula-

ci.

Tepny írr.cutanei) přicházejí do kůže z hlubších vrstev těla a na rozhraní mezi 

podkožním vazivem a škárou tvoří základní kutánní (dermální) síf. Z ní vystupují 

menší tepénky do škáry, kde vzniká sekundární tepenná síf subpapilárnf. Z této 

sítě je vyživována difusí také epidermis (epidermis neobsahuje cévy i). Kožní 

žlázy a vlasové foiikuly jsou vyživovány větvemi dermální sítě. V subpapilární 

pleteni jsou vytvořeny četné arteriovenosní anastomosv, jimiž je regulováno
*"'

prokrveníjednotlivých kožních okrsků (význam pro termoregulaci) .

Kožní žíly tvoří podobné kožní venosní sítě (subpapilární a kutánní), odtokové 

žíly sledují průběh tepen.

Mízní cévy tvoří v kůži jeden komunikující celek. V každé koriální papile probí-
. __  [ i j - -------

há centrální Ivmfatická kapilára, která se vlévá do subpapilární mízní pleteně. Z

té vystupují mízní cévy do hlubších vrstev koria a ústí do hluboké mízní intrader- 

málnísítě, která.leží mezi koriem a podkožním vazivem. Třetí mízní síf se rozkládá 

v podkožním vazivu, vystupujíz ní silnější mízní cé.vy, které jdou k příslušným regi

onálním mízním uzlinám.
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Kožní nervy, Kůže je bohatá na nervy, které pocházejí z obou systémů 

(cerebrospinálního a autonomního). Myelinizovaná silnější vlákna pocházejí z 

hlavových a míšních nervů a inervují kůži senzitivně. Začínají různými senzitivními 

formacemi (senzitivní tělíska, volná nervová zakončeni), které jsou uloženy v ko- 

riu. Do epidermis zasahují pouze nemyelinizovaná volná nervová zakončení. 

Autonomní nervová vlákna (svmpatikus) přicházejí cestou míšních nervů a po

dél tepen. Inervují potní a mazové žlázy a hladké svalové buňky v kůži (tato 

vlákna jsou sice anatomicky sympatická, funkčně se však chovají jako para- 

sympatikus - blíže viz autonomní nervový systém).

Mezi zrohovatělé deriváty epidermis, jejichž úkolem je zdokonalovat a zvyšo

vat ochranný význam kůže, řadíme chiupy (vlasy v širším slova smyslu) a nehty.

1. Chlup, vlas (pilus)

Kožní chlupy (obr. 5) jsou zrohovatělá vlákna, která jsou roztroušena v různé 

hustotě a velikosti téměř po celém povrchu těla. Chybějí pouze na dlaních, 

chodidlech, palmární a plantární straně prstů, na přechodné (červené) zóně 

rtů, na gians penis a glans clitoridis, na praeputium penis, na labia minora a na 

vnitřní ploše labia majora pudendi.

PŘÍPATNÁ KOŽNÍ ÚSTROJÍ

Přídatná kožní ústrojí (kožní adnexa) jsou epidermáiního původu. Dělíme je 

do dvou skupin: zrohovatělé deriváty epidermis a kožní žlázy.

A. Zrohovatělé deriváty epidermis
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Každý chlup se skládá ze dvou částí: kořen vlasový íradix pili) je vsazen do 

vlasového váčku ífolliculus pili) a volny kmen vlasový (scapus pili) vyčnívá nad 

povrch kůže. Ke každému chlupu je připojena mazová žláza falandula 

sebacea) a drobný hladký sval - vzpřimovač chlupu "ímusculus arrector pili)'.

6 '

Obr. 5: Vlas (chlup), schematický nákres. 1 - scapus pili, 2 - m.arrector pili, 3 - 
mazová žiáza, 4 - vlasová pochva, 5 - bulbus pili, 6 - papilla pili. 7 - radix pili.

Délka vlasů je různá - od několika milimetrů do 150 cm. Tloušfka vlasů kolísá 

mezi 5 až 170 mikrometry. Celkový počet vlasů (chlupů) se u jednoho člověka 

odhaduje číslem 100.000, z toho je asi 80.000 v kůži klenby lební (v kštici). Husto

ta vlasů ve kštici je asi 180 až 320 na 1 cm2, na ostatních částech těla je jejich
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hustota podstatně menší.

kořen vlasový íradix pili) je vsazen šikmo do kůže a na svém bazáiním konci 

se rozšiřuje ve vlasovou cibulku [bulbus pili). Kořen vlasu je vsazen do trubicovi- 

tého vlasového váčku (folliculus pili). Vnilřní vrstva váčku je epilelová, zevní 

vazivová. Na hlubokém (slepém) konci váčku se do vlasové cibulky vyklenuje 

vazivová bradavka vlasová (papilla pili), kíerá je bohatě prokrvena (odtud je 

bulbus pili vyživován). Bulbus pili je tvořen živými epidermálními buňkami, které 

se neustále dělí a vlas tímto způsobem dorůstá (za 24 hodin naroste vlas o 0,2 až

0,3 mm).

Volny kmen vlasový íscapus pili) se postupně ztenčuje a končí hrot natě. Sca- 

pus pili je podobně jako kořen vlasu tvořen zrohovatělými epidermálními buň

kami.

Na průřezu chlupem můžeme rozlišit tři vrstvy: uvnitř vlasu je dřeň (substantia 

medullaris), kterou obaluje vrstva korová (substantia corticalisl. Na povrchu vla

su je tenká cuticula pili.

Tvar vlasů je do značné míry ovlivněn plemenně. U příslušníků bílého plem e

ne jsou vlasy více nebo méně zvlněné, u příslušníků mongolského plemene jsou 

vlasy rovné (podobají se koňským žíním), u černochů jsou vlasy kudrnaté.

Barva vlasů je podmíněna množstvím melaninu, který je uložen v chlupu di- 

fusně nebo v podobě velkých zrnek v korové vrstvě. Tmavé vlasy obsahují velké 

množství převážně zrnitého pigmentu, u vlasů rudých (zrzavých) je pigmentu 

méně a je difusně rozptýlen, vlasy světlé obsahují pigmentu málo. Šedivění vla

sů je způsobeno ubýváním pigmentu a vznikem vzduchových bublinek v 

buňkách korové vrstvy (vzduchové bublinky dodávají šedivějícím vlasům stříbři-



tý lesk). Barva vlasů není od narození do dospělosti stálá. Tmavnutí vlasů s 

přibývajícím věkem je fyziologické.

Vzpřimovač vlasu ím.arrector pili) je štíhlý snopec hladkých svalových buněk, 

klerý se jedním koncem připojuje na vlasový váček pod mazovou žlázou, dru

hým koncem končí ve škáře pod epidermis (mazová žláza je uložena v úhlu 

mezi chlupem a uvedeným svalem). M.arrector pili svou kontrakcí vyvolá vzpří

mení chlupu. Původní funkce tohoto procesu byla termoregulační - zvětší se 

izolační vzduchová vrstva srsti. U člověka se objevuje při kontrakci vzpřimovačů 

chlupů tzv. "husí kůže". Kontrakcí svalu se také vyprazdňuje obsah mazové žlázy 

(viz dále).

Typy ochlupení. Ochlupení povrchu kůže podléhá během života stálým změ

nám. Rozlišujeme ochlupení primární, sekundární a terciární.

Primární ochlupení se počíná vyvíjet ve druhé polovině fetálního období v 

podobě jemného chmýří (fetální lanuao) nejdříve na čele, později se rozšíří na 

celý povrch těla (chybí na místech,' kde ani v dospělosti chlupy nejsou - viz výše

- v těchto částech kůže se proto nezakládají ani mazové žlázy ! ). Lanugo je 

uspořádáno do určitých směrů (obr. ó) a tvoří vlasové proudy fflumina pilorum) 

nebo vlasové víry ívortices pilorum,). Fetální lanugo před narozením vypadává. 

U novorozence jsou vytvořeny chlupy dvojího typu. Silné a dlouhé vlasy (capilli), 

obočí (supercilia) a řasy (cilia) a jemné drobné chloupky po celém těle (dětské 

lanugo). Tento stav (sekundární ochlupení) setrvává do puberty, kdy se pod vli

vem pohlavních hormonů začíná tvořit terciární ochlupení. V axilách se 

objevují silné chlupy íhircí), na mons pubis začínají narůstat pubes. U mužů 

je ochlupení na mons pubis směrem kraniálnírrf nepřesně ohraničeno a vybíhá



Obr. 6: Vlasové proudy (flumina pilorum) a víry (vortices pilorum na ventrální a 
dorsálnístraně lidského těla.

trojúhelníkovitě směrem k pupku nebo plynule přechází do silnějšího ochlupení 

na přední straně trupu. U žen jsou pubes omezeny na mons pubis, jejich horní 

hranice je rovná. U mužů se na tvářích, bradě, horním rtu a přední části krku mě

ní dětské lanugo na vousy fbarbaí. U žen se udržuje dětský typ ochlupení s 

výjimkou míst, kde se vyvinuly hirci a pubes. Po 20. roce se vývoj terciárního 

ochlupení dokončuje. Dětské lanugo se na některých částech těla mění v 

hrubší a delší chlupy (na hrudníku, břiše, zádech, na extensorové straně proxi- 

málních končetin, na dolních končetinách)'. Tento proces je u mužů mnohem 

výraznější než u žen. V tom to období se objevují silné chlupy ve vestibulum nasi 

(vibrissae) a v zevním zvukovodu (traai). Vibrissae, tragi, cilia a supercilia patří k 

tzv. ochranným chlupům.

áteřské fakulty 
h / k c vv  univerzit}/ '

■ <*«. 43 SRWC, Jošfovs , Q-
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2. Nehet (unguis) - obr. 7,8.

Nehet je zrohovatělá ploténka, která kryje a chrání dorsální stranu distálního 

článku prstů ruky a nohy. Skládá se z nehtové ploténkv (nehet v užším slova 

smyslu), nehtového lůžka fmatrix unauis), nehtové rvhv fsulcus lectuli unauisl a 

nehtového valu ívallum unauisl.

Nehtová ploténka (corpus unauis)-má přibližně obdélníkový tvar a je konvexně 

vyklenuta dorsálním směrem. Je lehce konvexní také podélně. Rozlišujeme na 

ní menší proximálně ležící část - kořen nehtový íradix unauis) a větší distální od 

díl - tělo nehtu ícorous unauis). Nehtová ploténka je -tvořena oploštělýml 

zrohovatělými buňkami, které na sebe těsně přiléhají (stratum corneum unauis). 

Proximální oddíl nehtové ploténky fmarqo occulfus) a její oba boční okraje 

(maraines laterales) jsou vsazeny do nehtové rýhy (sulcus unauis) a jsou překryty 

kožním nehtovým valemTívallum unauis),' Na povrch nehtové ploténky vybíhá z 

vallum unguis úzký proužek zrohovatělé epidermis (éponychium) . Distální okraj 

nehtu je volný (marao liber) a přerůstá okraj prstu. V případě, že nehet není stří

hán, může dorůst délky až 5 cm, pak se ohýbá a láme. Na dorsální ploše 

nehtové ploténky je patrné podélné rýhování, které se s přibývajícím věkem 

zvýrazňuje. V proximální části dorsální plochy nehtu je zřetelný bíle zbarvený 

srpkovitý útvar ílunula). Je podmíněn velkým množstvím vzduchových bublinek 

mezi zrohovatělými buňkami této části nehtu. Hluboká strana nehtové plotén

ky naléhá na nehtové lůžko (lectulus unauis); Jeho proximální část je tvořena 

dělícími se epidermálními buňkami, ze kterých nehet dorůstá (matrix unauis). 

Distálním pokračováním matrix unguis je hyponychium. Je tvořeno epidermál- • 

ními buňkami, které se na růstu nehtu nepodílejí (sterilní matrix). Rostoucí nehet

18
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Obr. 7: Nehet.
a / dorsální pohled na nehet in situ. 1 - margo liber. 2 - corpus unguis. 3 - lunula, 4 
- éponychium, 5 - valum unguis.
b / dorsální pohled na matrix unguis. 1 - matrix unguis, 2 -  valum unguis a épo 
nychium, 3 - lunula. 4 - sulcus matricis unguis, 5 - cristae matricis unguis. 
cl dorsální pohled na izolovaný nehet. 1 - margo liber, 2 - margo lateralis, 3, ra
dix unguis, 4 -m argo occultus, 5 -corpus unguis. ;

1 2 34
l i  i

Obr. 8: Podélný řez nehtem a jeho lůžkem. 1 - crista lectuli unguis. 2 - corpus un- 
guis, 3 - lunula, 4 - éponychium, 5 - vallum unguis, 6 - matrix unguis, 7 - řez fa- 
langou, 8 - hyponychium, 9 - lectulus unguis, 10 - distální okraj hyponychia (ter- 
minální matrix).

se po této části nehtového lůžka posunuje distálně. Při distáiním (volném) okraji
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nehtové ploténky přechází hyponychium piynuie do pokožky prstového bříška. 

Pod epidermálním lůžkem nehtovým leží část koriální, která vybíhá'v podélně 

orientované koriální lišty fcristae lectuli unauis], které podmiňují podélné rýhy 

na dorsáiní straně nehtové ploténky

Nehet se vyznačuje velmi dobrými regeneračními schopnostmi. Není-Ii při 

ztrátě nehtu zničena jeho zárodečná vrstva (matrix unguis), vyrůstá během 150 

až 300 dní nehet nový.

—  * . " ’ l ’

B. Kožní žlázy íalandulae cutis)

Podle stavby a funkce rozdělujeme kožní žlázy do dvou skupin: žlázy mazové 

a žlázv potní ík nim patří také žláza m léčná]. ;

]. Žlázv mazové íalandulae sebaceaeWsou drobné alveolární žlázy, které 

jsou umístěny v kůži téměř celého povrchu těla při vlasových váčcích, do kte

rých ústí. Leží v úhlu mezi mezi vlasovým foiikulem, m.arrector pili a epidermis. 

Mazové žlázy chybí v kůži dlaní a chodidel (v těch místech kůže, kde še nezaklá

dají chlupy). Samostatně jsou však vytvořeny i na místech, které nemají 

chlupový pokryv (volný okraj rtů, bradavka prsní, glans penis .a clitoridis, vnitřní 

plocha předkožky, labia minora pudendi a pod.). Skládají se zpravidla z několi

ka lalůčků. Do jednoho vlasového folikulu může ústit i více mazových žláz 

(především v obličeji). Velikost mazových žláz není přímo úměrná velikosti chlu

pů  (ve vousech jsou např. .větší než ve kštici). Vylučují kožní maz (sebum cu- 

taneum ), který vzniká rozpadem celých žlázových buněk (žlázv holokrinní) a 

promašfuje vlasy (chlupy) a kůži v jejich okolí. Chrání jl tak před vysýcháním 

(zajišfuje pružnost chlupů a epidermis) a před účinkem potu a vody.



2. 7lázv potní (glandulae sudoriferae) patří mezi žlázy tubulosní. Dělíme je do 

dvou skupin: na malé ekkrinní potní žlázy (glandulae sudoriferae minores), kte- 

réjsou obsaženy téměř ve všech oblastech kůže (viz níže) a na modifikované 

větší apokrinní žlázv (glandulae sudoriferae maiores), které se vyskytují jen na 

některých místech těla.

g / Malé ekrinní potní žlázy (glandulae sudoriferae minores] - obr. 9 - popsal 

poprvé v roce 1823 J.E.Purkyně. Jejich počet je odhadován na 2 až 2,5 milionů. 

Nejvíce je jich na dlaních, chodidlech a na čele, nejméně na zádech, tvářích a 

na extensorové straně paží. Zcela chybějí na glans penis a na vnitřní straně pre

pucio. Žlázy se skiádajíze sekrečního a vývodného oddílu.

Sekreční oddíl má tvar stočené trubičky (corpus glandulae sudoriferae) a je 

uložen v hloubce koria. Dutina této části je vystlána sekrečním epitelem.

Vývodný oddíi, potní vývod (ductus sudorifer) navazuje na sekreční oddíi a 

prostupuje škárou a pokožkou (ve škáře má zprohýbaný tvar, v epidermis má 

tvar šroubovnice),. na povrch kůže, kde vyúsfuje potním pórem (poruš sudo- 

riferl.

Potní žlázy-vylučují pot (sudor). Je to čirá bezbarvá tekutina charakteristické

ho kyselého zápachu. Obsahuje močovinu, kyselinu močovou a některé další 

organické látky, z anorganických látek pak především NaCI. V klidu se. vyloučí 

asi 0,5 litru potu za 24 hodin. Při zvýšené námaze a v horku se sekrece potu zvy

šuje až na 10 až 15 litrů za den (pot má význam především pro termoregulaci). 

Tyto extrémní ztráty vody při pocení mohou být příčinou metabolických selhání 

organizmu.

b / ApokrinnížIázv (glandulae sudoriferae maiores) jsou modifikované potní



Obr. 9: Polní žláza. 1 - vyústění potní žlázy (poruš sudorifer), 2 - vývod po ln í žlázy 
(ductus sudorifer), 3- corpusglandulaesudoriferae,.

žlázy, které jsou také označovány jako 71ázv aromatické", protože vylučují se

kret specifického zápachu. U člověka jsou pouhými pozůstatky žláz jinak u 

savců značně rozšířených. Stavebně se podobají malým potním žlázám, 

vyústují však do vlasových folikulů těsně nad vyústěním žláz mazových. Činnost 

apokrinních žláz je ve zřejmé souvislosti s funkcížláz pohlavních, jejich funkce se 

zvyšuje v pubertě, u žen pak při menstruaci a v těhotenství.
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Mezi typické apokrinnížlázy řadíme:

(Glandulae sudoriferae axillares jsou velké žiázy v kůži podpažní jamky. U žen 

se jejich činnost zvyšuje v období premenstrua.

Glandulae circumaenitales et circumanales jsou uloženy v kůži mons pubis, 

skrota, velkých stydkých pysků, perinea a v okolí vyústění konečníku. U žen je 

těchto žláz více než u mužů a vyvíjejí se u nich dříve. Jsou hojnější u barevných 

plemen, zvláště vyvinuté jsou u černochů.

Glandulae ciliares jsou obsaženy v okrajích víček (viz přídatné orgány oční).

Glandulae sudoriferae nasales jsou v kůži vestibulum nasi.

Glandulae ceruminosae jsou v kůži zevního zvukovodu a vylučují ušní maz - 

cerumen (viz zevní zvukovod).

Glandulae areolares mammae jsou v kůži dvorce prsního (viz mléčná žláza).

K modifikovaným apokrinním žlázám patří žláza m éčná.

Mléčná žláza (alandula mammaria) je největší kožní žláza lidského těla 

(stavebně patří mezi modifikované apokrinní žlázy). Vyvinutá mléčná žláza se u 

ženy vyklenuje pod kůží přední stěny hrudníku a tvoří podklad ženského prsu 

(mamma feminina). Zakládá se již ve fetálním období u obou pohlaví v horní 

části mléčné lišty, která směřuje od axiiy k inguině. Vedle typicky uloženého pá

ru mléčných žláz se mohou objevit nadpočetné miéčné žlázy (polvmastie) 

nebo rudimentární prsní dvorce s papilami (polvthelie) kdekoliv v průběhu 

mléčných lišt. U mužů zůstává základ mléčné žlázy po celý život zakrnělý. U dí- 

vek dochází v období puberty vlivem vaječníkových hormonů k silnému rozvoji 

mléčné žlázy a celý prs se nápadně vyklenuje, stává se výrazným sekundárním 

pohlavním znakem.
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Žensky prs ímamma feminina) - obr. 10,11

Plně vyvinutý ženský prs je uložený na pfední stěně hrudníku laterálně od ster

na ve výši 3. až ó., pfíp. 2. až 5. žebra. Mediálně dosahuje prs k parasternální 

čáře, laterálně k přední axilární čáře. Mezi oběma prsy je ve střední rovině verti

kálně orientovaná prohlubeň (sinusiiigiiiDTaiU!^. , ■

Tvar prsu se mění v různých obdobích života ženy s věkem, hlavně pak v sou

vislosti s počtem  těhotenství a porodů. Podle tvaru rozlišujeme prs plochý 

ímamma disciformis), prs polokulovitý ímamma hemispheroidea), prs hruško

vitý ímamma piriformis) a prs svislý, ochablý ímamma pendulai. Ve stáří (po kli

makteriu) dochází k involuci mléčné žlázy a tím také celého prsu.

Velikost prsu závisí na celé řadě faktorů, z nichž na prvním místě stojí výživa a 

plemenný typ. Prs dospělé ženy měří napříč v průměru 12 cm, vertikálně asi 11 

cm. Váha prsu se pohybuje kolem 150 gramů, v době kojení se jeho váha zvět

šuje až na 500 gramů (výjimečně až na 900 gramů). Asymetrie velikosti prsů je 

zcela běžným jevem. j

Kůže prsu je jemná, na vrcholu prsu je kruhový dvorec íareola m am m ael o 

průměru 3 až 5 cm (v těhotenství se průměr dvorce zvětšuje až na 7 cm ). Upro

střed dvorce prominuje bradavka prsní ípapilla m am m ael. Kůže dvorce a 

papily je více či méně pigmentovaná, v těhotenství se pigmentace zvětšuje a 

dvorec výrazně tmavne. V kůži dvorce jsou drobné hrbolky, které jsou podmí

něny uložením apokrinních žláz falandulae areolares mammaeh Tyto žlázy 

svou stavbou odpovídají rudimentární mléčné žláze. V okolí prsního dvorce 

může být řídce porostlé drobnými chloupky. V kůži prsního dvorce jsou uloženy 

také mazové žlázky. Jejich sekret chrání kůži dvorce před maceračními účinky

24
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slin kojence a mléka. Vrchol prsní bradavky je rozbrázděn, otevírají se na něm 

drobné otvůrky (15 až 20], které tvoří area cribriformis papillae. Vyúsfují jimi 

mlékovodv (ductus lactiferiH U mléčné žlázy v klidové fázi jsou tyto otvůrky pou

hým okem jen těžce postřehnuteiné, rozšiřují se v době kojení. Prsní bradavka 

může lehce prominovat, většinou je však v úrovni dvorce nebo je dokonce leh

ce vkleslá. V chladu, při mechanickém dráždění (tření) a při pohlavním vzrušení 

se stává rigidní (pevná) a vyvyšuje se nad okolí. Bradavka i dvorec prsní jsou te 

dy erektilní. Způsobuje to asi 2 milimetry silný hladký sval ímusculus subareolaris). 

Jeho kruhovitě uspořádané pruhy vyzdvihují papilu, jeho pruhy radiální zmenšují 

průměr prsního dvorce. Erekce papily a dvorce má velký význam při kojení.

Na průřezu prsem je patrné, že je tvořen dvěma stavebními složkami: vlastní 

mléčnou žlázou a tukovou tkání.

Mléčná žláza (glandula mammaria) se skládá z 15 až 20 laloků (lobi qlandu- 

lae mammariae), které mají kyjovitý tvar. Mléčná žláza je tuboalveolární 

žlázou, alveolární část se plně rozvíjí až během těhotenství. Z každého laloku, 

který představuje funkčně samostatnou žlázu, vystupuje mlékovod (ductus 

lactifer) . Žlázové laloky jsou uloženy ve společném tuhém vazivu a tvoří terčovi- 

té těleso (corpus mammae) se silně rozbrázděným povrchem. Jeho zadní 

plochá strana se obrací proti povrchové hrudní fascii, která kryje m. pectoralis 

major, zevní plocha je konvexní a je krytá kůží. Nerovnosti této plochy lze při 

vyšetření prsu vyhmatat. Směrem k axiie vybíhá z corpus mammae výběžek 

parenchymu (processus axillaris).

Tuková tkáň prsu je individuálně různě rozvinutá. Část tukového polštáře
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Obr. 10: Ženský prs (pravá 
strana). 1 - glandulae areola- 
res, 2- papilla mammae, 3 - 
areola mammae.

Obr. 11: Mléčná žláza na ře
zu. 1 - m.pectoralls major, 2 - 
fascia pectoralis, 3 - kůže, 4 - 
žlázový parenchym, 5 - papil
la mammae, ductus lactiferi, 
6 - sinus lactiferi, 7 - prema- 
mární tuk, 8 - retromamární 
tuk.



leží mezi corpus mammae a m.pectoralis major fretromamární tuk]. Tato vrstva 

je silná 0,5 až 1 cm. U žen, které kojily, se v této tukové vrstvě může objevit retro- 

mnmární bursa. Daiší vrstva tukové tkáně kryje corpus mammae z přední strany 

íprfímamámítuk]. Vyrovnává nerovnosti na corpus mammae a zakuiacuje prs. 

Premamární tuková vrstva není vytvořena v oblasti pod areola mammae. Veli

kost prsu neovlivňuje velikost vlastní mléčné žlázy, ale množství tukové tkáně. ,

Vvvoi ženského prsu

Dětský prs je nevyvinutý a podobá se prsů mužskému. V období puberty se 

zdvíhá nad úroveň okolní kůže dvorec prsní s bradavkou v podobě vyvýšeniny 

íareolomamma]. Pak se začne vyklenovat také okolní kůže, čímž vzniká prs, je 

hož bradavka a dvorec jsou konicky vyvýšeny ímamma areolatá]. V poslední 

fázi se dvorec a většinou i prsní bradavka dostanou do roviny s kůží prsu, což od

povídá definitivnímu stavu ímamma papiliata). Definitivního rozvoje však 

miéčná žláza dosáhne při těhotenství a v době kojení.

Funkce mléčné žlázy. Panenská mléčná žláza (mléčná žláza ženy, která ne

byla dosud těhotná) není plně vyvinutá. Během těhotenství se žláza začne pod 

vlivem pohlavních hormonů a prolaktinu rozvíjet. K jejímu plnému rozvoji a k za

hájení sekrece dochází koncem těhotenství a během kojení. Koncem těho

tenství a těsně po porodu produkují mléčné žlázy vodnaté nažloutlé mlezivo 

(colostrum). které se po dvou až třech dnech po porodu mění na mateřské 

mléko (lac). Po ukončení kojení se sekrece mléka zastaví a velikosí m léčné 

žlázy se opět redukuje.
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Mužsky prs ímamma masculina)

Mužský prs je mnohem menší. Corpus mammae s mléčnou žlázou jsou rudi

mentární, také tukový polštář je zanedbatelných rozměrů. Bradavka mužského 

prsu má proto stálou polohu, a to ve 4. mezižebří na medioklavikulární čáře.

Cévv a nervy prsu

Tepny přicházejí z větví a.thoracica interna (2. a 3. aa. intercostalis ant. - rr. ' 

perforantes), z a.thoracica lat. (rr. mammarii ext.), z a.thoracica superficialis a z 

aa.intercostales post., především z 2. až4. tepny. Ze 4. zadní interkostálnítepny 

vystupuje do bradavky přímá papilární tepna (tzv. Pietova papilární tepna). 

vPrůběh tepenných větví sleduje průběh mlékovodů, tj. sbíhají se koncentricky k 

prsníbradavce. Kožnířezy mají být proto vedeny radiálně (!).

Žíly tvoří pod dvorcem prsním pleteň (circulus venosus Halleri). Podkožní vény 

se u kojící ženy rozšiřují a prosvítají kůží prsu. Žíly prsu ústí do v.thoracica lat., do 

v.thoracica int. a do vv. intercostales.

Mízní cévv odvádějí mízu několika směry. Pod prsním dvorcem tvoří subareo- 

lární pleteň, další pleteně jsou vytvořeny podél mlékovodů a mezi jednotlivými 

laloky. Mízní cévy z laterálních kvadrantů mléčné žlázy odvádějí mízu do nodi 

axillares'laterales (na 3.zubu m.serratus ant. leží tzv. Sorgiusova uzlina). Některé 

mízní cévy, které směřují do axilárních uzlin, prostupují přes m.pectoralis major a 

do jejich průběhu mohou být vloženy drobné mízní uzliny. Jiné mízní cévy probí

hají přímo do uzlin supraklavikulárních. Amputace prsu při nádorech proto musí 

být radikální, včetně odstranění axilárních mízních uzlin a obou mm. pectora

les. Z mediálních částí prsu odtéká míza do nodrsternales. Tento průběh mízních



cév je z diagnostického hlediska velmi nepříjemný, protože metastázy v těchto 

uzlinách nelze na rozdíl od zvětšených uzlin v axiie vyhmatat.

Inervace. Senzitivní nerw  pocházejí z nn.intercostales (2. až ó. nerv), horní 

část kůže prsu inervujítaké nn. supraclaviculares. Autonomní ne rw  přicházejí k 

mléčné žiáze podél tepen.
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ÚSTROJÍ SMYSLOVÁ ORGANA SENSUUM

Smyslová ústrojí jsou orgány, které jsou uzpůsobeny k zachycování a zpraco

vání podnětů z okolí, případně z nitra organizmu. Každé smyslové ústrojí se 

skládá ze specializovaných smyslových buněk, které zpracovávají informace a 

mění je na vzruchovou aktivitu. Taje dostředivými nervy odváděna do centrál

ního nervového systému. Smyslové buňky dělíme podle stavby na smyslové 

buňky primární a smyslové buňky sekundární. Každá smyslová buňka má krátký 

čivv výběžek, který zachycuje zevní podněty. Primární smyslové buňky mají na 

opačném  pólu dlouhý výběžek vodivý, který předává nervovou informaci sy- 

napsí na další neuron příslušné dostředivé dráhy. Sekundární smyslová buňka 

má pouze výběžek čivý a je opředena dendrity prvního neuronu příslušné drá

hy. Smyslové buňky jsou v jednotlivých smyslových orgánech seskupeny vět

šinou v tzv. smyslovém eoitelu (blíže viz mikroskopická anatomie). V některých 

smyslových orgánech je smyslový epitei doplněn řadou zvláštních pomocných 

zařízení, která zvyšujíjejich výkonnost (oko, ucho).

ÚSTROJÍ ČICHOVÉ, ORGANUM QLFACTUS

S ffH U iié ? ' g o u ic y

Ústrojí čichové je drážděno molekulami některých plynů, které jsou obsaženy 

ve vdechovaném  vzduchu. U člověka je toto ústrojí v porovnání s některými ji

nými savci jen málo vyvinuté ímikrosmia). Rozsahem je omezeno na malou 

částsliznice dutiny nosní íreaio olfactoria tunicae mucosae naši), která po



Obr. 12: Regio olfactoria na laterální stěně dutiny nosní. 1 - regio olfactoria. 2 - 

regio respiratoria.

krývá strop dutiny nosní a přilehlé části nosní přepážky a laterální stěny nosní v 

rozsahu horní skořepy (obr. 12). Celková plocha regio olfactoria nepřesahuje 

150 mm2 na každé straně dutiny nosní. Sliznice regio olfactoria se od zbývající 

části (reaio respiratoria] liší nažloutlým zabarvením a slabším prokrvením. Epitei 

regio olfactoria obsahuje smyslové buňky čichové a buňky podpůrné (obr. 13). 

Čjchové buňky mají tyčinkový tvar, pouze v místě uložení buněčného jádra jsou 

poněkud rozšířené. Směrem ke slizničnímu povrchu vybíhá z čichové buňky čivý 

výběžek, který vystupuje nad úroveň sliznice v podobě jemných čichových 

Míásků. z opačného konce čichové buňky odstupuje tenký výběžek vodivý
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(primární smyslová, buňka). Vodivé výběžky jednotlivých čichových buněk se 

spojují do svazků fnn. olfactorii), které ve svém souboru představují první neu

ron čichové dráhy. Prostupují otvory v lamina cribrosa ossis ethmoidalis-a za-

Obr. 13: Typy buněk v regio olfactoria. Vlevo buňky na řezu sliznicí, vpravo sche
matický nákres buněk. 1 . 6 -  podpůrné buňky. 2,5 - smyslové čichové buňky,
3 ,4 - bazálníbuňky.

koncují se u neuronů v bulbus olfactorius čichového mozku. Mezi čichovými
1

buňkami jsou uloženy buňky podpůrné, které mají cylindrický tvar. Jejich funkce 

je vyjádřena jejich názvem. Ve sliznici regio olfactoria jsou roztroušeny drobné 

seroznížiázky íalandulae olfacŤoriae), které mají za úkol svým sekretem zvlhčo- 

vat a čistit smyslový epitel. Při zánětech sliznice dutiny nosní se otokem sliznice 

uzavře přístup vzduchu k regio olfactoria, což vede k přechodné ztrátě čichu.
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USTROJÍ CHÜTQVL.QRGAMUM GUSTUS

Ústrojí chuťové je uloženo v podobě chuťových pohárků (caliculi gustatorii) 

ve sliznici dutiny ústní (papillae vgllatae, foliatae a fungiformes jazyka, slini-

Obr. 14: Papilla vallata jazyka s chufovými pohárky. 1 - zvýšený va! kolem hraze
né papily, 2 - vlastní papilla vallata, 3 - rýha ohraničující hrazenou papilu, 4 - 
chuťový pohárek.

ce patra), ve sliznici epiglottis a hltanu (obr. 14,15). Celkový poče t chufových 

pohárků kolísá mezi 1.500 až 2.000. Chuťový pohárek má soudkovitý tvar. Jeho 

hluboký konec nasedá na slizničnívazivo, povrchovým koncem směruje k povr

chu sliznice, ale nedosahuje úrovně okolního epiteiu. S dutinou ústní je spojen 

pomocí drobné prohlubně (jamky), kterou označujeme jako chuťový pór 

(poruš austatoriusí. Chuťový pohárek je tvořen skupinou sekundárních smyslo

vých buněk (buňky chuťové). Jejich jemné čivé výběžky vystupují v podobě

1 2

4

JB F



Obr. 15: Chuťový pohárek (caliculus gustatorius). 1 - poruš gustatorius, 2 - pod 
půrná buňka, 3 - chufová buňka, 4 - nervové vlákno.

drobných štětinek do chufového póru, kde na ně působí ve slinách rozpuštěné 

chufově aktivní látky. Baze každé chufové buňky je opředena dendrity prvního 

neuronu chufové dráhy (n.facialis, n.glossopharyngeus a n.vagus). Mezi 

chufovými buňkami leží podpůrné buňky, které svým uspořádáním připomínají 

plátky pomeranče.

Chufové ústrojí zprostředkuje čtyři základní pocity (sladko, kyselo, hořko a sla- 

no) a jejich kombinace. Ve sliznici dutiny ústní u dětí je větší počet chufových 

pohárků než u dospělých (s přibývajícím věkem počet pohárků klesá). Děti mají 

proto silnější chufové pocity nežli dospělí.

Chufové vnímáníje spojeno s vnímáním čichovým. Ztráta čichu (záněty slizni-



ce dutiny nosní) vede ke změnám vnímání chuti.

ÚSTROJÍ IVKZOVL ORGANUM Y1SUS

Ústrojí (čidlo) zrakové je tvořeno párovým okem (oculus). Je to velmi složitý 

orgán, který umožňuje vnímání světla, barev a zprostředkuje vnímání největšího 

množství informací o okolním prostředí (usnadňuje orientaci v prostoru). Je 

t„ nístěno v očnici a je tvořeno oční koulí (bulbus oculi) a přídatnými očními or

gány (organa oculi accessoria).

OČNÍ KOULE. BULBUS OCULI (obr. 16)

Oční koule má přibližně kulovitý tvar o průměru asi 23 mm (vertikální a příčný 

rozměr) x 24 až 26 mm (předozadní průměr)'. Je t vořena dvěma segmenty kou

le o různém poloměru křivosti. Přední menší oddíl (rohovka) má menší poloměr 

zakřivení (7 až 8 mm) nežli zbývající zadní část, která svým rozsahem odpovídá 

bělimě (1.1 až 12 mm). Ve štěrbině oční (mezi otevřenými víčky) je viditelný pou

ze menší přední úsek oční koule, zatímco větší zadní část je uložena v hloubi 

očnice.

Na oční kouli rozlišujeme přední pól přední pól (polus anteriór), který odpoví

dá vrchoJuiojTovky (y^íe>Lcomeae) a zadní pól (polus posterior)..Mediálně od 

zadního pólu vystupuje z oční koule zrakový nerv (nervus opticus). Oba póly 

spojuje osa oční (axis bulbi externus). Tato geometrická osa oka není totožná se 

zornou osou oka (linea visus) - viz níže. Spojnice obou pólů na povrchu (plášti) 

oční koule označujeme jako oční poledníky (meridiani). Největším obvodem
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oční koule (orientovaný ve frontální rovině) je rovník íeauator). Pomocí okváto- 

ru je oční koule rozdělena na přední a zadní polovinu. Pomocí meridiánů a 

ekvátoru můžeme přesně lokalizovat jednotlivé útvary na oční koulí.

Stavba oční koule

Očníkoule (bulbus oculi) je tvořena stěnou očníkoule a obsahem obsahem 

očníkoule.

A. Stěna oční koule

Stěna oční koule se skládá ze tří vrstev.

I. Zevní vazivová vrstva ftunica fibrosa bulbi) je tvořena bělimou (sclera) a ro- 

hovkou (cornea).

II. Prostřední vrstvu (tunica vasculosa) tvoří cévnatka (chorioidea), řasnaté 

těleso (corpus ciliare) a duhovka (iris).

III. Vnitřní vrstvu (tunica interna s, sensoria bulbi) tvořísítnice (retina).

vstupují do oka světelné paprsky (součást optického prostředí oka). Tvoří ji 

bělima (sclera) a rohovka (cornea).

1. Bělima (sclera) je pevná tuhá blána, která je tvořena přavážně lamelosně 

uspořádanými svazky kolagenních a elastických fibril. Zaujímá zadních 5/ó oční 

koule. Je ochranným obalem pro hlubší oddíly oční koule a představuje pev

nou oporou pro připojující se šlachy okohybnýčh svalů. Tloušťka skléry kolísá

I. Zevní vrstva (tunica fibrosa bulbi) tvoří tuhý a pevný obal oční koule. 

Zajišťuje její tvar a je místem úponů šlach okohybnýčh svalů. Její přední částí



Obr. ló; Schematický řez oční koulí. 1 -o rase rra ta ,2 - spatium peribulbare,3 - 
m.clliaris, 4 - sinus venosus sclerae. 5 - lig.pectinatum anguli iridocornealis. ó - zo- 
nuia ciliaris, 7 - camera posterior, 8 - epithelium lentis, 9 - epithelium ant. cor
neae, 10 - lamina limltans ant.corneae, 11 - substantia propria corneae, 12 - V , ?
lamina limitans post, corneae 13- endothelium corneae, 14-iris, 15-limbus cor
neae, ló  - angulus iridocornealis, 17 - corpus ciliare, 18 - tunica conjunctiva, 19 - 
retina,20- choroidea, 21 - sclera, 22 - fovea centralis, 23 - dura mater, 24-spati
um subdurale, 25 - arachnoidea, 26 - cavitas subarachnoidealis, 27 - pia m a
ter, 28- n. opticus, 29- lamina cribrosa sclerae, 30 - a. e tv: centralis retinae, 31 - 
discus n. optici.



mezi 0,2 až 0,5 mm (v zadní části je silnější). Bělima je prakticky bezcévná, má 

proto bílou barvu (odstín "bílé" barvy se s věkem mění - u malých dětí je lehce 

namodralá, v dospělosti je porcelánově bílá', ve stáří je vlivem ukládání pig

mentu z opotřebení nažloutlá). Její povrchová strana se obrací do epi- 

sklerálního prostoru fspalium episclerale), který je vyplněn řídkým vazivem. Ten

to prostor odděluje oční kouli od jejího vazivového obalu fvaaina bulbi). 

Dutinová strana bělimy směřuje proti prostřední vrstvě (túnica vasculosa bulbi), 

od které ji odděluje vrstvička řídkého vaziva fspatium perichor oideale). Přední 

úsek skléry je kryt spoiivkou (túnica coniunctival.

Na přední straně skléry je velký otvor (průměr asi 12 mm), do jehož okraje 

(limbus sclerae) je vsazen okraj rohovky (limbus corneae), jako hodinové sklíčko

do svého kovového orámování. Uvnitř skléry probíhá podél okraje otvoru pro
ScfjLčftti

rohovku prstencovitý žilný splav (sinus venosus sclerae). V zadním úseku skléry 

(mediálně od zadního pólu) je dírkovaná ploténka (lamina cribrosa sclerae), 

kterou vystupují z oka vlákna zrakového nervu. Okolo ní jsou četné drobné ot- 

vůrky pro prostup cév a nervů (nn.ciliares longi et breves, vasa ciliaria). Podél 

ekvátorujsou otvory pro prostup vv.vorticosae. V přední části skléry (při spojení s 

rohovkou) jsou drobné otvory pro vasa ciliaria ant.). «

2. Rohovka (cornea) překlenuje kruhový otvor o průměru asi 12 mm v před

ním okraji skléry. Má tvar segmentu koule, který se vyklenuje konvexitou 

dopředu. Její klínovitě přihrocený okraj (limbus corneae) se připojuje k bělimě 

(viz výše). Přední (konvexní) strana (facies anterior) vybíhá ve vrchol (vertex 

corneae). Zadní (konkávni) plocha rohovky (facies posterior) se obrací do
____ _________ — " v— ^  .

přední komory oční. Rohovka zaujímá zbývající pTední 1 /ó oční koule.
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Základní vrstvou rohovky ie substantia propria corneae, která je tvořena la- 

melosními vrstvami kolagenních fibril, které jsou uspořádány většinou paralelně 

s povrchem rohovky. Mezi nimi jsou ojedinělé vazivové buňky. Celá ta to  vrstva 

je prostoupena bezbarvou mukoidní základní hmotou. Zevní plochu rohovky 

kryje vrstvička vrstevnatého dlaždicového epitelu íepithelium anterius 

corneae), který je pokračováním epitelu spojivky. V epitelu končí množství vol

ných nervových zakončení a je proto velmi citlivý. Vzhledem k velké rege

nerační schopnosti tohoto epitelu je zaručeno velmi dobré hojení drobných 

poranění rohovky (nesmí však být poškozena subepiteliální vrstva, pak se pora

nění hojí jizvou, která je neprostupná pro světlo). Vnitřní plochu rohovky kryje 

vrstva plochých buněk (endothelium corneale), které vystýíají celou přední ko

moru oční.

Tloušťka rohovky kolísá kolem 1 mm (na okrajích je silnější než v oblasti vrcho

lu).

Uspořádání jednotlivých vrstev rohovky zajišťuje její průhlednost (prostupnost 

nro světelné paprsky). Rohovka tak představuje vstupní oddíl tzv. "optického 

prostředí oka" a z hlediska lomlvostijejeho nejvýznamnějšísoučástí. Na celkové 

optické mohutnosti zdravého oka (+ 60 D) se rohovka podílí asi + 40 D. Tato hod

nota je konstantní po celou dobu života.

Praktické poznámky: zakřivení rohovky není ve všech směrech stejné. Verti
kální zakřivení je  větší (vertikální průměr je 12 mm) než zakřivení horizontální 
(horizontální průměr je  11 mm). Také celkový tvar rohovky není zcela pravidel
ný. Zevní p locha má tvar oválu, vnitřní polocha má tvar kruhu. Důsledkem 
těchto nepravidelnostíje tzv. fyziologický rohovkový astigmatismus.

Přechod mezi sklérou a rohovkou není plynulý (oba segmenty oka mají jiný



poloměr zakřivení). Mezi více dopředu vystupující rohovkou a bělimou je v místě 

skierokorneálního přechodil mělký žlábek (sulcussclerae), Tento prostor není při 

pohybech víček dostatečně očišfován a představuje "mrtvý prostor oka",. 

Vzhledem k tom u se z těchto míst může šířit infekce (záněty) na rohovku.

II. Prostřední vrstva (túnica vasculosa) leží pod vrstvou povrchovou a je po

měrně tenká. Je tvořena převážně řídkým vazivem s hojnými pigmentovými 

buňkami. Obsahuje krevní cévy, ze kterých je zásobována převážná část oční 

koule. Vzhledem k obsahu pigmentu se uplatňuje také jako světelně izolační 

vrstva. V jejích některých částech jsou nakupeny hladké svalové buňky, které 

se podílejí na regulaci množství vstupujícího světla a mění optickou mohutnost 

čočky (akom odace oka). Skládá se ze tří oddílů: cévnafky fchoroidea), řasna- 

tého tělesa (corpus ciliare) a duhovky (iris).

1. Cévnatka (choroidea) představuje nejrozsáhlejší část prostřední vrstvy stě

ny oční koule (zaujímá její zadní 2/3). Má podobu tenké (0,2 až 0,4 mm)

‘ černohnědé blány, bohaté na cévy. Povrchovou stranou se přikládá ke skléře. 

Je od ní oddělena vrstvičkou řídkého vaziva (spatium perichoroideale), ve kte

ré probíhají četné cévy. Dulinová strana cévnafky je hladká a naléhá na ni 

sítnice. Tato část cévnafky je bohatě pigmentovaná (pigmentová vrstva pohl

cuje světelné paprsky a zabraňuje jejich odrazům a přesvětlení oka). Cévnatka 

tak představuje tmavou komoru pro optickou vrstvu sítnice. Vzadu je v cévnat- 

ce otvor, kterým prostupují vlákna zrakového nervu (svou lokalizací odpovídá 

lamina cribrosa sclerae). Přední okraj cévnafky přechází do řasnatého tělesa.

2. Řasnaté těleso (corpus. ciliare) má tvar zřaseného prstence, který je



41

přiložen na vnitřní stranu běllmy a v okolí sklerokorneálního rozhraní s ní srůstá. 

Na řezu má tvar trojúhelníka. Zadní okraj řasnatého tělesa se ztenčuje a plynule 

přechází do cévnatky, směrem dopředu řasnaté těleso ztlušíuje a spojuje se s 

duhovkou. Dutinová strana řasnatého tělesa se obrací dovnitř oční koule, je 

volná a směřuje k okraji čočky. Z vnitřní plochy řasantého tělesa vystupují četné 

paprsčitě uspořádané řasy fprocessus ciliares maiores), které jsou dlouhé 2 až 

3mm a vysoké až 1 mm. Ve svém souboru představují tzv. corona ciliaris. Smě- 

,em dozadu se tyto řasy vytrácejí a jsou vystřídány jemnějšími řasami (processus 

ciliares minores). Tato zóna řasnatého tělesa (směrem k cévnatce) je označo

vána iakoí orbiculus ciliaris. V pruhu mezi orbiculus a corona ciliaris (zonula 

ciliaris) se připevňují k řasnatému tělesu vlákna závěsného aparálu čočky 

ífibrae zonulares). Processus ciliares mají také sekretorickou funkci. Vyměšují do 

zadníkomory oční komorový mok (humor aauosus).

Podkladem řasnatého tělesa je vazivové stroma, ve kterém jsou uloženy če t

né hladké svalové buňky, které ve svém souboru představují m. ciliaris. Svalové 

buňky jsou uspořádány radiálně a cirkulárně. M.ciliaris tvoří prstenčilý svěrač, 

který svou kontrakcí uvolňuje závěsný aparát čočky. Ta svou pružností mění tvar 

a optickou mohutnost (akomodace oka). Motorickou inervaci m. ciliaris zajišťují 

parasympatická vlákna z n.oculomotorius (po přepojení v ggl. ciliare).

3. Duhovka (iris) tvoří nejvíce dopředu vysunutou část prostřední vrstvy oční 

stěny. Má tvar frontálně uloženého kruhovitého terčíku s centrálně uloženým 

otvorem (má tvar mezikruží). Ten svým laterálním okrajem (marao ciliaris) srůstá 

sřasnatým tělesem, mediální okraj (marao pupillaris), ohraničuje kruhovitý otvor 

zornici neboli panenku (pupilla). Přední plocha duhovky (facies anterior) se ob
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raci proti rohovce, mezi oběma je přední komora oční ícamera anterior bulbi). 

Přední plocha duhovky je podle množství pigmentu individuálně různě zbarve

ná a představuje nejnápadnější část oka (podmiňuje "barvu očí"). Kruhovitou 

vlnovitou čárou, která probíhá blíže pupilárního okraje, je přední plocha duhov

ky rozdělena na dva nestejně velké prstence. Vnitřní prstenec je široký asi t mm 

(anulus iridis minor), zevní prstenec (anulus iridis major) je větší (3 až 4 mm široký). 

Zadní plocha duhovky ífacies posterior) se obrací proti čočce a představuje 

přední stěnu zadní komory oční fcamera posterior bulbi). Na zadní plochu du

hovky přechází pigmentová vrstva sítnice a podmiňuje její černé zbarvení. 

Tento pigmentový list se přetáčí v nepatrném rozsahu přes pupilární okraj du

hovky na její přední stěnu a tvoří uzoučký černý lem kolem pupily.

Stroma duhovky ie tvořeno řídkým vazivem, ve kterém jsou četné pigm ento

vé buňky, hladké svalové buňky a sítě cév. Hladké svalové buňky jsou 

uspořádány do dvou systémů.

a / Svěrač zornice ím.sphincter pupillae) je tvořen cirkulárně orientovanými 

svalovými buňkami. Jeho kontrakce způsobuje zmenšení průměru pupily 

(miosis) p  tím omezení množství světla, které vniká do oka. Sval je ¡nervován pa- 

rasympatikem z n.ocuíomotorius (prostřednictvím ggl.ciíiare).

b / Rozvěrač zornice fm.dilator pupillae) je tvořen radiálně uspořádanými 

svalovými buňkami. Při jeho kontrakci se zornice zvětšuje (mvdriasis). Je ¡nervo

ván z krčního sympatiku.

Duhovka piní v oku úlohu světelné clony. Podle momentálního množství svět

la si sítnice prostřednictvím pupilárního reflexu mění své osvětlení íservo- 

mechanismus) tak, aby dosahovalo optimálních hodnot.
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Praktické poznámky: Barva duhovky závisí na množství pigmentu. Pokud je  
pigment jen v sítnici a v duhovce chybí, m á duhovka barvu modrou. Podle 
množství pigmentu ve vlastní duhovce m á duhovka barvu šedou až tmavě  
hnědou. Pokud v oku pigment zcela chybí (u albínů), má duhovka barvu čer
venou (prosvítají cévy očního pozadí a duhovky]. Barva duhovky se během  
dětství měníš postupujícím vývojem pigm entace (novorozenci mají většinou 
"modré oči"). Barvy duhovky a typu kresby na přední ploše duhovky se 
využívá v genetice.

Bioupilární vzdálenost (vzdálenost mezi středy obou pupil) má u mužů hod
notu asi 65 mm, u žen asi 62 mm. Tento rozměr má význam pro konstrukci brýlí 
M rávné  centrování skel).

III. Vnitrní vrstvu (tunica interna s. sensoria bulbi) tvoří sítnice (retina). Vystýlá 

celou dutinovou stranu oční koule až k pupiiárnímu okraji duhovky (tzv. zadní 

seament oka). Svou zevní.plochou naléhá na prostřední vrstvu oční stěny, na 

její vnitřní plochu se přikládá sklivec. Sítnici dělíme na dva stavebně i funkčně 

odlišné oddíly. Zadní oddíl který se nalézá v zadní části oční koule (za úrovní 

ekvátoru) tvoří optická část sítnice (pars optica retinae), části před ekvátorem 

se přikládají k vnitřní straně řasnafého tělesa (pars ciliaris retinae) a k zadní ploše 

duhovky (parsiridica retinae). Posledně uvedené části bývají označovány jako 

s! ~ oá část sítnice (pars caeca retinae). Pars optica a pars caeca  jsou od sebe 

odděleny nerovnou, klikatě probíhající čárou (oro serrgtg). \

]. Optická část sítnice (pars optica retinae) je funkčně nejvýznamnější vrst

vou stěny oční koule. Je to tenká a křehká blána o sile asi 0,1 až 0,4 mm, kferá 

naléhá na cévnatku. Má oranžovou až červenou barvu a je možno ji vyšetřit 

pomocí očního zrcátka - oftalmoskopu íophthalmoskopia) - vyšetření očního

pozadí. Na očním pozadíífundus oculi) rozlišíme několik útvarů (obr. 17). Proti 

zadnímu pólu oka (lehce laterálně) leží žlutá skvrna (macula lutea) kruhovitého

až eliptického tvaru o průměru asi 3 mm. V jejím středu je prohlubeň (fovea



centralis). Toto místo leží ve vrcholu optické osy oka (linea visusj a představuje 

místo nejostřejšího vidění (promítá se do ní centrální paprsek). Při oftaimosko- 

pickém vyšetření (po umělém osvětlení světelným zdrojem) má červenou 

barvu (červenější než okolní sítnice), žlutou barvu má pouze na oku mrtvého je 

dince. V oblasti žluté skvrny jsou nakupeny čípky.

Mediálně (nasálně) od žluté skvrny (asi4mm)se vyklenuje běiavé políčko.

Obr. 17; Oční pozadí (oflalmologický obraz). 1 - discus n.optici. 2 - excavatio 
disci. 3 - macula lutea, 4 - fovea centralis, 5 - arterioia et vénula temporalis sup., 
ó - arterioia et vénula temporalis inf:, 7 - arterioia et vénula nasaüs sup., 8 - arteri
oia et vénula nasalis inf.. 9 - arterioia et vénula macularis sup., 10 - arterioia et 
vénula macularis inf. ,11-  arterioia et vénula medialis retinae.
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který odstupuje z oční koule zrakový nerv ídiscus nervi optici]. Má tvar kruhu o 

průměru asi 1,5 mm. Jeho střed je prohlouben (excavafio disci],. Discus nervi op 

tici je tvořen neurity muitipoiárních neuronů z vrstvy tzv. aanaiion nervi optici a 

neobsahuje žádné světiočivé elementy. Představuje tedy fyziologickou slepou 

skrvrnu (mgcula ca e ca ]. Z disku vystupují do sítnice arteria et vena ceniralis 

retinae, které se na silnici dále větví: vasa temporalia inferiora retinae, vasa 

+c?mpora!ia superiora retinae (z těchto větví je zásobována mj. macula iufea}, 

vasa nasalia inferiora retinae a vasa nasalia superiora retinae. K macula iufea 

mohou odstupovat drobné větvičky (arferiolae maculares] také přímo z a. 

centralis retinae. V prenatálním období odstupuje z a.centralis retinae větev, 

která probíhá sklivcem k čočce ía.hvaloidea]. Tato tepna ještě před naroze

ním zaniká (viz skiivec], '

Stavba sítnice

Mikroskopická stavba sítnice je velmi složitá, tvoří ji 11 vrstev (viz mikroskopic

ká anáíomie). Uvedeme proto jen jejízákladnífunkčnísoučásti.

Zevní vrstva, která přiléhá kcévnafce, je tvořena jednovrstevným epifeiem, 

jehož buňky jsou "přeplněny" pigmentem (pars piamentosa retinae], Tato vrst

va se spolu s pigmentem v cévnafce podílí na černé barvě sítnice ("černá 

komora"] a působí jako světelná izolační vrstva, která pohlcuje dopadající svě

telné paprsky a-zabraňuje jejich odrazu. Do pigmentové vrstvy jsou zanořeny 

světiočivé výběžky smyslových buněk sítnice.

Vnitřní vrstva sítnice obsahuje vlastní smyslové buňky (fotorecepfory] a 

neurony, které sbírají informace z fotoreceptorů a odvádějí je prostřednictvím 

n.opticus z oka do mozku. Tato vrstva je proto označována jako pars nervosa
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retinae. Smyslové buříkv sítnice tvoří ve svém souboru smyslovy epitel oka 

ístralum neuroepithelinlě|. Tyto primární smyslové buňky se v sítnici vyskytují ve 

dvojí podobě: tyčinky (bacilli).a čípky (coni). Tyčinky registrují množství světla a 

představují většinu smyslových buněk sítnice (asi 130 milionů). Čípky slouží k vní

mání barev, je jich mnohem méně (asi 7 milionů) a jsou uloženy v macula lufea 

(zde představují jediný typ smyslových buněk) a jejím okolí. Jejich vodivé 

výběžky navazujísynapsemi na vrstvu drobných bipolárních neuronů, které ve 

svém souboru představují aanalion retinae. Na vodivé výběžky bipolárních 

neuronů navazuje vrstva velkých multipolárních neuronů, které tvoří ganglion 

nervi opticiiJeiich neurity tvoří nejvnitřnější vrstvu sítnice, sbíhají se v discus nervi 

optici a jako nervus opticus vystupují z oka. Uvedené vrstvy (stratům neuroepi- 

theliale, ganglion relinae a ganglion n.oplici) tvoří první tři neurony zrakové 

dráhy. Mezi uvedenými nervovými buňkami jsou uloženy četné buňky 

podpůrné a drobné asociační neurony. Vrstvy sítnice jsou uspořádány tak, že 

světelný paprsek musí projít celou sítnicí, nežli se dostane k světločivým 

výběžkům tyčinek a čípků. Pigmentová vrstva, která tyto výběžky obklopuje 

(viz výše) zajišťuje "bodový účinek" jednotlivých paprsků.

Praktické poznámky: Vyšetření očního pozadí nemá význam pouze v oč
ním lékařství, kdy je posuzován vlastní stav sítnice, ale i v  dalších klinických 
oborech. Věive a.centralis retinae představují jediné cévy lidského organis
mu, jejichž stěnu a pulzaci lze vyšetřit bez narušení integrity organismu. 
Vyšetření očního pozadí je  pro to významné při posuzování nejrůznějších stavů 
poškození cévního systému. Charakter discus opticus se m ění v souvislosti se 
změnami nitrolebního tlaku. Vyšetření očního pozadí je  proto nutné i pro 
upřesnění diagnostiky chorob mozku.

2. Slepá část sítnice (pgrs caeca  retinae) leží před ora serrata a kryje vnitřní
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plochu řasnatého tělesa (pars ciliaris) a duhovky (pars iridícal. Při margo pupii- 

laris se "přehrnuje" na přední okraj duhovky a tvofí úzký tmavý proužek kolem 

pupily (viz duhovka). Stavba této části sítnice je velmi jednoduchá. Tvoří ji pou

ze pigmentová vrsíva (pars piamentoso).

- Obsah oční koule

Obsah oční koule představují průhledné a čiré struktury, které p ro p o u š tě jí  

světelné paprsky a soustředují je (lámou je) tak, že dopadají na sítnici. Patří sem 

čočka (lens), sklivec (corpus vitreum), a přední a zadní komora oční fcamera 

anterior et posterior bulbi), které jsou vyplněny komorovým mokem (humor 

gguosůs).

1. Čočkg (lens) má tvgr bikonvexní čočky (spojko). Její plochy nemají stejný 

poloměr zakřivení (obr. 18). Přední plocha (facies anterior lentis) je méně vykle

nutá (poloměr zakřiveni 9 až 10 mm) než zadní plocha (facies posterior lentis), 

kt^rá má poloměr zakřivení 5 až ó mm. Přední plocha čočky se podílí na zadním 

ohraničení-zednf oční komory, její střední část v okolí předního pólu (polus ante- 

rior lentis) naléhá zezadu na pupilu. Zadní plocha je vložena d d fossa hvaloidea, 

sklivce. Vrcholem vyklenutí zadní plochy je zadní pól (polus posterior lentis). 

Spojnici obou pólů představuje osa čočky (axis lentis), která je dlouhá kolem3,ó 

až 4 mm. Přední a zadní plocha se stýkají v zaobleném okraji (eauaíor lentis). 

Průměr čočky se pohybuje kolem 9 až 10 mm. Rozměry čočky se při a k o m o d a c i 

mění v souvislosti se změnou její optické mohutnosti. Optická mohutnost neako- 

modované čočky dospělého mladého člověka se pohybuje kolem +20 dioptrií.
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Na equator. lentis se připojují vlákna závěsného aparátu čočky (fibrae í 

zonulares], kterými se přenáší na čočku účinky m. ciiiaris. Při kontrakci cirkulárně 

orientované části m.ciiiaris se tah závěsného aparátu zmenší a čočka se svou 

vlastní pružností více vyklene. Zvětší se tak její optická mohutnost a čočka se při

způsobí vidění do blízka. Pokud je v činnosti radiáině uspořádaná složka m. 

ciiiaris, je závěsný aparát napjat a čočka je oploštělá, její optická mohutnost 

klesá a je přizpůsobena vidění do dálky. Celý proces je označován jako 

akom odace.

Mezi fibrae zonulares jsou kapilární štěrbiny íspatia zonularia), kterými teče 

komorový mok, produkovaný výběžky řasnaíého tělesa, do zadní komory oční.

A

Obr. 18: Čočka a její závěsný aparát.
A. Schematický nákres čočky (zevnítvar). 1 - aequator lentis, 2 - poius post.. 3 - 
axis lentis, 4 - polus arit.'. 5 - radii ienlis.
B. Schematický nákres čočky (vnitřnístruktura) a závěsného aparátu. 1 - cortex 
lentis, 2 - facies ant. ientis, 3 - fibrae lentis, 4 - ěpitheiium ientis, 5,6 - capsuia len
tis,7- fibrae zonulares, 8- spatia zonularia, 9 -zoňula ciiiaris, 10-facies post. 
lentis, 11 - cortex lentis, 12 - nucleus lentis.
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Stavba čočky
•' • I

Na povrchu čočky je tenké, pevné a pružné pouzdro ícapsula lentis). Tato 

vrstva není srostlá s hlubšími částmi a dá se proto při chirurgických zákrocích 

sloupnout. Přední plocha čočky je pod pouzdrem kryta vrstvou plochých epite- 

liálních buněk íepithelium lentis). Epiteliální buňky se v oblasti ekvátoru pro

dlužují a mění se na tenká a dlouhá vlákna ífibrae lentis) tvaru šestibokých pris- 

. ,at, která zasahují do hlubších vrstev čočky a tvoří substantia lentis. Vlákna 

čočky mají šikmý průběh a stýkají se na přední i zadní ploše čočky ve třech 

švech, které mají na přední ploše tvar písmene Y, na zadní straně tvar obráce

ného Y. Tyto švy jsou zřetelné u dětí, později se začínají sekundárně větvit a 

vzniká obraz nepravidelně uspořádaných hvězdic. Povrchová vrstva čočky, 

která je tvořena diferencovanými vlákny, je měkčí (cortex lentis), centrální část 

čočky je již bezstrukturní a tužší (nucleus lentis). Centrální nucleus lentis je vývo

jově nejstarší částí čočky.

Zdravá čočka je čirá a průhledná. S přibývajícím věkem poněkud žloutne a 

její průhlednost se snižuje.

Praktické poznámky: Pružnost čočky závisí na věku. U malých dě tí se optic
ká mohutnost čočky při akom odaci zvětšuje až dvojnásobně. S přibývajícím 
věkem se pružnost čočky zmenšuje. Ve 40 letech klesá je jí optická mohutnost 
asi na polovinu původní hodnoty, ve stáří prakticky mizí. Tento stav se projeví 
klesající schopností ostrého vidění do blízka (presbvopia) a řeší se brýlemi se 
spojkami.

S přibývajícím věkem se může substantia lentis "zakalit" a  stát se tak postup
ně zcela neprůhlednou. Tuto poruchu, kterou označujeme jako  šedý zákal 
(cataracta) se řeší chirurgickým odstraněním čočky. Vyjmutou čočku lze na
hradit b u ď  spojkou o optické mohutnosti + 10 až 12 dioptrií v brýlích (je 
uložena před okem, proto nemusí být tak silná) nebo implantovanou čočkou, 
která se umístí do oka místo čočky původní.



2. Sklivec [corpus vitreum) je měkká huspeninovifá a průhledná hmota, která 

vyplňuje tzv. sklivcovou komoru [camera vitrea). Je tvořen pletení kolagenních 

vláken (stroma vitreum), mezi kterými jsou rozt roušeny buňky fhvalocyty), Štěrbi

ny mezi vlákny a buňkami sklivce jsou prostoupeny tekutinou íhumor vitreus). 

Sklivec je na povrchu směřujícím k sítnici zahuštěn fmembrana vitrea). Mem

brana vitrea je pevněji spojena se sítnicí v oblasti discus nervi optici a při ora 

serrata. Na přední ploše sklivce je prohloubená jamka ífossa hvaloidea), do 

které je vsazena zadní plocha čočky). Za vývoje probíhá sklivcem k vyvíjející se 

čočce  větev z a.centralis retinae (a.hvaloidea). Tatolepna ještě před naroze

ním mizí a ve sklivci po nízbývá canalis hyaloideus nebo jeho úseky.

Praktická poznámka: S přibývajícím věkem se může sklivec ložiskovifě za- 
hušfovat v podobě  různě velkých vloček. Tyf o kondensáty jsou více č i méně 
neprůhledné a stávají se překážkou pro prostupující světelné paprsky.

3. Komory oční ícamerae buibi) jsou dva štěrbinovité prostory mezi zadní plo

chou rohovky a přední plochou čočky, jejím závěsným aparátem a řasnatým 

tělesem. Dělíme je na přední komoru oční ícamera anterior bulbi) a zadní ko

moru oční fcamera posterior bulbi). Obě komory jsou vyplněny komorovým 

mokem íhumor aauosus) a komunikují navzájem prostřednictvím pupily.

Přední komora oční [camera anterior bulbi) leží mezi zadní plochou rohovky 

a přední plochou duhovky. Obě stěny se setkávají v ostrém úhlu (anaulus 

iridocornealis), který je překlenut králkými trámečky\ (liqamentum pectinatum 

anguii iridocornealis). mezi kterými jsou úzké štěrbiny íspatia anauli irido

cornealis). Ty se otevírají do kruhovitě probíhaiícíhasinus venosus sclerae. Touto
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cestou je z přední komory odváděný komorový mok do žil. Přední komora oční 

je vystlána plochými endotelovými buňkami.

Zadní komora oční ícamera posterior bulbi) je úzká štěrbina, kterou vpředu 

ohraničuje zadní plocha duhovky. Zadní stěna je tvořena přední plochou čoč

ky, jejím závěsným aparátem a řasnatým tělesem.

Komorový mok (humor aauosus), který vyplňuje obě oční komory je čirá te 

kutina, která je secernována řasami corpus ciliare (difusí a aktivním 

transportem z krevní plazmy). Komorový mok ze zadní komory přes pupilu proni

ká do přední komory a přes spatium anguli iridocorneaiis je odváděn do sinus 

venosus sclerae. Odtud je odváděn komorovými žílami (venulae aquosae) do 

episkle- rálních žil. V těchto drobných žilkách lze někdy u živého člověka pozo

rovat náplň komorovým mokem. Komorový mok odpovídá tkáňovému moku a 

slouží k zajištění metabolických funkcí předního segmentu oka.

Praktická poznámka: Při poruše odtoku komorového moku do žilňího systé-
u se zvyšuje nitrooční tlak. Tento stav je  označován jako zeleny zákal 

(glaukom),

PŘ1DATNÉ ORGÁNY OČNÍ. ORGANA OCULI ACCESSORIA

Oční koule je ve své činnosti podporována a chráněna proti nepříznivým vli

vům strukturami, které označujeme jako přídatné orgány oční (organa oculi 

accessoria). Patří sem očnicové svaly, vazivový aparát očnice, víčka, spoiivka 

a ústrojí slzné.

I
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A. Očnicové svaly (mm.bulbi) dělíme do dvou skupin:

a / příčně pruhované svaly, které pohybují oční koulí fokohybné svaly), ke 

kterým přiřazujeme zdvihač horního víčka ím.ievator palpebrae superioris).

b / hladké svaly očnice, kam patří m.orbitalis a mm.tarsales.

Okohvbné svaly (mm.bulbi) jsou štíhlé stuhovité svaly, které začínají většinou 

společnou šlachou íanulus tendineus communis), která je ke stěně očnice při

pevněna v okolí vyústění canalis opticus (obr. 19). Jednotlivé svaly se z tohoto 

společného začátku rozbíhají k různým stranám oční koule, na kterou se upínají 

krátkými plochými šlachami (obr. 20, 21). Okohybné svaly děiíme na svaly pří

mé (mm.rectO a svalv šikmé (mm.obliaui). Jak bylo výše uvedeno, řadíme do 

této skupiny také m.levator palpebrae sup.

1. Přímé svaly oční koule (mm.recti) jsou čtyři (m.rectus superior, mediaiis, 

inferior a lateralis). Všechny začínají od anulus tendineus communis, směřují do

předu, sledují příslušnou stěnu očnice a upínají se na oční kouli krátkou plochou 

šlachou za sklerokorneálním přechodem.

Funkce: mm.recti otáčejí oční kouli na svou stranu, horní a dolní přímý sval 

vedle toho stáčejí oko lehce mediálně.

2. Šikmé svaly oční koule (mm.obliaui) jsou dva.

a / M.obiiauus superiorzačíná spolu s přímými svaly od anulus tendineus com

munis. Klade se mezi m.rectus mediaiis a m.rectus superior a po mediální stěně 

očnice směřuje dopředu k fovea trochiearis. V této jamce se jeho šlacha otáčí 

kolem chrupavčité kladky' (trochlea) a je zde opatřena synoviální pochvou 

(vaaina synovialis m.obliaui superioris). Od kladky probíhá šlacha horního šik

mého svalu dozadu a laterálně, klade se mezi m.rectus superior a oční kouli a
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Obr. 19: Schema společného začátku očnicových svalů a vstup nervů do očni- 
ce. 1 - m.rectus sup., 2 - m.levator palpebrae sup., 3 - n.trochlearis, 4 - 
m.obliquus sup., 5 - m.rectus med., 6 - n.oculomotorius, 7 - n.opticus. 8 - 
m.rectus inf., 9 - větvévka n.oculomotorius pro m.obliquus inf. ,10-  ggl.ciliare, 11 
- anulus tendineus comm,, 12 - m.rectus lat... 13 - n.abducens, 14 - m.rectus lat., 
15-n.lacrimalis, ló-n.frontalis, 17-n.nasociliaris.

..a oční kouli se připojuje za ekvátorem na zadním horním laterálním kvad

rantu;

b / M.obliquus inferior se od ostatních okohybných svalů liší svým začátkem. 

Začíná na dolní stěně očnice laterálně od crista lacrimalis post. a od vstupu do 

canalis nasolacrimalis. Sval směřuje dozadu a laterálně, kiade se pod m.reetus 

inferior a upíná se za ekvátorem na zadní dolní laterální kvadrant.

Funkce: m.obliquus superior stáčí oko dolů a laterálně, m. obllquus Inferior 

nahorů a laterálně.

3. Zdvíhač horního víčka fm.levator paloebrae suoerioris) Začíná v hrotu oč-

I
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nice od anuius tendineus communis. Probíhá nad m. rectus superior (pod 

periorbitou) směrem dopředu a širokou šlachou se upíná ao tarsální ploténky 

horního víčka.

Funkce: sval tahem za horní tarsální ploténku zdvíhá horní víčko.
\

Inervace okohybných svalů

Na inervaci okohybných svalů se podOejí n.oculomotorius. n.trochlearis a n. 

abducens. Zn.oculomorius jsou ¡nervovány m. rectus superior, m.rectus inferior,

Obr. 20: Úpony okohybných svalů na oční kouli. Vlevo pohled zepředu, vpravo 
pohled zezadu, r.l. -m .rectus lat., r.s.-m.rectus sup., r.m. - m.rectus med., r.-i.- 
m.rectus inf., o.s. - m.obliquus sup., o.i. - m.obliquus inf.

m.rectus medialis, m.obliquus inferior a m.levator palpebrae superioris. N.tro

chlearis ¡nervuje m.obliquus superior. N.abducens inervuje m.rectus lateralis.

Poloha a pohyby oční koule jsou zabezpečovány dokonalou souhrou všech 

okohybných svalů. Pohybují oční koulí tak, aby obraz předmětu, na který se dí



Obr. 21: Schéma činnosti okohybných svalů. r.l. - m.rectus lat., r.s. - m.rectus 
sup., r.m. - ' m.rectus med., r.i. - m.rectus inf., o.s. - m.obliquus sup., o.i. - m. obll- 
quus inf.

váme, dopadal na žlutou skvrnu v obou očích. Optické osy obou očí proto 

směrem dopředu konvergují. Složitou součinnost pohybu obou očí zajišťuje akti

vita CNS. Při poruchách činnosti (např. při obrně některého ze svalů nebo při 

vyu, iýlení oka po úrazech očnice) dochází k šilhání fstrabismus] nebo k 

dvojitému vidění (diplopia).

Hladké svaly očnice isou m.orbitalis a mm.tarsales.

M.orbitalis ie tvořen nekompaktní vrstvou hladkých svalových buněk ve vazi

vovém přepažení fissura orbitaiis inferior et superior (součást periorbity). Jeho 

úkolem je tlačit obsah očnice dopředu. Je inervován ze sympatiku. Při vyřazení 

krčního sympatiku (např. obstřikem ggl.stellatum) zapadá oční koule do očnice 

(enophthalmus).
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Mm.tarsales jsou dva:

a / M.farsalis superior odstupuje od šlachy m. levator palpebrae superioris a 

upíná se do hornítarsální ploténky.

b / M.tarsalis inferior začíná od m.rectus inferior a končí na dolní tarsální plo- 

ténče.

Také tyto hladké svaly jsou ¡nervovány vlákny sympatiku. Podílejí se na regu

laci šířky oční štěrbiny. Porucha krčního sympatiku se projeví poklesem horního 

víčka í ptosis].

B. Vazivový aparát očnice ífasciae orbitales] tvoří periorbita, pochva oční 

koule a očnicové tukové těleso.

a / Periorbita vystýlá jako okostice kostěnou dutinu očnicovou. Přes canalis n. 

optici přechází plynule do tvrdé pleny dutiny lební. V místech, kde periorbita 

překlenuje fissura orbitalis inferior a superior, obsahuje její vazivo hladké svalové 

buňky fm. orbitalis - viz výše).

b / Pochva oční koule ívaaina bulbi) je tvořena vazivovou blánou, která kryje 

oční kouli v rozsahu skléry. Je nejsilnější v oblasti ekvátoru (asi 3 mm), směrem 

dopředu i dozadu se ztenčuje. Vzadu přechází do pouzdra zrakového nervu a 

do fascií jednotlivých okohybných svalů (fascie jsou silné ve svých předních 

částech, směrem k vrcholu očnice se nápadně zeslabují). Směrem dopředu se 

vagina bulbi ztenčuje a upíná se na skléru v místě sklerokorneálního přechodu. 

Mezi oční koulí a vagina bulbi je úzký prostor, vyplněný .řídkým vazivem 

(spatium episclerale). -



c / Očnicové tukové těleso (corpus adiposum orbitae) vyplňuje štěr

volné prostory mezi periorbitou, očnicovými svaly, cévami a nervy. Nej větší roz

sah má v retrobulbárním prostoru (prostor za oční koulí).

:ka (palpebrae) jsou útvary, které přepažují otvor, kterým se očnice 

otevírá do obličeje (obr. 22). Rozlišujeme větší horní víčko (palpebra superior) a 

poněkud menší dolní víčko (palpebra inferior). Mezi oběma víčky je při otevře- 

ny ch očích štěrbina (rima paipebrarum), ohraničená volnými okraji obou víček 

flimbi palpebrales). Okraje víček se setkávají při vnitřním a zevním koutku

Obr. 22: Víčka (palpebrae). 1 - supercilium, 2 - palpebra sup.., 3 - angulus oculi 
med., 4 - commissura palpebrarum med., 5 - palpebra inf., ó - commissura pa l
pebrarum lat., 7 - angulus oculi lat., 8 - limbi palpebrarum.

očním (angulus oculi medialis et lateralis). Vnitřní koutek oční (angulus oculi

\

7 l_

6

medialis) je zaoblený, zevní koutek oční (anaulus oculi lateralis) je ostrý. Horní 

víčko je proti čelu ohraničeno poměrně výraznou rýhou ísulcus palpebralis 

superior). Dolní víčko odděluje od tváře méně výrazný sulcus palpebralis
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inferior. Přední plochy víček ffacies anteriores palpebrarum) se obracejí do ob

ličeje a jsou kryly jemnou kůží. Kůže víček je proti spodině dobře posunlivá, v 

podkoží je řídké vazivo bez příměsi tukové tkáně. Zadní plocha víček (facies 

posterior palpebrarum) není viditelná, protože naléhá na oční kouli a je kryta 

spoiivkou ífunica coniuncfiva). Obě plochy víček se při volném okraji víčka stý

kají a vytvářejí poměrně ostrý přední okraj ílimbus palpebralis anterior) a vzadu 

méně výrazný zaoblený okraj (limbus palpebralis posterior). Při zavřených víč

kách se přední okraje dotýkají, zadní okraje jsou kratší a nedoléhají na sebe. 

Mezi víčky a přední plochou oční koule tak vzniká úzký trojboký žlábek (rivus 

lacrimalis), kterým odtékají slzy směrem mediálním do tzv. slzného jezírka (lacus 

lacrimalis). Do limbus palpebralis anterior jsou vsazeny ve 3 až 4 řadách silné 

chlupy, zvané řasy (ciliae). Řasy nedosahují až k vnitřnímu koutku očnímu. Úko

lem řas je zabránit vniknutí cizích tělísek do spojivkového vaku. Na okraji víček v 

mediálním koutku očním se na obou víčkách vyklenuje drobná papilia 

lacrimalis. Na ní se otevírá punctum lacrímale, zanořující se do slzného jezírka 

(punctum lacrímale je vysunuto poněku dozadu, abychom je uviděli, musíme 

víčko odchýlit od oka dopředu). Těmito otvory začínají vvvodné cesty slzné.

Skladba víčka (obr. 23,24)

Podkladem víčka je vazivová blána (septum orbitale), která je připevněna 

na kostěný okraj vchodu do očnice a mediálně na crista lacrimalis posterior.

Směrem k volnému okraji víčka přechází septum orbitale do vazivové plotén- 

ky (tarsus superior et tarsus inferior). Tarsus superior ie'uprostřed asi 10 mm vysoký 

a má poloměsíčitý tvar. Tarsus inferior má pouze poloviční výšku a je srpkovitý,
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Obr. 23: Tarzální ploténky a ligg.palpebralia. 1 , 2 -  lig.palpebraie med. (pars 
post, e t pars ant.). 3 - tarsus inf., 4 - lig.palpebraie la t., 5 - tarsus sup.

Obě ploténky se směrem mediálním i laferálním zužují a spojují se. Přecházejí 

/  silné vazy (ligamenta palpebralia). Liaamentum palpebrale mediale ie silnější 

a dělí se do dvou ramének. Přední raménko se připojuje na crista lacrimalis an-
f—___

tenor, zadní na crista lacrimalis posterior. Mezi oběma raménky je jamka ífossa 

sacci lacrimalis), která obsahuje slznv váček fsaccus lacrimalis). Liaamentum 

palpebrale laterale ie slabší a upíná se na os zygomaticum. Mezi septum orbi- 

tale a kůži víčka se vkládá svalová vrstva. Tvoří ji cirkulární snopce m.orbicularis 

oculi (jeho pars palpebralis). Kontrakce svalu uzavírá oční štěrbinu. Do horního 

víčka zasahuje šlacha m.levator palpebrae superioris, která se připojuje do hor

ního okraje tarsální ploténky (viz okohybné svaly).

Ve víčkách jsou uloženy kožní žlázy trojího typu:

1 . Glandulae tarsales isou velké mazové žlázy, které jsou uloženy v tarsálních 

ploténkách v počtu 20 až 40. Jejich vývody se otevírají na limbus palpebralis 

posterior. Vylučují maz, který promašfuje okraje víček a zabraňuje přetékání slz 

ze spojivkového vaku přes okraje víček. Při hnisavém zánětu těchto žlázek
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(chalazion) se zanícená žláza vyklenuje jako bolestivý podélný val proti oční 

kouli.

2. Glandulae sebaceae jsou typické malé mazové žlázy, které jsou vázány 

na jednotlivé řasy a vyúsfují do jejich folikulů. Hnisavý zánět těchto žláz je znám 

iakotzv. "ječné zrno" (hordeolum).

3. Glandulae ciliares isou drobné apokrinní žlázy, které ústí do rasových foliku

lů nebo se otevírají na volném okraji víček.

Funkce víček je především ochranná. Při mrkání roztírají po přední ploše ro

hovky slzy. Stále ji zvlhčují (zabraňují jejímu vyschnuto a současně stírají nečis

toty, které oční štěrbinou vnikly do spojivkového vaku. Při prudkém osvětlení se 

víčka reflexně zavírají a chrání sítnici před přesvětlením. Podobně se víčka re

flexně zavírají při vniknutí cizího tělesa do oka (ochrana rohovky). K ochran

nému mechanismu oka patří také obočí ísupercilium), které je tvořeno několika 

řadami silných chlupů nad horním víčkem. Obočí zachycuje pot stékající z čela 

a zabraňuje jeho vniknutí do oka.

Praktické poznámky: Při otevřených očích není ve štěrbině oční patrný celý 
přední segment oční koule, který je  tvořený převážně rohovkou. Horní část ro
hovky a tím i duhovky je  při otevřených očích překryta horním víčkem.

Řídké podkožní vazivo víček snadno prosákne tkáňovým mokem a je  příči
nou otoků, které vznikajínapř. při některých chorobách ledvin.

D. Spoiivka (tunica coniunctiva) je tenká blána, která připomíná svou úpra

vou sliznici narůžovělé barvy. Spojuje přední plochu oční koule s víčky. Začíná 

na limbus posterior palpebrarum a kryje zadní plochu víček (lunica coniunctiva 

palpebrarum). Od víček se odděluje a volným ohbím ffornix conjunctivae su-
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Obr. 24: Víčko (stavba). Vertikální řez horním víčkem. 1 - septum orbitale, 2 - tu 
ková tkáň, 3 - gl.lacrimalis accessoria. 4 - m.levator palpebrae sup.. 5 - mízní 
uzlíky ve spojivce. 6- fornix conjunctivae sup., 7 - tunica conjunctiva buibi, 8 - tu 
nica conjunctiva palpebrae, 9 - m.tarsaiis sup., 10 - glandula mucosa, 11 - 
tarsus sup., 12 - gl.tarsalis, 13 -limbus palpebralls post., 14 - cornea, 15 - ústí 
gl.tarsalis, 16 - pars ciliaris m.orbicularis oculi, 17 - gl.ciliaris, 18 - limbus palpebraiis 
ant., 19 - gl. sebacea, 20 - cilia, 21 - pars palpebraiis m.orbicularis oculi. 22 - fa 
des ant. palpebrae.

perior et inferior) přechází na přední stranu oční koule, kde pokrývá skléru 

ftunica coniunctiva bulbil až k okraji rohovky. Na rohovku spojivka nepřechází.

I
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Spojivka je pevně spojena s tarsálními ploténkami. Zbývající část spojivky v roz

sahu seplum orbitale, fornix conjunctivae a v oblasti bulbu je spojena s pod

kladem vrstvou řídkého subkonjunkliválního vaziva volně. V těchto oddílech 

vytváří spojivka drobné reservní řasy,'které se uplatňují při pohybech oční koule 

a víček. Mezi oběma oddíly spojivky je vytvořen úzký štěrbinový spoiivkový vak 

ísaccus conjunctivae), který obsahuje slzy. V rozsahu laterální části fornix con

junctivae superior vyúsfují do spojivkového vaku vývody slzné žlázy (ductuli 

excretoriô , jimiž sem přitékají slzy. Při vnitřním koutku očním je poloměsíčifá řasa 

(plica semilunaris coniunctivaq), která představuje rudimentární zbytek třetího 

víčka (mžurka), které se vyskytuje např. u plazů a ptáků. Tato řasa je vyvýšena v 

drobný hrbolek - "slznou jahůdku" (caruncula lacrimalisll V oblasti vnitřního kouf- 

ku je spojivkový vak poněkud rozšířen a tvoří slzné iezírkofdacus lacrimalis). Ve 

fornix conjunctivae superior jsou umístěny drobné přídatné slzné žlázkv (qlan- 

dulae lacrimales accessoriae). Do spojivkového vaku ústí také vývody drob

ných mucinosních žlázek, které produkují malé množství hlenu. Fornix con

junctivae superior je prostoupen lymfocyty, které se místy shlukují a tvoří lymfa- 

tické foiikuly.

U starých jedinců bývá spojivka při laterálním obvodu rohovky ztluštělá v ma

lý trojúhelníkovitý útvar (pinauecula)..

Praktické poznámky: Ve spojiyce jsou četné cévy, které se při podráždění 
spojivky rychle rozšíří a překrvené spojivky zrudnou ("červené oč i").

Spojivka je  velmi citlivá (je bohatě senzitivně ¡nervována], je -li podrážděna 
(zánětem, chemickou látkou nebo mechanicky], je  velm i bolestivá (pocity 
pálení, řezání a pod.).



Cévy g  nervy víček a spojivky

Tepny (aa.palpebrales) pocházejí z věiví a.ophthalmica, a.infraorbitalis, a. 

facialis, a.transversa faciei a a.temporalis superficialis. Ve víčkách jednotlivé 

větvičky anastomosují a v okraji víček vznikají kolaterální oblouky (arcus pal- 

pebralis superior et inferior). Spojivku zásobují větve z těchto oblouků a drobné 

tepénky ze svalových arterií (rr.coniunctivales).

Žíly odvádějí krev do žil očnice a obličeje.

Míza ie odváděna z mízních pletení (pretarsální a retrotarsálni) do nodi lym- 

phatici submandibulares (z mediální části) a do nodi lymphatici parotidei (z 

laterálních části").

Senzitivní inervaci zajišfují vlákna n.trigeminus: n.ophthalmicus inervuje horní 

víčko, n.maxillaris dolní víčko.

Motorickou inervaci svalů víček zajišťuje n.facialis.

E- Slzné ústrojí íapparatus lacrimalis) je tvořeno slznou žlázou, která produkuje 

sjzv (lacrimae) a vývodnými slznými cestami (obr. 25).

1. Slzná žláza (alandula lacrimalis) leží ve fossa glandulae lacrimalis pod lale- 

rálním úsekem stropu očnicového (viz os frontale). Žláza je drobná a šlacha m. 

levator palpebrae superioris ji dělí na dva oddíly. Větší pars orbitalis leží pod stro

pem očnice nad uvedenou šlachou. Vpředu naléhá na septum orbitale, 

vzadu na tukové těleso orbity. Menší pars palpebralis leží pod šlachou (mezi ní a 

fornix conjunctivae superior). Z obou oddílů vystupuje 10 až 12 drobných a ten

kých vývodů (ductuli excretoril), které vyúsfují samostatně do horní části 

spojivkového vaku. Pohybem víček (při mrkání) jsou slzy roztírány v celém spojiv-
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kověm vaku (mj. smáčejí rohovku) a pomocrrivus lacrimalis isou odváděny do 

slzného jezírka (lacus lacrimalis). Slzy jsou produkovány nepFelržitěa za normál-
r

nich podmínek jsou slznými cestami odváděny do nosní dutiny (nepřetékají 

přes okraj dolního víčka do obličeje).

2. Vvvodné slzné cesty zajišťují odíok slz ze spojivkového vaku do dutiny nos

ní. Začínají na pqpillae lacrimales obou víček v slzném bodu (punctum lacri

males . Odtud pokračují tenkým kanálkem, kíerý je dlouhý asi 10 mm (caníicuius 

lacrimalis superior et inferior). Kanálky mají lomený průběh, v místě ohybu se 

rozšiřují (ampulla canaliculi lacrimalis superioris et infeíioris). Mediální konce 

obou kanálků se otevírají do slzného vaku ísaccus lacrimalis s. dacrvocystis). 

Oba kanálky se mohou před vyústěním do slzného vaku spojit. Slzný vak (saccus 

lacrimalis] má tvar trubice, která je nahoře uzavřena slepě, směrem dolů pře

chází do slzovodu (ductus nasolacrimalis). Slzný vak je umístěn ve fossa sacci 

lacrimalis (mezi oběma raménky lig.palpebrale mediale). Do jeho zadní stěny 

se upínají snopce m.orbicularis ocuii (pars lacrimalis). Jeho kontrakcemi je slzný 

vak rozšiřován. To napomáhá nasávání slz ze slzného jezírka. Ductus naso

lacrimalis je uložen v kostěném canalis nasolacrimalis a ústí do spodního prů

chodu nosního (asi 2 až 3 cm za nosními dírkami). Jeho štěrbinovité ústí 

částečně překrývá siizničnířasa (plica lacrimalis), která umožňuje průtok slz do 

dutiny nosní, zabraňuje však vnikání obsahu dutiny nosní do slzných cest. Slzy se 

stávají součástí sekretu nosní sllznlce a podílejí se na zvlhčování vdechovaného 

vzduchu.

Praklická poznámka: Průchodnost odvodných cest slzných se zkouší naka
páním eosinu do spojivkového vaku. Po chvíli se při průchodných cestách 
toto barvivo objeví v sekretu nosní dutiny.



65

i i 
20 19

Obr. 25: Slzné úsirojíí (apparatus lacrimalis). 1 - pars orbiialis gl.lacrimalis. 2, 3 - 
pars palpebralis gl.lacrimalis. 4 - m.larsalis sup., 5 - šlacha m.levator palpebrae. 
sup., 6 - r.lat. n. et.a. supraorbitaiis, 7 - r.med. n.supraorbifalis et a. suprafro- 
chlearis, 8 - n.supratrochlearls, 9 - trochlea m.obliqui sup.. 10 - n. et a. 
infratrochlearis, 11 -ampulla canaliculi lacrimalis sup.. 12 - fornix sacci lacrimalis, 
13 -saccus lacrimalis. 14 - ampulla canaliculi lacrimalis inf., 15.17 - ductus naso- 
lacrimalis, 16 - m, obliquus bulbi inf., 18 - vyústění ductus nasolacrimalis do 
meatus nasi Inf. a ■ plica lacrimalis, 19 - n. et a.infraorbitalis, 20 - 
r.zygomaticofacialis n.zygomatici, 22 - pars palpebralis m.orbicularis oculi.

Cévv a nervy slzné žlázy

Tepny pro slznou žlázu přivádějí větve z a.lacrimalis.

Žíly odvádějí krev do žil očnice.

Míza odtéká do nodi lymphatlcl parotidei.
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Sekretorická parasympatická nervová vlákna přicházejí z n.facialis cestou 

n.petrosus major přes ggl.pterygopalatinum - nn. pterygopalatini - n.zygomati- 

cus - r.communicans cum n.zygomaíico do n.lacrimaiis. Při obrně centrální čás

ti n.íacialis ustává sekrece slz, což může vést k vyschnutí rohovky (!).

Cévy očnice

A. ophthalmica ie větví z a.carotis interna, ze které odstupuje v sinus caroti- 

cus. Přidává se k n.opticus a spolu s ním (pod nervem) proniká do očnice přes 

canalis opticus. V očnici leží tepna laterálně od zrakového nervu, pak shora kříží 

n.opticus tak, že probíhá mezi ním a m.rectus superior mediálně a dopředu k 

vnitřnímu koutku očnímu. A.ophthalmica vydává celou řadu větví.

1. A.centraiis retinae. odstupuje z a.ophthalmica jako její první větev a asi 1 

cm za okem vstupuje do n.opticus. V jeho ose proběhne k discus n.optici a dělí 

se na větve pro sítnici (arteriolae temporales retinae sup, et inf. a arteriolae na

sales retinae sup, et. inf.). Z temporálních větévek je zásobována mj. oblast 

macula lútea. Tyto tepénky vyživují sítnici (s výjimkou vrstvy tyčinek a čípků, kte

ré jsou vyživovány z cévnatky). Uvedené tepénky sítnice jsou tepnami kone

čného typu; Za vývoje je vytvořena a.hvaloidea. která procházísklivcem k vyví

jejícíse čočce. Ještě před narozením tato tepénka zaniká.

2.[A.lacrimalis směřuje pod stropem očnice podél jeho iaterální stěny ke 

glandula lacrimalis. Vedle slzné žlázy zásobuje také okolní okohybné svaly (n\ 

musculares) a svými konečnými větvemi faa.palpebrales laterales) zásobuje 

víčka a spojivku v oblasti laterálního koutku očního.

3. Rr.musculares jsou drobné větvičky k okohybným svalům. Z jejich předních
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úseků vyustupují drobné*da.ciliares anteriores, které prostupují sklérou a podOejí 

se na zásobování řasnatého tělesa. Dalšími větvemi jsou aa.episcleraies a aa. 

coniunctivales.

4. Aa.ciliares posteriores breves je 18 až 20 tenkých tepének, které prostupují 

sklérou v okolí n.opticus a větví se v cévnatce. Zajišfují mj. výživu neuroepiteliál- 

ní vrstvy sítnice.

5. Aa.ciliares posteriores lonaae:nasalis et temporalis. Tyto dvě tepny po prů

chodu sklérou pokračují směrem dopředu k řasnatému tělesu. V oblasti corpus 

ciliare se bohatě větví, spojují se s aa.ciliares anteriores a v ciliárním okraji du

hovky vytvářejí circulus arteriosus iridis major., Při pupilárním okraji duhovky je 

podobný circulus arteriosus iridis minor. Z těchto tepen je zásobována duhovka 

a řasnaté těleso.

ó j A.supraorbiíalis probíhá pod periorbitou stropu očnice dopředu a dělí se 

na dvě větve, které prostupují přes incisura supraorbitalis (mediální) a incisura 

írontalis (laterální) do oblasti čela, které zásobují.

7 A.ethmoidalis posterior prostupuje přes foramen ethmoidale posterius a 

zásobuje sliznici sinus sphenoidalis a cellulae ethmoidales posteriores.

8. A.ethmoidalis anterior vniká do foramen ethmoidale anterius, dostává se 

do přední jámy lební a přes lamina cribrosa ossis ethmoidalis vstupuje do přední 

části dutiny nosní. Zásobuje sliznici sinus frontalis a cellulae ethmoidale anterio

res. Před prostupem přes dírkovanou ploténku čichové kosti vydává a.menin-
-r N---- " :

gea anterior pro přilehlou oblast dura mater.

9, Aa.pglpebrales mediales odstupují při mediálním koutku očním k oběma 

víčkům. Při jejich volném okraji vytvářejí s aa.pglpebrales lateraies z a.lacrimalis
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arcus palpebralis superior et inferior.

10. A.supralrochlearis přechází při vnitřním očním koutku do kůže nad koře

nem nosním.

11. A.dorsalis nasi přechází na dorsum nasi. Anastomosuje s a.angularis z a. 

facialis.

Venae ophthalmicae, které odvádějí krev z orbity, jsou dvě.

1. V.ophthalmica superior začíná v oblasli vnitřního očního koutku jako v. 

nasofrontalis. Anastomosuje s v.angularis a je tak napojena na venosní oblast v. 

facialis! Jejími přítoky jsou: vv. palpebrales, vv.et hmoidales anterior et posterior. 

v.lacrimalis, vv. ciliares, vv.musculares. vv.vorficosae. a v.centralis retinae. V. 

ophthalmica superior pak prostupuje přes fissura orbitaiis superior do prostřední 

jámy lební a ústí do sinus cavernosus.

2. V.ophthalmica inferior se konstituuje z žilní pleteně na spodině orbity. Ana- 

stomosuje s v.ophthalmica superior. Orbitu opouští přes fissura orbitaiis inferior a 

ústí do plexus pterygoideus.

Praktická poznámka: Žíly obličeje jsou pom ocí obou vv. ophthalmicae pro
pojeny se sinus cavernosus. Hnisavé procesy se mohou krevní cestou šířit z 
ložisek v obličeji (dutina ústní, nosní, kůže obličeje) na pleny mozkové ( i ).
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ÚSTROJÍ SIUCHOVÉROVMOYÁŽHL ORGANUM V5STIBUIQ-

£Q£HJL£AR£

Sluchové ústrojí zprostředkuje vnímání zvuků, rovnovážné ústrojí slouží k vní

mání polohy a pohybu hlavy v prostoru. Obě ústrojí jsou spolu uložena ve 

spánkové kosti (s výjimkou ušního bolce) a označují se společným názvem 

ucho (auris).

Ústrojí sluchověrovnovážné je stavebně komplikované a dělíme je na tři hlav

ní oddíly, které se dále člení na řadu úfvarů.

I. Zevní ucho íauris externa)

1. Boltec ušní (auricula)

2. Zevní zvukovod (meatus acusticus externus)

3. Bubínek ímembrana tvmpanil

II; Střední ucho íauris media)

1. Dutina bubínková ícavitas tvrnoanica s. cavum tvmpani}

2. Sluchové kůstky íossicula auditus) a jejich spoje (ligamenta et arlicuiatio- 

nes ossiculorum aditus)

3. Svaly sluchových kůstek (musculi ossiculorum auditus)

4. Sliznice dutiny středoušní ítunica mucosa cavi tvmpanp

5. Sluchová trubice ftuba auditiva)

ó. Dutiny mastoidního výběžku fcellulae masfoideae)
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III. Vnitrní ucho fauris interna)

1. Kostěný labyrint ílabyrinthus osseus)

a / Předsíň (vestibulum)

b / Kostěné polokruhové kanálky (canales semicirculares ossei)
I

c / Hlemýžd (cochlea)
I

d / Vnitřní zvukovod (mealus acusticus internus)

2. Blaniíý labyrint (labvrinlhus membranaceus) \

a / Vestibulární labyrint (utricutus, sacculus, ductus semicirculares, ducius en-
\

dolymphaticus)

b / Kochleární labyrint (ductus cochlearis)

Sluchové úslrojíje uloženo ve všech 1řech oddílech, rovnovážné ústrojí leží 

pouze v uchu vnitřním.

I. ZevnPucho (auris externa) je povrchovou částí sluchového ústrojí. Slouží k 

zachycení zvukových vln a jejich převedení do středního ucha. Tvoří je boltec 

ušní, zevní zvukovod a bubínek.

1. Boltec ušní (aurícula) je složitě modelovaná kožní řasa (obr. 26). Jeho pod

kladem je zprohýbaná elastická chrupavka (cartílago auriculae). Chrupavka 

nezasahuje do dolní části boltce - lalůčku ušního (lobulus auriculae), který je vy

plněn tukovým vazivem. Boltec představuje nálevku, která zachycuje sluchové 

vlny asoustředuje je do zevního zvukovodu. U člověka je boltec rudimentár

ním orgánem. Pro malé rozměry a minimální pohyblivost je jeho funkční 

význam značně omezen. Boltec ušní je připojen k hlavě v okolí vyústění zevního 

zvukovodu. Odstává od hlavy pod úhlem 25 až 45°. Mezi boltcem a laterální
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stranou hlavy je výrazná retroaurikuiární rýha.

Na boltci rozlišujeme plochu laterálnf, která je jako celek konkávní, a plochu 

mediální, která je spíše konvexní. Na obou plochách je řada vyvýšenin a pro

hlubní, které vykazují v detailech individuální variabilitu. Na laterální ploše ie 

nejvýznamnějším znakem zaobleně ztluštělý a laterálně překlopený okraj 

íhelíx), který se začíná nad vchodem do zevního zvukovodu jako crus helicis. 

Prostřednictvím hlubokého žlábku íscapha) je od helixu oddělena souběžně 

probíhající vyvýšenina - anthelix, která je nahoře rozdělena na dvě ramena 

ícrura anfheiicist. která obemykají trojhrannou jamku (íossa trianaularis). Asi 

uprostřed laterální plochy je hluboká mušlovitá prohlubeň (concha auriculae), 

kterou crus helicis rozděluje na horní oddíl ícvmba conchael a dolní oddíl 

(cavum conchae), ve kterém je otvor zevního zvukovodu (poruš acusticus 

externus). Cavum conchae je zčásti překryto dvěma hrbolky. Ventráině je větší 

traqus, vzadu menší antitraaus. Mezi oběma hrbolky je různě tvarovaný a hlu

boký zářez (incisura intertraaica). Na mediální ploše boltce je několik vyvýšenin, 

ktc  % odpovídojí stejně označeným prohlubním strany laterální íeminentia 

scaphae, eminentia conchae, eminentia fossae trianqulqris). Anlhelixu odpo

vídá prohlubeň ffossaanthelicis).

Stavba boltce ušního (obr. 27)

Hlavním podkladem ušního boltce je elastická chrupavka (cartilaqo 

auriculae). která vyplňuje celý boltec kromě jeho lolůčku. Vykczuje v zásadě 

shodnou modelacls povrchem boltce. Podkladem tragu je jamina traai, která 

navazuje na chrupavku zevního zvukovodu.
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Obr. 26: :Bolfec ušní, laterální strana. 1,3- crura anthelicis, 2 - fossa triangularis, 4 
- cym ba conchae, 5 - crus heiicis, 6 - incissura auris ant., 7 - tubercuium supra- 
tragicum, 8, 9 - tragus, 10 - incisura interlragica, 11 - lobulus auriculae, 12 - 
antitragus, 13 - sulcus auriculae post., 14 - anthelix, 15 - concha auriculae, 16 - 
crus heiicis, 17- helix s tubercuium auriculae (Darwini).

Kůže boltce ie iemná, tenká a dobře prokrvená ("červenání uší" při různých 

emočních stavech). Na ploše laterální je pevně spojena s chrupavčitým pod

kladem, na ploše mediální je spojení poněkud volnější. V oblasti tragu a anti- 

tragu je porostlá chlupy.

Vazy boltce íliaamenta auriculae) připojují boltec k processus mastoideus, k 

začátku arcus zygomalicus a ktemporálnífascii.

Svaly boltce (musculi auriculae) dělíme na svaly intraaurikulární. které spojují 

různé části chrupavky boltce a na svalv extraaurikulární. které směřují k boltci
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Obr. 27: Chrupavka boltce ušního s vazy a svaly.
Vlevo lateráiní strana. '1 - m. helicis major, 2 - m.helicis minor, 3 - lig.auriculare 
sup., 4 - lig.auriculare ant., 5,6- m. traglcus, 7 - m.antitraglcus.
Vpravo medlálnístrana. 1 - m.fransversus auriculae, 2 - m.incisurae helicis, 3 - lig. 
aurlculare post., 4 - m.obliquus auriculae,

od různých míst klenby lební. Všechny svaly boltce ušního jsou drobné a U člo

věka rudimentární a prakticky nefunkční: U většiny savců tyto svaly mění tvar 

boltce a natáčejíjej ke zdroji zvuku.

Cévy a nervv ušního boltce

Tepnv boltce ušního jsou větvemi z a.temporalis superficialis pro lateráiní plo

chu a z a.auricularis posterior pro mediální plochu.

Žíly odvádějí krev do v.jugularis externa.

Mízní cévv odvádějí mízu do nodi lymphatici retroauriculares a do nodi lym- 

phatici parotidei.

Inervace: Senzitivní inervaci zajišťují:

m ii
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uuficuloteroqfííQlMin.trigeminus) kterézá 

sobujílateráiníplochu boltce nad úrovnítragu.

b / rámus auricular.imvagi se větví v oblasti concha auriculae a v okolí mea- 

tus acustícus externus.

c / n_.guricularis magnus ¡nervuje zbývající části laferální plochy a celou plo

chu mediální,

M c^íicko u iS l/va c ]sva lů  boltce ušního zajišfujejaJtaciatts.

Praktické poznámky: V horní čásii helixu bývá patrný individuálně různě vel
ký rudimentární hrbolek ítuberculum auriculae s. tuberculum Darwini). 
Představuje pozůstatek po  hrotu boltce ušního, který je vytvořen ještě u opic. 
Toké tvar lalůčku ušního je upraven individuálně (lalůček volný nebo přirostlý). 
Velké variability boltce ušního se využívá při identifikaci osob (v kriminalistické 
praxi) a při paternitních sporech (geneticko-biologická vyšetřeni).

Velkého prokrvení ušního lalůčku se využívá v pediatrické praxi pro odběry 
periferní krve (např. při vyšetření krevního obrazu).

2. Zevní zvukovod írneatus acusticus externus) je asi 3,5 cm dlouhá a asi ó až 

_ 9 mm široká oploštějá trubice. Lateráině začíná zevní zvukovod na spodině ca- 

vum conchae ušního boltce fporus acusticus externus) a probíhá směrem 

mediálním k dutině bubínkové, od které jej odděluje bubínek (membráno 

tympani). Neprobíhá přímočaře Jeho podélná osa je dvakrát zalomená. V la~ 

terální třetině směruje zevní zvukovod ventromediálně, prostřední třetina 

probíhá téměř tr.ansvexsájně, v mediální třetině se opět stáčí ventrpmediálně. 

Tato zakřivení se dají při vyšetření ucha částečně vyrovnat tahem za boltec 

(dozadu, nahoru a lateráině). Horní stěna zevního zvukovodu je prakticky hori

zontální, dolní stěna se vyklenuje konvexitou nahoru.. V laterálním úseku se

i
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zvedá, vrcholu dosahuje v místě přechodu chrupavčité částí do části kostěné, 

odtud opět směrem k bubínku klesá. lo je  příčinou nestejného průsvitu zevního 

zvukovodu, Nejužšímísto ^slhmušj).-zevního zvukovodu je na přechodu mezi pare 

caríilagjneg a pars ossea. Horní stěna je kratší než stěna dolní. Bubínek proto sví

rá s horní stěnou tupý úhel a s dolní stěnou úhel ost rý.

Podkladem stěny zevního zvukovodu je v laterálních dvou třetinách chru

pavka ícartilaao m eatus acusticž externí) a tento oddíl zvukovodu se nazývá 

meatus acusticus externus cartilaaineaus. V mediální třetině je stěna zvukovo

du kostěná ípars tym panica ossis tem poralis a sauama ossis tem poralis);, tato 

část nese označení meatus acusticus externus osseus.

Cartilaao meatus acustici externí má tvar žlábku, který je otevřený nahoru a 

poněkud dozadu (má přední, dolní a zadní stěnu), V laterální části se v rozsahu 

lamina tragí spojuje s chrupavkou boltce, mediálně se vazivově připojuje k 

okrají kostěného poruš acusticus externus. Na přední stěnu chrupavčitého zvu

kovodu naléhá zadní strana čelislního kloubu, Pohyby hlavičky mandibuly se 

proto dají vyšetřit hmatem přes zevní zvukovod,

Kostěná část zevního zvukovodu je uložena v os temporale a jejím podkla

dem je pars tym panica, která se vzadu přikládá k pars mastoidea. V mediálním 

okraji pars tym panica ossis temporalis je žlábek | sufcu|'fy mpanjcUs?, do něhož 

je vsazen bubínek (jeho g^]u'íTsbročartiTdgtrTeus). Sulcus tympanicus je nahoře 

přerušen zářezem |n  cisura jvm  p a n ica l kterou uzavírá dolní okraj squarna ossis 

temporalis. V místě přechodu sulcus tympanicus v incisura tym panica vystupují 

dva hrbolky. Vpředu /i m an ica  anterior, vzadu spina tym panica pos-

lerior.
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•Dutinová strana zevního zvukovodu je vystlána kůží, která se přechází z ušní

ho boltce. Kůže se směrem mediálním ztenčuje. V kůži zevního zvukovodu jsou 

četné apokrinní žlázy (alandulae ceruminosae), které produkují tzv. ušní maz 

' (cerumen). Při vchodu do zevního zvukovodu vyrůstají chloupky ftraaD, které 

jsou s přibývajícím věkem výraznější.

Cévy a nervy zevního zvukovodu

Tepny pocházejí ze stejných zdrojů jako u boltce. Kostěnou část zásobuje a. 

auricularis profunda z a.maxillaris.

Žíly odvádějí krev do v.temporalis superficialis a do v. auricularis posterior.

Mízní cévy směřují do nodi lymphatici parotidei et retroauriculares.

Inervaci kůže zevního zvukovodu zajišfuje při poruš acusticus externus r. auri-
I

cularis nervi vagi, zbývající část zvukovodu inervuje n.meatus^acustici externí z 

n.auriculotemporalis. '
-

Praktická poznámka: Cerumen, pokud není ze zvukovodu odstraňován, se 
postupně hromadí a uzavře (většinou v nejužším místě, tj. v isthmu) zvukovod. 
Zvukové vlny nemohou procházet k bubínku a postižený přestává slyšet. Zát
ku ušního mazu lze nejsnadněji odstranit výplachem zvukovodu proudem  
vlažné vody, který směřujeme proti horní stěně zvukovodu. V místě isthmu ta
ké uvázne většina cizích těles, která si např. do ucha vkládají malé děti. 
Odstranění cizích těles (mechanické) je  často obtížné.

3. Bubínek ímembrana tvmpani) tvoří tenkou příčku, která odděluje zevní 

zvukovod od středního ucha (obr. 28). Má oválný obrys, dlouhá osa měří 10 až

11 mm, krátká osa 9 mm. Bubínek má našedlou barvu a je poloprůsvitný. Je vel

mi tenký (0,1 mm), avšak poměrně pevný. Pouze jeho okraj (’limbus
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rnfímbranae tympani) je zesílen v chrupavčitý prstenec (anulus fibro- 

rnrtilaaineus) a je vsazen do sulcus tympanicus. Bubínek není rovný, je poně

kud vtažen na stranu mediální, takže má tvar velmi ploché nálevky, která se 

širokým koncem otevírá do zevního zvukovodu. Vrchol tohoto vtažení předsta

vuje současně střed bubínku (limbo membranae tympani). Od něj vystupuje 

nahoru a poněkud dopředu nevýrazná hrana ístria mallearis), která je podmí

n k a  srůstem bubínku s rukojetí kladívka. Tato hrana je nahoře zakončena 

drobným hrbolkem (prominentía mallearis), podmíněným laterálním výběžkem 

kladívka. Od prominentía mallearis se k okrajům incisura tympanica rozbíhají 

dvě málo výrazné řasy: plica mallearis anterior se připojuje ke spina tympanica 

majora plica mallearis posterior, připojující se ke spina tympanica minor.

Horní část bubínku, leží mezi oběhá plicae.malleares je poměrně tenká a 

volná. Označujeme ji jako pars flaccida membranae tympani (Schrapneliova 

membrana). Přes pars flaccida prosvítají části sluchových kůstek, které jsou 

uloženy v epiíympanálním chobotu bubínkové dutiny. Zbývající větší část bu- 

t ku (pars tensa membranae tympani) je pevně napjata a Vlivem dopada

jících sluchových vin je rozkmitávána (pars flaccida se nd přenosu zvukových 

vln nepodílí). Pars tensa je nazevnístraně hladká a lesklá. To umožňuje v dopa

dajícím světle vznik světelných reflexů (významné při vyšetřování bubínku).

Postavení bubínku.

Bubínek je uložen velmi šikmo. Jeho zevní plocha se sklání dopředu a dolů, 

takže svírá s horizontální rovinou úhel 45° (inklinace bubínku), a se sagítáiní rovi

nou úhel 50° [deklinacebubínku).Šikmé postavení bubínku je příčinou +ohr



Obr. 28: Membráno fympani, zevní plocha (pravá strana). 1 - pars flaccida, 2 - 
spina tym panlca major. 3 - plica mallearls ant., 4 - stria mallearis. 5 - anulus tym- 
panícus, 6 - meatus acusticus ext., 7 - světelný reflex, 8 - umbo membranae 
tympani, 9 - pars tensa,10- pllca mallearis post.

že horní a zadní stěna zevního zvukovodu přecházejí do bubínku plynule, zatím

co přední a spodní stěna s bubínkem svírají ostrý úhel (asi 30°). U novorozenců a 

malých dětíje sklon bubínku mnohem výraznější (leží téměř horizontálně) a pro

to jej lze jen velmi obtížně vyšetřit.

Stavba bubínku.

Podkladem bubínku je vazivová vrstva (stratům fibrosum). která na okrajích 

pars tensa přechází do anulus fibrocartilagineus. Na vnějšístraně je bubínek kryt



jemnou kůží ístratum cutaneum], která sem přichází ze zevního zvukovodu. 

Vnitřnístranu bubínku kryje siiznice dutiny bubínkové fstratum mucosum].

Céw a nervy bubínku

Tepny pro zevní část přicházejí z a.auricularis profunda (větev a.maxillaris), 

vnitřní plocha je zásobována z plexus tympanicus (arteriosus), na jehož vytvoře

ní se podílejí všechny aa.tympanicae.

Žíly odvádějí krev do v.meningea media, v.temporalis superficialis a v. auri- 

cularis posterior,

Mízní céw  odvádějí mízu do nodi iymphatici retroauriculares et parotidei.

Senzitivní inervaci zajišťuje na laterálnístraně bubínku n.auriculotemporalis (r. 

membranae tympani), na mediálnístraně větve z plexus tympanicus.

Praktické poznámky: Bubínek lze rozdělit na čtyři kvadranty. Čára 
proložená stria mailearis je j dělí na přední a zadní polovinu, horizontála pro
cházející přes umbo membranae tympani na čá t horní a dolní. Světelný 
reflex, který má na zdravém bubínku tvar úzkého trojúhelníku, je  v předním  
dolním kvadrantu.

,Jo mediální straně bubínku probíhá na úrovni plicae malleares významný 
nervový kmen (chorda tympani). Proto je nutné provádět chirurgické protětí 
bubínku (oaracentéza) pouze v dolních kvadrantech při je jich periferním ob
vodu.

Bubínek u novorozenců a malých dětí má téměř horizontální polohu (viz vý
še) a vzhledem k prakticky neexistující kostěné části zevního zvukovodu (pars 
tympanica je  v tom to věku tvořena pouze drobným prstencem - anuius tym
panicus) je  uložen poměrně povrchově (velmi blízko od poruš acusticus 
externus).

II. Střední ucho (auris media] je umístěno převážně v pyramidě spánkové kos-
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ti a je tvořeno soustavou různě velkých pneumatických dutin, které jsou 

vystlány siiznicí. Střední ucho vzniklo z první entodermální štěrbiny, která se vy- 

chlíplla ze stěny primitivního hítanu. S dutinou hltanu je i v definitivním stavu 

spojeno prostřednictvím sluchové trubice. Tvoří jej dutina bubínková, její 

obsah, sluchová trubice a dutiny mastoidního výběžku,

1. Dutina bubínková fcavitas tympanica s. cavum tvmpani) je malý štěrbino- 

vitý prostor ve spánkové kosti, který leží mediálně od bubínku. Má tvar bikon- 

kávní čočky o výšce asi 20 mm, délce 10 mm a šířce 2 až ó mm (nejužší je upro

střed mezi timbo membranae tympani a promontoriem, směrem nahoru i dolů 

se rozšiřuje).

Pro snadnější pochopení její stavby si dutinu bubínkovou můžeme přirovnat 

ke krychli o šesti stěnách (obr. 29).

a / Stěna lateráiní (paries membranaceus] je tvořena především bubínkem a 

tvoří hranici proti zevnímu zvukovodu. Nad i pod.bubínkem se na tvorbě laterái- 

ní stěny podílejí také součásti spánkové kosti. Dutina bubínková se v těchto 

oblastech vyklenuje poněkud laterálněji, Vzniká tak rozsáhlejší. recessus 

epitvmpanicus nad bubínkem, ve kterém leží hlavička kladívka a tělo kovadlin- 

ky a menší recessus hvpotvmpanicus pod bubínkem.

b/ Stěna mediální (paries labvrinthicus) odděluje dutinu bubínkovou od laby

rintu vnitřního ucha, Tvoří ji ventrobazální plocha pyramidy a má složitou 

stavbu. Mediální stěna se uprostřed výrazně vyklenuje proti dutině bubínkové 

(pro- montorium). Toto vyklenutí je podmíněno prvním závitem hlemýždě. Dor- 

sálně od promontoria je vkleslina (fossula fenestrae cochleae), na jejímž dnu 

leží fenesfra cochleae, kterou se do dutiny bubínkové otevírá scala tympani



cgchleae (viz hlemýždi. Otvor je přepGŽen vazivovou blánou (membrana tvm- 

pnnTsécundaria). Nad a poněkud dorsálně od promontoria leží další jamka 

rfnssula fenestrae vestibuli) s otvorem íenestra vestibuli, které vede do předsíně 

vnitřního ucha, Tento otvor je uzavřen basí třmínku. Nad promontoriem a fe- 

nestra vestibuli probíhají dvě vodorovné hrany. Horní hrana je podmíněna 

vyklenujícím se laterálním polokruhovým kanálkem (prominentia canalis semi- 

cir. .aris lateraiisi. Dolní hrana je podmíněna průběhem druhého oddílu 

kanálku lícního nervu (prominentia canalis faciaiis), Kostěné ohraničení kanál

ku proti bubínkové dutině nemusí být kompletní (dehiscence), záněty dutiny 

bubínkové v těchto případech mohou snadno poškodit n.facialis, Po promon- 

toriu vystupuje směrem nahoru drobná rýha (sulcus promontorii), ve které je 

uložen n.tympanicus. Nad promontoriem ční z přední stěny kostěný výčnělek 

(processus cochleariformisl, kolem kterého se otáčíšlacha m.tensor tympani.

c / Stěna horní (paries teamentalis) představuje strop dutiny bubínkové a je 

tvořena tenkou kostěnou lamelou fteamen tympani), která odděluje dutinu 

bu^nkovou od prostřední jámy lební. Asi uprostřed stropu dutiny bubínkové se 

otevírá apertura tympanica canalis nervi petrosi minoris, která vede do stejno

jmenného kanálku (otevírá se na přední ploše pyramidy),

d / Stěna dolní (paries iuauiaris) je také poměrně tenká a odděluje dutinu bu- 

bínkovou od fossa jugularis. Na této stěně se otevírá pomocí apertura tvm- 

panica canallculi tvmpanici stejnojmenný kanálek, kterým do dutiny bubínko

vé vstupuje n.tympanicus (n.tympanicus se po průchodu uvedeným kanálkem 

klade do sulcus promontorii a přes strop dutiny bubínkové již prostupuje jako n, 

petrosus minor).
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Obr. 29: Schematický nákres stěn dutiny bubínkové (pravá strana). A - paries 
labyrinthicus, B - paries tegmentalis, C - paries caroticus. D - paries jugulâris. E - 
paries mastoideus. 1 - promontorium, 2 - sulcus promontorii, 3 - fenestra vestibu- 
li, 4 - prominentia canalis n.facialis, 5 - prominentia canaiis semicircularis lat., 6 - 
processus cochleariformis, 7 - fenestra cochleae, 8 - apertura tympanica 
canallculi n.petrosi minoris, 9a - semlcanalis m.tensoris tympani. 9b - semicana- 
iis tubae auditivae, 10 - septum canalis musculotubarii, 11 - canallculi 
caroticotympanic!, 12 - apertura tympanica canaliculi tympanici, 13 - apertura 
tym panica canaliculi chordae tympani, 14 - eminentia pyramidalis. 15- aditus 
ad  antrum mastoideum.

e/ Stěna pfednf fparies caroticus) odděluje dutinu bubínkovou od canalis 

caroticus. Nahoře a mediálně je v této stěně poměrně velký otvor, kterým 

vyúsťuje canalis musculotubarius. Z hornf etáže kanálu ísemicanalis m.tensoris 

tympani) vystupuje šlacha m.tensor tympani, v dolní etáži ísemicanalis tubae
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guditivge) ústí do bubínkové dutiny sluchová trubice fostium tvmpanicum tu

hne auditivae). Přední stěna je proděravěna několika drobnými otvory ícana- 

lir.uli caroticotvmpanici). kterými prostupují stejnojmenné sympatické nervy z 

plexus carotiCus internus. V nejlaterálnější části přední stěny se otevírá fissura 

pptrotvmpanica. kterou prostupuje do fossa infratemporalis chorda tympani.

f/ Zadní stěna fparies mastoideus) se obrací proti pars mastoidea spánkové 

kosti. V její horní části je v ní velký otvor íaditus ad antrum mastoideuml. který 

představuje vstup do stejnojmenné dutiny íantrum mastoideum) a jejím pro

střednictvím do celíulaé mastoideae. Z mediální stěny zasahuje na zadní stěnu 

orominentia canalis semícircularis lateralis a orominentia canalis facialis, která 

se stáčí kaudálním směrem (přechod mezi druhým a třetím úsekem kanáiu lícní

ho nervu - tento úsek canalis facialis je zanořen do zadní stěny a nad její úroveň 

neprominuje). Nad canalis facialis se vyklenuje eminentia pyramidalis, v jejíž 

dutině začíná m.stapedius (jeho šlacha prostupuje drobným otvorem na vr

cholu eminantia pyramidalis). Kaudálněji se otevírá apertura tympanica 

canaliculi chordae, kterou se do dutiny bubínkové dostává z-canalis facialis 

chorda tympani.

Praktická poznámka: Klinikové rozdělují dutinu bubínkovou na tři oddfly.
1. Oddíl horní (eoitvmoanum) leží mezi stropem dutiny bubínkové a rovinou 

proloženou horním okrajem bubínku. 2. Oddíi prostřední ímesotvmoanum) za
ujímá střední část dutiny v rozsahu bubínku. 3. Oddíl dolní (hvootvmoanum) 
leží pod úrovní dolního okraje bubínku.

5 ?)
'—2. Sluchové kůstky (ossicula auditusl a ieiich spoie (liaamenta et articulatio- 

nes ossiculorum aditus) představují hlavní součásti obsahu dutiny bubínkové 

(obr. 30).
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A. Sluchové kůstky jsou tri: kladívko (malleus), kovadlinka (incus) a třmínek 

(stapes). Tyto tři drobné kůstky leží v horní polovině bubínkové dutiny a jsou na

vzájem pohyblivě spojeny. Prostřednictvím kladívka srůstajís bubínkem, baze 

třmínku je vsazena do fenestra vestibuli. Vzniká tak pohyblivý řetězec, který pře

náší chvění bubínku na perilymfu vnitřního ucha.

a / Kladívko (malleus) je největší ze všech tří kůstek. Má přibližně kyjovitý tvar a 

skládá se z několika částí. Horní konec fcaput malleil je kulovitě rozšířený a nese 

kloubní plošku pro spojení s kloubní ploškou na těle kovadlinky. Tato část kladív

ka leží v recessus epitympanicus. Hlavička přechází směrem dolů ve zúžený a 

krátký krček fcollum malleO, který leží proti pars flaccida membranae tympani. 

Třetí částí kladívka je protáhlá rukojěf fmanubrium malleil. Ta přirůstá k vnitřní 

ploše bubínku (na laterální ploše bubínku podmiňuje stria mallearis). V místě 

přechodu krčku do rukojeti odstupují dva výběžky: processus anterior ie dlouhý 

a úzký, směřuje dopředu a vniká do fissura petrotympanica, processus lateralis 

je krátký, směřuje lateráině proti bubínku, srůstá s ním a podmiňuje prominentia 

mallearis.

b / Kovadlinka (incus) má nepravidelný tvar a bývá přirovnávána k třenové

mu zubu se dvěma divergujícími kořeny. Korunce zubní odpovídá corpus 

incudis. které se svou přední stranou kloubně spojuje s hlavičkou kladívka. Z těla 

kovadlinky, které je uloženo v recessus epitympanicus, odstupují dva výběžky. 

Směrem dolů (rovnoběžně s manubrium mallei) sestupuje crus lonaum. Dolní 

konec výběžku se stáčí mediálně a zakončuje se oválnou hlavičkou (processus 

lenticularis). Processus lenticularis se kloubně spojuje s hlavičkou třmínku. Smě

rem dozadu odstupuje krátké a široké crus breve.



c / Třmínek [stapes) je nejmenšía má tvar jezdeckého třmenu. Jeho laterální 

část ícaput stapedis) se kloubně spojuje s kovadllnkou, mediálně ležící oválná 

ploténka (basis stapedis) je vložena do fenestra vestlbuli. Mezi hlavičkou a bazí 

probíhají dvě horizontálně uložená raménka. Přední raménko ícrus anterius) je 

téměř rovné, zadní raménko fcrus posterius) je zakřivené (prohnuté) tahem šla

chy m.stapedius, která se k němu připojuje (viz dále).

B. Spoje sluchových kůstek (liaamenta et articulationes ossiculorum aditus) 

jsou dvojí:

a/  Liaamenta ossiculorum auditus spojují sluchové kůstky se stěnami dutiny 

bubínkové a udržují je tak ve stabilní poloze. Na každou z kůstek se připojuje je

den až tři vazy.

Ligamentum mallei anterius jde od processu anterior dopředu, prostupu

je přes fissura petrotympanica na povrch lebky a upíná se v okolí spina 

sphenoidalis.

Ligamentum mailei superius připojuje hlavičku kladívka ke stropu dutiny bu

bínkové.

Ligamentum mailei laterale spojuje processus lateralis s okraji incissura tym- 

panica (jeho dva pruhy se upínají na spina tympanica major et minor.

Liaamenum incudis superius spojuje tělo kovadlinky se stropem bubínkové 

dutiny.

Ligamentum incudis posterius ie napjato mezi crus breve a zadní stěnou bu

bínkové dutiny. l- . ■



Obr. 30: Sluchové kůstky pravé strany a jejich klouby. 1 -ca p u t mallei, 2 - arti- 
cu la tio  incudomallearis, 3 - corpus Incudis-, 4 - crus breve Incudis, 5 - crus lon- 
gum  incudis, ó - crus post, stapedis, 7 - basis stapedis, 8 - crus ant. stapedis, 9 - 
c a p u t stapedis, 10 - articulatio incudostapedia, 11 - processus lenticularis, 12 - 
m anubrium  mallei, 13 - processus ant. mallei, 14 - processus lat. mallei, 15 - col- 
lum mallei.

Liaamentum anulare stapedis ie kruhovitý vaz, který spojuje obvod basis sta

pedis s okrajem fenestra vestibuii. Toto spojení je relativně volné a umožňuje 

pohyby třmínku vzhledem kfenestra vestibuii).

■ Membrana stapedis uzavírá okrouhlý otvor mezi raménky a basítřmínku. 

b / Articulafiones ossiculorum auditus spojují sluchové kůstky navzájem a za-
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jišfují jejich vzájemnou pohyblivost.

Articulatio incudomallearis spojuje kloubní plošky hlavičky kladívka a těla ko- 

vadlinky. Kloubní pouzdro je poměrně těsné a velmi tenké. Po stránce funkční 

je to kloub typu sedlovitého, jeho pohyby jsou však velmi omezené.

Articulatio incudostapedia ie spojením mezi kloubní ploškou na processus 

lenticularis meHei a kloubní ploškou na caput stapedis. Kloubní pouzdro je tenké 

a těsné. Také tento kulový kloub je minimálně pohyblivý. Kloubní spojení může 

být nahrazeno syndesmosou.

3. Svaly sluchových kůstek fmusculi ossiculorum auditusl jsou dva: musculus 

tensor tvmpani a musculus stapedius. Reflektoricky udržují bubínek a řetězec 

sluchových kůstek ve stálém stavu napětí, které je pro daný okamžik nejvhod

nější pro přenos zvukových vln z ucha zevního do ucha vnitřního.

a / Musculus tensor tympani je štíhlý sval, který začíná od stěn semicanalis m. 

tensoris tympani (horní patro canaiis musculotubarius). Jeho šlacha vstupuje do 

•^utiny bubínkové, stáčí se kolem processus cochleariformis laterálně a upíná se 

na manubrium mallei.

Inervace: n.m.tensoris tympani (větevzn.mandibularis).

Funkce: tahem za manubrium mallei napíná bubínek.

b / Musculus stapedius ie nejmenším příčně pruhovaným svalem lidského těla 

(jeho celková délka je 3 až 5 mm). Začíná v dutince eminentia pyramidaiis, vy

stupuje z ní a krátkou tenkou šlachou se upíná na crus posterius stapedis (tah 

svaluje příčinou zakřivení zadního raménkatřmínku).

Inervace: n.stapedius (z n.facialis).
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Funkce: sval vytahuje třmínek z fenestra vestibuli a tím nepřímo vyvolává
* ___ ____ . ___  '' .
I uvolněníbubínku.tJe antagonistou m.tensortympani.

4. Sliznice dutiny bubínkové ítunica mucosa cavi tvmpani) plynule přechází 

vpředu přes ostium tympanicum tubae auditivae do sliznice sluchové trubice, 

vzadu navazuje na sliznici anírum mastoideum a cellulae mastoideae. Překrý

vá všechny útvary bubínkové dutiny, tj. sluchové kůstky, jejich vazy, svaly a 

chorda tympani. Vznikají tak řasy, které ohraničují drobné jamky a hlubší cho

boty.

a / Plica mallearis anterior má za podklad processus anterior kladívka a smě

řuje od collum mallei dopředu. Společně s bubínkem ohraničuje mělký, dolů 

otevřený chobot frecessus membranae tvmpani anterior).

b / Plica mallearis posterior směřuje od collum mallei dozadu. Mezi ní a bubín

kem je  vytvořen hlubší a užší chobot (recessus membranae tvmpani posterior). 

Tento chobot se rozšiřuje směrem nahoru a laterálně jako recessus membranae 

tvmpani superior íPrussakův prostor). Jeho stěny tvoří laterálně pars flaccida 

bubínku, mediálně collum maliei, kraniálně iig.mallei lat., směrem dolů je pro

stor otevřen a navazuje na recessus membranae tympani posterior.

Obě řasy jsou součástí plica chordae tvmpani, která kryje stejnojmenný nerv,

probíhající po mediální straně bubínku (mezi manubrium mallei a crus longum
lhuicU£ v  .

maitef}.

c / Plica incudis směřuje od crus longum kovadlinky k zadní stěně dutiny bu

bínkové.

d / Plica stapedis leží při mediální stěně dutiny bubínkové a kryje třmínek a šla
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chu m.stapedius.

Sluchová trubice (tuba auditiva! spojuje dutinu bubínkovou s dutinou hlta

novou. Slouží tzv. barofunkci. tj. k vyrovnávání tlaku vzduchu v dutině 

bubínkové s tlakem vzduchu v okolním prostředí. Jejím prostřednictvím se tedy 

vyrovnávají tlaky na obou stranách bubínku. Sluchová trubice je asi 3,5 až 4 cm 

dlouhá. Začíná v nosohltanu (v prodloužení dolního průchodu nosního] otvo- 

¡em ostium pharvnaeum tubae auditivae o rozměrech 9 x 5  mm. Odíud 

směřuje laterálně, dozadu a nahoru a otevírá se do dutiny bubínkové na její 

přední stěně jako ostium tvmpanicum tubae auditivae (5 x 3 mm). Laterální tře

tina sluchové trubice je uložena v semicanalis tubae auditivae (pars ossea 

tubae auditivae] a probíhá ventrolaterálně od canalis caroticus. Její mediální 

dvě třetiny mají stěnu chrupavčitou (pars cartilaqinea tubae auditivae]. Chru

pavka sluchové trubice (cartilaao tubae auditivae)' svým tvarem připomíná 

chrupavku zevního zvukovodu. Tvoří žlábek, který je otevřený směrem dolů (má 

přední, horní a zadní stěnu). Dolní stěnu tvoří vazivová ploténka (lamina 

membranacea). Chrupavka sluchové trubice je připojena vazivem ke spodině 

lební podél fissura sphenopetrosa (mediálně od foramen ovale a foramen spi- 

nosum). Na rozhraní mezi pars cartilagínea a pars ossea je sluchová trubice 

nejužší (isthmus tubae auditivae). Dutinová strana je vystlána sliznicí, která na

vazuje vpředu na sliznici nosohltanu, vzadu na sliznici dutiny bubínkové. Ve 

sliznici jsou nakupeny mízní folikuly, které jsou ve svém souboru označovány ja 

ko tonsilla tubaria (viz hltan).

Pro "ventilačnífunkci" sluchové trubice jsou důležité dva patrové svaly:
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M.tensor veli palatini při kontrakci (při polknuto rozšiřuje sluchovou trubici, m. 

levator veli palatini naproti tomu pomáhá uzavřít její ostium pharyngeum (blíže 

viz svaly měkkého patra).

Praktická poznámka: Při zánětu nosohltanu může zánět snadno přejít i na 
sliznici sluchové trubice. Ta zduří a uzavře je jí průsvit. To vede ke snížení tlaku 
vzduchu v dutině bubínkové a bubínek je  tlakem vzduchu vtlačen mediálně. 
Je nenormálně napnutý a jeho schopnost převádět zvukové vlny je  narušena 
(tzv. "zalehlé ucho").

U malých dětí je  sluchová trubice široká, záněty se proto mohou snadno 
rozšířit do dutiny bubínkové.

ó. Dutiny mastoidního výběžku (cellulae mastoideae] jsou dutinky ležící v pro- 

cessus mastoideus spánkové kosti. Souvisejí navzájem mezi sebou a na dutinu 

bubínkovou navazují prostřednictvím prostornějšího antrum mastoideum. Jsou 

vystlány jemnou sliznici, která je pokračováním sliznice dutiny bubínkové. Tento 

pneumatický systém se tvoří po narození v souvislosti s rozvojem processus mas

toideus. Rozvoj, velikost a uspořádání cellulae mastoideae je velmi variabilní 

(typ pneumatický až sklerotický).

Praktické poznámky: Systém cellulae mastoideae sousedí mediálně se sinus 
sigmoideus, od kterého je j odděluje většinou jen tenká kostěná lamela. Při zá
nětech středního ucha se může zánětlivý proces rozšířit na mozkové pleny v 
zadní jám ě lební Při neopatrně prováděné trepanaci processus mastoideus 
(přístupová cesta do dutiny bubínkové) může být protržena stěna sinus sig
moideus ( ! ) .

Cévy a nervy středního ucha

Tepny, které zásobují dutinu bubínkovou pocházejíze čtyřzdrojů: a. tympani- 

ca inferior (konečná větev z a.pharyngea ascendens) prostupuje přes cana-



liculus tympanicus, a.lympanica posterior (větev z a.stylomastoidéa) vniká do 

dutiny bubínkové přes canaliculus chordae, a.tympanica superior (větev z a. 

meningea media), která prochází přes canalis n.petrosi minoris a a.tympanica 

anterior (větev z a.maxillaris) vniká do dutiny bubínkové přes íissura petrotym- 

panica. K těmto hlavním tepnám se přidávají drobné rr.caroticotyipnpanici z a. 

carotis int. Jednotlivé tepny mezi sebou bohatě anastomosují.

Siiznici sluchové trubice zásobuje ve faryngeální části především a.canalis 

pterygoidei z a.maxillaris, nazásobovánítympanálníčásli se podílejítepny duti

ny bubínkové.

Sliznice cellulae mastoideae je zásobována větvemi.a.meningea media a 

a.stylomastoidea.

2iiy odvádějí krev do v.meningea media, sinus petrosus superior a do piexus 

pterygoideus.

Mízní cévy vedou lymfu do nodi lymphatici retroauriculares et parotidei.

Senzitivní inervaci zajišfuje smíšená nervová pleteň plexus tympanicus. Na je

ho vzniku se podílejí n.tympanicus (z n.glossopharyngeus), nn.caroticotympa- 

nici (sympatické větve z plexus caroticus internus) a drobné větvičky z n. facia- 

lis.

Motorická inervace svalů sluchových kůstek byla uvedena výše.

III. vnitřní ucho muris interna) je uloženo v pyramidě spánkové kosti a je tvoře

no systémem drobných dutinek a kanálků, které souborně označujeme jako 

kostěný labyrint ílnbvrinthus osseus). Skládá se z části vestibulárnf (vestibulum et 

ranním  semicirr. Hnres ossei) a z části hlemýžďové (cochloa). Kostěný labyrint
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(s výjimkou vnitřního zvukovodu) je vyplněn čirou tekutinou (perilympha). Do 

kostěného labyrintu je, vložen mnohem menší labyrint blanitý (iabyrinthus mem- 

branaceus). Také ten má část vestibuiární íiabyrinthus vesiibularis) a část hle

mýžďovou fIabyrinthus cochlearis). Blanitý labyrint vyplňuje tekutina podobná 

perilymfě íendolvmoha),

Zevní a střední ucho slouží pouze převodu sluchových vln (součást sluchové

ho ústrojí). Vnitřní ucho obsahuje smyslový epifei dvojího typu. V hlemýžďové 

části ie epitel sluchového čidla (akustické vlnění přeměňuje na specifické ner

vové impulzy, které jsou sluchovou dráhou odváděny do specializovaných 

oddílů mozkové kůry). Ve vestibuiární části ie epite! rovnovážného čidla, který 

slouží k registraci polohy a pohybu hlavy v prostoru. Nervové impulzy jsou vesti

buiární dráhou odváděny do různých částí mozku.

i , Kostěný labyrint (Iabyrinthus osseus) dělíme na čtyři oddíly: předsíň 

(vestibulum), kostěné polokruhové kanálky (canales semicirculares ossei), hle

mýžď (cochlea) a vnitřní zvukovod (meatus acusticus internus).

a / Předsíň (vestibulum) představuje ústřední část celého vnitřního ucha. Má 

tvar vejčité dutinky o délce 5 až 7 mm a šířce 4 mm. Její laterální stěna hraničí s 

paries membranaceus dutiny bubínkové. V horní části laterální stěny je předsí

ňové okénko (fenestra vestibuli). do které je vsazena base třmínku. Mediální 

stěna ie velmi tenká a naléhá na zadní část spodiny vnitřního zvukovodu. Na 

mediální stěně je několik útvarů. Nejnápadnější jsou dvě jamky. Jedna z nich, 

recessus utriculi, leží vzadu a nahoře a obsahuje část blanitého vestibula (utri- 

culus), druhá, recessus sacculil je vpředu a dole a obsahuje druhý z váčků
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(saccuius). Na spodině obou prohlubní jsou četné otvůrky, které označujeme 

jako maculae cribrosae a procházejí jimi axony dvou částí vestibulárního nervu 

(pars vestibularis nervi vestibulochochlearis) do vnitřního zvukovodu. V recessus 

utriculi je macula cribrosa superior; kterou prostupuje n.utriculoampullaris, v re

cessus sacculi je macula cribrosa media pro n.saccularis. Na spodině vnitřního 

zvukovodu těmto ploténkám odpovídají areae vestibuläres superior et inferior 

(viz dále). Středem mediální stěny probíhá mezi oběma jamkami nevýrazná 

nrana (crista vestibuli), která nahoře vybíhá, v drobný hrbolek (pyramis 

vestibulO. směrem dolů a dopředu se rozděluje na dvě raménka, která ohrani

čují drobnou jamku frecessus cochlearis). do které zasahuje caecum 

vestibuläre blanitého hlemýždě (viz níže).

V blízkosti dolního okraje recessus utriculi je maiý otvor (apertura interna 

aqueductus vestibuli), kterým prochází ductus endolymphaticus (kanálek se 

otevírá na zadní ploše pyramidy v apertura externa aqueduclus vestibuli). Na 

horní stěně vestibula jsou čtyři otvory (dva vpředu a dva vzadu), kterými se ote

vírají polokruhové kanálky. Na přední laferální otvor navazuje crus osseum am- 

puilare laterálního kanálku, na přední mediální otvor crus osseum ampullare 

předního kanálku. Zadním laterálním otvorem se do vestibula otevírá crus osse

um simplex laterálního kanálku, na mediální zadní otvor navazuje crus osseum 

commune předního a zadního kanálku. Na zadní stěně se otevírá crus osseum 

ampullare zadního kanálku. V jeho těsném sousedství je macula cribrosa 

posterior pro n.ampullaris posterior. Na přední stěně je otvor, kterým začíná 

scala vestibuli cochleae. Dolní stěna tvoří přepážku mezi scala vestibuli a scala 

tympani hlemýždě (prodloužení lamina modioli).
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b/ Kostěné polokruhové kanálky (canales semicirculares ošsei) jsou tři (ca- 

nalis semicircularis lateralis, canalis semicircularis anterior, canalis semicircularis 

posterior). Navazují na dutinu vestibula a jsou orientovány ve třech na sebe kol

mých rovinách, které však nejsou shodné se třemi základními rovinami těla. 

Kanálky mají tvar písmene C a jsou dlouhé 15 až 20 mm. Oba jejich konce 

(crural mají poněkud odlišnou úpravu. Jedno raménko (crus osseum simplex) 

má stejnou tloušťku jako zbývající část raménka, druhé raménko se baňkovitě 

rozšiřuje (crus osseum ampullare). U vedenou úpravu má pouze canalis semicir- 

cuiaris lateralis. Je orientován v rovině laterální a směřuje laterálně proti me

diální a částečně zadní stěně dutiny bubínkové (prominentia canalis semicircu

laris lateralis). Canalis semicircularis anterior probíhá ve svislé rovině a kolmo na 

podélnou osu pyramidy (se střední rovinou těla svírá úhel asi 45° otevřený do

předu). Na přední ploše pyramidy podmiňuje eminentia arcuata (viz os 

temporale). Jeho ampulární část se otevírá do vestibula samostatným otvo

rem, jeho crus osseum simplex se spojuje s crus osseum simplex zadního kanálku 

a jako crus osseum commune ústí do horního mediálního otvoru ve stropu ves

tibula. Canalis semicircularis osseus posterior se svým ampulárním úsekem ote

vírá na zadní stěně vestibula, jeho crus osseum simplex se spojuje ve výše pop

sané crusosseumLCOiii^^ Také tento kanálek je orientován svisle, avšak rov

noběžně s podélnou osou pyramidy.

c / Hlemvžd (cochlea) představuje přední oddíl kostěného labyrintu. Název 

nejlépe vystihuje jeho tvar, podobá se ulitě zahradního hlemýždě. Svou širokou 

základnou (basis cochleae naléhá na spodinu vnitřního zvukovodu. Vrchol hle
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mýždě (cupula cochleae) směřuje laterálně a dosahuje k semicanalis m.ten- 

soris tympani. Před hlemýžděm probíhá canalis caroticus. Oba útvary jsou od 

sebe odděleny jen tenkou kostěnou lamelou. Při bazi je hlemýžd široký 8 až 9 

mm, jeho výška je v průměru 4 až 5 mm. Osa hlemýždě je uložena v rovině příč

né. Hlemýžd se skládá ze tří hlavních částí: spirálního hlemýžďového kanálku 

(canalis spiralis cochleae), kuželovitého modiolu a z lamina spiralis ossea.

Canalis spiralis cochleae ie asi 3 cm dlouhý kanálek, který obtáčí modiolus 

2,5 závity a probíhá celým hlemýžděm (na pravé straně je kanálek pravotoči- 

vý, na levé straně levotočivý). Délka závitů se směrem k vrcholu hlemýždě 

zkracuje, Při cupula cochleae je kanálek ukončen slepě. Při základně hlemýždě 

se svým horním oddílem (scala vestibuli) napojuje na vestibulum, Jeho dolní pa

tro (scala tympani) se podsouvá pod vestibulum a podmiňuje na mediální 

stěně dutiny bubínkové promontorium. Tento oddíl hlemýždě se otevírá do du

tiny bubínkové (fenestra cochleae). Blízko tohoto vyústění se otevírá apertura 

labvrinthica canalicuii cochleae, do které vstupuje ductus perilvmphaticus.

Modiolus má tvar kostěného kužílku, je podkladem hlemýždě a proto je ori

entovaný shodně s hlemýžděm. Baze modiolu představuje bazi hlemýždě a je 

podkladem area cochleae spodiny vnitřního zvukovodu. Hrot modiolu směřuje 

do kupuly. Modiolem prostupují longitudinální kanálky (canales lonaitudinales 

modioli), které odstupují ze spirálně probíhajícího canalis spiralis modioli. Longi

tudinální kanálky se otevírají na basis modioli, kde vytvářejí spirálně uspořádaný 

tractus spiralis foraminosus. Canalis spiralis modioli leží pod pláštěm modiolu v 

místě úponu lamina spiralis ossea. Canalis spiralis modioli obsahuje těla bipolár- 

ních neuronů sluchového nervu (ganglion spirále cochleae), jejich neurity
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prostupují longitudinálními kanálky a jako pars cochlearis nervi vestibulo- 

cochlearis vstupují do vnitřního zvukovodu.

Lamina spiralis ossea je tenká kostěná ploténko, která se připojuje na plášť 

modiolu, má tvar spirály a neúplně přepažuje canaiis spiralis cochleae na dvě 

etáže (její lateráiní okraj je volný),. Horní patro (scala vestibulu směřuje ke kupu- 

Ie, dolní patro (scala tvmpani) k bazi hlemýždě. Názvy obou pater vycházejí z 

jejich vyústění: do vestibula se otevírá scala vestibuli, do cavum tympani ústí 

scala tympani (tento otvor je přepažen pomocí membrana tvmpani se- 

cundaria. Scala tympani je o půl závitu delší než scala vestibuli - podbíhá poď 

vestibulem a tvoří podklad promontoria). Při kupuie hlemýždě vybíhá lamina 

spiralis ossea v háček (hamulus laminae spiralis), který společně s modiolem 

ohraničuje otvor helicotrema. V tomto otvoru se spojuje scala vestibuli se scala 

tympani.

d / Vnitřní zvukovod (meatus acusticus internus) začíná na zadní ploše pyra

midy kosti spánkové otvorem poruš acusticus internus. Vlastní vnitřní zvukovod 

směřuje laterálně a je poměrně krátký. Je zakončen slepě ve fundus meatus 

acustici interni (obr. 31). Fundus je rozdělen kostěnou hranou (cristatransversa) 

na horní a dolní patro. V horním patře leží nediálně area nervi facialis, ve které 

vstupuje n.facialis do stejnojmenného kanálku, laterálně leží area vestibularis 

superior, jejímiž otvůrky prostupují vlákna n.ultriculoampullaris. Také dolní patro 

je rozděleno na dvě políčka, mediálně ležící políčko (area cochleae) s tractus 

spiralis foraminosus slouží prostupu pars cochlearis nervi vestibulocochlearis. La- 

terální políčko (area vestibularis inferior) obsahuje drobné otvory pro prostup n. 

saccularis a foramen singulare pro n.ampullaris posterior.Na spodině obou are-
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Obr. 31: Fundus meatus acustici int. 1 - porus acusticus int., 2 - area n.facialis, 3 - 
area vestibularis sup., 4 - crista transversa, 5 - foramen singuiare, 6 - area vestibula
ris inf., 7 -area cochleae, 8 -tractus spiralis foraminosus.

ie  vestibuläres jsou uložena těla prvních neuronů vestibulární dráhy fganglion 

vestibularel.

, Blanitv labyrint (iabvrinthus membranaceus) je tvořen uzavřeným systé

mem váčků a trubiček, který je uložen v kostěném labyrintu (obr. 32). Je 

prostorově mnohem menší než labyrint kostěný a mezi oběma je štěrbina vypl

něná perilvmfou íspatium perilymphaticum). Dutiny blanitého labyrintu jsou 

vyplněny endolvmfou. Blanitý labyrint se dělí na dva navzájem spojené oddíiy: 

labyrint předsíňový neboli staticky (Iabvrinthus vestibularis) a labyrint hle

mýžďovy neboli sluchový (labyrinthus cochlearis).
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g / Předsíňový labyrint ílabvrinthus vestibuláris) je uložen ve vestibulu a v polo- 

hruhových kgnáicích. Patří kněmu dva váčky (utriculus et sacculus) a tři blanité 

kanálky íductus semicirculares).

Utriculus má vejčitý tvar (6x2 mm) je uložený na mediální stěně vestibula v 

rozsahu recessus utriculi. Na tento váček navazují všechny tři ductus semicircu

lares a pomocí ductus utriculosaccularis je spojen se sakulem.

Sacculus je menší váček kulovitého tvaru, který leží na mediální stěně vesti

bula v rozsahu recessus sacculi.

Oba váčky jsou vystlány jednovrstevným epitelem. Epitel je v každém váčku 

diferencován v bělavé políčko-zvláštní stavby (maculla s.macula statica). Epi

tel statických skvrn je složen z buněk podpůrných a ze sekundárních smyslových 

buněk. Dlouhé čivé výběžky vláskovitého tvaru jsou zanořeny do huspeninovité 

hmoty [membrana statoconiorum). která obsahuje drobné krystalky uhličitanu 

vápenatého ístatoconia). Macula utriculi ie orientována horizontálně, macula 

sacculí leží vertikálně. Při změnách polohy hlavy statokonie vlivem gravitace 

mění svou polohu a tímse mění jejich tah nebo tlak na smyslové buňky. Baze 

smyslových buněk jsou opředeny dendrity bipolárních neuronů aanalion 

vestibuläre (1. neuron vestibulární dráhy), které odvádějí od smyslových buněk 

' nervové vzruchy. Obě statické skvrny jsou součástí rovnovážného [statického) 

čidla,

Utriculus a sacculus spojuje tenká a krátká trubička (ductus utriculosaccula- 

rjs). Na ductus utriculosaccularis navazuje ductus endolymphaticus, který vstu

puje do aqueductus vestibuli. Po výstupu z kanálku se ductus endolymphaticus 

pod tvrdou plenou rozšiřuje v saccus endolymphaticus. Touto cestou je endo-
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lymfa odváděna z blanitého labyrintu do prostoru mezi mozkovými plenami.

Blanité kanálky (ductus semicirculares) jsou tři tenké polohruhové trubičky, 

které jsou uloženy v kostěných polokruhových kanálcích a jsou napojeny na ut- 

riculus. Mají stejnou úpravu jako kostěné kanálky Každý z nich má samostatné 

crus membranaceum ampullare a laterální kanálek má samostatné crus mem- 

branaceum simplex. Crura Simplicia horního a zadního kanálky-se spojují v crus 

membranaceum commune. V ampulární části každého kanálku je hřebenovi- 

tá statická hrana (crista ampullaris), která se skládá ze smyslových a pod

půrných buněk. Volný povrch hrany je kryt měkkou řasou ícupula ampullaris), 

do které přecházejí čivé výběžky smyslových buněk. Crista ampullaris leží kolmo 

na příčnou osu ampully a neúplně ji přepažuje a je při pohybu endolymfy (při 

pohybu hlavy) vychylována ze své základní polohy. Impulzy, které při tomto vy

chýlení vznikají jsou odváděny ze smyslových buněk pomocí dendritů prvního 

neuronu vestibulární dráhy (aanalion vestibuläre). Cristae ampullares jsou síd

lem čidla pohybového, registrují pohyby hlavy v prostoru. Endolymfa proudí 

r  ' více tím kanálkem, který je orientován ve směru pohybu.

b/  Hlemvždovv labyrint (labvrinthus cochlearis) je tvořen tenkou a dlouhou 

trubičkou (ductus cochlearis), která leží v canaiis spiralis cochleae a je na obou 

koncích slepě uzavřena (caecum vestibuläre et caecum cupularel. Caecum 

cupulare leží v kupule hlemýždě, caecum vestibuläre vstupuje do vestibula 

(přes scala vestibuli) a je  vloženo do recessus cochlearis. Při caecum vestibulä

re odstupuje z ductus cochlearis tenká trubička (ductus reuniensl. která spojuje 

ductus cochlearis se sakulem.
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Obr. 32: Schematický nákres blanitého íaryrintu a větvení n.vestibuiocochlearis, 
pravá strana. 1 - saccus endolymphaticus, 2 - ductus semicircularis ant., 3 - duc
tus endolymphaticus, 4 - ampulla m embranáceo lat., 5 - ampulla membrana- 
cea  ant.,.6 - n.ampullaris post., 7 - n.saccularis, 8 - n.utriculoampullaris, 9 - ggl. 
vestibuläre,. 10 - pars vestibularis, n.vestibuiocochlearis,. 11 - n.facialis, 12 - pars 
cochlearis n.vestibuiocochlearis, 13 - caecum  cupuiare, 14 - ductus cochlearls, 
15 - ggl.spirale, 16 - caecum  vestibuiare, 17 - ductus reunions, 18 - ampulla 
m em branáceo post., 19 - ductus semicircularis ¡at., 20 - ductus semicircuiaris 
post. , ’

Ductus cochlearis je uložen v kostěném hlemýždi tak, že jej zcela přepažuje 

a rozděluje jeho perilymfatický prostor na scala vestibuli a scalaŤvmpani. Scaia 

tympaníje uzavřena proti dutině bunínkové (fenestra cochleae) pomocí mem-
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brana tympani secundaria, Obě scalae mezi sebou komunikují pouze ve 

vrcholu hlemýždě otvorem, který je ohraničen stěnou kupuly a hamulus lami- 

nae spiralis (helicotrema). Pouze tímto otvorem protéká perilymfa ze scala ves

tibul! do scala tympani a naopak.

Ductus cochlearis má na příčném průřezu trojúhelníkový tvar, takže na něm 

rozlišujeme tři stěny: zevní, tvmpanálnía vestibulámí.

Zevní stěna fparies externus) se spojuje s periostem canalis spiralis cochleae. 

o_jí dolní část, která leží proti volnému okraji lamina spiralis ossea je ztluštělá v 

hranu (ligamentum spirále cochleae), na kterou se připojuje lamina basilaris 

(viz dále). Nad touto hranou vystupuje další, nižší hrana (prominentia soiralis), 

která je podložena spirálně probíhající cévou (vas prominens).

Tvmpanální stěna (paries tvmpanicus) tvoří dno ductus cochlearis a oddělu

je ho od scala tympani. Na své vnitřní straně navazuje na volný okraj lamina 

spiralis ossea. Periost kostěné hrany vybíhá ve dvě hrany (labíum limbi vestibu- 

lare et iabium limbi tvmpánicum), Mezi oběma hranami probíhá cirkulární rýha 

(sulcus spiralis internus). Tympanální hranou prostupují četné kanálky (foramina 

nervosa) pro vlákna prvního neuronu sluchového nervu. Laterální část tympa

nální stěny tvoří tenká membrana basilaris, která je napjata mezi Iabium limbi 

tympanicum a ligamentum spirále cochleae. Bazální membrána je tvořena 

jemnými vlákny nestejné délky (nejdelší jsou při caecum cupulare, směrem k 

bazi se zkracuji). Na lamina basalis je uložen vlastní sluchový oraán (organum 

spirále Corti). který má tvar spirálního valu, který probíhá od baze až k vrcholu 

hlemýždě. Je tvořen podpůrnými a sekundárními smyslovými buňkami, které 

jsou uspořádány do dvou Cortiho pilířů. Přes Cortiho orgán se volně klade roso-
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loviíá membrána (membrana tectorial, do které zasahují čivé vlásky smyslo

vých buněk. Mediálně se membrana tectoria napojuje na labium limbi vestibu

läre, její laterální okraj je volný. Smyslové buňky jsou opředeny denrity bipo- 

lárních neuronů faanalion spirale cochleae).

Vestibulární stěna (paries vestibularis) se obrací proti scala vestibuii. Tvoří ji !

tenká membrana vestibularis.

Endoivmfa ie-čirá tekutina, která se svým složením podobá tkáňovému mo

ku, Vyplňuje celý blanitý labyrint a jejím zdrojem je krevní plazma. Prostřednic- 

tvím ductus endolymphaticus odtéká do saccus endolymphaticus a odtud do

prostoru mezi mozkovými plenami, kde dochází k její resorpci. - 1

Perilvmfa má podobné složení jako endolymfa a vyplňuje štěrbinovitý pro- f

stor mezi blanitým a kostěným labyrintem íspatium perilymohalicum). Také l

ta to  tekutina vzniká ultrafiltrací krevní plazmy. Perilymfatický prostor komunikuje r

s prostorami mezi mozkovými plenami několika cestami: podél jednotlivých <

větví n.vestibulocochlearis, podél ductus endolymphaticus a přes canaüculus F

cochleae, \

Cévy a nervy vnitřního ucha

Tepny: hlavní tepnou vnitřního ucha je a.labyrinthi ¿větev z a.basiiaris). Do 

vnitřního ucha vstupuje přes meatus acusticus int. a dělí se na r.cochiearis a r. 

vestibularis. Tyto tepny sledují průběh větví n.vestibulocochlearis. Druhou tep 

nou, která se podílí na zásobování vnitřního ucha je a.stylomastoidea, (větev z 

a. auricularis post. a a.tympanica sup. (větev z a.meningea media).

i
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Žíly (vv.labyrinthi) odvádějí krev do sinus transversus a do sinus petrosus super

ior et inferior. Drobná v.canaiicuii cochleae odvádí krev do bulbus superior 

v.jugularis int.

Mízní cévy nebyly ve vnitřním uchu prokázány. Jejich funkci nahrazuje cirku

lace endolymfy a perilymfy.

Nervy vnitřního ucha jsou senzorické větve z n. vestibulocochlearis.

Princip slyšení

Zvukové vlny, které zachytí ušní boltec, jsou soustředěny do zevního zvukovo

du. Dopadnou na napjatý bubínek a vtlačí jej do dutiny bubínkové. Jeho po

hyb je pomocí soustavy sluchových kůstek přenesen na fenestra vestibuii vnitř

ního ucha. Perilymfa pod tlakem třmínku proudí přes scala vestibuli-hlemýždě a 

přes helicotrema do scala tympani. Ve fenestra cochleae narazí na membra

na tympani secundaria a vyklene ji do bubínkové dutiny. Kontrakcí m.stape- 

dius je base třmínku vytažena do původní polohy a proud perilymfy se obrátí. 

Pr idění perilymfy se přenáší na endolymfu blanitého hlemýždě. Podle frek

vence zvukových vln se rozvlní lamina basilaris (vysoký kmitočet dráždí oblast 

base, nízká frekvence pak oblast při jeho hrotu). Vlnící se lamina basilaris dráždí 

smyslové buňky Cortiho orgánu, které předávají informace na první neurony 

sluchové dráhy (pars cochlearis n.vestibulocochlearis).
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SOUSTAVA NERVOVÁ. SYSTEM A NERVOS UM

Nervová soustava představuje stavebně i funkčně nejsložitější součást orga

nizmu. Zprostředkuje vztahy mezi vnějším prostředím a organizmem, mezi 

jednotlivými částmi těla, sdružuje činnost všech orgánů v jeden harmonický ce

lek. Tyto úkoly zajišťuje trojím způsobem:

1. přijímá mechanické, termické a chemické podněty (stimuii) pom ocí senzi

tivních nervových formací freceptoru) z vnějšího prostředí i z nitra organizmu.

2. zachycené podněty přeměňuje na. nervové vzruchy , které převádí pom o

cí aferentních [dostředivých] neuronů do centrálního nervového systému, kde 

je zpracovává (analýza, syntéza, ukládání do pam ěti].

3. pom ocí eferentních (odstředivých] neuronů přivádí nervové vzruchy z 

centrálního nervového systému k výkonným orgánům (efektorům), tj. k buň

kám hladké svaloviny, myokardu, ke svalovým Vláknům příčně pruhovaných 

svalů a ke žlázovým buňkám.

Tomuto základnímu funkčnímu rozdělení nervové soustavy odpovídá stavba 

reflexního oblouku. Jednoduchý reflexní oblouk se skládá z aferentního neuro

nu, ústředí v centrálním nervovém systému a z eferentního neuronu.

U člověka je podobně jako u všech strunatců vytvořena nervová soustava 

trubicového typu.

Rozdělení nervové soustavy 

Nervovou soustavu dělíme na dva základní oddíly - centrální nervový systém
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ísvsŤema nervosum centrále), pro který běžně používáme zkratku CNS a peri

ferní (obvodový) nervový systém. (systema nervosum periphericum). Centrální 

nervový systém plní především funkce koordinační, periferní nervový systém 

má funkce vodivé.

CENTRÁLNÍ NERVOVÝ SYSTÉM, SYSTgMA Nř^VORUM CgMTžALg

Centrální nervový systém je uložen v kostěném obalu (páteřní kanál a dutina 

lebnO. Dělí se na vývojově starší hřbetní míchu ímedulla spinalis) a na vývojově 

mladší a složitější mozek (enceohalon).

HŘBETNÍ MÍCHA. MEDULLA SPiNALIS

Hřbetní mícha má tvar válcovitého provazce, který je ventrodorzálně lehce 

opioštělý a je uložený v páteřním kanálu (obr. 33) . Délka míchy dospělého člo

věka se pohybuje mezi 40 až 50 cm, její tloušíka je přibližně 10 mm. Kraniálně 

(na úrovni foramen magnum) navazuje hřbetní mícha plynule na 

prodlouženou míchu, která je již součástí mozkového kmene (hranice mezí__ __J

hřbetní míchou a prodlouženou míchou je kladena do výše odstupu prvního 

páru míšních nervů nebo do výše decussatio pyramidům ve fissura mediana 

anterior - viz níže). Kaudálně se hřbetní mícha zakončuje kuželovitým ztluštěním 

(conus medullaris), jehož hrot leží u mužů na úrovni meziobratlové ploténky 

mezi u žen ve výši těla l 2. Od vrcholu conus medullaris pokračuje kaudálně 

tzv. flium terminále, které je dlouhé asi 25 cm a tlusté asi 1 mm. Sestupuje pá-
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A B

Obr. 33: Medulla spinalis, ze
vní tvar (schema). A - pohled 
zepředu, B - pohled zezadu. 
Mo - medulla oblongata. 1 - 
pyramis meduliae obionga- 
tae, 2 - oiiva, 3 - pedunculus 
cerebellaris inf., 4 - calamus 
scriptorius, 5 - decussatio py
ramidům, 6 - fissura mediana 
ant., 7 - intumescentia cervi- 
calis, 8' - sulcus medianus 
post.;,' 9 - sulcus lat, ant., 10 - 
funiculus ant., 11 - sulcus lat. 
post.,12- funiculus lat.,13- fis
sura mediana ant., 14 - funi
culus post., j 5 - intumescentia 
lumbalis, 16 - conus medulla- 
ris, 17-filum terminále.

i
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teřním kanálem ke kosti kostrční,s jejímž periostem srůstá.

Híbetní mícha není rovná, ale sleduje zakřivení páteře. Tloušfka hřbetní mí

chy není ve všech jejích oddílech stejná. V místech, kde z ní odstupují silné nervy 

pro končetiny, je poněkud objemnější. Krční ztluštění íintumescentia cervicalisl/ 

se rozkládá mezi segmenty C3 až Th2 s maximem na úrovni C5. Bederní ztluštění 

íintumescentia lumbalis] sahá od Th9 po L, s maximem na úrovni Thu.

Na povrchu míchy se táhnou podélné rýhy, které ji rozdělují na jednotlivé 

provazce. Neihlubší rýha (fissura mediana anterior] probíhá po přední straně ve 

střední rovině. Na zadní straně jí odpovídá podstatně mělčí sulcus medianus 

posterior. Uvedenými rýhami je mícha rozdělena na pravou a levou polovinu. 

Na ventrolaterálním a dorsolaterálním obvodu obou polovin probíhají další dvě 

rýhy (sulcus lateralis anterior a sulcus lateralis posterior]. Oběma těmito podél

nými rýhami je každá polovina míchy rozdělena na tři provazce míšní (funiculi 

meduliae spinalisl. Přední provazec (funiculus ventralis s. anterior] leží mezi fissu

ra mediana anterior a sulcus lateralis anterior, boční provazec (funiculus 

lateralis] leží mezi sulcus lateralis anterior a sulcus lateralis posterior. Zadní 

provazec (funiculus dorsalis s. posterior] je ohraničen pomocí sulcus lateralis 

posterior a sulcus medianus posterior. Zadní provazec je v rozsahu krčních a kra- 

niálních hrudních segmentů rozdělen další podélnou rýhou (sulcus intermedius 

posterior] rozdělen na pars medialis funiculi posterions s. funiculus gracilis a pars 

lateralis funiculi posterions s. funiculus cuneatus.

Ze sulcus lateralis anterior a sulcus lateralis posterior vystupují kořenová vlák

na (fila radicularia] spinálních nervů. Fila radicularia vystupující z přední laterální 

rýhy se spojují-a tvoříjnotorické přední kořeny míšních nervů (‘radices .ventrales
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s. anteriores nervorum spinalium), fila radicularia vystupující ze sulcus lateralls 

posterior tvoří sensitivní zadní kořeny míšních nervů fradices dorsales s. posterio

res nervorum spinalium). Zadní kořeny míšní zduřují v míšní uzlinu faanalion 

spinale]. Spojením předních a zadních kořenů vzniká míšní nerv fnervus 

spinalis). Úsek míchy, ze kterého odstupuje jeden pár míšních nervů tvoří míšní 

segment. Počet míšních segmentů odpovídá počtu spinálních nervů (31].

Krční oddíl míchy (pars cervicaiis medullae spinalis) se skládá z 8 segmentů 

(C,_8), ze kterých odstupuje 8 párů krčních nervů (nervi cervicales). První nerv vy

stupuje z páteřního kanálu mezi kostí týlní a atlasem. Hrudní oddíl míchy (pars 

thoracica medullae spinalis) má 12 segmentů (Th,.^), ze kterých vystupuje 12 

párů hruaních nervů (nervi thoracici). Bederní oddíl míchy (pars lumbaiis medul- 

lae spinalis) je tvořen 5 segmenty (L,.5) s 5 páry lumbálních nervů (nervi 

lumbales). Křížový oddíl míchy (pars sacralis medullae spinalis) se skládá z 5 seg

mentů (S,.5), ze kterých vystupuje 5 párů sakrálních nervů (nervi .sacrales). 

Kostrční oddíl míchy (pars coccygea medullae spinalis) je tvořen jedním seg

mentem (Co), ze kterého vystupuje jeden pár kostrčních nervů (nervi 

coccvae i).

Kořeny míšních nervů směřují k příslušným meziobratlovým otvorům, kterými 

míšní nervy opouštějí páteřní kanál (první pár míšních nervů vystupuje mezi kostí 

týlní a atlasem, poslední dva páry míšních nervů (S5a Co) vystupují z-kanálu pá

teřního přes hiatus canalis sacralis. Jednotlivé mišní segmenty leží ve stejné výši 

jako jim odpovídající obratle pouze během časných stadií ontogenetického 

vývoje (do 3. měsíce nitroděložního vývoje). V  dalším období roste páteř rychle

ji než mícha, takže se mícha relativně zkracuje a vystupuje nahoru (ascensus
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medullae spinalis). U dospělých jedinců dosahuje kaudáiní konec míchy do 

úrovně přibližně L2. Kořeny krčních a kraniáiních hrudních nervů proto probíhají 

k přísiušným meziobratlovým otvorům téměř vodoroyně. Kaudáiní hrudní, be

derní, křížové a kostrční nervy sestupují kanálem páteřním ke svým 

meziobratlovým otvorům šikmo dolů a pod kaudáiní úrovní míchy tvoří svazek, 

který připomíná koňský ohon ícauda eauinal. Součástí cauda equina je také ti

lům terminale (viz výše),

Praktická poznámka: Přibližnou polohu výstupů kořenů míšních nervů z mí
chy (tím i polohu míšních segmentů vzhledem k obratlům) určujeme pom ocí 
Chioaultova pravidla1 V oblasti krční páteře připočteme k příslušnému pro
cessus spinosus jedna a dostaneme příslušný segment míšní (processus 
spinosus C4 určuje kořeny 4 + 7, což odpovídá segmentu CJ. V hrudní oblasti 
připočítáme k hmatnému trnovému výběžku 3. Prostor mezi trnovými výběžky 
th,j a Th,2 určuje segmenty Lh5. Kaudálně od trnového výběžku Th12 leží seg
menty sakrální a segment kostrční.

| • . . .

MOZEK. ENCEPHALON

Mozek je mohutně vyvinutým kraniálním oddílem centrálního nervového sys

tému, který je uložen uvnitř dutiny lebeční a svým vejčitým tvarem.odpovídá 

tvaru této dutiny. U doiichokranních lebek je mozek protáhle vejčitý, u brachyk- 

ranních febek je spíše okrouhlý.

Váha mozku u dospělého jedince se pohybuje mezi 1350 až 1500 g s průměr

nou hodnotou 1375 g u mužů a 1245 g u žen. Váha mozku novorozence je asi 

350 až 400 g, po narození se zvětšuje. Růst mozku je ukončen ve věku kolem 30 

let. Po 50. roce se váha mozku začíná postupně zmenšovat.
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Objem mozku se pohybuje kolem 1200 cm3.

Mozek se vyvinul z hlavového oddílu nervové (medulárnO trubice diferencia

cí původních iří základních mozkových váčků. Tyto tři váčky se-během dalšího 

vývoje dále diferencují na váčků pět:

I. Zadní váček (rhombencephalon) se rozdělí na:

1. mvelencephalon ze kterého vznikne prodloužená mícha (medulla 

oblongata]

2. m etencephalon který se přemění na Varolův most (pons) a mozeček 

(cerebellum!

II. Střední váček (mesencephalon) se dále nedělí a vyvíjí se z něj střední 

mozek (mesencephalon)

III. Přední váček (prosencephalon) se rozdělí na:

1. d iencephalon, ze kterého vznikne mezimozek (diencephalon)

2. koncový mozek (telencephalon)

Název cerebrum , se kterým se často setkáváme v různých klinických obo

rech, byl dříve běžně užíván pro telencephalon, diencephalon a mesence

phalon. V současné době je tento název často používán jako synonymum pro 

telencephalon. Pojem mozkový kmen (truncus encephalicus) ie používán pro 

ty části mozku, které zbudou po odstranění mozečku a mozkových hemisfér, tj. 

pro prodlouženou míchu, most, střední mozek a mezimozek.

Na mozku rozlišujeme dvě plochy (strany). Strana horní naléhá na klenbu le- 

beční a je vypouklá (facies superolateralis s. convexa enceohali). Strana 

spodní je oploštělá a leží na spodině lebeční I facies basialis s.inferior
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- ^ y encephaii).

Při vývoji nervové trubice a jejích váčků se původní centrální kanál změnil na 

soustavu čtyř dutin - mozkových komor (ventriculi) a spojovacích kanálků 

íaaueductus mesencephali a canalis centralis). Dutiny centrálního nervového 

systému jsou vyplněny mozkomišním mokem íliauor cerebrospinalis).

i. ZADNÍ MOZEK. RHOMBENCEPHALON

Zadní mozek leží v zadní jám ě lební. Dělíme jej na dva oddíly. Kaudálnější 

prodlouženou míchu (medulla oblongata) a rostráinější m etencephalon. který 

se skládá ze dvou oddílů - Varolova mostu (pons) a mozečku (cerebellum).

1. Prodloužená mfcha (medulla oblongata) spojuje mozek se spinální mí

chou (obr. 34, 35). Leží ve foramen magnum a na clivu. Jeví se jako rozšířený

horní konec spinální míchy a byla proto označována jako bulbus medultae
• ’ f

spinalis. Její dolní hranice ležmá úrovni decussatio pyramidům, tj. těsně nad od

stupem^ prvního páru míšních nervů. Rostrálně dosahuje do poloviny pars 

basialis ossis occipitalis, kde přechází do mostu. Oba útvary od sebe na přední 

straně odděluje výrazná rýha. Na dorsální straně přechází prodloužená mícha 

do mostu plynule. Prodloužená mícha a most jsou z dorsální strany překryty mo

zečkem. Délka prodloužené míchy se pohybuje mezi 20 až 25 mm, její šířka se 

zvětšuje z 12 mm v kaudální části na 18 mm v části rostrální.

Vzhledem k tomu, že medulla oblongata je v podstatě rostrálním pokračo

váním medulla spinalis, pokračují na ní všechny rýhy a provazce, které byly
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popsány na hřbetní míse. Fissura mediana anterior ie na rozhraní prodloužené a

Obr. 34: Dorzálnf strana prodloužené míchy a mostu (fossa rhomboidea) a okol
ní útvary po odstranění předního mozku a mozečku. 1 - n.trochlearis, 2 - lingula 
cerebelli, 3 - pedunculus cerebellaris sup., 4 - pedunculus cerebellaris inf., 5 - 
pedunculus cerebellaris medius, 6 - striae medulläres, 7 - trigonum n. hypoglos- 
si, 8 -  trigonum n. vagi, 9 - tuberculum cuneatum, 10- tuberculum nucl. 
gracilis, 11 - oliva, 12 - area vestibularis, 13-sulcus medianus, 14-eminentiame- 
dialis, 15 - veium medulläre ant.

hřbetní míchy přerušena diagonálně probíhajícími proužky (decussatio 

pyramidům), které představují překřížení tzv. pyramidových drah (tractus cortl- 

cospinales). Rostrálně pokračující rýha je na hranici s mostem prohloubena a 

končí slepě ve foramen caecum . Funiculus anterior se směrem rostrálním rozši

řuje a vyklenuje se v podé|ný val (pyramis medullae ob lonaatae). jehož



podkladem jsou již výše uvedené pyramidové dráhy. Laterálněod sulcuslate-

Obr. 35: Přední strana prodloužené míchy a mostu. í. - fossa interpeduncularis.
2- pedunculus cerebri. 3 - pons, 4 - n.trigeminus, 5 - oliva, ó - pyramis, 7 - de- 
cussatio pyramidům, 8 - fissura mediana ant;, 9 - foramen caecum. 10 - 
n.vestibulo-cochlearis.'ll - n.facialis, 12-n.abducens, 13-sulcusbasilaris. .

ralis anterior vystupuje v horní části funiculus lateralis vejčitý hrbolek - oliva .(asi 

14x7 mm). Jejím podkladem je jádro šedé hmoty (nucl. olivaris). Na povrchu 

olivy jsou -viditelná příčné probíhající vlákna ffibrae arcuatae externae 

ventraies). Zadní strana prodloužené míchy má odlišnou úpravu v kaudální a 

rostrální části. V dolním oddíle nacházíme tytéž útvary, které byly popsány na 

zadní straně hřbetní míchy, tj. sulcus medianus posterior, sulcus lateralis posteri-



or, sulcus intermedius posterior, funiculus posterior, který je rozdělen na pars 

medialis funiculi posterions (funiculus gracilis) a pars lateralis funiculi posterions ' 

(funiculus cuneatus). V horní části se zadní provazce vidlicovitě rozdělují a jako 

pedunculi cerebellares inferiores směřuií k mozečku. Oba pedunculi cerebella- 

res inferiores ohraničují kaudáiní úsek spodiny čtvrté komory mozkové (fossa

rhomboidea) a je mezi nimi napjatá tenká blána (tela choroidea ventriculi

auarti), která se upíná na taenia ventriculi auartit V horním oddílu zadních pro- 

vazců nalézáme dva hrbolky: v pars medialis je to clava (tuberculum nuclei 

gracilis), v pars lateralis tuberculum cuneatuiruftuberculum nuclei cuneati). La- 

terálně od tuberculum cuneatum (již v postranním provazci) leží tuberculum 

cinereum (jeho podkladem ie substantia aelatinosa Rolandi).

rodloužené míchy vystupují kořenová vlákna čtyř posledních párů hlavo

vých nervů (nn. IX. -XII.). Z rostrální části sulcus lateralis anterior vystupuje nervus 

hvpoalossus (n. XII.), ze sulcus lateralis posterior (lateráině od olivy) vystupují v ro- 

strokaudálním směru nervus alossopharvnaeus (n. IX.), nervus vagus (n. X.) a 

nervus accessorius (n. XI.). Tyto tři hlavové nervy obsahují vlákna různého půvo

du a charakteru (senzitivní, senzorická, branchiomotorická, parasympatická) a 

jsou označovány jako tzv. postranní smišený systém.

2. Varolův most (pons) je silný, asi 3 cm široký, příčně orientovaný val, který se 

vyklenuje na bazální straně mozkového kmene (obr. 34, 35). Laterálním smě

rem přechází prostřednictvím svých ramen (pedunculi cerebellares medii) do 

mozečku. Kaudálně je most na přední straně oddělen od prodloužené míchy 

hlubokou rýhou, ze které odstupují tři páry hlavových nervů (nn. VI. - Vlil.). Nej-
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mediálněji odstupuje nervus abducens (v. VI.). laterálnéii nervus facialis fn. VII.) 

a jako nejiaterálnější (v tzv. koutu mostomozečkovém) odstupuje nervus vesti- 

bulo- cochlearis (n. Vlil.). Rostrálně od mostomozečkového koutu vystupuje z 

mostu (z pedunculus cerebellaris medlus) nervus triaeminus (n. V.). Spojnice od 

stupu nervus trigeminus a nervus facialis ítriaeminofaciálni čára) představuje 

uměle stanovenou hranici mezi mostem a pedunculus cerebellaris medius. Ros

trálně hraničí most se středním mozkem. Na ventrální straně je hranice zřetelná 

(uprostřed sousedí s fossa interpeduncularis, po stranách s pedunculi cerebrí). 

Na bazální straně mostu probíhají příčně orientované svazky nervových vláken 

(tractus pontocerebellares), které prostřednictvím pedunculi cerebellares me

dii směřují do mozečku. Podélně se ve střední rovině táhne mělká široká rýha 

ísulcus basilaris), do které se klade a.basilaris.

Dorzální plocha mostu je součástí spodiny čtvrté komory mozkové (fossa 

rhomboidea) a je stejně jako dorzální plocha prodloužené míchy překryta m o

zečkem.

3. Mozeček (cerebellum) (obr. 36,37,38) je největším oddílem zadního moz

ku (váha asi 130 až 150 gramů). Mozeček je uložen v zadní jámě lebeční nad 

prodlouženou míchou a mostem a spolu s nimi ohraničuje čtvrtou komoru moz

kovou. Vzadu a nahoře je mozeček oddělen od týlních laloků mozkových 

hemisfér řasou tvrdé pleny mozkové (tentorium cerebelli). Přední okraj mozeč

ku se obrací proti zadním plochám pyramid spánkových kostí.

Mozeček se skládá ze třízákladních částí. Střední nepárová část, mozečkovv 

červ (vermis cerebelli). má tvar podélně orientovaného valu, po stranách se
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vyklenují mozečkové polokoule fhemispheria cerebelli). Na mozečku rozlišuje

me dva okraje ímarao anterior et marqo posierior). V předním okraji je zářez 

fincisura cerebelli anterior), která se přikládá k mozkovému kmenu. V zadním 

okraji je měikv zářez Vincisura cerebelli posteriorl. Mozeček je s mozkovým kme

nem spojen třemi páry silných svazků nervových vláken - mozečkovvch stopek.

Obr, 36: Cerebellum, pohled shora. 1 - lobulus centralis, 2 - iobulus quadrangu- 
laris sup., 3 - iobulus quadrangularis inf,, 4 - lobUlus semilunaris sup., 5 - iobulus 

--------- “-semilunaris inf“  Ó - tuber vermiš, 7 : folium vermis, 8 - declive, 9 - culmen.

Pedunculi cerebellares superiores směřují do středního mozku a je mezi nimi 

napnuto velum medulläre superius. Pedunculi cerebellares medii isou nejsilnější 

a spojují mozeček s mostem. Pedunculi cerebellares inferiores spojují mozeček s 

prodlouženou míchou. Laterálně od pedunculi cerebellares inferiores vybíhá

\
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na obě strany hrana ípedunculus fiocculO, která se laterálně rozšiřuje v kyjovitý 

flocculus. Mezi nodulus vermis (viz dále) a pedunculi flocculi je napjato velům 

medulläre inferius. Mezi velům medulläre superius, velům medulläre inferius a 

mozečkovými stopkami je ventrální plocha mozečku prohloubena v jámu jeh- 

lanovitého tvaru (fastiaium s. vallecula cerebelliL která je stropem čtvrté 

komory mozkové (teamen ventriculi auarti).

1i
!

Obr. 37: Mozeček, pohled zepředu a zespodu. 1 - culmen, 2 - ve!um meaullare 
ant., 3 - pedunculus cerebellaris sup., 4 - peduncuius cerebellaris med., 5 - floc
culus, 6 - pyramis, 7 - tonsilla, 8 - lobulus bivenfer, 9 - lobulus semilunaris inf., 10 - 
nodulus, 11-lingula, 12-lobulus centralis

Povrch mozečku je rozbrázděn četnými tenkými, příčně orientovanými závi

ty (folia cerebeili), které ¡sou od sebe odděleny rýhami (sulci cerebelli). Hlubším
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zářezy je mozeček rozdělen n a !' lobuli cerebelli a hluboké rýhy (fissurae 

cerebelli) dělí mozeček na jednotlivé laloky (lobus cerebelli),

Rozdělení mozečku je poměrně složité. Jednotlivým oddílům na vermis od 

povídají části mozečkových hemisfér:

vermis hemisféry

A.iLobus anterior cerebelli
lingula ' —-- vinculum lingulae
lobulus centralis ala lobuli centralis
culmen lobulus quadrangularis superior

*3, jk )b us posterior cerebellil| 
declive lobulus quadrangularis inferior
folium vermis lobulus semilunaris superior
tub’er vermis lobulus semilunaris inferior
f i s s u r a  h o r i z o n t a l i s s .  p r a e p y r a m i d a l i s  
pyramis lobulus biventer
uvula,. tonsilla cerebeili
f i s s u r a  u v u l o n o d u l a r i s  s. d o r s o l a t e r a l  is 

C . Lobus fpars) flocculonodularis j  
nodulus flocculus

' Uvedené popisné rozdělení mozečku neodpovídá vývojovému a funkčnímu 

dělení. Mozeček se vyvinul pod vlivem dostředivých informací z různých částí
/h , A cSyvOr-iJl£ci,u~J

CNS. Vývojově nejstarší částí mozečku je tzv. vestibulární mozeček íarchicere- 

bellum), který představuje lobus flocculonodularis. Mladší částí mozečku je tzv. 

spinální mozeček (oaleocerebellum), kterému odpovídá oblast vermis přední

ho laloku a zadní části laloku zadního. Nejmladší část mozečku je cerebrální
A . j^yjO  (X-U f. (. u % , .

mozeček/  fneocerebellum s. pontocerebellum). který je představován
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převážnou částí obou hemisfér a zbývajícími částmi vermis (blíže viz "Struktura 

CNS"). ,

Obr. 38: Střednířezmozečkem. 1 -cu!men,2-declive,3- tuber. 4-pyramis,5- 
uvula, 6 - nodulus, 7 - ventricuius quartus. 8- velům medulläre ant.,9 - llngula. 10 
-lobulus centralis.

II. STŘEDNÍ MOZEK. MESENCEPHALON

Střední mozek je představován poměrně malým oddílem mozkového kme

ne, který lze v celém rozsahu přehlédnout až po odstranění mozkových 

hemisfér. Je asi 3 cm dlouhý a přibližně stejně široký (obr. 39, 40). Na ventrální 

(bazáiní) straně jsou nápadné dva podélně probíhající valy (pedunculis. crura 

cerebri), které se vynořují rostrálně pod tractus optici mezimozku, směřují doza

du a zanořují se pod přední okraj mostu. Mezi oběma pedunculi cerebri je
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poměrně hluboká jáma ífossa interpeduncularis). Její spodinu tvoří substantia 

perforata posterioAs četnými drobnými otvory, kterými vstupují do mozkového 

kmene tepny (aa. centrales posteriores). Hranici mezi pedunculus cerebri a fos- 

sa interpeduncularis tvoří podélná rvha ísulcus nervi oculomoŤoriil, ze které

1

ii
14

Obr. 39: Pohled na střední mozek a mezimozek zeshora. 1 - genu corporis callo- 
si (řez), 2 - cavum septi pellucidi, 3 - septum peilucidum, 4 -columna fornicis 
(řéz), 5-l¥cesšus triangularis, 6- commíssura ant., 7 - adhesio interthaiamica, 8 - 
thalamus, 9 -commissura epithalamica (post.), 10- corpus pineale, 11 -collicu- 
lus sup., 12 - colliculus inf., 13 - pedunculus cerebeliarissup., 14 - lingula cerebelii, 
15-frenuium veli medullaris ant., 1ór n.trochlearis, 17 -puivinarthalami, 18-ha- 
benula, 19 - stria medullaris thalami, 20 - cauda nucl.caudati, 21 - taenia 
choroidea thalami, 22 - stria terminaiis, 23 - caput nucl.caudati, 24 - cornu ant. 
postranní komory mozkové. (

vystupují kořenová vlákna nervus oculomotorius.ín. 111.). Laterálně je peduncu

lus cerebri ohraničen pomocí další podélné rýhy fsulcus lateralis mesen-



cephali)

Na dorzální straně středního mozku, která je překryta mozkovými hemisféra- 

mi, je pioténka (lamina tecti s. lamina auadrigemina), ze které vystupují dva 

páry hrbolků (corpora auadrigemina) ..kaudálnícolliculi inferiores a rostrálnírol

Obr. 40: Mesencephalon - dorzâlni strana. 1 - taenia thalami, 2 - commissura 
epithalamica (post.), 3 - trigonum habenulae, 4 - recessus suprapinealis,'5 - cor
pus pineale, 6 - colliculus sup.. 7 - brachium coillculi inf., 8 - collicuius inf., 9 - 
frenulum veli medullaris ant.. 10 - velum medullare ant., 11 - fr,:spinecerebe!iaris 
ant., 12 - n. trochlearis, 13 - corpus geniculatum lat., 14 - crus cerebri, 15 - bra
chium colliculi sup., 16 - trigonum lemnisci, 17 - corpus geniculatum med., 18 - 
pulvinar thalami,. 19 - commissura habenularum, 20 - ventricuius tertius.

licuii superiores. Od všech čtyř hrbolků vybíhají rostrálně g Igteráině malé valy, 

které směřují k zadní straně mezimozku. Od colliculus inferior probíhá brachium 

~ colliculi inferioris do corpus geniculatum mediate, od colliculus superior směřuje 

brachium colliculi superioris do corpus geniculatum laterale. Kaudálně od lami

na tecti navazují na mesencephalon pedunculi cerebellares superiores. Jak již

1 4

1 3

12

11

20 
1 9  

1 8  

1 7
s

1 6

1 5



122

bylo uvedeno u mozečku, jsou horní mozečkové stopky spojeny pom ocfvelum  

medulläre superius. Na jeho dorsální straně se ve střední čáře táhne drobná 

hrana - uzdička ífrenulum veli medullaris superioris). Po stranách uzdičky odstu

puje nervus trochlearis (n. IV.). Nervi trochleares jsou jediným ze dvanácti párů 

hlavových nervů, které vystupují z dorsální strany mozkového kmene ( !). Mezi 

brachium colliculi inferioris a (aterálním okrajem crus cerebri je drobné políčko 

(triaonum lemnisci),. které podmiňuje v hloubce probíhající svazek bílé hmoty, 

tzv. lemniscus lateralis (součástsluchové dráhy).

111. PŘEDNÍ MOZEK. PROSENCEPHALON

Přední mozek představuje největší část mozku. Je uložen v přední a prostřed

ní jámě lební. Dělíme jej na dvě části: mezimozek (diencephalon) a koncový 

mozek (telencephalon). • „

1. Mezimozek (cžiencephalon) naléhá na spodinu lebeční v rozsahu sella 

turcica a je prakticky v celém rozsahu překryt mozkovými hemisférami. Pouze 

na ventrální straně je možné vidět jeho spodní (bazáiní) stranu. Přední, laterální 

a zadní stranu můžeme pozorovat až po odstranění okolních částí mozku.

Mezimozek dělíme na dvě základní části. Dorzální část představuje 

thalam encephalon, ventrální (bazáiní) část hypothalamus. Hranici mezi obě

ma částmi představuje rýha (sulcus hypothalamicus). která probíhá po laterální 

stěně třetí komory mozkové (ventriculus tertius). Třetí mozková komora má tvar 

podélné štěrbiny a leží ve střednírovině uvnitř mezimozku (-viz dá le ).
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Thalamencephalon dále dělíme na thalamus, epithalamus a metathab- 

mus.

Horní ídorsální) strana diencephala je tvořena po obou stranách thalamem 

a epithalamem (obr. 39).

a / Thalamus má vejčitý tvar. Jeho zúžený přední konec vybíhá v hrbolek 

ítuberculum anteriusthalami), zadní rozšířený konec fpulvrnar thalami) se vykle

nuje nad rostrální část lamina tecti. Latrálně je zadní plocha thalam uoddělena 

od nucleus caudatus (součást teiencephala) pomocí úzkého pruhu bílé hmoty 

ístria terminalis). Jejím podkladem je mj. vena thalamostriata. Mediální okraj

zadní plochy thalamu ohraničuje hrana ístria medullaris thalam íi. Obě striae;

medulläres jsou spojeny pomocí tela choroidea ventriculi tertii; která předsta

vuje strop třetí komory mozkové. Zadní plocha thalamu mezi stria medullaris 

thalami a stria terminalis je rozdělena do dvou pruhů. Mediální pruh je volný a 

směřuje do příčné rýhy mezi mezimozkem a mozkovými hemisférami (fissura 

transversa cerebri). Laterálnípruh je pokryt ploténkou bílé hmoty (lamina affixa 

'thalami), která tvoří dno postranní komory mozkové. Laterálním okrajem lami

na affixa je výše uvedené stria terminalis, na její mediální okraj ftaenia 

choroidea) se připevňuje tela choroidea ventriculi lateralis.

b / Epithalamus představují zadní části striae medulläres thalami, které jsou 

trojúhelníkovitě rozšířené (triaonum habenulae). Obě trigona jsou spojena po

mocí příčně orientované commissura- habenularum. Nad commissura 

habenularum se vyklenuje ve střední rovině šišinka s. epifvza ícorpus pin^nlp s. 

epiphvsis cerebri). Corpus pineale má tvar oploštělé šištičky o rozměrech 10  x ó 

mm. Předním okrajem, navazuje na commissura habenularum, zadní volný
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okraj se klade na lamina tecti mezi colliculi superiores_._

Zadní strana diencephala je tvořena rozšířeným zadním koncem thalamu 

(pulvinar thalamO .na který navazují zespodu dva nrbolky (corpus aeniculatum 

mediale et corpus qeniculatum laterale), které představuiílmeŤathafamusj Cor

pus geniculatum mediale má kulovitý tvar a prostřednictvím brachium coiiiculi 

inferioris je spojeno s uvedenou částí tectum mesencephaii. Corpus aenicula

tum laterale ie oploštělé, z laterální strany k němu přichází mediální část tractus 

opticus, z mediálnístrany brachium colliculi superioris.

$  Rostrální strana diencephala je tvořena tenkou, frontálně orientovanou blá

nou bílé hmoty (lamina términalisž, která zepředu uzavírá třetí komoru moz

kovou (lamina terminalis je součástí koncového mozku, vyvinula se z tzv. te len

cephalon m edium], .

,# Laterální strana diencephala je viditelná na frontálních řezech mozkem a 

spojuje se s mozkovou hemisférou prostřednictvím capsula interna.

0 Mediální strana diencephala ie viditelná na mediánním řezu mezimozkem a 

tvoří laterální stěnu třetí komory mozkové. Její horní část představuje thalamus, 

spodní část tvoří hypothalamus. Obě části odděluje podélně probíhající sulcus 

hypothalamicus, který spojuje vyústění aqueductus mesencephaii s vpředu 

uloženým foramen interventriculare. Mediální plochy obou thalamu jsou spoje

ny prostřednictvím adhesio interthalamica.

Ventrální (bazálnil plocha diencephala je viditelná na spodní straně mozku 

a je představována malou spodní plochou hypothalamu. Rostrálně je ohrani

čena pom ocí chiasma opficum , laterální ohraničení tvoří po obou stranách 

dopředu se rozestupující pedunculi cerebri, vzadu seusedí s fossa interpedun-
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cularis. Na spodní ploše diencephala jsou patrné následující útvary. Vzadu se 

proti fossa interpeduncularis vyklenují dva polokulovité hrbolky o průměru asi 5 

mm ícorpora mamillaria). Před nimi vybíhá směrem dolů nálevkovilý útvar 

finfundibuluml, jehož zadní stěna se vyklenuje ve střední rovině v podobě drob

ného hrbolku (tuber cinereum l. Na spodní volný konec infundibula je

připevněna hypophvsis cerebri. Tato žláza s vnitřní sekrecí má přibližně kulovitý 

tvar o průměru asi 10 mm, její váha se pohybuje kolem 0,3 až 0,7 g. Je uložena 

ve fossa hypophysialis klínové kosti a skládá se ze tří částí. Přední lalok ílobus 

anteriors. adenohypophvsis] je ektodermálního původu a je skutečnou žlázou s 

vnitřní sekrecí. Vzhledem k ostatním endokrinním žlázám má řídící postavení. 

Produkuje celou řadu hormonů (růstový hormon, glandotropníhormony, goná- 

dotropní hormony, prolaktin) a je řízena z hypothaiamu (podrobněji viz žlázy s 

vnitřní sekrecí). Střední lalok fpars intermedial naléhá v podobě tenkého pruhu 

zezadu na adenohypofýzu. Je zdrojem melanostimulačniho hormonu, Zadní

lalok (lobus posteriors. neurohyphophvsis) je neurálního původu (výchiipka hy-
.. .

pothalamu). Hormony (antidiuretický hormon, oxytocin), které vznikají 

neurosekrecí v některých jádrech hypothaiamu, se do něho dostávají axonál- 

ním prouděním.

2. Koncoyý mozek (teiencephalon) je nejrostrálněiší částí mozku. U člověka 

je tak mohutně vyvinutý, že shora překrývá všechny ostatní části mozku. Skládá 

se ze dvou hemisfér (hemisoheria cerebri], které jsou navzájem spojeny několi

ka komisurami (obr. 41,42,43,44,45.

Mozkové hemisférv íhemisohaeria cerebril mají tvar čtvrtiny koule (teprve
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obě hemisféry tvoří dohrom ady jednu polokouli). Obě mozkové hemisféry od

Obr. 4]: Pohled na mozek zeshora. Facies convexa cerebri. ] - fissura longitudi- 
nalis cerebri, 2 - polus frontalis, 3 - horní a mediální okraj pravé hemisféry, 4 - sul
cus frontalis med., 5 - sulcus frontaiis sup,, 6 - sulcus praecentralis, 7 - sulcus cent
ralis, 8 - sulcus postcentralis, 9 - sulcus Intraparietalis, 10 - sulcus 
parietooccipitalis, ] 1 -sulcioccipitaiessup,, 12-polusoccipitalis.



sebe neúplně odděluje sagitčilně orientovaná rýha ífissura lonaitudinalis 

Pgrebri). Na její spodině leží kalosní těleso [corpus callosum). které představuje 

hlavní a největšíkomisuru telencephala. Na hemisféře rozlišujeme tři póly fpolus 

fron ta lis , polus occipitalis a  polus temporalis) a tři plochy ífacies s u p e ro la te ra lis  

c facies convexa, facies medialis a facies inferior). Facies superolateralis a fa 

des medialis do sebe přecházejí relativně ostrým horním okrajem (mango 

superior). Přechody mezi facies superolateralis a facies inferior (marao inferior 

mezi facies medialis a facies inferior (marao medialis) jsou zaoblenější a m éně 

zřetelné.

Povrch mozkových hemisférje krvt kůrou mozkovou (cortex cerebri), která je 

pomocí četných rýh (sulci cerebri) rozčleněna do závitů íavri cerebri). Největší- 

mi a nej významnějšími rýhami jsou sulcus centralis a sulcus lateralis na facies 

superolateralis a sulcus parietooccipitalis na ploše mediální. Pomocí tě ch to  rýh 

je mozková hemisféra rozdělena na pět laioků (lobi cerebri). Čelní lalok (lobus 

frontalis) leží před sulcus centralis a nad přední částí sulcus lateralis, směrem d o 

předu vybíhá v polus frontalis. Za sulcus centralis a nad zadní částí sulcus 

lateralis (ramus posterior) je umístěn temenní lalok (lobus parietaiis). Zadním 

ohraničením laloku je horní část sulcus parietooccipitalis, který částečně přesa

huje na konvexní plochu hemisféry. Pod ramus posterior sulci lateralis je uložen 

spánkovv lalok (lobus temporalis), který dopředu vybíhá v polus tem pora lis . 

Spánkový a temenní lalok přecházejí směrem dozadu do tvlního laloku (lobus 

occipitalis), Hranice mezi uvedenými laloky je představována spojnicí mezi sul

cus parietooccipitalis a drobným zářezem na spodním okraji hemisféry fincisura 

praeoccipitalis). která ie podmíněna otiskem pyramidy spánkové kosti. Týlníla-
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Obr. 42: Pohled na mozekzaspodu (fades basalis cerebri). 1 - bulbus oifactori- 
us, 2 - tractus olfactorius, 3 - n.opticus, 4-- triaonum olfactorium, 5 - tractus 
opticus, 6 - n.oculomotorius, 7 - n.ophthalmicus, 8 - n.maxillaris, 9 - n.trochlearis; 
10 - radix motoria n.trigemini,,U - n.mandibularis, 12 - ggl, n.trigeminale, 13 - ra
dix sensoria n. trigemini, 14 - n.abducens, 15, 16 - n.faciaiis, 17 - 
n.vestibuiocochlearis, 18 - n. glossopharyngeus. 19- n.vagus, 20- n.hypogiossus, 
2,1 - fissura mediana ant., 22 - radix ventr. n.spinalis 1., 23 - decussatio pyrami- 
dum, 24 - polus occipitalis, 25 - haemispherium cerebeiii, 26 - fasciculus ant. 
medulae spinalis, 27 - radix spinalis n.accessorii, 28 - sulcus lateralis ant., 29 - py- 
ramis meduilae oblongatae, 30 - n. accessorius, 31 - oliva, 32 - flocculus, 33 - 
plexus choroideus ventriculi quarti, 34 - pedunculus cerebellaris med., 35 - fora
men caecum, 36 - pons, 37 - crus cerebri, 38 - substantia perforana ant., 39 - 
corpus mamillare, 40 - tuber cinereum, 41 - sulcus iat.cerebri, 42 - substantia per
forata ant., 43 - polus temporalis, 44 - striae olfactoriae, 45 - hypophysis cerebri, 
46 - polus front., 47 - fissura longitudinalis.
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lok je vzadu ukončen pomocí polus occipitalis. Pátý lalok (insula) leží na spodi

ně sulcus lateralis ve fossa cerebri lateralis. Je viditelná až po odhrnutí částí 

čelního, temenního a spánkového laloku (operculum frontale, operculum 

parietale a operculum temporale), které ji překrývají.

Závity a rýhy na facies superolateralis a facies inferior 

a /  Čelní lalok ílobus frontalis). Před sulcus centralis probíhá paralelně s ním 

sulcus praecentraiis. Obě rýhy ohraničují avrus praecentraiis. Před sulcus 

praecentraiis probíhají po konvexní ploše čelního laloku dvě horizontální rýhy: 

sulcus frontalis superior a sulcus frontalis inferior. Ohraničují tři závity: gyrus 

frontalis superior, avrus frontalis medius a avrus frontalis inferior. Do gyrus fronalis 

inferior zasahují dvě rýhy, které odstupují ze sulcus lateralis. Směrem dopředu to 

je horizontálně probíhající ramus anterior, směrem nahoru vystupuje rámus 

ascen- dens. Z gyrus frontalis inferior jsou uvedenými rýhami odděleny iři části: 

pars orbitalis leží před a pod ramus anterior, pars triangularis je uložena mezi 

ramus gnterior g ramus gscendens a fpars opercularis leží mezi ramus 

ascendens g ramus posterior (toto část předstgvuje horní ohraničení fossa + 

cerebri lateralis). Na spodní ploše frontálního laloku probíhá několik 

nepravidelně orientovaných rýh (sulci orbitales), které ohraničujíavri orbitales.

Při dolním vnitřním okraji hemisféry ímarao inferior) leží podélně orientovaný 

gyrus rectus, který z laterální strany ohraničuje sulcus olfactorius. V sulcus 

olfoctorius leží útvory, které bývgjí souborně označovány jako čichový rnozek 
—*——■ •—>—— _ -----

(rhinencephalon) - obr. 47. V přední části to je vejčitě protáhlý bulbus
N.

olfactorius, který naléhá na lamina cribrosa ossis ethmoiáalis. Jejími o tvo r/



Obr. 43: Facies convexa cerebri. 1 - sulcus centralis, 2 - sulcus interparietalis, 3 - 
sulcus postcentralis, 4 - ramus post, sulci lat,, 5 - sulcus intermedius primus, 6 - sul
cus Intermedius secundus, 7 - sulcus parietoocclpitalis, 8 - sulcus occipitalis 
transversus, 9 - sulci occipitales transversi, 10 - sulcus temporalis sup., 11 - incissu- 
ra praeoccipltalis, 12 - sulcus temporalis med., 13 - sulcus temporalis inf., 14 - 
sulcus lateralis, 15 - ramus ant. sulci lat., 16 - ramus ascendens sulci lat., 17 - sul
cus frontalis inf., 18 - sulcus frontalis med., 19 - sulcus praecentralls, 20 - sulcus 
frontalis sup., 21 - sulcus praecentralls.

vstupují do buibus olfactoríus vlákna čichových buněk (fila olfactoria), která ve 

svém souboru představují nervi olfactorii ínn.l.l. Směrem dozadu přechází 

bulbus olfactorius do tenkého proužku nervové hmoty ítractus olfactoríus). 

Tractus olfactorius se vzadu rozšiřuje do trojúhelníkovitého políčka (triaonum



Obr. 44: Pohled na mozek zespodu (kmen mozkový a mozeček jsou 
odstraněny). 1 - fissura longitudinalis cerebri, 2 - sulcus olfactorius, 3 - sulci 
orbitales, 4 - chiasma opticum, 5 - n.opticus, 6 - infundibulum a stopka hypofýzy, 
7 - tuber cinereum. 8 - sulcus cerebri lat., 9 - substantia perforata ant., 10 - 
Brocův diagonální svazek, 11- Iractus opticus, 12 - sulcus collaterals (s.rhinicus 
lat.), 13-n.oculomotorius, 14 - corpus mamillare, 15 - substantia perforata post,, 
16 - sulcus hippocampi, 17 - crus cerebri, 18 - sulcus temporalis inf., 19 - 
substantia nigra, 20 - nucl.ruber, 21 - mesencephalon, 22 - aqueductus cerebri, 
23 - sulcus collaterals, 24 - substantia grisea centralis, 25 - lamina tecti, 26 - 
corpus pineale, 27 - splenium corporis callosi, 28 - sulcus subparietalis, 29, 30 - 
sulcus parletooccipitalis, 31 - sulcus calcarinus, 32 - polus occipitalis, 33 - 
trigonum olfactorium, 34 - polus temporalis, 35 - tractus olfactorius, 36 - bulbus 
olfactorius, 37 - polus temporalis.
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Obr. 45: Medianni fez mozkem. 1 - sulcus centralis, 2 - sulcus cinguli, 3 - sulcus 
corporis caliosi, 4 - thalamus, 5 - sulcus subparietalis, 6 - corpus pineale, 7 - sulcus 
parietooccipitalis, 8 - aqueductus cerebri, 9 - isthmus gyri cinguii, 10 - sulcus cal- 
carinus. 11 - lamina tecti, 12 - pedunculus cerebri, 13 - corpus mamillare, 14 - n. 
oculomotorius. 15 - c erebellum. 16 - ventrlculus quartus, 17 - medulla 
oblongata, 18 - pons, 19 - gyrus occipitotemporalis lat., 20- sulcus collateralls 
(s.rhinicus lat.) ,21- gyrus parahippocampalis, 22 - hypophysis cerebri, 23 - sulcus 
hippocampi, 24 - bulbus oifactorius, 25 - n.opticus, 26 - uncus gyri para
hippocampalis, 27, 28 - sulcus subcallosus, 29 - area subcaliosa, 30 - gyrus 
paraterminalis, 31 - commissura ant., 32 - septum pellucidum, 33 - columna 
fornicis, 34 - sulcus cinguli.

olfactorium l. Za trigonum olfactorium lezi dfrkovane policko (substantia
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perforata anterior).

Obr. 46: Mediální strana hemisféry.l - sulcus centralis, 2 -Jobulus paracentralis, 
3- thalamus, 4 - pars marginaiis sulci cinguli, 5 - corpus fornlcis, 6 - sulcus subpa- 
rietalis, 7 - praecuneus, 8 - gyrus intralimbicus, 9 - crus fornicis, 10 - splenium 
corporis callosi, 11 - sulcus parietooccipitalis,- 12 - isthmus gyri cinguli, 13 - 
cuneus, 14,15 - sulcus caicarinus, 16- gyrus occipitotemporalis med., 17 - gyrus 
fasciolaris, 18 - sulcus hippocampi, 19 - sulcus collateral's, 20 - gyrus o c c i- . 
pitotemporalis lat., 21 - sulcus temporalis inf., 22 - gyrus temporalis inf., 23 - sulcus 
collaterals (s.rhinicus lat.), 24 - gyrus parahippocampaiis, 25 - limbus unci 
parahippocampaiis. 26 - uncus gyri parahippocampaiis, 27 - gyrus ambiens, 28 
- gyrus semilunaris. 29 - buibus olfactorius, 30 - gyrus rectus. 31. 33 - sulcus 
subcallosus ant. et post., 32 - area subcallosa, 34 - gyrus paraterminalis, 35 - 
commissura ant., 36 - rostrum corporis callosi, 37 - genu corporis callosi, 38 - 
columna fornicis, 39 - gyrus frontalis sup., 40 - septum pellucidum, 41 - sulcus- 
cinguli, 42 - gyrus cinguli, 43 - sulcus corporis callosi, 44 - truncus corporis callosi.
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Obr. 47: Tzv. čichový mozek (rhinencephalon). í - fissura iongitudinaiis cerebri, 
2-buibus oifactorius, 3 - n.terminaiis, 4 - tractus olfactorius, 5 - stria oifactoria 
med., 6 - trigonum olfactorium, 7 - stria oifactoria lat., 8 - substantia perforata 
ant., 9 - chiasma opticum, 10 - tractus opticus, 11 - lamina terminalis, 12 - com- 

—missura ant--13-~areasubcallosa, 14 - rostrum corporis callosi.

rým vnikají do mozku drobné cévy (arteriae centrales anteriores). Zadní část 

tractus olfactorius se rozděluje do tří proužků striae olfactoriae, Stria oifactoria 

lateralis ohraničuje trigonum olfactorium z laterální strany a přechází jako avrus 

semilunaris do uncus ayri:'parahippocampalis. Stria oifactoria medialis ohrani- 

čuje trigonum olfactorium z mediální strany a navazuje na gyrus paraterminalis.
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Stria olfactoria intermedia směřuje přes trigonum olfactorium do substantia 

perforata anterior k tzv. tuberculum olfactorium (blíže viz čichová dráha a lim- 

bický přední mozek).

b / Temennílalok ílobus parietalisl. Za sulcus centralis a rovnoběžně s ním pro

bíhá sulcus postcentralis. Obě rýhy ohraničují avrus postcentralis. Rovnoběžně s 

ramus posterior sulci lateralis probíhá po konvexní ploše temenního laloku hori

zontálně orientovaná rýha (sulcus i ntra parietal is), která odděluje horní závit 

(lobulus parietalis superior!, od bazálnějl uloženého lobulus parietalís inferior. 

Zadní část lobulus parietalis inferior obkružuje jednak zadní okraj ramus posterior 

sulci lateralis a přechází do zadní části gyrus temporalis superior favrus 

supramarainalis) spánkového laloku. Část lobulus parietalis inferior přechází ko

lem zadního okraje sulcus temporalis superior jako gyrus angularis do zadní části 

gyrus temporalis medius. . .

c / Spánkovv lalok ílobus temporalis]. Rovnoběžně s ramus posterior sulci late

ralis probíhají po konvexní ploše spánkového laloku dvě rýhy (sulcus temporalis 

superior a sulcus temporalis inferior. Mezi sulcus lateralis a sulcus temporalis su

perior je uložen avrus temporalis superior. Na jeho horní plochu, která je 

obrácená do fossa cerebri lateralis, nasedají dva až čtyři drobné příčné závity 

(gyri temporales transverso. Přední z nich (Heschlův závit) je sídlem korového 

sluchového pole (viz sluchová dráha). Mezi sulcus temporalis superior a sulcus 

temporalis inferior je uložen avrus temporalis medius. Na zadní části gyrus tem 

poralis superior a gyrus temporalis medius navazuje prostřednictvím avrus 

supramarainalis a avrus angularis lobulus parietalis inferior (viz lobus parietalis). 

Mediálně od sulcus temporolis inferior probíhá gyrus temporalis inferior. Tento
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závit je mediálně ohraničen pom ocrsulcus occipitotemporalis, Na bazální plo

še spánkového a týlního laloku probíhá další podélná rýha ísulcus collateralis), 

která spolu se sulcus occipitotemporalis ohraničuje dlouhý gyrus occip itotem 

poralis lateralis. Mediálně od sulcus collateralis leží avrus occipitotemporalis 

medialis, který směrem dopfedu přechází do avrus parahippocampalis. Gyrus 

parahippocampaiis se vpředu hákovitě ohýbá (uncus avri parahippocam 

palis) . Gyrus parahippocampalis se vyklenuje do cornu inferius postranní komo

ry mozkové jako hippocampus. Gyrus parahippocampalis je z mediální strany 

ohraničen hlubokou-rvhou fsulcus hippocampi).

d / Tvlní lalok (lobus occipitalis) . Sulcus occipitaiis transversus odděluje od te- 

menniho laloku drobné a variabilní avri occipitales superiores et laterales. Před 

polus occipitaiis probíhá variabilní sulcus lunatus, který je obrácený konvexitou 

dopředu, (představuje laterální a přední ohraničení zrakového korového pole). 

Na spodní ploše týlního laloku leží gyrus occipitotemporalis lateralis a gyrus oc

cipitotemporalis medialis, které jsou odděleny pomocí sulcus collateralis (viz 

spánkový lalok).

e /.lnsula (lobus insulae) je nejmenším lalokem mozkovým, leží na spodině fos

sa cerebri lateralis a je překryta částmi okolních laloků (operculum fronta le , 

operculum parietale a operculum temporale). Od operkul odděluje insulu hlu

boká prstencovitá rýha fsulcus circularise která je vpředu a dole (proti 

substantia perforata anterior) přerušena krátkou hranou (limen insulae). Zadní 

část insuly zaujímá avrus longus insulae, před ním leží několik drobnějších závitů 

(avri breves insulae).
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Závity- a rýhy na facies medialis ■ -

Na mediální ploše mozkové hemisféry nejsou hranice mezi jednotlivými lalo

ky tak nápadné, jako na straně konvexní a basální. Nejnápadnější strukturou je 

zde mozkový svalek (corpus callosum), který patří k mozkovým komisurám (viz 

dále). Corpus callosum obkružuje hluboká rýha (sulcus corporis callosi). která 

vzadu navazuje na sulcus hippocampi. Nad sulcus corporis callosi probíhá 

dlouhý závit (avrus cinauli), který obkružuje corpus callosum. Jeho horním ohra

ničením je sulcus cinauli. Gyrus cinguli vpředu navazuje na dva drobné závity, 

které leží před lamina terminalis (přední area subcallosa, zadní avrus 

paraterminalis). Zadní část gyrus cinguli se zužuje (isthmus avri cinauli) a p řechá-' 

zí za selenium corporis callosi do gyrus. parahippocampalis. Gyrus cinguli a 

gyrysparahippocampaiis bývají také označovány jako avrus fornicatus nebo 

gyrus limbicus. Na horní plochu corpus callosum naléhá tenká vrstvička šedé 

hmoty (indusium ariseum). Z gyrus paraterminalis vystupují dva podélné bílé 

proužky (stria lonaitudinalis medialis a stria lonaitudinalis lateralis). Indusium gri- 

seum a striae longitudinales se pod splenium corporis callosi oddělují a tvoří 

drobný závit (avrus fasciolaris), který přechází jako avrus dentatus:íieho povrch 

je zoubkovaný) na mediální plochu gyrus parahippocampalis. Přední část gy

rus dentatus kříží uncus gyri parahippocampalis jako úzký bílý proužek (taenia 

Giacomini). Na frontální část mediální plochy zasahuje gyrus frontalis superior. 

Nad střední částí corpus callosum vidíme na mediální straně hemisféry sulcus 

centralis, který je obkroužen podkovovitým lobulus oaracentralis (přes horní 

okraj hemisféry navazuje vpředu na gyrus praecentraíis a vzadu na gyrus post- 

centralis). Na mediální ploše temenního laloku leží čtyřhranný útvar
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(praecuneus). Vpředu hraničí s lobulus paracentralis, zespodu jej ohraničuje 

suicus cinguii (tato část bývá označována jako suicus subparietalis], jeho zadní 

hranicí je vertikálně orientovaný suicus parietooccipitalis. Na mediální ploše týl- 

ního laloku je nejnápadnějším útvarem horizontálně orientovaná hluboká rýha 

(suicus calcarinusl. Suicus calcarinus a suicus parietooccipitalis ohraničují klíno- 

vitý závit (cuneuslu který je hrotem obrácen dopředu, jeho rozšířená část 

směřuje k hornímu a zadnímu okraji mediální.plochy hemisféry a přechází na 

konvexní plochu týlního laloku. Suicus parietooccipitalis odděluje cuneus od 

praecuneu, suicus calcarinus jej odděluje od gyrus occipitotemporalis medialis.

Ke koncovému mozku patří další tři výrazné struktury: corpus callosum, fornix 

a septum pellucidum.

a /  Corpus callosum je nejnápadnější strukturou mediální plochy mozkové 

hemisféry Představuje největší mozkovou komisuru (komisura neokortexu) s příč

ně orientovanými vlákny. N a . sagitálním řezu má tvar oblouku, který je 

konvexitou obrácený směrem nahoru. Jeho přední část (rostrum corporis 

callosi] vystupuje zobákovitě z lamina terminalis směrem dopředu a nahoru. V 

genu corporis callosi se stáčí dozadu a jako truncus corporis callosi směřuje do- 

'  zadu a dolů. Zadní část je poněkud rozšířena (splenium corporis callosi].

b / Fornix ie párový útvar, který má podobu provazce zahnutého obloukovitě 

tak, že připomíná neuzavřený prstenec. Spojuje gyrus parahippocampalis s 

corpus mamillare. Začíná od mediální plochy gyrus parahippocampalis, probí
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há obloukovitě dozadu a nahoru, pod spodní plochou corpus callosum 

(částečně s ní srůstá) se stáčí dopředu a dolů, obtáčí thalamus, zanořuje se do 

hypothalamu a zakončuje se v corpus mamillare.

Na fornixu lze rozlišit tři části: crus fornicis, corpus fornicis a columna fornicis. 

Crus fornicis představuje počáteční úsek fornixu. Odstupuje od mediální plochy 

uncus gyrí parahippocampaiis jako tenká vrstvička bílé hmoty (alveus 

hippocampi) a směrem dozadu pokračuje na gyrus parahippocampaiis v po-
........ . ————---- -

době bílé hrany ('fimbria hippocampi). Fimbria hippocampi se od gyrus 

parahippocampaiis odděluje v podobě oploštělého provazce (vlastní crus 

fornicis], který směřuje mediálně a nahoru podsplenium corporis callosi. V této 

části se oba fornixy spojují prostřednictvím trojúhelníkovité ploténky 

(commissura fornicis s. commissura hippocampi). Spojená crura fornicis tvoří 

jednotný válcovitý útvar (corpus fornicis), který naléhá na dolní plochu truncus 

corporis callosi. Mezi dolní plochou corpus fornicis a horní plochou mezimozku 

je štěrbina, která pokračuje pod splenium corporis callosi dozadu mezí moze

ček a mozkové hemisféry (fissura transversa cerebrij. Corpus fornicis se směrem 

dopředu rozděluje db dvou samostatných válcovitých columnae fornicis. Co- 

lumnae fornicis se oddělují od corpus callosum, rozestupují se ke stranám a 

zahýbají se obloukovitě dolů a dozadu. Horní část columna fornicis je na medi

ální ploše hemisféry viditelná (pars libera columnae fornicis) a ohraničuje 

zepředu foramen interventriculare. Poslední úsek columna fornicis je zanořen 

do hypothalamu (pars tecta columnae fornicis). K laterálnímu okraji fornixu (v 

rozsahu od foramen interventriculare po fimbria hippocampi) se připojuje tela 

choroidea ventriculi lateralis.—
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c /  Septum pellucidum, Mezi columna íornicis a zadní stranou genu corporis 

callosi a spodní stranou truncus corporis callosi je napjata tenká bílá gliová

ploténka (lamina septi pellucidi). Mezi oběma ploténkami je ve střední rovině

spojena s komorovým systémem (!).

Septum pellucidum je dorzální (hornQ součástí útvaru na mediální stěně moz

kové hemisféry (septum), Jeho bazáiní oddíl je zesílený (septum verum) a 

obsahuje jádra šedé hmoty. Na povrchu hemisféry odpovídá oblasti septum 

verum gyrus paraterminalis, Septum (septum verum i septum pellucidum) před

stavuje jedinou část pláště mozkové hemisféry, která není kryta šedou kůrou 

mozkovou (!),

Centrální nervový systém člověka se vyvíjí z ektodermu v podobě neurální 

trub ice. Při vývoji nervové trubice a jejích mozkových váčků se původní cen t

rální kanál zachoval pouze v oblasti medulla spinalis (canalis centralis). V obiasti 

mozkového kmene a předního mozku se změnil na soustavu čtyř dutin - mozko

vých komor (ventricuii) a spojovacího kanálku (áaueductus mesencephali). 

Dutiny centrálního nervového systému jsou vyplněny mozkomisním mokem 

íliauor cerebrospinalis).

a / Centrální kanálek (canalis centralis) probíhá osou celé hřbetní míchy jako 

velmi úzký kanálek. Kaudálně zasahuje až do začátku filum terminále, kde se

sagitálně orientovaná úzká štěrbina ícavum sepli pellucidi). Tato štěrbina není

DUTINY CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

I



zakončuje slepě. Část centrálního kanálku se v oblasti conus medullaris mírně
> C '  '

rozšiřuje fventriculus terminalis). Kraniálně přechází canalis centralis do 

prodloužené míchy a navazuje na kaudální část čtvrté komory mozkové.

b / Čtvrtá komora mozková fventriculus auartus) je dutina uvnitř zadního 

mozku, která má tvar plochého čtyřbokého jehlanu. Základna (spodina) čtvrté 

komory má tvar kosočtverce (fossa rhomboidea) a je tvořena dorsáiní plochou 

prodloužené míchy a mostu. Plášf čtvrté komory tvoří její strop íteamen ventri- 

culi auartn. Kaudálně navazuje čtvrtá komora, na canalis centralis, rostráině je 

pomocí aqueductus mesencephali spojena s třetí komorou.

Fossa rhomboidea (obr. 34) je kaudálně ohraničena rozestupujícími se pe- 

dunculi cerebellares inferiores (pars inferior), ve střední (nejširší) části (pars 

intermedia) ji ohraničují peduncuii cerebellares medii, v rostráiní části (pars 

superior) tvoříjejí ohraničení sbíhající se peduncuii cerebellares'superiores.

Středem fossa rhomboidea probíhá výrazná rýha (suicus medianus). Laterái- 

ně od suicus medianus probíhají méně výrazné a kratší sulci limitantes. Mezi 

suicus medianus a suicus limitans se vyklenuje podélně orientovaná protáhlá 

vyvýšenina (eminentia medialis). Suicus limitans tvoří na spodině čtvrté komory 

hranici mezi mediální částí, která se vyvinula z basální ploténky a částí laterální, 

která pochází z ploténky aiární (pod mediální částí jsou uložena motorická já 

dra hlavových nervů, laterálně od suicus limitans leží jádra senzitivní). Suicus 

limitans je rostráině i kaudálně ukončen jamkou (fovea superior a fovea 

inferior). Pod fovea superior jsou uložena jádra trojklanného nervu (n, V.). Na fo 

vea superior navazuje drobné šedomodře zbarvené políčko (locus coeruleus) .
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Jeho zbarvení podmiňuje nahromadění pigmentových buněk. Fovea inferior 

leží nad senzitivními jádry n. vayus a n. giossopharyngeus ítriaonum nervi vaap. 

Pro svou výraznější pigmentaci bývá označována také jako ala cinerea. Medi- 

áině od fovea inferior leží v dolním úseku eminentia medialis triaonum nervi 

hvpoalosshpod kterým leží jádro příslušného nervu. Střední část eminentia me

dialis je vyvýšena v hrbolek ícolliculus facialis), pod kterým leží nucl.originis n. 

abducentis. Vlastní hrbolek je podmíněn průběhem vláken n.faciaiis, která tvoří 

kolem jádra tzv. genu int. n.faciaiis. Ve střední části spodiny čtvrté komory pro-
s. ——■—1----------------

bihají příčně orientované proužky ístriae medulläres), které jsou součástí tractus 

pontocerebellares. Laterálně od sulcus limitans vybíhá prostřední část fossa 

rhomboidea laterálně írecessus lateralis). Tato část bývá označována jako 

area vestibularis íisou pod ní uložena vestibuiární jádra). V nejlaterálnější části 

spodiny čtvrté komory se rýsuje.drobný hrbolek ítubercuium acusticumH pod

míněný přítomností nucl. cochlearis dorsaiis.

Teamen ventriculi auarti je tvořen třemi útvary. Kaudálně to je velům medul

läre inferius, které je rozepjato mezi nodulus vermis a pedunculi fioccuii. K jeho 

kaudálnímu okraji se připojuje tela choroidea ventriculi auarti. která kaudálně 

přirůstá na taenia ventriculi auarti rozestupujících se pedunculi cerebeliares in

feriores. Z tela choroidea vybíhají do oblasti recessus lateralis řasy, které jsou 

podmíněny cévními pleteněmi íolexus choroideus ventriculi auarti). Ve velům 

medulläre .inferius jsou tři otvory, kterými souvisí čtvrtá komora se subarachnoi- 

dálním prostorem. Ve střední rovině leží nepárová apertura mediana ventriculi

auarti íforamen Maaendii), laterálně od ní je na každé straně apertura lateralis
. < . . .

ventriculi auarti íforamina Luschkae). Prostřední část stropu tvoří fastiaium mo
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zečku, přední částí je velům medulläre superius, které spojuje oba pedunculi 

cerebellares superiores.

c / Aqueductus mesenceohali faaueductus s. canalis Sviviil je úzký kanálek, 

který prochází středním mozkem a spojuje čtvrtou komoru s komorou třetí.

d / Třetí komora mozková íventriculus tertiusl má tvar sagitálně orientované 

štěrbiny, která je uložená v mezimozku. Kaudálně do ní ústí aqueductus mesen- 

cephali, v přední části lateráiních stěn se prostřednictvím foramina inter- 

ventrlcularia íforamina Monřoi) spojuje s postranními komorami. Na třetí komo

ře rozlišujeme šest stěn: stěnu rostrální, stěnu zadní, stěnu spodní, stěnu horní a 

dvě stěny laterální. ^

Stěna rostrální ie tvořena telencefalem. Shora dolů jsou to partes liberae co- 

lumnae fornicis’ commisura anterior a lamina terminalis. Commissura anterior a 

columnae íornicis ohraničují drobnou, rostráině vybíhající jamku (recessus 

trianaularis).

f Stěna zadní ie poměrně malá. Nahoře ji tvoří commissura habenularum, pod 

ní je uložena commissura eoithclamica [posterior), ještě níže se zadní stěna 

svažuje do aqueductus mesencephali. Strop třetí komory (tela choroidea vent- 

ricuii tertii) se vzadu připojuje nad commissura habenularum, mezi oběma 

útvar/ se třetí komora vychlipuje směrem dozadu v podobě drobné jamky 

(recessus suprapinealisU Mezi commissura habenularum a commissura epitha- 

lamica (posterior) se třetí komora- vyklenuje do corpus pineale Irecessus 

pinealis).
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Stěna 'dolní (dno třetí komory] je tvořena hypothalamem. Při rostrokaudálním 

postupu nacházíme několik útvarů. Mezi lamina terminalis a chiasma opticum 

vybíhá kaudálně recessus ooticus. Za ním se do třetí komory vyklenuje chiasma 

opticum . Za chiasma opticum vybíhá do infundibula recessus infundibuli.,Zadní 

část dolní stěny se postupně zvedá k vyústění aqueductus mesencephali.

Stěna horní (strop třetí komory) je tvořena horizontálně uloženou tela choroi- 

dea ventriculi tertii. Tato blána se laterálně připojuje ke stría medullaris thalami 

(od foramen interventriculare po trigonum habenulae). Ve foramen intervent- 

ricuiare přechází plynule do tela choroidea ventriculi lateraiis. V oblasti 

trigonum habenulae se upíná nad commissura habenularum (vzniká tak výše 

uvedený recessus suprapinealis). Do dutiny třetí komory se z tela choroidea 

vychiipují četné řasy, které jsou podmíněny cévními pleteněmi (plexus choroi- 

deus ventriculi tertii). ^  ' '

Párová stěna laterálníie nejrozsáhlejší. Její horní oddíl je tvořen mediální plo

chou thalamu, dolní oddíl tvoří hypothalamus. Hranici mezi oběma částmi 

představuje podélně probíhající rvha (sulcus hvoothalamicus), která spojuje vy

ústění aqueductus mesencephali s foramen interventriculare. Oba thalamy 

jsou v malém rozsahu srostlé (adhesio interthalamica). Laterální stěnu shora 

ohraničuje stria medullaris thalami, která vzadu přechází do trigonum 

habenulae a commissura habenularum.

e / Postranní komora mozková (ventriculus lateraiis) ie párová, dosti rozsáhlá

dutina v mozkové hemisféře (obr. 48). Má podkovovitý tvar a je orientována
i . •

tak, že oba volné konce podkovy směřují dopředu, konvexita podkovy směřuje
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dozadu. Horní rameno postranní komory vybíhá do čelního laloku (cornu 

anterius), dolní rameno směřuje do spánkového laloku (cornu inferius). Pro

střední oddíl (pars centralis) ie uložena v temenním laloku. Zadní roh (cornu 

oosterius) navazuje na konvexitu postranní komory a zasahuje do týlnfno laloku.

Cornu anterius leží před foramen interventriculare a zasahuje různě hluboko 

do čelního laloku a rostráině se zakončuje slepě. Na frontálním průřezu má troj- 

boký tvar. Mediální stěnu tvoří septum pellucidum, stěnou horní je corpus 

callosum, laterálnístěnou je caput nuciei caudati, které se vyklenuje do komo

ry. Před caput nuclei caudati vybíhá cornu anterius v různě hluboký slepý 

chobot.

Pars centralis ie uložena v temenním laloku a představuje nejrozsáhiejší část 

postranní komory. Rostráině navazuje na úrovni foramen interventriculare na 

cornu anterius, vzadu sahá až k odstupu cornu posterius. Má tvar příčně 

položené štěrbiny. Její horní stěnu (strop) tvoří corpus callosum. Dolní stěna 

(dno) je podstatně složitější. Nejiaterálněji leží cauda nuclei caudati, uprostřed 

lamina affixa thalami (mezi cauda nuclei caudati a lamina affixa thaiami pro

bíhá stria terminalis s vena thalamostriata). Mediálně se k okraji lamina affixa 

(taenia choroidea) připojuje těla choroidea ventriculi lateralis, která mediálně 

navazuje na laterální okraj fornixu. Tela choroidea vybíhá do dutiny pars cent

ralis v podobě oiexus choroideus ventriculi lateraiis.

Cornu inferius je částí postranní komory, která směřuje dopředu a poněkud 

nahoru. Její přední slepý konec zasahuje ve spánkovém laloku do blízkosti un- 

cus gyri parahippocampalis. Před cornu inferius leží ve spánkovém laloku jádra 

tzv. amvadalárního komplexu. Strop je tvořen laterálně vlákněním corpus callo-
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Obr. 48: Odlitek mozkových komor. 1 - pars centraiis postranní komory, 2 - třetí 
komora, 3 - recessus suprapinealis, 4 - recessus pineaiis, 5 - cornu posterius po
stranní komory, 6 - otisk pro commissura epithalamica (commissura post.}, 7 - 
aqueducTus cerebri, 8 - čtvrtá komora, 9 - fastigium, 10 - recessus lat. ventriculi 
quarti, 11 - canaiis centraiis, 12 - cornu inf. postranní komory, 13 - otisk po pes 
hippocampi, 14 - recessus infundibuli, 15 - recessus opticus, 16 - otisk po commis
sura ant., 17 - otisk po columna fornicis, 18 - cornu ani. postranní komory, 19 - 
recessus triangularis, 20 - otisk po caput nucl.caudati, 21 - foramen interventri- 
culare, 22 - adhesio intertnaiamica.

sum (tapetum ), uprostřed je to cauda nuclei caudati a nejmediálněji stria ter- 

minalis, na kterou se připojuje tela choroidea ventriculi lateralis. Na dolní stěně 

se mediálně vyklenuje hippocampus, který se rostrálně rozšiřuje v pes 

h ippocam pi. Na jeho rozšířené části jsou 2 až 4 příčné zaoblené hrany

15
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(diaitationes hippocampi). Po mediální stěně hippocampu probíhá hrana Tim- 

bria hippocam pi'(součást crus fornicis), ke které se připojuje tela choroidea 

ventriculi lateralis (od mediální plochy uncus gyri hippocampalis odslupuje jako 

tenká vrstvička bílé hmoty - alveus hippocampi). Tela choroidea se do dutiny 

cornu inferius vyklenuje v podobě plexus choroideus ventriculMal eralis. Laterál- 

ně od hippocampu se vyklenuje další podélně orientovaná vyvýšenina 

(eminentia collateralis). která je podmíněna hlubokým sulcus collateralis na 

spodní ploše spánkového laloku. Eminentia collateralis se směrem dozadu rozši

řuje do vyvýšeného trojúhelnH<ovitého políčka (triconum collaierale)» které 

zasahuje do cornu posterius. Plexus choroideus dosahuje v postranní komoře 

největšího rozvoje v místě přechodu pars centralis do cornu inferius. Tato ztluště- 

lá část má tvar klubíčka (alomus choroideum).

Cornu posterius je nejmenším oddílem postranní komory. Odstupuje z po

stranní komory v místě, kde přechází pars centralis do cornu inferius. Cornu 

iRíeftas má tvar trojboké pyramidy, která vniká do týlního laloku a slepě se v 

něm zakončuje. Základnu pyramidy představuje otvor, kterým zadní roh nava

zuje na pars centralis. Strop zadního rohu tvoří vláknění corpus callosum, které 

j q v této části označováno jako tapetum . Na dolní stěnu zasahuje z cornu inferi

us trigonum collaterale. Mediální stěna, se vyklenuje v podobě podélné 

zaoblené hrany ícalcar avisb která je podmíněna hlubokým sulcus calcarinus 

na mediální straně týlního laloku.

Dutiny centrálního nervového systému vyplňuje mozkomisní mok (viz dále).
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OBALY (PLENY) CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU. MENINGES

Centrální nervový systém je obalen vazivovými blánami, které se vkládají 

mezi jeho. povrch a kostěná pouzdra (kanál páteřní, dutina neurokrania), ve 

kterých je uložen. Mozkové pleny se vyvinuly z primitivního mesenchymáiního 

obalu (meninx primitiva), který se postupně diferencoval na vnitřní list 

(endomeninx) a zevní list (ektomeninx). Ektomeninx se přemění na tvrdou 

plenu (dura mater), endomeninx se stává základem pro měkké plenv 

(Leotomeninx), tj. pro plenu cévnatou (pia mater) a pavučnici íarachnoidea). 

Mezi oběm a měkkými plenami je štěrbinovitý prostor fcavitas subarachnoidalis 

s. spgtium subarachnoideale), který ie vyplněn mozkomisním mokem. Mezi au

ra mater a arachnoideou je spatiumsubdurale.

A. Tvrdá plena fdura mater) je silná vazivová blána, která tvoří relativně pev

ný vak, do kterého je vložen centrální nervový systém s měkkými plenami. 

Úprava tvrdé pleny je poněkud jiná v dutině lebeční fdura mater encephali) a 

v kanálu páteřním fdura mater spinaiis).

1. Dura mater encephali (obr. 49) je tvořena dvěma listy (vlastní dura mater 

a periost), které spolu pevně srůstají (v dutině lebeční proto neexistuje cavitas 

epiduralis. prostor mezi tvrdou plenou mozkovou a kostmi neurokrania vzniká 

arteficiálně po krvácení z poraněné a.meningea I). Její zevní list (periost vnitř

ních ploch kostí neurokrania) se před dosažením dospělosti pevně spojuje s 

kostmi neurokrania. U dospělých jedinců se tvrdá plena pevně spojuje pouze s 

kostmi base lební, v oblasti klenby lebečníje pevně spojena pouze se švy a od



Obr. 49: Obaiy mozku (schema). 1,5 - spatium subarachnoideaie, 2 - mozková 
tepna. 3 - pia mater encephali. 4 - arachnoidea encephaii, 6 - granulationes 
arachnoiaecles, 7 - dura mater, 8 - lebeční kost.

plochých kostí ji lze poměrně snadno odloučit. Zevní list přechází při iebečních
. • ' )

otvorech do obalů nervů a do aaventicie cév. Vnitřní list (viastní meningeáiní 

obal) tvoří obal mozku. Oba listy jsou pevně spojené a rozestupují se pouze v 

místech žiiních splavů. Vnitřní list vystupuje do dutiny lebeční v podobě několika 

duplikatur (řasv tvrdé olenv mozkové), které sé vsouvají mezi jednotlivé části' 

mozku (obr. 50).

a / Faix cerebri ie srpovitá, asi 3 cm široká, sagitálně orientovaná řasa, která 

vniká mezi obě mozkové hemisíéry do fissura longitudinaiis cerebri. Připevňuje 

se na crista galii a na crista frontalis kosti čelní, přirůstá k okrajům sulcus sinus sa- 

gittalis superior a vzadu k protuberantia occipitalis interna. Dolní okraj falx 

cerebri je v přední části volný a dosahuje k horní ploše corpus callosum, v zadní 

části srůstá s tentorium cerebelli. Ve falx cerebri probíhají dva žilní splavy. V hor

ním okraji sinus sagittalis superior, v dolním okraji sinus sagittalis inferior. V místě 

srůstu s tentorium cerebelli probfná sinus rectus. .
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b / Falx cerebelli ie poměrně úzká řasa tvaru srpu. Její konvexní zadní okraj

Obr. 50: Řasy tvrdé pleny mozkové. 1 - faix cerebri, 2,3 - tentorium cerebelli, 4 - 
incisura tentorii, 5 - falx cerebelli, 6 - cavum trigeminale, 7 - diaphragma sellae.

srůstá s crista occipitalis interna a volný přední okraj se vsouvá mezi mozečkové 

hemisféry.'Nahoře srůstá s tentorium cerebelli, dole dosahuje k zadnímu okraji 

foramen magnum a rozděluje se do dvou ramének, která částečně obkružují 

foramen magt ium. V místě srůstu s crista occipitaiis interna probíhá sinus occipi

talis.

c / Tentorium cerebelli ie široká, horizontálně orientovaná řasa, která se vsou

vá do zadní části fissura transversa ceřebri a odděluje od sebe týlní laloky 

mozkových hemisfér a mozeček. Její laterální okraje se připojují na processus 

clinoidei anteriores et posteriores, na horní okraje pyramid spánkových kostí, na 

okraje sulci transversi kosti týlní a na protuberantia occipitaiis interna. Ve střední 

rovině srůstá nahoře se zadní částí dolního okraje faix cerebri, dole s falx cere

belli. Přední okraj tentoria fincissura tentorii-) tvoří spolu s dorsum sellae otvor,

i
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kterým prostupuje mesencephaion.

d / Dicohrcama sellae je příčně orientovaná řasa, která se připojuje na okra

je seila turclca a téměř úpině uzavírá fossa hypophysiaiis. Uprostřed je v ní 

drobný otvor, kterým prostupuje stopka hypofýzy.

e / V oblasti impressio trigemini na spánkové kosti vytváří tvrdá plena mozko

vá dutinku ícavum friaem inaiel, ve které ležíganglion trigeminale trojklannéno 

nervu.

f/  Dura mater encephali vytváří také obal zrakového nervu fvaaina nervi 

oo tic il, který prostupuje přes canalis opticus až k zadní části oční koule a srůstá 

sesklérou.

C éw  a nervy tvrdé olenv mozkové:

Tepny, které zásobují tvrdou plenu mozkovou jsou aa.meningeae. A. menin- 

gea anterior (větev z a.ethmoidalis ant.) je tenká tepna, která vniká do dutii ¡y 

lební přes lamina cribrosa ossis ethmoidalis a zásobuje tvrdou plenu na spodině 

přední jámy lební. A.meningea media (větev z a.maxiliaris) je nejsiinější z me- 

ningálních tepen, do dutiny lební prostupuje přes foramen spinosum a 

zásobuje převážnou část tvrdé pleny mozkové. A.meningea posterior (větev z 

a. pnaryngea ascendens) prostupuje přes foramen jugulare do zadníjámy leb

ní. Na zásobování tvrdé pleny v prostřední jámě lební se podílí také 

r.meningeus z a.carotis interna.

Žíiv (vv.meningeae) provázejí stejnojmenné tepny a odvádějí krev do sinus 

durae matris.

Nervy, které ¡nervují senzitivně tvrdou plenu mozkovou (rr. meningei) jsou vět-
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vemi z n.trigeminus pro oblast přední a prostřední jámy lební a z n.vagus pro 

tvrdou plenu zadníjámy lební.

2, Dura mater soinalis (obr. 51) navazuje ve foramen magnum na vnitřní 

(me- ningeálnO list dura mater encephali. Zevní (periostáiní) list dura mater en- 

cephaii se ve foramen magnum odděluje a přechází do vnitřního periostu kostí 

páteřního kanálu fendorhachis). Vlastní dura mater spinalis má tvar protáhlého 

vaku, který obaluje hřbetní míchu ísaccus durae matrisl a sestupuje kaudáině 

až do úrovně S2.3, kde se slepě zakončuje. Od dolního okraje saccus durae mat- 

ris sestupuje do periostu kostrče nitkovité fiium durae Vnatris spinale. Saccus 

durae matris vybíhá také podél jednotlivých kořenů míšních nervů až do íora- 

minain tervertebralia.

Obr. 51: Obaly hfoetní míchy na příčném řezu. 1 - spatium epidurale. 2 - pia ma
ter spinaiis, 3 - sulcus intermedius post.. 4 - dura mater spinalis, 5 - arachnoldea 
spinalis, 6 - lig.denticulatum.

' i
Mezi oběma listy vzniká prostor ícavitas epiduralisl. kterv vyplňuje řídké vazi

vo a žilní pleteně (pjexuiyeno^yeij^brajesiniMnD. -
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C éw  a nervv tvrdé pleny mišní:

Teonv (rr.meningei) se oddělují z rr.spincles, které zásobují hřbetní míchu (viz 

tepny hřbetní míchy).

Žíiy, které odvádějí krev z dura mater spinalis ústí do plexus venosi vertebrales 

interní.

N erw , které senzitivně ¡nervují dura mater spinalis (rr. meningei) jsou větvemi 

jednotlivých spínáiních nervů.

B. Měkké cleny (leotomeninx) jsou tvořeny dvěma samostatnými tenkými 

vazivovými blánami. Zevní jist tvoří pavučnice (arachnoidea), vnitřním listem je 

omozečnice (pia mater). Každý z těchto listů se opět dělí na oddíl mozkový a 

oddíl míšní.
( '

1. Pavučnice (arachnoidea) je tenká bezcévná biána, která se obrací proti 

dura mater a spolu s ní ohraničuje štěrbinovitý prostor (spatium s. cavum 

subdurale). Vnitřní plocha pavučnice ohraničuje spolu s pia mater další prostor 

(cavitas subarachnoidealis), který je vyplněn mozkomísním mokem íiiauor 

cerebrospinalis).

a / Arachnoidea enceohcii obaluje celý mozek tak, že přebíhá všechny jeho 

nerovnosti (nevniká do jednotlivých rýh a zářezů). Proti kostem klenby lební vy

stupují z pavučnice kikaté výběžky (aranulationes arachnoideales). které 

pronikají tvrdou plenou mozkovou do splavů tvrdé pleny (především do sinus 

sagittalis superior) nebo se vtlačují do vnitřní plochy kostí a podmiňují na nich 

jamky (foveolae aranulares). Tyto granulace vznikají až po narození a ve stáří
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jich přibývá. Obecně se předpokládá, že odvádějf mozkomíšní mok do splavů 

tvrdé pleny mozkové.

b / Arachnoidea soinalis přechází piynule z mozku na hřbetní míchu. Podob

ně jako v dutině lební je v kanálu páteřním oddělena od dura mater spinalis 

pom ocí spatium subdurale a od pia mater pomocí cavitas subarachnoideaiis. 

Subarachnoiální prostor je obzvláště prostorný v kaudální části páteřního kaná

lu, protože arachnoidea sestupuje až do úrovně S2, zatímco mícha končí na 

úrovni L V2.

.2. Pia mater ie tenká vazivová blána, která přiléhá těsně na povrch centrál

ního nervového systému. Od pavučnice se liší tím, že obsahuje hojné jemné 

cévy, které v ní tvoří sítě. Z těchto sítí odstupují větve, které vnikají do mozku 

resp. spinální míchy a podíiejíse na jejich zásobování.

a / Pia mater encephaii naléhá bezprostředně na povrch mozku a vybíhá do 

všech rýh a nerovností (přesně "kopíruje" povrch mozku). Zasahuje také do ko

mor mozkových, kde se stává součástí těla choroidea ventriculorum a svými 

cévami se podílí na vzniku plexus choroidei. Jak již bylo uvedeno, pia mater en

cephaii ohraničuje spolu s arachnoidea encephaii štěrbinovitý prostor ícavitas 

subarachnoidalis) vyplněný mozkomíšním mokem. Subarachnoidální prostor je 

v některých místech vzhledem k odlišnému vztahu obou měkkých plen k povr

chu mozku rozšířen ícisternae subarachnoideales). Nejvýznamnější cisternou je 

cisterna cerebellomedullaris,* která leží mezi mezi spodní stranou mozečku a 

horní stranou prodloužené míchy. S touto cisternou komunikuje čtvrtá komora 

prostřednictvím apertura mediana et aperturae laterales ventrlculi quarii a
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mozkomišní mok se touto cestou dostává z komorového systému do subara- 

choidálnfno prostoru. Dalšími velkými cisternami jsou např. cisterna inter- 

oeduncularis, která leží mezi na přední straně mesencephala, cisterna 

chicsmatis v okolí cniasma opticum a cisterna fossae lateraiis cerebri. která vy

plňuje stejnojmennou jámu na lateráinístraně mozkové hemisféry.

b / Pia mater spinaiis ie poněkud silnější než pia mater encephali a pevně lne 

k povrchu hřbetní míchy. Opět těsně přiléhá k povrchu míchy a vniká do fissura 

mediana anterior. Od lateráiního provazce odstupuje mezi kořeny míšních ner

vů asi 20 až 25 frontálně postavených cípů. Jednotlivé cípy se- lateráiním 

směrem zužují, pronikají pavučnicí a upínají se do dutinové strany dura mater. 

Ve svém souboru představují liaamentum deniicuiatum. Ligamentum denticu- 

lafum se uplatňuje jako závěsný aparát míšní v subarachnoidálním prostoru. 

Jak již bylo uvedeno, prostor mezi pia mater spinaiis a arachoidae spinaiis je v 

rozsahu L2 až S2 vakovitě rozšířen ícisterna lumbalis). a je vyplněn mozkomíšním 

mokem. V tomto vaku se nacházejí kořeny kaudáiních míšních nervů (cauda 

equina] a fiium terminále.

Cévy a nerw  měkkvch plen:

Teonv pi o mater encephali et pia mater spinaiis jsou větvičkami tepen , které 

zásobují centrální nervový systém (viz tepny mozku a míchy].

Žílv odvádějí krev z pia mater do žil mozku a míchy (.viz žíly mozku a míchy]. 

Nervy pia mater patří k sympatickým pletením a k pia mater se dostávají po

dél tepen. Pia mater není senzitivně ¡nervována.

Arachnoidea nemá cévní ani nervové zásobení ( I ].
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Mozkomíšnímok fliauor cerebrospinalis)

Dutiny centrálního nervového systému jsou vyplněny čirou bezbarvou tekuti

nou, která obsahuje jen velmi malé množství bílkovin (1 % 0) a glukosy a prak

ticky žádné buňky (na i mm3 připadá maximálně 5 lymíocytů). U dospělého člo

věka je asi 150 cm 3 likvoru (v dutinách CNS je pouhých 35 cm3, zbytek je okolo 

míchy a mozku v subarachnoidálním prostoru). Mozkomisní mok vzniká z krevní 

plasmy v plexus choroidei všech mozkových komor (hlavním zdrojem je glomus 

choroideum postranních komor). Likvor z postranních komor odtéká přes fora- 

mina interventricularia do třetí komory, odtud přes aqueductus mesencephali 

do čtvrté komory. Část likvoru vyplní canalis centralis, většina mozkomíšního 

moku ze čtvrté komory však odtéká přes apertura mediand a aperturae iatera- 

les ventriculi quarti do cavitas subarachnoidealis (cisterna cerebellomedulla- 

ris). Ze subarachnoidálního prostoru je mozkomíšnímok odváděn cestou granu- 

lationes arachnoideaies do sinus durae matris.

Poruchy v odtoku mozkomíšního moku (uzávěr foramen interventricuíare ne

bo aqueductus mesencephali vyústí v hromadění moku v komorách 

mozkových (hydroceohalus internus). Nadměrná trvalá produkce likvoru může 

být příčinou hvdroceohalus externus. V obou případech se rozšiřují mozkové ko

mory a zvětšuje se lebka. Kapacita neurokrania může dosáhnout značných 

hodnot (Dokládal popsal v roce 1970 extrémní případ hydrocefalu u dvacetile

té  ženy-6.800 cm 3).

Význam mozkomíšního moku je především mechanický, nebof centrální ner

vový systém v něm "plave" a mozek a mícha jsou nadlehčovány (Archimedův 

zákon). Mozkomíšní mok také vyrovnává objemové á tlakové poměry mozku a
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do jisté míry zabraňuje nárazům mozku a míchy na kosti neurokrania a kanáiu 

páteřního (Pascalův zákon). Mozkomíšnímok obsahuje také protilátky a někte

ré řídící látky (místní hormony), které jsou produkovány tzv. ependymálními 

orgány v mozkových komorách (viz sekretorický aparát d iencephala).

Praktické poznámky: 1. Mozkomisní mok pro potřeby laboratorního vyšetře
ní (biochemická a  mikrobiologická vyšetřeno získáváme ze subarach- 
noidálního prostoru nejčastěji pomocí lumbální ounkce. Funkční jehla je  za
vedena u sedícíno pacienta nebo pacienta ležícíno na boku s ante- 
flektovanou páteří do tzv. lumbální cisterny štěrbinou mezi oblouky U 5 (pod 
spojnicí obou spince iliacae posteriores superiores). Při lumbálnípunkci nehro
zí nebezpečí poranění hřbetní míchy, v cisterně jsou pouze kořeny míšních 
nervů (cauda equina). U malých dětí je hřbetní mícha delší a zasahuje v ka
nálu páteřním kaudálněji. Proto k odběru likvoru používáme v pediatrické 
praxi tzv. subokcioifální punkci (jehla je zaváděna přes membrana atlantocc- 
cipitalis posterior do cisterna cerebeliomedullaris).

2. Lumbální punkce se využívá také při rtg vyšetření mozkových komor 
íoneumoencefaloarafie). Při lumbální punkci se vypustí část likvoru a vzduch, 
který do subarachnoidálníno prostoru vnikne, se poiohováním dostane z cis
terna cerebeliomedullaris přes apertura mediana a aperturae laterales 
ventriculi quarti do mozkových komor. Na snímcích hlavy v boční nebo sagi- 
tální projekci jsou pak mozkové komory dobře patrné. Do subarachnoi- 
dálního prostoru v oblasti hřbetní míchy je možno zavést také pozitivní kon
trastní látky (oerimveloarařie).

Mozkové komory lze také naplnit vzduchem přímou punkci přes týlní moz
kové laloky po trepanad lebky (ventrikuloarafiel.

3. Lumbální punkci lze využít také on lumbální anestesii pro apiikaci aneste
tika do subarachnoidálníno prostoru (anestezie určité skupiny míšních nervů) 
při některých chirurgických zákrocích na dolních končetinách a v pánvi.
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CÉVNÍ ZÁSOBENI CENTRÁLNÍHO NERVOVÉHO SYSTÉMU

A. Cévní zásobení hřbetní míchy

1. Tepny hřbetní míchy. Medulla spinalis je zásobována z četných rr. spinaies, 

které odstupují z okolních tepen (z a.cervicalis ascendens, a. vertebralis a a. 

cervicaiis profunda v oblasti krční, z aa.intercostales posteriores v oblasti hrudní, 

z aa. lumbales a a.iliolumbaiis v oblasti bederní a z a.sacraiis lateralis a a. sacra- 

iis mediana v oblasti křížové a přes foramina interveriebralia vnikají do kanálu 

páteřního). Rr.spinaies vydávají podél kořenů míšních nervů tzv. rr. radiculares. 

Rr.radiculares anteriores se spojují a na přední straně míchy vytvářejí nepáro- 

vou a.spinalis anterior. Tato tepna probíhá před fissura mediana anterior. Do 

fissura mediana anterior a k šedé hmotě předních rohů míšních z ní odstupují 

četné aa.sulcocommisurales. Rr. radiculares posteriores vytvářejí na každé stra

ně míchy kmen (aa. soinales posteriores), který sestupuje podél sulcus lateraiis 

posterior. Všechny tři aa.spinales jsou po obvodu míchy spojeny četnými příč

nými anastomosami ívasocoronae). Na systém aa.spinales navazují kraniálně 

aa.spinales anteriores et posteriores z obou aa. vertebrales, které se oddělují 

před spojením obou tepen v oblasti foramen magnum.

Ze všech uvedených tepen odstupují do míchy drobné aa. oeriphericae.

Z rr.spinales se rovněž oddělují větve pro tvrdou plenu míšní írr.meninaei) a 

pro pia mater spinalis.

2. Žílv hřbetní míchy. Žilní krev je z oblasti hřbetní míchy odváděna prostřed

nictvím četných vv.spinales do žilních pletení, které jsou uloženy v epidurálním
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prostoru (plexus venosi vertebrales interní). Do piexus venosi vertebraies interni 

přichází také krev z těl obratlových fvv.basivertebrales). Z plexus venosi ver

tebrales interni je krev odváděna cestou vv. intervertebraies do plexus venosi 

vertebrales externí a do vv.iumbales a vv. intercostales posteríores (viz plexus 

venosi vertebrales).

B. Cévní zásobení mozku

1. Teonv mozku (obr. 52 - 54). Arteriální krev do mozku přivádí dvě veíké 

párové tepny íaa.vertebrales a aa.carotides internae). které se v oblosti 

spodiny lebeční navzájem spojují a tvoří circulus arteriosus cerebri (círculus 

arteriosus Willisi).

A. A.vertebralis je větví a.subclavia (viz cévní systém). Do. dutiny lební vstupu

je přes foramen magnum (pars intracranialis). Obě tepny se kladou na pars 

basalis ossis occipitaiis, směřují dopředu a při dolním okraji mostu se spojují v jed

notnou a. basiiaris. Tato krátká nepárová tepna se při předním okraji mostu 

rozdělí na dvě aa.cerebri oosteriores, které se stávají součástí círculus arteriosus 

cerebri. Větve intrakraniální části a. vertebraiís rozdělujeme do dvou skupin: 

větve odstupující přímo z a. vertebraiís a větve odstupující z a.basiiaris.

Větve a.vertebralis:

a / A.soinalis anterior a a.soinalis posterior jsou dvě tepny, které sestupují ke 

kraniální části hřbetní míchy a napojují se na systém tepen medulla spínaiís (viz 

výše).

b / A.cerebelli inferior posterior zásobuje spodní plochu mozečku. Z ní odstu

ií
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c /  Rr. medulläres s. rr. ad medullam oblonaatam jsou drobné větve zásobují

cí prodlouženou míchu.

puje r.choroideus ventriculi quarti pro plexus choroldeus čtvrté komory.

Obr. 52: Tepny spodiny lebec- 
ni. 1 - a.communicans ant., 2 - 
rr.orbitcies, 3 - a.cerebri ant.,
4 - rr.striati, 5 - rr.orbitales. 6 - 
a. cerebri med., 7 - rr. cortica- 
ies., 8 - a.cerebri post., 9 - a. 
cerebelli post., 'IQ - a.basilaris, 
11 - a.labyrinthi, 12 - a. cere
belli inf. ant., 13 - a.cerebelli 
inf. post., 14 - r.menlngeus, 15 
-a.spinalis post., 16-a. spina
lis ant., 17 - a. vertebralis, 18 - 
rr.temporales, 19 - a. commu- 
nicans post.



Větve g.basilaris jsou párové:

d / A.cerebelli Inferior anterior zásobuje přední část spodní plochy mozečku. 

e / A.labvrinthi vstupuje spolu s n.vestibulocochiearis do poruš acusticus int. a 

jako a.vestibuli a a.cochleae zásobuje vnitřní ucho. 

f /  Aa.pontis zásobují most.

g /  A.cerebeili superior zásobuje horní plochu mozečku, 

h / A.cerebri oosteriorie větví konečnou. Probíhá dorsolaterálně podél před

ního okraje mostu, obemyká pedunculus cerebri a dostává se na spodní 

plochu spánkového laloku a spodní a mediální plochu týiního laloku. Směrem 

rostrálním z ní vystupuje a.communicans posterior, která se spojuje s a.cerebri 

media. Za svého průběhu vydává a.cerebri posterior celou řadu větví. Do sub- 

stantla perfórate posterior vnikají aa.centrales posteriores, které zásobují 

thalamus, hypothalamus, mesencephaion a capsula interna. K piexus choroi- 

deus třetí a postranní komory směřují rr.choroidei post, et lat. Kůru .spánkového 

a týiního laloku zásobují rr.corticales írr. temporales a rr.occipitales). Významná 

je samostatná větev r. cclcarinus, která se větví v keřovém zrakovém poli.

B. A.carotis interna je větví a.carotis communis (viz cévní systém)/ která do 

dutiny lební vstupuje prostřednictvím canalis caroticus. V canaiis ccroíicus vy

dává drobné aa.caroticofym panicae, které vstupují do dutiny bubínkové. Po 

výstupu z canaiis caroticus prostupuje kmen a.carotis interna přes sinus caver- 

nosus. V této části vydává několik drobných větví, které zásobují hypofýzu 

íaa.hvoophvsiales). ganglion n.trigemini a okoiní části pleny mozkové 

(r.meninaeus), Další významnou větví ie a.ophthalmica (viz okol „která vniká do

/
. flh: Ql
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orbity spoiu s n.opticus přes canaiis opticus. Po odstupu a.ophthalmica odstu

pují z a.carotis int. větve pro mozek. Tyto větve zásobují mozkovou hemi-

sféru před spojnicísuicus parietooccipitaiiss corpus mamiilare.
r ...  ........

a / A.cerebri anterior vstupuje mezi n.opticus a spodinu mozkovou a klade se 

ao fissura longitudinaiis cerebri. Před vstupem do této štěrbiny vydává drobné 

aa. centrales anteriores. které vnikají do otvorů v substantia perforata anterior a 

zásobují přední část thalamu a hypothalamu. Další větví je a.communicans 

anterior, která se spojuje se stejnojmennou tepnou druhé strany. Kmen tepny se 

po mediální ploše frontálního laloku dostává pod rostrum corporis callosi, ko- 

iem jeho genu se zatáčí dozadu fa.pericallosa] a po horní ploše corpus 

callosum probíhá dorzokaudálně až k sulcus parietooccipitalis. Za svého průbě

hu zásobuje svými rr. corticaies kůru basáiní a mediální plochy frontálního laloku 

írr. orbitaies et frontales) a mediální plochu temennfno laloku (rr. parietales). 

Přes horní okraj hemisféry zasahují větve a.cerebri anterior také přiléhající část 

konvexní plochy.

b / A.choroiaea anterior odstupuje z kmene a.carotis interna nebo z 

a.cerebri media. Přidává se k tractus opticus', vniká do cornu inferius postranní 

komory a zásobuje plexus choroideus postranní komory.

c / A.cerebri media je poměrně silná větev, která probíhá v pokračování 

kmene a.carotis interna podél zadního okraje ala minor ossis sphenoidaiis, kříží 

substantia-perforata anterior a vstupuje do fossa cerebri lateralis a na její spodi

ně se vějířovitě rozpadá na své konečné větve. K substantia perforata anterior 

vysílá aa.centrales anteriores. které zásobují přední část thaiamu, capsula in

terna a basálních gangllí (aa.thalamostriatae). Tyto tepny jsou klinicky velmi



Obr. 53: Tepny mozku.
A - a.cerebri ant. 1 - rr.orbitaies, 2 - a.cerebri ant.. 3 - rr.frontaies, 4 - rr. parietales. 
B- a.cerebri med. 1 -rr.parietales,2-rr.temporaies,3,4- rr.frontaies.
C - a.cerebri post, (pohled zespodu). 1 - a.cerebri post., 2 - r.choroideus, 3 - rr. 
temporales, 4 - r.parietooccipitalis, 5 - rr.occipitales.
D - a.cerebri post, (pohled z med.strany). 1 - r.parietooccipitalis, 2 - rr. occipita- 
les, 3 - rr.centrales, 4 - rr.temporales, 5 - a.cerebri post.
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významné, protože jsou nejčastějším zdrojem krvácení do mozkových hemisfér. 

Jedna z nich, která probíhá po laterální straně putamen, bývá označována ja 

ko a.haemorrhaaica cerebri. Před vstupem do fossa cerebri lateraiis se a. 

cerebri media spojuje s a.communicans posterior z a.cerebri posterior. Koneč

né větve írr.corticales] zásobují jednak kůru insuly frr.insuiaresl, jednak vystupují 

z fossa cerebri lateralis na konvexní plochu hemisféry a zásobují přilehlé části 

čelního laloku frr.frontales), temenního laloku írr.oarietales) aspánkového lalo

ku frr.temporales). -

Circulus arteriosus cerebri fWillisi)

Výše uvedené tepny jsou na basi mozku navzájem spojeny a tvoří uzavřený 

okruh kolem chiasma opticum, lamina terminalis,. infundibula s hypofysou, sub

stantia perforata posterior a předních oddílů pedunculi cerebri (obr. 54). Tento

Obr. 54: Circulus arteriosus 
(Willisi). 1 - a.basilaris, 2 - a. ce
rebri post., 3 - a. communi- 
cans post., 4 - a.cerebri med..
5 - a. cerebri ant., 6 -a .co m 
municans ant.
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významný arteriáiní okruh spojuje oblasti zásobované větvemi z aa.vertebrales 

s oblastmi zásobovanými z aa. carotides internae. Circulus arteriosus cerebri 

tvoří (při postupu zezadu směrem rostrálním): obě aa.cerebri posteriores, aa. 

communicantes posteriores, aa.cerebri m edice, aa.cerebri anteriores a zcela 

rostrálně nepárová a.communicans cnterior. Z jednotlivých částí circulus arteri

osus cerebri odstupují skupiny drobných tepen (aa.centrales). které společně s 

aa.centrales výše uvedených tepen (aa.cerebri posteriores, aa.cerebri'medi

ae, aa.cerebri anteriores) vstupují přes otvory v substantia perforata ant. et 

post. do mozkových hemisfér a mozkového kmene a zásobují oblasti thalamu, 

hypothalamu, basálních ganglií a capsula interna.

Praktické poznámky: Uspořádání circulus arteriosus je variabilní a individuál
ní odchylky od výše popsané normy mohou být velmi výrazné (odlišná 
tloušťka větví na pravé a levé straně, převaha krevního řečiště aa.carotides 
int. nebo aa.vertebrales, výrazná asymetrie celého okruhu a pod.]. Tato sku
tečnost má význam především v rtg diagnostice (správná interpretace 
nálezů při hodnoceníangiogramů mozkových tepen).

! když circulus arteriosus cerebri představuje> kolateráiní oběh (jednotlivé 
tepny mozku jsou mezi sebou propojeny anastomosami), náhlý uzávěr někte
ré z hlavních tepen má za následek většinou vážný výpadek v zásobování 
rozlehlých částí mozku.

2. Žíiv mozku, Venosní krev je z mozku odváděna systémem mozkových žil 

ívv.cerebril, které navazují na systém splavů tvrdé plenv mozkové fsinus durae 

matrisl.

A. Solaw tvrdé plenv mozkové (sinus durae matrisl jsou relativně široké ve

nosní kanály, které jsou uloženy mezi dvěma listy tvrdé pleny mozkové 

(periostálním a meningeálním) a v jejích řasách (obr. 55). Odvádějí krev z duti



ny lební (od jednotlivých částí CNS a částečně také ze stěny lebky) především 

do v.jugularis interna. Splavy jsou vystlány endotelem, chlopně nejsou vytvoře-

1!I

Obr. 55: Sinus durae matris.
A - splavy na spodině lební. 1 - sinus sagittalis sup., 2 - sinus sphenoparíetalis, 3 - 
sinus cavernosus, 4 - sinus petrosusjnf., 5 - sinus petrosus sup., 6 - sinus sigmoide- 
us, 7 - sinus transversus, 8 - confluens sinuum, 9 - sinus occipitalis, 10 - piexus ba- 
silaris, 11 - sinus intercavernosi.
3 - splavy klenby lební (pravá strana). 1 - lacunae lat. sinus sagittalis sup., 2,10 - 
sinus sagittalis sup., 3 - sinus sagittalis inf., 4 - sinus rectus, 5 - confluens sinuum, ó - 
sinus transversus, 7 - sinus occipitalis, 8 - sinus sigmoideus, 9 - w.labyrinthi.

ny. Ve stěně sinus durae matris chybí svalová vrstva (odtok krve nemůže být re

gulován!).

a / Sinus sagittalis superior leží v sulcus sinus sagittalis superioris na vnitřní ploše 

klenby lební v konvexním úponu íoix cerebri. Vpředu se zgčíná při foramen
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caecum a yzadu dosahuje k protuberantia occipitalis interna, kde se spojuje v 

confiuens sinuum se sinus rectus, Na přfčném průřezu má trojúhelníkovitý tvar.

b / Sinus sagittalis inferior probíhá v konkávním okraji falx cerebri. V místě srůs

tu falx cerebri s tentorium cerebelli se spojuje s v.cerebri magna a přechází do 

sinus rectus.

c /  Sinus rectus ie poměrně krátký splav, který vzniká soutokem sinus sagittalis 

inferior s v.cerebri magna. Probíhá v místě srůstu falx cerebri s tentorium cere- 

belli. Vzadu se otevírá do confiuens sinuum.

d / Sinus occioitaiis wstuouie od foramen magnum, kde navazuje na žilní ple

teň (plexus basilaris) podé icrista occipitalis interna do confiuens sinuum.

e! Sinus tranšversus ie párový splav, který probíhá od confiuens sinuum late- 

rálně, je uložen v úponu tentorium cerebelli a na endokraniáiní ploše šupiny 

týlní kosti podmiňuje sulcus sinus transversi. Na pars mastoidea spánkové kosti 

plynule přechází do daišího splavu (sinus siamoideus). Pravý a levý sinus trans- 

versus jsou většinou asymetrické, krev proto odtéká převážně do pravé nebo 

levé v. jugularís interna (!).

f /  Sinus siamoideus ie pokračováním sinus transversus. Je uložen v sulcus sinus 

sigmoidei na pars mastoidea spánkové kosti a esovitě se stáčí k foramen jugu- 

lare, kde přechází do bulbus superior venae juguíaris internee.

Praktické poznámky: Sinus sigmoideas sousedí pres sulcus sinus sigmoidei s 
celiulae mastoideae. Kostěná lamela, která odděluje sinus sigmoideus od cel- 
lulae mastoideae může být neúplná (dehiscentnij a záněty sliznice pneu
matického systému v processus mastoideus mohou snadno přestoupit na tvr
dou plenu mozkovou zadní jámy lební (meningeální dráždění jako 
komplikace zánětů celiulae mastoideae).

Při neopatrné kyretáži sliznice celiulae mastoideae může být proražena



168

kostěná lamela mezi pneumatickými dutinkami a sinus sigmoideus. Poranění 
má za následek rozsáhlé krvácení (stěna splavu postrádá svalovou vrstvu a 
nemůže se proto reflexně uzavřít I).

g / Sinus oefrosus superior leží v úponu tentorium cerebeüi (v sulcus sinus pet- 

rosi superioris) na horní hra.ně pyramidy spánkové kosti. Vzadu navazuje.na sinus 

sigmoideus, vpředu na sinus cavernosus.

h/ Sinus petrosus inferior probíhá od sinus cavernosus v sulcus sinus petrosi in- 

feriorls mezi zadní stěnou pyramidy spánkové kosti a předním okrajem týlní kosti 

k foramen jugulare, kde ústí do bulbus superior v.jugularis infernae.

ch / Sinus cavernosus je párový sinus, který je uložený na lateráiních stranách 

těla kosti klínové od fissura orbitalis superior až ke hrotu pyramidy. Oba sinus ca- 

vernosi jsou vpředu i vzadu spojeny příčnou spojkou ísinus intercavernosus 

anterior et posterior]. Oba sinus cavernosi a jejich spojky tvoří kolem tureckého 

sedla uzavřený venosní prstenec, v jehož středu je uložená hypofýza. Sinus ca 

vernosus je prostoupen četnými trámci, které jej rozdělují na četné dutinky 

ícavernae), sinus cavernosus má spise úpravu bohaté žilní pleteně. Laterální
' W ■ I I  U Ě % '1stěnou sinus cavernosus prosrupují n.oculomotorius, n.trochlearis a n. ophthal

micus, středem sinus cavernosus prostupuje konečný úsek a.carotis interna a 

n.abducens.

Praktická poznámka: Do přední části sinus cavernosus se otevírá v. 
ophthalmica superior, která přichází z orbity přes fissura orbitalis superior. ToU- 

-r to cestou je řečiště sinus cavernosus napojeno na žíly obličeje (piexus 
pterygoideus - v. facialis - v.angularis - vv.ophthalmicae - sinus cavernosus) a 
záněty z obličeje se touto cestou mohou šířit do dutiny lební na pleny mozko
vé.

i/ Sinus sphenoparietalis je drobný splav, který probíhá podél zadního okraje

/ •i r
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maiého křídla klínové kosti a otevírá se do sinus cavernosus.

i/ Plexus basilaris je žilní pleteň, která obkružuje foramen magnum. Vzadu na

vazuje prostřednictvím sinus occipitalis na confluens sinuum, směrem dopředu 

je napojen na sinus cavernosus a na sinus petrosus inferior. Přes foramen m ag

num se spojuje s plexus venosi vertebrales interni kanálu páteřního.

Přítoky sinus durae matris jsou četné a vedle mozkových žil íviz dále) k nim 

patří:

a / Vv.meninaeae jsou žíly, které probíhají ve tvrdé pleně mozkové podél stej

nojmenných tepen a ústí do sinusů. Nejsilnější z nich fv.meninaea media) 

prostupuje přes foramen spinosum a ústí do plexus pterygoideus.

b / Vv. diploicae jsou drobné žíly, které probíhají ve stejnojmenných kanál

cích v diploe kostí klenby lební. Ústí do splavů tvrdé pleny nebo' do povr

chových žii hlavy,

c / Vy.emissariae jsou krátké žilní spojky mezi splavy a žilcmi na povrchu hlavy. 

Prostupují různými kanálky a štěrbinami ve^stěně lební ív.emissaria parietalis 

spojuje sinus sagittalis superior s žílami klenby lební, v.emissarla mastoidea spoju

je sinus sigmoiaeus s v.occipitalis, v.emissaria condvlaris spojuje sinus sig- 

moideus s plexus venosi vertebrales externi, plexus venosus foraminis ovalíš spo

juje sinus cavernosus s plexus pterygoideus, plexus venosus canaíis hypoclossi 

spojuje bulbus superior v, jugularis int. s plexus venosi vertebrales externi, plexus 

venosus ccroticus internus ie žiiní pleteň v canalis caroticus, spojuje sinus caver

nosus s žíiami pod basí lební).

d / Vv.labvrinthi přivádějí krev z vnitřního ucha do sinus petrosus inferior, příp.



do bulbus superior v.jugularis iní.

e / V.oohthalmica superior přivádí krev z orbity (přes fissura orbitaiis superior) 

do sinus cavernosus (viz cévy oka).

B. Mozkové žíiv ívv.cerebri) odvádějí krev z mozku (obr. 56). Vyznačují se sil

nějším kalibrem než tepny mozkové, mají tenké stěny a chybí v nich chlopně. 

Mají značně variabilní průběh a navzájem se spojují četnými anastomosami. 

O becně platí, že zatímco silnější arteriální kmeny jsou při basi mozku, u žil je situ

ace opačná - silnější žilní kmeny probíhají po konvexní ploše hemisíér. Žíly 

mozku dělíme na žíiv povrchové a žíly hluboké.

Povrchové žílv mozkové

a / Vv.cerebri superiores sbírají krev z celé konvexní plochy hemisíéry. Je jich 8 

až 15 a ústí do sinus sagittalis superior.

b / V.cerebri media superficialis vystupuje z fossa cerebri lateralis, odvádí krev 

z konvexní plochy hemisíéry a ústí do sinus cavernosus. Často se spojuje s někte

rou z vv.cerebri superiores ív.anastomotica superior s. maana) nebo se sinus 

transversus (v. anastomotica inferior).

c / Vv.cerebri inferiores sbírají krev z basální části frontálního, temporáiního a 

týlnfno laloku. Ústí do sinus cavernosus, ísinus petrosus superior a do sinus trans

versus.

Hluboké žílv mozkové

a / V.basalis začíná při genu corporis callosi, a probíhá spolu s tractus opticus
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dorsálně přes peduncuius cerebri a ústí do v.magna cerebri. Obě vv.bcsales 

jsou spojeny anastomosami a tvoří circulus venosus cerebri, který svou polohou 

a úpravou odpovídá circuius arteriosus.

Obr. 56: Mozkové žily.
A - žily na konvexní straně mozku. 1 - w.cerebri sup.. 2 - v.anastomotica sup., 3 - 
v. cerebri media superfic.,4 - w.cerebri inf., 5- v.anastomotica inř.
B - žíly na baz mozku. 1 - v.cerebri ant.. 2 - v.striata, 3 - v.cerebri med. prof., 4 - v. 
basaiis, 5 - w.cerebri int., ó - v.cerebri magna (Gaieni).

b / V.cerebri media orofunda přichází z hloubky fossa cerebri iateraiis a ústí 

do v.basaiis. Anastomosuje s v.cerebri media superficialis. K jejím přítokům patří 

mj. vv.thalamosfriatae inferiores a v.choroidea inferior z plexus choroideus dol

ního rohu postranní komory.

c /  Vv.cerebri internae isou dvě žíly, které probíhají po stropu ventriculus terti-
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us ve íissura transversa cerebri (mezi mezimozkem a corpus callosum). Vznikají 

při foramen interventriculare spojením tří žil: v.seoti pellucia'i, v.choroidea 

superior (přivádí krev z plexus choroideus ventriculi lateralis) a v. thalamostriate 

superior, která leží pod stria terminalis a přivádí krev z thalamu, basálních gangiií 

a z capsula interna. Od foramen interventriculare směřují obě vv. cerebri inter- 

nae směrem dožaau a pod splenium corporis callosi se obě žily spojují do krátké 

nepárové v.cerebri magna (Galeni), která přibírá obě vv.basales a spolu se si

nus sagittaiis inferior se vlévá do sinus rectiís.,

K mozkovým žílám patří také žily mozečku fvv.cerebellil a žíly mozkového 

kmene fw .m esenceohalicae).

a / Žíly mozečku fvv.cerebellO odvádějí krev z mozečku a dělíme je do dvou 

skupin. Vv.cerebelli superiores sbírají krev z horní strany mozečku a ústí do 

v.cerebri magna, do sinus transversus a sinus petrosus superior. Vv.cerebelli 

inferiores sbírají krev ze spodní plochy mozečku a ústí do sinus transversus, sinus 

sigmoideus a sinus petrosus inferior.

b / Žílv mozkového kmene fvv.mesencephalicae) sbírají krev ze středního 

mozku a mostu ívv.pontomesencephaiicae. vv.pontis) a z prodloužené míchy ' 

fvv.medullae oblonaatae) a jsou napojeny na žíly mozečku, rostrálně na 

vv.basales a kaudálně na žily hřbetní míchy.
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PERIFERNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. SYSTEMA N E P O S Ů M  P£aPH s&l£ U M

Periferní neboli obvodový nervový sysiém se skládá z nervů, které spojují cen

trální nervový systém s orgány a tkáněmi celého těla a naopak. Všechny nervy 

jsou tvořeny výběžky neuronů íneuritv s. axony]. Tyto výběžky, které tvoří tzv., 

nervová vlákna, tvoří uvnitř nervu oddělené svazky, které jsou obaleny vazivo- 

vým pouzdrem (perineurium). Z perineuria odstupují mezi jednotlivá nervová
Ap-LiSlU /UsCi > 1: •

vlákna vazivová septa, která označujeme souborně jako endoneurium. Na po-
h ltM í, c*JLsl\ o

vrchu nervu je vazivový obal feoineurium].. .

Nervová vlákna rozdělujeme do dvou skupin: vlákna aferentní (dostředivá! a 

vlákna eferentní (odstředivá). Vlákna aferentní jsou senzitivní (zajišťují vedení 

modclit obecné c-ítivosti - dotyk, vibrace, teplo, chlad) a senzorická (přivádějí 

vzruchy ze specializovaných čidel - oko, sluchověrovnovážné čidlo, čidlo či

chové, čidlo chufové). Vlákna eferentní jsou motorická (vedou impulzy k 

příčně pruhovaným svalům) nebo autonomní (vedou ke žlázám, hladkým sva

lovým buňkám a k myokardu). Autonomní nervová vlákna patří k svmoatiku 

nebo k carasvrnoatiku.

Podle druhu vláken, která tvoří nerv, rozlišujeme nerw motorické, senzitivní, 

senzorické a autonomní. Ve veiké většině však "čisté" nervy neexistují. Většina 

nervů obsahuje vlákna různého- druhu a proto většinu nervů považujeme za 

nervy smíšené. Nervy se za svého průběhu často navzájem spojují, vyměňují si 

vlákna a vytvářejí nervové pleteně (plexus nervorum).

Periferní nervy jsou provazce leskle bílé barvy, které mají válcovitě opJošíělý 

tvar, v místě rozdvojení a v místě gangllíjsou rozšířené. Nejsíinější jsou v blízkosti
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centrálního nervového systému, směrem do periferie se postupně větví a stá

vají se stále tenčími a nakonec vydávají tak tenké větvičky, že tyto jsou 

pouhým okem nepostřehnutelné. Bílá barva nervů je podmíněna barvou mye- 

linové pochvy nervových vláken. Pouze některé nervy jsou tvořeny viákny bez 

zřetelné myeilnové pochvy (postgangliová vlákna autonomního nervového 

systému,tzv. šedvmi vlákny (rr. arisei).

Nervy probíhají zpravidla společně s cévami, jsou s nimi obklopeny společ

nou vazivovou pochvou a vytvářejí tzv. nervově cévní svazky. Probíhají 

převážně na flekční straně kloubů (jsou zde lépe chráněny) .a v mezisvalových 

septech. Vlnitý průběh jejich axonů je chrání a umožňuje jejich bezproblémové 

protažení do délky. Díky vazivovým obalům jsou nervy pružné a pevné. Všech

ny nervy jsou vyživovány krevními cévami (vasa nervorum).

Nervové uzliny íaanaiia) jsou menší nebo větší ztluštělé uzlíky, které se objevu

jí v průběhu některých nervů. Jsou podmíněny nakupením těl neuronů. Ganalia 

jsou dvojího druhu:

a / Ganalia cerebrosoinalia jsou tvořena těly pseudounipolárních neuronů a 

jsou součástí zadních kořenů spinálních nervů a kmenů některých hlavových 

nervů (n.trigeminus, n.facialis, n.vestibulocochlearis, n. glossopharyngeus a n. 

vagus).

b / Ganalia autonomica isou tvořena těly multipolárních neuronů a jsou sou

částí autonomního nervového systému. Patří k nim ganalia sympatická 

íaanaiia trunci svmpathici), ganalia pgrgsvmpgtická fqgl.ciliare, gal. 

ptervaopalatinum , ggl. submgndibulgre, ggl.oticum) o autonomní aanalia 

smíšená (aanalia prevertebrálních autonomních pletení).
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Periferii těla dělíme na dvě oblasti - somatickou fanimální) a autonomní 

fveaetativnn. Do somatické oblasti patří ústroje, které zajišíují vztah organismu k 

zevnímu prostředí (např. pohybový systém, kůže, smyslová ústroji), do auto

nomní oblasti jsou zařazeny ústroje, které zabezpečují vnitřní prostředí 

organismu, některé reakce na podněty ze zevního prostředí a rozmnožování. 

Do této oblasti tedy-patří např. orgány soustavy dýchací, trávicí, m očové a po

hlavní a cévní. Těmto dvěma oblastem také odpovídá dělení periferních nervů 

na dvě skupiny. Jsou to nervy kranioscinálnía nervy autonomní. Pochody, které 

probíhají v somatické oblasti si plně uvědomujeme a můžeme je dobře ovlá

dat, procesy v autonomní oblasti si většinou neuvědomujeme a nedokážeme 

je ovládat vlastní vůlí.

NERVY KRANiQSPiNÁLNÍ. NERVI CRANIOSPiNALES

Nervy kraniospinální dělíme podle toho,ze které části centrálního nervového 

systému vystupují. Z mozku vystupuje dvanáct párů hlavových nervů (nervi 

craniales), z hřbetní míchy vystupuje 31 párů míšních nervů (nervi spinales).,

A. Nervy hlavové. Meryi craniales

Nervy hlavové (nn.craniales) vystupují z mozku a bývají proto také označo

vány jako nervv mozkové ínn.encephalici). Podle klasického dělení rozlišujeme 

dvanáct párů hlavových nervů. Označujeme je římskými číslicemi (n.l. až n. XII.).
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Přehled hlavových nervů:

I. Nn.olfactorii (čichové nervy)

II. N.opticus (zrakový nerv)

lil.-N.oculomotorius (okohvbnýnerv]

IV. N.trochlearis (kladkový nerv)

V. N.triaenninus (troiklannýnerv]

VI. N.abducens (odtahujícínerv]

Vil. N.faciaiis (lícnínerv)

Vlli.N.vestibulocochlearis (předsíňohlemýždový - sluchověrovnovážný nerv)

IX. N.alossopharvnaeus (iazvkohltanovýnerv)

X. N.vaaus (bloudivýnerv)

XI. N.accessorius (přídatný nerv)

XII. N.hyooqiossus (podiazvkový nerv)

Číslo každého nervu určuje pořadí, ve kterém odstupuje z mozku (v rostro- 

kaudálním směru). Nn.olfactorii vystupují z telencefala, n.opticus z diencefala. 

Tyto dva první páry hlavových nervů jsou ve skutečnosti součástmi čichové a 

zrakové dráhy a nejedná se proto o klasické hlavové nervy. Další hlavové nervy 

vystupují z mozkového kmene - n.oculomotorius a n.trochlearis z mesencefala, 

n.trigeminus, n.abducens, n.faciaiis a n.vestibuiocochlearis z pontu, n.glosso- 

pharyngeus, n.vagus, n.accessorius a n.hypoglossus z prodloužené míchy. 

Všechny hlavové nervy vystupují ze strany spodní, výjimkou je n.trochlearis, kte

rý odstupuje z aorzálnístrany mesencefala ( I ). Hlavové nervy po krátkém nebo
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delším intrakrcniáiním průběhu lebeční dutinu ji opouštějí příslušnými otvory ve 

spodině lební. Za svého intrakraniáiního průběhu jsou nervy opatřeny mozkový

mi obaly, po výstupu z lebky se rozvětvují převážně v oblosti hlavy, některé z 

nich však zasahují i do jiných částítěla (n.vagus, n.accessorius).

I. Čichové nerw fnn.oifactorin jsou součástí čichové dráhy. Jsou to krátká a 

tenká (nemyelinizovaná) vlákna, která jsou souborem centrálních vodivých vý

běžků primárních smyslových buněk čichové sliznice (fila olfactoria]. Nn. 

olfactorii prostupují v počtu 15 až 20  nervových svazků přes lamina cribrosa či

chové kosti a vstupují do bulbus olfactorius.

II. Zrakový nerv ín.opticusl je v podstatě rostrálně vychlípenou částí dlence- 

fala fophthclmencephclon] a je součástí zrakové dráhy. Je tvořen neurity 

velkých gangliových buněk sítnice íaanalion n.optici]. Vlákna vystupují z oční 

koule při jejím zadním pólu, vytvářejí silný svazek a cčnici opouštějí přes canalis 

opticus. 'Tímto kanálem se n.opticus dostává do prostřední jámy lební a oba 

nervy se před fossa hypophysialis částečně kříží íchiasma opticum ]. Chiasma 

opticum leží v sulcus chlasmatis na těle klínové kosti. Z chiasma opticum pokra

čují nervová vlákna jako tractus ooticus, obtáčejí pedunculus cerebrl a dělí se 

na dvě větve:

a / silnější rámus lateraiis končí v podkorových zrakových centrech (nucleus 

corporis geniculati lateraiis].

b /  slabší rámus medialis směřuje do hypothalamu a k některým jádrům moz

kového kmene (nucleus colliculi superioris, area praetectalis, jádra retikuiárn'
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form ace aj.).

¡11. Okohvbnv nerv fn.ocuiomotorius) je poměrně silný nerv, který odstupuje z 

kmene mozkového na spodní straně středního mozku ve fossa interpeduncuia- 

ris v sulcus nervi oculomotorii. Od výstupu z mozkového kmene směřuje n. 

ocuiomotorius dopředu a probíhá mezi a.cerebri posterior a a.cerebeili superi

or. Tvrdou plenou prostupuje laterálně od processus clinoideus posterior a 

vstupuje do laterální stěny sinus cavernosus. Do očnice vniká přesfissura orbita- 

lis superior, vstupuje do anulus tendineus communis a dělí se na ramus superior 

a ramus inferior.

a / Ramus superior je tenčí, probíhá dopředu laterálně od n. opticus a svými 

svalovými větvemi zásobuje m.levator palpebrae superioris a m.rectus superior.

b / Ramus inferior ie silnější, probíhá rovněž laterálně od n.opticus, pak směřu

je pod oční kouli a vydává tři svalové větve. Mediální k m.rectus, medialis, 

prostřední k m.rectus inferior a iateráiník m.obiiquus inferior.

Z ramus inferior se dále odděluje krátká větev íradix oculomotoria s. oara- 

svmpathica), která vstupuje do aanalion ciliare.

— - Praktická poznámka: Nervus ocuiomotorius ie nervem smíšeným a obsahu
je vlákna somafomotorícká a vlákna parasympatická.

a / Vlákna somafomotorícká začínají v nuc!. originis n. oculomotorii a jsou 
určena pro inervaci většiny svalů očnice (m.rectus bulbi sup., m.rectus bulbi 
inf., m.rectus bulbi med., m.obiiquus bulbi inf., m.levator palpebrae sup.).

b /  Vlákna oarasvmoatická začínají v nuci.parasympaticus n. oculomotorii 
[jádro Edinger-Westphalovo), a po interpolaci -v ggl. ciliare inervují m.ciliarís a 
m.sphincter pupillae.(viz dráha pupiiárního reflexu).
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IV. Kladkový nerv fn.trochlearís] je velmi tenký nerv, který jako jediný odstu

puje z dorsální strany mozkového kmene (po stranách frenulum veii medullaris 

superioris mesencefala). Obtáčí pedunculus cerebri, dostává se na spodní stra

nu mozku. Pokračuje směrem rcstrálním, klade se na okraj incisura tentorii a při 

hrotu pyramidy proráží tvrdou plenu mozkovou. Vstupuje do lateráiní stěny feinus 

cavernosus, do orbity vniká přes fissura crbitaiis superior a ve hrotu očnice se 

klade nad anulus tendineus communis. Odtud probíhá dopředu nad n. oculo- 

motorius, stáčí se poněkud mediálně a inervuje m.obiiquus sup.

Praktická poznámka: Nervus trochiearís obsahuje pouze vlákno soma- 
tomotorická (nud. originis n.!V.] pro m. obliquus bulbi superior.

V. Troiklannv nerv ín.triaeminusl je ze všech hlavových nervů nejmohutnější. 

Vystupuje na basální straně mozkového kmene na hranici mezi mostem a pe- 

dunculus cerebelli medius. Při výstupu na něm lze rozlišit dvě části: silnější 

senzitivní kořen íradix sensoria s. portio mGior] a slabší motoricky kořen íradix 

motoria s. portio minor). Obě části se spojují, probíhají dopředu k hrotu pyrami

dy a vnikají do štěrbiny ve tvrdé pleně mozkové fcavum triaem inale!. kde leží 

velká uzlina íaanalion triaeminale s. aanalion Gasseril. která je součástí senzi

tivního kořene. Ganglion trigeminale je tvořeno nakupením tě! pseudounipo- 

lámích neuronů (obdoba spinálních ganglií míšních nervů) a má tvar velké fa 

zole, jejíž konkavita se obrací dozadu a konvexita směřuje dopředu. Z 

konvexního okraje ganglia vystupují tři větve: .

1. n.oohthalmicus

2. n.maxillaris

179
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3. n.mandibularis

Motorický kořen gangüem neprostupuje, ale klade se na jeho spodní stranu 

(uzlinu podbíhá] a spojuje se se třetí větví, tj. s n.mandibularis:

1. N.ophthalmicus (první větev triaeminul je nejslabší větví trojklanného ner

vu (Obr. 57). Je nervem čistě senzitivním a inervuje oblast očnice, krajinu čeiní a 

část sliznice dutiny nosní. Po odstupu z gangiion trigeminale probíná směrem 

dopředu, klade se do laterální stěny sinus cavernosus,a přes fissura orbitalis su-
44y\Aíi( > C lt-J

pe- rior vstupuje do očnice. V orbitě vydává řadu větví.

i i i -------------  l i l  .....l i  i i
1918 17 16 1514 1312 11 10

Obr. 57: N.ophthalmicus a jeho větve. 1 - r.iat.n. supraorbitalis, 2 - r.med.n. 
supraorbitalis, 3 - n.supratrochlearis, 4 - n.ethmoidaiis ant., 5 - n.ethmoidaiis 
post., 6 - n.frontalis, 7 - n.lacrimalis, 8 - fissura orbitalis sup., 9 - n.ophthalmicus, 10
- ggl. trigeminale, 11 - n.nasociiiaris,.12 - r.communicans cum ggi.ciliari, 13 - n. 
ocuiomotorius, 14 - ggl.ciiiare, 15-nn.ciliares breves, 16 - nn.ciliares longi, 17-n. 
zvgomaticus. 18 - r.communicans cum n.zygomatico, 19-n.infratrochlearis.

/
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g / R.tentoriis. r.meninaeus je tenká větvička, která odstupuje ještě před vstu

pem do očnice. inervuje tvrdou plenu mozkovou v oblasti tentorium cerebeili a 

přilehlé části zadníjámy lební.

b / N.frontalis ie nejsilnější větví n.ophthalmicus. Probihá pod stropem očnice 

(mezi m.levator paipebrae sup. a periorbitou) k hornímu okraji vchodu do očni

ce a dělí se na tři.větve, které inervujíkůži kořene nosního, horního víčka a čela. 

Pod stropem očnice se dělí na dvě větve (n.supraorbitalis a n. suoratrochiecrís].

N.supraorbitalis ie silnější a leží lateráiněji, směřuje přímo dopředu k hornímu 

okraji orbity a dělí se na rcmus lateralis a rámus medialis. R.lateraiis prostupuje

přes incisura supraorbitalis, r.medialis přes incisura frontalis a oba nervy svými
- . ■ 1 ' !
větvemi ¡nervují kůži horního víčka a čela (až po tzv. interaurikulární čáru).

N.supratrochiearis směruje k mediálnímu koutku očnímu, klade se nad tro- 

chlea m.obliqui sup, a vystupuje z očnice ke kůži glabely, kořene nosního,, 

mediální části horního víčka a ke spojivce horního víčka. Uvedené .útvary senzi

tivně ¡nervuje.

c / N,lacrimalis ie tenká větev, která probíhá v úhlu mezi horní a iateráiní stě

nou očnice nad m.rectus lat. k zevnímu očnímu ko/jtku. Vydává senzitivní větve 

ke kůži laterálního koutku očního, k iateráiní části hornino víčka a jeho spojivky, 

Do n.lacrimalis vstupuje větev z n.zygomaticus (rámus communicans cum ner

vo zvaomatico), která přivádí z gangllon pterygopalatinum sekretorická vlákna 

pro slznou žlázu (viz gangiion pterygopalatinum).

d / N.nasociliaris ie neíhlouběii uložená větev z n, ophthalmicus. Ležízpočátku 

na Iateráiní straně n.opticus, pak jej shora překříží (leží mezi n.opticus a m.rectus 

sup.) a podél mediálnístěny očnice (mezi m.rectus med. a m.obliquus sup.) po-
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kračuje k vnitrnímu koutku očnímu. Za svého průběhu vydává řadu větví.

Rámus communicans cum ganglio ciliari jsou drobné větve, které vstupují do 

ganglion ciliare. Tyto senzitivní větve uzlinou pouze projdou a jako součást nn. 

ciliares breves pokračují do oční koule (viz ganglion ciliare).

Nn.ciliares lonai jsou dva až tři tenké nerw, které směřuií k zadnímu pólu oční, 

koule, prostupují sklérou a senzitivně inervují stěnu oční koule.

N.ethmoidalis posterior opouští očnici přes foramen ethmoidale posterius a 

¡nervuje sliznicl v sinus sphenoidalis a v sinus ethmoidales posteriores.

N.ethmoidalis anterior vstupuje přes foramen ethmoidale anterius do přední 

jámy lební. Pod dura mater se dostává nad lamina cribrosa ossis ethmoidalis a 

prostupuje přes ni do dutiny nosní. Vydává tenkou větvičku pro senzitivní iner

va d  siiznice sinus frontalis, konečnými větvemi jsou rr.nasales interni mediales et 

laterales pro sllznici přední části dutiny nosní a r.nasalis externus, který vystupuje 

na hřbet nosní a ¡nervuje kůži v oblasti dorsum a apex nasi.

N.infratrochlearis je konečnou větví n.nasociliaris, probíhá pod kladkou m, 

obliquus sup.po mediální stěně očnice dopředu k mediálnímu koutku očnímu. 

Inervuje senzitivně kůži mediálních částí obou víček, přilehlé úseky spojivky a slz

ný váček.

' 2. N.maxillaris (druhá větev triaeminu) je silný nerv, který po výstupu z gangli

on trigeminale opouští dutinu lební přes foramenjotundurn a dostává se do 

fossa pterygopalatina (Obr. 58). Ve fossa pterygopalatina se dělí na tři silné vět

ve (n.,zvaomaficus, n.infraorbitalis a rr.aanalionaress. nn.ptervqopalatinO.

a / R.meninaeus vystupuje z kmene n.maxillaris ještě před vstupem do fora-
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men rotundum a ¡nervuje tvrdou plenu v oblasti prostřední jámy iební.

b / N.zvqomQticus vstupuje přestissura orbitalis inferior do očnice, klade se na 

její laterální stěnu a vstupuje do foramen zygomaticoorbitcie. lícní kosti. 

Uvnitř canaiis zygomaticoorbitaiis se dělí na n.zvgomaticofacialis a.n.z yaom c- 

tico-temporalis.

N .zvoomoticofociclis prochází stejnojmenným kanálkem a ¡nervuje kůži tvá 

ře a lateráiního koutku očního.

N.zyaomaticotemporalis prostupuje stejnojmenným kanálkem do fossa tem - 

poralis, prochází přes m.temporalis a jeho fcscii do kůže spánkové krajiny a 

¡nervuje ji.
:j-V,'y ■ \ 1 ^

Do n.zygomaticus vstupují cestou rr.aanaiionares ínn. otervaooalatinn sekre- 

torlcká vlákna z aanalion pterygopalatinum, která jsou určena pro s!zn ou žiázu. 

Z n.zygomaticus se oddělují jako r. communicans cum nervo zyqom atico, při

dávají se k n.lacrimaiis a jeho prostřednictvím se dostávají ke glandula 

lacrimalis (vizganglion pterygopalatinum).

c /  N.infraorbitaiis, nejsilnější větev, probíhá v prodloužení kmene n.maxlilarls 

do íiss.ura orbitalis inferior. V očnici se klade na spodní stěnu do suicus infraorbi- 

talis, vstupuje do canaiis ¡nfraorbita!is a na přední straně maxiiy se po výstupu z 

foramen infraorbitale rozpadá na konečné větve, které se vějířovitě rozbíhají 

do kůže tváře ( tzv. oes anserinus minort. N. infraorbitaiis za svého průběhu vy

dává řadu větví.

■ Nn.alveolares superiores ¡nervují zuby a gingivu horní čelisti. Podle místa od 

stupu z n.infraorbitaiis je dělíme na tri skupiny. Rr.alveolores superiores ooste- 

riores odstupují z kmene n. infroorbitolis ještě ve fossa pterygopalatina, směřují k



Obr. 58: N.maxiilaris a jeho větve. 1 - r.commurlicans cum n.zygomatico, 2 - n. 
lacrinnalis, 3 - fissura orbitalis inf., 4 - n.zygomaticus, 5 - ggi.trigeminale. 6 - n. ma- 
xillaris, 7 - foramen rotundum, 8 - nn.pterygopalatinl, 9 - ggl.pterygopalatinum, 
10 - nn.nasales post, 11 - nn.palatini, 12 - rr.alveolares sup., 13 - plexus aentgiis 
sup., 14- rr.lablales sup., 15-rr.nasales, 16 - rr.palpebrales inf., 17 - n. infraorbita- 
iis, 18-r. zygomaticofaclalis, 19-r.zygomaticotemporaiis.

tuber maxillae, vstupují do jeho foramina alveolaria superiora posteriora a do

stávají se pod sliznici sinus maxillariš. Odtud pokračují drobnými kanálky ve 

spongiose maxilly ke kořenům všech horních stoliček.

R.alveolaris superior medius odstupuje z n.infraorbitalis za jeho průběhu v 

canalis infraorbitalis a dostává se také pod sliznici sinus maxillaris, kde anasto- 

mosuje s ostatními alveolárními nervy horní čelisti a inervuje premoláry.

Rr.alveolares superiores anteriores isou 2 až 3 větve, které odstupují z n. infra

orbitalis před jeho prostupem přes foramen infraorbitalě, probíhají pod sliznici
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na přednístraně sinus maxiliaris dolů a dopředu a ¡nervujíŠpičák a oba řezáky.

Všechny horní alveolární nervy navzájem anastomosují a tvoří pleteň (plexus 

rientaiis superior), ze které odstupují rr.dentaies superiores k zubům herní čelisti a 

rr.ainaivaies superiores pro horní dáseň.

Praktická poznámka: Těsný vztah rr.aiveoiares superiores anteriores a r. ai- 
ve olaris superior medius ke siiznici sinus maxiliaris se může projevit při zánětech 
sinus maxiliaris přenesenými bolestmi z oblasti horních zubů (senzitivní nervy 
horních zubů jsou drážděny zánětlivými procesy sliznice sinus maxiliaris a paci
ent si toto dráždění může uvědomovat jako bolesti jinak zdravých zubů).

Konečné větve n.infraorbitaiis vystupují z foramen infraorbitaie. Jsou to:

Rr.palpebrales inferiores odstupují z n.infraorbitaiis po jeho výstupu z foramen 

infraorbitaie a inervují kůži a spojivku doinfno víčka.

Rr.ncsales externi inervuiíkůži křídla nosního.

Rr.nasales interní ¡nervujísiiznici ve vestibulum nasi.

Rr.icbicies superiores inervují kůži hornino rtu.

Jak již bylo uvedeno výše, rr.palpebrales inf., rr.ncsales ext., rr.nasales int. a 

rr.labiales sup, tvoří tzv. pes anserinus minor. .

d/ Rr.aanalionares fnn.otervaooaiatini) jsou dvě až tři krátké větévky, které 

vstupují do aanqiion ptervaooalatinum a bez přerušení jím prostupují do jeho 

jednotlivých větví (přivádějí senzitivní větve). Z ganglion píerygopalatinum ve

dou do n .zygcmaticus sekretorická vlákna pro slznou žlázu (viz n.zygomaticus a 

ggi. pterygopalatinum).

3. N.mandibularls (třetí větev triaeminu) je nejsilnější větvítrojkianného nervu 

(obr. 59) . Na rozdíl od prvních dvou větví (n. ophthalmicus a n.maxiliaris), které 

jsou čistě senzitivní, přidává se ke třetí větvi také radix motoria. N.mandibularis
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je tedy nervem smíšeným. N .mandibularis vystupuje z dutiny lební přes íoramen 

ovnia a ihned po výstupu z tohoto otvoru se ve fossa infratemporaiis rozpadá, 

na své větve, které děiíme na větve svaiové a větve senzitivní.

2
3

4
5

.6

.7

Obr. 59: N.mandibularis a jeho větve. 1 - ggl.trigeminale, 2 - rr.temporales super
ficiales, 3 - nn.auriculares ant., 4 - r.communicans cum n.faciaii, 5 - n.facialis, 6 - 
a.meníngea med., 7 - n.auriculotemporaiis, 8 - n.alveoiaris inf., 9 - foramen 
mandibulare, 10 - n. mylohyoideus, 11 - piexus dentaiis inf., 12 - n. mentaiis, 13 - 
n.sublinguaiis, 14 - ggl.submana'ibuiare, 15-chorda tympani, 16-n.iingualis, 17 - 
n. buccalis, 18-n.masticatorius (motorické větve), 19-foramen ovale.

13

11

a / Větve svalové isou většinou krátké nervy/které inervují čelistní (žvýkací 

svaly).
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N.massetericus probíhá mezi m.pterygoideus iat. a stropem fossa iníratem- 

poralis, směřuje laterálně a po prostupu přes incisura mandibulae vstupuje z 

mediální strany do m.masseter.

Nn.temoorales orofundi probfnají podobně jako předchozí nerv a vstupují z 

mediální strany do m.temporalis.

N.ptervaoideus iateralis ie krátká větev, která ¡nervuje m. pterygoideus late- 

ralis.

N.ptervaoideus medialis inervuie m.pterygoideus mediaiis.

N.musculi tensoris veli paiatini inervuje stejnojmenný sval.

N.musculitensoristvmpani inervuie m.tensortympani.

Praktická poznámka: Posiednídva nervy mohou odstupovat také z n. pte
rygoideus mediaiis. V některých případech jim může "stát v cestě" gangiion 
oticum, kterým v těchto případech pouze prostupují (v žádném případě ne
jsou jeho větvemi!).

b/ N.buccalis ie.senzitivní nerv. Probíhá obloukovitě mezi oběma mm. ptery- 

goidei na zevní stranu m.buccinator a svými konečnými větvemi inervuje kůži 

tváře a sliznici předsíně ústní.

c /  N.aurículotemporalis odstupuje z n.mandibularis dvěma kořeny, které

'ří kolem ní "očko"). Nerv probíhá po mediál

ní straně m.pterygoideus Iateralis za čeiistní kloub, kolem krčku mcndibuiy 

zahýbá laterálně a v příušní žláze se před zevním zvukovodem stáčí kolem ar- 

cus zygomaticus nahoru do spánkové krajiny a inervuje její kůži. Za svého 

průběhu vydává řadu větví.

R.meninaeus se přidává k a.meningea media a spolu s ní vstupuje přes fora-

obemykají ̂ m enIngea media | tv



men soinosum do dutiny lební, kde ¡nervuje tvrdou pienu v rozsahu střední jámy 

lební. R.meningeus může odstupovat přímo z kmene n.mandibuíaris.
-f- /«/, O A J . U . A

N.meatus acustici externi ¡nervuje kůži zevního zvukovodu. Pro zevní plochu 

bubínku vydává rr.membranae tvmpani.

R.communicans cum ganglio otico přivádějí z gangiion oticum do n. auricu- 

lotemporalis sekretorická vlákna pro příušní žlázu. Ta odstupují jako krátké rr. 

parotidei za průběhu nervu přes glandula parofis (viz gangiion oticum].

R.communicans curn ñervo facial! ie krátká větvička, která se v parenchymu 

příušní žlázy spojuje s kmenem n.faciaiis (nerv odvádí z n.fadalis senzitivní infor

mace o stavu mimických svalů).
7

Nn.auriculares anteriores ¡nervujíkůži na laterálnístraně ušního boltce

Rr.temporales superficiales vystupují před tragem směrem nahoru a ¡nervují 

kůži ve spánkové krajině.

d / N.linaualis je poměrně silný nerv, který ¡nervuje siiznici spodiny ústní a před

ních dvou třetin jazyka. Prostupuje mezi oběma mm.pterygoidei a pak 

sestupuje do štěrbiny mezi m.pterygoideus meaiaiis g rámus mandibulae 

(spatium otervaomondibulgre), kde se s ním spojuje chorda tvmpani (větev 

n.faciaiis). N. linguaüs pak zahýbá obloukovltě dolů a dopředu na Igterálnístra

nu m.hyoglossus nad gl.submandlbularis a nad m.mylohyoideus. Mezi m.hyo- 

glossus a glandula subiingualis se krizí s ductus submandibularis tak, že jej zespo

du podbíná. Ve svém konečném úseku pokračuje do předních dvou třetin 

jazyka. Za svého průběhu vydává řadu větví.

Rr.isthmi faucium ¡nervujísenzitivně siiznici úžiny hltanové a v okoiítonsilla pa

latina.
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R.comrnunicans cum nervo hypoalosso jsou drobné větvičky, které anasto- 

mosujís větvemi n.hypoglossus.

Rr.canaiioncres vedou do ganglion submandibuiare a přivádějí do něj para- 

sympatická viákna (z chorda tympani) a senzitivní vlákna (viz ganglion 

submandibuiare),

N.subiinaualis ie nerv, který probíhá dopředu podél lateráiní strany p odiazv- 

kové žlázy a Inervuje sliznici na spodině dutiny ústní,

Rr.iinauales jsou konečné větve, které senzitivně ¡nervují siiznici předních 

dvou třetin jazyka. Obsahují také vlákna chufová, která se od n.lingualís oddě

lují cestou chorda tympani.

e / N.aiveolarls infericr probíhá zpočátku společně s n.lingualis. Mediálně od 

rámus mandibulae se od n.lingualis odděluj© a vstupuj© do fctian^s y L ¡~i j.cj q q' i i, ¡ ¡- 

lae a prochází v canalis mandibulae. Za svého průběhu vydává řadu větví,

N.mviohvoideus odstupuje ještě před vstupem n.alveolaris inferior do fora

men mandibulae. Sestupuje dopředu a dolů po vnitřní ploše rámus man

dibulae (podmiňuje zde sulcus mylohyoideus) a klade se na spodní plochu rn. 

mylohyoideus. Tento motorický nerv inervuje m,mylohyoideus a venter anterior 

m. diaastrici.

Rr.clveoicres Inferiores ¡sou četné drobné větvičky, které odstupují v canalis 

mandibulae a tvoří olexus dentails inferior. Z této pleteně odstupují rr.dente les 

inferiores pro zuby dolní čelisti a rr.gingivales inferiores pro dáseň v oblasti dolní 

čelisti,

Praktická poznámko: Rr.dentales inferiores pro obiast dolních řezáků mo
hou probínat cestou n.mylohyoideus. Při svodné anestesii n.aiveoiarís inferior v 
těchto případech nemusí být anestesie oblasti dolních řezáků úspěšná.
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V některých případech se rr.dentales inferiores pro poslední dolní stoličku 
mohou oddělovat jako samostatné nervy ještě před vstupem n.alveolaris //> 
ferior do canalis mandibulae. Pokud vstupují do samostatného kostníno 
kanálku, nemusí být při svodné anestesii n.alveolaris inferior vyřazeny.

N.menŤalis vystupuje z canalis mandibulae cestou foramen mentale a větvi 

se v kůži brady frr.mentalesl a v kůži a sliznici dolního rtu írr.labiaies inferiores).

Praktická poznámka: Nervus triaeminus je smíšeným nervem, obsahuje 
vlákna somafosenzitivnía vlákna branchiomotorická.

a / Somatosenzitivní vlákna patří pseudounipolárním neuronům (ggl. trige- 
minaie) a jsou obsažena ve všech třech větvích trojklaného nervu. Centrální 
výběžky končí u terminálních jader trojklaného nervu (nucl.sensorius principa- 
iis, nucl.tractus spinalis, nud. mesencephalicus).

b /  Vlákna branchiomotorická (nud.motonus), jsou obsažena v n. mandibu- 
laris a inervují svaly čelistní (m.temporalis, m.masseter, m.ptcrygoideus med., 
m. pterygoideus lat.), venterant. m. aigasfrici, m.mylohyoideus, m.tensor veli 
palatini a m. tensor tympani, tj. svaly, které se vyvinuly z materálu prvního 
(mandibulárníno) žaberního oblouku.

VI. Odtahující nerv fn.abducens) wstupuie z přední strany mozkového kme

ne v rýze mezi mostem a prodlouženou míchou. Odtud probíhá rostro- 

laterálním směrem po klivu a na úrovni hrotu pyramidy proráží tvrdou plenu a 

vstupuje do-.sinus cavernosus; Probíhá v něm po laterální straně a.carotis int. 

Přes fissura o rbitaiis superior vniká do očnice, prochází přes anulus tendineus 

communis a končí v m.rectus lateralis.

Praktická poznámka: Nervus abducens obsahuje pouze vlákna somatomo  
torická (nud. originis n. VI.) pro m.rectus bulbi lateralis.



VII. Lícní nerv ín.facialisl vzniká spojením dvou samostatných nervů (obr. 60], 

Část motorická (vlastní n.facialls) se spojuje se smíšenou částí, která obsahuje

i i i 
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Obr. 60: N.facialisa jeho větve. 1 -n.auricularis post.,2-fcramen stylomastoibe- 
um, 3 - r.digastricus, 4 - r.stylohyoideus. 5 - plexus pcrotideus, 6 - r.coiii, 7 - r. 
marginaüs mandibuice, 8 - rr.bucccles, 9 - rr.zygomafici, 10 - rr.temporales, 11 - - 
chorda tympani, 12 - n.stapedius, 13 - ggi.genicuii, 14 - n.pefrcsus major.

vlákna cnůfová, senzitivní a parasympatická ín.intermediusí. Vystupuje z rýhy 

mezi mostem a prodlouženou míchou mezi odstupem n.abducens a n. vestlbu- 

locochlearis. Společně s n.vestibulocochlearis vstupuje do poruš acusticus in

ternus. V předním horním kvadrantu spodiny meatus acusticus internus (area



nervi facialis) vniká do canalis facialis. V prvním úseku tohoto kanálku probíhá 

ventrolateralně az k hiatus canalis n.petrosi majoris, kde se v pravém úhlu stáčí 

dozadu a laterálně. V místě ohybu j oeniculum n.facialis) je nerv zduřelý v m a

lou senzitivní uzlinu íaanalion aeniculíl. Uzlina je tvořena těly pseudouni- 

polárních neuronů (obdoba spinálních ganglií míšních nervů). Ve druhém úse

ku canalis facialis směřuje n.facialis nad fenestra vestibuli a pod antrum 

mastoideum se stáčí směrem dolů a třetím úsekem canalis facialis směřuje kío- 

ramen stviomastoideum. ktervm vystupuje z lebky. Kmen nervu vniká zezadu 

do fossa reíromgndibuiarjs a je obklopen parenchymem glandula parotis, 

Uvnitřžlázy se n.facialis několikanásobně větví, větve se navzájem spojují a tvoří 

pleteň (plexus parotideus] , která rozděluje gl.parotis na dva laloky (pars superfi

cialis et pars profuna'a), Z plexus parotideus vystupují konečné větve n.facialis, 

které se vějířovitě rozbíhají ke kožním svalům obličeje a krku (pes anserinus 

maior).

Početné větve n.facialis rozdělujeme do třískupin:

1. větve vystupující z n.faciaiis v canalis facialis.

2. větve odstupující pod foramen stylomastoideum.

3. větve vystupující z plexus parotideus.

1. Větve odstupující v canalis facialis (obr. 61)

a / N.petrosus maior odstupuje v místě ganglion geniculi, vystupuje na přední 

plochu pyramidy z hiatus n.petrosi majoris a klade se do sulcus n.petrosi majoris. 

Přes synchpndrosis sphenopetrosq opouští dutinu lební, cestou xQ01QlišPÍexygo-
E & S iL i. i " .... ■ _ , -

ideus se dostává zezadu do fossa pterygopalatina a ‘ vstupuje do aanalion
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DŤervqooaiatinum, do kterého pRvádiípařasympatickájvička (viz ggi. ptery- 

gopaiatinum), N.petrosus major obsahuje také chufová vlákna, z oblasti 

patrové siiznice,

10 9 8

Obr. 61: Průběh n.facialis v canaiis facialis. 1 - n.facialis, 2 - geniculum n.facialis, 
3 - ggi.geniculi, 4 - n.petrosus major, 5 - chorda tympani, spojující se s n.línguaiis, 
6- r.communicans cum plexu tympanico, 7 - n.giossopharyngeus, 8 - r. digastri- 
cus, 9 - r.communicans cum n.glossopharyngeo, 10 - r.cigasfricus, 11 - n. sta
pedius.

b / R.communicans cum oiexu tympanico vniká do dutiny bubínkové a při-
p «? r í  v mp&lic t e i ' i . ■ -

vádí senzitivní větve pro piexustvmpanicus, který leží podsliznicí promontoria.

c / N.stapedius odstupuje z kmene n.facialis do dutiny eminentia pyramidalis

a ¡nervuje m.stapedius.

d / Chorda tympani obsahuje vlákna parasympatická'(pro gangiion sub- 

mandibulare) a chufová i (z předních dvou třetin jazyka). Vystupuje ze třetího
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oddflu canalis facialis cestoucanaligulus chordae tvmparndo dutiny bubinko- 

vé. Vkládá se mezi manubrium malei a crus longum incudis, směřuje dopředu a 

dutinu bubínkovou opouští ořes fissura petr.ofympanica.,Ve fossa infratempora- 

lis probíhá po vnitřní ploše čelistnfno kloubu dopředu mezi ramus mandibulae a 

m. pterygoideus lateralis a spojuje se s n.lingualis.

i i i 
10 9 87 6 5

Obr. 62: Větvení n.facialis po výstupu z canalis facialis. 1 - rr.temporales, 2 - rr. zy- 
gomatici, 3 - plexus parotideus, 4 - rr.buccaies, 5 - r.marginaiis mandibulae, ó - r. 
colli. 7 - r.digastricus, 8 - n.fadalis, 9 - r.auricularis post., 10- r.occipitalis.

2. Větve odstupující pod foramen stvlomastoideum (obr. 62) /

a / N.auricularis posterior směřuje dorsokraniálně mezi processus mastoideus 

a mediální plochu ušního boltce, ¡nervuje drobné intra- a extraaurikulární svaly



a iako r.occipitalissmeruie dozaduk venter occipitglis m. occipitofrontalis. 

b / R.diagstricus inervuie venter posterior m.diggstrici g nn. stylohyoideus.

3. Větve vystupujícíz olexus oarotideus (obr. 62)

a / Rr.temporoles vystupují z přednfno okroje glgndula parotis do oblasti 

spánkové c inervují kožní svaly čela a krajiny spánkové.

b / Rr.zvaonnatici směřují k laterálnímu koutku očnímu a ¡nervují m.orbicularis 

oculi, mm.zygomatici a svaly nosní.

c l Rr. buccales směřují dopředu a inervují svaly tváře (včetně m.buccinatorj 

a horního rtu.

d / R.marainalis mandlbulae probíhá podél dolního okraje rámus mandibu- 

lae a inervují svaly brady a dolního rtu.

e / R.colli sestupuje za angulus mandibulae do krajiny krční a ¡nervuje m. pia- 

tysma. Jedna z jeho větví se spojuje s n.transversus colli z plexus cervicalisa po

dílí se na vzniku_ansa_ceryicglissuDe^

Praktická poznámka: Poškozenín.faciaiis má za násiedek především obrnu 
mimických svalů (paresis n.faciaiis). Rozsah poruchy a její příznaky jsou závislé 
na místě poškození nervu. Pokud je poškozena konečná část nervu (po výstu
pu z foramen styiomastoideum) jsou postiženy prakticky pouze mimické svaly 
(pokles ústníno koutku, neschopnost vycenit zuby a sevřít oční víčka (nebez
pečí vyschnutí rohovky!) , vyhlazení vrásek obličeje. Pokud je  poškozen nerv 
uvnitř canalis faciaiis, je obrna mimických svalů provázena ztrátou chuti a p(> 
ruchou sekrece p odjazykové a podčelistní žlázy (porucha vedení v chorda 
tympani) a poruchou slyšení (obrna m.stapedius). Pokud je porušen kmen n. 
faciaiis nad odstupem n.petrosus major, přidává se k výše uvedeným přízna
kům také porucha sekrece slz.

Nervus faciaiis je nervem smíšeným. Obsahuje vlákna branchiomotorická, 
parasympatická, somatosenzitivní a chufová.
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a / Vlákna branchiomotorická začínají v nud. oríginis n. VII. a jsou určena 
pro inervaci kožních svalů hlavy a krku, m.stapedius, m.stylohyoideus a ven- 
ter post. m.digcstrlci, fj. svalů, které vznikly ze druhého (hyoidníno) žaberního 
oblouku.

b /  Vlákna darasvmoatická začínají v nud. parasympaticus n. VII. a probí
hají jednak cestou n.petrosus major do ggl.pterygopalatinum, jednak cestou 
chorda tympani do ggl.submandibulare. Po interpolaci v uvedených para- 
sympatických gangiiích probíhajípostganglionární vlákna do gl.lacrimalis, ke 
slinným žlázkám patra a žiázkám siiznice dutiny nosní (ggl. pterygopalatinumj 
a do gl.submandibularis, gl. subiingualis a ke slinným žlázkám jazyka (ggl. sub- 
mandibulare).

c /  Vlákna somatosenzitivnípřicházejí od kůže zevníno zvukovodu a medi
ální plochy boltce cestou n.auricularis posterior (pseudounipolární neurony 
jsou uleženy v ggl.genicuii). Centrální raménka končí u terminálních jader n. 
trigeminus (nervus facialishemá somatosenzitivní jád ro !).

d / Vlákna chufová lsenzorická) sbírají informace z chuťových pohárků z 
předních dvou třetin jazyka a z chuťových pohárků ze siiznice patra. Pseudou
nipolární neurony jsou uloženy v ggl. geniculi, periferní raménka probíhají 
jednak cestou n.petrosus major (prostupují bez interpolace přes ggl. ptery- 
gopalatinum a cestou nn.palatini jdou ke sliznici patra, jednak probínají 
cestou chorda tympani z n.lingualis od siiznice předních dvou třetin jazyka. 
Centrální raménka končí u nud. gustatorius.

Vlil: Předsíňohlemvždovv neboli sluchověrovnovážnv nerv ín. vestibulo- 

cochlearis) je  nervem výlučně senzorickým (blíže viz dráha sluchová a dráha 

vestibulárnO - obr. 63. Vystupuje z rýhy mezi mostem a prodlouženou míchou 

(mosto- mozečkový kout) laterálně od výstupu n.facialis dvěma kořeny. Horní 

kořen (radix vestibularis) a dolní kořen (radix cochlearis) se bezprostředně po 

výstupu z mozkového kmene spojují a směřují kolem pedunculus cerebelli iníeri- 

or do poruš acusticus internus (společně s n.facialis). V meatus acusticus 

internus se n. vestibulocochlearis dělí na dvě větve, které přivádějí informace 

ze sluchových buněk hlemýždě íoars cochlearis) a ze smyslových buněk rovno
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vážně statického orgánu vestibula (pars vestibularis).

a / Pars cocnlearis vystupuje ve fundus meatus acustici interní v tzv. area 

cochleae (přední doiní kvcdrant) a je tvořena centrálními výběžky (neurity) bi- 

polárních neuronů, které ve svém souboru tvoří ganglion cochleae s. ganglion 

spirále coch leae. Toto gcnglion vyplňuje conglis spiralis cochleae. Periferní vý

běžky neuronů se synapticky spojují se smyslovými buňkami Coríiho orgánu 

(blíže víz vnitřní ucho).

Obr. 63: N.vestibulocochlearis. 1 - canales semicirculares, 2 - n.ampuüaris lat. et 
ant., 3 - n.utricularis, 4 - ggl.vestibuläre, 5 - ggl.geniculi, 6, 7 - pars sup. et inf. 
ganglii vestibularis, 3 - n.racialis, 9 - pars vestibularis n.vestibulocochlearis, 10 - n. 
intermedius, 11 - n.vestibulocochlearis, 12 - radix ccchlearis, 13 - radix vestibula
ris n.vestibulocochlearis, 14 - pars cochlearis n.vestibulocochlearis, 15 - 
cochlea, 16-ggl. cochleare, 17 - n.saccularis, 13-n.ampullaris post.

b / Pars vestibularis le tvořena centrálními výběžky (neurity) bipolárních neu

ronů z ganglion vestibuläre. Bipolární neurony, které tvoří ganglion vestibuläre, 

jsou uloženy na dírkovaných ploténkách area vestibularis superior a area věsti-
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bularis inferior (zadní kvadranty) ve fundus meatus acustici interní, Periferní 

výběžky navazují na smyslové buňky v cristae ampuliares v canales semicircu- ■ 

iares a v maculae staticae ve vestibulu. Do gangiion vestibulare vstupujíjako tři 

samostatné nervy: n.utrículoamoullaris, n.saccularis a n.amouliaris oosterior.

N.utriculoampullaris prostupuje přes area vestibularis superior a vede infor

m ace z macula statica utriculi (n.utricularishz crista ampullaris anterior (n. am-

pullaris anteriorl a z crista ampullaris lateralis (n.amouliaris lateralis).
/Ti

N.saccularis prostupuje přes area vestibularis inferior a vede informace z ma

cula statica sacculi.

N.ampullaris oosterior prostupuje ořeš foramen singulare v area vestibularis 

inferior a přiváží Informace z crista ampullaris posterior,

IX. Jazykohltanovv nerv ín.alossopharvnaeus) ¡nervuje především zadní třeti

nu jazyka, hltan a měkké patro (obr, 64). Vystupuje z mozkového kmene 

několika kořeny z rostrální části sulcus lateralis posterior prodloužené míchy 

(dorsálně od olivy) jako součást tzv. postranního smíšeného systému (spolu s 

n.vagus a n. accessorius),

Dutinu lební opouští přes mediální část__fo.ramein iuauiare. Nad a pod fora

men jugulare nerv zduřuje ve dvě ganglia (aanaiion superius a aanalion 

inferius), Obě uzliny jsou tvořeny těly pseudounipolárních dostředivých neuronů 

(obdoba spinálních ganglií míšních nervů). Pod spodinou lební sestupuje n. 

giossopharyngeus nejdříve kauaálně, pak se stáčí obloukovitě dopředu a pro

stupuje štěrbinou mezi.a.carotis int, a v.jugularis int. na laterální stranu m. stylo- 

pharyngeus. Společně s tímto svalem vstupuje do stěny hltanu, Podél m. styiog-



lossus sestupuje konečný úsek nervu ke kořenu jazyka. Za svého průběhu 

vydává řadu větví.

1 2 3

Obr. 64: N.glossopharyngeus a n.vagus. 1 - n.vagus, 2 - r.meningeus, 3 - n. glos- 
sopharyngeus, 4 - ggi.sup. n.glossopharyngei, 5 - r.communiccns cum r.auricu- 
lari n.vagi, ó - ggl.inf.n.glossopharyngei, 7 - r.m.stylophcryngei. 8 - rr.íonsiliares, 9
- rr. linguales, 10 - glomus caroticum, 11 - r.sinus carctici, 12 - truncus sympathi- 
cus, 13 - rr.laryngopharyngei (sympat. větve), 14 - rr.pharyngei. 15 - ggl. 
cervicale sup. 16-ggl. inf. n.vagi, 17 -ggi.sup. n.vagi.
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a / N.tvmpanicus odstupuje z ganglion inferius, vstupuje do.canaliculus tym- 

panicusfa dostává se tak do dutiny bubínkové, kde se klade na promontorium. 

Část jeho senzitivních větví se podíir na vzniku piexus tympanicus. Do plexus 

tympanicus přicházejí také sympatická vlákna z plexus caroticus internus ínn. 

caroticotvmoanici) a vlákna parasympatická z n.facialis (r. communicans cum 

plexu tvm pan ico l. Parasympatické větve n.tympanicus pokračují jako n. oet- 

rosus minor, vystupují z dutiny bubínkové přes canaliculus n.petrosi minoris do 

prostřední jám y lební. Klade se do stejnojmenné rýhy na přední ploše pyramidy 

spánkové kosti a přessynchondrosis spnenopetrosa vstupuje do íossa iníratem- 

poraiis a zakončuje se v ganglion oticum. Do této parasympatické uzliny 

přivádísekretorická vlákna prcj;glandula parotišxblíze viz ganglion oticum).

b / R.sinus carotici sestupuje podél a.carotis int. k sinus caroticus a glomus ca- 

roticum. Spojuje se s větvičkami z n.vagus a se sympatickými vlákny z ganglion 

cervicale sup, (viz parasympatická paragangiia).

c / Rr.pharynaei jsou početné větvičky, které se oddělují v místě, kde n. gios- 

sopharyngeus prostupuje štěrbinou mezi a.carotis int, a v.jugularis Int. Na stěně 

faryngu vytvářejí plexus pharvnaeus. Do pleteně přicházejí také rr.pharyngei z 

n.vagus a nn. laryngopharyngei z krčního sympatiku. Plexus pharyngeus ¡nervu

je stěnu hltanu (senzitivně i motoricky) a svaly měkkého patra (s výjimkou m. 

tensor veli palatini, který je ¡nervován z n. trigeminus). 

d / R.muscuii stvlopharynqei ¡nervuje stejnojmenný sval. 

e / Rr.tonsillares jsou drobné větve, které senzitivně ¡nervují patrovou mandli a 

patrové oblouky, -
-

f /  Rr.linauales jdou ke kořenu jazyka a ¡nervují jednak jeho sllznici (senzitivní
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vlákna), jednak cnufové pohárky hrazených papi! (sensorická vlákna).

Praktická poznámka: Nervus olossooharynaeus je nervem smíšeným, obsa
huje vlákna branchiomotorická, parasympatická, viscerosenzitivnía chufová.

a / Vlákna branchicmotorícká vystupují z nucl.originis n.lX. (kraniální část nu- 
cl.ambiguus] a jsou určena pro inervaci svalů měkkého patra (s výjimkou 
m. tensor ve li pa lat i ni) a pro inervaci svalů hltanu.

b / Vlákna parasympatická začínají v nucl.parasympathicus n. IX. a jsou 
cestou n.tympanicus - plexus tympanicus - n.petrosus minor do ggi.oticum. 
Po interpolaci pokračují jako sekretorická vlákna do gi.parotis (cestou n, aurh 
cuiotemporalis).

c /  Vlákna viscerosenzitivní patří pseudounipoiárním neuronům, které jsou 
uloženy v ggll.superius et inferius n.lX. Periferní raménka směřují cestou senzi
tivních větví n. IX. ke siiznici zadní třetiny jazyka, hltanu a k sinus caroticus 
(r.sinus carotici), centrální raménka končí u nucl.tractus soiitaríij 

d / Vlákna chufová (senzorická) sbírají informace od chufových po nářků ze 
zadní Třetiny jazyka (paoiHae vaiafaej] Psěudounipoiární neurony jsou uloženy 
v aall.superius et inferius n.lX., centrální raménkapončí unúci. austatóríus.: t? -

X. Bloudivv nerv fn.vacus) 'vystupuje ze sulcus lateralis posterior prodloužené 

míchy kaudálně od výstupu n.glossopharyngeus (obr. 64,65). Vstupuje do me

diálního oddílu foramen jugulare a podobně jako n.glossopharyngeus nad i 

pod tímto otvorem zduřuje v canqiion suoerius et ganglion inferius (sensitivní 

ganglia s nakupením pseudounipolárních neuronů - obdoba spinálních gangiií 

míšních nervů). V úseku mezi oběma ganglii přibírá n.vagus r.internus z_ 

n.accessorius (motorické větve pro svaiy hrtanu), Na krku sestupuje n.vagus 

spolu s v.jugularis Int. a a.carotis int. (kaudálněji a.carotis communis) na jejich 

zadní straně. Přes apertura thoracis superior vstupuje do do dutiny hrudní. Vpra

vo leží před a. subclavia dextra, vlevo před arcus aortae, Kaudálněji se klade 

na zadní stranu bronchů a pod stopkami plicními se přikládá k jícnu a na jeho
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stěně Ivoří plexus oesophageus, Z této pleteně se formují dva podélné kmeny 

ftruncus vaaalis anterior a truncus vaaalis posterior], které probíhají po jícnu k 

hiatus oesophageus bránice. V obou trunci vagales jsou obsažena vlákna pra

vého i levého n.vagus ( ! ). Po prostupu bránicí se trunci vagales kladou na 

přední a zadní žaludeční stěnu a rozpadají se na své konečné větve. Za svého 

dlouhého průběhu (proto název "bloudivý nerv") vydává n.vagus řadu větví, 

které dělíme na větve odstupující na hlavě, na krku, v dutině hrudní a v dutině 

břišní.

$ Větve odstupující na hlavě

a / R.meninaeus se odděluje z ganglion superius a inervuje tvrdou plenu moz

kovou v oblasti zadníjámy lební.

b / R.auricuiaris vystupuje z ganglion superius, prochází přes canaliculus mas- 

toideus a fissura tympanomastoidea a inervuje kůži zevnfno zvukovodu, me

diální plochy ušního bolce a část bubínku. Spojuje se s větvěmi z n.auricularis 

posterior n.faciaiis. Inervace kůže zevního zvukovodu větví n.vagus vysvětluje 

známou zkušenost, že dráždění kůže zevního zvukovodu může vyvolat reflex 

kašle, příp. reflex zvracení (odpověd prostřednictvím parasympatické složky 

bioudivého nervu).

# Větve odstupující na krku 

c /  Rr.pharvnaei vystupují z ganglion inferius, jdou do stěny hltanu a podílejí se 

na tvorbě plexus pharynaeus.
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Obr. 65: N. vagus. 1 - r.communicans cum n.giossopharyngeo, 2 - piexus pharyn- 
geus, 3 - r.communicans cum n.Iaryngeo inf., 4 - rr.cardiaci cervicaies 5 - rr. tra- 
cheaies, 6 - rr.cardiaci thcracici. 7 - rr.oesophagei, 8 - n.laryngeus recurrenssin., 
9 - rr.bronchiales, 10 - rr.puimonales, 11 - truncus vagaiis post., 12 - rr.gastric! 
post. 13 - rr.coeliaci. 14 - rr.gastrici ant., 15 - rr.hepatici, 16 - rr.renaies, 17-trun 
cus vagaiis ant., 18 - plexus oesophageus, 19 - rr.cardiaci cervicaies, 20 - 
n.laryngeus inf., 21 - r.communicans.cum n.Iaryngeo int., 22 - r.int.n.laryngei 
sup., 23 - r.ext. n. laryngei sup., 24 - n.laryngeus sup., 25 - rr.pharyngei, 26 - 
ggl.lnf. n.vagi,, 27 - ggl. sup. n.vagi, 28 - r.auricuiaris n.vagi.
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d / N.larvnqeus superior vychází z ganglion inferius a sestupuje podél 

a.carotis interna k lateráiní straně hrtanu. Dělí se na dvě větve: rámus internus a 

rámus externus.

R.internus probíhá společně s a.laryngea superior a prostupuje přes mem

brana thyrohyoidea nebo otvůrkem v lamina cartiiaginis thyroideae do hltanu, 

kde pod sliznici recessus piriíormis podmiňuje řasu (plica n.larvnaei superiorisl. V 

hrtanu inervuje sliznici nad rima giottidis. Drobné větvičky vydává také ke sliznici 

hltanu a kořene jazyka (obsahují chufová vlákna). R.internus anastomosuje s 

n.laryngeus inferior,

R.externus sestupuje po zevní straně m.constrictor pharyngis medius a přivádí 

motorická vlákna km. cricothyroideus.

e / Rr.cardiaci cervicales superiores et inferiores sestupují kaudáině podél vel

kých krčních tepen (a.carotis interna, a. carotis communis, na pravé straně i 

podél truncus brachiocephaiicus) na oblouk aoríy a podílejí se spolu a nn. car- 

diaci ze sympatiku na vzniku smíšených autonomních pletení plexus cardiacus 

a plexus coronarius. -a c -

f/  N.larvnaeus recurrens odstupuje na pravé straně v místě překříženís a. sub

clavia, na levé straně pod arcus aortae. V obou případech podbíhá nerv pod 

velkou tepnou a po její zadní straně vstupuje do rýhy mezi jícnem a tracheou a 

vystupuje kraniálně k hrtanu. Vydává rr.tracheales pro průdušnici a rr. oeso- 

phaaei k iícnu. Konečný úsek nervu (n.larvnaeus inferior) svvmi větvemi inervuje 

svaly hrtanu (s výjimkou m.cricothyroideus, který je inervován z r.externus n. la- 

ryngei superioris!), Na zadní straně hrtanu anastomosuje n.laryngeus inferior s r. 

internus n.larygnei superioris (tzv. Galenova anastomosa).
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éá Větve odstupující v dutině hrudní

g / Rr.cardiaci thorccici sestupují spolu s rr.cardiaci cervicales k plexus 

cardiacus. •

Praktická poznámka: parasympatické rr.cardiaci z n.vagus ovlivňují srdeční 
frekvenci (prostřednictvím převcdnfno systému) ve smyslu zpomalení srdeční 
činnosti nn. retardantes}. Parasympafická vlákna z plexus cardiacus působí na
aa. coronariae cordis tak, že jejich lumen (!).

r ,

h/ Rr.bronchicies se z kmene.n.vagus oddělují v místě překřížení se stopkou 

plicní a podéi bronchů vstupují do plic. Spolu s větvemi z hrudního sympatiku 

tvoří plexus pulmonaiis.
i

Praktická poznámka: Senzitivní vlákna, která jsou obsažena v rr.bronchiales 
mají velký význam pro reflektorickcu regulaci dýchání, parasympafická vlák
na ¡nervují hladkou svalovinu ve stěně oronchú a vedou ke zúžení bronchů. 
Patologické spasmy hladké svaloviny bronchů jsou příčinou asthma brcn- 
chiale.

ch/ Plexus oesoohaaeus je pleteň, která je na stěně jícnu tvořena větvemi 

(rr.oesoohaqeD obou nn.vagi a větvemi ze sympatiku. Truncus vaaalis anterior i 

truncus vaaaiis posterior obsahují větve z obou nn.vagi (!).

A Větve odstupující v dutině břišní

i/ Rr.aastrici anteriores et posteriores vznikají rozpadem truncus vagalis ante

rior et truncus vagaiis posterior na stěně žaludku. K žaludeční stěně přivádějí 

vlákna sekretorická a vlákna visceromotorická.
i r

j/  Rr.heoatici se oddělují z truncus vagalis anterior k játrům a žlučovým ces

tám.

k/ Rr.coeliacl vstupují do smíšené autonomní pleteně (plexus coeiiacus). Její



1|<S '¡fJí̂ ^~' ~~ 20Ó

/TxJ J jLC-íaJLKAy  JL^'^AjytfacjUL- — X,

součástí jsou také větve sympatické. Podél větví truncus coeliacus a a', mesen- 

terica superior se větve n.vagus dostávají ke všem součástem trávicí trubice až 

po flexura coii sinistra. Podél aa.ovaricae event. aa.testiculares sestupují větve 

z n.vagus také k pohlavním žlázám.

I/ Rr.renales přivádějí parasympatická vlákna z n.vagus k ledvinám a nadled- 

vinám.

Praktická poznámka: Nervus vaaus je nervem smíšeným. Obsahuje vlákna 
branchiomorotická, parasympatická, somatosenzitivní, viscerosenzitivní a 
chufová.

a / Branchiomotorická vlákna začínají v nuci.oríginis n.X. (část nud. ambi- 
guus) a jsou určena pro svaly dolní části hltanu a pro příčně pruhované svaly 
jícnu, -f HlTAN ^ 1

b / Vlákna parasympatická vystupují z nud.parasympathicus n.X. a větvemi 
n.X. přistupují k parasympatickým gangliím v hrudní a břišní dutině. Postgangli- 
ová vlákna pak inervují srdce, dolní dýchací cesty, trávicí trubid a je jí žlázy 
(játra, pankreas) po flexura coli sinistra, ledvinyá pohlavní žlázy.

c /  Vlákna somatosenzitivní patří pseudounioolárním neuronům, které jsou 
podkiadem^ggll.superius et inferius n.X. Periferní vlákna přicházejí cestou r. au- 
ricuiarís n.X. od kůže zevního zvukovodu a částečně i od kůže boltce. 
Centrální raménka končí u terminálhích jader n. V. (n.X. nemá sómat ose nzitiv- p 
ní jádro !). t

d / Vlákna viscerosenzitivní také patří pseudounipolárním neuronům v ggll. 
superiijs e t inferius n.X. Periferní raménka inervují orgány hrudní dutiny (srdce, 
dýchací soustava) a dutiny břišní (trávicí trubice a její žlázy (po flexura coli si
nistra), ledviny a pohlavní žlázy. Centrální raménka končí u nud.tractus 
solitarii.

e / Vlákna chufová sbírají informace od chufových pohárků ve sliznici v ob
lasti valleculae epiglofticae. Pseudounipolární neurony jsou opět uloženy v 
ggll.superius et inferius n.X. Jejich centrální raménka končí u nucl.gustatorius.

-  ¥(i<

XI. Přídatnv nerv ín.accessoriusl je posledním ze tří nervů tzv. postranního smí-
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šeného systému (spolu s n.IX. a n.X.) - obr. óó. Odstupuje ze sulcus lateralis 

posterior prodloužené míchy kaudálně od odstupu n.vagus (FadicéTcranTalěsI 

a ze sulcus lateralis posterior kraniálních čtyř až pěti segmentů krční míchy 

(radices soinalesŽ. Radices spinales vystupují nahoru a přes foramen magnum 

se dostávají do zadní jámy lební. Spojují se s radices craniales v jednotný kmen 

(truncus nervi accessoriil, který spolu s n. glossopharyngeus a n.vagus přes fora

men jugulare opouští dutiny lební. Bezprostředně pod basí lební se truncus n. 

accessoriidělína dvě větve: ramus internus a rámus extern us.

a / R.internus, který obsahuje kaudální vlákna z nucleus ambigus, se pod fora

men magnum spojuje s n.vagus. Tato vlákna se stávají součástí nJaryngeus 

superiora n.laryngeusJnfériopa-jejich prostřednicMminěrvují svaly hrtanu.

b / R. extern us (je tvořen vlákny radices spinales) běží lateráině od v.juguiaris 

int. do m.sternocleidomastoideus a do trigonum colli laterale k m.trapezius. 

Oba svaly inervuje.

Praktická ooznfámka: Nervus accesscrius je nervem branchiomotorickým. 
Vlákna vystupují z kaudální části nud. ambiguus (nud. críg. n. XI.). Kraniální 
vlákna tvoří radices craniales, která se jako r.internus n. XI. přidávají k n.vagus 
a prostřednictvím jeho nn.laryngei inervují svaly hrtanu. Kaudální část vláken 
(radices spinales) pak tvoří rámus externus, který inervuje m. sternocieidomas- 
toideus a m. trapezius.

Xll. Podiazvkovv nerv ín.hvooalossusl vystupuje ze sulcus lateralis anterior 

prodloužené míchy mezi olivou a pyramidou. Z lebky vystupuje přes canalis n. 

hypoglossi a pod basí lební leží mezi v.juguiaris int. a n.vagus. Za dalšího průbě

hu přechází n.hypoglossus na laterální stranu n.vagus a obloukem z laterální



Obr. 66 : N.accessorius, 1 - r.internus, 2 - r.externus (šipkami je vyznačena inerva- 
ce m.sternocieidomastoideus a m.trapezius), 3 - n.accessorius, 4 - radices cra
niales ., 5 - radices spinales.

strany kříží a .carotis ext. (zde jej zespodu podchycuje a. sternocieidomastoi- 

^dea), podbíhá venter posterior m.digastrici a m.stylohyoideus a v trigonum 

submandibulare vstupuje nad m. mylohyoideus a rozpadá se na rr.linguales. ke 

svalům jazyka. Za svého průběhu vydává několik větví.

a /  Radix superior se podíií na vzniku ansa cervicalis profunda. Těsně pod basí 

lební přibírá n.hypoglossus spojky z r.ventralis C,. Tyto motorické větve probíhají 

kmenem n.hypoglossus k místu, kde oblouk n.hypoglossi kříží a.carotis externa. 

Zde se opět od n.hypogiossus oddělujíjako radix superior a sestupují před a. ca 

rotis communis kaudálním směrem. Nad vsunutou šlachou m.omohyoideus se
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před v.juguiaris iní. spojujís větvemi C2.3 z piexus cervicaiis - radix inferior. Vzniká 

tak nervová klička - cnsa cervicaiis orofunda, ze které odstupují větve k iníra- 

hyoidním svalům - kromě m.thyrohyoideus.

b / R.thvrohvoideus ie krátký nerv, který odstupuje k m. thyrohyoideus. I v tom 

to případě se jedná o větve z piexus cervicaiis, které se od kmene n.hypo- 

glossus opět oddělí.

Infrahyoidní svaly jsou tedy inervovány z piexus cervicaiis, účast n. ’nypogios- 

sus je pouze zprostředkovaná !).

c /  Rr.linauaies inervují svaly jazyka. Jedna z větví inervuje m.geniohyoideus

(větve pro m.geniohyoideus jsou opět primárně větve z piexus cervicaiis).
f  [¡ i, pňiA j d g o s m ~ ■ t Í£̂  f  x j

Praktická poznámko: Nervus hvccalossus je nervem somatomotorickým. 
Vlákna vystupují z nucl.oríg. n.XH. a jsou určena pro svaly jazyka.

Parasympatická ccnd ia  vázaná na větve nervus tricerninus

Pregangliová parasympatická vlákna, která jsou obsažena v n. oculomotori- 

us, n.facialis a n.glossopharyngeus se přepojují ve čtyřech čistě parasympatic- 

kých uzlinách (gangiion clliare, ganglion pterygopalatinum, ganglion subman- 

dibulare a ganglion oticum), které jsou zdániivě vázány na \ ětve n.trigeminus.

á ? )  i^ (o i m i - !_
1. Ganglion ciiiare ie drobná, asi 2 mm dlouhá, čistě parasympatická uzlina. 

Leží za oční koulí laterálně od n.optlcus (mezi n. opticus a m.rectus.lateralis. Do 

uzliny vstupují zezadu vláknc trojího typu:

a / radix oculomotoria (parasvmpathica) přivádí do gangiia parasympatická 

pregangliová vlákna z rámus inferior n.oculomotorii. Parasympatická vlákna se
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v gangliu přepojují na multipolárni nervové buňky. Jejich neurity (vlákna post- 

gangliová) se stávají součástísmíšených nn.ciiiares breves.

b / radix sympathica přivádípostgangliová sympatická vlákna (přepojujíse v 

ganglion cervicale superius) z pleteně kolem a. ophthalmica (pokračování ple- 

xus caroticus internus). Sympatická vlákna gangliem pouze procházejí ( 1 ) a 

přidávajíse knn, cillares breves.
............ V,

c / radix nasociiíaris fradix sensitiva] vystupuje z n. nasociliaris (podobně jako 

sensitivní nn.ciiiares longO, uzlinou pouze prostupují ( I ) a stávají se součástí 

nn.ciiiares breves), •

Z předního okraje ganglion ciliare vystupují tenké smíšené nervy ínn.ciiiares 

breves). Jdou k zadní straně oční koule, prostupují sklérou do spatium pericho- 

roideaie a pokračují k řasnatému tělesu a k duhovce. Parasvrnoatická vlákna

i.nervuií m.ciliaris a m.sphincter puplllae, sympatická vlákna inervují m.dilator 

pupiliae. Senzitivní vlákna se spolu s nn.ciiiares longi podílejí na senzitivní ¡nervá

ci stěny oční koule,

Jak již bylo uvedeno výše, v aanaiion ciiiare se ořepoiuií pouze oarasympa- 

tická v lákna, sympatická a sensitivní vlákna gangliem pouze procházejí bez 

interpolace ( I ),

f f iLS BOlftAim- p P A t U Y M P f \ T H  iC fr
2, Ganalion Dtervaopalatinum (obr. 67)je parasympatická uzlina, která leží v

horní části fossa pterygopalatina pod kmenem n.maxiliaTis. Do ganglia vstupují

tři nervy:

a / n.petrosus major (radix facialls), který přivádí do ganglia parasympatická 

pregangliová vlákna z n.facialis (do fossa pterygopalatina přichází přes canalis
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píerygoideus). Tato vlákna v gangliu končísynapsemi na multipolárních neuro

nech. jejich neurity se stávají součástí eferentních nervů, které z ganglia 

vystupují.

Obr, 67: Ganglion pf erygopalatinum a jeho větve. 1 - rr.nasales post. sup, lat., 2 
- ggl. pterygopalatinum, 3 - rr.orbitales, 4 - n.petrosus major, 5 - n.petrosus prof.. 
ó - n.canclis pterygoidei, 7,11 - n.palatlnus major, 8 - rr.nasales post.Inf.lat,, 9,10 - 
nn, palatini minores.

b / n.petrosus profundus přichází také přes canalis píerygoideus a do uzliny 

přivádí sympatická postgangliová vlákna (přepojila se v ganglion cervicale su- 

perius) z plexus caroticus internus (z pleteně se odděluje v apertura interna 

canalis carotici a přes synchondrosis sohenopetrosa vystupuje z dutiny lební do



fossa infratemporalis a přes canaüs pterygoideus vniká do íossa pterygopalati- ' 

na). Sympatická vlákna uzlinou pouze prostupují a přidávají se k jejím 

eferentním nervům.

Oba nervy (n.petrosus major a n.petrosus profundus) se většinou .v-canaiis 

pterygoideus spojí do jednoho kmene, který je pak označován jako n.canaiis 

ptervaoidei.
. \Jf.

c /  rr.aanalionaresř fnn.pterygopalatini) přivádějí do uzliny sensitivní vlákna z 

n. maxillaris. Také sensitivní vlákna uzlinou pouze prostupují a stávají se součástí 

jejích eferentních nervů,

Z ganglion pterygopalatinum vystupuje řada smíšených eferentních nervů;

a / rr.orbitales vstupují přes fissura orbitaiis inferior do očnice. Sympatická

vlákna se podílejí na inervad hladkých svalů očnice a část vláken se přidává k

n.ethmoidalis post. a ¡nervuje sliznici sinus sphenoidalis a sinus ethmoidales.
rph«nc

b / rr.nasales posteriores superiores prostupují přes foramen -ptečfgopglali- 

num do zadní části dutiny nosní a ¡nervuji sliznici horní nosní skořepy, nosohltanu 

a nosohltanové části sluchové trubice frr.lateralesli a sliznici zadní části nosní 

přepážky írr. mediales). Jedna z větví této skupiny sestupuje po nosní přepážce 

dolů a dopředu a prostupuje přes canaiis incisivus k přední části sliznice tvrdého 

patra fn.nasopalafinus); Rr.nasales posteriores superiores inervují sliznici dutiny, 

nosní senzitivně, parasympatická vlákna zajišfují sekreční aktivitu glandulae na

sales.

c /  n.palatinus maior sestupuje do canaiis paiatinus major a po výstupu z fora

men palatinum majus se větví ve sliznici tvrdého a měkkého patra. Podílí se 

také na inervad dásně horní čelisti. V přední části tvrdého patra navazuje na n.
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nasopalatinus, v oblasti měkkého patra na nn.palatini minores. Cestou 

n.paiatinus major přicházejí do n.petrosus majo r itaké chufová vlákna od 

chufových pohárků, které jsou roztroušeny ve siiznici tvrdého patra. Parasyrn- 

patická vlákna inervujíslinné žlázky ve siiznici pafra.

V horní části canalis .palatinus major se z nervu oddělují drobné^rr. nasales 

posteriores inferiores, které vnikají do dolní části laterální stěny dutiny nosní 

(inervují sensitivně siiznici dolního a středního průchodu nosního a siiznici sinus 

maxillarls, parasympatická vlákna inervují nosní žlázky).

d / nn.palatini minores jsou drobné nervy, které sestupují přes canales palatini 

minores ke siiznici měkkého patra. Podobně jako n.paiatinus major obsahují 

vedle sensitivních vláken také vlákna chufová a vlákna parasympatická.

e f z ganglion pterygopalatinum vystupují významná sekretorická vlákna pro 

slznou žlázu. Probíhají cestou rr.ganglionares (nn. pterygopalatini) do kmene 

n.maxillaris, odtud cestou n.zygomaticus a jeho r.communicans cum n. zygo-
v

matico do n.lacrimalis. Z n.lacrimalis se oddělují jako rr.glandulares pro slznou 

žlázu.

Jak již bylo uvedeno výše, ganglion pterygopalatinum je čistě parasympa

tická uzlina, ve které se přepojují pregangliová parasympatická vlákna. 

Senzitivní a sympatická vlákna uzlinou pouze bez Interpolace procházejí (1).

3. Ganglion submandibulare je malá parasympatická uzlina, která leží při 

horním okraji glandula submandibularis (mezi svalovinou jazyka a zadním okra

jem m.mylohyoideus). Do uzliny přicházejí z n.lingualis rr.aanallonares. které 

přivádějí parasympatická vlákna (cestou n.facialis - chorda tympani -

O 
'*3

8
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n.lingualis) a vlákna senzitivní, Sympatická vlákna přicházejí cestou rámus svm- 

pathicus z pleteně podél a.facialis (pokračování plexus caroticus externus- 

vlákna se přepojují v ganglion cervicale superius).

Z uzliny vystupují smíšené eferentní větve (rr.alandulares) ke glandula sub- 

mandibularis a glandula sublingualis. Část eferentních vláken se vrací do n. 

iingualis a jeho prostřednictvím se dostávají ke slinným žlázám jazyka.

Ganglion submandibulare je čistě parasvmpalická uzlina, ve které se přepo

jují jen pregangliová parasympatická vlákna. Sensitivní a sympatická vlákna 

uzlinou pouze bez interpolace procházejí (1).

pfl££. Bu u a &iz p/ĥ n s . p r̂tf-ic/nr
4. Ganglion oticum (obr. 68) je drobná parasympatická uzlina uložená pod 

spodinou lební mediálně od kmenen.mandibularis na laterální straně m.tensor 

veli palatini a před a.meningea media. Do uzliny vstupují většinou tři nervy: 

a ,/N .petrosus minor přivádí parasympatická vlákna z n.glossopharyngeus (n. 

tympanicus - plexus tympanicus - n.petrosus minor). Z dutiny bubínkové vystu

puje přes canaliculus-n.petrosi minoris, pokračuje v sulcus n.petrosi minorls k 

hrotu pyramidy a přes synchondrosis sphenópetrosa opouší dutinu lební a za

končuje se v.ganglion oticum. Zde se pregangliová parasympatická vlákna 

přepojí na multipolární neurony, jejichž neurity představují postgangilová vlák

na. > .

b / Senzitivní vlákna přicházejí bud přímo z kmene n.mandibuiaris nebo z n. 

-aurículotemporalis. Po prostupu gangliem pokračují jako r.meninaeus do fora- 

men spinosum (spolu s a.meningea media) a inervují tvrdou plenu v oblasti 

prostřední jámy lební.
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c / Sympatická vlákna přicházejí z pleteně kolem a.meningea m ed ia \ 

(součást plexus caroticus extern us). Tato vlákna bývají označována jako n. pe t- 

rosus profundus minor.

1 2
i !

Obr. 68: Ganglion oticum a jeho větve. 1 - n.pefrosus minor. 2 -m em brana tym- 
pani, 3 - n.m.tensoris tympani, 4 - r.communicans cum n.auriculotemporali. 5 - r. 
communicans cum chorda tympani, 6 - n.alveolaris inf., 7 - n.mylohyoideus, 8 - 
n. lingualis,9 - n.m.tensoris velipalatini, 10-ggl.oticum, 11 -r.meningeus.

d / Do uzliny v některých případech vnikají motorické větve z n.mandibularis 

(n.m.tensoris tympani et n.m.tensoris veil palatini). Také tyto větve, podobně ja 

ko vlákna sensltlvní a sympatická, gangliem pouze procházejí ( I ).

Z ganglion oticum vystupují eferentní větve:

a / r.communicans,.cum n.auriculotemporali vede sekretorická vlákna do n. 

auriculotemporalis. Vlákna z nervu odstupují jako rr. parotidei do příušní žlázy.
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b / r.meninqeus do foramen spinosum (pokud neodstupuje r. meningeus sa

mostatně přímo z n.mandibularis nebo z n. auriculotemporalis).

c /  V případech, kdy do uzliny vstupují některé motorické větve z n. 'mandibu- 

laris, vystupují n.m.tensoris tympani a n.m.tensoris veli palatlni zdánlivě z gan

glion oticum (I ).

Ganglion oticum je čistě parásympatická uzlina, ve které se přepojují jen pre- 

gangiiová parasympatická vlákna. Sensitivní, sympatická a příp. i motorická 

vlákna uzlinou pouze bez interpolace procházejí ( ! ).

B.NERVY MÍŠNÍ. NERVI SPINALES

Míšní nervy (nervi spinales) vystupují z hřbetní míchy v počtu 3 f  párů (každý 

pár míšních nervů vystupuje z jednoho míšního segmentu - viz medulla spinaiis). 

Mišní nerv ie nervem smíšeným a vzniká ze dvou kořenů. Motorický radix ven- 

tralis vystupuje ze sulcus ventrolateralis a je tvořen somatomotorickvmi vlákny, 

která jsou určena k inervaci kosterních svalů a autonomními vlákny (sympatikus 

v rozsahu C8až L2, parasympatikus v rozsahu sakrálních segmentů), Senzitivní ra- 

dix dorsaiis vstupuje do míchy v sulcus dorsolateralis a přivádí-vlákna somato- 

senzitivní z kůže a z pohybového ústrojí a vlákna viscerosenzitivní z vnitřních or

gánů. Na zadním kořenu ie míšní uzlina (ganglion spinaiel, která má vřetenovitý 

tvar a je tvořena nakupením těl pseudounipolárních neuronů. Jejich periferní 

raménka přivádějí informace z periferie těla, centrální raménka končí u jader 

šedé hmoty v zadních provázcích míšních. Oba kořeny se spojují ve foramen in- 

tervertebrale a tvoří smíšený míšní nerv.

i
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Spinální nervy celíme podle místa výstupu z hřbetní míchy do pěti skupin:

1. Nervy krční ínervi cervicales) - 8 párů nervů (C^), které vystupují z krčnícl i 

míšních segmentů a kcnál páteřní opouštějí přes foramina ¡ntervertebraiia mezi 

jednotlivými krčními coratli. Výjimkou je první krční nerv (C,}, který vystupuje 

mezi kostítýlnía aíjasern, poslední pár krčních nervů (C8) vystupuje mezi posled

ním krčním a prvním hrudním obratlem.

2. Nervy hrudní [nervi thoraclci) -12, párů nervů (ThK12), které odstupují z hrud

ních segmentů míšních. Kanál páteřní opouštějí přes foramina ¡ntervertebraiia 

mezi hrudními obratli, poslední pár hrudních nervů (Ih12) vystupuje mezi posled

ním hrudním a prvním bederním obratlem.

3. Nervy bederní [nervi lumbales] -Spárů nervů (Lj.5), které odstupují z lumbál- 

ních míšních segmentů a z kanálu páteřního vystupují přes foramina ¡nter

vertebraiia mezi sousedními bederními obratli. Poslední pár lumbáiních nervů 

(L5) vystupuje mezi posledním bederním obratlem a kostí křížovou.

4. Nervy křížové (nervi sacrales) - § párů nervů (S,.5), které vystupují ze sakrál

ních míšních segmentů. Vystupují z canalis sacralis přes foramina sacralia... 

Poslední pár sakrálních nervů (S5) vystupuje přes hiatus sacralis.

5. Nerv kostrční (nervus coccvaeus) -1 pár nervů (Co), vystupuje z nejkaudál- 

nějšího (kostrčního) míšního segmentu a z kanálu páteřního vystupuje prostřed

nictvím hiatus sacralis.

Po výstupu z foramet i intervertebrale se míšní nerv rozdělí na několik větví:

a / Rámus meninaeus ie krátká a tenká větvička, která se přes foramen inter

vertebrale vrací zpět do páteřního kanálu a ¡nervuje pleny míšní.

b / Rámus communicans albus je poměrně silná větévka, která směřuje do
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sympatického ganglia v truncus sympaticus. Tyto větve odstupují pouze z nervů

segmentech). .

c /  R.comrnunicans ariseus je tenká nemyeiinizovaná větev, která se vrací do

Oběma rr.corrímunicantes bude věnována pozornost při popisu autonomní

ho nervového systému.

tonomní vlákna), která směřuje na dorsálnístranu krku a trupu.

e / Rámus ventralis je nejsilnější větví míšního nervu. Směřuje na přední stranu 

krku a trupu a je také smíšeným nervem (obsahuje motorická, senzitivní a auto

nomní vlákna).

Míšní nervy mají segmentární uspořádání. Během ontogenetického vývoje 

inervuje každý pár míšních nervů příslušný tělní segment ísomit) a jeho area 

nervina, která je dána příslušným segmentem, se kryje s jeho area radicularis 

(oblast ¡nervovaná kořenovými vlákny). Během dalšího vývoje jednotlivé seg

menty splývají a hranice mezi nimi mizí. Materiál, ze kterého se vyvíjí definitivní 

kosterní svaly se spojují a protahují se do délky (především na končetinách), 

překrývají se i původní povrchové hranice sousedních segmentů (kůže). S pře

suny základů svalů se protahují a proplétají nervová vlákna, vznikají nervové

pleteně. Jednotlivé nervy proto obsahují kořenová vlákna celé řady segmentů. 

Proto také mizí původní segmentární uspořádání nervů a area nervina konkrét- 

ního nervu neodpovídá příslušným areae radiculares? Segmentární úpravu si

C8až‘L.2 (v souvislosti s přítomností nucl.intermediolateralis v příslušných míšních

každého spinálního nervu z gangliítruncus sympaíhicus. -  ^

d / Rámus dorsalis ié relativně slabá smíšená větev (motorická, senzitivní a au-

i
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míšní nervy částečně zachovávají na zádech, hrudníku a břiše. I v těchto oblas

tech se však hranice jednotlivých areae nervinae překrývají. Jeden nerv 

inervuje svými větvemi vedle svého původního segmentu minimálně také sou

sední kraniáinější a kaudálnější segment.

Zadní větve míšních nervů Crami dorsales nervorum spinalium)

Zadní větve míšních nervů jsou poměrně tenké větve, které si zachovávají 

segmentární úpravu a po odstupu z míšního nervu se stáčejí dorsálně a vstupují 

do hlubokých zádových svalů (autochtonní svaly hřbetní). Každý r.dorsalis se 

dělí na r.medialis a r. lateralís. Obojí větve obsahuje většinou vlákna motorická i 

vlákna senzitivní. Motorická vlákna ¡nervují autochtonní svaly hřbetní, senzitivní 

vlákna jsou určena pro kůži zad v rozsahu: linea nuchae superior kraniálně, spoj

nice processus mastoídeus - angulus Inferior scapulae - střed crista jligca 

laterájně, spojnice středu crista iliaca s hrotem kostrče kaudálně. Od uvedené 

úpravy se rr.dorsales některých míšních nervů liší:

/] a / N.suboccipítalis (r.dorsalis CO je silný nerv (je silnější než jeho r.ventralís) a je 

tvořen pouze motorickými-vlákny. Z kanálu páteřního vystupuje přes membrá

no atlantooccípitalis posteríor, podbíhá a.vertebralis a vniká do trígonum sub-

occipitaie, kde se větví. Inervuje všechny mm.suboccipiťales a částečně m. se- 

mispinaliscapitis.

b / N.occipitalis maíor (r.dorsalis C2) je také silnější než jeho r.ventralis. Jeho 

počáteční úsek je smíšený (inervuje m. semispinaiis capitis a m.longlssimus cap i

tis), v konečném úseku je nervem kožním. Po výstupu z páteřního kanálu se 

zatáčí kolem dolního okraje m.obliquus capitis inf., prosfupuje přes m. semíspi
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nalis capilis-a m.trapezius do.' krajiny.' týlní aJaei-vujerkůži. až po tzv. čáru inter- 

aurikulární, kde se stýká se senzitivními větvemi n.lrigeminus.

c / N.occipitalis tertius (r.dorsaiis C3) inervuje úzký pruh,ku|^šOo_yé_krajiny při 

střední rovině (mediálně od inervační oblasti n.occipitalis major).

d / Nn.clunium superiores jsou senzitivní větve z rr.laterales LV3,; které ¡nervují 

kůži horního oddílu krajiny hýždové.

e / Nn.clunium medii vystupují z rr.laterales S,.aa ¡nervují kůži v krajině křížové a 

v prostřední část i krajiny hýždové.

Přední větve míšních nervů (rami ventrales nervorum spinaijum)

Přední větve míšních nervů jsou silnější a delší než rr. dorsales (s výjimkou prv

ních dvou krčních nervů, kde isou poměry opačné). Přední větve krčních, 

bederních a křížových nervů se mezi sebou v malé vzdálenosti od páteře spojují 

a vytvářejí pleteně: pleteň krční (plexus cervicalis), pleteň pažní (plexus bra- 

chialis), pleteň bederní fplexus iumbalis) a pleteň krizovou (plexus sacralis). 

Přední větve hrudních nervů si zachovávají původní segmentární úpravu a pro

bíhají jako samostatné nn.intercostales.

Pieteň krčnř. Plexus csrvicaiis (C, až C4) - obr. 69

Plexus cervicaiis je pleteň, která je uložena v úrovni prvních čtyř krčních ob

ratlů před úponem m.scalenus medius a m.levator scapulae za m. sterna- 

cíeidomastoideus. Vzniká spojením ventrálních větví prvních čtyř krčních nervů 

až C4), které jsou navzájem spojeny třemi obloukovitými spojkami (ansae). 

Do pleteně vstupuje také spojka z ventrální větve C5. Z pleteně vystupují větve
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senzitivní a motorické.

Obr. 69: Plexus cervicalis a ansa cervicalis prof. XII - n.hypoglossus, C I az C IV - 1, 
az IV. nn.cervicaies, ph- n.phrenicus. sup - nn.supraclaviculares. tr - n. transver- 
sus colli, au - n.auricularis mcgnus, om - n.occipitalis minor, rs - r.sup. ansae cer
vicalis prof., 1 - radix inf. ansae cervicalis prof.. 2 - ansa cervicalis prof.. 3 - radix 
sup. ansae cervicalis prof.

A. Větve senzitivní z f\#/UCTW)H

1. N.occipitalis minor (C2.3) probíhá podél zadního okraje m. stemocleido- 

mastoideus do laterální části krajiny týlní.
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2. N.auricularis madnus (C3) je nejsilnějším nervem celé skupiny. Vystupuje asi 

uproslfed zadního okraje m. sternoclejjdomastoideus na zevní plochu tohoto 

svalu a probíhá nahoru.k ušnímu boltci (nerv probíhá pod m.platysma). Na 

úrovni angulus mandibulae se dělí na r.posterior a r.anterior.

*> R.posterior inervuje kůži na mediální straně ušního boltce a v oblasti krajiny 

mastoidní,

* R.anterior inervuje kůži na laterální straně ušního boltce, v zevním zvukovodu 

a v krajině parotideomaseterické.

3. N.transversus colli (C3) vystupuje při zadním okraji m. sternocleidomastoi- 

deus a probíhá do přední krajiny krční, kde se dělí na rr.suoériores, které směřují 

ke kůži krajiny suprahyoidní a rr.ínferiores, které ¡nervují kůži v oblasti infrahyoidní. 

Nerv leží pod m.platysma.

Jedna z větví n.transversus colli se spojuje s r.colli n. faciaiis fansa cervicalis 

%  superTTciang). Touto spojkou jsou přiváděna motorická vlákna pro dolní snopce 

m.platysma. v

4. Nn.supraclaviculares (C3.4) vystupují z plexus cervicalis jako společný kmen, 

který se rozděluje na řgdu větví. Ty se vějířoviíě rozbíhají od zadního okraje m. 

sternocleidomastoideus ke klavikule a ¡nervují kůži horní části krajiny hrudní ínn. 

supraclaviculares mediaies, nn.supraclaviculares intermedii) a krajiny ramenní 

ínn.supraclaviculares laterales].

Praktická poznámka: všechny sensitivní větve plexus cervicalis vystupují při
bližně uprostřed zadního okraje m.sternocleidomastoideus (punctum nervo- 
sum, tzv. Erbův bod) a odtud se vějířovitě rozbíhají k oblastem kůže, kterou 
'¡nervují.
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B. Větve motorické

1. Rr.musculcires (C ,J jsou krátké nervy, které ¡nervují svaiy prevertebráíní. Ln- 

_tervertebrálnía mm.scaleni a podOejíse na inervaci m.sternocleidomastoideus

a m.trapezius (m. sternocleidomastoideus a m.trapezius jsou ¡nervovány přede

vším z r.ext.n. accessorii).

2. N.phrenicus (C3.5) je nejdelším nervem z plexus cervicalis (obr. 69). Sestupu

je po přední straně m.scalenus ant. k apertura thoracis sup., kde vstupuje do 

medidstina. Klade se na cupula pleurae a sestupuje pod mediastinální pieuru. 

Pravý n.phrenicus se klade na lateráinístranu v.cava sup. před stopku pravé plí

ce a po pravé straně perikardu sestupuje k bránici (před foramen v.cavae). 

Levý n.phrenicus probíhá po lateráiní straně arcus aortae, klade se před stopku 

levé plíce a po levé straně perikardu sestupuje k bránici (levý nerv je poněkud 

delší). N.phrenicus je především motorickým nervem bránice, obsahuje však 

také vlákna senzitivní. Ta se oddělují jednak k perikardu (r.pericardiacus), jedna 

prostupují přes foramen v.cavae a přes hiatus oesophageus do dutiny břišní 

frr.phrenicoabdominales) a ¡nervují parietáiní peritoneum naléhající na bránici. 

Těmito větvemi jsou odváděny sensitivní informace z horní části perifoneální 

dutiny. Drážděním parietálního peritonea v oblasti bránice při chorobách jater 

a žlučových cest může být pocifována přenesená bolest v oblasti pravého ra

mena (prostřednictvím senzitivních vláken n.phrenicus). N.phrenicus většinou 

anastomosuje v dolní části krku s plexus brachialis, příp. s jeho větví n.subclavius. 

Tyto spojky (nn. phrenici accessorii! se podílejí na motorické inervaci bránice.

Praktická poznámka: Pohyby bránice je možno trvale nebo na přechod
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nou dobu vyřadit chirurgickým zákrokem na n.phrenicus (zhmoždění nebo 
protětí nervu). N.phrenicus je chirurgicky přístupný na krku na přední straně 
m.scaienus ant. V tomto místě však není zaručeno vyřazení všech motoric
kých větví (možnost nn.phrenici accessorii). Spolehlivější je endoskopický přís
tup ke konečnému úseku n.phrenicus nad bránicí (thorakoskopie).

Obr. 70: N.phrenicus. 1 - n.phrenicus, 2 - r.pericardíacus, 3 - rr. phreňicoabdom i- 
nales, 4 - n.phrenicus accessorius.

3. Piexus cervicaiis zajišfuje také inervaci infrahvoidních svalů. Motorické vět

ve se k uvedeným svalům dostávají poměrně složiíým způsobem prostřed

nictvím tzv. gnsg^ejvicaiiip[ofundg_(viz n.XII.),

a / Radix superior ansae cervicaiis profundae odstupuje zdánlivě z kmene
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n.hypoglossus. Těsně pod basí lební přibírá n.hypogiossus spojky z r.ventralis C> 

ír. communicans cum n.hvpoalosso). Tyto motorické větve probíhají kmenem 

n. hypogiossus k místu, kde obiouk n.hypoglossi krizí a.carotis externa. Zde se 

opět od n.hypoglossus oddělují iako'radix superior a sestupují před a. carotis 

communis kaudálním směrem. Nad vsunutou šlachou m. omohyoideus se před 

v. jugularis int. spojují s větvemi C 2-3 z plexus cervicalis I  radix inferior. Vzniká tak 

nervová klička - ansa cervicalis profunda, ze které odstupují větve k infrahyoid- 

ním svalům - kromě m.thyrohyoideus. M.thyrohyoideus inervuje n. Ihyro- 

hvoideus, což je krátký nerv, který odstupuje z kmene n. hypogiossus. I v tom to 

případě se jedná o větve z plexus cervicalis, které se od kmene n.hypoglossus 

opět oddělí.

Pleteň pažní. Plexus brachialis (Cs - Th,)

Plexus brachialis je mohutná nervová pleteň, která leží mezi mm. scaleni. Je 

tvořena předními větvemi pátého až osmého krčního nervu se spojkami z vent- 

rální větve C4 a Th, (obr. 71). Ventráiní větve C§ až Th} se spojují ve tři primární 

svazky (truncus superior, truncus medius a truncus inferior).

Truncus superior vzniká spojením C5.óse spojkou z C4.

Truncus medius je tvořen ventráiní větví C7.

Truncus inferior vzniká z C8a Th,.

Všechny primární svazky vstupují přes spatium interscalenum (fissura scaieno- 

rum) do fossa supracIavicularis major a sestupují šikmo laterokaudálně za klíční 

kostí do jamky podpažní. Ve fossa supraclavicularis major jsou primární svazky
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Obr. 71: Plexus brachialis. vznik a větvení (pars supraclavicularis). 1 - n. phreni- 
cus, 2 - n.phrenicus accessorius, 3 - n.thcracicus longus, 4 - n.pectoraiis medialis, 
5 - fasciculus mediaiis. 6 - n.pectoraiis lateralis, 7 - fasciculus lateralis, 0 - fascicu
lus posterior, 9 - n.suprascapularis, 10 - n.subclavlus, 11 - truncus superior, 12- 
truncus medius, 13 - n.dorsalis scapulae.

plexus brachialis uloženy poměrně povrchově a jsou pod kůží hmatné. Celý 

plexus brachialis je protažen do délky (od krční páteře až do jamky podpažní) a 

je topograficky dělen na pars supraclavicularis a pars infraciavicularis.

A. Pars supraclavicularis ie uložená ve fossa supraclavicularis major a vydává 

motorické větve, které inervují svaly pažního pletence a některé svaly zádové 

(ty, které vývojově patří k hrudní končetině).

1. N.dorsalis scapulae (C J  prostupuje přes m.scalenus medius k angulus su-
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perior scapulae a dělí se na větvičky pro m.levator scapulae a pro mm. 

rhomboidei.

2. N.thoracicus lonqus (C^J je poměrně dlouhý nerv, který sestupuje po lale- 

rální stěně hrudníku (mezi m.subscapularis a m. serratus anterior) a inervuje m. 

serratus anterior

Praktická poznámka: Poškození n.thoracicus longus způsobí obrnu 
m.serratus anterior. To vyvolá neschopnost provést vzpažení upažením (viz ar- 
triculaiio humeri).

3. N.subclavius (Ctó) je slabý nerv, který probíhá před m. scalenus anterior a 

a.subclavia do m.subclavius. Často z něj odstupuje spojka do n.phrenicus (n. 

phrenicus accessorius).

4. N.suprascapularis (C5.ó) probíhá kaudálně podél venter inferior m. orno- 

hyoidei a dále společně s a.suprascapularis k lig. transversum scapulae. Nerv 

ligamenturn podbíhá (tepna leží nad ligamentem I) a vstupuje do fossa supras- 

pinata. Inervuje m.supraspinatus a m.infraspinatus. Podílí se také na senzitivní 

inervaci kloubního pouzdra ramenního kloubu.

5. Nn.pectorales (C5až Th,) jsou většinou dva a ¡nervují m.pectoralis major a 

m.pectoralis minor. Někdy odstupují až z pars infraclavicularis.

ó. N.subscapuiaris (C^) odstupuje ve vrcholu axiiy a sestupuje dolů po přední 

ploše m.subscapularis. Inervuje m. subscapularis a m.teres major.

7. N.thoracodorsalis (C4.8) je dlouhý nerv, který sestupuje podél laterálního 

okraje lopatky k m.latissimus dorsi a ¡nervuje tento sval. Nerv odstupuje často až 

z ¡nfraklavikulární části pažní pleteně (z fasciculus posterior nebo z n.axillaris).

, 73). Pleteň je ob

klopena svaly. Vpředu je to m.pectoralis major, vzadu m.subscapularis, m.

B. Pars infraciavicularis je umístěna ve fossa, axillaris (obr. 72

l
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latissimus dorsi a m.teres major a mediálně m. serratus anterior. Tři primární svaz

ky (truncus superior, truncus medius a truncus inferior) se rozdělí vždy na přední- 

a zadní větev. Ty se pod úponovou šlachou m.pectoralis minor opět spojují a 

tvoří sekundární svazky ífasciculus laíeralis, fasciculus mea'iaiis a fasciculus 

posterior). Sekundárnísvazky obklopují centrálně probíhající a.axillaris (obr. 72).

Obr. 72: Plexus brachlalís, pars infraclavicularis. C4 až C8, Th, - přední větve míš
ních nervů, I. - truncus superior, II. - truncus medius, III. - truncus inferior, l^.fas- . 
ciculus medialis, 2 - n.cutaneus brachii med., 3 - n.cutaneus antebrachii 
med., 4 - n.ulnaris, 5 -'n.radialis, ó - n.medianus, 7 - n.muscuiocutaneus, 8 - n. 
axillaris, 9 -a.axillaris, 10 -fasciculus posterior, 11 - fasciculus lateralis.

Fasciculus lateralis vzniká spojením předních větví truncus superior a truncus 

medius (C^). Je uložen iaterálně od a.axillaris a vydává dvě větve: n. muscu- 

locutaneus a radix lateralis nervi mediáni.
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Fasciculus meciialis je tvořen samostatnou přední větví z truncus inferior (C8až 

TIt,). Leží mediálně od a.axillaris a vydává několik větví: radix mediaíis nervi 

mediáni, n.ulnaris, n.cuíaneusbrachii medialis a n.cutaneus anterbrachii me- 

diaiis.

Fasciculus posteriorvzniká spojením zadních větví všech tří primárních svazků 

(CgažTh,), Ležídorsálněod a.axillaris. Vvstupuiízněi n.axillaris a n.radialis.

1. N.musculocutaneus (C5.7) vystupuje z fasciculus lateralis, prostupuje přes 

rn.coracobrachialis a ve štěrbině mezi m.biceps brachii a m.brachialis sestupu

je dlstálně a laterálně. Vydává svalové větve pro všechny tři uvedené svaly 

(¡nervuje všechny flexory paže) a jeho konečná větev (n.cutaneus antebrachii

‘ lateralis); prostupuje facií pažní nad loketní jamkou (v rýze mezi-m. biceps bra

chii a m.brachioradialis) a sestupuje na laterální část přední sírany předloktí. 

Svými sensitivními věfvemi dosahuje až k,zápěstí.

2. N.medianus (CsažTh,) je nejsiinějším nervem horní končetiny, který začíná 

dvěma samostatnými kořeny. Radix lateralis vystupuje z fasciculus lateralis, ra- 

dix medialis z fasciculus, medialis. Oba kořeny vytvářejí vidlici, do které je zezadu 

vložena a. axillaris. N.medianus seslupuje spolu s a. brachialis distálně v sulcus

■ bicipitalis medialis do mediální rýhy loketní jamky. Vzhledem k a. brachialis leží 

tak, že proximálněje uložen laterálně od tepny, směrem distálním se stáčí na je 

jí přední stranu a distálně (nad loketní jamkou) leží mediálně od ní. Z jamky 

loketní sestupuje n.medianus na předloktí. Prostupuje štěrbinou mezi oběma 

hlavami m.pronator teres a vniká mezi m. flexor digitorum superficialis a 

.jri.flexor digitorum profundus. Distálněji leží mezi šlachami m.palmaris longus a
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m.flexor carpi radialis (nerv byl nazván podle svého průběhustředem předloktí 

n. medianus,tj. "nerv středový"}. Z předlokií pokračuje přes canalis carpi do dla

ně a dělí se na konečné větve.

Za průběhu na paži nevydává n.medianusžádné věive'( I ). Ve výjimečných 

případech, kdy n.musculocutaneus neodstupuje přímo z fasciculus lateralis, 

může odstupovat celý kmen n. musculocutaneus nebo věive, které chybějící 

n. musculocufaneus nahradí z n.medianus (n.medianus přebírá jeho inervační 

oblast). Po vstupu do jamky loketní a na předloktí vydává n.medianus jednak 

drobné senzitivní větve pro pouzdro loketního kloubu (rr.articulares), jednak rr. 

musculares pro všechny flexory předlokií ŝ výjirnkou m.llexor carpi ulnaríš"^(uF 

nární části m.flexor digitorum profundu^ (část, jejíž šlachy se upínají na 4. a 5. 

prst). Ke svalovým větvím patří faké :n.interosseus antebrachii anterior, kferv 

¡nervuje hluboké flexory předloktí. Ke kůži zápěstí a thenarového valu směřuje

senzitivní r.palmaris n.mediahi. V canalis carpi se odděluje významná svalová 

větev (r.thenaris) která ¡nervuje všechny svaly thenaru s výjimkoujm.adductor 

pollicis)a jcapurprotundum m.flexoris pollicišlpřevišj R.thenaris se většinou stáčí 

kolem distálního okraje retinaculum flexorum a obrací se směrem proximálním.

V některých případech však může retinaculum flexorum prorážet. Další drobné 

rr.musculares ¡nervují ve dlani 1. a 2. m. lumbricalis. Kmen n.medianus se v 

canalis carpi dělí na tři senzitivní nn.digitales palmares communes (jsou uloženy 

pod arcus palmaris superficialis), které se dále větví (v proximální části dlaně) 

na nn. digitales palmares proprii. které inetvují obě strany 1 2 .  a 3. prstu a late- 

rální stranu 4. prstu. Nervy zasahují až na distální články prstů a přecházejí i na 

jejich dorsální stranu. S r.palmaris superficialis n.ulrraris se spojuje slabý
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r.communicans cum ñervo ulnari,

Praktické poznámky: Poškození kmene n.medianusmá za následek obrnu 
prakticky všech flexorůpředloktí a ruky (s výjimkou m. flexor carpi ulnaris a ul- 
nární části m. flexor digiforum profundus), svalů thenaru (až na m. adductor 
pollicis a caput profundum m.flexoris pollicis brevis) a prvních dvou mm.! um- 
bricales. Výsledkem je téměř úplná ztráta schopnosti flexe ruky. neschopnost 
pronace předloktí a flexe prstů - ohýbají se jen 4. a 5. prst (obraz "přísahající 
ruky"). ;

Při poškození n.medianus v canalis carpi (fzv. "syndromu karpálniho tunelu") 
jsou nejvýraznějšími příznaky různé stupně poruchy citlivosti v oblasii nn. digi
tales palmares proprii. tj. v oblasti I. až 3. prstu a laterálního okraje 4. prstu. 
Příznaky motorického postižení svalů thenaru jsou v těchto případech méně 
výrazné, případně nastupují později. Při chirurgickém zákroku na n.medianus 
v canalis carpi je bezpodmínečně nutné nejdříve vypreparovat motorický 
r.carpeus a zabránit tak jeho možnému poškození při operaci (karpáiní kanál 
se otevírá protětím retinaculum flexorum v jeho mediální části I ). -

Při obstřiku kmene n.medianus (svodná anestesie nebo terapeutický obstřik 
při syndromu karpálniho tunelu) se provádí v distáiní části předloktí nad reti
naculum flexorum. Kmen nervu je uložen mezi šlachami m.palmaris longus a 
m. flexor carpi radialis (obě šlachy lze snadno vyhmatai).

3. N.ulnaris (QažTh,) je nejsiinějším nervem odstupujícím z fasciculus medialis.

Na paži sestupuje v sulcus bicipitalis medialis mediálně od aJÉB&ife. 'Asi upro

střed paže proráží septum intermusculare brachii medlale, klade se na jeho 

dorsální stranu a sestupuje k mediálnímu epikondylu humeru, Na jeho zadní 

straně se vkládá do sulcus n.ulnaris. V těchto místech je nerv krytý pouze íascií a 

kůží, takže je dobře hmafný a snadno zranitelný. Na předloktí vstupuje mezi 

oběma hlavami m.flexQíxdrplulnaris a klade se mezi m.flexor carpi ulnaris a m. 

flexor digiforum profundus. Jeho konečný úsek vstupuje do dlaně před retina

culum flexorum [neprocházípřes canaiis carpi I] laferálně od os pisiforme.

Za svého průběhu na paži nevydává žádné větve. V oblasti loketního kloubí
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Obr. 73: Nervy horní končetiny.
A / Pohled zepředu. 1 - radix med. n.mediáni, 2 - radix lat. n.mediáni, 3 - n. cufa- 
neus brachii med:-, 4 - n.medianus. 5 - n.cutaneus antebrachii med., 6- r. ulnaris 
antebrachii med., 7 - r. ant. z n.cutaneus antebrachii med., 8 - n.medianus, 9 - r. 
communicans cum n.ulnari, 10 -r.palmaris n.medianl, 11 - nn.digitales palmares- 
proprli, 12 - nn.digitales palmares communes, 13 - n.cutaneus antebrachii lat., 
14 - n.interoseus antebrachii ant., 15- rr.musculares, 16 - n.musculocutaneus.
B /  N.ulnaris. 1 - n.ulnaris, 2 - rr.musculares, 3 - r,dorsalis n.ulnaris, 4 - r.palmaris n. 
ulnaris, 5 - r. palmaris superficialis, 6 - nn.digitales palmares communes, 7 - r. pal- 
maris prof., 8- nn.digitales palmares proprii.
C /  N.radialis. 1 >- n.cutaneus brachii lat.inf., 2 - rr.musculares, 3 - r.profundus, 4 - r. 
superficialis, 5 - nn.digitales dorsales, 6 - r.communicans ulnaris, 7 - n.interosseus 
anfebrachii post., 8 - n.cutaneus brachii post. 9 - n.radialis.

vydává senzitivní rr.articulares k jeho kloubnímu pouzdru. Na předloktí vydává 

rr,musculares pro m.flexor carpí ulnaris a pro ulnární čásf m.flexor diaitorum
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profundus (část svalu, jejíž šlachy se upínají na 4. a 5. prst). Prostřednictvím rv 

' dorsalis n.ulnaris, který se odděluje v distální třetině předloktí a stáčí se mezi ul- 

nou a m.flexor carpi ulnaris na dorsální stranu předloktí, ¡nervuje kůži na ulnární 

(mediální) straně ruky. Jeho nn.digitales dorsales ¡nervují oba okraje 4. a 5. prstu 

a mediální okroj 3. prstu. Často však inérvují pouze 5. prst a mediální okraj 4. prs

tu. Nn.digitales dorsales dosahují jen na'prostředni článek prstů, zadní stranu 

distálních článků ¡nervují nn.digitales palmares proprii. V distální části předloktí 

odstupuje z n.ulnaris tenký r.palmaris n.ulnaris. který ¡nervuje kůži v distální části 

předloktí a v obiasti hypothenaru. Před retinaculum flexorum (laterálně od os 

pisiforme) se n.ulnaris dělí na r.superficialis a r.profundus. které se podílejí na 

senzitivní a motorické ¡nerváci dlaně.

R.superficialis vstupuje do dlaně mezi aponeurosis palmaris a šlachy flexorů 

spolu s arcus palmaris superficialis. Vydává tenký r.muscularis pro m.palmaris 

brevls a dělí se na dva silnější nn.diqitales palmares communes, kferé se dále 

větví na nn. digitales palmares proprii pro oba okraje 5. prstu a mediální okraj 4. 

prstu. S touto větvíse spojuje r.communicans cum n. ulnari z n.medianus.

R.profundus yniká do svaloviny hypothenaru a k jednotlivým svalům vydává 

rr.musculares. V hluboké vrstvě dlaně se spolu s arcus palmaris profundus klade 

mezi šlachy flexorů a mm. Interossei. Inervuje motoricky všechny mm.interossei 

palmares i dorsales,.3. a 4. m.lumbricalis, m.adductor polllcis a hlubokou hlavu 

m. flexor polllcis brevis.

Praktické poznámky; N.ulnaris je nejsnadněji zranitelný v oblasti mediálního 
epikondylu humeru. Zde může být přerušen při frakturách distplní části hume- 
ru, poškozen déietrvajícím tlakem proti mediálnímu epikondylu (např. při 
bezvědomí), tlakem okrajů m.flexor carpi ulnaris (tzv. "canalis ulnaris11) při pro
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stupu tímto kanálem. Výsledkem jsou především motorické poruchy (obrny) 
m. flexor carpi ulnaris a ulnární části m. flexor digitorum profundus, svalů hypo- 
thenaru a dalších svalů ruky, které n.ulnaris inervuje. Obrna se projevuje tzv. 
"dráoovitou rukou", kdy jsou prsty v metakarpofalangeálních kloubech v ex- 
tensi, zatímco v interfalangeálních kloubech jsou ve flexi. Nápadná je 
neschopnost addukce palce. Senzitivní poruchy se projevují v oblasti dlaně 
na obou okrajích 5. prstu a mediálním okraji 4. prstu. Na hřbetu ruky je poruše
na cítiv.ost na mediální části, tj. na obou stranách 5. a 4. prstu a na mediální 
straně 3. prstu (pokud zasahuje n. ulnaris jen do poloviny 4. prstu, je hranice 
poruchy cítivosti posunuta mediálněji).

4. N.cutaneus brachii medialis (C5až Th,) je tenkv ccnzitivní nerv, který vystu

puje z fasciculus mediaiis. Prostupuje přes axiiární řasen a inervuje kůži na rrre-

5. N.cutaneus antebrachii medialis (C8až Th,) je také senzitivní větvi z fascicti- 

lus medialis, která je však mnohem delší nežli předchozí nerv. Na paži je součástí 

nervověcévního svazku, asi uprostřed paže vstupuje do podkoží a provází v. 

basilica. V distální části paže se dělí na r.anferior a r. ulnaris.

R.anterior inervuje ulnární část přední strany předloktí.

R.ulnaris se stáčí na dozadu a inervuje ulnární část zadní strany předloktí.

ó. N.axillaris (C^ó) je silný a poměrně krátký nerv z fasciculus posterior. Prochá

zí spolu s a.circumflexa humeri posterior přes foramen humerotricipitale, klade 

se na zadní stranu collum chirurgicum humeri a pokračuje na vnitrní stranu 

m.deltoLdeus.. Vydává rr.motorii pro m.deltoideus a m.teres minor. Ke kloubní

mu pouzdru ramenního kloubu vydává rr.articulares. Kůži regio deltoidea 

inervuje jeho n.cutaneus brachii lateralis superior.

7. N.radialis (C5 až Th,)je dlouhý silný nerv, který vystupuje z fasciculus posteri

or. Sestupuje za a.axillaris před šlachami rn. teres major a m.latissimus dorsi na

diální straně paže. V axile přijímá spojky ze 2. a 3. n.intercostalls mn. rnrgr 

costobrachiales), které ¡nervují kůži axily.
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zadní síranu paže a spolu s a.profunda brachii vstupuje do suicus n.radialis na 

humeru. Obtáčí spirálovitě tělo humeru (mezi úponem caput laterale a caput 

mediale m.tricipitis brachii) na laterálnístranu paže. Prostupuje přes septum in- 

termusculare laterale a dostává se do distální třetiny přední krajiny pažní. Zde je 

uložen v rýze mezi m. brachioradialis a m.brachialis a sestupuje ke krajině loket

ní. Ještě na paži se rozděluje na své konečné větve: r.profundus a r. suoeríiclalis. 

Na paži vydává motorické větve frr.musculares) pro všechny tři hlavy m.triceps 

brachii a m.anconeus a pro většinu svalů laterální skupiny extensorů předloktí 

(m. brachioradialis, m extensor carpi radialis longus a m.extensor carpi radialis 

brevis). Pro kůži na zadní stramě paže odstupují dva nervy. N.cutaneus brachii 

lateralis inferior inervuie kůži pod dolním okrajem m.deltoideus. N.cutaneus bra

chii posterior inervuje kůži v distální části zadní strany paže, Za průběhu v suicus 

n.radialis odstupuje z kmene n.radialis n.cutaneus antebrachii posterior: Tento 

nerv vstupuje do podkoží při septum intermusculare brachii laterale nad začát

kem m.brachioradialis a sestupuje na zadní stranu předloktí. Inervuje kůži zadní 

strany předloktí až po oblast zápěstí.

R.profundus n.radialis prostupuje přes m.supinator (tzv, canalis supinatorius) a 

přechází na zadní stranu předloktí.-Klade se mezi povrchovou a hlubokou sva

lovou vrstvu. Vydává svalové větve k m.supinator a ke všem extensorům na 

dorsáiní straně předloktí. Po membrana Interossea posterior sestupuje sensitivní 

n.interosseus antebrachii posterior. který inervuje zadní část kloubního pouzdra 

radiokarpálního kloubu.

R.superficialís n.radialis sestupuje společně s a.radialis pod m.brachioradialis 

na laterální straně předloktí distálním směrem. V distální části předloktí se pod
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šlachou m.brachioradialls dostává na zadní stranu zápěstí a vydává nn . diaita- 

les dorsales pro obě strany 1. a 2. prstu a laterální stranu 3. prstu. V některých 

případech však ¡nervuje také oba okraje 3. prstu a laterální okraj 4. prstu (viz 

r.dorsalis n.ulnaris). Tyto nervy nedosahují na zadní stranu distálních článků (s vý

jimkou pa lce), které jsou ¡nervovány z nn.digitales palmares propni.

Praktické poznámky: N. radia lis bývá nejčastěji poškozen při zlomeninách 
těla humeru nebo při dlouhotrvajícím tlaku na zadní stranu paže proti humeru 
(např. při bezvědomí). Poruchy se projevíjednak obrnou svalů na zadní straně 
paže a na zadní a laterální straně, předloktí. Postižený není schopen extense v 
loketním kloubu, extense zápěstí a prstů. Obrny jsou provázeny poruchami cit
livosti příslušných oblastí paže, předloktí a ruky.

R.orofundus n.radialis bývá poškozen chronickým tlakem v místě horního 
zesíleného okraje canalis supinatorius (tzv. Frohsova arkáda) při prostupu přes 
m.supinator. Porucha se projeví obrnami svalů zadní skupiny extensorů před
loktí a m.supinator. .

MEZlŽEBERNi NERVY. NN.iNTERCOSTALES

Přední větve hrudních nervů si zachovaly svou původní segmentární úpravu. 

Netvoří pleteně, ale probíhají v jednotlivých mezižeberních prostorech (nn. 

intercostalesi s výjimkou posledního nervu, který probíhá pod 12. žebrem (n, 

subcostalis).

V mezlžeberním prostoru probíhá interkostální nerv v dorsáiním úseku na 

vnitřní straně m.intercostalls externus. Je kryt pom ocí fascia endothoracica a 

pleura parietalis. Při angulus costae vstupuje mezi m.intercostalls internus a m. 

intercostalis intimus a probíhá obloukovitě směrem dopředu. V oblasti chrupav

čité části žebra leží na vnitřní straně m.intercostalls internus a je kryt pomocí
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fascia endothoracica a pleura pariefalis. V mezižeberním prostoru probíhá in- 

terkostáiní nerv spolu s cévami (vasa intercostalia posteriora) v sulcus costae 

kraniálnějšího žebra. Mezižeberní nervově cévní svazek je uspořádán tak, že 

nejkraniálnějije uložena žíla, uprostřed tepna a nejkaudálněji probíhá nerv.

Kraniálních ó interkostálních nervů dosahuje až ke sternu, zbývající kaudální 

nn.intercostales se v konečném úseku stáčí přes chrupavčitou část žebra me- 

diokaudálně a přechází do stěny břišní. Vnikají mezi m.transversus abdominis a 

m.obliquus internus abdominis. Jejich větve dosahují až k linea alba.

Za svého průběhu vydávají nn.intercostales řadu větví: 

a / Rr.musculares pro vlastní svaiy'hrudníku (mm.intercostales, m.transversus 

thoracis), pro svaly spinokostální (mm.serrati posteriores) a pro přední a laterální 

svaly břišní (m.rectus abdominis, m.pyramidalis, m.obliquus externus abdominis, 

m.obliquus internus abdominis, m.transversus abdominis).

b / Rr.cutanei, které inervují kůži hrudníku a břicha. Dělíme je do dvou skupin. 

Rr.cutanei laterales vystupují do kůže mezi přední čárou axilární a čárou me- 

dioklavikulární. V oblasti hrudníku se podílejí na inervaci krajiny prsní (rr. 

mammarii laterales), na břichu inervují kůži v oblasti laterální strany. R.cutaneus 

lateralis z n.subcostalis zasahuje až do krajiny kyčelní. Větve ze 2. a 3. interkostál- 

ního nervu se spojujís n.cutaneus brachii medialls fnn.intercostobrachiales) .

Rr.cutanei anteriores kraniálních nervů vstupují do kůže hrudníku při okraj 

sterna. K prsní krajině vydávají rr.mammarii mediales. Větve kaudálních mezi 

žeberních nervů prostupují přes vagina m. recti abdominis a Inervují kůži břichc 

při střední čáře (dosahují až nad sponu stydkou).

c / Tenké sensitivní nervy, ¡nervující parietalní pleuru a parietální peritoneum
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2. N.subcosíclis má obdobnou úpravu Jeho větve však ¡nervují pouze struktu

ry na břiše.

PLETEŇ BEDERNÍ. PLEXUS LUMBALiS íobr. 74,75)

Plexus lumbaiis leží po stranách bederní páteře uvnitř m. psoas major. Vzniká 

spojením ventrálních větví prvních čtyř bederních nervů (L,r4) , k nimž se připojuje 

spojka z posledního hrudního nervu (ThK). Z pleteně vystupují četně nervy, které 

¡nervují některé svaly břišní, svaly na mediální a přední straně stehna a senzitiv

ně kůži dolní poloviny stěny břišní a přední a mediální strany stehna.

1 .Rr.musculares ¡nervují m.psoas major, m.psoas minor a m.quadratus lumbo- 

rum.

2. N.iiiohypoqasírícus (Th12až L,) vystupuje z laterálního okraje m.psoas major 

a probíhá po vnitřní straně m.quadratus iumborum (leží za ledvinou), klade se 

mezi m.transversus abdominis a m.obliquus internus abdominis a nad crista iiia- 

ca pokračuje obioukovitě dopředu a dolů až ke střední rovině, kde končí nad 

anulus ¡nguinalis superficialis. Za svého průběhu vydává:

a / Rr.musculares pro mm.obliqui abdominis a m.transversus abdominis.

b / R.cutaneus lateralis odstupuje nad crista ¡liaca a ¡nervuje kůži dolní části 

stěny břišní,

c l  R.cutaneus medialis ¡nervuje kůži břicha v oblasti anulus ¡nguinalis superfi

cialis a mons pubis.

3. N.üioinauinalis (L,) probíhá kaudálně od n. ¡liohypogastricus a rovnoběžně s 

ním. Jeho větve mají podobné uspořádání jako u n.iliohýpogastricus. Konečný
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úsek n.ilioinguinalis prostupuje přes canalis inguinaiis a po laterální straně funi

culus spermaíicus vniká u muže do skrota, jehož kůži sensifivně inervuje (rr. 

scrotales). U ženy po prostupu přes canalis Inguinaiis končí v kůži labium majus 

pudendi frr. labiales).

1 2i ' i i

Obr. 74: Plexus lumbalis. 1 - r.med.. 2 - r.'lat.. 3 - r.dors., 4 - r.ventr., 5 - n. iliohypo- 
gasiricus. 6 - n.genitofemoralis, 7 - n.ilioinguinalis, 8 - n.cutaneus femoris lat.,9 - r. 
cutaneus ant., 10 - rr.ventr., 11 - r.cutaneus lat., 12 - r. femoralis, 13 - r. genitalis, 
14 - nn.scrotales ant., 15 - r.ant., 16 - r.cutaneus, 17 - rr.musculares, 18 - r.post., 
19- n.obturatorius, 20 - plexus lumbosacralls.

4. N.aenifofemoralis (L,.2) prostupuje přes m.psoas major a na jeho přední 

st raně se dělí na r.genitalis a r.femoralis.



g / R.aeniíalis prostupuje přes canalis inguinalis a přidává se u muže z mediál 

ní strany k funiculus spermaticus. Inervuje m. cremastrer, tunica dartos scroii. 

kůži skrota a mediální strany stehna. U ženy se spolu s lig.teres uteri dostává do 

labium majus pudendi a ¡nervuje jeho kůži. Podobně jako u muže ¡nervuje také 

kůži na mediální straně stehna.

b / R.femoralis prochází přesjacuna vasorum na přední stranu stehna a ¡ner

vuje kůži přibližně v rozsahu trigonum femorale.

5. N.cutaneus femoris lateralis fU-,1 sestupuje šikmo laterokaudálně po m. 

quadratus lumborum a m.iliacus kěTpina ¡liaca anterior superior, podbíhá late- 

rální část ligamentum inguinaie a přechází na ventrolaterální a poté laterální 

stranu stehna pod fascia lata. Jeho větve přes fascia lata prostupují a inervují 

kůži na laterálnístraně stehna.

ó. N.femoralis (L2.J je nejsilnější a nejdelší nerv z plexus iumbalis. Sestupuje po 

laterální straně m.psoas major do fossa iliaca. Klade se do rýhy mezi rn.psoas 

major a m.iliacus a spolu s m. iliopsoas prostupuje přes lacuna musculorum na 

přední stranu stehna. Ve fossa iliopectinea (iaterálně od vasa femoralia) se dělí 

na řadu větví.

a / Rr.musculares inervují m.iliopsoas, m.quadriceps femoris, m.sartorius a čás

tečně m.pectineus.

b / Rr.cutanei anteríores jsou senziiivní větve, které inervují kůži na přednístra

ně stehna.

c /  N.saphenus je dlouhá senzitivní větev, která zpočátku doprovází a. femo- 

ralis do canalis adductorius, distálněji prostupuje přes lamina vasfoadductoria 

a přidává se k v.saphena magna. Spolu s ní probíhá po vnitřní straně kolena a
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bérce a zasahuje až na vnitřní okraj hřbetu nohy. V oblasti kolena vydává r 

infrapatellaris, na bérci rr.cutanei cruris mediaies.

N.saphenus je jediná větev z piexus lumbalis, která sestupuje distálně pod 

úrověň koiena (!).

Praktická poznámka: Obrna n.femoraiis je provázena neschopností exten- 
se v koienním kloubu a flexe v kioubu kyčelním. Poruchy cítívosti se projevují v 
inervační oblasti, tj. na přední straně stehna, vnitřní straně bérce a vnitřním 
straně nohy.

x y  ■
7. N.obturatorius (L2.4) sestupuje po mediální straně m.psoas maior do canalis 

.obturatorius, Jeho r.muscularis ¡nervuje m.obturatorius externus. Po výstupu z 

canalis obturatorius se dělí na r.anterior a r.posterior.

a / R.anterior probíhá mezi mm.adductorii a většinu z nich (m aracllis m ad- 

ductor longus, m.adductor brevis, m.pectineus) inervuje, K m.pectineus po

měrně často (asi 17%) směřuje samostatný n.obturatorius tc j_ r ante- 

rior odstupuje kožní větev (r.cutaneus) která inervuje kůži na mediální straně 

stehna nad kolenem.

b / R.posterior inervuje m.adductor magnus. Vydává rovněž rr. articulares ^  

kyčelnímu kloubu.

Praktická poznámky: Při obrně n.obturatorius není možná addukce stehna
Dráždění kmene n.obturatorius na stěně malé pánve (např. tlakem nádorů 

močového měchýře, prostaty nebo vaječníků) se může projevovat bolestmi 
na vnitřní straně stehna nad kolenem (r.cutaneus z r.anterior).

Piexus sacralisje mohutná nervová pleteň, která je tvořena předními větve
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Obr. 75: Nervy dolní končetiny.
A / Pohled zepředu. 1 - rr.musculares r.femoralis, 2 - n.saphenus, 3 - r. Infrapatel- 
laris, 4 - rr.cutanei cruris med., 5 - n.peroneus prof., 6 - nn.digitales dors. hallucis 
e t digiti II., 7 - nn. digitales dorsales pedis, 8 - rr.musculares, 9 - n.cutaneus dors. 
intermedius, 10 - n.cutaneus dors med., 11 -n .peroneussuperfic., 12 - n. cutane- 
us surae lat., 13 - rr.cutanei ant., 14 - n.ischiadicus. 15 - truncus lumbosacralls.
B/ Pohled zezadu (hýždě a stehno). 1 - nn.clunium inf., 2 - n.ischiadicus, 3 - n. pe
roneus comm., 4 - r.communicans peroneus, 5 - n,peroneus superfic., ó - n. 
peroneus prof., 7 - n. cutaneus surae lat., 8 - n.cutaneus femorls post., 9 - rr. peri
neales, 10-n. glutaeus inf,, 11 -n.glutaeussup.
C / Pohled zedadu (bérec a noha). 1 - n.ischiadicus, 2 - n.cutaneus surae med.,
3 - rr.musculares, 4 - n.tibialls, 5 - n.suralis, 6 - n.plantaris lat., 7 - r.superfic., 8, 11 - 
nn. digitales plantares communes, 9, 10 - nn.digitales plantares proprii, 12 - r. 
prof., 13 - n.plantaris m ed.’

mi všech křížových nervů (Sv5), nervu kostrčního (Co) a větvemi z posledních 

dvou bederních nervů (L4_5). Tyto poslední dvě větve bývají označovány jako
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truncus lumbosacralis. Plexus sacralis má tvar trojúhelníka, který leží v malé pán

vi na facies pelvina kosti krizové a na m.pirifórmis. Základna trojúhelníka leží při 

foramina sacralia pelvina a vrchol směřuje do foramen infrapiriforme. Z plexus 

sacralis vystupují četné nervy, které inervují převážnou část dolní končetiny 

(kromě oblastí, které ¡nervuje plexus lumbalis, tj. n.femoralis, n.obturatorius, 

n.genitofemoralis a n.cutaneus femoris lateralis).

1. Rr.musculares jsou krátké větve, které ¡nervují kyčelní svaly v blízkosti plete

ně (m.pirifórmis, m.obíuraforius internus, m. quadratus femoris, mm.gemeili),

2. N.aluteus superior (L4 až S,) prostupuje přes foramen suprapiriforme společ

ně s vasa glutea superiora do krajiny hýždové. ¡nervuje m.gluteus medius, 

m.glufeus minimus a m.tensorfasciae lafae.

3. N.aluteus inferior (L5 až-S2) prochází skrze foramen infrapiriforme do 

m.gluteus maximus, který ¡nervuje.

4. N.cutaneus femoris posterior (S,.3) vystupuje spolu s nervem předchozím a s 

n.ischiadicus přes foramen infrapiriforme a probíhá pod m.giuteaus maximus 

na zadní stranu stehna, kterou ¡nervuje. Vydává nn.clunium inferiores, které se 

stáčejí kolem distálního okraje m.gluteus maximus do dolní části hýžcfové kraji

ny. Ke kůži hráze odstupují rr.perineales.
A Zt.

5. N.ischiadicus iL4až S3) je nejdelším a nejsilnějším nervem lidského těla, který 

vystupuje přes foramen infrapiriforme na zadní stranu stehna. Zpočátku leží na 

hluboké vrstvě krátkých svalů kyčelních a je krytý od m.gluteus maximus. Dištái- 

něji sestupuje na m.adductor magnus, kde jej kryjí flexory stehna. V distální části 

stehna vstupuje do fossa poplitea. V různé výši (nejčastěji na rozhraní mezi pro

střední a distální třetinou stehna) se dělí na své konečné větve: n.peroneus



communis a n. tibialis. K rozdělení n.ischiadicus může dojít i mnohem proximál- 

něji a nejsou vzácné případy (asi 12%), kdy je nerv rozdělen již v místě výstupu z 

plexus sacralis a oba nervy (n.peroneus communis a n. tibialis vystupují z plete

ně zcela samostatně - n.peroneus communis leží laterálně, n,tibialis mediálně). 

N.ischiadicus vydává za svého průběhu četné vě tve .- 

a / Rr.musculares odstupují za průběhu na zadní straně stehna a inervují m. bi

ceps fempris, m.semitendinosus a m.semimenbranosus. N.ischiadicus se podílí

také na inervaci m.adductor magnus...

b / Rr.ariiculares inervují sensitivně kloubní pouzdro kyčelního kloubu, 

c / N.peroneus communis probíhá po mediální straně úponové šlachy 

m.Piceps femoris ke caput fibulae, kde je uložený pod kůží a je hmatný. Distál- 

ně odtud vniká do m. peroneus longus a dělí se na konečné větve - n.peroneus 

superficialis a n.peroneus profundus. ,

Z n.peroneus communis vystupuje řada větví:

J  Rr.articulares pro zadní stranu kloubního pouzdra kolenního kloubu a pro arti- 

culatio tibiofibularis.

* N.cutaneus surae lateralis ie kožní nerv, který odstupuje ve fossa poplitea a 

inervuje kůži na laterální straně lýtka. Z tohoto nervu se odděluje 

r.communicans peroneus, který směřuje distálně a mediálně a spojuje se s 

n.cutaneus surae medialis a podílíse na vzniku n.suralís.

(i ' N.peroneus superficialis probíhá mezi fibulou a m. peroneus longus, distálněji 

je uložen mezi oběma mm.peronei, které ¡nervuje (rr.musculares) a dále sestu

puje mezi m.peroneus longus a m. extensor digitorum longus. V dolní třetině 

bérce prostupuje přes fascia cruris do podkožního vaziva a dělí se na n. cutane-
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us dorsalis medialis a n.cutaneus dorsalis intermedius, které probíhají po dorsum 

pedis k prstům. N.cutaneus dorsalis medialis se dělí na nn.diqiíales dorsaies 

pedis, které ¡nervují kůži prvního, druhého a mediální strany třetího prstu (vyne

chávají přivrácené strany prvního a druhého prstu !). N.cutaneus dorsalis 

intermedius ¡nervuje svými nn.diaitales dorsaies pedis laterální okraj třetího prs

tu, oba okraje čtvrtého prstu a mediální okraj pátého prstu. 

í  N.peroneus profundus prochází zpočátku přes m.peroneus Iongus, septum 

infermusculare anterius a po prostupu přes m. extensor digiforum Iongus vniká 

do štěrbiny mezi m.tibialis anterior a m. extensor hallucis Iongus a sestupuje na 

hřbet nohy. Svými rr. musculares ¡nervuje přední skupinu svalů bércových a krát

ké svaly hřbetu nohy. Na dorsum pedis podbíhá šlachu m.extensor hallucis 

Iongus k první interoseální štěrbině, kde se dělí na n.diqitalis dorsalis hallucis 

lateralis a n. diaiíalis dorsalis diaiti secundi medialis pro přilehlé okraje prvního a 

druhého prstu.

Praktická poznámka: Obrna n.peroneus communis vede k vyřazení svalů 
na přední a laterální straně bérce a krátkých extensorů na hřbetu no
hy. Postižený není schopen extense nohy a prstů, špička nohy přepadává a 
postižený o ni zakopává.

Příčinou obrny n.peroneus communis bývá často dopravní úraz (caput 
fibuiae a v jeho sousedství uložený kmen n.peroneus communis leží přibližně 
ve výši nárazníků osobních automobilů).

d /  N.tibialis sestupuje středem fossa poplitea mezi oběma hlavami m. gast- 

rocnemius jako přímé pokračování kmene n.ischiadicus. Ve fossa poplitea leží 

za vasa poplitea a poněkud laterálně od nich. Vstupuje pod arcus tendineus 

m. solei mezi m.soleus a hluboké svaly bércové. Probíhá spolu s vasa to a lia  

posteriora směrem za mediální kotník a přetáčí se na planta pedis, Za mediál
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ním kotníkem je uložen pod relinacuium flexorum mezi šlachami m. flexor 

digitorum longus a m.flexor hallucis longus, za vasa tibialia posteriora. Ještě 

před vstupem do planta pedis se dělí na n. plantarís medialis a n.planfaris 

lateralis. Za průběhu na bérci vydává n.1 ibialis řadu větví:

N.cutaneussurae medialis odstupuje ve fossa politea a sestupuje do podkoží 

lýtka ((provází v.saphena parva). Spojuje se s r.communicans peroneus z n. 

cutaneus surae lateralis a spolu s ním vytvářín.suralis. Tento nerv inervuje kůži lýt

ka a laferální strany paty (rr.caicanei laterales!. Sestupuje za laferální kotník a 

na laferální okraj nohy jako n.cutaneus dorsalis lateralis. Vedle kůže lateráiního 

okraje nohy inervuje také kůži na laterálnístraně pátého prstu.

Rr. musculares ¡nervují svaly zadní skupiny bérce.

' / N.interosseus cruris probíhá po zadní straně membrana interossea cruris, sen

zitivně ji inervuje a vydává sensifivní větve k articulatio tibiofibularis a k articu- 

latiotalocruralis.

* Rr.caicanei mediales inervují kůži na mediální straně paty.

N.plantaris medialis se odděluje za mediálním kotníkem a probíhá spolu s a. 

plantaris medialis distálně na chodidlo. Klade se mezi m.abductor hallucis a m. 

flexor digitorum brevis. Oba svaly inervuje írr.musculares!. Zhruba uprostřed 

planta pedis se dělí na své konečné kožní větve ín.diaifalis plantaris proprius 

hallucis a tři nn. digitales plantares communes!. N.diaitalis plantaris proprius 

hallucis inervuje mediální stranu pglce g vydává motorickou větev pro m.flexor 

hcllucis brevis. Nn.digitales plantares communes probíhají pod aponeurosis 

plantaris a dělí se na nn.digitales plantares proprii. které inervují laterální stranu 

palce, obě strany 2. a 3. prstu g mediální stranu 4. prstů. Odstupují z nich tcké
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motorické větvičky pro 1. a 2. m.iumbricaiis.

N.plantaris lateralis sestupuje spolu se stejnojmennou tepnou pod m. abduc- 

tos hailucis a distálněji se klade mezi m.flexor digitorum brevis a m.quadraius 

plantae a směřuje k basi 5. metatarsu. Vydává rr.muscuiares pro m.quadrafus 

plantae a m.flexor digiti-quinli. Laterálně.od m.quadratus plantae se dělí na r. 

superficialis a r.profundus. R.superficialis směřuje ke 4. a 5. prstu a dělí se na nn. 

digitales plantares proprii pro lateráiní okraj pátého prstu a pro přiléhající okraje

4. a 5. prstu. R.profundus vniká do hloubky chodidla, klade se mezi šlachy dlou

hých flexorů a mm.interossei, stáčí se mediálně a vstupuje mezi mrn.interossei a 

caput obliquum m.adductoris hailucis. Svými motorickými větvemi inervuje 

m.opponens digiti quinti, mm.interossei, 3. a 4. m. lumbricalis a m.adductor hai

lucis. ____ _

ó. N.pudendus (S,.5) odstupuje z kaudálního oddílu plexus sacralis. Vzniká při 

dolním okraji m.pudendus a z pánve vyslupuje přes mediální okraj foramen in- 

frapiriforme. Společně s vasa pudenda interna se stáčí kolem spina ischiadica 

do foramen ischiadicum minus a vniká zezadu do fossa ischiorectalis. Ve fossa 

ischiorectalis probíhá po její lateráiní stěně ve fascia obturatoria interna 

fcanalispudendalisl. Směrem dopředu dosahuje až k symphysis pubica. Za své

ho průběhu ve fossa ischiorectalis vydává rr.muscuiares pro m.levafor ani a m. 

coccygeus, Nn.rectales inferiores směřují přes tukové těleso ve fossa ischio

rectalis k řitnímu otvoru a ¡nervují m.sphincfer ani externus- a senzitivně kůži 

kolem anáiního otvoru. Nn.perineaies směřují do kůže hráze a vydávají senzitiv- 

ní rr.scrotales posteriores (u ženy rr.labiales posteriores) a motorické věive pro 

m.transversus perinei superficialis, m.transversus perinei profundus, m. bulbos-



pongiosus a m. ischiocavernosus. Konečným úsekem n. pudendus ié n.dorsalis 

penis (n.dorsalis clitoridis), který společně se stejnojmennými cévami přechází 

pod ligamentum arcuafum pubis na zadní stranu dorsum penis (clitoridis). Svý

mi sensitivními větvemi ¡nervuje kůži penisu (clitorisu) a u muže také sliznici 

močové trubice.

7. N.coccvaeus (S5 až Co) jsou drobné větévky, které vytváří pleteň na m. 

coccygeus (plexus coccyqeus). Z této pleteně vystupují tenké nn. anococ- 

cvaei, které probíhají kolem iigarnentum sacrotuberale do kůže mezi řitním ot

vorem a hrotem kostrče a sensitivně ji ¡nervují a tenké rr.musculares k zadní části 

m.levator ani a k m.coccygeus.

A AUTONOMNÍ NERVOVÝ SYSTÉM. SYSTEMA NERVOSUM AUTONOMiCUM

Udržování optimální činnosti vnitřních orgánů v konkrétní dané situaci tak, 

aby odpovídala momentálním potřebám organismu, je úkolem autonomního 

nervového systému. Jak vyplývá z názvu, má tento systém funkční samostat

nost a je nezávislý na vyšších etážích centrálního nervového systému. Tato 

nezávislost je však jen zdánlivá, funkční stav hladkých svalů, myokardu i 

žlázových elementů je významným způsobem ovlivňován také kůrou mozko

vou, především emočními stavy.

Autonomní nervový systém má podobně jako nervový systém cerebrospi- 

nální dvě části.

Část centrální je představována parasympatickými a sympatickými jádry
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mozkového kmene a míchy.

Periferní část je tvořena sympatickým a parasympatickým oddílem aufono- 

mího nervového systému (pars sympathica a pars parasympathica).

Výkonné složky vnitřních orgánů jsou reprezentovány hladkými svalovými 

buňkami, buňkami myokardu a žlázovými buňkami. Uvedené struktury jsou pod 

dvojím nervovým vlivem, který vykonává pars sympathica a pars parasym

pathica. Obě složky autonomního nervového systému navzájem úzce spolu

pracují, i když se v řadě případů zdá, že působí protichůdně a zajišťují normální 

funkci vnitřních orgánů.

Visceromotorická inervace hladkých svalů, myokardu a žlázových struktur ve 

stěně vnitřnícirorgánů se liší od inervace příčně pruhovaných svalů. U viscero- 

motorické inervace vnitřností je do eferentních drah zařazen minimálně jeden 

další neuron, který je uložen v autonomních aanaliích. Do autonomních ganglií 

přicházejí z centrálního nervového systému silně myellnizovaná vlákna (neurify 

preqanqliových neuronů). Eferentní fpostqanaliová) vlákna, která z ganglií vy

stupují k orgánům, patří k nemyellnizovaným vláknům (C vlákna) a jsou mno

hem četnější než aferentní vlákna příslušného ganglia. V gangliu se tedy afe- 

renfní vlákno bohatě větví a končí synapsemi na četných neuronech post- 

gangliových. Touto cestou poměrně malý počet neuronů centrálního nervo

vého systému kontroluje a řídí funkci vnitřních orgánů. Preqanqliové neurony 

jsou bez výjimky cholineraní ína synapsích s postgangliovými neurony se uvol

ňuje acetvlcholin). Postaanaliové neurony parasympatickvch ganglií jsou opět 

pouze cholineraní. V sympatických qanaliích patří většina z nich do skupiny 

neuronů adreneraních (uvolňovaný mediáfor patří do skupiny katecholamT-—
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nul. Pouze malá část patří do skupiny neuronů cholinergních (viz níže).

Pars sympathica (obr. 7ó)

Sympalikus stimuluje aktivity spojené s výdejem energie - zrychlení a zlnten- 

zivnění srdeční činnosti, zvýšení krevního tlaku, zvýšení hladiny krevního cukru 

(katabolické reakce). Sympatická odpověd organizmu se projevuje výrazně 

při stresových reakcích. Mediátor, který je uvloňován na synapsích mezi pre- a 

postgangliovými neurony v sympatických gangliích je acetylcholin (stejně jako 

u parasympatiku). Na konci postgangliových sympatických,vláken (synapse s 

výkonným orgánem) se však uvolňuje noradrenalin (i na synapsi uvnitř enteric- 

kého nervového systému). Sympatický systém je proto označován jako 

noradreneraní. ! Sympatická inervace polních žláz a hladkých svalových bu

něk kůže ie však cholinerqní (výjimka!) - kožní oblasti nemají parasvmpatickou 

inervaci ! To vysvětluje skutečnost, že sudomotorická vlákna jsou anatomicky 

sympatická, funkčně jsou však parasympaíická ( ! ).

Preqanqliové sympatické neurony jsou uloženy v nucleus intermediolateralis 

v segmentech Ce až L2.3, Vlákna těchto neuronů jsou většinou krátká a dostávají 

se do truncus sympathicus cestou rr.communicantes albi odpovídajících míš

ních nervů. Většina pregangliových vláken se přepojuje v gangliích truncus 

sympathicus, část pregangliových sympatických vláken všák opouští truncus 

sympathicus bez interpolace v jeho gangliích a pokračuje k prevertebrálním 

pletením prostřednictvím nn.splanchnici. Přepojení na postgangliové neurony 

se uskuteční až v gangliích pletení kolem aorty, případně až v intramurálních 

gangliích. Postgangliová vlákna pak končí u výkonných orgánů. Výjimkou je



251

dřeň nadledviny, která reprezentuje postgangliový sympatický neuron. Dřeň 

nadledviny je zásobována přímo pregangiiovými větvemi sympatiku. Postgan- 

gliová sympatická vlákna, která zásobují stěnu trávicí trubice, nekončí přímo u 

hladkých svalových buněk a žlázových buněk, ale v intramuráiních pleteních 

tzv. enterálního nervového systému.

Sympatická pregangliová vlákna, která jsou určena pro stěnu trupu a kon

četiny, jsou přepojována ve všech gangliích truncus sympathicus a cestou rn 

communicantes arisei (postaangliová vlákna) se přidávají k míšním nervům a 

jejich prostřednictvím se dostávají k hladkým svalům kůže (mm.arrectores piio- 

rum, tunica dartos scroti), kožním žlázám a kožním cévám.

Podráždění sympatiku vyvolává difusní (celkovou) reakci - rozdíl proti para- 

sympatiku ! (viz výše). V gangliu se pregangliové sympatické vlákno bohatě 

větví a spojuje se s velkým počtem postgangllových neuronů (tím má rozsáhlé 

spojenís vlastními efektory nebo s neurony enterální pleteně). Navíc jsou medi- 

átory (katecholaminy), které jsou uvolňovány na konci postsynaptických
• * 

neuronů a ve dřeni nadledviny, rozkládány poměrně pomalu

Pars parasympathžca

Hlavní úlohou parasympatiku v organizmu je řídit metabolické funkce, které 

mají charakter uchování energie (anabolické funkce]. Patří sem zpomalení sr

deční frekvence, zmenšení sily srdečních kontrakcí, snížení krevního tlaku, 

zvětšení aktivity trávicího systému. Vzhledem k uvolňovaným mediátorům 

(acefvlchoiinl. je parasympalikus "cholinerqní". Systém ovlivňuje pouze malé 

ohraničené oblasti těla (neovlivňuje většinou tělo jako celek). To je způsobeno
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mnohem menším počtem synaptických kontaktů mezi pre- a postgangliovými 

neurony v parasympalických gangiií ve srovnání s velkou divergencí v gangli- 

ích sympatických. Navíc je acetylcholin velmi rychle inaktivován acetyl- 

cholinesterázou - má poměrně velmi krátkou dobu účinku.

Preaangliové parasympatické neurony s dlouhým axonem jsou umístěny v

parasympatických jádrech některých hlavových nervů mozkového kmene (n.
• in  Tu u x

oculomotorius, n.facialis-, n.glossopharyngeus a n.vagus) a v difusním jádru ob

lasti sakrálních segmentů hřbetní míchy, které leží v prodloužení nucleus Inter- 

mediolaferalis. Pregangiiová vlákna n.oculomotorius končí v ganglion cliiare, 

pregangliová vlákna n.facialis v ganglion pterygopalatinum a ganglion sub- 

mandibulare. Pregangliová vlákna z n.glossopharyngeus se přepojují v gan

glion oficum. Pregangliová vlákna z n.vagus končí v prevertebrálních plete

ních dutiny hrudní a břišní. Prevertebrální vlákna sakrálního parasympatiku se 

přepojují v gangliích pánevních pletení.

Střevní (enferáiní) nervový systém

Ve stěně trávicí trubice (od jícnu po konečník) je obrovské množství auto

nomních neuronů (je srovnatelné s počtem neuronů ve spinální míše). Neurony 

jsou rozloženy ve dvou vrstvách - plexus myentericus (Auerbachi), který je 

uložen mezi longitudinální a cirkulární svalovou vrstvou a plexus submucosus 

(Meissnerfl v tela submucosa. Pleteně jsou tvořeny velkým počtem skupinek 

drobných neuronů a četnými tenkými spojovacími nemyelinizovanými vlákny. 

Tato vlákna propojují skupiny neuronů v jednom plexu i obě pleteně navzájem 

a eferentní vlákna pak směřují k výkonným orgánům (hladké svalové buňky a
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žlázové buňky střevní stěny). Současné poznatky prokazují, že vedle parasym- 

patických pregangliových vláken přlcnázík neuronům pleteně i postgangliová 

vlákna sympatiku. Tato vlákna předávají své informace neuronům enterálních 

pletení a až jejich prostřednictvím jsou ovlivňovány hladké svalové buňky a 

žlázy ve stěně trávicí trubice.

SYMPATIKUS. PARS SYMPATHiCA

Centrální oddíl sympatiku představuje protáhlý jaderný komplex fnucleus 

intermediolateraiis), který je uložen v postranních sloupcích šedé hmoty míšní v 

rozsahu segmentů C8až L2.3 Periferní oddíl sympatiku představují dva sympatic

ké kmeny ftrunci svmpathicO, které jsou uloženy po obou stranách páteře a 

jejich aferentními a eferentními nervy. Eferentní nervy končí u výkonných orgá

nů, příp. v gangllích smíšených autonomních pletení fprevertebrální pleteně].

Truncus svmpathlcus je párový nervový provazec, který se táhne po obou 

stranách páteře od spodiny lební po kostrč. V jeho průběhu jsou uložena četná 

ganglla faanalia trunci svmpathicP. Truncus sympatikus je dělen na část krční 

fpars cervicalis), hrudní fpars thoracica), břišní (pars abdominalis) a pánevní 

fpars pelvina). Za vývoje odpovídal počet ganglií v jednotlivých oddílech poč

tu míšních segmentů, postupně však některá ganglia splynula a jejich počet se 

redukoval. V krčním oddílu jsou zpravidla 3 páry uzlin, v hrudním oddílu je TO až 

11 párů ganglií, v břišním oddílu je 4 až 5 párů ganglií, v pánevním oddílu jsou 4 

až 5 párů uzlin. Poslední (kostrční) uzlina je nepárová íaanalion impar), oba 

sympatické kmeny se v tomto místě spojují. Úseky sympatických kmenů, které
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leží mezi sousedními ganglii označujeme jako rr. interaanalionares. Ganglia 

obou sympatických kmenů jsou propojena i příčnými spojkami, které probíhají 

před páteří).

Aferentní preaanaliová vlákna přicházejí ke gangliím z míšních nervů v rozsa

hu segmentů C8 až L2.3 (rozsah uložení sympatického jádra nucleus inter- 

mediolateralis), tj. k nejkaudálnější uzlině krčního oddílu, k uzlinám hrudního od

dílu a ke dvěma nejkraniálnějším uzlinám bederního oddílu, cestou rr. commu

nicantes albi (ieiich bílá barva je dána silnou myelinovou pochvou). Do ostat-' 

nich uzlin, které jsou uloženy kraniálněji a kaudálněji, přicházejí pregangliová 

vlákna cestou sympatického kmene (rr.interganglionares). Z uvedeného vyplý

vá, že všechna ganglia sympatických kmenů nemají rr.communicantes albi 

(I). Většina pregangliových vláken se v uzlinách přepojuje a z ganglii vystupují 

větve eferentní.

Eferentní vlákna sympatických ganglii jsou trojího typu: 

a / rr.communicantes arisei vystupují ze všech ganglii sympatického kmene 

a spojují se se sousedními míšními nervy. Jejich prostřednictvím se dostávají 

postgangliová sympatická vlákna do oblastí, které jsou příslušnými nervy ¡ner

vovány. Tato vlákna ¡nervují především kožní žlázy a hladké svalové buňky v 

kůži. Šedá barva vláken je dána tím, že vlákna prakticky postrádají myelinovou 

pochvu.

b / rr. vasculares se přidávají k cévám a v jejich adventicii tvoří pleteně. Podél 

cév se tak dostávají sympatická postgangliová vlákna k cílovým orgánům, 

c / rr.viscerales směřuií jako samostatné nervy k autonomním pletením orgá

nů tělních dutin. Tyto nervy jsou také označovány jako nn.splanchnici. Část



Obr. 7ó: Sympatická vlákna ve spináiním nervu, rr.communicantes (albus ef gri- 
seus). Senzitivní vlákna jsou vyznačena plnými čarami, autonomní vlákna čár
kami a tečkami. 1 - zadní kořen mišního nervu, 2 --pseudounipolární neuron. 3 - 
ggl.spinale, 4 - viscerální ařerentní vlákno, 5 - kožní aferentní vlákno, ó - zadní ko
řen misnfno nervu, 7 - r.communicans griseus, 8, 10 - postgangliová vlákna, 9 - 
viscerální ganllon, 11 - ggl.trunci sympathici, 12 - r.communicans albus, 13 - 

| předníkořen míšního nervu, 14 - pregangllová vlákna.

vláken v těchto splanchníckých nervech jsou vlákna postgangliová (přepoje-
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ná v sympatických gangliích). Jiná vlákna se však v gangliích sympatického 

kmene nepřepojlla (uzlinami pouze procházejí) a pokračují jako vlákna pre- 

gangliová k prevertebrálním autonomním pletením. Jejich přepojení se usku

teční až v gangliích těchto pletení (jejich postgangliová vlákna jsou v těchto 

případech krátká).

2-0 ) I. Krční oddíl svrnoafiku (pars cervicalis partis svmpathicae) je uložen podél 

krční páteře před processus transversi krčních obratlů v prevertebrálním listu 

krčnífascie. Skládá se ze tří ganglií (ganglion cervicale superius. ganglion cervi

cale medium a ganglion cervicale inferius) a je spojujících rr.intergan- 

gllonares. .

!. Ganglion cervicale superius (obr. 77) je velká protáhlá uzlina vřetenovitého 

tvaru (délka asi 20 mm, šířka asi 5 mm), která leží na m.longus capitis před příč

nými výběžky 2. až 4. krčního obratle. Je uložena za a.carotis interna a me- 

diálně od kmene n.vagus. Pregangliová vlákna do tohoto ganglia přicházejí z 

nižších oddílů krčního sympatiku prostřednictvím rr.communicantes albi posled

ního krčního a prvního hrudního nervu. Z ganglia vystupuje řada eferentních 

větví.

a / Rr.communicantes arisei do prvních čtyř krčních nervů, 

b / N.iuaularis směřuie k íoramen iugulare a spojuje ses ganglion inf. n. glosso- 

pharyngei a s gangiion inf. n.vagi (n. jugularis je srovnatelný s rr.grisel com

municantes míšních nervů).

c l  N.caroticus internus ie neisiiněiším nervem z ganglion cervicale superius. 

Vystupuje z horního oddílu uzliny k a. carotis interna, na jejíž stěně vytváří periar-



teriální pleteň [plexus caroticus internus). Pleteň provází a.carotis interna až do 

sinus cavernosus, kde je označována jako plexus cavernosus. Poté se pleteň 

rozděluje a přechází na jednotlivé větve a.carotis interna (např. plexus 

ophthalmicus). Z plexus caroticus internus, resp. z plexus cavernosus vystupuje 

celá řada větví.

Obr. 77: Ganglion cervicale superlus. 1 - plexus caroticus, 2- n.caroticus int., 3 - 
n. cardiacus cervicalis sup., 4 - plexus caroticus comm., 5 - plexus caroticus 
ext., 6 - rr.laryngopharyngei, 7 - nn.carotici ext., 8 - ggl. cervicale sup., 9 - n, ju- 
gularis.

Nn.caroticotvmpanlci prostupují přes stejnojmenné otvory v přední stěně du-
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tiny bubínkové a stávají se součáslí plexus tympanicus.

N .petrosus profundus se odděluje z pleteně píi foramen caroticum internum. 

Z dutiny lební vystupuje přes synchondrosis-sphenope}rosa většinou se spojuje s
V,

n.petrosus major a jako n.canaiis ptervaoidei prostupuje uvedeným kanálkem
H uts'

do fossa pterygatete«. N. petrosus profundus představuje sympatický kořen pro 

ganglion pterygopalatinum (viz ganglion pterygoplatinum).

Radix sympathica aanalii ciliaris odstupuje z plexus ophthalmicus a bez přeru

šení prostupuje gangliem. Stávají se součástí nn,ciliares breves a ¡nervují m. di

lator pupilae (viz ganglion ciliare).

Rr.orbitales se oddělují z plexus ophthalmicus a ¡nervují hladké svaly očnice 

(m.orbitalis, mm.tarsales).

d / Nn.carofici externí se přidávají k a.carotis externa a na její stěně vytvářejí 

plexus caroticus externus. Tato pleteň pokračuje na všechny větve a.carotis ex

terna. Z plexus a.faciaiis se odděluje sympatický kořen pro ganglion sub- 

mandibuiare (radix sympathica) a z plexus a.meninqeae mediae odstupuje 

sympatický kořen pro ganglion oticum (viz uvedené uzliny). Z pleteně vystupují 

drobné větvičky ke glomus carolicum, které je uloženo v místě rozdělení a. ca 

rotis communis na a.carotis interna a a.carotis externa. Plexus caroticus 

externus sestupuje kaudálním směrem na kmen a.carotis communis (plexus ca - 

roticus communis).

e / Rr.larvnaopharynaei isou tenké větvičky, které se spojují s rr.pharyngei z 

n.glossopharyngeús a z n.vagus v plexus pharyngeus a v n.laryngeus superior. 

Přivádějí sympatická vlákna ke žlázám sllznice hltanu a hrtanu. 

f/  N.cardiacus cervicalis superior vychází z dolní části uzliny a sestupuje podél

í  A ; /U/WU//3

\
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prevertebrálních svalů za a.carotis interna a communis (vlevo) a za Iruncus 

brachiocephalicus (vpravo) do mediastino k srdci, kde končí v plexus car- 

diacus.

2. Ganglion cervicale medium je malá uzlina ovoidního tvaru uložená na m. 

longus colli před processus tronsversus ó. krčního obrofle. Uzling leží před a. thy- 

roidea inferior. Truncus sympaticus který sestupuje ke kaudální krční uzlině (r. 

interganglionaris) se rozděluje na několik svazků, které obemykají a.subclavia a 

tvoří kolem ní kličku íansa subclavia). Pregangliová vlákna do tohoto ganglia 

přicházejí z nižších oddílů krčního sympatiku prostřednictvím rr. communicantes 

albi posledního krčního a prvního hrudního nervu. Eferentní vlákna vystupují 

prostřednictvím několika nervů.

a / Rr.communicantes arisei k 5. a ó, krčnímu nervu.

b / Rr.vasculares se přídávají k a.carotis communis a podílejí se na tvorbě ple

xus caroticus communis.

c / Rr.viscerales směřují ke štítné žláze a k příštifným tělískům.

d / N.cardiacus cervicalis medius sestupuje spolu s n.cardiacus cervicalis su

perior k plexus cardiacus.

Kaudálně od ganglion cervicale medium (ve výši příčného výběžku 7. krční

ho obratle) bývá téměř pravidelně uložena drobná uzlina (ganglion verte

bróle), která je pomocí r.communicans griseus spojena se 7. krčním nervem. 

Její eferentní vlákna fnn. vertebrales) se přidávají k a.vertebraiis a tvoří na ní 

plexus vertebralis. Pokud uzlina není vytvořena, odstupují nn. vertebrales z gan

glion cervicale inferius.

3. Ganglion cervicale inferius většinou splývá s prvním gangliem hrudního
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oddílu a tvoří ganqlion cervicothoracicum (gangiion stellgfuml. Ganglion ce- 

rvi- cothoracicum je'velká uzlina nepravidelně hvězdicovitého tvaru, která leží 

před příčným výběžkem 7. krčního obratle za a.vertebraiis a před hlavičkou 1. 

žebra. Do ganglia vstupují rr.communicantes albi posledního krčního a prvního 

hrudního nervu, které přivádějí pregangiiová vlákna. Z uzliny vystupuje celá řa

da eferentních nervů, 

a / Rr.communicantes arisei pro ó.a 7. krční a 1. hrudní nerv. 

b / Rr.vasculares se přidávají k a.subclavia a na její stěně tvoří plexus sub- 

clavius (pleteň pokračuje podél a. axillaris a a.brachialis a jejich větví). Pokud 

není vytvořeno gangilon vertebrale odstupují z gangllon cervicothoracicum 

nn.vertebrales (viz výše).

c l  Rr. viscerales směřuií ke štítné žláze ja ke glandulae pardthyroideae. 

a’/  N.cardiacus ce~rvicalis inferior sestupuje do plexus cardiacus.

Praktická poznámka: Poškození krčního oddílu sympafiku nebo jehú vyřa-' 
zení obstnkem gangiion cervicothoracicum se projeví souborem příznaků. Vy
řazení sympatické inervace oka se projeví jako miosis (zúžení pupily převahou 
m.sphincfer pupillae), ptosis (štěrbina mezi víčky je zúžená - obrna mm. tarsa- 
les) a enophthalmus (v důsledku obrny m.orbifalis je oční koule, zapadlá do 
orbity). K tomuto tzv. Hornerovu syndromu (Hornerovo trias) se přidává zarud
nutí kůže obličeje (vasodilatace cév kůže obličeje) a omezení sekrece potu v 
obličeji (důsledek vyřazení sympatické inervace kožních žláz).

11. Hrudní oddíl svmpatiku (pars thoracica partis sympathicael je uložený po 

stranách hrudní páteře laterálně od těl obratlových a před hlavičkami žeber 

(obr. 78). Kraniálně (v apertura thoracis superior) navazuje na krční oddíl sym- 

patiku, kaudálně přechází do sympatiku břišního (bránicí prostupuje štěrbinou
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mezi crus mediaie a crus lalerale). Do hrudního sympatiku je vloženo 10 až 12 

uzlin íaanqlia thoracica). Vlastnítruncus sympathicus není v hrudním oddílu jed

notný (ganglia jsou spojena pomocí 2 až 3 rr.lnterganglionares). Aferentní 

pregangliová vlákna přistupují k uzlinám z interkostáiních nervů prostřednic lvím 

rr.communicaníes albi. Z uzlin odstupují četné eferentní větve.

Obr. 78: Hrudnioddil sympatiku. 1 - nn.cardiaci Ihoracici. 2 - ganglia ihoracica, 
3 - plexus renalis, 4 - r.renalis, 5 - n.splanchnicus imus. 6 - n.splanchnicus minor, 7 - 
ggl.splanchnicum, 8 - n.splanchnicus major, 9 - pars Ihoracica trunci sympathi
es 10- ganglion cervicothoracicum (stellatum).
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a / Rr.communicantes grisei přivádějí postgangliová vlákna do všech nn. in- 

tercostales.

b / Rr.vasculares směřují k tepnám hrudníku a tvoří na jejich stěnách pleteně 

(plexus aorticusthoracicus).

c / Nn.cardiaci thoracici odstupují z 2. až 4. uzliny a vstupují do plexus 

cardiacus. '

d / Rr.pulmonalesse přidávajík bronchům a v plících se podílejí na vzniku pie- 

xus pulmonalis.

e / Rr.oesophagei se stávají součástí plexus oesophaaeus. 

f /  N.splanchnicus major vzniká spojením větví z ó. až 9. hrudního ganglia a se

stupuje šikmo mediokaudáinš po lateráiní straně páteře k bránici. Prostupuje 

přes její crus mediaie spolu s v.azygos (v.hemiazygos) do dutiny břišní a končí v 

plexus coeliacus. Před průchodem bránicí bývá součástí nervu nekonstantní 

qanqlion splanchnicum.

g / N.splanchnicus minor vzniká z větviček vystupujících z 10, a 11. gangila a 

probíhá podobně jako nerv předchozí přes bránici do plexus coeliacus a ple

xus renalis.

h/ N.splanchnicus imus ír.renalis] je nekonstantní nerv, který odstupuje z nej- 

kaudálnějšího hrudního ganglia. Spolu s n.splanchnicus minor končí v plexus 

renalis.

Všechny uvedené nn.splanchnici obsahují většinou pregangliová (v gangli- 

ích truncus sympatlcus nepřepojená), myelinizovaná vlákna. Tato vlákna se 

přepojují až v uzlinách smíšených autonomních preveriebrálních pletení (viz 

dále).
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svmpathicae). Truncus sympathicus vstupuje do břicho přes bránici (mezi crus 

mediole a crus laterale). Vpravo se klade za v.cava inferior, na levé straně leží 

laterálně od aorty. Vzhledem k páteři ležíventroiaterálně od obratlových těl při 

mediálním okraji m.psoas major. Do pánve vstupuje přes promontorium a se

stupuje po pánevní pioše kosti krizové (mediálně od foramina sacralia pelvina) 

ke kostrči, kde se oba trunci sympathici spojují. Do břišního oddílu sympat ického 

kmene je vloženo 4 až 5 uzlin (aanalia lumbalia), do pánevního oddílu pak 4 až 

5 uzlin (aanalia sacralia). V místě spojení obou sympatických kmenů před kostr- 

čí leží nepárové aanalion impar. Pregangliová vlákna do uzlin břišní a pánevní 

části truncus sympathicus přivádějí rr.communicantes albi prvních tří bederních 

nervů. Eferentní vlákna vystupují z gangllí v podobě celé řady větví.

a / Rr.communicantes arisei se přidávají ke všem nervům v rozsahu L, až Co. 

b / Nn.splanchnici lumbales vystupují z lumbálních ganglií a vstupují do smíše

né autonomní pleteně kolem břišní aorty (plexus aoríicus abdominalis).

c / Nn.splanchnici sacrales odstupují ze sakrálních gangllí a vstupují do smíše

né autonomní pleteně pánevní (plexus hypoqastricus).

PARASYMPATIKUS. PARS PARASYMPATHICA

Parasympatikus netvoří na rozdíl od sympatlku samostatné nervy, ale je sou-
/

částí některých hlavových nervech (hlavový parasympatikus) a sakrálních 

míšních nervů (sakrální parasympatikus). Parasympatická vlákna tedy nejsou 

obsažena ve větvích sympatického kmene, ale přicházejí přímo z ústředního



264

nervového systému bez spojení se systémem sympatickým. Probíhají tedy 

"mimo"- ("para"-) sympatikus. Pregangliový parasympatický neuron je dlouhý, 

parasympatická ganglia jsou uložena v periferii blízko vlastním ¡nervovaným or-
♦

gánům, V těchto gangliích se pregangllové vlákno přepojí na neuron post- 

gangliový, který se účastní na formovánísmíšených autonomních pletení.

A Hlavový parasvmpatikus se dělí na část mesencefalickou (n. oculomo- 

torius) a část bulbární ín.facialis, n.qiossopharynaeus a n. vagus).

1. N.ocuiomotorius obsahuje parasympatická pregangiiová vlákna, která za-
- • -• ■ '.......................... ....... .......... ..... ........... V

čínají v nucl.parasympaticus n.oculomotorii (jádro Edinger-Westphalovo). 

Parasympatická vlákna probíhají kmenem n. oculomotorius a vstupují do jeho 

. rámus inferior. Z rámus inferiorse vedle motorických větví k okohybným svalům 

-se odděluje krátká větev íradix oculomotoria s. parasvmpathica). která vstupu

je do qanqlion ciiiare. Po interpolaci v tomto, gangliu ¡nervuje-m-ciliane se 

postgangllová vlákna stávají součástí smíšených nn.ciiiares breves, které vstu

pují do oční koule. Parasympatická vlákna ¡nervují v oku dva hladké svaly, tj. m. 

ciliaris a m.sphincter pupilíae (vizgangiion ciiiare).

2. N.facialis obsahuje parasympatická vlákna, která ¡nervují glandula lacri- 

maiis, žlázky sliznice dutiny nosní, žlázky sllznice patra a velké slinné žlázy 

(glandula submandibularis a glandula sublinguaiis). Pregangiiová parasympa- 

t ická vlákna začínají v nucl.parasympaticus n.facialis a probíhají jednak cestou 

n.pelrosus major do aanaiion pteryaopalatinum, jednak cestou chorda tym- 

pani do gangiion submandibulare.
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a / N.petrosus major vstupuje do fossa pterygopalafina přes canaiis pterygoi- 

deus (většinou ve spojení se sympatickým n. petrosus profundus jako n. canaiis 

pterygoidei). Tato vlákna v gangliu končí synapsemi na multipolárních neuro

nech. Jejich neurity se po interpolaci v gangliu stávají součástí eferentních 

nervů, které z ganglia vystupují.

Rr.nasales posteriores superiores vstupují do dutiny nosní přes foramen sphe- 

nopalatlnum a inervují sliznici dutiny nosní (parasympatická vlákna zajišíují 

sekreční aktivitu glandulae nasales).

N.palatinus maior sestupuje do canaiis palafinus major a po výstupu z fora

men palatinum majus se větví ve sliznici tvrdého a měkkého patra. Para

sympatická vlákna inervujíslinné žlázky ve sliznici patra.

V horní části canaiis palafinus major se z nervu oddělují drobné rr.nasales 

posteriores inferiores, které vnikají do dolní části laterální stěny dutiny nosní a je

jich parasympatická vlákna inervujínosnížlázky.

Nn.palafini minores, kterě sestupují přes canales palatini minores ke sliznici 

měkkého patra. Podobně jako n.palatinus major obsahují mj. vlákna parasym

patická, která inervují drobné slinné řiázy ve sliznici měkkého patra.

Sekretorická vlákna pro slznou žlázu probíhají ceslou rr. aanalionares (nn. 

pterygopalatini) do kmene n.maxiilaris, odlud cestou n.zygomaticus a jeho 

r.communicans cum n.zygomafico do n.lacrimalis. Z n.lacrimalis se oddělují a 

jako rr.alandulares směřuií do slzné žlázy, Blíže vízganglion pterygopalatinum.

b / Chorda fvmpani se odděluje z kmene n.facialis ve třetím oddílu canaiis fa

cialis, prostupuje dutinou bubínkovou do fossa infratemporalis a spojuje se s 

n.linguaiis. Parasympatická vlákna pro qanglion submandibulare (rr.qan-



glionares) se v uzlině přepojují. Z uzliny vystupují smíšené eferentní větve (rr. 

glandulares) ke glandula submandibularis a giandula sublingualis. Část efe- 

rentních vláken se vrací do n.lingualis a jeho prostřednictvím se dostávají ke 

slinným žlázám jazyka (viz ganglion submandibulare).

3. N.alossopharvnaeus ¡nervuje parasympaticky příušnížlázu. Pregangliová 

parasympatická vlákna začínají v nucleus parasympathicus n.glossopharyngei 

a jdou cestou n. tympanicus - plexus tympanicus - n. petrosus minor. Z dutiny 

bubínkové vystupuje n.pétrosus minor přes canaliculus n.petrosi minoris, pokra

čuje v sulcus n.petrosi minoris k hrotu pyramidy a přes synchondrosis spheno- 

petrosa opouští dutinu lební a zakončuje se v ganglion oticum. Zde se pregan

gliová parasympatická vlákna přepojí na multipolární neurony, jejichž neurity 

představují postgangliová vlákna. Z ganglion oticum vystupují postgangliové 

parasympat ické větve jako r.communicans cum n. auriculotemporali, který ve

de sekretorická vlákna do n.auriculotemporalis. Vlákna z nervu odstupují jako 

rr. parotidei do příušnížiázy (vizganglion oticum). •

4. N.vaaus obsahuje pregangliová parasympatická vlákna ve většině svých 

krčních, hrudních, a břišních větví (po odstupu n.laryngeus recurrens má 

n.vagus pouze eferentní vlákna parasympatická). Pregangliová parasvmpa- 

tická vlákna vystupují z nucleus parasympathicus n.vagi a větvemi n. vagus 

přistupují ke gangliím smíšených autonomních pletení v hrudní a břišní dutině. 

Postgangliová parasympatická vlákna pak inervují srdce (rr. cardíaci, doiní dý

chací cesty (rr. bronchioles), trávicí trubici a její žlázy (játra, pankreas) pofiexura
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coli sinistra írr. oesophaaei, rr.aastrici, rr.coeliacn, ledviny (rr.renales) a pohlavní

liová vlákna začínají v difusním jádru spinální míchy, které představuje kaudální 

prodloužení nucleus intermediolateralis v segmentech S2.5. Z uvedených míš

ních nervů se pregangliová parasympatická vlákna oddělují jako nn.

splanchnici pelvíci a jdou do smíšené autonomní pleteně plexus hvpoaastricus 

inferior, kde se v jejích uzlinách přepojují na vlákna postgangliová. Sakrální pa- 

rasympatlkus inervuje orgány pánve (konečník, močový měchýř, vnitřní 

pohlavní orgány s výjimkou pohlavních žláz (!), topořivá tělesa penisu a kliforisu 

a konečný úsek tlustého střeva (od flexura coli sinistra).

SMÍŠENÉ AUTONOMNÍ (PREVERTEBRÁLNÍ) PLETENĚ. PLEXUS AUTONOMÍC1

Jak již bylo uvedeno výše, sympatikus i parasympatikus inervuje orgány duti

ny hrudní, břišní a pánevní prostřednictvím smíšených autonomních (pre- 

vertebrálních) pletení. Smíšené autonomní pleteně (plexus autonomici) jsou 

vysunuty do periferie k orgánům a jsou prostoupeny četnými většími i zcela 

drob- nými ganglii (aanalia olexuum autonomicorum), ve kterých se přepojují 

pregangliová parasympatická i sympatická vlákna (ganglla jsou složena z od

dílů sympatických a parasympatických !).

žlazy- g> ^

B. Sakrální parasympatikus probíhá cestou 2. až &  sakrálního nervu. Pregang

©

(PRAEVERTEBRALES)



í. Smíšené autonomní pieteně hrudníku

1. Nejvýznamnější smíšenou autonomní pletení v dutině hrudní je plexus 

cardiacus (obr. 79). Tato pleteň je rozložena kolem arcus aortae a je z ní ¡nervo

váno srdce a aa.coronariae cordis. Podle vztahu k aortálnímu oblouku ji dělíme 

na plexus cardiacus superficialis (je rozložen mezi aortou a truncus pulmonalis) 

a plexus cardiacus profunaus (leží mezi zadní stranou arcus aortae a tracheou), 

Pleteň je prostoupena drobnými autonomními uzlinami faanalia cardiaca).

Do pieteně přicházejí nn.cardiaci z gangilí krčního sympatiku fn.cardiacus 

cervicaiis superior, n.cardiacus cervicaiis medius, n.cardiacus cervicalis inferior) 

a nn.cardiaci thoracici z kraniálních.uzlin hrudního oddílu sympatiku. Sympatic

ká vlákna ovlivňují buňky převodního systému srdečního (především nodus 

sinuatrialis) tak, že srdeční činnost zrvchiuií fnn.accelerantes).

Parasympatická vlákna do plexus cardiacus přivádějí rr.cardiaci z bloudi- 

vých nervů fr.cardiacus superior, r.cardiacus medius a r.cardiacus inferior). Pod 

vlivem parasympatjku se frekvence, srdeční činnosti zpomaluje (nn.retar- 

dantes).

Plexus cardiacus pokračuje podél aa.coronariae cordis jako plexus corcnari- 

us dexter a plexus coronarius sinister, Tyto pleteně- ovlivňují průsvit věnčitých 

tepen. Pod vlivem sympatiku se věnčité tepny rozšiřují (na rozdíl od ostatních 

tepen, na kterých sympaíikus vyvolává vasokonstrikci 1). To souvisí s tím, že ood 

vlivem sympatiku se současně zrychluje srdeční frekvence a intenzivně pracují

cí myokard má vyšší metabolické nároky a musí být proto dokonaleji 

zásobován krví.

2. Plexus aorticus thoracicus ie smíšená autonomní pleteň podél hrudní aorty,
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která se šíří podél větví aorty k dalším orgánům.

15-------- *

Obr. 79. Plexus cardiacus. 1 - plexus vertebralis. 2 - n.vertebralis. 3 - ansa subcla
via, 4 - ganglia cardiaca, 5 - plexus aorticus thoracicus, 6 - plexus cardiacus, 7 - 
plexus pulmonalis, 8 - rr.pulmonales, 9 - ganglia thoracica, 10 - n.cardiacus cer- 
vicalis inf., 11 - plexus subclavlus, 12 - ggl.cervicothoracicum (stellatum], 13 - n. 
cardiacus cervicalis medius, 14 - ggl.cervicale medium, 15 - ggi.cervicale sup.



270

3. Podél bronchů vstupují do plic rr.pulmonales z hrudního oddOu sympatiku i 

parasympatické rr.bronchiales z n.vagus. Obojí větve tvoří v plících plexus pul- 

monalis. Pod vlivem sympaliku se uvolňuje tonus hladkých svalových buněk ve 

stěně bronchů a bronchiolů a průsvit dýchacích cest se rozšiřuje. Parasympati- 

kus naopak tonus bronchiální svalovlny zvyšuje, průsvit průdušek se zmenšuje a 

dýchání se stává obtížnějším (křečovitá kontrakce hladké svaloviny bronchů a 

bronchiolů se projeví dušením - asthma bronchiale). - .

4. Další smíšenou autonomní pletení, na které se podílí hrudní sympatikus a n. 

vagus je plexus oesophaaeus podél jícnu.

II. Smíšené autonom ní pleteně dutiny břišní a pánevní

A. V dutině břišní je vytvořena mohutná smíšená autonomní pleteň, která 

opřádá břišní aorlu (plexus aorticus abdominalis). Na jejím vzniku se podílí oba 

dva systémy, Ze sympatiku do pleteně přicházejí především nn.splanchnici z 

hrudního oddílu (n. splanchnicus major, n.splanchnicus minor příp. i nekonstant- 

ní n.splanchnicus imusl. Z uzlin břišního oddílu sympatiku přicházejí nn. 

splanchnici lumbales. Parasympatická vlákna přivádí do pleteně n.vagus (rr. 

coeliaci. rr.ggstrici, rr.hepgtici g rr.renales). Pgrgsympgtickou inervaci v kaudál- 

ním oddílu plexus aorticus abdominalis (poď odstupem a.mesenterica inf.) 

zajišťují větve ze sakrálního parasympatiku (viz dále).

Plexus aorticus abdominalis je rozdělen na několik oddílů:

1. Plexus coeliacus představuje největší část prevertebrálních břišních plete

ní a je rozložen před břišní aortou při odstupu truncus coeliacus. Základem
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pleteně jsou dvě velké uzliny íaanalion coeliacum dextrum a qanglion coelia- 

cum sinistrum). Obě ganglia mohou splynout a pleteň pak má tvar slunce 

fplexus šolaris). Přívodnými větvemi jsou sympatické nn.splanchnici a 

nn.s- ^nchnici lumbales a parasympatické větve z n.vagus. Do piexus coelia

cus přicházejí také senzitivní větve cestou nn.phrenici, Pleteň pokračuje podél 

větvítruncus coeliacus k játrům fplexus hepaíicus), žaludku fplexus gastrici), sle

zině fplexus lienalis), pankreatu fplexus pancreaticus).

2. K ledvinám a nadledvinám pokračuje podél cév plexus suprarenalis a pie

xus renalis. V místě odstupu plexus renalis leží párová uzlina fganglion aorto- 

renale).
i •• • . " ....— :.

' 3. Podél vasa testicularia (vasa ovarica) pokračuje od aorty plexus testi-

cularis fplexus ovaricus), který zásobuje pohlavní žlázy.

4. Podél močovodů probíhá plexus uretericus.

5. Při odstupu a.mesenterica superior leží ganqlion mesentericum superius. 

Podél a.mesenterica superior a jejích větví se šíří plexus mesentericus superior. 

Tato pleteň ¡nervuje stěnu střevní až po ílexura coli sínistra.

Praktické poznámky: Parasympatickcu složkou všech dosud uvedených 
prevertebráiních pletení je n.vagus. N.vagus tedy zasahuje na stěně trávicí 
trubice až po ílexura coli sinistra, zásobuje ledviny, močovody a- v pánvi ¡ner
vuje pohlavní žlázy (varlata event. ovaria).

6. V místě odstupu a.mesenterica inferior leží qanglion mesentericum inferius 

a podél tepny a jejích větví probíhá plexus mesentericus inferior. Tato pleteň 

inervuje colon descendens, colon sigmoideum a kraniální část konečníku fple

xus rectoiis superior). Porasympafická vlákna v této části pleteně již nepatří k n. 

vagus, ale přicházejí ze sakrálního parasvmpatiku (1) cestou plexus hypoaastri-
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cus iníerior - plexus hypoggstricus superior (viz dále).

7. V místě bifurkace aorty se plexus aorlicus abdominalis dělí na párovou ple

teň, která provází aa.iliacae communes (plexus iiiaci) a pokračuje podél aa. 

íemorales na dolní končetiny (plexus femorales).

B. Do pánve pokračuje plexus aorticus abdominalis jako plexus hvpoaastri- 

cus superior . Pleteň se odděluje od aorty v místě její bifurkace a sestupuje 

kaudálně jako nepárový nervový provazec (n.praesacralisl. Před promontori- 

em se dělí na dvě ramena (n.hvpoaastricus dexter a n.hvpoaastricus sinister). 

která přecházejí do subserozního vaziva dutiny pánevní a kladou se po obou 

stranách pánevních orgánů, Do n.n-hypogastrici přicházejí sympatická vlákna z 

uzlin sakrálního oddílu sympatiku (nn.splanchnici sacrales) a parasympatická 

vlákna z plexus sacralis (sakrální parasvmpatikus). Plexus hypogastricus superior 

pokračuje do malé pánve jako párový plexus hypogastricus inferior. Pleteň se 

rozděluje se na druhotné pleteně, které se k pánevním orgánům dostávají po

dél větví a.iliaca interna. Ke konečníku směřují plexus rectales medii et infe- 

riores, k močovému měchýři plexus vesicales. u muže k prostatě plexus 

prostat icus a k chámovodu plexus deferentialis, u ženy je to pleteň k vejcovo

dům, děloze a pochvě a plexus uterovaainalis. K topořivým tělesům penisu 

(clitorisu) směřují nervi cavernosi penis (clitoridis). Parasympatická vlákna nn. 

cavernosi způsobují vasodilafaci kavernosních těles (erekci) a jsou prc j ozna

čována jako nn. eriaentes.

Jak již bylo uvedeno výše, postupují parasympatická vlákna sakrálního para- 

sympatiku mj. z plexus hypogastricus inferior do plexus hypogastricus superior a
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do kaudální části plexus aorticus abdominalis a stávají se součástí plexus me- 

sentericus inferior. Hranice mezi parasympatickou inervační oblastí z n.vagus a 

zec akrálního parasympatiku leží na stěně trávicí trubice v místě fiexura coii sinis- 

tra.

Viscsráiní aferentace a autonomní nervový systém

Autonomní nervový systém obsahuje vedle výše popsaných vláken eferent- 

ních také vlákna aferentní,

Aferentní informace z vnitřních orgánů vstupují do centrálního nervového 

systému podobně jako ostatní aferentní informace cestou primárního senzitiv

ního neuronu. Za normálních podmínek slouží k vyvolání fyziologické reflexní 

odpovědi vnitřních orgánů, včetně pocitu plnosti dutých orgánů (žaludek, stře

vo, močový měchýř a pod.). To navozuje pocit příjemné pohody. V pato

logických stavech vedou informace z vnitřních orgánů naopak k pocitu nevol

nosti. Při nenormálních funkcích vnitřních orgánů jsou pomocí aferentních 

viscerálních drah vedeny také bolestivé informace.

Visceráiní aferentace

Vlscerální aferentace je dvojí. Jednu část tvoří smyslové buňky chufového a 

čichového čidla, které vedou do  centrálnfno nervového systému významné 

impulsy a bývají klasifikovány jako speciální visceráiní aferentní systém. Druhou 

částí jsou senzitivní neurony, které vedou aferentní informace z vnitřních orgá

nů a tvoří všeobecný visceráiní aferentní systém. Jeho perikaryony jsou uloženy
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v senzitivních gangliích hlavových a míšních nervu, které mají složku autonom

ního nervového systému. Periferní vlákna tohoto systému procházejí auto

nomními pleteněmi a uzlinami bez interpolace. Neurony jsou dvojího typu. Jed

ny vedou fyziologické aferentní impulzy (jsou vázány na sympatikus i 

parasympatikus), druhé slouží vedení bolestivých informací u patologických 

stavů (pouze usympatiku).

Fyziologické aferentní dráhy autonomního nervového systému

Perikaryony senzitivních viscerálních neuronů vázaných na sympatikus jsou 

uloženy ve spinálních gangliích Th,- L2.3. Jejich periferní výběžky se prostřednic

tvím rr.communicantes albi dostávají do truncus sympathicus a tímto způso

bem k vnitřním orgánům. Centrální výběžky končí u nucleus intermediomedialis 

segmentů Th, - L2„3. Jádro představuje centrum viscerální reflexní aktivity. Efe- 

rentní vlákna vedou k neuronům nucleus intermediolateralis a jejich 

prostřednictvím jsou (přes ganglia v truncus sympathicus) ovlivněny příslušné 

hladké svalové buňky, myokard a buňky žlázové.

Na parasympatikus ie vázána viscerální aferenta.ce zvláštního fyziologické

ho významu.

Kardiovaskulární systém

Terminální větve aferentních senzitivních vláken v aortálním oblouku a v sinus 

caroticus slouží barorecepčním funkcím - signalizace změn krevního tlaku. Těla 

pseudounipolárních neuronů, jejichž vlákna odstupují od arcus aortae, js j
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uložena v aanalion inferius nervi vaqi. Neurony, jejichž vlákna odstupují od sinus 

caroticus, leží v aanalion inferius nervi qlossopharvnaei. Centrální výběžky v 

obou případech končí u nucleus tractus solitarii v medulla oblongaía. Po pře- 

pojei ¡í pokračuje dráha do tzv. "kardiovaskulárních center” retikulárníformace. 

Odtud se eferentní dráhy napojují na nucl. parasvrnoathicus n.X, a na nucl. 

intermediolateralis (sympatikus). Touto reflexní cestou je prudké zvýšení krevní

ho 4laku následováno snížením srdeční frekvence (n.vagus) a vasodilatací 

(inhibice vasokonstrikčních účinků sympatiku). Opačný stav - pokles krevního 

tlaku je upraven intenzivnější srdeční činností a vasokonstrikcí (sympatikus). Vis- 

cerální aferentace cestou n.X. a n.lX. tak slouží k udržení normálního krevního 

tlaku.

Dýchací systém

Kontrolu dýchacích pohybů zajišfují tzv. "dýchací centra" (inspirační a exspi- 

račníKnozkového kmene (retikulárníformace prodloužené míchy). V retikulární 

formaci pontu je uloženo tzv. "pneumotaxické centrum", které řídí rytmicifu dý

chání. Inspirace je vyvolána stimulací neuronů vdechového ústředí hladinou 

C 0 2 v protékající krvi. Impuls vyvolá snížení aktivity motoneuronů ¡nervujících 

bránici a mezižeberní svaly (cestou tr. reticulospinalis). Senzitivní neurony n. X. 

(ganglion superius et inferius) tvoří aferentní raménko tzv. Herina-Bauerova 

reflexu, kterým je zahájen proces exspirace. Nervové terminály v bronchiálních 

stěnách (především ve stěnách bronchiolů) jsou drážděny při roztahování plic. 

impulsy dráždí exspirační centrum a tlumí aktivitu centra inspiračního. Inspirační 

svaly ukončí svou činnost a exspirace pak proběhne jako pasivní proces



276

(elasticita stěny hrudníku a plic).

Dýchací pohyby jsou také ovlivňovány drážděním systému chemo- 

receptorů, které jsou uloženy v oblasti sinus caroticus a oblouku aorly. Chemo- 

' receptory jsou citlivé na snížení množství kyslíku v arteriální krvi. impulsy se 

dostanou cestou nn.lX. etX. do nucl. tractUssolitarii (pseudounipoiární neurony 

jsou uloženy v ggl.inferius n.lX. a v ggl.iníerius n.X.). Odtud jdou spoje do oblasti 

dýchacích center retikulární formace a ovlivňují frekvenci dýchacích pohybů.

Jiné systémy

Senzitivní pseudounipoiární neurony v gangiiích n. X. zasahujísvými vlákny do 

stěny trávicího systému po flexura coli sinistra. Nervová zakončení těchto neu

ronů jsou drážděna roztažením stěn trávicé trubice při jejím naplnění, při 

chemickém podráždění siiznice a při kontrakcích hladké svaloviny stěny trávicí 

trubice. Touto aferentní cestou je pak modifikována aktivita žláz a hladké sva- 

- loviny trávicí trubice (přes visceromotorická. jádra). Colon descendens, 

konečník a močový měchýř jsou zásobovány splanchnickými nervy S,.4. R flex- 

ní vyprazdňování uvedených systémů je také pod kontrolou kůry mozkové.

Vzestupné senzitivní dráhy z vnitřních orgánů

Vzestupné ascendentní viscerální dráhy začínají v nucíeus tractus s_ 3 rii v 

prodloužené míse (v jádru končí aferentní vlákna především z n. X) a v segmen

tech Th, až L2.3 spinální míchy (nucleus intermediomedialis) - sympatikus a S2.4 

(kaudální prodloužení nucieus inlermediomedialis) - sakrální parasympatikus. 

Vlákna těchto dráh probíhají jednak cestou tr.spinoreticularis, jednak fr. se-, ¡o-
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thalamicus (podobně tr.soliíarioreticularis a tr.solitariothaiamicus). Informace z 

vnitřností se tak dostávají do retikuiární formace, hypothaiamu a nucleus vent- 

raiis posterior thalami. Thaiamokortikální projekce pak zajišfuje např. pocit 

plnosti při naplnění žaludku a pocit hladu, když je žaludek prázdný. Podobně 

vnímáme naplnění nebo vyprázdnění tlustého střeva a močového měchýře.

"raktické poznámky:
\ferentoce bolesti z vnitřních orgánů

Senzitivní neurony pro bolestivé stimuly jsou vázány pouze n a \sympaiikus j 
Pseudounipolámí neurony jsou lokalizovány ve spinálních gangtiích míšních 
nervů Th, až L2_3. Periferníraménka neuronů vstupují do tr.sympaticus cestou rr. 
communicantes albi uvedených nervů a dostávají se k jednotlivým orgánům. 
Centrální raménka vstupují do spinální míchy a jejich přesné zakončení není 
dosud jednoznačně prokázáno. Předpokládá se, že. procházejí Lissauerovou 
vstupní zónou a spolu s vlákny somatických senzitivních neuronů končí u nuc
leus proprius columnae posterions. Část vláken pokračuje k thaiamu cestou tr. 
spinothalamicus, část cestou tr.spinoreticularis k jádrům retikuiární formace.

Senzitivní nervová zakončení pro bolest ve stěně vnitřností jsou stimulována 
různými způsoby při nenormální funkci nebo při chorobných stavech vnitřních 
orgánů. Nejčastěji je bolest vyvolána nadměrným roztažením dutých orgánů 
(střevo, ureter, žlučovody) a drážděním sliznice. Bolest vyvolává také rychle 
vznikající napětí pouzdra jater a sleziny (při překrvení) a dráždění peritonea 
zánětem. Příčinou bolesti je také hypoxie myokardu při angina pectorís nebo 
při infarktu.

Přenesená bolest #
Pro viscerální bolest je charakteristické, že na rozdíl od bolesti somatické je  

difusnější a má tendenci vyzařovat do kůže různých částí těla (přenesená bo
lest). Bolest z vnitřností vyzařuje do oblastí kůže, které jsou sómat ose nzítivně 
¡nervovány stejnými segmenty spinální míchy. Vysvětlení procesu vyzařování 
viscerální bolesti do oblastí kůže trupu lze hledat ve společné projekci afe- 
rentních informací viscerálních i somatických do stejných skupin neuronů v 
nucleus ventralis posterior thalami a touto cestou také do korových senzitiv-
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nich oblastí.
Srdce je ¡nervováno senzitivními neurony pro visceráiní bolest prostřednic

tvím nervi cardiaci medii et inferiores krčního sympatiku a rr.cardiaci thoracii 
levé části hrudního sympatiku. Centrální raménka těchto primárních senzitiv
ních neuronů končí u šedé hmoty segmentů Th,_4. Proto je přenesená bolest 
lokalizována především do levé horní končetiny a do stěny hrudníku.

Žlučník a žlučové cesty - bolestivé impuizy jsou vedeny cestou pravého 
n.splanchnicus major. Do míchy vstupují prostřednictvím zadních kořenů Th7 8. 
Bolest proto vyzařuje do kůže horního pravého kvadrantu stěny břišní a pod  
pravou íopatku. Drážděním parietálního peritonea v oblasti bránice při cho
robách ja ter a žlučových cest může být přenesená bolest pocifována v 
oblasti pravého ramena (senzitivní vlákna z bránice odvádí n.phrenicus z ple- 
xus cervicalis - segmenty C^r).

Bolesti ze žaludku vyzařují do oblasti epigastria, protože jsou vedeny senzi
tivními neurony v n.splanchnicus major (segmenty Th7s).

Bolesti z duodena vyzařují do stěny břišní těsně nad pupek. Duodenum i 
uvedená část stěny břišní jsou senzitivně ¡nervovány segmenty Th9]Q.

Aferentní vlákna z appendix vermiformis probíhají cestou nervus splanchní 
cus minor a končí u Th]0. Bolest je proto v počátečním stadiu zánětu 
přenesena především do oblasti kolem pupku, která je uvedeným segmen
tem somatosenzittvně ¡nervována. V pozdějších stadiích je. bolest 
lokalizována do pravého hypogastria, zánětem je totiž drážděno také parie- 
tální peritoneum, které má stejnou senzitivní ¡nerváci jako k němu přiléhající 
stěna břišní (somafosenzitivníinervace).

Aferentní vlákna z ledviny (pelvis re na lis) a ureteru probíhají cestou n. 
splanchnicus minor a končí u segmentů Ll2. Bolest proto vyzařuje do ¡nguináh 
ní oblasti a do krajiny bederní

__ Záněttivá onemocnění vnitřních orgánů a dráždění peritonea je příčinou
kontrakce svalů stěny břišní ("défense musculaire"). Ty jsou vyvolány segmen- 
tárními míšními reflexy. <

K oběma složkám autonomního nervového systému jsou místy přiřazeny
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drobné uzlíkovité struktury, které jsou tvořeny speciálními buňkami (paragan

glia], Paraganglia se vyvinula ze základů sympatiku (paraganglia sympatická) 

nebo mají vztah k parasympafiku íparaagnglia parasvmpatická).

1. Paraqgnglig sympatická se vyvinula během ontogeneze ze základu sym

patických gangiií. Jsou složena z tzv. chromafinních buněk, které mají schop

nost sekrece (blíže viz mikroskopická anatomie) a jsou zdrojem katecholaminů 

(adrenalin a noradrenalin), tj. látek, které mj. zvyšují krevní tlak. Sympat ická pa

raganglia se u novorozenců a malých dětí vyskytují poměrně hojně v oblasti 

kolem kmenů břišního a pánevního sympat iku. S přibývajícím věkem podléhají 

involucl.

a / Jediným sympatickým paragangliem, které se zachovává po celý život, 

je dřeň nadledviny (paraganalion suprarenale). Tento orgán patří ke žlázám s 

vnitřní sekrecí.

b / Při odstupu a.mesenteriaca inferior z břišní aorfy leží velké paraganalion 

aorlicum (Zuckerkandlův orgán). U novorozence je velké 10x20 mm. Později se 

zmenšuje a zaniká mezi 10. až 13. rokem. Toto paragangiion může být hormo

nálně aktivní.
 ̂ l -

2. Paraaanalia parasvmpatická jsou vázána na n.glossopharyngeus a n. va

gus. Na rozdíl od paraganglií sympatických neprodukují hormonálně aktivní 

látky a udržují se po celý život. Registrují změny ve složení krve (obsah 0 2 a C 0 2) 

a momentální krevní tlak krve, která zásobuje mozek a jsou proto považovány 

za chemoreceptorv. Představují receptorovou část dostředivého raménka ref
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lexního oblouku, kterým si CNS dokáže regulovat změny složení krve přitékající 

krve (blíže viz fyziologie).

■ a / Glomus caroficum ie drobný uzlík, který leží v sinus caroticus v bifurkaci a. 

carotis communis (viz tepny). Dostává vlákna z n.glossopharyngeus (r.sinus 

caroficO. ale také z krčního sympaliku. Podílí se mj. na snižování krevního tlaku 

(tzv. sinusový reflex - přímý úder na sinus caroticus znamená pokles krevního tla

ku spojený s bezvědomím).

b / Paraaanalion supracardiale leží ve vazivu při basis cordis. Je složeno ze 

dvou částí. Jedna leží mezi obloukem aorty a kmenem truncus pulmonalis, dru

há v místě odslupu a.coronarla cordis sinislra z aorty. Je napojeno na n.vagus a 

uplatňuje se jako baroreceptor, 1j. registruje změny krevního tlaku na začálku 

nortnln^o oblouku (blíže viz fyziologie).


