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Vesica urinaria – Močový měchýř................................................231

8
1
2
		
		
		
		
		
		
		
		
		
		

Močový systém

Urethra feminina – Ženská močová trubice.................................233
Mechanizmus močení..................................................................233
Otázky a obrázky k opakování.....................................................234
Poděkování recenzentům a použitá literatura............................236

Pohlavní systém
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Předmluva aneb Proč je Memorix anatomie revoluční učebnice?
„Anatomie, ač je ženského rodu, má svůj půvab i logiku,“ zaznělo v kultovním českém filmu z medicínského
prostředí Jak básníci přicházejí o iluze. I když je anatomie stará jako lidstvo samo, její půvab je nesmrtelný a logika pořád zachována. Díky těmto vlastnostem patří anatomie mezi oblíbené obory a studenti se na její učení
těší již dávno před zahájením studia. Množství termínů a informací však často bere studentům úsměv z tváře
a zapomínání učiva (již z minulého týdne) vyvolává silný a neodbytný pocit beznaděje. Myslíte si, že existuje
možnost, jak zefektivnit studium anatomie? Jak si víc zapamatovat? Myslíte si, že problém tkví v množství
informací, nebo v nedokonalém způsobu jejich zpracování? Je potřeba další učebnice anatomie, i když jich jsou
na trhu desítky? Přečtěte si, v čem se Memorix anatomie liší od jiné anatomické literatury a proč jsme se ho
pro vás rozhodli vytvořit.
Od prvotní myšlenky ke vzniku učebnice

Je to tak jednoduché, až je to dokonalé

Jako naprostá většina mediků v prvním ročníku jsem i já
Následující měsíce a roky jsem na něj pořád myslel, ale dlouchtěl mít svoji vlastní učebnici anatomie. Chtěl jsem se pyšho jsem nenašel odvahu znovu se do něj pustit. Změna přišla
nit její složitostí, velikostí a nekonečností před každým, koho
až v září roku 2011, kdy společnost iDNES.cz vyhlásila soutěž
jsem poznal. Byl jsem tak hrdý, že jsem si koupil rovnou tři
Tvůj příběh pro mladé lidi. Soutěž měla pomoci 50 finalisdíly od jednoho autora, další dva díly od jiného a k tomu
tům splnit si svůj sen a začít tím jejich životní příběh. S cílem
ještě tři barevné atlasy. Měl jsem více knih z jednoho oboru
vytvořit „nesmrtelnou učebnici anatomie pro smrtelné“
než všech ostatních z jiných předmětů a v hlavě tu krásnou
jsem postoupil do finále. Tak začal příběh můj i Memorixu
(avšak naivní) představu, že to jednou budu všechno umět.
anatomie.
Znáte ten pocit? To vzrušení, že budete umět detailně začátVěděl jsem, že pokud má být Memorix anatomie úspěšný
ky a úpony 300 svalů, průchody čtrnácti větví a. maxillaris,
a mezi studenty oblíbený, musí něčím vynikat. Něčím orinebo že budete znát všechna jádra, dráhy a okruginálním. A tou originalitou je jednoduchost. Jednoduchost
hy v mozku? Úžasná představa! Úžasná až
textu, jednoduchost obrázků, jednoduchost celé knihy.
do chvíle, než si uvědomíte, co víme
Jenže otázkou je, zda může v tak složitém oboru,
všichni, ale nechceme si to připustit.
jakým je anatomie, vzniknout něco
Skutečnost, že naše paměť má jenom
jednoduchého. Nebude to na úkor
určitou kapacitu, kterou nelze zvětšokvality a dostatečnosti? Odpověď se
vat do nekonečna.
skrývá v hlavní myšlence učebnice
První semestr bylo relativně hodod samotného génia Alberta Einsteině času na učení, a tak jsem hltal
na: „Vše by mělo být vymyšleno tak
důležité i méně důležité informace.
jednoduše, jak je to jen možné – ale
V druhém semestru objem učiva expone jednodušeji.“ A tak jsem se s celým
nenciálně narůstal a času bylo čím dál
Memorix týmem pustil do práce.
méně. Bylo potřeba rozlišovat důležiInspiraci jsme hledali v zahraniční literatuře,
tost informací, nastavit si systém a učit
v níž nás nejvíce nadchly kapesní knihy Oxford
se efektivněji. K učebnicím jsem sháněl
Medical Handbooks. Jasné, stručné, malé učebstále větší množství tabulek, schémat,
nice, které se vejdou do kapsy pláště. Řekli jsme
jednoduchých textů a obrázků. Jednodusi, že opustíme český stereotyp psaní několiše nebyl čas ztrácet čas! Poté jsem na
kadílných obrovských knih a uděláme jednu
stránkach 3. lékařské fakulty Univerzity
komplexní učebnici, ve které bude obecná,
Karlovy objevil spoustu užitečných materiálů.
Albert Einstein
speciální a topografická anatomie. I když je
Napadlo mě, že by bylo pro studenty velmi příanatomie velice spjata s histologií a embryonosné mít takové informace sepsané ve stručných skriptech.
logií, rozhodli jsme se tyto informace maximálně minimaOzval jsem se v té době asistentovi MUDr. Davidu Kachlíkovi,
lizovat. Stručnosti knihy jsme dosáhli především formátem
zda by nechtěl všechny ty tabulky a schémata vydat. Zamysstran a omezením rozsahu jednotlivých kapitol. Například
lel se nad tím a souhlasil.
tématu „Žaludek“ jsme vymezily dvě strany. V tu chvíli nebyA tak koncem léta 2008 začala tvorba Memorixu anatomie.
la možnost rozepisovat se u každé struktury do detailů, ale
Byl jsem čerstvým druhákem, ale neměl jsem žádné zkušebylo potřeba zaměřit se na každý odstavec, větu či slovo.
nosti s učením anatomie, managementem nebo marketinZároveň jsme se nesnažili uměle zkracovat termíny, ale pougem. Příprava Memorixu nás držela asi tři měsíce a pak jsme
žívali jsme jen základní zkratky.
zjistili, že je na tom obrovská spousta práce s nejasným
Barevný design učebnice, formát stran a velké množství
výsledkem. Tím se v prosinci 2008 odložil projekt Memorix
jasných obrázků zjednodušily orientaci v celé knize. Řazení
anatomie k zimnímu spánku.
kapitol, systém odrážek a rozložení textu činí z Memorixu
přehlednou, systematickou a stručnou učebnici anatomie.
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Předmluva aneb Proč je Memorix anatomie revoluční učebnice?
V jednotě je síla
Každá kniha má svého autora a většinou i své čtenáře. Napsat odbornou knihu není až tak složitá věc. Napsat dobrou
odbornou knihu, kterou studenti nebudou procházet pouze
z povinnosti, ale ze které se budou učit rádi, je už mnohem
složitější. Rozhodli jsme se s Davidem Kachlíkem napsat
velmi dobrou učebnici anatomie a zjistili jsme, že to sami
nezvládneme. Učebnici anatomie by měl napsat anatom. Na
tom se všichni shodneme. Položme si však otázku, komu
je taková učebnice určená? Pro anatomy, studenty, nebo
pro lékaře? Jsme přesvědčeni, že pro všechny. Má-li tedy
vzniknout kvalitní učebnice, měli by na ní spolupracovat jak
anatomové, kteří garantují kvalitní obsahovou stránku, tak
studenti, kteří ručí za její jednoduchost a pochopitelnost,
a klinici, kteří do ní vkládají duši lékaře v praxi.
Na tvorbě každé učebnice se kromě autorů, kteří texty píší,
podílejí i recenzenti, kteří je kontrolují. Rozhodli jsme se
využít všechny úhly pohledu. Proto jsme jak do autorského kolektivu, tak mezi recenzenty zařadili anatomy, kliniky
i studenty.
Aby kniha měla správný didaktický podklad, je potřeba ještě
další úhel pohledu, a proto jsme oslovili odborníky na učení
dospělých čili andragogy.
Kromě textů jsou v anatomické knize nenahraditelné kvalitní
obrázky. Našimi grafiky se stala trojice mediků, kteří jednak
krásně kreslí a jednak si sami prošli učením anatomie. Tímto
jsme docílili toho, že obrázky jsou reálné, ale zároveň pochopitelné a vytvořené s jednotným designem.
Grafiky však Memorix tým nekončí. Specialisté na knižní design, sazbu nebo propagaci a mnozí další se zaměřovali na
detaily a vylepšovali je k dokonalosti. Pracovali jsme jednotně jako tým. A v jednotě je přece síla.

Studenti mají velký potenciál
Když člověk tvoří cokoli s láskou, snaží se do toho vložit nějaké poselství. V knihách se hlubší myšlenky většinou nacházejí mezi řádky a čtenář je tam může, ale nemusí najít. Proto
nebudu riskovat a poselství vyjádřím již zde pomocí citátu
Hala Urbana: „Život není náhoda, ale volba. Nejdůležitější
není, co se děje, ale jak si s tím poradíme. Naše volba – co
si myslet a co dělat – je to nejdůležitější.“
Během studia medicíny jsem se dennodenně setkával s tím,
že jsou studenti nespokojení s kvalitou výuky. Stěžují si na
nezájem vyučujících, nekvalitní přednášky a nesrozumitelné učebnice. Nespokojenost je prvním krokem ke změně,
ale pouze za předpokladu, že se předloží jako konstruktivní
kritika. Ještě lepším využitím nespokojnosti je aktivní snaha o zlepšení. Stěžovat si na nekvalitní výuku dokáže každý. Sdělit kritiku vyučujícímu se odváží jen pár jednotlivců.
Pojmout nespokojenost jako příležitost vytvořit něco pro
ostatní dokážou pouze lidé, kteří jsou ochotní riskovat a nebojí se neúspěchu.
Nenechte si jako studenti namluvit, že výuka se zlepšit nedá.
Nenechte se utěšovat tím, že někde v Africe jsou na tom studenti mnohem hůř. Oslovte učitele s tím, že jim pomůžete
zlepšovat kvalitu výuky. Pojďte psát učebnice společně. Vysokoškolský učitel zaručí, že materiály budou obsahově dostatečné, kvalitní a aktuální. Studenti budou upravovat texty,
aby byly stručné a snadno pochopitelné. Vytvoří v nich systém, sjednotí celky a zpřehlední je. Studenti mohou celé texty, schémata či obrázky vytvářet sami a odměnou jim bude
uvedení jejich jména mezi autory učebnice. Učitelé ušetří
čas a zaměří se na kontrolu studenty sestavených materiálů.
Nečekejte, až vás osloví učitelé. Oslovte vy je a vytvořte
společně kvalitní studijní materiály!

Předmluva k pátému vydání
Když jsme v roce 2011 s tvorbou knihy začínali, bylo v 11členném autorském a grafickém kolektivu osm studentů.
Byli jsme mladí, naivní, ale hlavně odvážní. Nevěděli jsme, zda dokážeme napsat kvalitní učebnici a současně
zvládat náročné zkoušky na medicíně. Avšak rozhodli jsme se riskovat. Teď, téměř 8 let od křtu prvního vydání,
má Memorix anatomie již více než 20 000 hrdých majitelů a všech osm studentů se mezitím
úspěšně stalo lékaři. Možná jsme jen měli štěstí, ale možná jsme tomu štěstí
šli naproti. Velmi nás těší, že po vydání anglické knihy Memorix Anatomy
se rozběhly překlady do dalších jazyků a nyní se anatomii učí tisíce
studentů i z polské, italské nebo maďarské verze našeho díla. Pro
milovníky mikroskopického světa jsme napsali Memorix histologie,
který lze považovat za komplexní učebnici i kvalitní histologický atlas
v jednom. Neměli jsme dost a z knížek jsme se přesunuli i na tvorbu
aplikací. Memorix Anatomy QUIZ a Memorix Histology QUIZ jsou
mobilní aplikace na procvičování anatomie a histologie. Pomocí
tisíců otázek dokonale prověří znalosti začínajících mediků, ale
i zkušených lékařů. Přes aplikace Anatom.cz a Online anatomický slovník jsem se propracovali až k tvorbě nejdetajlnějšího
a graficky nejpropracovanějšího 3D anatomického atlasu na světě
Anatomyka. V aplikaci Anatomyka přetváříme obsah Memorixu do
trojrozměrné podoby, abychom pomohli studentům pochopit i ty
nejsložitější části lidského těla.
Bereme to jako další výzvu, před kterou nás ani korona nezastaví,
jelikož jsme pořád mladí, naivní, ale hlavně odvážní.
Radovan Hudák
Praha, 1. 1. 2021

Jak Memorix anatomie vypadá
Každá podkapitola začíná úvodním oknem. Okno obsahuje věty, které slouží jako stručný úvod do tématu, ale zároveň i jako závěrečné shrnutí. Věty
jednoduše popisují stavbu, členění, funkci a další základní části daného
systému či orgánu. Tučným písmem (boldem) jsou zvýrazněny nejdůležitější termíny. Oproti hlavnímu obsahu jsou v úvodních oknech používané
primárně české termíny, které umožňují snazší porozumění textu.
Hlavní obsah
1 Forma – hlavní text kapitol je strukturovaný pomocí čísel a odrážek
– čísla jsou využita pro popis obrázku, ale vytvářejí i seznam struktur
2 Latinské a české termíny – každá podkapitola a anatomická struktura
		 je primárně popsaná v latinském jazyce
– české výrazy jsou použité zejména u základních částí lidského těla
3 Důležitost informací
1.1 Nejdůležitější informace – nacházejí se tučným písmem (boldem) v úvodních
				 větách, v hlavním obsahu mají barevný bod ( ) a jsou zakreslené v obrázcích
1.2 Důležité informace – v úvodních větách jsou napsané netučným písmem (regular)
			 – v hlavním obsahu jsou zmíněny, ale nejsou vyobrazené v ilustracích
1.3 Méně důležité informace – jsou popsané především ve středním sloupci

•

Obrázky
– obrázky nemají vlastní popis, ale jsou přímo propojené s hlavním textem
– výhodou je přehlednost a propojenost textu s ilustrací na jedné stránce
– obrázky jsou na šedém podkladu s barevně zvýrazněnými popisovanými strukturami
– na každý obrázek jsme se pro přehlednost snažili vložit maximálně 10 struktur
Demonstrace odrážek a číslování na obrázku „Vnitřní stavba ledviny“:
– pro lepší pochopení zde nechávame značky tabulátoru (») při odsazovaní textu
»1»Struktury v obrázku – jsou označené číslem a samostatnou barvou
» » » »1.1»Podstruktury – jsou odsazené od hlavní struktury
» » » » » » » »a hierarchicky označené číslem (např. 1.1, 1.1.1)
»2»Další struktury
» » » » »2.1»Podstruktury bez barevného bodu – když se nenachází barevný bod
» » » » » » » »před číslem, znamená to, že se podstruktura buď nenachází v obrázku,
» » » » » » » »nebo má stejnou barvu jako nadřazená struktura

•

Topografie
Orientační okno využívané zejména
v kapitole CNS pro lepší představu
uložení dané části mozku.

Střední sloupec vytváří prostor pro
méně důležité informace. Zde se
nacházejí zajímavosti, mnemotechnické pomůcky, detailnější informace k hlavnímu obsahu, vysvětlení
některých podobných nebo zastaralých termínů, odkazy na jiné stránky
atd.
Obsah středního sloupce poukazuje na nekonečnost anatomie, ale
zároveň pomáhá ozřejmit některé
nejasnosti.
Nad středním sloupcem je napsán
název kapitoly a v pravém horním
rohu (z pohledu čtenáře) je číslo
kapitoly.

•

•

Příklad: Vnitřní stavba ledviny

•

1 Cortex renalis – kůra, tvoří ji glomeruly, proximální
				 a distální tubuly nefronů
			
1.1 Columnae renales – sloupce kůry
								 zasahující mezi ledvinné pyramidy
2 Medulla renalis – dřeň, tvoří ji intermediární
				 tubuly, tubuly juxtamedulárních nefronů a sběrací
				 kanálky, je uspořádaná v pyramides renales
1
2.1 Pyramides renales – ledvinné pyramidy
								 s bází obrácenou ke kůře
1.1
							 – v ledvině dospělého člověka jich je 6–20
2.1
2.2 Radii medullares – tenké proužky
2.2
								 dřeně zasahující do kůry
3 Papillae renales – oblé vrcholy pyramid mířící
3
				 do hilu ledviny
					 3.1 Area cribrosa – dírkovaný povrch papil
4
		 3.2 Foramina papillaria – otvůrky v papilách,
								 jimiž ústí vývodné ledvinné kanálky
4 Lobi renales – laloky složené z jednotlivých
				 pyramid a přilehlé uložené kůry
			 – jsou makroskopicky zřetelné zejména
Řez pravou ledvinou,
				 za vývoje (renkulizovaná ledvina)
pohled zepředu

•

•

		 			
				
•
			
•
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Klinika
Klinické informace mají vlastní sloupec pro jejich snadné odlišení od
zajímavostí.
Memorix anatomie nemá za cíl učit
studenty klinickou medicínu. Informace v tomto sloupci mají studentům pouze pomoci porozumět, proč
jsou dané anatomické struktury či
prostory důležité pro jejich studium
a následnou klinickou praxi.
Klinické korelace byly vybrány na
základě jejich vztahu k anatomii.
Nenacházejí se zde zdaleka všechny
poznatky, s kterými se lékaři v praxi
setkávají. Byly vybrány ty nejdůležitější korelace podle doporučení klinických recenzentů.
Kliničtí recenzenti jednotlivé poznámky buď kontrolovali, nebo je
sami navrhovali. Jejich tvorbě byla
věnována maximální pozornost, ale
byly napsány tak stručně, jak to jen
bylo možné.

Jak Memorix anatomie používat
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Anatomii se stačí jednou naučit, ale pak je potřeba si ji celý život opakovat. Je proto užitečné vytvořit si systém, který učení a opakování zrychlí a zefektivní. Jednoduchost, komplexnost a přehlednost učebnice jsou
tím správným základem úspěšného studia. Dalšími důležitými faktory jsou schopnost studenta motivovat se k
učení, koncentrovat se dlouhé hodiny a pracovat s různými smysly a emocemi. Zde navrhujeme několik způsobů, jak vytěžit z učení maximum a neztratit při tom soustředění a motivaci. Vytvořili jsme Memorix systém
pro dlouhodobou práci s touto učebnicí.
Efektivní studium
Učení informací probíhá podobně jako trénování ve sportu.
Hmat je při učení anatomie asi nejpřínosnější smysl. VšechKdyž chceš být prvoligový fotbalista, nestačí, že budeš od
no, co se dá nahmatat, si pořádně „osahej“. Při učení kostí
rána do večera kopat míč do brány. Je potřeba procvičovat
nahmatávej výběžky, hrany a úhly. Při učení svalů masíruj své
techniku práce s míčem, posilovat svaly celého těla, zlepšoblízké a vnímej uložení svalu ve vrstvách. Když se učíš nervy,
vat si prostorovou orientaci, poslouchat trénera a spoluhrájemně si na ně přitlač, až ucítíš brnění a svalovou slabost. Tak
če během hry a mnoho dalšího.
si uvědomíš, která část kůže a svalů je daným nervem inervoPokud se učíš jenom čtením, nemůžeš od svého mozku očevána. Totéž můžeš využít při učení cév. Přitlač tepnu ke kosti,
kávat, že si toho hodně zapamatuje. Zkus při učení využívat
až se ti zpomalí krevní oběh, a už nikdy nezapomeneš, kudy
všechny smysly a zapojit co nejvíc emocí.
daná tepna prochází. Na krku to ale nezkoušej současně na
Zrak je nejčastěji využívaný smysl při učení. Klasické čtení je
obou stranách, protože bys upadl do bezvědomí a nic by sis
v současné době nenahraditelným zdrojem informací. Slenezapamatoval.
dování prezentací a zhlédnutí videa na
Kombinování smyslů navzájem je nejeinternetu jsou čím dál důležitějšími dofektivnější metoda jakéhokoli učení. Modavateli poznatků.
zek se zároveň lépe učí v malém stresu,
Sluch je druhý nejčastěji používaný smynapříklad při učení jiných. Uč se společně
sl při učení. Akusticky založení lidé na
VZDĚLÁVACÍ se svými spolužáky a prezentuj jim něktepřednáškách raději poslouchají, při učerou část kapitoly s využitím gestikulace,
ní si čtou nahlas a přeříkávají si termíny.
divadla a dotyku.
Pohyb vnímá mozek odlišně než viděné
Hry jsou od dětství nejpříjemnějším způči slyšené informace. Hybnost se dá do čtení zakomponovat
sobem učení. Vytvoř si kartičky a kresli obrázky. Vytvářej si
formou podtrhávání textu, vpisování poznámek nebo lepení
mnemotechnické pomůcky tím, že převedeš informace do
barevných papírků. Pohyb je pro zapamatování velmi užitečobrazu či příběhu. Vytvářej si myšlenkové mapy, v nichž se
ný sám o sobě. Při učení kloubů si můžeš zkoušet rozsahy pozaměříš na klíčová slova. Máš-li raději čísla, rozděl si všechny
hybů v kloubech. Při učení svalů běhej a posiluj a představuj
svaly, nervy a mozková jádra do své číselné databáze.
si, kde svaly začínají a kam se upínají. Dále můžeš napodoboJe jenom na tobě, kolik metod učení využiješ a potěšíš tím
vat orgány nebo si zahrát celé anatomické divadlo.
svůj mozek příjemnou záplavou endorfinů.

SYSTÉM

Memorix vzdělávací systém
Učení anatomie:

1.
		
		
		
		
2.
		
		
		
3.
		
		
4.
5.
		
6.

Osnova – na začátku učení kapitoly nebo celku si udělej jednoduchý přehled o jejím obsahu
– projdi si názvy podkapitol a jejich hlavních částí v barevných rámečcích
– přečti si věty v úvodním okně a orientačně se podívej na obrázky
– sepiš si několik otázek, které by ti měl text zodpovědět (inspirovat se můžeš otázkami na konci kapitoly)
– podle rozsahu kapitoly si vytvoř plán učení (kolik hodin věnuješ jedné stránce, kolik dní se budeš učit atd.)
Hlavní obsah – postupně procházej všechny podkapitoly
– znovu si přečti úvodní věty, projdi si hlavní texty a detailně studuj obrázky
– hledej odpovědi na otázky, které sis v úvodu položil
– podtrhávej, co ti připadá důležité, dělej si výpisky, překresluj obrázky, vytvářej myšlenkové mapy
Zajímavosti a klinické informace – po projití hlavního obsahu se podívej na informace ve středním sloupci
– méně důležité informace, příklady a mnemotechnické pomůcky ti mohou ulehčit zapamatování učiva
– přečti si klinické korelace, ať víš, které znalosti budeš jako lékař nejvíc potřebovat
Schémata a tabulky – na konci kapitol si projdi tabulky nebo schémata a představuj si jejich obsah v lidském těle
Otázky a obrázky na opakování – zodpověz si ještě jednou otázky, které sis stanovil při vytváření osnovy
– projdi otázky a popiš obrázky k opakování na konci kapitol
Prezentuj naučené informace – nahlas a systematicky říkej sobě nebo spolužákům látku, kterou ses naučil

Opakování anatomie:

1. Otázky a obrázky k opakování – začni otázkami a obrázky k opakování
2. Schémata a tabulky – pokud odpovědi na otázky nevíš, podívej se do tabulek nebo schémat
3. Hlavní obsah – pokud ti tabulky danou věc dostatečně neobjasní, projdi si hlavní obsah podkapitol
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Poděkování všem, kteří pomohli vytvořit Memorix anatomie
Navržení konceptu, vytvoření osnovy a dohoda s nakladatelstvím byly jenom zlomkem práce na začátku tvorby naší učebnice. Následovalo napsání textů, nakreslení obrázků a sázení obsahu do profesionálního sázečského programu. Na závěr jsme procházeli desítky recenzí od anatomů, kliniků a studentů z České a Slovenské
republiky. Po vytvoření prvního a druhého vydání knihy jsme nadále dostávali od čtenářů velmi podrobnou
zpětnou vazbu k obsahu knihy. Velkou měrou přispěli ke zlepšení třetího českého vydání také rezenzenti anglicky psané knihy Memorix Anatomy. Na této dlouhé cestě jsme potřebovali mnoho pomoci, a proto bychom
na tomto místě chtěli poděkovat všem, kteří se o vznik této revoluční učebnice anatomie zasloužili.
kapitolu Topografie. Anatom doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.,
V první řadě bychom chtěli poděkovat spoluautorům, kteří
podrobně prověřil kapitoly Topografie a Endokrinní systém,
obětovali neuvěřitelné množství času a energie tvorbě obsaantropoložka RNDr. Jitka Riedlová kapitolu Kostra a patolog
hu kapitol. MUDr. Martin Čepelík systematicky vypracoval
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, Ph.D., připomínkoval zevrubkapitoly Kostra, Kosterní spoje a Svaly, MUDr. Ladislav Douda
ně více kapitol. Nervovému systému se dále věnovali doc.
brilantně vytvořil Trávicí a Dýchací systém, Barbora Beňová se
MUDr. Robert Mikulík, Ph.D., MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.,
zapáleně věnovala Močovému a Pohlavnímu systému, ale i kaale i prof. Andrew M. Demchuk, MD, z Kanady. Doc. MUDr.
pitole Srdce a krevní cévy. Matej Halaj navázal za kapitolu SrdValér Džupa, CSc., a MUDr. Aneta Pechová zkontrolovali orce a krevní cévy a dále se plně oddal Perifernímu nervovému
topedické klinické poznámky. Mgr. Peter Hafič, Mgr. et Mgr.
systému, MUDr. Ondřej Volný obětoval své srdce Perifernímu
Miroslav Kolář, Mgr. Radim Michalec a Bc. Miroslav Beránek
a Centrálnímu nervovému systému a Jakub Miletín vytvořil Envnesli do Memorixu velké množství užitečných fyzioterapeudokrinní systém a Topografii, která je tak jednoduše napsaná,
tických informací.
až je takřka dokonalá.
Velké poděkování patří recenzentům z řad studentů. BěNeuvěřitelná vděčnost a obdiv patří i našim grafikům, kteří
hem náročného studia si našli čas na kontrolu kapitol a přispojili své poznatky z medicíny a umění a vytvořili stovky jespěli stovkami až tisíci poznámek k vylepšení obsahové strándinečných ilustrací. Hlavní grafik Jan Balko ukázal, že je skuky učebnice. Seznam studentských recenzentů je uveden na
tečným uměleckým géniem, který dokáže anatomicky přesně
následující straně a na závěrečné stránce příslušných kapitol.
a přitom zcela srozumitelně nakreslit kteroukoli část lidského
Poděkování si zaslouží i 71 studentů 2. LF UK v Praze, ktetěla. Šárka Zavázalová krásně nakreslila obrázky v kapitolách
ří v akademickém roce 2011/2012
o Močovém a Pohlavním systému.
procházeli pracovní verze MemoriNa tvorbě Memorixu anatomie
Za odbornou recenzi učebnice jsme
vděční především dvěma hlavním re- se aktivně podílelo více než 200 lidí. xu na letních anatomických pitvách.
cenné připomínky k designu
cenzentům. Prof. MUDr. Josef Stingl,
Z hloubky našeho anatomického Poskytli
knihy, grafice obrázků i samotnému
CSc., obětoval spoustu času, aby zkonsrdce všem upřímně děkujeme.
obsahu.
troloval celou učebnici a odhalil mnoho
Velké díky patří patří řediteli naanatomických nedostatků. Doc. RNDr.
kladatelství TRITON MUDr. Stanislavu Juhaňákovi, který si
Ivan Varga, Ph.D., velmi pilně procházel všechny histologické
vyslechl náš nápad, posléze s námi ukázkově spolupracoval
a embryologické části knihy a zaplavoval nás konstruktivními
a postaral se o realizaci našeho snu. Typograf Vladimír Vya obohacujícími recenzemi.
skočil dohlížel na správnou sazbu učebnice, korektorka Mgr.
Obrovský podíl na kvalitě knihy mají kliničtí recenzenti.
Lenka Švábová snížila množství jazykových chyb na úplné
Memorix obohatili přednostové z 2. LF UK v Praze a FN v Mominimum a grafička Renata Brtnická nám pomohla vytvořit
tole: prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc., se podělil o poznatky
nádherný obal učebnice.
z pneumologie, prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc., z neuZa metodické rady při tvorbě učebnice vděčíme andragožrologie, doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D., z otorinolarynce PhDr. Miroslavě Dvořákové, Ph.D.
gologie a doc. MUDr. Marek Šetina, CSc., z kardiochirurgie.
Poděkovat chceme i dalším členům Memorix týmu. KaDoc. MUDr. Radan Keil, Ph.D., nám jako přední odborník
rel Novotný má velký podíl na grafice knihy, Adam Jaroš
v gastroenterologii zrevidoval kapitolu Trávicí systém. Urolog
vytvořil webové stránky, Tereza Cihlářová s Evou Fürstovou
MUDr. Ivo Minárik, uroložka MUDr. Marcela Čechová a gyvždy ochotně pomohly s organizací a Jurij Talanov poskytonekolog MUDr. Andrej Černý prošpikovali klinikou kapitoly
val v průběhu tvorby cenné názory na všechny aspekty kniMočový a Pohlavní systém. Imunolog z Oxfordu MUDr. Ondřej
hy. Obrovské díky patří Dominiku Blažkovi za složení písně
Suchánek pečlivě zkontroloval kapitolu Lymfatický a imunitní
Anatomie, Jirkovi Pyšekovi a Líze Denysyuk za její nazpívání
systém, MUDr. Tomáš Tvaroh, MUDr. Michal Konrád, MUDr.
a ostatním členům kapely za její nahrání.
Lenka Zábojníková a MDDr. Barbora Pourová kapitolu Trávicí
Děkujeme i rektorovi Univerzity Karlovy prof. RNDr.
systém. Cévní chirurg MUDr. Jaroslav Chlupáč a kardiochirurg
Václavu Hamplovi, Ph.D., a děkanovi 2. lékařské fakulty UniMUDr. Štepán Jelínek prověřili kapitolu Srdce a krevní cévy.
verzity Karlovy v Praze doc. MUDr. Ondřeji Hrušákovi, Ph.D.,
Pediatr MUDr. David Marx, Ph.D., obohatil Memorix o anatože se zhostili role kmotrů a „preparací“ Memorixu anatomie
mii dítěte a radiolog MUDr. Emil Tvrdík, Ph.D., doplnil několik
(1. vydání) vyjádřili podporu naší aktivitě.
kapitol o poznatky ze zobrazovacích metod v medicíně. MUDr.
V neposlední řadě děkujeme našim rodinám a rodinám
Martina Džambová prošla podkapitolu Kůže a MUDr. Jara
členů Memorix týmu. Vaše podpora nás držela nad vodou.
Hornová, CSc., podkapitolu Oko. Doc. MUDr. Miloslav Franěk,
Ph.D., a MUDr. Eva Šírková zkontrolovali kapitolu Endokrinní
Radovan Hudák a David Kachlík
systém a MUDr. Radovan Turyna a MUDr. Jakub Kníže doplnili
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Poděkování všem, kteří pomohli vytvořit Memorix anatomie
Anatomičtí recenzenti
prof. Nihal Apaydın, MD
prof. Susana N. Biasutto, MD
emer. prof. Stephen Carmichael, PhD, DSc.
prof. Hans J. ten Donkelaar, MD, PhD
prof. Guiliana Gobbi, MD
prof. MUDr. Darina Kluchová, PhD.
prof. MUDr. Josef Stingl, CSc.
assoc. prof. Ayhan Cömert, MD

assoc. prof. Veronica Macchi, MD, PhD
assoc. prof. Dzintra Kažoka, MD
doc. MUDr. Václav Báča, Ph.D.
doc. MUDr. Adriana Boleková, PhD.
doc. MUDr. Lada Eberlová, Ph.D.
doc. MVDr. Květuše Lovásová, PhD.
doc. RNDr. Ivan Varga, PhD.
Dr.med.univ. Georg Feigl

MUDr. Marek Joukal
MUDr. Jan Pastor
MUDr. Martin Salaj
MUDr. Pavel Šnajdr, Ph.D.
RNDr. Marcela Bezdičková, Ph.D.
RNDr. Jitka Riedlová
Trifon Totlis, MD, PhD
Quentin Fogg, MD, PhD

Kliničtí recenzenti
prof. Andrew M. Demchuk, MD
prof. MUDr. Tomáš Eckschlager, CSc.
prof. MUDr. Vladimír Komárek, CSc.
† prof. MUDr. Robert Kuba, Ph.D.
prof. MUDr. Miloslav Marel, CSc.
prof. MUDr. Jan Petrášek, DrSc.
doc. MUDr. Valér Džupa, CSc.
doc. MUDr. Miloslav Franěk, Ph.D.
doc. MUDr. Vojtěch Havlas, Ph.D.
† doc. MUDr. Zdeněk Kabelka, Ph.D.
doc. MUDr. Jakub Kautzner, Ph.D.
doc. MUDr. Radan Keil, Ph.D.
doc. MUDr. Robert Mikulík, Ph.D
doc. MUDr. Marek Šetina, CSc.

MUDr. Marcela Čechová
MUDr. Andrej Černý
MUDr. Martina Džambová
MUDr. Aravind Ganesh
MUDr. Jara Hornová, CSc.
MUDr. Anna Chaloupka
MUDr. Jan Chrastina, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Chlupáč, Ph.D.
MUDr. Markéta Ječmenová
MUDr. Štepán Jelínek
MUDr. Dale Kalina
MUDr. Jakub Kníže
MUDr. Petr Koníček
MUDr. Michal Konrád

MUDr. David Marx, Ph.D.
MUDr. Helena Menšíková
MUDr. Ivo Minárik
MUDr. Lucie Mouková, Ph.D.
MUDr. Jan Novák
MUDr. Aneta Pechová
MUDr. Eva Plaňanská
MUDr. Ondřej Strýček
MUDr. Ondřej Suchánek
MUDr. Mgr. Vladimír Šišovský, Ph.D.
MUDr. Eva Šírková
MUDr. Martin Štork
MUDr. Radovan Turyna, Ph.D.
MUDr. Tomáš Tvaroh

MUDr. Emil Tvrdík, Ph.D.
MUDr. Lenka Zábojníková
MDDr. Barbora Pourová
Mgr. Zdeněk Čech
Mgr. et Mgr. Miroslav Kolář
Mgr. Peter Hafič
Mgr. Radim Michalec
Mgr. Lenka Molčányjová
Mgr. Shannon Motsuka
Mgr. Michaela Pospěchová
Bc. Miroslav Beránek
Christopher d’Esterre, PhD

Dominik Paugsch
Matěj Patzelt
Emilía Petríková
Eva Plaňanská
Jaromír Příhoda
Eva Radimáková
Matúš Raškovský
Barbora Reitmeierová
Anne Le Roy
Jamie Sherrington
Sebastian Schmitz
Jiří Simon
Simona Simonidesová
Matúš Sisák

Radka Svatková
Matej Ševčík
Josef Šírek
Zdislava Šrůtková
Marek Štěpán
Roman Štícha
Kateřina Tomanová
Petr Urban
Prokop Vodička
Kristýna Vymětalová
Christoph Wawoczny
Rachel White
Danil Yershov
Barbora Žemličková

Studentští recenzenti
Miroslav Belbl
Jan Brtek
Max Cameron
Radka Cihlářová
Tereza Cihlářová
Lenka Dostálová
Nikola Dzurčaninová
Antonio Franca
Eva Fürstová
Adriana Gáborová
Therese George
Daniel Glanc
Monika Hejduková
Klára Holešovská

Lucie Holubičková
Zuzana Hribíková
Barbora Hromádková
Petr Kala
Linda Kašičková
Michal Klíma
Kateřina Kosová
Matěj Krchov
Daanish Khorasani
Adam Kubica
Adéla Kuklová
Vojtěch Kunc
Miroslav Kyselica
Verena Leppmeier

Lukáš Mach
Klára Macháčková
Tereza Mallátová
Zuzana Marvanová
Lucia Masárová
Domenico Messina
Lucie Mládenková
Štěpánka Moravcová
Gabriela Moslerová
Ramkumar Nagarajan
Jakub Ivan Němec
René Novysedlák
Lucie Olivová
Stanislava Onofrejova

Členové Memorix týmu a ostatní
prof. MUDr. Martin Bareš, MD,
Ph.D.
prof. RNDr. Václav Hampl, Ph.D.
doc. MUDr. Ondřej Hrušák, Ph.D.
MUDr. Dominik Blažek
MUDr. Marek Čierny
MUDr. Danka Humlová
MUDr. Adam Jaroš
MUDr. Štepán Jelínek

27

Anatomů

MUDr. Stanislav Juhaňák
MUDr. Václav Koucký
MUDr. Helena Menšíková
MUDr. Karel Novotný
PhDr. Miroslava Dvořáková, Ph.D.
Mgr. Zuzana Dobiášová
Mgr. Igor Lakatoš
Mgr. Michaela Pospěchová
Mgr. Lenka Švábová

56

Kliniků

MUDr. Jurij Talanov
Jakub Adamík
Renata Brtnická
Tereza Cihlářová
Liza Denysyuk
Eva Fürstová
Jaroslav Horáček
Julie Hubeňáková
Peter Magic

100+ Mediků

Tomáš Marek
René Novysedlák
Jirka Pyšek
Daniel Slovák
Michael Svatoň
Libor Svoboda
Honza Tolar
Nikola Tomagová
Prokop Vodička

36 Dalších lidí

...pracovalo společně, aby pro Vás vytvořilo MEMORIX ANATOMIE.
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Poděkování studentským organizacím
Studentské organizace na vysokých školách mají velký význam, který je málokdy doceněn. Lidé, kteří neznají
jejich poslání (a ani ho znát nechtějí), si myslí, že slouží jenom k organizaci zběsilých večírků, nesmyslných akcí
a realizaci nepotřebných projektů. Tyto osoby jsou přesvědčeny, že členové spolků pracují na projektech jenom
kvůli své slávě a zdárnému prospěchu.
Vysokoškolské studium především na medicíně je velmi náročné, a je proto potřeba dostatečně relaxovat
a věnovat se i jiným činnostem. Někdo chodí po škole do práce, někdo se věnuje učení mladších studentů
a někdo obětuje svůj čas jiným. Studentské spolky a unie sdružují aktivní studenty s chutí pracovat, tvořit
a pomáhat. Činnost medických spolků se zaměřuje na samotné studenty, ale i na pacienty v nemocnicích
a širokou veřejnost. Ročně dohromady zorganizují stovky projektů, které snižují stres studentů, vyvolávají
úsměvy ve tvářích pacientů a informují o péči o zdraví tisíce spoluobčanů. Členové těchto organizací nejsou
za svou práci placeni, ale jejich odměnou je pocit dobře odvedené práce, získané zkušenosti a případná vděčnost ostatních. MEMORIX ANATOMIE je samostatný projekt, který by nikdy nevznikl, pokud by neexistovaly
studentské spolky. Já sám nejvíc vděčím Motoláku a IFMSA CZ, které mi daly neskutečně mnoho zkušeností
a přátelství. Kromě mě i spoluautor Matej Halaj mnoho let působil v IFMSA CZ a Jakub Miletín v Trimedu.
Těmto organizacím jsme velmi vděční za všechno, co jsme se díky nim naučili o komunikaci, organizaci času,
práci v týmu a v mnohých dalších oblastech. Kdybych opět nastoupil na medicínu, znovu bych s chutí věnoval
část svého studia projektům na zlepšení studentského života, podporu veřejného zdraví a rozdávání radosti
pacientům. Děkuji studentským organizacím za vznik Memorixu anatomie.
Radovan Hudák
Motolák je studentským srdcem 2. lékařské fakulty. Organizuje
ročně více než 40 projektů zaměřených na kulturu, sport, studium, uměleckou a dobrovolnickou činnost. Hudební skupina Ježci
pravidelně zpříjemňuje dlouhé chvíle dětem a seniorům v nemocnici. Výstava obrazů a fotografií studentů a učitelů s názvem
MotolArt prezentuje umělecký talent budoucích a současných
lékařů. (MotolArt organizuje hlavní grafik Memorixu a s ním tam
vystavují své obrazy i obě grafičky Memorixu). Projekt propagující vědu v kavárně nazvaný Medicafé se z Motola díky IFMSA CZ
postupně rozšířil na většinu lékařských fakult v republice.

Spolek mediků UP organizuje projekt Neznáš, nezachráníš!,
který umožňuje účastníkům prakticky si procvičit základy
první pomoci. Noční sportovní turnaj mediků vždy rozhýbe
zatuhlé kosti pomocí hesla „ve zdravém těle zdravý duch“.

IFMSA CZ je součástí největší studentské organizace na světě
(IFMSA). V České republice má místní pobočky na všech lékařských fakultách. Projekty, jako je Nemocnice pro medvídky, World
AIDS Day, World Diabetes Day, 4Life, Medicafé a Smokefree Party, umožňují medikům dostat se již během studia k problematice veřejného zdraví a vzdělávání v této oblasti. Díky členství
v nadnárodní organizaci, podpoře fakult a klinik zprostředkovává
výměnné stáže do celého světa. Kažodoročně vysílá na klinickou
nebo výzkumnou stáž přes 300 českých studentů medicíny.

Spolok medikov SZU zprostředkovává dobrovolné stáže na
klinikách SZU a semináře chirurgického šití. Věnuje se i projektům pro osvětu široké veřejnosti formou přednášek na
středních školách nebo projektu 5 minut pro zdraví.

Trimed dělá 3. lékařskou fakultu tím, čím je – rodinná a přátelská.
Dbá na provázanost mezi studenty a pedagogy na akcích, jako je
ples, parník, Mikulášská párty nebo podzimní výlet. Mladším studentům pomáhá v bezproblémovém nástupu na fakultu a starším zpříjemňuje chvíle mezi nezbytným studiem.
Spolek mediků českých je nejstarší stavovskou studentskou organizací v ČR. V roce 2013 oslavil 150. výročí. Náplní spolku je péče
o kulturní, sociální a vědecký život mediků 1. LF UK. K tradičním
aktivitám patří Mikuláš ve Všeobecné fakultní nemocnici, piknik
v zahradě Psychiatrické kliniky či péče o zahraniční studenty.
Spolek mediků LF MU je studentská organizace s více než devadesátiletou historií. Tradičně pořádá Reprezentační ples LF
s imatrikulací, Kurz urgentní medicíny, Studentskou vědeckou
konferenci, ale i burzy skript, různorodé přednášky a společenské večery s kytarou.
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SloMSA jako člen mezinárodní organizace (IFMSA) zprostředkovává klinické a výzkumné stáže pro víc než 150 slovenských mediků ročně po celém světě. Kromě stáží organizuje i zajímavé projekty jako První gynekologická prohlídka,
Stop AIDS, Men’s Issues, Teddy Bear Hospital a mnohé další.

Bratislavský spolok medikov dlouhodobě funguje jako oblíbená studentská klubovna. Organizuje Beánie, vydává časopis Spasmus a podílí se na osvětě v oblasti veřejného zdraví.
Martinský klub medikov každoročně připravuje hokejbalový
turnaj nazvaný Martinský Fonendoskop, kterého se účastní
studenti nejen ze Slovenska, ale i ze zahraničí. Dalšími projekty zlepšuje kulturní a společenský život svých členů.
Spolok medikov mesta Košice organizuje dobročinné akce,
dětský letní tábor, jakož i Deň narcisov. Pravidelně pořádá
Medzinárodný kongres študentov medicíny v Košiciach
(ISMCK) s celosvětovou účastí.
Sdružení studentů stomatologie ČR je určeno pro všechny
studenty zubního lékařství. Publikuje časopis StuDent, organizuje projekty Ve zdravé ČR zdravý zub, Dental alarm a vysílá studenty na zahraniční stáže.
Asociace studentů fyzioterapie sdružuje všechny studenty
fyzioterapie v ČR, organizuje projekty FyzioCafé, Fyziokempy, Fyziomeetingy a další konference a workshopy. Zajišťuje
zahraniční stáže pro studenty fyzioterapie.

Poděkování studentským organizacím

IFMSA CZ

Motolák

International Federation of Medical Students’
Associations Czech Republic
www.ifmsa.cz

Studentský spolek 2. LF
Univerzity Karlovy v Praze
www.motolak.org

Trimed

Spolek mediků UP

Spolek mediků českých

Spolek mediků LF
Univerzity Palackého v Olomouci
www.spolekmediku.cz

Studentský spolek 3. LF
Univerzity Karlovy v Praze
trimed.lf3.cuni.cz

Spolek mediků

Spolok medikov mesta Košice

Spolek mediků LF
Masarykovy univerzity v Brně
www.med.muni.cz/spolmed

Studentský spolek 1. LF
Univerzity Karlovy v Praze
www.lf1.cuni.cz/smc

Martinský klub medikov

Spolok medikov LF
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
smmk.webnode.sk

Spolok medikov Jesseniovej LF
Univerzity Komenského v Martine
www.mkmedic.eu

SloMSA

Bratislavský spolok medikov
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Spolok medikov SZU

Spolok medikov LF
Slovenskej zdravotníckej
univerzity v Bratislave
www.bsm.sk

Slovenská asociácia študentov medicíny
www.slomsa.sk

Spolok medikov LF
Univerzity Komenského v Bratislave
www.bsm.sk

as
f

asociace
studentů
fyzioterapie

ASF

Asociace studentů fyzioterapie z.s.
www.asfcr.cz

SSSČR

Sdružení studentů stomatologie ČR
www.ssscr.cz
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Hlavní autoři – anatomie je naše vášeň, anatomie je náš život
Radovan Hudák
Své dětství jsem zasvětil basketbalu, který jsem hrával na profesionální úrovni. Úraz
kolena změnil můj životní kurz směrem k medicíně. Láska ke sportu mi zůstala a pozornost se přesunula na obory spojené se stavbou lidského těla a pohybem, jako je
anatomie, ortopedie a fyzioterapie. Příležitosti učit anatomii jsem se chopil s maximální vášní a svým studentům se snažím předávat znalosti hravou a srozumitelnou
formou. Během studia jsem se zapojoval do činnosti studentských spolků a akademického senátu. I nadále se rád věnuji tvůrčím projektům a osobnímu rozvoji. Jsem
přesvědčen, že právě osobním rozvojem, tvrdou prací a tvořivým myšlením se dá
dosáhnout spokojenosti v životě. Uznávám, jsem trochu workoholik, ale baví mě to.

David Kachlík
Kdysi na vysoké škole, když jsem začal objevovat kouzlo medicíny, přišla rozhodující
křižovatka mého života – pitevna. Ta určila moje budoucí anatomické směřování.
Fascinace skrytými zákoutími lidského těla mě přivedla k dráze pedagogické a posléze vědecké, přičemž hnací silou mi byla především snaha zprostředkovat studentům
poznatky ve formě pokud možno přístupné a poutavé. Kdykoliv jsem u svých studentů viděl úspěch svého snažení – radost z poznání, zájem či nadšení – získal jsem pocit, že moje práce má smysl a že stojí za to v ní pokračovat. Výsledkem je tato kniha.
Třebaže mne odváděla od mých rodičovských povinností, do určité míry se sama stala
mým dítětem. Věřím, že Memorix bude čten se stejným zájmem, s jakým byl psán.

Grafici – kreslení lidského těla je potěšením našich smyslů
Jan Balko
Nadšení pro mikroskopy používané v patologii vyřešilo mé dilema volby mezi medicínou a uměleckou školou. Ačkoli anatomické detaily jsou pro patology okrajovější,
snažil jsem se vybičovat veškeré své pedagogické zkušenosti z lektorování histologie
a výtvarné dovednosti k vytvoření jednoduchých a snadno obkreslitelných ilustrací
s pestrobarevným rozlišením celých struktur. Věnoval jsem ilustrování Memorixu
spoustu volných hodin a řadu probdělých nocí během závěrečných ročníků studia.
Množstvím překonaly jakoukoli jinou grafickou zakázku, kterou jsem kdy začal, a to
včetně náročné tvorby stovek animací. Věřím, že se našemu týmu grafiků úkol povedl,
a pro vás, milé čtenáře, nebude anatomie stejná záhada jako pro mě pravidla tenisu.

Šárka Zavázalová
Už jako malá jsem se, díky mnoha úrazovým eskapádám, cítila v motolské nemocnici
skoro jako doma. Stejně tak je tomu dnes, kdy se tu pohybuji coby studentka. Když
už v ruce nesvírám fonendoskop, tak to pravděpodobně budou bicyklová řídítka,
vodítko se psem, tabulka čokolády a v neposlední řadě tužka nebo štětec. A proto
příležitost spojit mé umělecké střevo se střevem anatomickým byla pro mě jasnou
výzvou. Přála bych si, aby vám Memorix zpříjemnil chvíle (m)učení a aby se vám dařilo nejen u zkoušky z anatomie, ale i v životě!
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Autoři – nic nás nefascinuje víc než tajemnost anatomie člověka
Barbora Beňová
Jsem knihomol. Od gymnaziálních až po univerzitní dny můj batoh zaručeně neměl
(a nemá) konkurenci co do váhy a velikosti. Studium medicíny tuto závislost vystupňovalo do takové míry, že po nabídce na spoluautorství revoluční učebnice anatomie jsem skočila jako po nové edici Nelson Textbook of Pediatrics. Ze stáže na King’s
College Hospital v Londýně jsem si kromě zásob na dlouhé zimní večery odnesla přesvědčení, že pro záchranu lidského života (a dávku správného lékařského adrenalinu)
se vyplatí obětovat pohled na zapadající slunce. A věřím, že pro dobrou učebnici také.

Martin Čepelík
Již od dětství vedly mé kroky směrem k medicíně. Zároveň jsem vždy cítil touhu učit
a anatomie mi umožnila tyto dvě cesty spojit do jedné. A dodnes mi pomáhá při mé
práci na Klinice dětské chirurgie a traumatologie v Thomayerově nemocnici. Mám to
štěstí, že mohu říci, že má práce je zároveň mým koníčkem. Ale ne jediným. Proti stereotypu, který nutně přináší i tak pestrá práce, jako je chirurgie, bojuji písničkařením,
deskovými hrami, paraglidingem a také hraním divadla. A učení je přece také takové
malé divadelní představení...

Ladislav Douda
Na gymnáziu jsem o svých dalších plánech dlouho tvrdil „cokoliv kromě medicíny“.
Před první hodinou anatomie pak „udělat zkoušku a anatomii nikdy více“. Postupně
se (naštěstí) můj názor změnil v „co jiného než medicínu“ a „anatomii s radostí“.
Záliba ve vztahu morfologie a funkce je důvodem, proč se i nadále věnuji výuce
a studentům se snažím anatomii nabídnout ve stravitelné formě a příslušných souvislostech. V tomto smyslu bude Memorix anatomie výjimečnou učebnicí, která si
zaslouží výjimečnou pozornost, ale i výjimečnou pokoru autorů před tím, co dělají.

Matej Halaj
Po letech juda, hokejbalu a přemýšlení nad právničinou jsem vše hodil za hlavu
a vrhnul se do víru studia na Lékařské fakultě v Brně. Tak jako pro mnohé mé kolegy
byla i pro mě anatomie vždy fascinující, proto jsem se po zkoušce chopil možnosti
předávat své vědomosti dalším studentům. Pracoval jsem v senátu a nevynechal
společnost lidí v IFMSA CZ. Nejen studiem je člověk živ, a proto se věnuji volejbalu,
fotografování, technice a své snad budoucí neurochirurgické prsty trénuji na kytaře.
Doufám, že pro vás nebude anatomie jen utajené krásno, ale budete v ní mít jasno.

Jakub Miletín
Zájem o chirurgii a anatomii jsem v sobě objevil už v prvních ročnících medicíny a od
té doby nebylo co řešit. Díky přátelskému a podporujícímu přístupu Ústavu anatomie 3. LF UK byly mé možnosti studia anatomie prakticky neomezené. Vše, co jsem
se naučil, se vždy snažím předat svým studentům co nejnázorněji a nejsrozumitelněji. Memorix anatomie byl výzvou, jestli dokážu vyložit topografickou problematiku
tak, aby byla jednoduchá na pochopení, ale zároveň obsahovala všechny důležité
informace a spojitosti. Jestli se to povedlo, posoudí čtenář sám.

Ondřej Volný
Narodil jsem se v Ostravě, kde jsem vystudoval základní školu a gymnázium. Poté mé
kroky zamířily do Brna na Lékařskou fakultu. Mým velkým snem je jednou stát na
prknech, která znamenají svět. Skutečné herectví jsem zatím neokusil. Místo toho
každý týden „vystupuji“ před studenty při výuce anatomie. Mám rád výzvy, proto
jsem si jako kapitolu v Memorixu a ve svém profesním životě vybral mozek a nervový systém. Neurologii, anatomii a výzkumu jsem se věnoval na Hotchkiss Brain
Institute na University of Calgary. Nyní působím na 1. neurologické klinice v Brně.
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„Vše by mělo být vymyšleno tak jednoduše,
jak je to jen možné – ale ne jednodušeji.“
Albert Einstein
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Obecná část

1

Kostra

Osteologie je nauka o kostech. Kostní tkáň je tvrdá pojivová tkáň plnící
podpůrnou a ochrannou funkci. Kostnatění (osifikace) je proces, při němž
dochází k přestavbě původního vazivově-chrupavčitého modelu kostry na
kostní tkáň.
Základní části kostry

1.1

1 Skeleton axiale – osová kostra
1.1 Cranium – lebka
1.2 Columna vertebralis – páteř
			 1.3 Skeleton thoracis – hrudníková kostra
					
1.3.1 Costae – žebra
					
1.3.2 Sternum – hrudní kost
2 Skeleton appendiculare – končetinová kostra
2.1 Ossa membri superioris – kosti horní končetiny
2.2 Ossa membri inferioris – kosti dolní končetiny

•
•

V klinice jsou záprstní a nártní kosti
i články prstů a prstců označovány
jako krátké tubulární kosti, anatomicky se však řadí mezi dlouhé kosti.

2.1

2.2

Typy kostí

V klinice je hutná povrchová část
kosti (substantia compacta) označována jako kortika či kortikalis.

•

1 Os longum – dlouhá kost
			– s tělem a kloubními úseky na obou koncích
			 – humerus, ulna, radius, femur, tibia, fibula
				 ossa metacarpi et metatarsi, phalanges
2 Os breve – krátká kost
			 – nepravidelného tvaru s nepravidelně umístěnými
				 kloubními plochami
			 – ossa carpi
3 Os planum – plochá kost
			 – sternum, scapula, os ilium
			
3.1 Lebeční kosti – mají specifickou stavbu
							 – lamina externa, lamina interna
								 a mezi nimi diploe
							 – squama temporalis, frontalis et occipitalis,
								 os parietale
4 Os irregulare – nepravidelná kost
			 – os temporale, vertebra, os ischii, os pubis
5 Os pneumaticum – vzdušná, pneumatizovaná kost
5.1 Kosti lebky, do nichž se vychlipuje
			
							 sliznice nosní dutiny
							 – os frontale, os sphenoidale,
								 os ethmoidale a maxilla
5.2 Kost lebky, do níž se vychlipuje
			
							 sliznice středoušní dutiny
							 – os temporale
6 Os sesamoideum – sezamská kost
			 – patella, ossa sesamoidea pollicis et hallucis

Vláknitá (fibrilární) kost vzniká při
hojení kostí po zlomeninách.

•

1
1

•

Klinika

•

3

•

4

6

3.1

•

5.1

•

2

Části kostí

4

• 1 Diaphysis – diafýza je střední část (tělo) dlouhých kostí
				 odpovídající primárnímu osifikačnímu centru
• 2 Epiphysis – epifýza je koncová část dlouhých kostí
				 odpovídající sekundárnímu osifikačnímu centru
• 3 Apophysis – apofýza je část kosti odpovídající
				 sekundárnímu osifikačnímu centru mimo epifýzy
• 4 Metaphysis – metafýza je spongiózní kost
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Záprstní a nártní kosti a kosti článků
prstů a prstců jsou monoepifyzární
kosti.

2

•

				 na přechodu mezi epifýzou a diafýzou
			 – má vlastní cévní zásobení
			 4.1 Lamina epiphysialis – růstová ploténka
				 – část kosti odpovídající růstové
				 chrupavce (cartilago epiphysialis)
				 – vyskytuje se pouze u dětí

Podíl anorganické složky v kosti dospělého je přibližně 60 % a u novorozence přibližně 48 %.

Physis (fýza) je klinický termín pro
růstovou ploténku.

1.2

•
•

Osteologie je nauka o kostech.

Periost lne pevně ke kosti, lze jej
však na většině míst odpreparovat.
U dětí lne výrazně méně.

1.3.2
1.3.1

•
•

Os je latinský a osteon řecký termín
pro kost.

1

4
2

5.2

3

Periost je u dětí výrazně pevnější
než u dospělého. Méně se trhá při
zlomeninách a často pomáhá zafixovat úlomky kostí po repozici (nápravě).
Při zlomeninách kostí se mezi úlomky mohou vklínit (interponovat)
měkké tkáně (svaly, okostice) a bránit tak zavřené repozici (nápravě)
zlomeniny. Pokud dojde k vklínění
okostice do oblasti linie lomu po repozici, pak se v tomto místě zlomenina nezhojí a může dojít ke vzniku
pakloubu.
CRIF (closed reduction, internal fixation) je zavřená repozice (náprava) zlomeniny a vnitřní osteosyntéza
(znovuspojení kostí), tedy repozice
bez nutnosti kožního řezu k průniku
k linii lomu.
ORIF (open reduction, internal fixation) je otevřená repozice úlomků
(fragmentů) zlomeniny z kožního
řezu.
Při zlomenině se v linii lomu vytvoří nejprve krevní výron (hematom),
který se postupně mění v granulační
tkáň, dále ve vazivový svalek (callus),
který se zabudováním vápníku a fosfátů změní v primitivní kostěný svalek. Jeho přestavbou (remodelací)
vznikne definitivní kostěný svalek.

2

Obecná osteologie

1
Histologie
1 Kostní tkáň (textus osseus)

				 1.1 Buňky
								 1.1.1 Osteoblasty – buňky vytvářející základní kostní hmotu (matrix)
								 1.1.2 Osteocyty – buňky obklopené základní kostní hmotou, kterou již nadále netvoří
												 – podílejí se na regulaci hladiny vápníku
								 1.1.3 Osteoklasty – buňky zodpovědné za odbourávání kostní hmoty
								 1.1.4 Osteoprogenitorové buňky (proosteoblasty) – mezenchymové kmenové
													 buňky, součást okostice i nitrokostice (cellulae vestientes ossis)
				 1.2 Mezibuněčná hmota (kostní základní hmota, matrix)
								 1.2.1 Ossein – organická složka mezibuněčné hmoty

													 tvořená kolagenními fibrilami a amorfní hmotou
													 (osteokalcin, osteonektin, osteopontin atd.)
1.2.2 Anorganická složka – především fosforečnan vápenatý,
													 hydroxyapatit a uhličitan vápenatý
1.3 Druhy kostní tkáně
1.3.1 Vláknitá (fibrilární) kost (textus osseus fibroreticularis)
												 – nepravidelně uspořádaná kolagenní vlákna
												 – vyskytuje se během vývoje kosti (nezralá kost),
													 u dospělého pouze ve stěně kostěného labyrintu vnitřního ucha,
													 v okolí lebečních švů a v místech při úponech svalů a vazů
1.3.2 Vrstevnatá (lamelární) kost (textus osseus lamellaris)
												 – uspořádaná do plochých plášťových vrstev (lamel),
													 nebo do válcovitých soustav kruhových koncentrických lamel (osteonů)
												
1.3.2.1 Osteon (Haversův systém)
																		 – základní stavební jednotka kosti
																		 – má tvar dlouhého válce
																		 – je tvořen souborem soustředných lamel
1.3.2.1
																			 uspořádaných kolem centrálního (Haversova) kanálku,
																			 ve kterém probíhají cévy a nervy
2.3
																		 – Haversův kanál (canalis osteoni/centralis) komunikuje
3.1
																			 s okosticí, dřeňovou dutinou i ostatními kanály
																			 a příčnými Volkmannovy kanálky
1.4.1
1.4 Formy kostní tkáně
1.4.1 Substantia compacta (hutná kostní tkáň)
												 – tvoří povrchovou vrstvu pod okosticí kostí
1.4.2 Substantia spongiosa / substantia trabecularis
												(trámčitá kostní tkáň, kostní trámčina)
												 – vytváří trabekulární systém v nitru kostí
												 – v koncových částech dlouhých kostí a uvnitř krátkých kostí
												 – diploe (píchatka) je silná trámčitá vrstva mezi dvěma
													 hutnými vrstvami v plochých lebečních kostech
2 Periosteum – okostice, vazivový obal kosti
				 (s výjimkou kloubních konců pokrytých chrupavkou)
			 – bohatě nervově a cévně zásobená
			 – apozice periostu umožňuje růst kosti do šířky
1.3.2.1
			 – 2 vrstvy:
				 – stratum fibrosum – vnější vazivová vrstva,
					 souběžně uspořádaná kolagenní vlákna
				 – stratum osteogenicum – vnitřní buněčná vrstva
					 (kambiová vrstva) osteoprogenitorových buněk, které se aktivují
1.4.2
					 během růstu kosti do šířky nebo při zlomeninách
2.1 Sharpeyova vlákna (fasciculi collageni perforantes)
							 – upevňující kolagenní vlákna okostice pronikají do povrchu kosti
2.2 Volkmannovy kanálky (canales transversi)
2.3
							 – pronikají osteony a přivádějí cévy a nervy
2.2
								 z okostice k Haversovým kanálům
2.3 Endosteum (nitrokostice) – vazivová blána podobná okostici
								 uvnitř kosti mezi kostní tkání a kostní dření
3 Cavitas medullaris – dřeňová dutina
3.1 Medulla ossium – kostní dřeň, vyplňuje dřeňovou dutinu

								
				
							

1.4.1
1.4.2

3

3.1

2

								

•

				
							 •
							 •

2.1

•

1.4.1

2.1

2

			 •
			 •
			 •
•
			 •
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Obecná osteologie

1

Kostra
Splanchnocranium je zastaralý termín pro viscerocranium.

Medulla ossium (kostní dřeň)
– vyplňuje dřeňovou dutinu (cavitas medullaris)
dlouhých kostí a prostory mezi trámečky kostní tkáně
1 Medulla ossium rubra – červená kostní dřeň
			 – orgán krvetvorby
			 – retikulární vazivo obsahující krvetvorné kmenové buňky,
				 z nichž vznikají všechny druhy krvinek a krevní destičky
			 – je protkaná sítí sinusoid (široké kapiláry s velkými oky)
			 – první krvetvorba se objevuje v klíční kosti
				 (v 2.–3. měsíci nitroděložního vývoje)
			 – po narození se nachází především
				 v dřeňových dutinách dlouhých kostí
			 – v dospělosti v trámčině koncových částí
				 dlouhých kostí, v žebrech, hrudní kosti,
				 lopatě kyčelní kosti a v diploe plochých lebečních kostí
2 Medulla ossium flava – žlutá kostní dřeň
			 – prostoupení retikulárního vaziva bílým tukovým
				 vazivem (dřeň ztrácí krvetvornou funkci) u dospělých
				 v dřeňové dutině dlouhých kostí

•

1
2

Ossicula auditus (sluchové kůstky)
patří k viscerokraniu, ale jsou probrány v rámci kapitoly Smysly na
straně 506.
Kosti lebky se vyvíjejí z mezenchymu obklopujícího základ mozku. Podle vývojového původu dělíme kosti
lebky na tři hlavní skupiny:
Chondrocranium – fylogeneticky
nejstarší část, původně chrupavčitý
model se v procesu chondrogenní
osifikace mění na lebeční spodinu.

•

Desmocranium – krycí kosti lebky,
vznikly přímo z mezenchymu dezmogenní osifikací.

Vývoj a osifikace kostí

•

1 Dezmogenní (endezmální) osifikace
			 – kostní tkáň vzniká z embryonálního vaziva (mezenchymu)
			 – z mezenchymových buněk se diferencují přímo osteoblasty
			 – krycí (primární) kosti vznikají na povrchu
				 a chrání orgány uložené pod nimi
			 – lebka (desmocranium), klíční kost (první stadium)
				 a sezamské kosti
2
2 Chondrogenní osifikace – z mezenchymu vzniká nejprve
				 hyalinní chrupavka (chrupavčitý model budoucí kosti)
				 a teprve její složitou přestavbou vzniká kostní tkáň
			 – náhradní (sekundární) kosti
2.1 Perichondrální osifikace – z povrchu kosti
2.2 Enchondrální osifikace – z hloubi kosti
			 – na osifikaci dlouhých kostí se podílí
				 perichondrální i enchondrální osifikace
			 – na osifikaci krátkých kostí se podílí
				 výhradně enchondrální osifikace
2.3 Osifikační jádra dlouhých kostí
					 – centrum enchondrální osifikace kosti
					 2.3.1 Primární – v diafýzách dlouhých kostí
					 2.3.2 Sekundární – v epifýzách a apofýzách dlouhých kostí
3 Růst kosti
3.1 Do šířky – apozicí z periostu
3.2 Do délky – u dětí z růstové chrupavky (fýzy)

Pericranium (olebečnice) je synonymum lebeční okostice.

1

•

			
			

			

Viscerocranium – fylogeneticky nejmladší část lebky. Kosti obličeje vznikají z mezenchymu žaberních oblouků (zejména z prvního) dezmogenní
osifikací. Výjimku tvoří středoušní
kůstky pocházející z chrupavek
1. a 2. žaberního oblouku a dále
jazylka (z chrupavek 2. a 3. žaberního oblouku) vzniklá chondrogenní
osifikací.
Desmocranium zahrnuje: os parietale, horní část squama occipitalis,
os frontale, pars squamosa et tympanica ossis temporalis, os nasale,
os lacrimale, vomer, os zygomaticum, maxilla, mandibula, os palatinum, concha nasalis inferior a lamina medialis processus pterygoidei
ossis sphenoidalis.
U dlouhých kostí začíná enchondrální osifikace v diafýze (primární
osifikační centrum/jádro) a probíhá
směrem k epifýzám.

			
			

Cévní a nervové zásobení
1 Tepny
– okosticové (periostální) cévy jsou slabší a hojnější, vstupují do okostice
		 a Volkmannovými kanálky živí většinu hutné a trámčité kostní tkáně
1.1 Arteriae nutriciae (vyživující tepny) – 1–2 tepny vstupující šikmo
				 do diafýzy dlouhých kostí a vyživující kostní dřeň a hutnou kost zevnitř
			 – epifýzy jsou v průběhu vývoje zásobovány vlastní tepnou,
				 která po ukončení růstu zaniká a dále jsou epifýzy zásobeny z oblasti metafýzy
2 Žíly – jdou většinou souběžně s tepnami
– vv. diploicae procházejí skrz diploe, nemají ani chlopně, ani vlastní stěnu
3 Nervy – bohatá somatosenzitivní inervace okostice,
		 přítomnost Vaterových-Paciniho tělísek
– do hloubi kosti pronikají visceromotorická vlákna pro cévy v kostech
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Klinika
Dysostosis cleidocranialis je dědičné onemocnění s poruchou vývoje
dezmogenní osifikace, zejména
klíčních kostí a plochých kostí lebky, někdy doprovázené i poruchami
kostnatění pánve a končetin.

2

Cranium – Lebka

2

Mozkovna (neurocranium) je soubor lebečních kostí, které obklopují a chrání mozek, zrakové, sluchové
a rovnovážné ústrojí. Dle jejich uložení je rozdělujeme na kosti lebeční spodiny a kosti lebeční klenby. Obličejová část lebky (viscerocranium) je soubor lebečních kostí, které obklopují a chrání části trávicího a dýchacího
systému.
1 Neurocranium – mozkovna
Calvaria – lebeční klenba
1.1 Os parietale – temenní kost
1.2 Os frontale – čelní kost
1.3 Os occipitale – týlní kost
Basis cranii – lebeční spodina
1.2 Os frontale – čelní kost
1.3 Os occipitale – týlní kost
1.4 Os temporale – spánková kost
1.5 Os sphenoidale – klínová kost
1.6 Os ethmoidale – čichová kost
2 Viscerocranium – obličejová část lebky
2.1 Os lacrimale – slzní kost
2.2 Os nasale – nosní kost
2.3 Vomer – radličná kost
2.4 Concha nasalis inferior – dolní nosní skořepa
2.5 Os zygomaticum – lícní kost
2.6 Os palatinum – patrová kost
2.7 Maxilla – horní čelist (čelist)
2.8 Mandibula – dolní čelist (sáně)
2.9 Os hyoideum – jazylka

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.1

1.2

2.2
2.1
1.6
1.3

2.5
1.4

2.7

2.8
2.9

Norma lateralis – z boku
1.2

1.1

1.6

1.2

1.2

1.5
1.6
1.4

1.5
1.4
2.1
2.6
2.2
1.6
2.4
2.3

1.1

2.7

1.1
1.3

1.3

Norma superior (verticalis) – shora

2.8

Norma facialis (frontalis) – zepředu

2.7

Norma superior (verticalis) – shora

2.6
2.5

1.2

1.1

1.5
2.3

1.3

1.4

1.4
2.6
2.7

Norma inferior (basalis) – zdola

1.1

1.1

1.3

1.3

Norma inferior (basalis) – zdola

2.8

Norma occipitalis – zezadu
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2.1

Os frontale – Čelní kost

Kostra
Foramen frontale a foramen supraorbitale jsou variabilní otvory, které
mohou nahrazovat incisura frontalis
et supraorbitalis.

Původem párová kost lebeční klenby vzniklá dezmogenní osifikací. Jedná
se o pneumatizovanou (vzdušnou) kost, vytvářející vedlejší nosní dutinu –
sinus frontalis. Skládá se z nepárové šupiny, nosní části a párové očnicové
části.

Impressiones gyrorum jsou otisky
mozkových závitů na vnitřní ploše
čelní kosti. Juga cerebralia jsou vyvýšeniny mezi otisky.

• 1 Squama frontalis – šupina čelní kosti
			 Facies externa – vnější plocha
			 • 1.1 Tuber frontale – párové osifikační centrum a následně
								 vyklenuté a zesílené místo šupiny kosti
			 • 1.2 Arcus superciliaris – párový nadočnicový oblouk
			 • 1.3 Glabella – oploštění nad kořenem nosu mezi arcus superciliares
			 • 1.4 Margo supraorbitalis – horní okraj očnice
							 • 1.4.1 Incisura frontalis (foramen frontale)

												 – nekonstantní mediální zářez (otvor)
												 – průchod nervus supraorbitalis (ramus medialis)
1.4.2 Incisura supraorbitalis (foramen supraorbitale) 1.6 1.7
1.1
												 – laterální zářez (otvor)
1
												 – průchod a. et v. supraorbitalis
													 et n. supraorbitalis
													 (ramus lateralis)
1.2
1.5 Processus zygomaticus
3
1.5
							 – výběžek pro spojení s lícní kostí
1.6 Linea temporalis
2
							 – horní okraj začátku m. temporalis
							 – navazuje na linea temporalis
								 inferior ossis parietalis
1.7 Margo parietalis – okraj
Lebka z boku
								 přiléhající k temenním kostem
								 a tvořící s nimi sutura coronalis
			 Facies interna – vnitřní plocha
1.7
1.2
1.8 Sulcus sinus sagittalis superioris
1.4.2
							 – brázda pro žilní splav
1.9 Crista frontalis – místo úponu
2.1
								 duplikatury dura mater (falx cerebri) 2.2
							 – je pokračováním sulcus sinus
								 sagittalis superioris
2.4
2 Pars orbitalis
2.1 Fossa glandulae lacrimalis
							– jamka na laterální části
Lebka zepředu
								 stropu očnice pro slznou žlázu
2.2 Fovea trochlearis – jamka obsahující kladku
4
2.5
2.3 Spina trochlearis – kladka
							 – je obtočena šlachou m. obliquus superior
2.4 Foramen ethmoidale anterius et posterius
							– otvory v mediální stěně očnice
								 pro a., v. et n. ethmoidalis
								 anterior et posterior
							 – vznikají spojením s os ethmoidale
2.5 Incisura ethmoidalis
							 – zářez pro os ethmoidale
2.6 Margo sphenoidalis
3 Pars nasalis – malá nepárová část
Basis cranii interna
				 u kořene nosu, na níž je spina et margo nasalis
4 Sinus frontalis – párová vedlejší nosní dutina
1.7
			 – zakládá se v 1. roce života
1.8
			 – plný vývoj na konci růstového období
1.9
			 – ústí do meatus nasi medius
4.1 Septum sinuum frontalium
2.5
							 – odděluje pravou a levou dutinu
2.6
4.2 Apertura sinus frontalis
Pohled zezadu
							 – vstup do dutiny

Synchondrosis sphenooccipitalis
se mění kolem 18. roku života na
synostózu (osifikuje).
Sutura occipitalis transversa v horní části squama occipitalis probíhá
v místě spojení horní části vzniklé
dezmogenní osifikací a dolní části
vzniklé chondrogenní osifikací. Do
4. roku věku zaniká, ale může přetrvávat. Kosti vzniklé nesplynutím osifikačních základů kolem sutura occipitalis transversa se označují jako
ossa interparietalia (ossa Incae),
vyskytující se v 30 % u americké populace a v 5 % u evropské.

							 •
			 •
			 •

Sutura frontalis persistens (metopica) odděluje původní párové
základy kosti (je ventrálním pokračováním sutura sagittalis), zaniká
do 2 let věku, přetrvává jen u 5–8 %
populace.

			 •

1.1

			 •
			 •

1
1.5
2
1.4.1
1.3

•
			 •
			 •
				
			 •
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Spina trochlearis je obvykle chrupavčitá kladka ve fovea trochlearis,
která bývá nekonstantně v 15 %
kostěná.
Canalis orbitocranialis spojuje očnici (začíná ve foramen ethmoidale
anterius) a přední lebeční jámu.

2
1
2.6

Canalis orbitoethmoidalis spojuje
očnici (začíná ve foramen ethmoidale posterius) a čichové sklípky.
Crista occipitalis interna je svislá
kostní hrana, může nahrazovat sulcus sinus occipitalis.

			 •
			 •
•
•
				
				

Sutura mendosa je neuzavřený zbytek po srůstání více základů squama
occipitalis, vybíhá mediálně nebo
svisle ze sutura lambdoidea a bývá
různě dlouhá.

Foramen caecum ossis frontalis
je malá jamka na facies interna
(squama frontalis) po zaniklé vena
emissaria foraminis caeci.
Planum occipitale je rovná plocha
nad linea nuchalis suprema.
1
2

2.2

Os occipitale – Týlní kost

2

Nepárová kost v zadní části lebky tvořící lebeční spodinu i lebeční klenbu. Vzniká jak dezmogenní (část squama occipitalis), tak chondrogenní (pars basilaris, partes laterales, část squama occipitalis) osifikací. Chondrogenně vzniklá část obklopuje velkým otvorem (foramen magnum) přechod mozkového kmene a míchy.

•

1 Foramen magnum – velký otvor, v němž v sebe přechází mícha a prodloužená mícha, obalené v plenách
			 – průchod pro aa. vertebrales, a. spinalis anterior, aa. spinales posteriores,
				 n. accessorius (radix spinalis) a žilní spojky
2 Pars basilaris – dolní část týlní kosti vzniklá chondrogenní osifikací
2.1		 Clivus (svah) – prohloubenina na vnitřní části kosti,
									 na níž leží mozkový kmen, a. basilaris a žilní plexus basilaris
2.2		 Tuberculum pharyngeum – nepárový hrbolek pro úpon
4.7
									 vazivové zadní části hltanu (raphe pharyngis) na lebeční spodině
4.1
2.3		 Sulcus sinus petrosi inferioris – brázda pro žilní splav
4.2
4.5
2.4		 Synchondrosis sphenooccipitalis – chrupavčitý přechod
4.3
4.8
4.4
									 mezi os occipitale a os sphenoidale
4.6
3 Partes laterales – boční části obklopující ze stran foramen magnum
3.1		 Condyli occipitales – výběžky pro kloub s atlantem (C1)
3.2		 Canalis nervi hypoglossi – průchod n. hypoglossus
									 a plexus venosus canalis nervi hypoglossi
Lebka zezadu
3.3		 Fossa condylaris – jamka za kondylem, v níž může být
									 canalis condylaris pro průchod v. emissaria condylaris
3.4		 Incisura jugularis – společně s incisura jugularis ossis temporalis
									 vytvářejí foramen jugulare
2.2
								
3.4.1 Processus jugularis – výběžek na konci incisura jugularis
3.2
														 pro začátek m. rectus capitis lateralis
3.4
								
3.4.2 Processus intrajugularis – výběžek v incisura jugularis
2
														 dělící foramen jugulare na dvě části
3.1
3
4 Squama occipitalis – šupina týlní kosti
3.3
1
			 Facies externa – vnější plocha
4.4
4
4.1		 Linea nuchalis suprema – místo úponu fascia nuchae
4.3
4.6
4.2
4.2		 Linea nuchalis superior – místo začátku m. trapezius
4.5
									 a úponu m. sternocleidomastoideus
4.1
4.3		 Linea nuchalis inferior – místo úponu sept mezi šíjovými svaly
Basis cranii externa
4.4		 Planum nuchale – místo úponu šíjových a hlubokých zádových svalů
4.5		 Protuberantia occipitalis externa – hmatný vnější týlní hrbol
4.6		 Crista occipitalis externa – svislá kostní hrana, úpon ligamentum nuchae
4.7		 Margo lambdoideus – okraj přiléhající k temenní kosti
2.1
									 a tvořící s ní sutura lambdoidea
4.15
4.8		 Margo mastoideus – okraj přiléhající ke spánkové kosti
2
2.3
									 a tvořící s ní sutura occipitomastoidea
3.2
3.4
			 Facies interna – vnitřní plocha
3
1
4.9		 Eminentia cruciformis – vyvýšenina tvaru kříže
4
4.13
									 tvořená brázdami žilních splavů
4.14
								 – rozděluje kost na dvě fossae cerebrales a dvě fossae cerebellares
4.12
4.10
4.10 Protuberantia occipitalis interna – střed eminentia cruciformis
4.11
								 – místo spojení žilních splavů (confluens sinuum)
Basis cranii interna
4.11 Sulcus sinus sagittalis superioris – nepárová brázda pro žilní splav
								 – úpon falx cerebri
4.7
4.12 Sulcus sinus transversi – párová brázda pro žilní splav
								 – úpon tentorium cerebelli
4.9
4.13 Sulcus sinus sigmoidei – párová brázda pro žilní splav
4.16
4.14 Sulcus sinus occipitalis – nepárová brázda pro žilní splav
4.10
								 – úpon falx cerebelli
1
4.15 Sulcus sinus marginalis – párová brázda pro žilní splav
3.2
								 – obklopuje foramen magnum
4.16 Fossae cerebrales – obsahují zadní pól
4.17
3.4
									 týlních laloků koncového mozku
2.1
4.8
4.17 Fossae cerebellares – obsahují polokoule mozečku
2.4
								 – od fossae cerebrales jsou oddělené
3.1
									 prostřednictvím tentorium cerebelli
Pohled zleva shora zepředu

•
			 •
			 •
			 •
			 •
•
			 •
			 •
			 •
			 •

•
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
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2.3

Os sphenoidale – Klínová kost

Kostra
Většina kosti osifikuje chondrogenně s výjimkou části velkých křídel
a lamina medialis processus pterygoidei, jež vzniká ve stěně hltanu.

Nepárová kost lebeční spodiny vzniklá chondrogenní osifikací a tvořící
chondrogenní centrum lebky. Kost je tvořená nepárovým tělem a třemi
párovými ploténkami (velká a malá křídla a křídlovité výběžky). Otvory
v klínové kosti spojují střední lebeční jámu s dalšími významnými topografickými místy lebky (fossa infratemporalis, fossa pterygopalatina, středoušní dutinu, očnici). Jedná se o pneumatizovanou (vzdušnou) kost s párovou
vedlejší nosní dutinou – sinus sphenoidalis.
Základní části

1

2

2

• 1 Corpus ossis sphenoidalis
			 – tělo klínové kosti
4
• 2 Alae minores ossis sphenoidalis
			 – malá křídla
• 3 Alae majores ossis sphenoidalis Pohled zleva shora zezadu
			 – velká křídla
• 4 Processus pterygoidei
			 – křídlovité výběžky
2
• 5 Fissura orbitalis superior
5
			 – štěrbina mezi malými
				 a velkými křídly
6 Fissura orbitalis inferior
			 – otvor mezi velkými
				 křídly a horní čelistí

•

Corpus ossis sphenoidalis

5

3

1
3

Canaliculus innominatus Arnoldi je
zastaralý název pro foramen petrosum.

1

3
4

Vesaliův otvor je zastaralý název pro
foramen venosum.

Pohled zleva shora zepředu

2
5
3
6

Basis cranii interna

• 1 Sella turcica – turecké sedlo
			 • 1.1 Fossa hypophysialis – uložení hypofýzy
			 • 1.2 Dorsum sellae – zadní vyzdvižená část
			 • 1.3 Processus clinoidei posteriores

							 – místo úponu diaphragma sellae
								 (ploténka tvrdé pleny)
								 a tentorium cerebelli
2 Sulcus caroticus
			– žlábek pro a. carotis interna
				 po stranách tureckého sedla
3 Lingula sphenoidalis
			 – lemuje zboku sulcus caroticus
4 Sulcus prechiasmaticus
			 – mělký žlábek před křížením
				 zrakových nervů
5 Sinus sphenoidalis
			 – vedlejší nosní dutina v těle kosti
				 a pod tureckým sedlem
5.1 Septum sinuum sphenoidalium
							– přepážka mezi levou
								 a pravou dutinou
5.2 Apertura sinus sphenoidalis
							– ústí dutiny do horního
								 nosního průduchu
5.3 Concha sphenoidalis
							 – zakrnělá párová skořepa zužující
								 vstup do sinus sphenoidalis
6 Crista sphenoidalis
			 – podélná hrana ve střední čáře
				 na přední ploše těla pro spojení
				 s lamina perpendicularis ossis ethmoidalis
7 Rostrum sphenoidale
			– podélná hrana na dolní ploše těla
				 pro spojení s radličnou kostí

•

Processus clinoideus medius je nekonstantní párový výběžek mediálně od sulcus caroticus na předním
okraji tureckého sedla, slouží k úponu diaphragma sellae.

1.3

Z odstupu hrany lamina lateralis
processus pterygoidei běží na facies
infratemporalis alae majoris ossis
sphenoidalis ligamentum pterygoalare (Hyrtli seu Calori). Osifikací
tohoto vazu se může vytvořit nekonstantní otvor pro průchod variabilní
části vláken nervus mandibularis –
foramen pterygoalare / porus crotaphiticobuccinatorius Hyrtli.

Lebka zepředu

4

1.1
1.2

2

Canalis vomerovaginalis je drobný
kanálek bez obsahu, tvořený processus vaginalis processus pterygoidei
ossis sphenoidalis a vomerem.

3

Pohled zleva shora zezadu

•
•

Sinus cavernosus strana 534.

4
1

•

Processus pterygospinosus Civini
je nekonstantní výběžek ze zadní
hrany lamina lateralis processus
pterygoidei ossis sphenoidalis pro
ligamentum pterygospinale (běžící
na spina ossis sphenoidalis). Osifikací tohoto vazu se může vytvořit
nekonstantní otvor pro průchod radix motoria n. trigemini – foramen
pterygospinale.

Basis cranii interna

				

					
					
•
•
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Klinika

7

Basis cranii externa
6

1.3

1.2
1.1
5

7

Mediánní řez nosní dutinou

Pterion je kraniometrický bod v místě styku os sphenoidale (ala major)
s os parietale a os frontale. Je nejslabším místem lebeční klenby. Na
dotyk je velice citlivý. Je místem, do
kterého se při stresu ukládá velké
napětí měkkých tkání. Během vývoje se na tomto místě nacházel vazivový fonticulus sphenoidalis.
Sinus sphenoidalis slouží jako přístupová cesta k hypofýze při jejích
operacích (např. odstranění nádoru), tzv. transnazální transsfenoidální přístup.

2

Os sphenoidale – Klínová kost

2.3
Ala minor ossis sphenoidalis

•

1 Processus clinoidei anteriores
			 – úpon tentorium cerebelli
				 (ploténka tvrdé pleny)
2 Canalis opticus
			 – průchod pro n. opticus
				 a a. ophthalmica do očnice

2

1

1

2

2

•

Ala major ossis sphenoidalis

Lebka zepředu

Basis cranii interna

Pohled zleva shora zezadu

•		 1 Crista infratemporalis

3 4

9.1

5

				– odděluje facies temporalis a facies infratemporalis
				 – začátek m. pterygoideus lateralis (caput superius)
2 Spina ossis sphenoidalis – nejdorzálněší bod kosti, 9.2
1
					 míří kaudálně u foramen spinosum
9.1
				 – úpon lig. sphenomandibulare, lig. pterygospinale,
9.3
					 lig. mallei anterius a začátek m. tensor veli palatini
Pohled zleva shora zezadu
3 Foramen rotundum – průchod pro n. maxillaris (n. V2)
4 Foramen ovale – průchod pro n. mandibularis (n. V3)
3
					 a plexus venosus foraminis ovalis
5 Foramen spinosum – průchod pro
4
9.1
					 vasa meningea media a r. meningeus n. mandibularis
6
5
6 Foramen petrosum (canaliculus innominatus Arnoldi)
				 – nekonstantní otvor pro n. petrosus minor
7 Foramen venosum – nekonstantní otvor
					 pro v. emissaria foraminis venosi
8 Sulcus tubae auditivae – místo vstupu do semicanalis
					 tubae auditivae a připojení cartilago tubae auditivae,
Basis cranii interna
					 jež spojuje nosohltan a středoušní dutinu
9 Plochy:
				 9.1 Facies cerebralis
				 9.2 Facies temporalis
				 9.3 Facies infratemporalis
9.2
				 9.4 Facies maxillaris
				 9.5 Facies orbitalis
10		 Okraje:
				 10.1 Margo zygomaticus
				 10.2 Margo frontalis
				 10.3 Margo parietalis
Lebka z boku
				 10.4 Margo squamosus

5
4
3

		

•		
•
•		
•		
		
		
		

•
•
•
		
•
		
		
		
		

Processus pterygoideus

• 1 Lamina lateralis – začátek
				 m. pterygoideus lateralis (caput inferius)
• 2 Lamina medialis – připojení fascia pharyngobasilaris
				 a začátek m. constrictor pharyngis superior
			 • 2.1 Hamulus pterygoideus
							 – okolo se otáčí šlacha m. tensor veli palatini
		 3 Incisura pterygoidea – zářez mezi laminami
• 4 Fossa pterygoidea
			 – prostor mezi lamina medialis a lamina lateralis
			 – začátek m. pterygoideus medialis
5 Fossa scaphoidea – kraniálně od fossa pterygoidea
			 – začátek m. tensor veli palatini
6 Canalis pterygoideus Vidii
			 – průchod pro vasa et n. canalis pterygoidei
7 Processus vaginalis
			 – malý výběžek těsně pod tělem klínové kosti
			 – s okolními kostmi vytváří
				 canalis palatovaginalis (pro n. et r. pharyngeus, a.
				 maxillaris) a canalis vomerovaginalis (bez obsahu)

•
•

Pohled zleva shora zepředu

9.2
9.3
6
5

1
4

Basis cranii externa

9.2

9.5

Lebka zepředu

1

5

2.1

1

9.5

9.3
9.2

2

2.1

4

1
2

6
4

1
2

Basis cranii externa

1
2

1
2.1

2

4

Šikmý řez nosní dutinou

Mediánní řez nosní dutinou
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2.4

Os parietale – Temenní kost

Kostra

Párová kost lebeční klenby vzniklá dezmogenní osifikací. Má tvar čtverce
s konvexitou vně v místě temenního hrbolu.

Foveolae granulares jsou drobné
jamky v sulcus sinus sagittalis superioris tvořené granulationes arachnoideae.

1 Plochy
Facies interna
1.1 Sulcus sinus sagittalis superioris
					 – brázda pro žilní splav
1.2 Sulcus arteriae meningeae mediae
					– brázda pro a. meningea media
1.3 Sulci arteriosi
					 – brázdy pro větve z a. meningea media
1.4 Sulcus sinus sigmoidei – krátká brázda
						 pro žilní splav v angulus mastoideus
Facies externa
1.4 Linea temporalis superior
					 – místo úponu fascia temporalis
1.5 Linea temporalis inferior
					 – místo začátku m. temporalis
1.6 Tuber parietale
					 – osifikační centrum a následně
						 zesílené místo, vyklenuté konvexitou ven
2 Foramen parietale
– průchod pro vena emissaria parietalis
– blízko při margo sagittalis
3 Okraje:
3.1 Margo occipitalis – okraj přiléhající
						 k týlní kosti a tvořící s ní
						 sutura lambdoidea (lambdový šev)
3.2 Margo squamosus – okraj přiléhající
						 ke spánkové kosti a tvořící s ní
						 sutura squamosa (šupinový šev)
3.3 Margo sagittalis
					 – okraj přiléhající k druhostranné
						 temenní kosti a tvořící s ní
						 sutura sagittalis (šípový šev)
3.4 Margo frontalis – okraj přiléhající
						 k čelní kosti a tvořící s ní
						 sutura coronalis (věncový šev)
4 Úhly:
4.1 Angulus frontalis
4.2 Angulus occipitalis
4.3 Angulus mastoideus
4.4 Angulus sphenoidalis

•
•
•
			

Granulationes arachnoideae Pacchioni jsou výchlipky pavučnice,
které se vyklenují do žilních splavů lebky a umožňují vstřebávání
mozkomíšního moku do krve.

3.4
1.2
1.3
1.1
3.1

Lebeční klenba zevnitř

•
•
•

3.4
3.3

		

1.6
3.1

•

Lebeční klenba shora

•

3.3
3.4

•

1.6

1.4
1.5
3.2

•

3.1

Pohled zleva shora zezadu
3.3

4.1

			
			
			
			

3.4
4.2

1.3
1.2
4.4
3.2

4.3

3.1

Pohled zleva shora zezadu

3.4

3.3

3.4

3.2

3.1

3.2

3.1

3.2

Lebka zepředu
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Lebka zezadu

Lebka z boku

Klinika
Trigonum Macewani je synonymum
pro foveola suprameatica a lze tudy
přistoupit operačně do antrum mastoideum (skrz cymba conchae auriculae), jenž leží 1,5–2 cm v hloubce
jamky.

2

Os temporale – Spánková kost

2.5

Párová kost vzniklá dezmogenní (pars squamosa, pars tympanica) i chondrogenní (pars petrosa, processus
mastoideus, processus styloideus) osifikací. Skalní kost (pars petrosa) směřuje hrotem ventromediálně. Uvnitř
skalní kosti je ukryto střední a vnitřní ucho, spojené s okolím vnitřním a vnějším zvukovodem. Rovněž jí probíhá dvakrát zahnutý kanál lícního nervu. Processus mastoideus je pneumatizovaný (vzdušný) výběžek obsahující malé sklípky.
Základní části

• 1 Pars squamosa – šupina
• 2 Pars tympanica – bubínková část
			 – tvoří stěny kostěného vnějšího zvukovodu, má tvar písmene U
• 3 Pars petrosa – skalní kost

1
3

2

Pars squamosa
Lebka z boku

• 1 Margo parietalis – okraj přiléhající k temenní kosti
				 a tvořící s ní sutura squamosa (šupinový šev)
• 2 Margo sphenoidalis – okraj přiléhající ke klínové kosti

				 a tvořící s ní sutura sphenosquamosa
3 Facies temporalis – vnější plocha pars squamosa
				 tvořící vnitřní ohraničení fossa temporalis
			 3.1 Sulcus arteriae temporalis mediae
					 – mělký svislý žlábek na facies temporalis
4 Processus zygomaticus – začátek m. masseter
			 – úpon lig. temporomandibulare laterale a fascia temporalis
			 – spolu s processus temporalis ossis zygomatici
				 vytvářejí arcus zygomaticus (jařmový oblouk)
				
4.1 Facies articularis – styčná plocha
4.2 Tuberculum articulare
				
								 – hrbolek před jamkou, je též součástí čelistního kloubu
				
4.3 Crista supramastoidea – pokračování
									 processus zygomaticus dozadu
								 – začátek části musculus et fascia temporalis
4.4 Foveola suprameatica – jamka
				
									 nad vstupem do vnějšího zvukovodu
				
4.5 Spina suprameatica – nekonstantní
									 kostěnný trn pod foveola suprameatica
5 Fossa mandibularis – jamka čelistního kloubu

4

•

Pars tympanica

• 6 Porus acusticus externus – vstup zvukovodu,
				 do kterého je také připevněna chrupavka zvukovodu
• 7 Meatus acusticus externus osseus
			 – kostěná část vnějšího zvukovodu
			 • 7.1 Anulus tympanicus

							– vazivový prstenec na mediálním konci
								 meatus acusticus externus vyplněný bubínkem
7.1.1 Sulcus tympanicus – kruhový žlábek
											 v prstenci pro vsazení bubínku
7.1.2 Incisura tympanica – zářez
											 v horním okraji prstence vyplněný
											 pars flaccida membranae tympanicae
8 Fissura petrotympanica – štěrbina mezi
				 pars tympanica a pars petrosa
			 – prochází jí chorda tympani,
				 vasa tympanica anteriora a lig. mallei anterius
9 Fissura tympanomastoidea
			– konec canaliculus mastoideus
			 – průchod pro ramus auricularis nervi vagi
10 Fissura tympanosquamosa et petrosquamosa

4.3
5

•
•

•

1

2

Lebka z boku

1

4

4.3

4.2
5
2

8

Pohled zleva zdola zezadu

7.1

7

6

							
						
•

Frontální řez uchem
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Os temporale – Spánková kost

2.5
Pars petrosa

•

1
1 Apex partis petrosae – hrot míří ventromediálně
2
			
1.1 Apertura interna canalis carotici
3
							 – místo vstupu a. carotis interna
5
								 do lebeční dutiny
4
			
1.2 Canalis musculotubarius
2.1
							
1.2.1 Semicanalis tubae auditivae
5.1
												 – kostěná část sluchové
2.4
													 trubice mezi nosohltanem 2.5
													 a středoušní dutinou
3.1
							
1.2.2 Semicanalis musculi
5.2
													tensoris tympani
4.1
												– obsahuje napínač bubínku
2 Facies anterior
2.1 Impressio trigeminalis
			
							 – otisk ganglion trigeminale Gasseri
Basis cranii interna
								 při hrotu skalní kosti
2.2
2.5 2.4
2.3
2
			
2.2 Sulcus nervi petrosi majoris
1
							 – mediální žlábek navazuje
1.1
								 na výstup (hiatus)
								 z canalis nervi
1.2.2
								 petrosi majoris
1.2.1
							 – vystupuje jím
								 nervus petrosus major
								 z canalis nervi facialis
			
2.3 Sulcus nervi petrosi minoris
							 – laterální žlábek navazuje
Řez pravou spánkovou kostí,
								 na výstup (hiatus)
pohled zepředu zprava
								 z canalis nervi petrosi minoris
							 – vystupuje jím
								 nervus petrosus minor
								 ze středoušní dutiny
2.1
2
			
2.4 Eminentia arcuata – vyklenutí
1
								 canalis semicircularis anterior
								 vnitřního ucha
			
2.5 Tegmen tympani
							– strop bubínkové dutiny,
4
								 ventrolaterálně od eminentia arcuata
							 – zeslabené místo, jímž prostupují žíly
5
3 Margo superior – úpon tentorium cerebelli
			 – obsahuje žilní splav
Pohled zleva zezadu
			
3.1 Sulcus sinus petrosi superioris
4 Facies posterior
			
4.1 Porus acusticus internus
							– vstup do vnitřního zvukovodu
2.3
							 – průchod nervus facialis
2.2
								 et vestibulocochlearis a vasa labyrinthi
			
4.2 Fossa subarcuata
2.4
							 – vkleslina na facies posterior,
2.5
								 zbytek po vývojové žíle
4.1
			
4.3 Apertura externa canaliculi vestibuli
5.1
							 – vnější ústí ze saccus endolymphaticus
								 (místo vstřebávání endolymfy)
5.2
							 4.3.1 Canaliculus vestibuli
										 – obsahuje ductus endolymphaticus
											 z vnitřního ucha
Pohled zleva zezadu
5 Margo posterior – okraj přiléhající k týlní kosti
			
5.1 Sulcus sinus petrosi inferioris – brázda pro žilní splav
5.2 Incisura jugularis – společně s incisura jugularis
								 ossis occipitalis tvoří foramen jugulare
			
5.3 Processus intrajugularis – výběžek dělící foramen jugulare na dvě části

•

Crista pyramidis je zastaralý termín
pro margo superior partis petrosae.

		

•

Facies ventrobasalis je zastaralý
termín části skalní kosti, která tvoří
většinu stěn středoušní dutiny. Je
přístupná po odstranění pars tympanica.

•

Apertura interna canalis carotici se
otvírá se do stěny foramen lacerum.

•

•

•
•

•
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Pyramis (pyramida) je zastaralý termín pro skalní kost.

•

•

•

Kostra

•
•

•
•
			 •
•

Canaliculus
cochlae
obsahue
v. aqueductus cochleae a dále
ductus perilympathicus, jehož průchodnost a propojení scala tympani hlemýždě a subarachnoidového
prostoru jsou sporné a jsou stále
předmětem vědeckého bádání.
Nervus facialis strana 361.
Cavitas tympani strana 506.
Meatus acusticus internus strana
507.

2

Os temporale – Spánková kost

2.5
Pars petrosa

•

6 Facies inferior
6.1		 Fossa jugularis – místo rozšířeného začátku
			
									 v. jugularis interna (bulbus superior)
								 6.1.1 Canaliculus mastoideus
											 – průchod ramus auricularis nervi vagi
			
6.2 Apertura externa canalis carotici – vstup
									 do canalis caroticus, kterým prochází
									 a. carotis interna, plexus caroticus internus
									 a plexus venosus caroticus internus
6.3 Fossula petrosa – vstup
			
									 do canaliculus tympanicus, kterým prochází
									 n. tympanicus a vasa tympanica inferiora do středouší
								 – v hraně mezi fossa jugularis
									 a apertura externa canalis carotici
			
6.4		 Apertura externa canaliculi cochleae – vnější ústí
								 – mezi fossa jugularis a apertura externa
									 canalis carotici v margo inferior
								 6.4.1 Canaliculus cochleae – obsahuje
												 v. aqueductus cochleae z vnitřního ucha
			
6.5		 Processus styloideus – bodcovitý výběžek
								 – začátek m. stylohyoideus, m. styloglossus a m. stylopharyngeus
								 – úpon lig. stylohyoideum a lig. stylomandibulare
			
6.6 Processus mastoideus – soscový výběžek
								 – mohutný pneumatizovaný výběžek
								 – úpon m. sternocleidomastoideus,
									 m. splenius capitis et longissimus capitis
								 6.6.1 Cellulae mastoideae – sklípky výběžku
												 se otvírají z antrum mastoideum,
												 jež se vyklenuje ze zadní stěny středoušní dutiny
6.7		 Incisura mastoidea – začátek
			
									 venter posterior musculi digastrici
			
6.8		 Sulcus arteriae occipitalis
								 – mediálně od incisura mastoidea , žlábek pro a. occipitalis
6.9 Foramen mastoideum
			
								– otvor pro v. emissaria mastoidea
6.10 Sulcus sinus sigmoidei – brázda pro žilní splav
			
								 – na nitrolebeční straně processus mastoideus
								 – vnitřní ústí foramen mastoideum
			
6.11 Foramen stylomastoideum – výstup
									 n. facialis a vasa stylomastoidea z canalis nervi facialis

•

6.9

•

6.5

6.6

Lebka z boku

6.2
6.1

6.5
6.11
6.6
6.7
6.8
6.9

6

Basis cranii externa

•
•

6.5

•
•
•
•
•

Canalis nervi facialis Falloppii
– kanál uvnitř skalní kosti pro průchod nervus facialis je dvakrát zahnutý
1. začátek: v area nervi facialis ve fundus meatus acustici interni
2. pars labyrinthica: ventrolaterálně kolmo na dlouhou
				 osu skalní kosti, probíhá nad hlemýžděm
3. geniculum: otočí se o 90° – odstup
				 canalis n. petrosi majoris ventromediálním směrem
				 (n. petrosus major, r. petrosus a. meningeae mediae)
4. pars tympanica: dorzolaterálně,
				 souběžně s dlouhou osou skalní kosti,
				 probíhá v přechodu mediální a horní stěny středoušní dutiny
5. otočí se o 90° – vytváří prominentia canalis nervi facialis
				 v antrum mastoideum
6. pars mastoidea: kaudálně, probíhá v zadní stěně středoušní dutiny
			 – odstup kanálku do eminentia pyramidalis (n. stapedius)
				 a canaliculus chordae tympani
				 (chorda tympani et vasa tympanica posteriora)
7. konec: foramen stylomastoideum (n. VII, vasa stylomastoidea)

6.9

6.6

Pohled zleva zdola zezadu

6.9
6.10

Pohled zleva zezadu
1

•
•
•

2
3

•
•
•

6

5

4

7

Pohled na vnitřní stěnu středoušní dutiny
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2.6

Os ethmoidale – Čichová kost

Kostra

Nepárová kost lebeční spodiny vzniklá chondrogenní osifikací. Má vodorovnou a svislou ploténku a čichové labyrinty. Skrze lamina cribrosa procházejí vlákna čichového nervu. Jedná se o pneumatizovanou (vzdušnou) kost
vytvářející vedlejší nosní dutiny – cellulae ethmoidales (čichové sklípky).

•
•

1 Lamina perpendicularis – svislá ploténka, součást nosní přepážky
2 Lamina cribrosa
2.1 Foramina cribrosa – otvory pro průchod fila olfactoria
			
								 z nosní do lebeční dutiny
			
2.2 Crista galli – sagitální ploténka uvnitř lebky, úpon falx cerebri
3 Labyrinthi ethmoidales
3.1 Lamina orbitalis – vnější stěna čichových sklípků směrem do očnice
			
			
3.2 Foramen ethmoidale anterius et posterius – doplňují otvory v os frontale
							 – průchod a., v. et n. ethmoidalis anterior et posterior
4 Celullae ethmoidales – čichové sklípky
			
4.1 Cellulae ethmoidales anteriores et mediae
							 – přední a střední čichové sklípky
							 – ústí do meatus nasi medius (infundibulum ethmoidale)
							 4.1.1 Bulla ethmoidalis – vyklenutá stěna jedné
											 z cellulae ethmoidales anteriores
			
4.2 Cellulae ethmoidales posteriores – zadní sklípky
							 – ústí do meatus nasi superior
5 Conchae nasales – nosní skořepy
			 – od stěny čichových sklípků mediálně, neúplně rozdělují nosní dutinu na průduchy
			
5.1 Concha nasalis superior – horní nosní skořepa
			
5.2 Concha nasalis media – střední nosní skořepa
							 5.2.1 Processus uncinatus – výběžek concha nasalis media
													 kaudálně ke concha nasalis inferior

•
•
•
•
•

•
•

1

2.2

4

2

5.1

2.2

2

2.1

2

2.1

2.2

3

4
5.1

5.2

3.1
5.2
1

Šikmý řez nosní dutinou

Pohled shora
zezadu mírně zleva

Basis cranii interna

Concha nasalis inferior – Dolní nosní skořepa

2.7

Dolní nosní skořepa je na rozdíl od ostatních skořep samostatná kost. Je
připojená k horní čelisti a shora ohraničuje dolní nosní průduch.

• 1 Concha nasalis inferior
			 • 1.1 Processus maxillaris – spojení s laterální stěnou nosní dutiny
			 • 1.2 Processus lacrimalis – spojení s os lacrimale, utváří canalis nasolacrimalis
			 • 1.3 Processus ethmoidalis – spojení

								 s processus uncinatus conchae nasalis mediae
1.3
1.2
1.1

1.2
1

1

Levá dolní nosní skořepa, pohled zleva zepředu

30

Pravá dolní nosní skořepa, pohled zleva

Falx cerebri je duplikatura dura mater, která jako tuhá svislá ploténka
proniká mezi obě hemisféry mozku
a částečně je odděluje.
Concha nasalis suprema je nekonstantní skořepa na stropě nosní
dutiny.
Lamina papyracea ossis ethmoidalis je zastaralý termín pro lamina
orbitalis ossis ethmoidalis. Je velmi
tenká a náchylná k prolomení.
Processus uncinatus conchae nasalis mediae se spojuje s processus
ethmoidalis
conchae
nasalis
inferioris. Oba výběžky společně zužují hiatus maxillaris horní čelisti na
hiatus semilunaris.

2

Os lacrimale, os nasale, vomer – Slzní, nosní a radličná kost

2.8

Slzní kost je drobná párová kost vzniklá dezmogenní osifikací a tvořící mediální stěnu očnice. Nosní kost je
rovněž malá párová kost vzniklá dezmogenní osifikací připojená k pars nasalis ossis frontalis. Radličná kost je
nepárová, sagitálně uložená kost, vzniklá dezmogenní osifikací a tvořící zadní část nosní přepážky.

•

1 Os lacrimale – slzní kost
			
1.1 Sulcus lacrimalis – oblá vertikální brázda
							 1.1.1 Fossa sacci lacrimalis – jamka pro slzný vak
									 – tvoří ji os lacrimale společně s maxilou
							 1.1.2 Crista lacrimalis posterior
										 – zadní ohraničení jamky
										 – úpon lig. palpebrale mediale a začátek
											 m. orbicularis oculi (pars profunda)
1.2 Canalis nasolacrimalis – kostěný kanál
								 do nosní dutiny, obsahuje
								 ductus nasolacrimalis (slzovod)
							 – ohraničen pomocí hamulus lacrimalis
2 Os nasale – nosní kost
2.1 Sulcus ethmoidalis – žlábek pro větévku
			
								 z n. ethmoidalis anterior (větev n. ophthalmicus)
			
2.2 Foramen nasale – výstup r. nasalis externus
								 nervi ethmoidalis anterioris (větev n. ophthalmicus)
3 Vomer – radličná kost
			 – tvoří zadní třetinu kostěné nosní přepážky
			 – kraniálně se rozbíhá v párovou ala vomeris
				 (oběma křídly kraniálně nasedá
				 na rostrum sphenoidale)
			 – kaudálně spojená
2
				 s tvrdým patrem (s crista nasalis)
2.1
			 – ventrokraniálně spojená
1
				 s lamina perpendicularis ossis ethmoidalis

•

2
1.1
1

2

1

3

			
•

Lebka z boku

•
•

•

2

Lebka zepředu

3

2.2
2.1

Pohled zleva zepředu

Basis cranii externa

2
3

Šikmý řez nosní dutinou

2.9

Mediánní řez nosní dutinou

Os zygomaticum – Lícní kost

Párová kost obličejové části lebky vzniklá dezmogenní osifikací. Spojením s výběžkem spánkové kosti vytváří
jařmový oblouk (arcus zygomaticus). Do lícní kosti vstupuje z očnice do bezejmenného kanálu n. zygomaticus,
který se v kosti rozděluje na dvě koncové větve, vystupující na obličej a do spánkové jámy.

• 1 Facies orbitalis – tvoří část dolní a boční stěny očnice
			 • 1.1 Foramen zygomaticoorbitale

							 – vstup pro n. zygomaticus
2 Facies temporalis – tvoří přední stěnu fossa temporalis
2.1 Foramen zygomaticotemporale
							 – výstup n. zygomaticotemporalis
3 Facies lateralis – tvoří podklad regio zygomatica
3.1 Foramen zygomaticofaciale
4
							– výstup n. zygomaticofacialis
3.1
Výběžky:
3
4 Processus frontalis
5
5 Processus temporalis
			 – spolu s processus zygomaticus ossis temporalis
				 vytváří arcus zygomaticus
6 Tuberculum orbitale – úpon lig. palpebrale laterale
				 a lig. suspensorium bulbi

				
•
			 •

1
4
1.1
3.1
5
3

•
•

Lebka z boku

Lebka zepředu
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2.10

Os palatinum – Patrová kost

Kostra
Processus alveolaris se po ztrátě
zubů snižuje na horní i dolní čelisti.

Párová kost obličejové části lebky vzniklá dezmogenní osifikací. Je tvořená
dvěma na sebe kolmými tenkými ploténkami (má tvar písmene L). Vodorovná ploténka spolu s horní čelistí vytvářejí tvrdé patro (spojené pomocí
sutura palatina transversa).

•

Spinae palatinae jsou podélné hřebínky na dolní ploše horní čelisti.

1 Lamina horizontalis – vodorovná ploténka
1.1 Sutura palatina mediana – spojení s druhostrannou patrovou kostí
			
			
1.2 Crista nasalis – vyvýšení do nosní dutiny v místě sutura palatina mediana
1.3 Crista palatina – mírné vyvýšení směrem do ústní dutiny
			
								 v místě sutura palatina mediana
			
1.4 Spina nasalis posterior – dorzální výběžek crista nasalis, začátek m. uvulae
			
1.5 Foramen palatinum majus – otvor v laterální části při spojení s maxilou
							 – je místem vyústění canalis palatinus major, jímž procházejí
								 n. palatinus major (větev n. maxillaris) a vasa palatina majora
1.6 Foramina palatina minora – otvory dorzálně od foramen palatinum majus
			
							 – jsou místem vyústění canales palatini minores, skrz které prochází
								 nn. palatini minores a vasa palatina minora
			
1.7 Processus pyramidalis – spojuje se s lamina lateralis processus pterygoidei,
								 začátek m. pterygoideus medialis
1.8 Facies nasalis – plocha obrácená do nosní dutiny
			
			
1.9 Facies palatina – plocha obrácená do ústní dutiny

		
•
•
•
•
•
•
•

•

2 Lamina perpendicularis – svislá ploténka
2.1 Crista ethmoidalis a crista conchalis
			
							 – hrany pro připojení
								 střední a dolní nosní skořepy
			
2.2 Processus orbitalis a processus sphenoidalis
							 – dva kraniální výběžky
							 – ohraničují incisura sphenopalatina
2.3 Foramen sphenopalatinum – otvor
			
								 vzniklý spojením incisura sphenopalatina
2.7
								 s okolními strukturami, jímž
								 prochází a. sphenopalatina
2.1
								 (větev a. maxillaris) a rami nasales
1.5
								 posteriores superiores laterales
1.2
								 et mediales (vetve n. maxillaris)
			
2.4 Canalis palatinus major – vzniká
								 ze žlábku na facies maxillaris
								 společně s maxilou
							 – prochází jím n. palatinus
								 major (větve n. maxillaris)
								 a a. et v. palatina major
1.9
			
2.5 Canales palatini minores – odbočky
1.5
								 ze sulcus (canalis) palatinus major
							 – prochází jimi nn. palatini
1.6
								 minores (větev n. maxillaris)
2.7
								 a aa. et vv. palatinae minores
			
2.6 Facies maxillaris – plocha
								 obrácená k horní čelisti
2.7 Facies nasalis – plocha obrácená
			
								 do nosní dutiny

•
•
•

•
•

2
1
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1.4

Šikmý řez nosní dutinou

1

Pohled zleva shora zepředu

2.2
2.3

1.8

1.7

2.6

Pohled zleva shora zepředu
1.1

Basis cranii externa

2
1

Mediánní řez nosní dutinou

Sulci palatini jsou žlábky mezi
spinae palatinae pro větve n. et vasa
palatina majora.
Hiatus maxillaris je zúžen pomocí
bulla ethmoidalis, processus uncinatus conchae nasalis mediae a os
palatinum.
Fossa incisiva je jeden termín pro
odlišné struktury:
1. mělká jamka nad 1. řezákem na
facies anterior (pro začátek m. depressor septi nasi),
2. jamka za řezáky na os incisivum
(processus palatinus maxillae), na
jejímž dně leží foramina incisiva,
dolní konce canales incisivi.

2

Maxilla – Horní čelist

2.11

Párová kost obličejové části lebky vzniklá dezmogenní osifikací. Tvoří ji tělo s čtyřmi plochami a čtyřmi výběžky. Jedná se o pneumatizovanou (vzdušnou) kost, vytvářející nejprostornější vedlejší nosní dutinu – sinus
maxillaris.

•

1 Corpus maxillae
			Facies orbitalis – horní plocha kosti tvořící dno očnice
1.1 Sulcus infraorbitalis – žlábek pro n. infraorbitalis (větev n. V2) a vasa infraorbitalia
			
			
1.2 Canalis infraorbitalis – pokračování sulcus infraorbitalis (vyústění kanálu na facies anterior)
1.3 Margo infraorbitalis – dolní okraj očnice
			
			 Facies anterior – přední plocha kosti tvoří podklad obličeje
1.4 Foramen infraorbitale – vyústění canalis infraorbitalis
			
1.5 Fossa canina – jamka laterálně od uložení kořene špičáku
			
							 – začátek m. levator anguli oris
			
1.6 Incisura nasalis – zářez vytvářející dolní část apertura piriformis (vstupu do nosní dutiny)
			 Facies infratemporalis – zadní plocha kosti tvoří přední stěnu fossa infratemporalis
			
1.7 Tuber maxillae
1.8 Foramina alveolaria – vstupy do canales alveolares
			
							 – průchod pro rami alveolares superiores posteriores (větve n. maxillaris)
								 a vasa alveolaria superiora posteriora k zadním horním zubům
			 Facies nasalis – mediální plocha kosti, tvoří laterální stěnu nosní dutiny
			
1.9		 Incisura lacrimalis – ohraničuje vstup do canalis nasolacrimalis
1.10 Sulcus lacrimalis – společně s concha nasalis inferior vytváří canalis nasolacrimalis
			
			
1.11 Crista conchalis – hrana pro připojení dolní nosní skořepy
1.12 Hiatus maxillaris – otvor ze sinus maxillaris
			
									 do meatus nasi medius
			
1.13 Sinus maxillaris (antrum Highmori)
1.3
								 – vedlejší nosní dutina ústící do meatus nasi medius
2

•
•
•
•

1

Výběžky:
3
2 Processus frontalis
5
2.1 Crista lacrimalis anterior – vytváří s os lacrimale
								 fossa sacci lacrimalis, úpon lig. palpebrale mediale
2.2 Crista ethmoidalis – hrana pro připojení střední nosní skořepy
3 Processus zygomaticus
Lebka zepředu
4 Processus palatinus – spojení obou horních čelistí
				 vytvářející tvrdé patro (sutura palatina mediana)
4.1 Crista nasalis – vyvýšení směrem do nosu
								 v místě sutura palatina mediana
4.2 Spina nasalis anterior
							 – ventrální výběžek crista nasalis
2
4.3 Os incisivum (premaxilla, mezičelist)
3
4.2
							 – ventrální část, v níž jsou uloženy řezáky
1
							 – původně samostatná kost (primární patro),
5
								 oddělená pomocí sutura incisiva,
								 která může být zachována
							
4.3.1 Foramen incisivum – párový otvor
Lebka z boku
													 v místě sutura incisiva ve střední čáře
									 4.3.2 Canalis incisivus – párový kanál,
													 který spojuje nosní a ústní dutinu
													 a prochází jím
													 n. nasopalatinus (větev n. maxillaris)
													 a větev a. sphenopalatina
2
5 Processus alveolaris – výběžek sloužící k uchycení zubů
5.1 Arcus alveolaris – oblouk
1
								 zubních lůžek ve tvaru elipsy
4
4.2
5.2 Juga alveolaria – zvlněný povrch
5
4.3
								 v místech zubních kořenů
5.3 Alveoli dentales – zubní lůžka
Šikmý řez nosní dutinou
5.4 Septa interalveolaria – přepážky mezi jednotlivými zuby
5.5 Septa interradicularia – přepážky mezi kořeny vícekořenových zubů

•
				
				
•
•
				
			 •
			 •

5

4.3.1 4.3 4
3

1.2
1.4
4.2
4.3

Basis cranii externa

1.7

•

•
				
				
				
				
				

1

Lebka z boku

4

4.2
4.3

1
5

Mediánní řez nosní dutinou
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2.12

Mandibula – Dolní čelist (sáně)

Nepárová kost obličejového skeletu vzniklá z párového základu dezmogenní a posléze i chondrogenní osifikací. Tvoří ji nepárové tělo a párové
rameno, zakončené dvěma výběžky. Jako jediná kost lebky je s ostatními
spojena pouze čelistním kloubem. Je místem úponu všech žvýkacích svalů.

• 1 Corpus mandibulae – nepárová vodorovná část
			 • 1.1 Basis mandibulae – dolní oblý okraj dolní čelisti
			 • 1.2 Protuberantia mentalis – nepárová vyvýšenina v oblasti brady
					 		 1.2.1 Tuberculum mentale – párový hrbolek na protuberantia mentalis
			 • 1.3 Foramen mentale – místo výstupu n. alveolaris inferior (větev
								 n. mandibularis) a a. et v. alveolaris inferior z canalis mandibulae
			 • 1.4 Fossa digastrica – úpon venter anterior m. digastrici
			 • 1.5 Spina mentalis superior et inferior – dva párové trny pro začátek
								 m. genioglossus (kraniálně) a m. geniohyoideus (kaudálně)
			 • 1.6 Linea mylohyoidea – začátek m. constrictor pharyngis superior
							 – začátek m. mylohyoideus a raphe pterygomandibularis
			 • 1.7 Fovea sublingualis – místo uložení glandula sublingualis
							 – nachází se nad linea mylohyoidea
			 • 1.8 Fovea submandibularis – místo uložení glandula submandibularis
							 – nachází se pod linea mylohyoidea
			 • 1.9 Pars alveolaris – část uchycující zuby

							 1.9.1 Arcus alveolaris – oblouk zubních lůžek má tvar paraboly
							 1.9.2 Juga alveolaria – zvlněný povrch v místech zubních kořenů
							 1.9.3 Alveoli dentales – zubní lůžka
2 Ramus mandibulae – rameno dolní čelisti
2.1 Angulus mandibulae – úhel dolní čelisti
2.1.1 Tuberositas masseterica
2
												 – drsnatina na vnější straně
												 – úpon m. masseter
2.1
2.1.2 Tuberositas pterygoidea
												 – drsnatina na vnitřní straně
1.3
1
												 – úpon m. pterygoideus
1.2
													 medialis a lig. stylomandibulare
2.4.1
2.2 Canalis mandibulae – kanál vedoucí
2.4.3
								 ramenem a tělem dolní čelisti mezi
2.4.2
2.5
								 foramen mandibulae a foramen mentale
2.2.1
							 – prochází jím a., v. et n. alveolaris inferior
2.5 2.4
2
2.2.1 Foramen mandibulae
2.1.2
											 – vstup a., v. et n. alveolaris
												 inferior do canalis mandibulae
2.6
2.3 Sulcus mylohyoideus – půběh
2.1
								 n. mylohyoideus a a. et v. mylohyoidea
1.9
2.4 Processus condylaris
							 – zadní kloubní výběžek
2.1.1
2.4.1 Caput mandibulae
1.3
Pohled šikmo zleva zepředu shora
												– hlavice čelistního kloubu
2.4.2 Collum mandibulae – úpon
													lig. temporomandibulare laterale
2.4.3 Fovea pterygoidea
2.4
												 – úpon m. pterygoideus lateralis
2.5 Processus coronoideus
2.5
							 – přední svalový výběžek
2.2
							 – místo úponu m. temporalis
2.1
									 2.5.1 Crista temporalis – hrana
2.3
												 od předního okraje processus
1.6
1.5
1.9
												 coronoideus na vnější stranu
1.7
												 těla čelisti pro úpon m. temporalis
1.4
2.1.2
2.6 Incisura mandibulae – zářez mezi
								 processus condylaris et coronoideus
1.1
1.8
							 – průchod n. et vasa masseterica

•
			 •
							 •

Kostra
Trigonum retromolare je trojúhelníkový prostor za třetí stoličkou.
Fossa retromolaris je prohlubeň
v trigonum retromolare.
Lingula mandibulae ohraničuje foramen mandibulae vpředu. Upíná
se na ni lig. sphenomandibulare.
Septa interalveolaria jsou kostěné
přepážky mezi jednotlivými alveoli
dentales.
Septa interradicularia jsou kostěné
přepážky mezi kořeny vícekořenových zubů.
Linea obliqua je čára na vnější ploše dolní čelisti běžící k tuberculum
mentale, oddělující basis mandibulae od pars alveolaris. Slouží pro
začátky několika mimických svalů.
Fontanela je zastaralý, i když v klinice stále používaný termín pro fonticulus (velká fontanela – fonticulus
anterior, malá fontanela – fonticulus
posterior).

							 •

V lupíncích se mohou objevit i samostatná osifikační centra, ze kterých vzniknou drobné kůstky: os
bregmaticum ve fonticulus anterior či os epiptericum ve fonticulus
sphenoidalis.

			

Ossa suturarum (ossa Wormiana)
jsou nekonstantní, malé, nepravidelné kostičky v lebečních švech,
nejčastěji v okolí temenních kostí.

						 •

			 •
			 •
							 •
							 •
							 •
			 •

			 •

Pohled šikmo zleva zezadu zdola
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Klinika
Jazylka je citlivá na dotyk při poruchách musculi infrahyoidei et suprahyoidei (zejména m. digastricus).
Fonticulus anterior slouží u novorozenců a kojenců k orientačnímu posouzení stavu hydratace (při dehydrataci je vpadlý) a intrakraniálního
tlaku (při intrakraniální hypertenzi,
např. při hydrocefalu, dochází k vyklenutí fonticulus anterior).
Přes fonticulus anterior je možno
u novorozenců a kojenců provést ultrazvukové vyšetření mozku a získat
vzorek žilní krve ze sinus sagittalis
superior.
Fonticulus anterior a fonticulus
posterior slouží porodníkům k orientaci na hlavičce novorozence při
porodu.

2.13

2

Os hyoideum – Jazylka

Nepárová kost vzniklá chondrogenní osifikací je uložená v krčním svalstvu v úrovni obratlů C2–C3. Jediná kost
lebky spojená s ostatními pouze pomocí svalů a vazů. Slouží jako závěs hrtanu.

•

1 Corpus ossis hyoidei – tělo
			 – úpon m. geniohyoideus
			 – úpon m. mylohyoideus
			 – úpon m. stylohyoideus
			 – úpon m. sternohyoideus
			 – úpon m. omohyoideus (venter superior)
			 – úpon membrana thyrohyoidea
			 – úpon lig. hyoepiglotticum
2 Cornu majus – párový velký roh
			 – pokračuje od těla dozadu
			 – začátek m. constrictor pharyngis medius
			 – úpon membrana thyrohyoidea
			 – úpon m. thyrohyoideus
			 – poutko pro šlachu m. digastricus
3 Cornu minus – párový malý roh
			 – směřuje dorzokraniálně
				 z laterální části těla jazylky
			 – začátek m. constrictor pharyngis medius
			 – úpon lig. stylohyoideum

1
3

•

•

2.14

2

1

3

2

3
1
2

Pohled zleva zepředu shora

Lebka novorozence

Lebka novorozence má na rozdíl od lebky dospělého velké neurokranium a malé viscerokranium, a proto
malou výšku obličeje. Předozadní rozměr hlavy novorozence je přibližně 11,5 cm, příčný 9,5 cm a obvod 34 cm.
V místě spojení švů se nacházejí vazivově uzavřené rozestupy (fonticuli cranii) mezi lebečními kostmi novorozence.

•

2.1
1 Os frontale – párové kosti spojené švem (sutura frontalis)
2 Fonticuli cranii – vazivová políčka (lupínky)
			
2.1 Fonticulus anterior – přední lupínek má tvar kosočtverce
1
							 – v místě spojení sutura coronalis a sutura sagittalis
							 – zarůstá mezi 1.–3. rokem
2.3
			
2.2 Fonticulus posterior – zadní lupínek má tvar trojúhelníku
							 – v místě spojení sutura sagittalis a sutura lambdoidea
							 – zarůstá do 3. měsíce věku (nemusí být po porodu hmatný)
							 – orientační bod na lebce pro porodníky
			
2.3 Fonticulus sphenoidalis – zarůstá do 6. měsíce věku
							 – na vnitřní stěně fossa temporalis mezi ala major ossis sphenoidalis,
								 os parietale, os frontale a pars squamosa ossis temporalis
							 – je nepravidelně čtyřhranný
			
2.4 Fonticulus mastoideus – zarůstá mezi 6. a 18. měsícem věku
							 – mezi processus mastoideus, os parietale a os occipitale
		 3 Mandibula – dolní čelist je nízká (rameno je rovněž nízké)
			 – ve střední čáře se nachází syndesmosis mandibulae-uzavírá se do 1. roku
			 – nemá pars alveolaris (pouze široký žlábek se základy zubů)
			 – má tupý úhel mezi tělem a ramenem
				 (rameno se během růstu napřimuje a úhel se zmenšuje)
			 – její tvar dovoluje výraznou protrakci při sání mléka
		 4 Vedlejší nosní dutiny – nejsou vytvořeny vůbec, nebo jen naznačeny (čichové sklípky)
		 5 Tvrdé patro – má patrný šev mezi os incisivum a horními čelistmi (sutura incisiva)
		 6 Pars tympanica ossis temporalis – tvoří neuzavřený prstenec
		 7 Mezi kostmi lebeční klenby nejsou typické pilovité švy, ale úzké vazivové pásky
			 – proto se okraje kostí při porodu podsouvají pod sebe
				 (konfigurace hlavičky pro snazší průchod porodními cestami)

•
•

2.2

2.4

•

Pohled z boku

•

2.1

1

2.3

2.2

Pohled shora
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Antropometrické posouzení lebky

Kostra

Na lebce existuje mnoho kraniometrických bodů pro určení jejích rozměrů, pohlaví a typu.

Sklerotomy (nahromadění mezenchymu původem z paraaxiálního
mezodermu) obklápějí neurální trubici a notochord (chorda dorsalis).
Mediální část kolem chorda dorsalis
dává vznik tělům obratlů. Laterální část obemyká neurální trubici
a vznikají z ní oblouky obratlů. Celý
obratel vzniká splynutím částí dvou
sousedních sklerotomů a je vůči somitu posunut kaudálně o polovinu
somitu.

2.15

Základní antropologická čára

•

Linea horizontalis auriculoorbitalis (frankfurtská horizontála)
		 – čára proložená spojnicí dolního okraje obou očnic
			 a horního okraje vstupu do vnějšího zvukovodu
		 – rovina určující fyziologicky normální polohu hlavy

•		 1 Glabella – ploška mezi nadočnicovými
					 oblouky v mediánní rovině
•		 2 Opisthocranion – bod ležící na zadní

14
15
16
17
18

Šířka: euryon – euryon
Délka: glabella – opisthocranion
Výška: basion – bregma
Výška obličeje: nasion – gnathion
Šířka obličeje: zygion – zygion

11
2

3

•		
•		
•		
•		
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

5

6

7
4
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11

Vadné držení těla při sedu je tvořeno výraznou hrudní kyfózou, protrakci hlavy a ramen a retroverzi
(podsazením) pánve.

2

7

7

6

Pohyby páteře strana 75.

5

Klinika

4

Časté bolesti v CT a TL přechodech
páteře vznikají v důsledku změny
zakřivení páteře a struktury obratlů.

11

10

1 Nazofrontální předchod
			 – u muže výrazný (zalomený), u ženy plynulý
2 Nadočnicové oblouky
			 – u muže výraznější, u ženy méně výrazné
3 Processus mastoidei
			– u muže výrazné, lebka na podložce se o ně opírá
			 – u ženy málo výrazné, nedosahují na podložku
4 Planum occipitale (tvar záhlaví)
			 – u muže rovné, u ženy zakřivené
5 Protuberantia occipitalis externa
			– u muže výrazná, u ženy nebývá vystouplá
6 Tubera frontalia
			 – u muže málo výrazné, u ženy výrazné
7 Tvar čela – u muže skloněné, u žen ve frontální
				 rovině (výraznější tubera frontalia)
8 Bradová krajina
			– u muže spíše hranatá, u ženy spíše oblá
9 Processus alveolares – u ženy posunuty
				 více periferně (alveolární prognathie)

•
•
•
•
•
•

10

14

Kyfózy páteře jsou vyvinuty již při
porodu, lordózy vznikají v průběhu
života, v němž dítě aktivuje a plně
využívá příslušnou skupinu zádových svalů – při zdvihání hlavičky
(krční lordóza) a při vzpřimování trupu a chůzi (bederní lordóza).

Přechody páteře se označují zkratkami:
AO – atlanto-okcipitální kloub
CT – cerviko-torakální přechod
TL – thorako-lumbální přechod
LS – lumbo-sakrální přechod

8

Jednotlivé úseky páteře jsou často
hypomobilní. Naopak přechody páteře (AO, CT, TL, LS) jsou hypermobilní a dochází v nich k přetížení.

9

2

2

Pohlavní rozdíly na lebce

•
•
•

10

15

1

					 části hlavy v mediánní rovině
				 – nejvíce vzdálený od bodu glabella
3 Nasion – průsečík sutura nasofrontalis
					 se střední čárou
4 Bregma – průsečík sutura coronalis et sagittalis
5 Zygion – nejvíce laterálně vystouplé
11
					 místo na arcus zygomaticus
6 Gnathion – dolní okraj basis mandibulae
1
7 Gonion – vrchol angulus mandibulae
8 Basion – bod ve středu předního
3
					 okraje foramen magnum
5
9 Opisthion – bod ve středu zadního
18
					 okraje foramen magnum
10 Vertex – nejvyšší bod na temeni lebky 17
11 Euryon – nejvíce laterálně vystouplé
					 místo nejčastěji na temenní kosti
1
12 Pterion – v místě fonticulus sphenoidalis
13		 Asterion – v místě fonticulus mastoideus

Měrné body rozměrů lebky

4

16

Antropometrické (kraniometrické) body lebky

6

Skolióza je rotační deformita páteře.
Nejčasteji k ní dochází během růstového období těsně před pubertou.

7
2
1
5

9
4

3
8

6

Při výrazném zakřivení páteře nebo
naopak oploštění je snížena schopnost pérovacích pohybů páteře.

7
2
1
5

9
3
8

Hyperlordóza či hyperkyfóza jsou
patologické stavy způsobené zvětšeným předozadním zakřivením
páteře. Ztráta přirozeného zakřívení
páteře se naopak označuje jako její
vyrovnání („plochá záda“).

4

Processus spinosi jsou citlivé na
pohmat při svalových poruchách
(zejména m. erector trunci).
Pohmatová citlivost vedle processus spinosi je zvýšená při vazivových
poruchách.

2

Columna vertebralis – Páteř

3

Páteř vzniká ze sklerotomů (částí somitů). Obratle tvoří základní stavební kameny páteře. Rozlišujeme obratle
krční (7), hrudní (12), bederní (5), křížovou kost (vzniklou srůstem 5 obratlů) a kostrč (vzniklou srůstem 4–5
obratlů). Je dvakrát esovitě zakřivená v předozadní rovině (kyfóza–lordóza) a mírně v boční rovině (skolióza).
Páteř je biomechanicky významná jak ve statické poloze, tak při pohybu.
Obratel – obecná stavba

2.1

1.2 1

• 1 Corpus vertebrae – obratlové tělo
			 – přední objemná část
			 • 1.1 Facies intervertebralis – místo přiložení meziobratlových plotének
			 • 1.2 Epiphysis anularis – sekundární osifikační centra tvořící prstenec 2.4

1.1

1.2

1

1.2

1.1

1.1

2.1 1
3.3
2.2

3.2

3.3
3.3
2.2

2.4
3.2
								 při povrchu horní a dolní plochy těla obratle
3.1
3.1
3.1 2.4
2 Arcus vertebrae – obratlový oblouk, vzadu připojen k tělu obratle
Krční, hrudní a bederní obratel, pohled shora
2.1 Pediculus arcus vertebrae – místo připojení oblouku k tělu
							 – nejužší místo oblouku
1
1
2.2 Lamina arcus vertebrae – kostěná ploténka obemykající míchu
1
3.2
3.2
3.3
2.3 Incisura vertebralis superior et inferior
2.4
							 – zářezy u začátku oblouků (horní je mělká, dolní je hluboká)
2.3.1 Foramen intervertebrale
3.3
2.4
2.4 2.1
												– vzniká spojením zářezů sousedních obratlů
3.1
3.3
												 – výstup míšního nervu z páteřního kanálu
3.2
2.2
2.2 3.1
3.2
													 (a vstup drobných cév – rr. spinales)
3.1
Krční, hrudní a bederní obratel, pohled šikmo zezadu
2.4 Foramen vertebrale – otvor ohraničený tělem a obloukem
					
2.4.1 Canalis vertebralis – kanál obsahuje míchu v plenách
3.2
												– vzniká spojením sousedních obratlů
1
1 2.3.1 2.3
1
2.5 Isthmus arcus vertebrae (pars interarticularis vertebrae)
2.3.1
3.3
3.3
							 – úzká část oblouku mezi horním a dolním kloubním výběžkem
2.5
2.5
3 Processus – výběžky
2.1
3.1 Processus spinosus – trn (trnový výběžek) je nepárový a hmatný
2.3
3.1
3.2 3.1
3.2 Processus transversus – příčný výběžek je párový
3.3
3.1
							 – hmatný je jenom na krčních obratlech
Krční,
hrudní
a
bederní
obratle,
pohled
z
boku
3.3 Processus articularis (zygapophysis) superior et inferior
							– párový kloubní výběžek směřující kraniálně a kaudálně

			 •
			 •
			 •
							 •
			 •

			

			 •
			 •
			 •
			 •

Základní dělení obratlů

•
•
•
•
•

1 Vertebrae cervicales (C) – 7 krčních obratlů
2 Vertebrae thoracicae (T) – 12 hrudních obratlů
3 Vertebrae lumbales (L) – 5 bederních obratlů
4 Os sacrum (S) – křížová kost, vzniká z 5 křížových obratlů
5 Os coccygis (Co) – kostrč, vzniká ze 4–5 kostrčních obratlů

1
7.1

Zakřivení páteře
6 Curvaturae primariae – prvotní zakřivení
			 – kyfóza (vyklenutí) je předozadní prohnutí
				 páteře konvexitou dorzálně
			
6.1 Kyphosis thoracica – hrudní kyfóza
6.2 Kyphosis sacralis – křížová kyfóza
7 Curvaturae secundariae – druhotná zakřivení
			 – lordóza (vklenutí) je předozadní prohnutí
				 páteře konvexitou ventrálně
			
7.1 Lordosis cervicalis – krční lordóza
							 – vyvíjí se při aktivaci šíjového svalstva (dítě zdvihá hlavu)
			
7.2 Lordosis lumbalis – bederní lordóza
							 – vyvíjí se v době, kdy si dítě stoupá a učí se chodit
8 Scoliosis – skolióza (bočitost)
			 – boční prohnutí páteře, které je při větším úhlu chorobné
			 – dochází k vybočení a rotaci obratlů
			 – typ C, typ S
			
8.1 Fyziologická skolióza – boční prohnutí páteře
								 bez rotace obratlů v úrovni obratle T3

2
6.1

•
			 •
•
•

3
7.2

4

6.2

5

Pohled zepředu a z boku
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Vertebrae cervicales – Krční obratle

3.1

Kostra

Krční část páteře tvoří celkem 7 obratlů typického tvaru a vytváří krční lordózu. Výjimkou je obratel C1 (nosič) se dvěma oblouky, kterému chybí obratlové tělo, jež se připojilo k obratli C2 (čepovec) jako jeho čep. Kraniálně je
krční páteř spojena s lebkou a zabezpečuje rovněž pohyby hlavy.

1

4.1

4.2

4.3
5

2
3
4.1

			 •
			 •
			 •
•

4
5

1.1

1
2

4.4

Atlas (C1) – nosič

4

4.4

							 – průchod arteria vertebralis (od C6 po C1)
							 – průchod vena vertebralis (od C1 po C7)
4.2 Tuberculum anterius – zakrnělé krční žebro
4.3 Tuberculum posterius – původní příčný výběžek
4.4 Sulcus nervi spinalis
							 – navazuje na meziobratlový otvor
4.2
5 Processus articularis: kloubní plochy skloněné
				 dorzokraniálně mezi frontální a transverzální rovinou

4.3

3
4.2

4.4

4.3

Specifické útvary nosiče:
1.1
5
1 Massa lateralis
3
1
			
1.1 Facies articularis superior
							 – skloubení s os occipitale (condylus occipitalis)
4
							 – má ledvinovitý, prosedlý tvar
			
1.2 Facies articularis inferior – skloubení s axisem 4.1
							 – má kruhový, plochý tvar
Pohled shora, šikmo a z boku
2 Arcus anterior atlantis
2.2
2.1
			 – úpon membrana atlantooccipitalis
2
				 anterior a lig. atlantoaxiale anterius
1
			
2.1 Fovea dentis – dorzálně
1.1
							 – ploška pro skloubení s dens axis (C2)
			
2.2 Tuberculum anterius – ventrálně
							 – úpon m. longus colli
3.1
								 a lig. longitudinale anterius
3.2
3
3 Arcus posterior atlantis
Pohled zleva shora zezadu
			 – úpon membrana atlantooccipitalis posterior
			
3.1 Sulcus arteriae vertebralis
2.1 4
							 – kraniálně žlábek pro a. vertebralis,
								 v. vertebralis a zadní větev
								 míšního nervu C1 (n. suboccipitalis)
			
3.2 Tuberculum posterius – hrbolek
								 místo původního processus spinosus
							 – začátek m. rectus capitis
								 posterior minor a lig. nuchae

•

Sulcus arteriae vertebralis může být
kostním můstkem změněn na canalis arteriae vertebralis.
Výrazný processus spinosus může
být i na obratli C6 (popř. T1). Pokud
hmatáme trnové výběžky a vyzveme
pacienta k záklonu hlavy, processus
spinosus C7 je z kraniálního směru
první obratel, který nahmátneme.
Předešlé trny se nám ztrácí pod
prsty.
Vertebra prominens je výrazný
nerozvidlený processus spinosus
obratle C7, který je paličkovitě
zakončený. Slouží jako orientační
a pohmatový bod na páteři.
Nejslabší místo osové kostry je
v segmentu T5.

•

•

•
•

•

•
•

Axis (C2) – čepovec
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Epistropheus je zastaralý termín pro
čepovec (axis).
Apex dentis axis je původem zaniklé
tělo týlního obratle.

Krční obratel – obecná stavba

• 1 Corpus: nízké, prosedlé tělo
				 s oválným až ledvinovitým tvarem
			 • 1.1 Uncus corporis
							– vyvýšený okraj na bocích těl
• 2 Foramen vertebrale: trojúhelníkové
• 3 Processus spinosus: rozvidlený (výjimka C1 a C7)
• 4 Processus transversus
			 • 4.1 Foramen transversarium

Atlas dostal jméno podle řeckého
boha Atlanta, držícího na ramenou
nebeskou klenbu.

Vzájemný pohyb C1 a C2

4.3
Specifické útvary čepovce:
4
4 Dens axis – Čep skloubený s předním obloukem nosiče
4.1
			 – původem oddělené tělo nosiče (atlantu)
4.2
4.1 Facies articularis anterior – kloubní ploška
								 pro skloubení s nosičem (C1)
4.2 Facies articularis posterior – ploška
								 pro ligamentum transversum atlantis
4.3 Apex dentis – kuželovité zakončení čepu
Pohled zprava shora zezadu

•
			 •
			 •
			 •

Klinika
Vertebrogenní dysbalance v krční
oblasti zahrnují předsunutí brady
a retroflexi v art. atlantoocipitalis,
hypertonus šíje a nedostatečně zapojené hluboké flexory krku.
Při vertebrogenních dysbalancích
v krční oblasti může být utlačena
a. vertebralis (vertebrobazilární insuficience). To vede k snížení prokrvenosti mozku s celou řadou problémů (únava, bolesti hlavy, závratě,
hučení v uších, ztráta vědomí).
Processus transversi axis jsou pohmatově často citlivé při hypertonu
m. levator scapulae. Hypertonus
svalu se objevuje zejména u lidí pracujících na počítači nebo při tahání
těžkých břemen.
Přetržení vazů mezi nosičem a čepovcem, vazů kolem dens axis,
zlomenina dens axis a jeho posun
dorzálně způsobí okamžitou smrt
přerušením prodloužené míchy (zlomený vaz, princip smrti při oběšení).
Sandbergova (rentgenová) projekce i operační přístup k zlomenině
dens axis vedou zepředu, přes otevřená ústa a zadní stěnu hltanu.

2

Vertebrae thoracicae – Hrudní obratle

3.2

Hrudní část páteře tvoří celkem 12 obratlů typického tvaru a vytváří hrudní kyfózu. Na hrudní obratle jsou
připojena žebra, která výrazně omezují pohyblivost hrudní páteře.
Hrudní obratel – obecná stavba

• 1 Corpus: vysoké, předozadně hluboké tělo
			 • 1.1 Impressio aortica

							– mělký otisk aorta descendens
								 na obratlech T4–T9 způsobuje
								 asymetrický tvar těl hrudních obratlů
			
1.2 Fovea costalis superior et inferior
							– plochy pro skloubení s hlavicemi žeber
							– každý obratel má dvě plošky
								 pro dva páry žeber
							– obratle T10–T12 mají jen jeden pár plošek
2 Foramen vertebrale: kruhové až kosočtverečné
3 Processus spinosus: dlouhý
			 – skloněný kaudálně (od T7 se postupně vyrovnává)
4 Processus transversus
			
4.1 Fovea costalis processus transversi
							– jamka pro skloubení
								 s tuberculum costae (chybí na T11 a T12)
5 Processus articularis: ve frontální rovině
			 – horní plošky míří dorzálně, dolní ventrálně
			 – výjimkou je obratel T12, který má kloubní plochy
				 processus articulares inferiores v sagitální rovině
				 pro skloubení s bederními obratli

1

1.2

•

•
•
•

2

5

4

4.1

4
4.1

1

3

Pohled shora
1.2
1.1

•

1

5

5
4

1.2

•

3

Pohled z boku

2
4.1
3

Pohled zleva shora zezadu

3.3

Vertebrae lumbales – Bederní obratle

Bederní část páteře tvoří celkem 5 mohutných obratlů typického tvaru a vytváří bederní lordózu.
Bederní obratel – obecná stavba

• 1 Corpus: vysoké, mohutné tělo ledvinovitého tvaru
			 – tělo obratle L5 je vpředu vyšší
				 než vzadu, má klínovitý tvar
• 2 Foramen vertebrale: trojúhelníkové
• 3 Processus spinosus: ze stran je oploštělý,
				 má tvar čtyřhranné destičky
• 4 Processus costalis (costiformis)
			– zakrnělé bederní žebro
			 • 4.1 Processus mammillaris
							 – původní zakrnělý processus transversus
			 • 4.2 Processus accessorius
• 5 Processus articularis: v sagitální rovině

1

2

4
5

4.1

5
3

4

1

Pohled shora
3

			 – horní plošky míří mediálně

5

1

Pohled z boku
2

4

4.1
4.2

4.1
4.2
3

Pohled zleva shora zezadu
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Os sacrum et os coccygis – Křížová kost a kostrč

3.4

Kostra
Mezižeberní prostory (spatia intercostalia) jsou vyplněny mezižeberními svaly a při dolním okraji žebra
probíhá nervově-cévní svazek. Strana 549.

Křížová kost je tvořená z pěti srostlých křížových obratlů a vytváří křížovou
kyfózu. Srůstem obratlů se vytvořil kostěný kanál obsahující cauda equina.
Horní okraj křížové kosti vytváří promontorium vyklenuté dopředu. Kostrč
je tvořena ze čtyř až pěti srostlých zakrnělých kostrčních obratlů.

Při punkci mezižeberních prostorů vedeme vpich u horního okraje
dolního žebra, abychom neporanili
cévy a nervy v sulcus costae.

Os sacrum – křížová kost

• 1 Basis ossis sacri – horní část
			 • 1.1 Promontorium – ventrální vyklenutí horního okraje
							 – je součástí linea terminalis (hranice mezi malou a velkou pánví)
			 • 1.2 Processus articulares superiores – kloubní výběžky

Při nádechu (inspiraci) dochází ke
zdvižení (elevaci) žeber a tím ke
zvětšování nitrohrudního objemu. Naopak při výdechu (expiraci)
dochází k poklesu (depresi) žeber
a tím ke zmenšování nitrohrudního
objemu.

								 pro skloubení s dolními kloubními výběžky obratle L5
2 Partes laterales ossis sacri – boční části vznikly srůstem zakrnělých žeber
2.1 Ala ossis sacri – horní plocha pars lateralis
2.2 Facies auricularis – kloubní plocha pro skloubení s os ilium
2.3 Tuberositas ossis sacri – úpon ligamentum sacroiliacum
								 interosseum et posterius
3 Apex ossis sacri – místo spojení s kostrčí (pomocí meziobratlové ploténky)
4 Facies pelvica – hladká přední plocha tvoří zadní stěnu malé pánve
4.1 Lineae transversae – hranice srůstu obratlů, místo začátku m. piriformis
4.2 Foramina sacralia anteriora – 4 páry otvorů
							 – výstupy předních větví křížových míšních nervů (S1–S4)
								 a vstup cévních rr. spinales
5 Facies dorsalis – drsná zadní plocha slouží
				 pro začátky zádových svalů, přepážek a fascií
5.1 Crista sacralis mediana – srostlé processus spinosi
5.2 Crista sacralis medialis – srostlé processus articulares
5.3 Crista sacralis lateralis – srostlé processus transversi
5.4 Foramina sacralia posteriora – 4 páry otvorů
							 – výstupy zadních větví křížových míšních nervů (S1–S4)
5.5 Canalis sacralis – pokračování canalis vertebralis
5.5.1 Hiatus sacralis – dolní konec canalis sacralis
												 – výstup míšního nervu S5 a Co
5.5.2 Cornua sacralia – ze stran lemují hiatus sacralis
												 – zakrnělé processus articulares

			 •
			 •
			 •
•
•
			 •
			 •

•
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
							 •
							 •

Klinika
Kostrč je na svém konci často pohmatově citlivá. Příčinou mohou
být poruchy pánevního dna, nárazy (kolo, pád na zem) nebo sezení
s vadným držením těla.
Kostrčový syndrom vzniká zkrácením svalů upínajících se ke kostrči
(úpon musculus levator ani, m. ischiococcygeus). To má za následek
velkou škálu obtíží, lokalizovaných
obvykle v jiných částech těla (bolest
před menstruací, bolest hlavy v zátylku, bolest při chůzi atd.)

Os coccygis (Coccyx) – kostrč

•

2.1

6 Os coccygis
			
6.1 Cornua coccygea
							– rohy mířící kraniálně
							 – zakrnělé processus articulares

•

1.1

4
4.1
4.2
3

1

6
1.2
5.5

2.1

5.1

2.3 2.1

5.1

5.2

5.3

2.3
5.3

5.5.1
5.5.2

5.4
3

Pohled zleva shora zezadu
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6.1
6

V místě úponu žebra k hrudní kosti mohou vznikat prosaky, rozepětí
kloubího pouzdra (distenze), zvýšené lupání nebo bolestivosti při poruchách dýchání.
Angulus costae je pohmatově citlivý až bolestivý při blokádách žeber
nebo při hypertonu zádových svalů
v hrudním úseku.

5.2

2.2

Sternální punkce je nabodnutí
a nasátí (aspirace) krvetvorné kostní dřeně v manubrium sterni z diagnostických důvodů při krevních
a nádorových onemocněních pro
cytologické vyšetření.

5.5.2
6

Při poruše stabilizace páteře dochází k odstávání (elevaci) nepravých
žeber (outflare ribs).
Při dislokaci volných žeber dochází
k velké bolestivosti a poruše dechového stereotypu (slipping rib
syndrome).

2

Thorax – Hrudník

4

Hrudník je tvořen hrudní kostí a dvanácti páry žeber. Prvních sedm párů žeber se označuje jako pravá žebra
(costae verae) a jsou skloubena chrupavkou přímo s hrudní kostí. Osmé až desáté žebro se nazývají nepravá
žebra (costae spuriae), neboť jsou skloubena chrupavkou s předchozím žebrem. Poslední dvě žebra jsou volná
(costae fluctuantes), mají ostré přední okraje a končí mezi svaly.
Costa – žebro (obecná stavba)

• 1 Caput costae – hlavice skloubená s obratlovými těly
			 • 1.1 Facies articularis capitis costae – kloubní plocha
								 pro skloubení s fovea costalis obratlového těla
				 1.2 Crista capitis costae – rozděluje plochu
								 na horní a dolní fasetu (chybí u 1. a 10.–12. žebra)
• 2 Collum costae – krček žebra
• 3 Corpus costae – tělo žebra
• 4 Tuberculum costae – hrbolek za krčkem míří dozadu
			 • 4.1 Facies articularis tuberculi costae

4.1

4

2
1
1.1

5

7

6

							 – spojení s processus transversus obratlů
							 – chybí na 11. a 12. žebru
5 Angulus costae – zahnutí žebra v zadní třetině až čtvrtině
6 Sulcus costae – žlábek na dolním okraji zadní plochy žebra
			 – průběh v. intercostalis, a. intercostalis
				 a n. intercostalis (v kraniokaudálním pořadí)
7 Crista costae – kryje sulcus costae
8 Cartilago costalis – žeberní chrupavka nasedá na přední konec
				 žebra a slouží jako hlavice pro skloubení s hrudní kostí
				 (pravá žebra) či předchozí chrupavkou (nepravá žebra)
			 – chybí u volných žeber

•
•

8

•
•

1.2
1.1
1.3

Costa prima et secunda – první a druhé žebro (specifika)
1 Costa prima – ploché a krátké první žebro
– chrupavka většinou osifikuje (spojení s hrudní kostí
		 synchondrózou se mění na synostózu)
1.1 Tuberculum musculi scaleni anterioris – úpon m. scalenus anterior
1.2 Sulcus arteriae subclaviae – žlábek pro a. subclavia
						 dorzálně od tuberculum m. scaleni anterioris
1.3 Sulcus venae subclaviae – žlábek pro v. subclavia
						 ventrálně od tuberculum m. scaleni anterioris
2 Costa secunda – druhé žebro
2.1 Tuberositas musculi serrati anterioris
					 – začátek jednoho ze zubů m. serratus anterior

2.1

•
•
•

1.2

1.1

1.2
1.3

1
1.3

•

2

1
2
3.1

3.1

Sternum – hrudní kost

•

3
1 Manubrium sterni – horní mnohohranná rukojeť
			 – začátek m. sternocleidomastoideus (pars sternalis),
				 m. sternohyoideus et sternothyroideus
1.1 Incisura jugularis – podklad jamky na kůži nad hrudní kostí (fossa jugularis)
1.2 Incisura clavicularis – pro skloubení s klíční kostí
4
1.3 Incisura costalis – pro skloubení s 1. žebrem
2 Angulus sterni Ludovici – velmi tupý úhel mezi rukojetí a tělem v místě připojení 2. žebra
3 Corpus sterni
2
3.1 Incisurae costales – zářezy pro skloubení s 3.–7. žebrem
4 Processus xiphoideus – výběžek variabilního tvaru a délky
			 – může být rozvidlený, částečně nebo zcela chrupavčitý
1

			 •
			 •
			 •
•
•
			 •
•

3

4

Thorax – hrudník

•
•
•
•

1 Cavitas thoracis – dutina ohraničená žebry, hrudní kostí a hrudní páteří
2 Apertura thoracis superior – hrudní vchod
3 Apertura thoracis inferior – hrudní východ
4 Arcus costalis dexter et sinister – žeberní oblouky

3
4
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Ossa membri superioris – Kosti horní končetiny

5

Kostra

Kostra horní končetiny je tvořená z kostí pletence (lopatky a klíční kosti)
a z kostí volné horní končetiny.
1 Cingulum pectorale
– pletenec horní končetiny
1.1 Clavicula – klíční kost
1.2 Scapula – lopatka
2 Pars libera membri superioris
– kostra volné horní končetiny
2.1 Humerus – pažní kost
2.2 Ulna – loketní kost
2.3 Radius – vřetenní kost
2.4 Ossa manus – kosti ruky
2.4.1 Ossa carpi – zápěstní kosti
2.4.2 Ossa metacarpi – záprstní kosti
2.4.3 Phalanges – články prstů

•
•

•
•
•
•
				
				
				

1.1

Acromion je antropometrický bod.
Jeho laterální okraj slouží k měření
šířky ramen a délky horní končetiny.

1.2

2.1

Lopatka zezadu naléhá na hrudník.
Její poloha a svaly se na ni upínající významně ovlivňují držení hlavy
a ramen, postavení krční páteře
a kvalitu pohybů vykonávaných za
spoluúčasti horních končetin. Postavení lopatky významně ovlivňuje
svalová nerovnováha mezi horními
a dolními fixátory lopatky a musculus serratus anterior.

2.2
2.3

2.4

Mezi horní fixátory lopatky patří:
1 Musculus trapezius
(pars descendens)
2 Musculus levator scapulae

Clavicula – Klíční kost (klíček)

5.1

Esovitě prohnutá kost (mediální prohnutí konvexitou ventrálně) skloubená
s lopatkou a hrudní kostí. Je součástí pletence horní končetiny. Osifikuje
jako první kost (nejprve dezmogenně, poté chondrogenně) a objevuje se
v ní první kostní krvetvorba.

•

1 Extremitas sternalis – hrudní konec
			 – úpon lig. sternoclaviculare anterius et posterius a lig. interclaviculare
			 – začátek m. sternocleidomastoideus (pars clavicularis) a m. sternohyoideus
			
1.1 Facies articularis sternalis – pro skloubení s manubrium sterni
1.2 Impressio ligamenti costoclavicularis – úpon ligamentum costoclaviculare
			
								 spojující klíční kost s chrupavkou 1. žebra
2 Corpus claviculae – tělo klíční kosti
			 – začátek m. pectoralis major (pars clavicularis)
			
2.1 Sulcus musculi subclavii – mělký žlábek na dolní ploše těla klíční kosti
								 pro m. subclavius
3 Extremitas acromialis – nadpažkový konec
			 – začátek m. deltoideus (pars clavicularis) a úpon m. trapezius (pars descendens)
			
3.1 Facies articularis acromialis – skloubení s acromiem (nadpažkem lopatky)
			
3.2 Tuberositas ligamenti coracoclavicularis
							 – úpon ligamentum coracoclaviculare (2 části)
							
3.2.1 Tuberculum conoideum
												 – dorzální hrbolek pro úpon ligamentum conoideum
							
3.2.2 Linea trapezoidea
												 – ventrolaterální drsnatina pro úpon ligamentum trapezoideum

•
•

•

•

•

•

•
•

3

3.2.1

1
2

3.1

3.1

1.1

Pravá klíční kost, pohled shora

3.2.2

2.1

1.2

3.2.1

Pravá klíční kost, pohled zdola
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1.1

Osa cavitas glenoidalis je vůči ose
lopatky odkloněna dorzálně asi o 9°
(je v retroverzi).

1

2

3

Mezi dolní fixátory lopatky patří:
1 Musculus serratus anterior
2 Musculus trapezius
(pars transversa et ascendens)
3 Musculi rhomboidei
Orientace klíční kosti:
Hrudní konec je tlustší, nadpažkový konec je plochý. Horní plocha je
hladká, dolní plocha obsahuje útvary. Mediální 2/3 klíční kosti jsou ventrálně konvexní.

Klinika
Při zlomenině klíčku může dojít
k dislokaci tahem za m. sternocleidomastoideus (mediální část klíčku
je tažena kraniálně) a za ligamentum
coracoclaviculare (laterální část je
tažena kaudálně). Zlomenina klíční
kosti je častá zejména u dětí.
Při poranění klíčku může vzácně
dojít k poranění a. subclavia a/nebo
plexus brachialis.
Ke zlomeninám lopatky dochází
vzácně, téměř výhradně působením
přímého násilí.
Angulus superior scapulae je jedno
z nejčastějších míst bolesti při pohmatovém vyšetření, kvůli úponu
musculus levator scapulae, který je
často přetížený a má v sobě několik
spoušťových bodů (trigger pointů).
Křídlovitá lopatka (scapula alata)
odstává svými úhly. Dolní úhel odstává při ochabnutí dolních fixátorů
lopatek (především musculus serratus anterior) nebo obrně nervus
thoracicus longus. Horní úhel odstává při obrně nervus accessorius.

Scapula – Lopatka

5.2

2

Plochá kost trojúhelníkového tvaru přiložená k hrudníku ve výšce 2.–7. žebra. Je součástí pletence horní končetiny a vybíhá vzadu v hřeben (spina scapulae) zakončený laterálně nadpažkem (acromion).
1 Plochy:
5.2
1.1 Facies costalis (anterior) – přední plocha naléhající na hrudník 5.2.1
8
2.3
9
1.2 Facies posterior – zadní plocha
2 Okraje:
2.1 Margo medialis – přístřední okraj
					 – úpon mm. rhomboidei a m. serratus anterior
6.1
2.2 Margo lateralis – boční okraj
					 – začátek m. teres minor et major
3.2
2.3 Margo superior – horní okraj
6
					 – začátek m. omohyoideus (venter inferior)
3 Úhly:
7
3.1 Angulus inferior – dolní úhel
1.1
					 – začátek m. teres major
6.2
3.2 Angulus superior – horní úhel
					 – úpon m. levator scapulae
4.1
3.3 Angulus lateralis – boční úhel
4 Útvary na přední ploše:
2.1
4.1 Fossa subscapularis – jáma na přední ploše
2.2
– začátek m. subscapularis (lineae musculares)
5 Útvary na zadní ploše:
5.1 Spina scapulae – hřeben lopatky
					 – začátek m. deltoideus (pars spinalis)
					 – úpon m. trapezius (pars transversa et ascendens)
5.1.1 Tuberculum deltoideum – hranice
3.1
											 úponu m. trapezius a začátku m. deltoideus
5.2 Acromion – nadpažek, laterální výběžek hřebene lopatky
Pravá lopatka, pohled zepředu (na facies costalis)
					 – začátek m. deltoideus (pars acromialis)
5.2.1
					 – úpon m. trapezius (pars descendens et transversa)
8
5.2
2.3
					 – úpon ligamentum coracoacromiale (fornix humeri)
						 a lig. acromioclaviculare
5.2.1 Facies articularis clavicularis – styčná plocha
										 – skloubení s klíční kostí
5.3 Fossa supraspinata – začátek m. supraspinatus
3.2
5.4 Fossa infraspinata – začátek m. infraspinatus
Ostatní útvary:
10
5.3
6 Cavitas glenoidalis – jamka ramenního kloubu
5.1.1
				 – rozšířena pomocí labrum glenoidale
5.1
					 (lem z vazivové chrupavky)
7
				
6.1 Tuberculum supraglenoidale – hrbolek nad jamkou
6.2
								 – začátek m. biceps brachii (caput longum)
				
6.2 Tuberculum infraglenoidale – hrbolek pod jamkou
							 – začátek m. triceps brachii (caput longum)
1.2
7 Collum scapulae – krček lopatky
				– zúžené místo mezi cavitas glenoidalis a zbytkem lopatky
2.1
				 – úpon kloubního pouzdra ramenního kloubu
5.4
8 Processus coracoideus – zobákovitý výběžek
				 – začátek m. coracobrachialis a m. biceps brachii (caput breve)
				 – úpon m. pectoralis minor, ligamentum coracoacromiale,
					 ligamentum coracoclaviculare a ligamentum coracohumerale
2.2
9 Incisura scapulae – zářez na horním okraji lopatky
				 – nachází se u odstupu processus coracoideus
				 – přemosťuje jej ligamentum transversum scapulae superius
3.1
				 – prochází jí n. suprascapularis
Pravá lopatka, pohled zezadu (na facies posterior)
				 – a. suprascapularis a vv. suprascapulares běží nad vazem
10		 Incisura spinoglenoidalis – zářez mezi cavitas glenoidalis a spina scapulae
				 – přemosťuje jej ligamentum transversum scapulae inferius
				 – prochází jím n. et vasa suprascapularia

		
		
•
•
•

•
•
		
•
					
•

					 •
•

					 •
•
•
•		
•
•

•		
•		
•
•
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5.3

Humerus – Pažní kost

Kostra

Dlouhá kost horní končetiny členěná na hlavici, tělo a distální rozšířený
konec. Hlavice (caput humeri) je součástí ramenního kloubu. Pod hlavicí se
nacházejí hrbolky (tuberculum majus et minus), na které se upínají svaly
rotátorové manžety. Po těle (corpus humeri) probíhá nervus radialis s arteria profunda brachii, které tvoří žlábek na jeho zadní straně (sulcus nervi
radialis). Distální čast (condylus humeri) je součástí loketního kloubu a jeho
okrajové části (epicondyli humeri) slouží jako místa začátků svalů předloktí.

• 1 Caput humeri – hlavice ramenního kloubu
			 • 1.1 Collum anatomicum – anatomický krček
							 – úpon kloubního pouzdra
			 • 1.2 Tuberculum majus – velký hrbolek

1

1.1

1.2

1.3

1.4

2

1.2.1
1.3.1
							 – dorzolaterální vyklenutí hlavice
							 – úpon m. supraspinatus, m. infraspinatus,
								 m. teres minor, lig. coracohumerale
								 a lig. transversum humeri
1.2.1 Crista tuberculi majoris
												– hrana velkého hrbolku
3.1
3
												– úpon m. pectoralis major
1.3 Tuberculum minus – malý hrbolek
							 – ventromediální vyklenutí hlavice
							 – úpon m. subscapularis,
								 ligg. glenohumeralia
								 a lig. transversum humeri
1.3.1 Crista tuberculi minoris
												– hrana malého hrbolku
												 – úpon m. teres major
													 a m. latissimus dorsi
1.4 Sulcus intertubercularis – žlábek mezi
								 tuberculum majus a tuberculum minus
4
							 – prochází jím šlacha caput longum
								 m. bicipitis brachii ve šlachové pochvě
2 Collum chirurgicum – chirurgický krček
Pravá a levá pažní kost, pohled zepředu
			 – zeštíhlené místo pod hlavicí
3 Corpus humeri – tělo pažní kosti
3.1 Tuberositas deltoidea – drsnatina
1
							 – úpon m. deltoideus
3.2 Sulcus nervi radialis – žlábek
1.1
2
								 pro průchod n. radialis
								 a vasa profunda brachii
							 – nachází se na zadní straně těla
							 – ohraničením mediální a laterální
								 hlavou m. triceps brachii
								 se vytvoří canalis radialis
3.3
3.3 Foramen nutricium – místo vstupu cév
3.2
								 do dřeňové dutiny, míří distálně
			 Plochy:
3.4 Facies anteromedialis
3
3.5 Facies anterolateralis
3.6 Facies posterior
			 Okraje:
3.7 Margo medialis
3.8 Margo lateralis
4 Condylus humeri
			 – distální rozšířená část kosti
4

							 •
			 •

							 •
			 •
•
•
			 •
			 •

			

				
				
				
				
				
•

Levá a pravá pažní kost, pohled zezadu
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Tuberculum majus et minus humeri
a epicondylus medialis et lateralis
humeri jsou apofýzy, vytvářejí tedy
samostatná osifikační centra.
Kapitodiafyzární úhel (CD úhel) je
úhel mezi hlavicí a tělem pažní kosti.
Měří přibližně 130°.
Proximální růstová chrupavka humeru se podílí na růstu kosti z 80 %.
Nervus ulnaris vede v místě průchodu v sulcus nervi ulnaris povrchově
a je přístupný podráždění při nárazu
či hrubém pohmatu. Lidově se toto
místo nazývá „brňavka“.

Klinika
Při zlomeninách pažní kosti v úrovni collum chirurgicum humeri může
dojítk poškození n. axillaris s následnou poruchou hybnosti ramene a subluxací hlavice pažní kosti
či k poranění a. circumflexa humerianterior et posterior s následnou
ischémií hlavice pažní kosti.
U poranění diafýzy humeru (i při
provádění osteosyntézy) může dojít
k poranění n. radialis a a. profunda
brachii v místě sulcus nervi radialis.
Při zlomeninách distální části pažní
kosti (suprakondylární zlomeniny) může dojít k poranění n. medianus nebo a. brachialis s vážnou
poruchou citlivosti, hybnosti nebo
prokrvení horní končetiny. Při zlomeninách mediálního kondylu nebo
epikondylu pažní kosti může být poraněn n. ulnaris.
Standardní totální endoprotéza
(TEP) ramenního kloubu je možná
jen při zachované funkci rotátorové
manžety. Pokud je manžeta poškozená a není možné jednotlivé svaly
přišít k endoprotéze, použije se reverzní TEP, která má hlavici v oblasti
cavitas glenoidalis a jamku v oblasti
hlavice pažní kosti. Hlavice na lopatce brání posunu pažní kosti kraniálně, zvyšuje se stabilita a větší hybnost je možná díky lepšímu zapojení
m. deltoideus.
V tuberculum majus humeri vzniká
bolestivost při rupturách rotátorové manžety a při přetížení ramene
ve vnější rotaci. V tuberculum minus humeri vzniká bolestivost při
přetížení ramene ve vnitřní rotaci.
Při chybění nebo proražení kostní
ploténky mezi fossa olecrani a fossa
coronoidea vzniká foramen supratrochleare, který může způsobit
hypermobilitu kloubu ve smyslu hyperextenze.

2

Humerus – Pažní kost

5.3

4 Condylus humeri – distální rozšířená část kosti
4.1 Crista supraepicondylaris medialis
					 – začátek m. pronator teres (caput humerale)
4.2 Crista supraepicondylaris lateralis
					 – začátek m. brachioradialis
						 a m. extensor carpi radialis longus
4.3 Epicondylus medialis
					 – společný začátek flexorů ruky
4.3.1 Sulcus nervi ulnaris
										 – žlábek pro průchod n. ulnaris
4.4 Epicondylus lateralis
					 – společný začátek extenzorů ruky a m. anconeus
4.5 Capitulum humeri – hlavička pažní kosti
					 – skloubení s vřetenní kostí (radiem)
4.6 Trochlea humeri – kladka pažní kosti
					 – skloubení s loketní kostí
4.7 Fossa olecrani – dorzální jamka
					 – místo vložení okovce (olekranu) loketní kosti
						 při extenzi předloktí v loketním kloubu
4.8 Fossa coronoidea – mediální ventrální jamka
					 – místo vložení processus coronoideus ulnae
						 při flexi předloktí v loketním kloubu
4.9 Fossa radialis – místo vložení hlavičky vřetenní kosti
						 při flexi předloktí v loketním kloubu

•
•

•
					 •
•
•
•
•
•
•

4.2

4.1

4.8
4.9

4.4

4.3
4.6

4.5

Distální část pravé a levé pažní kosti,
pohled zepředu

4.1
4.2
4.7

4.4

4.3
4.3.1

4.6

Distální část levé a pravé pažní kosti,
pohled zezadu

Ulna – Loketní kost

5.4

Mediální z předloketních kostí tvoří při pronaci a supinaci osu, kolem které se otáčí vřetenní kost. Jedná se
o dlouhou kost, jejíž hlavička je umístěna distálně.

•

1 Proximální část – rozšířený konec
			
1.1 Olecranon (okovec) – úpon m. triceps brachii
1.5
1.5
1.1
								 a úpon lig. olecranohumerale et obliquum
1.1
			
1.2 Processus coronoideus ulnae – hákovitý výběžek
1.4
1.4
1.2
1.2
								 tvoří distální ohraničení incisura trochlearis
1.6
1.4
							 – úpon lig. humerocoronoideum et obliquum
1.3 1
1
1.3 Tuberositas ulnae – úpon m. brachialis
			
1.3
			
1.4 Incisura radialis – jamka pro skloubení
								 s hlavičkou vřetenní kosti
			
1.5 Incisura trochlearis – jamka pro skloubení
2.5
2
								s kladkou pažní kosti (trochlea humeri)
2.1
2.6
1.6 Crista musculi supinatoris
2.5
							 – začátek m. supinator
2
2 Corpus ulnae
2.7
2.1 Foramen nutricium – místo vstup cév
2.6
								 do dřeňové dutiny, míří proximálně
3
3.2
			 Plochy:
2.2 Facies anterior
2.3 Facies posterior
2.4 Facies medialis
			 Okraje:
2.5 Margo interosseus – místo úponu
								 membrana interossea antebrachii
2.6 Margo anterior
3
3.2
3.1
2.7 Margo posterior – hmatný v celé délce kosti
3 Caput ulnae – distální užší konec
Pravá a levá loketní kost,
3.1 Circumferentia articularis – kloubní obvod okolo hlavičky
pohled zepředu z radiální strany
							 – hlavice pro distální radioulnární kloub
3.2 Processus styloideus ulnae – hmatný výběžek na dorzální straně distálního předloktí
							 – úpon lig. ulnocarpale palmare a lig. collaterale carpi ulnare

•
•

•
•
•
			 •
•
				

				
				
				
			 •
			 •
			 •
•
			 •
			 •
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Radius – Vřetenní kost

Kostra

Laterální z předloketních kostí, při pronaci a supinaci se otáčí kolem loketní kosti. Jedná se o dlouhou kost, jejíž hlavička je umístěna proximálně.

U dětí se distální růstová chrupavka
podílí na růstu předloketních kostí
z 75–80 %.

5.5

•

1 Caput radii – hlavička vřetenní kosti
			
1.1 Fovea articularis – jamka pro skloubení
								 s hlavičkou pažní kosti
			
1.2 Circumferentia articularis – kloubní obvod okolo hlavičky má 360°
							 – hlavice pro skloubení s incisura radialis ulnae
2 Collum radii – krček pod hlavičkou, úpon kloubního pouzdra
3 Corpus radii – tělo vřetenní kosti
			
3.1 Tuberositas radii – ventromediální drsnatina v proximální části
							 – úpon m. biceps brachii
3.2 Tuberositas pronatoria radii – drsnatina ve střední části
			
							 – úpon m. pronator teres
			
3.3 Foramen nutricium – místo vstupu cév do dřeňové dutiny, míří proximálně
			 Plochy:
3.4 Facies anterior
			
			
3.5 Facies posterior
3.6 Facies lateralis
			
			 Okraje:
			
3.7 Margo interosseus
							 – místo úponu membrana interossea antebrachii a chorda obliqua
3.8 Margo anterior
			
3.9 Margo posterior
			
4 Distální část – rozšířený konec vřetenní kosti
			
4.1 Processus styloideus radii
							– hmatný výběžek na laterální straně distální části kosti
							 – úpon lig. radiocarpale palmare et collaterale carpi radiale
4.2 Crista suprastyloidea – úpon m. brachioradialis
			
			
4.3 Sulci tendinum musculorum extensorum – žlábky pro průchod šlach
								 extenzorů (lateromediálně: m. extensor carpi radialis longus,
								 m. extensor carpi radialis brevis, m. extensor pollicis longus,
								 m. extensor digitorum et m. extensor indicis) ve šlachových pochvách
4.4 Tuberculum dorsale Listeri – úpon lig. radiocarpale dorsale
			
								 – největší z výběžků podmíněných průchodem šlach
			
4.5 Incisura ulnaris – jamka pro skloubení s hlavičkou loketní kosti
4.6 Facies articularis carpalis – jamka pro skloubení
			
								 s člunkovou (os scaphoideum) a poloměsíčitou kostí (os lunatum)

•
•

•
•

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

1.1
1

1.2

2

2

3.1
3.4
3.2

3
3.7
4

4.3

4.1

4
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4.5
4.6

4.2
4.1

Pravá a levá vřetenní kost,
pohled zepředu z ulnární strany

Os pisiforme je původem sezamská kůstka ve šlaše m. flexor carpi
ulnaris.
Os multangulum majus et minus
(větší a menší mnohohranná kost)
jsou zastaralé termíny pro os trapezium et trapezoideum.

Klinika
V okolí caput radii vzniká bolestivost při přetížení ruky v supinaci.
V processus styloideus radii vzniká
pohmatová citlivost a bolestivost při
přetížení ruky ve flexi v lokti a úchopu ruky při středním postavení předloktí.
Evansovo znamení je postavení
tuberositas radii (mediálně) a processus styloideus radii (laterálně)
naproti sobě (180°) na RTG snímku
v předozadní (AP) projekci. Pokud je
při zlomeninách vřetenní kosti toto
postavení nesprávné, jsou úlomky
kosti pootočeny.
Collesova zlomenina je typická mimokloubní zlomenina distálního
radia s dorzálním posunem úlomků.
Vzniká při pádu na natažené zápěstí.
Jedná se o nejčastější zlomeninu
kostry vůbec.

Zlomeniny os scaphoideum jsou
nejčastějšími zlomeninami v oblasti
zápěstí.

3.8
3

V klinické praxi je pro os scaphoideum často používán zastaralý termín
„os naviculare (manus)“.

Smithova zlomenina je mimokloubní zlomenina distálního radia s ventrálním posunem úlomků. Vzniká při
pádu na ohnuté předloktí.

3.1

1

Osifikace kostí zápěstí probíhá po
kruhu od os capitatum. Slouží k určení kostního věku na RTG snímku.

4.2
4.1

4.4

Distální částí pravé
a levé vřetenní kosti,
pohled zezadu

Cévní zásobení os scaphoideum
přichází z distální části. Při zlomeninách „krčku“ os scaphoideum může
dojít k porušení cévního zásobení
proximálního úlomku, jenž je z větší
části pokryt chrupavkou.
Typickým poraněním os lunatum je
luxace, při které může dojít i k poranění n. medianus, který prochází
skrze canalis carpi.
Při pádu na ruku může vzniknout
blokáda os capitatum.

5.6

2

Ossa manus – Kosti ruky

Kosti ruky tvoří zápěstní kosti (8), záprstní kosti (5) a články prstů (14). Zápěstní kosti jsou tvořeny z osmi
krátkých kostí seřazených do dvou příčných řad. Záprstní kosti a články prstů jsou dlouhé monoepifyzární kosti.
Ossa carpi – zápěstní kosti
Proximální řada:

•

1 Os scaphoideum – člunková kost
			 – proximálně ploška pro skloubení s vřetenní kostí
			 – tvoří jamku pro caput ossis capitati
6
7
			 – distálně ploška pro skloubení s os trapezium, mediálně měsíčitá ploška pro os lunatum
5
8
1.1 Tuberculum ossis scaphoidei – součást eminentia carpi radialis
4
1
3
2
2 Os lunatum – poloměsíčitá kost
Kosti levé a pravé ruky, pohled zepředu (schéma)
			 – proximálně ploška pro skloubení s vřetenní kostí
			 – distálně konkávní jamka pro os capitatum
			 – laterálně měsíčitá ploška pro skloubení s os scaphoideum
			 – mediálně čtyřhranná ploška pro skloubení s os triquetrum
3 Os triquetrum – trojhranná kost
			 – ventrálně oválná ploška pro skloubení s os pisiforme
			 – laterálně čtyřhranná ploška pro skloubení s os lunatum
			 – distálně ploška pro skloubení s os hamatum
4 Os pisiforme – hrášková kost
			 – součást eminentia carpi ulnaris, nasedá na os triquetrum
			 – začátek m. abductor digiti minimi
			 – úpon m. flexor carpi ulnaris, lig. pisohamatum et pisometacarpale
7

		 •
•
•
•

Distální řada:

•

6

5
1

8
4
3

5.1
1.1

8.1

5 Os trapezium – sedlová (lichoběžníková) kost
			 – distálně sedlová plocha pro os metacarpi primum
2
			 – distálně malá ploška pro skloubení s os metacarpi secundum
Kosti levé a pravé ruky, pohled zepředu
			 – medioproximálně plošky pro skloubení s os scaphoideum a s os trapezoideum
			 – žlábek na ventrální straně pro průběh šlachy m. flexor carpi radialis
5.1 Tuberculum ossis trapezii – součást eminentia carpi radialis
6 Os trapezoideum – botičková (lichoběžníkovitá) kost
			 – proximálně ploška pro skloubení s os scaphoideum
			 – distálně stříšková ploška pro skloubení s os metacarpi secundum
			 – laterálně ploška pro skloubení s os trapezium, mediálně s os capitatum
7 Os capitatum – hlavatá kost
			 – proximálně ploška pro skloubení s os scaphoideum a os lunatum
			 – laterálně ploška pro skloubení s os trapezoideum, mediálně pro os hamatum
6
			 – distálně ploška pro skloubení s os metacarpi tertium
7
8
5
7.1 Caput ossis capitati – hlavička hlavaté kosti
4
1
3
							 – je funkčním středem zápěstí, úpon lig. carpi radiatum
2
							 – zapadá do jamky tvořené os scaphoideum a os lunatum
8 Os hamatum – háková kost
Kosti levé a pravé ruky, pohled zezadu
			 – laterálně vlnovitá ploška pro skloubení s os capitatum, medioproximálně pro os triquetrum
			 – distálně plošky pro skloubení s os metacarpi quartum et quintum
8.1 Hamulus ossis hamati – součást eminentia carpi ulnaris, úpon lig. pisohamatum
							 – začátek m. flexor digiti minimi, m. opponens digiti minimi

			 •
•
•

			 •

7.1

•

			 •

Carpus – zápěstí

•		

9 Eminentia carpi ulnaris – mediální vyvýšenina sulcus carpi
				 – tvořená os pisiforme a hamulus ossis hamati
				 – začátky svalů malíkové skupiny
10		 Eminentia carpi radialis – laterální vyvýšenina sulcus carpi
				 – tvořená tuberculum ossis scaphoidei a tuberculum ossis trapezii
9
				 – začátky svalů palcové skupiny
13
11		 Sulcus carpi – vyhloubení klenutím zápěstí pro průchod
					 šlach svalů předloktí (flexorů)
12		 Retinaculum musculorum flexorum – kryje sulcus carpi
				 – rozepjaté mezi oběma vyvýšeninami zápěstí
13		 Canalis carpi – prostor mezi eminentia carpi radialis et ulnaris,
					 sulcus carpi a retinaculum musculorum flexorum

•
•
•
•

12
10
11

Řez zápěstím, pohled distálním směrem
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Ossa manus – Kosti ruky

Kostra

Záprstní kosti mají pouze jednu aktivní růstovou chrupavku (monoepifyzární kosti). Nacházejí se v distální části (s výjimkou 1. metakarpu, který má
růstovou chrupavku u báze). Palec má pouze základní a koncový článek,
ostatní prsty jsou tříčlánkové. Osa ruky prochází třetím prstem.

Ossa sesamoidea manus jsou konstantně vytvořena v úponových
šlachách m. flexor pollicis brevis
při articulatio metacarpophalangea
prima mezi první záprstní kostí a základním článkem palce.

5.6

Kosti končetin se vyvíjejí z mezenchymu končetinových základů (pupenů). Základy kostí horních končetin se vyvíjejí o něco dříve (začátek
2. měsíce nitroděložního života) než
základy kostí dolních končetin.

Ossa metacarpi – záprstní kosti
Obecná stavba
1 Basis ossis metacarpi
2 Corpus ossis metacarpi
3 Caput ossis metacarpi

•
•
•

3

Během těhotenství prosáknou účinkem hormonu relaxinu (žluté tělísko, placenta) pánevní vazy a kloubní
spojení (symphysis pubica, articulatio sacroiliaca, symphysis sacrococcygea) a dovolí mírné roztažení
stydké spony a odtlačení kostrče
během porodu.

2

I		 Os metacarpi primum – sedlová plocha
1
			 na bázi pro skloubení s os trapezium
II		 Os metacarpi secundum – nejdelší metakarp
		 – stříšková báze pro skloubení s os trapezoideum
		 – mediálně osmičková ploška pro skloubení s os metacarpi tertium
III Os metacarpi tertium – skloubení s os capitatum
		 – laterálně osmičková ploška pro skloubení s os metacarpi secundum
		 – mediálně dvě plošky pro skloubení s os metacarpi quartum
IV Os metacarpi quartum – skloubení s os hamatum
		 – laterálně dvě plošky pro skloubení s os metacarpi tertium
		 – mediálně jedna ploška pro skloubení s os metacarpi quintum
V		 Os metacarpi quintum – skloubení s os hamatum
		 – laterálně jedna ploška pro skloubení s os metacarpi quartum
		 – mediálně tuberculum ossis metacarpi quinti
			 pro úpon m. extensor carpi ulnaris a lig. pisometacarpale

Distantia bispinalis je zastaralý termín pro distantia interspinosa.
Distantia bicristalis je zastaralý termín pro distantia intercristalis.
Mechanická osa dolní končetiny
spojuje hlavici stehenní kosti se
středem hlezna a za fyziologických
podmínek prochází i středem kolenního kloubu. Měření je možné jak na
RTG při provedení snímku dolních
končetin na dlouhý formát, nebo
orientačně krejčovským metrem na
pacientovi.

Ossa digitorum (phalanges) – články prstů

• 1 Phalanx proximalis – základní článek
			 • 1.1 Basis – oválná jamka pro skloubení s hlavičkou záprstní kosti
			 • 1.2 Corpus
3.3
3
3.2
			 • 1.3 Caput – hlavička kladkového tvaru 2
3.1
• 2 Phalanx media – střední článek
1
			 • 2.1 Basis – jamka s vodící lištou
			 • 2.2 Corpus
1.3
			 • 2.3 Caput – hlavička kladkového tvaru
1.2
1.1
• 3 Phalanx distalis – koncový článek
			 • 3.1 Basis – jamka s vodící lištou
			 • 3.2 Corpus
			 • 3.3 Tuberositas phalangis distalis

2.3
2.2
2.1

Ossa membri inferioris – Kosti dolní končetiny

6

Anatomická osa dolní končetiny
je dána spojením osy těla stehenní
a holenní kosti. V kolenním kloubu
u anatomické osy je přítomná fyziologická valgozita 5-7°.
Funkční (relativní) délka dolní
končetiny se měří od spina iliaca
anterior superior po malleolus medialis.
Anatomická délka dolní končetiny
se měří od trochanter major po
malleolus lateralis.

Kostra dolní končetiny je tvořená z kostí pletence (pánevní kost) a z kostí
volné dolní končetiny.
1 Cingulum pelvicum – pletenec dolní končetiny
1.1 Os coxae – pánevní kost
2 Pars libera membri inferioris – kostra volné dolní končetiny
2.1 Femur – stehenní kost
2.2 Patella – čéška
2.3 Tibia – holenní kost
2.4 Fibula – lýtková kost
2.5 Ossa pedis – kosti nohy
2.5.1 Ossa tarsi – zánártní kosti
2.5.2 Ossa metatarsi – nártní kosti
2.5.3 Phalanges – články prstců

•
•
•
•
•
•
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1.1

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

Klinika
Zlomenina pánve je komplexní poranění, u kterého je potřeba počítat
s velkou krevní ztrátou (i 3–4 l) při
krvácení z žilních pletení pánevních
orgánů.
Boxerská zlomenina je zlomenina
jedné ze záprstních kostí ruky
(nejčastěji 5. metakarpu). Obvykle
dochází k příčnému zlomení mezi
tělem a hlavou kosti po úderu se
zavřenou pěstí.

2

Pelvis – Pánev

6.1

Pravá a levá pánevní kost společně s křížovou kostí tvoří pánev. Osa pánve (axis pelvis) je rovnoběžná se zakřivením křížové kosti. Pánev je rozdělena prostřednictvím linea terminalis na velkou pánev (tenké a tlusté střevo
v kyčelních jámách) a malou pánev (močový měchýř, předstojná žláza, ženské pohlavní orgány a konečník).
Malá pánev slouží také jako kostěná stěna porodních cest a svými rozměry je omezuje.
Kosti tvořící pánev

•
•
•

1 Os coxae dextrum – pravá pánevní kost
2 Os coxae sinistrum – levá pánevní kost
3 Os sacrum – křížová kost

1

4

2

6

3

5

Základní dělení

•
•
•

4 Pelvis major – velká pánev
5 Pelvis minor – malá pánev
6 Linea terminalis – hranice mezi velkou a malou pánví
			6.1 Promontorium – dorzokraniální ohraničení
			6.2 Linea arcuata – laterální ohraničení hranice malé a velké pánve
			 6.3 Pecten ossis pubis
			6.4 Symphysis pubica (horní okraj) – ventrokaudální ohraničení

Roviny pánve a vnitřní pánevní rozměry

•

1 Apertura pelvis superior (aditus pelvis) – pánevní vchod
4.1
			 – je ohraničena linea terminalis
3.1
2.1
			
1.1 Diameter transversa – největší rozměr vchodu (13 cm)
Vnitřní pánevní rozměry v rovinách
2 Amplitudo pelvis – pánevní šíře
			 – prochází rozhraním S2–S3 (linea transversa),
				 středem acetabula a středem symphysis pubica
			
2.1 Diameter obliqua – největší rozměr šíře (13,5 cm)
3 Angustia pelvis – pánevní úžina
			 – proložena dolním koncem os sacrum, okrajem
1
				 spina ischiadica a dolním okrajem symphysis pubica
			
3.1 Diameter recta (conjugata mediana)
2
							 – spojení dolního okraje symfýzy
3
								 a sakrokokcigeálního spojení
							 – největší rozměr úžiny (11,5 cm)
4.1
4 Apertura pelvis inferior (exitus pelvis) – pánevní východ
			 – je složen ze dvou rovin
			 – mezi dolním koncem os coccygis, tubera ischiadica
Pánevní roviny
				 a dolním okrajem symphysis pubica
na sagitálním řezu pánví
			 – skládá se ze dvou trojúhelníků (trigonum urogenitale et anale)
			
4.1 Diameter recta – spojení dolních okrajů symfýzy a kostrče
							 – 9,5 cm, během porodu hlavička odtlačuje kostrč (až 11,5 cm)

•
•

•

1.1

•
•

•

•

Další vnitřní pánevní rozměry

• 5 Conjugata diagonalis – vzdálenost mezi promontoriem
				 a dolním okrajem symphysis pubica (12,5–13 cm)
• 6 Conjugata vera (obstetricia) – vzdálenost

				 mezi promontoriem a eminentia retropubica
				 (nejdorzálnějším bodem symphysis pubica) (11 cm, nejméně 10,5 cm)
7 Conjugata anatomica (diameter recta aperturae pelvis superioris)
			 – vzdálenost mezi promontoriem a horním okrajem symphysis pubica (12 cm)

5
6
7

•

Vnitřní pánevní rozměry

Vnější pánevní rozměry

• 1 Distantia interspinosa – průměrně 25–26 cm
			 – vzdálenost spinae ilacae anteriores superiores
• 2 Distantia intercristalis – 28–29 cm, největší vzdálenost cristae iliacae
• 3 Distantia intertrochanterica – 31–32 cm, vzdálenost trochanteres majores
4 Conjugata externa (diameter Baudelocquei) – vzdálenost horního okraje
				 symphysis pubica k processus spinosus L5 (20 cm, nejméně 18 cm)

2

1

3

Vnější pánevní rozměry
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6.1.1

Os coxae – Pánevní kost

Kostra

Pánevní kost vzniká srůstem 3 kostí (os ilium, os ischii a os pubis). Všechny
tři kosti se stýkají v acetabulu, které tvoří jamku kyčelního kloubu. Dvě pánevní kosti tvoří s křížovou kostí kostěný kruh zvaný pánev.

U dětí jsou jednotlivé části pánevní
kosti oddělené chrupavkou, která se
stýká v acetabulu. Má tvar písmene
Y a osifikuje mezi 14. a 16. rokem
(cartilago ypsiloformis).

Základní části

•
•
•

1 Os ilium – kyčelní kost
2 Os ischii – sedací kost
3 Os pubis – stydká kost

1

1

3

2

2

Os ilium – kyčelní kost

Vzhled facies symphysialis lze využít
v soudním lékařství k určení věku jedince podle kosterních pozůstatků.
3

Pohled zepředu, zezadu a z boku

• 1 Corpus ossis ilii – tělo, menší dolní část kosti, tvoří horní třetinu acetabula
			 • 1.1 Sulcus supraacetabularis – začátek m. rectus femoris (caput reflexum)
• 2 Ala ossis ilii – křídlo kyčelní kosti, větší horní plochá část
Útvary na ala ossis ilii:
• 3 Fossa iliaca – ventromediální konkávní kyčelní jáma, začátek m. iliacus
• 4 Facies sacropelvica – mediální plocha za a pod fossa iliaca
			 • 4.1 Facies auricularis – boltcovitá plocha pro kloubní spojení s os sacrum
			 • 4.2 Tuberositas iliaca
							 – úpon ligamentum sacroiliacum interosseum et posterius
• 5 Facies glutea – dorzolaterální prohnutá plocha, začátek hýžďových svalů
			 • 5.1 Linea glutea posterior – hranice začátků m. gluteus maximus et medius
			 • 5.2 Linea glutea anterior – hranice začátků m. gluteus medius et minimus
			 • 5.3 Linea glutea inferior – dolní hranice začátku m. gluteus minimus
• 6 Crista iliaca – hřeben kyčelní kosti

			 – má tři úponové čáry pro tři boční břišní svaly
				 – labium externum: začátek m. latissimus dorsi, a m. tensor fasciae latae,
						 úpon m. obliquus externus abdominis a fascia lata
				 – linea intermedia: začátek m. obliquus internus abdominis
				 – labium internum: začátek m. transversus abdominis a fascia thoracolumbalis,
						 úpon m. quadratus lumborum
			
6.1 Tuberculum iliacum – rozšířené místo u začátku m. gluteus medius
6.2 Spina iliaca anterior superior (SIAS)
			
							 – začátek m. sartorius et m. tensor fasciae latae a úpon lig. inguinale
			
6.3 Spina iliaca anterior inferior (SIAI)
							 – začátek m. rectus femoris (caput rectum) a lig. iliofemorale
			
6.4 Spina iliaca posterior superior
3
			
6.5 Spina iliaca posterior inferior
6
4
7 Linea arcuata – součást linea terminalis

•

•
•
•
•
•

4

6

4.2
6.4

6.2

2

3
6.2
6.3
7

1

6.5

6.3

4.1

7

Pravá pánevní kost z mediální strany
6.4
6
5
4

5.1
6.1
5.2
6.2
6.5

5.3
6.3

6
6.4
5.1
6.5

6.1
5.2
6.2
5.3
6.3
1.1

Pravá pánevní kost z laterální strany
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Sulcus nervi dorsalis penis/clitoridis je mělký a úzký žlábek na ramus
inferior ossis pubis a přední ploše
corpus ossis pubis (přítomný v 90 %
případů), v němž probíhá u muže
nervus dorsalis penis a u ženy nervus et arteria dorsalis clitoridis.
Pohlavní rozdíly na pánvi:
Promontorium u ženy méně vyčnívá.
Vchod do malé pánve je u ženy příčně oválný, u muže má srdčitý obrys.
Lopaty kyčelních kostí jsou u ženy
více rozevřeny.
Symphysis pubica je u ženy nižší.
Dolní raménka stydké kosti u ženy
svírají tupý úhel (arcus pubicus),
u muže tvoří ostrý úhel (angulus
pubicus).
Vzdálenost od středu fossa acetabuli k symphysis pubica a dolnímu
okraji tuber ischiadicum je u muže
stejná, ale u ženy je vzdálenost
k symfýze větší, neboť má nižší a širší pánev.
Křížovou kost má žena kratší a širší, úhel mezi bází a přední plochou
je ostřejší, rozsah facies auricularis
menší (S2–S3, u muže S2–S4).
Sulcus preauricularis je žlábek na
přechodu mezi pánevní a křížovou
kostí, typický znak ženské pánve.
Kostrč je u ženy nižší a pohyblivější.

Klinika
Avulzní zlomeniny vznikají tahem
svalů nejčastěji v období dospívání,
v níž jsou svaly silnější, než růstové
štěrbiny apofýz některých kostních
struktur. Na pánvi nejčastěji dochází
k avulzní zlomenině spina iliaca anterior superior tahem m. sartorius,
spina iliaca anterior inferior tahem
m. rectus femoris nebo tuber ischiadicum tahem svalů zadní skupiny
stehna.
Ala ossis ilii (při crista iliaca) slouží
jako místo odběru spongiózních
kostních štěpů pro léčbu komplikovaných zlomenin.
Trepanobiopsie je zákrok, při němž
se odebere válcový vzorek kosti pro
histopatologické vyšetření. Vzorky
se získávají z pánevní kosti, obvykle
z oblasti spina iliaca superior posterior, někdy z oblasti spina iliaca superior anterior.

6.1.1

2

Os coxae – Pánevní kost

Os pubis – stydká kost

• 1 Corpus ossis pubis – tělo při symphysis pubica
			 • 1.1 Tuberculum pubicum – úpon lig. inguinale a lig. pubicum superius
1.3
			 • 1.2 Crista pubica – úpon m. rectus abdominis, začátek m. pyramidalis
2
			 • 1.3 Facies symphysialis – mediální plocha pro symphysis pubica
1
• 2 Ramus superior ossis pubis – horní raménko tvoří přední třetinu acetabula
			 • 2.1 Crista obturatoria – hrana mezi tuberculum pubicum a incisura acetabuli 3
							 – úpon lig. pubofemorale
			 • 2.2 Pecten ossis pubis – součást linea terminalis
							 – začátek m. pectineus, úpon lig. lacunare et pectineum, úpon falx inguinalis
• 3 Ramus inferior ossis pubis – dolní raménko
				 vytváří s ramenem sedací kosti ramus ischiopubicus
			 • 3.1 Crista phallica – místo začátku ramen topořivých těles pohlavních orgánů 12

1.2
2.2
2.1
1.1
3.1

2.2
1.3
3.1

3

Os ischii – sedací kost

• 1 Corpus ossis ischii – tělo, silnější zadní část, tvoří zadní třetinu acetabula
• 2 Ramus ossis ischii – rameno míří dopředu
			 – vytváří s dolním raménkem stydké kosti ramus ischiopubicus
			 • 2.1 Tuber ischiadicum – sedací hrbol

							 – začátek m. semimembranosus, m. semitendinosus, m. biceps femoris,
								 m. adductor magnus, m. gemellus inferior, m. quadratus femoris,
								 m. transversus perinei superficialis, m. ischiocavernosus
							 – místo úponu ligamentum sacrotuberale et ischiofemorale
							 – je hmatný při flektovaném stehně
2.2 Incisura ischiadica minor – zářez mezi sedacím hrbolem a sedacím trnem
							 – společně s ligamentum sacrospinale et sacrotuberale
								 vzniká foramen ischiadicum minus
2.3 Spina ischiadica – sedací trn
							 – hranice mezi incisura ischiadica major et minor
							 – úpon m. iliococcygeus a m. ischiococcygeus a lig. sacrospinale
							 – začátek m. gemellus superior

1
2

2.1

			 •
			 •

2.3
2.2

1
2

2.1

Společné útvary

•

1 Acetabulum – jáma kyčelního kloubu
			 – vzniká ze všech 3 kostí
			 – je rozšířená vazivovou chrupavkou (labrum acetabuli)
			
1.1 Limbus acetabuli – vyvýšený okraj acetabula
			
1.2 Incisura acetabuli – kaudální zářez
								 v limbus acetabuli a v kloubní ploše acetabula
			
1.3 Facies lunata – vlastní styčná plocha jamky
							 – je poloměsíčitého tvaru, obkružuje fossa acetabuli
							 – kaudálně je přerušena inscisura acetabuli
			
1.4 Fossa acetabuli – prostor zaživa vyplněný
								 tukovým tělesem (pulvinar acetabuli)
2 Foramen obturatum – ucpaný otvor, tvořen os ischii a os pubis
			 – vyplněný membrana obturatoria
			 – místo začátku m. obturatorius externus et internus
2.1 Sulcus obturatorius
							 – žlábek na vnitřní straně ramus superior ossis pubis
							 – společně s membrana obturatoria tvoří canalis obturatorius
							 – místo průchodu n. obturatorius a a. et v. obturatoria
2.2 Tuberculum obturatorium anterius et posterius
							– nekonstantní hrbolky
3 Incisura ischiadica major
			 – společně s ligamentum sacrospinale et sacrotuberale
				 vytváří foramen ischiadicum majus
4 Ramus ischiopubicus – ramus inferior ossis pubis
				 et ramus ossis ischii tvoří dolní hranici foramen obturatum
5 Eminentia iliopubica – přechod mezi linea arcuata a pecten ossis pubis
			 – úpon m. psoas minor

•
•
•

3

1.1

5
1
2
4

1.3
1.4
1.2
2.1

•

•

			 •

3
2

2.1
4

				
•
•
•

1.1
1.3
1.4
1.2
2
4

3
5
4
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Femur (Os femoris) – Stehenní kost

6.2

Nejdelší kost lidského těla, která je ve většině svého rozsahu krytá mohutnou svalovou vrstvou a je tedy z větší části nehmatná.

•

1 Caput femoris – hlava stehenní kosti, tvoří hlavici kyčelního kloubu
			
1.1 Fovea capitis femoris
1
							 – úpon ligamentum capitis femoris
3.1
2 Collum femoris – krček stehenní kosti,
2
3.4
				 vzadu se do 2/3 upíná kloubní pouzdro
3.3
3 Corpus femoris – tělo stehenní kosti
			
3.1 Trochanter major – velký chocholík
								 – je vždy hmatný
								 – úpon m. gluteus medius et minimus,
3
									 m. piriformis, m. obturatorius internus,
									 m. gemellus superior et inferior
			
3.2 Fossa trochanterica
								 – úpon m. obturatorius externus
			
3.3 Trochanter minor – malý chocholík
								 – nachází se dorzomediálně
								 – úpon m. iliopsoas
4.1
4.1.2
3.4 Linea intertrochanterica
			
4.5
4.1.1
								 – ventrální spojnice trochanterů
4
								 – úpon kloubního pouzdra kyčelního
4.2.1
									 kloubu a lig. iliofemorale
4.2
								 – začátek m. vastus medialis et lateralis
			
3.5 Crista intertrochanterica
Pravá a levá stehenní kost, pohled zepředu
								 – dorzální spoj trochanterů
										 3.5.1 Tuberculum quadratum – úpon m. quadratus femoris
			
3.6 Linea pectinea – pod trochanter minor, úpon m. pectineus
			
3.7 Tuberositas glutea – pod trochanter major, úpon m. gluteus maximus
				 3.8 Linea aspera – místo začátků a úponů svalů stehna
								
3.8.1 Labium mediale – mediální část
													 – úpon septum intermusculare mediale
													 – začátek m. vastus medialis, úpon m. adductor longus,
														 m. adductor brevis, m. adductor magnus
								
3.8.2 Labium laterale – laterální část
													 – úpon septum intermusculare laterale
													 – začátek m. biceps femoris (caput breve), m. vastus lateralis
			
3.9		 Linea supracondylaris lateralis – začátek m. plantaris
			
3.10 Linea supracondylaris medialis
			
3.11 Facies poplitea – tvoří dno zákolenní jámy
4 Condyli femoris – distální plochy pro skloubení s facies superior tibiae
3.2
3.1
			
4.1 Condylus medialis femoris
							
4.1.1 Epicondylus medialis femoris
1.1
1
												– úpon lig. collaterale tibiale
2
3.5
												 – začátek m. gastrocnemius
3.3
													 (caput mediale)
3.6
							
4.1.2 Tuberculum adductorium
												 – úpon m. adductor magnus
3.7
			
4.2 Condylus lateralis femoris
							
4.2.1 Epicondylus lateralis femoris
												– úpon lig. collaterale fibulare
3
												– začátek m. gastrocnemius
3.8.2
													 (caput laterale)
3.8.1
							
4.2.2 Sulcus popliteus
												– začátek m. popliteus
3.10
			
4.3 Linea intercondylaris
3.9
							– úpon lig. popliteum obliquum
4.1.1
4
3.11
			
4.4 Fossa intercondylaris – úpon
4.2.1
								 zkřížených vazů kolenního kloubu
4.3
4.4
			
4.5 Facies patellaris – kloubní plocha pro
								 skloubení s facies articularis patellae Levá a pravá stehenní kost, pohled zezadu

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

•

•
•
•
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•

•

Kostra
Kolodiafyzární úhel (CD úhel) je
mezi krčkem a tělem stehenní kosti.
U novorozence má kolem 150°, během dětství se postupně se zmenšuje (varizuje) a v dospělosti měří
přibližně 125°.
Anteverze krčku stehenní kosti je
úhel mezi frontální rovinou a krčkem femuru Fyziologická anteverze
u dospělých je kolem 10-15°.
Trochanter major et minor jsou
apofýzy stehenní kosti.
Trochanter tertius je název pro tuberositas glutea v případě, že je výrazně vyvinuta a vyčnívá nad okolí.
Adamsův oblouk je zesílená mediální substantia corticalis v oblasti trochanter minor sloužící k přenosu sil
z krčku na tělo stehenní kosti.
Proximální růstová chrupavka holenní a lýtkové kosti se podílí na
růstu z 55 %, distální ze 45 %.
Pilon (pylon) je klinické označení
distální části tibie. Plató je klinické
označení proximální části tibie.
Tuberculum supracondylare internum a externum jsou nekonstantní
hrbolky na epikondylech stehenní
kosti. Začínají na nich obě hlavy
m. gastrocnemius.

Klinika
Zlomenina krčku stehenní kosti je
typická po pádu na bok u starších
lidí, zejména u žen po menopauze
z důvodu rozvoje osteoporózy. Linie lomu může procházet rovněž
v oblasti mezi oběma trochantery
(pertrochanterická
zlomenina),
nebo pod nimi (subtrochanterická
zlomenina).
Femoropatelární (FP) syndrom je
onemocnění stejnojmenného kloubu a může se projevit bolestí při tlaku na čéšku v extenzi, ve flexi nebo
bolestí pod čéškou v průběhu pohybu (např. chůze ze schodů, dřepy).
U přetížení m. tensor fasciae latae
může dojít k laterálnímu posunu
čéšky a k přetížení kolene.
Bodavá bolest v mediálním kondylu
tibie (v oblasti pes anserinus) při došlapu může být známkou přetížení
adduktorů stehna.
Intraoseální přístup v holenní kosti
je možné zajistit při nedostupnosti žilního vstupu. Vstup do kostní
dřeně provádíme vpichem přibližně
1 cm pod tuberositas tibiae.

2

Patella – Čéška

6.3

Původem sezamská kost v úponové šlaše m. quadriceps femoris. Je součástí kolenního kloubu.

•
•
•

1 Basis patellae – proximální široká část
2 Apex patellae – distální přihrocená část
3 Facies articularis – dorzální kloubní plocha
			 – mediální a laterální ploška (faseta)
			 – mediální ploška je menší
4 Facies anterior – přední hrubší plocha
			 – zavzata do úponové šlachy m. quadriceps femoris

1

1

3

4

•

2

2

Pravá čéška, pohled zepředu a zezadu

Tibia – Holenní kost

6.4

Holenní kost je opěrnou kostí bérce. Je to dlouhá kost a v distální části vytváří vnitřní (mediální) kotník. Její
přední hrana je hmatná po celé délce a mediální plocha není kryta svaly.

•

1 Condyli tibiae – rozšířená proximální část
			 – dělí se na condylus medialis et lateralis
			 – na mediální kondyl se společně upínají šlachy m. sartorius,
				 m. gracilis a m. semitendinosus tvořící pes anserinus
1.1 Facies articularis superior – kloubní plocha
								 pro skloubení s condyli femoris
			
1.2 Eminentia intercondylaris – vyvýšenina ve střední části
							 – složená ze dvou hrbolků (tuberculum mediale et laterale)
1.3 Area intercondylaris anterior – přední oblast
			
							 – úpon lig. cruciatum anterius a předních cípů obou menisků
			
1.4 Area intercondylaris posterior – zadní oblast
							 – úpon lig. cruciatum posterius a zadních cípů obou menisků
1.5 Facies articularis fibularis
							 – plocha pro skloubení s hlavičkou lýtkové kosti
1.6 Tuberositas tractus iliotibialis (Gerdyho hrbolek) – nevýrazný
								 hrbolek na boční ploše laterálního kondylu pro úpon tractus
								 iliotibialis
2 Corpus tibiae – tělo kosti
2.1 Linea musculi solei – začátek m. soleus (část m. triceps surae)
2.2 Tuberositas tibiae – úpon m. quadriceps femoris
								 prostřednictvím lig. patellae
			 Plochy:
2.3 Facies medialis – mediální plocha není krytá svaly
2.4 Facies lateralis
2.5 Facies posterior
			 Okraje:
2.6 Margo anterior – hmatný přední okraj
2.7 Margo interosseus – úpon membrana interossea cruris
2.8 Margo medialis
3 Distální část
3.1 Malleolus medialis – vnitřní (přístřední) kotník
							
3.1.1 Sulcus malleolaris – průběh šlach
													 m. tibialis posterior et m. flexor digitorum longus
													 v samostatných šlachových pochvách
													 pod retinaculum musculorum flexorum
													 skrz canalis malleolaris
				
3.1.2 Facies articularis malleoli medialis
												 – kloubní plocha pro skloubení s hlezenní kostí (talem)
3.2 Incisura fibularis – pro syndesmosis tibiofibularis
3.3 Facies articularis inferior – kloubní plocha
								 pro skloubení s kladkou hlezenní kosti (talu)

1.6
2.2

2
2.6
2.3
2.8

•
			 •
			 •

2.7

3

3.3
3.1

3.1.2

Pravá a levá holenní kost, pohled zepředu
1.2

1.4

1
1.5
2

2.1
2.5

2.4
2.6

•

			 •
			 •
			 •

1.3

1

			 •
•
•
•
			 •
			 •

			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
			 •
•
			 •

1.2

1.1

2.7
2.8

3

3.1.1

3.2

3.1

Levá a pravá holenní kost, pohled zezadu

53

6.5

Fibula – Lýtková kost

Kostra

Lýtková kost je laterální kost bérce. Je to dlouhá kost, která neplní opěrnou
funkci, ale slouží jako podklad pro začátky svalů. Svojí distální částí vytváří
vnější (laterální) kotník.

Šedesát procent hlezenní kosti
(talu) je pokryto chrupavkou. Cévní
zásobení přichází pouze z míst, která
nejsou chrupavkou kryta a jsou tedy
velice zranitelná při zlomeninách,
posunech či vykloubeních.

•

1 Caput fibulae – hlavička lýtkové kosti
			 – úpon m. biceps femoris, lig. collaterale fibulare, lig. popliteum arcuatum,
				 lig. capitis fibulae anterius et posterius
			 – začátek m. soleus, m. fibularis longus
1.1 Apex capitis fibulae
1.2 Facies articularis capitis fibulae – plocha pro skloubení s holenní kostí (tibií)
1.2
2 Collum fibulae – krček kosti
1.1 1.1
			 – obíhá jej n. fibularis communis
1
1
3 Corpus fibulae – tělo kosti
2
2
			 Plochy:
3.1 Facies lateralis
3.2 Facies medialis
3.4
3.3 Facies posterior
3.5
			 Okraje:
3.7
3.6
3.4 Margo anterior
3
3
3.5 Margo posterior
3.7
3.6 Margo interosseus
3.5
							 – úpon membrana
								 interossea cruris
3.7 Crista medialis
4 Malleolus lateralis
			 – vnější (boční) kotník
4
4.1 Facies articularis
4.1
4.3
4
4.2
							malleoli lateralis
							 – kloubní plocha pro
Pravá a levá lýtková kost zepředu a zezadu
								 skloubení s hlezenní kostí (talem)
4.2 Fossa malleoli lateralis – pro ligamentum talofibulare posterius
4.3 Sulcus malleolaris – průběh šlach m. fibularis longus et brevis
								 ve společné šlachové pochvě pod retinaculum mm. fibularium superius

			 •
			 •
•
•
				
				
				
			 •
			 •
			 •
			 •
•
			 •
			 •
			 •
6.6

Ossa pedis – Kosti nohy

Kosti nohy tvoří zánártní kosti (7), nártní kosti (5) a články prstců (14). Zánártní kosti vytvářejí poměrně složitou strukturu, tvořenou dvěma proximodistálními řadami kostí nad sebou vzadu, jež se distálně rozbíhají směrem
k nártním kostem. Společně vytvářejí podélnou a příčnou klenbu umožňující pružný stoj a chůzi. Laterodistální řada sestává z patní a krychlové kosti
a ze 4. a 5. nártní kosti. Medioproximální řadu tvoří hlezenní, loďková, tři
klínovité kosti a 1.–3. nártní kost. Obecná stavba nártních kostí a článků
prstců je stejná jako na ruce u záprstních kostí a článků prstů.
Ossa tarsi – zánártní kosti

• 1 Talus – hlezenní kost
• 2 Calcaneus – patní kost
• 3 Os naviculare – loďková kost
• 4 Os cuneiforme mediale
5
			 – přístřední klínovitá kost
6
• 5 Os cuneiforme intermedium 7
			– prostřední klínovitá kost
• 6 Os cuneiforme laterale
			– boční klínovitá kost
• 7 Os cuboideum – krychlová kost
54
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2

Pravá noha,
pohled z mediální strany

4
3
1

3

1

1
2

7

3
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2

Levá a pravá noha,
pohled shora

Pravá noha, pohled z laterální strany

Patní kost (calcaneus) je převážně
trámčitá. Má silnější hutnou vrstvu
pouze u úponu Achillovy šlachy.
Astragalus je řecký termín pro hlezenní kost.
Perone je řecký termín pro lýtkovou
kost. Peroneus je často používané
synonymum pro fibularis.
Drsnatina nad facies articularis
malleoli lateralis slouží pro úpon
syndesmosis tibiofibularis.
Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi jsou žlábky na hlezenní
(talus) i patní (calcaneus) kosti, které
společně vytvářejí kanál pro šlachu
m. flexor hallucis longus ve šlachové
pochvě.
Sinus tarsi (zánártní kanál) se nachází mezi sulcus tali a sulcus calcanei. Je vyplněný lig. talocalcaneum
interosseum.

Klinika
Při hypertonu mm. fibulares nebo
v návaznosti na přetížení tractus
iliotibialis dochází často k blokádě
hlavičky lýtkové kosti (fibuly).
Za hlavičkou lýtkové kosti (fibuly)
a kolem jejího krčku probíhá povrchově n. fibularis communis. Může
zde dojít k jeho poranění úrazem
nebo příliš těsným sádrovým obvazem.
Patní kost (calcaneus) je nejčastěji
zraňovaná zánártní kost. Její zlomeniny patří k velkým rizikovým
faktorům vzniku kompartment syndromu.
Calcar calcanei (ostruha patní kosti) je kostěné zpevnění úponů vazů
a svalů na tuber calcanei v chodidle nebo v úponu Achillovy šlachy
(méně často). Bolest v oblasti paty
vzniká mechanickým přetížením
úponů vazů a svalů, špatným obutím
či vadným postavením nohy. Ostruha vzniká jako kompenzační mechanismus organismu na přetížení.
Patní kost (calcaneus) je bolestivá
při ostruhách, hypertonu m. triceps
surae, m. quadratus plantae, přetížení plantární aponeurózy a při poklesu příčné klenby.

2

Ossa pedis – Kosti nohy

6.6
Talus – hlezenní kost

•

1 Corpus tali
1.1 Trochlea tali – hlavice hlezenního kloubu
1.1.1 Processus lateralis tali – úpon lig. talocalcaneum laterale
1.1.2 Facies articularis superior – pro skloubení s facies inferior tibiae
1.1.3 Facies articularis malleolaris lateralis – větší laterální ploška
3
– pro skloubení s facies articularis malleoli lateralis fibulae
2
1.1.4 Facies articularis malleolaris medialis – menší mediální ploška
1.1.1
1.1
1
– pro skloubení s facies articularis malleoli medialis tibiae
1.2
1.2 Processus posterior tali
Pravá noha, pohled shora a zdola
1.2.1 Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
2
1
1.1
3
– žlábek pro šlachu m. flexor hallucis longus ve šlachové pochvě
1.2
1.2.2 Tuberculum laterale – úpon lig. talofibulare posterius
1.2.3 Tuberculum mediale – úpon lig. talocalcaneum mediale
1.3 Facies articularis calcanea posterior – kaudálně
Pravá noha, pohled z laterální
2 Collum tali – úpon kloubního pouzdra, lig. talofibulare anterius a lig. talonaviculare
a mediální strany
2.1 Facies articularis calcanea media – kaudálně
3.1
1.1.2
2.2 Sulcus tali – žlábek mezi facies articularis calcanea posterior a ostatními
3.2
1.1.4
kloubními plochami, spojením se sulcus calcanei vzniká sinus tarsi
2.1
2.2
3 Caput tali – hlavice talonavikulárního kloubu, vybíhá distálně
3.1
1.2
1.2
3.1 Facies articularis navicularis – skloubení s os naviculare
1.3
3.2 Facies articularis calcanea anterior
Pravá hlezenní kost,
– skloubení s facies articularis talaris anterior calcanei
pohled z mediální strany a zdola

•

•

•
•

•
•
•

•
•

Calcaneus – patní kost

•
•
•

1 Tuber calcanei – velký hrbol na zadní straně kosti
– úpon m. triceps surae (Achillovy šlachy), m. plantaris a aponeurosis plantaris
1.1 Processus medialis – úpon retinaculum mm. flexorum
3.1
3
– začátek m. abductor hallucis, m. flexor digitorum brevis
4
1.2 Processus lateralis – začátek m. abductor digiti minimi
1
1
2 Tuberculum calcanei – hrbolek na plantární straně
Pravá noha, pohled shora a zdola
– začátek lig. calcaneocuboideum plantare a části lig. plantare longum
3
3 Sustentaculum tali – podpěra hlezenní kosti (míří mediálně)
3.1
– úpon lig. collaterale mediale (pars tibiocalcanea),
lig. talocalcaneum mediale, lig. calcaneonaviculare plantare
1
3.1 Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis longi
4
Pravá noha, pohled z laterální a mediální strany
– žlábek pro šlachu m. flexor hallucis longus ve šlachové pochvě
3.1
5.1
5.3 5.2
7
4 Trochlea fibularis – pod hrbolkem žlábek pro m. fibularis longus
6
3
5.2
5.1
5 Facies articulares talares – tři kloubní plochy pro skloubení s talem
3
2
5.1 Facies articularis talaris anterior
5.3
5.2 Facies articularis talaris media
5.3 Facies articularis talaris posterior
1
4
1
1
6 Sulcus calcanei – žlábek mezi facies articularis talaris posterior
Pravá patní kost, pohled shora,
a ostatními kloubními plochami, spojením se sulcus tali vzniká sinus tarsi
z laterální strany a zdola
7 Facies arcticularis cuboidea – ventrální kloubní plocha pro skloubení s os cuboideum

•

•
•
•

•
•
•

Os naviculare – loďková kost
– proximálně jamka pro caput tali, distálně 3 plošky pro ossa cuneiformia,
laterodistálně úzká ploška pro os cuboideum
1.1 Tuberositas ossis navicularis – hmatná drsnatina na mediální straně
– úpon m. tibialis posterior, lig. collaterale mediale (pars tibionavicularis)
a lig. calcaneonaviculare plantare

•

Os cuboideum – krychlová kost

2.2
1.1

2.1
2.3

1.1

Pravá noha, pohled shora a zdola

– mediálně oválná kloubní ploška pro os cuneiforme laterale a úzká ploška pro os naviculare
– proximálně kloubní plocha pro facies articularis cuboidea patní kosti, distálně kloubní plošky pro 4. a 5. nártní kost
2.1 Tuberositas ossis cuboidei – plantárně a laterálně, úpon lig. plantare longum (hlubokých snopců)
2.2 Sulcus tendinis musculi fibularis longi – žlábek na plantární straně pro šlachu m. fibularis longus ve šlachové pochvě
2.3 Processus calcaneus – výběžek proximálně k patní kosti

•
•
•
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6.6

Ossa pedis – Kosti nohy

Kostra

•

Nártní kosti mají pouze jednu
aktivní růstovou chrupavku, nacházející se v distální části. Výjimkou je
první nártní kost, která má růstovou
chrupavku u báze.

•

Tuberositas ossis metatarsi quinti
je apofýza se samostatným osifikačním jádrem.

•

Sezamské kosti (ossa sesamoidea)
jsou konstantně vytvořeny v úponových šlachách m. flexor hallucis
brevis při art. metatarsophalangea
prima mezi první nártní kostí a základním článkem palce nohy.

Ossa cuneiformia – klínovité kosti

1 Os cuneiforme mediale – přístřední klínovitá kost
			 – klín míří do hřbetu nohy
			 – proximálně kloubní ploška pro os naviculare
			 – distálně ledvinovitá kloubní ploška pro 1. nártní kost 4
4
6
2 Os cuneiforme intermedium – prostřední klínovitá kost 5
5
6
			 – nejmenší, zapadá mezi sousední klínovité kosti,
				 klín míří do chodidla
			 – proximálně kloubní ploška pro os naviculare
			 – distálně trojúhelníková kloubní ploška pro 2. nártní kost
Pravá noha,
3 Os cuneiforme laterale – boční klínovitá kost
pohled shora a zdola
			 – klín míří do chodidla, mediodistálně
6 5
5 4
				 mírně zalomená podélná osa
			 – proximálně kloubní ploška pro os naviculare,
				 distálně trojúhelníková kloubní
Pravá noha, pohled
				 ploška pro 3. nártní kost
z laterální a mediální strany
			 – laterálně oválná kloubní ploška pro os cuboideum

Ossa metatarsi – nártní kosti

2

Obecná stavba
1 Basis ossis metatarsi
2 Corpus ossis metatarsi
3 Caput ossis metatarsi

2

1

3

3

•
•
•

Pravá a levá noha, pohled
zepředu (řez nártními kostmi)

I		 Os metatarsi primum – nejmohutnější nártní kost
		 – proximálně ledvinovitá kloubní ploška
			 pro os cuneiforme mediale
		
1.1 Tuberositas ossis metatarsi primi
						 – drsnatina na bázi pro úpony svalů
3
II		 Os metatarsi secundum – nejdelší nártní kost
2
		 – proximálně trojúhelníkovitá kloubní ploška
1.1
1
			 pro os cuneiforme intermedium
5.1
		 – zapadá mezi os cuneiforme
			 mediale a laterale (kloubní plošky)
III Os metatarsi tertium
		 – proximálně trojúhelníkovitá kloubní ploška
			 pro os cuneiforme laterale
Pravá noha, pohled shora a zdola
IV Os metatarsi quartum
		 – proximálně čtvercová kloubní ploška pro os cuboideum
V		 Os metatarsi quintum
		 – proximálně kloubní ploška pro os cuboideum
		
5.1 Tuberositas ossis metatarsi quinti
						 – drsnatina pro úpon m. fibularis brevis a začátek m. abductor digiti minimi

•

•

Ossa digitorum (phalanges) – články prstců

• 1 Phalanx proximalis – základní článek
			 • 1.1 Basis – oválná jamka pro skloubení s hlavičkou nártní kosti
			 • 1.2 Corpus
			 • 1.3 Caput – hlavička kladkového tvaru 3.2 3.3
• 2 Phalanx media
3.1
			 – střední článek je velmi krátký
			 – někdy srůstá s koncovým článkem
2.1 Basis – jamka s vodící lištou
2.2 Corpus
2.3 Caput – hlavička kladkového tvaru
3 Phalanx distalis – koncový článek
3.1 Basis – jamka s vodící lištou
3.2 Corpus
3.3 Tuberositas phalangis distalis

			 •
			 •
			 •
•
			 •
			 •
			 •
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1

2

3

1.3

1.2
1.1

Pravá noha, pohled shora a zdola

Klinika
„Pochodová zlomenina“ je únavová zlomenina II. a III. metatarzu při
dlouhém pochodu (nejčastěji v pevných botách s tvrdou podrážkou).
Hlavičky nártních kostí jsou bolestivé a otékají při propadu příčné klenby a při nedostatečné opoře o patu.
Tuberositas ossis metatarsi quinti
je místem avulzních zlomenin (tahem za m. fibularis brevis).
Mortonova metatarzalgie je bolest
při došlapu způsobená intermetatarzálním útlakem nervů. Je častá
u žen.
Kladívkový prst (digitus malleus)
patří mezi časté deformity prstců.
Dochází k znetvoření interfalangových kloubů porušením rovnováhy
mezi krátkými a dlouhými svaly
nohy. Objevuje se flekční postavení
v art. interphalangea proximalis se
sklonem s hyperextenčnímu postavení v art. interphalangea distalis.
Postupně nelze prstce narovnat (postihuje zejména ukazováček). Nejčastější příčinou je nošení nevhodné
obuvi, která mimo jiné působí tlak
na základní články a tvoří otlaky či
bolestivá „kuří oka“.
Hallux valgus (vbočený palec) je deformita palce nohy, při níž je palec
stočen k ostatním prstcům. Někdy
se vytvoří vyklenutí v místě prvního
metatarzofalangového kloubu. Vzniká kvůli porušení příčné nožní klenby, ale i kvůli dědičnosti a nesprávné
obuvi. Porucha je častější u žen.
Palec je velmi často stočen v podélné ose (nehet se stáčí směrem k mediální straně nohy). Derotace je často v kombinaci s vbočením (hallux
valgus), propadem příčné klenby,
mediálním propadem hlezenní kosti, vnitřní rotací holenní a stehenní
kosti a s anteverzí pánve.

2

Obrázky s popisem – Lebeční spodina

7.1

Os incisivum

Foramen incisivum

Processus palatinus maxillae
Lamina horizontalis ossis palatini
Spina nasalis posterior

Fissura orbitalis inferior

Arcus zygomaticus
Lamina medialis processus pterygoidei

Foramen palatinum majus

Lamina lateralis processus pterygoidei

Vomer
Foramen lacerum

Foramen ovale
Foramen spinosum

Tuberculum pharyngeum

Canalis caroticus
Condylus occipitalis

Processus styloideus
Foramen jugulare

Foramen magnum

Foramen stylomastoideum

Fossa et canalis condylaris

Foramen mastoideum

Planum occipitale

Linea nuchae inferior

Crista occipitalis externa

Linea nuchae superior

Protuberantia occipitalis externa

Linea nuchae suprema

Basis cranii externa – Vnější lebeční spodina

Sinus frontalis
Foramen caecum

Crista galli

Lamina cribrosa ossis ethmoidalis

Ala minor ossis sphenoidalis
Fissura orbitalis superior

Canalis opticus

Foramen rotundum

Processus clinoideus anterior

Foramen ovale
Fossa hypophysialis

Foramen spinosum

Dorsum sellae
Porus acusticus internus
Clivus

Margo superior partis petrosae

Canalis nervi hypoglossi
Foramen magnum

Foramen jugulare

Canalis condylaris

Foramen mastoideum

Protuberantia occipitalis interna

Basis cranii interna – Vnitřní lebeční spodina
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Průchody v lebce a jejich obsah

8.1
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Kostra
Tabulky

Z oblasti

Skrz otvor

Do oblasti

Obsah

Foramina alveolaria
tuberis maxillae

Canales alveolares maxillae

Alveoli dentales maxillae

Rami alveolares superiores posteriores
Arteria alveolaris superior posterior

Diploe

Canales diploici

Diploe

Venae diploicae

Palatum durum

Canales incisivi

Cavitas nasi

Nervi nasopalatini
Rami septales posteriores a. sphenopalatinae

Canalis palatinus major

Canales palatini minores

Foramina palatina minora na
palatum durum

Nervi palatini minores
Arteriae et venae palatinae minores

Canalis caroticus

Canaliculi caroticotympanici

Paries caroticus cavitatis
tympani

Arteriae caroticotympanicae
Nervi caroticotympanici

Scala tympani cochleae labyrinthi ossei

Canaliculus cochleae

Facies inferior partis
petrosae ossis temporalis
na basis cranii externa

Aqueductus cochleae
Vena aqueductus cochleae

Pars mastoidea canalis
nervi facialis

Canaliculus chordae tympani

Cavitas tympani

Chorda tympani
Arteria et vena tympanica posterior

Fossa jugularis

Canaliculus mastoideus

Fissura tympanomastoidea

Ramus auricularis nervi vagi

Fossula petrosa

Canaliculus tympanicus

Paries jugularis cavitatis
tympani

Nervus tympanicus
Vasa tympanica inferiora

Vestibulum labyrinthi
ossei

Canaliculus vestibuli

Facies posterior partis
petrosae ossis temporalis
na basis cranii interna

Ductus endolymphaticus

Apertura externa
canalis carotici na basis
cranii externa

Canalis caroticus

Apertura interna canalis
carotici ve foramen lacerum
(do fossa cranii media)

Arteria carotis interna
Plexus venosus caroticus internus
Plexus caroticus internus (sympatikus)

Fossa cranii posterior

Canalis condylaris

Basis cranii externa

Vena emissaria condylaris
Ramus meningeus a. pharyngeae ascendentis

Sulcus infraorbitalis

Canalis infraorbitalis

Foramen infraorbitale

Nervus infraorbitalis
Vasa infraorbitalia

Foramen mandibulae

Canalis mandibulae

Foramen mentale

Arteria et vena alveolaris inferior
Nervus alveolaris inferior

Basis cranii externa

Semicanalis musculi tensoris tympani (část canalis musculotubarius)

Paries caroticus cavitatis
tympani

Musculus tensor tympani

Basis cranii externa

Semicanalis tubae auditivae
(část canalis musculotubarius)

Paries caroticus cavitatis
tympani

Tuba auditiva Eustachii

Geniculum canalis
nervi facialis

Canalis nervi petrosi majoris

Hiatus canalis nervi petrosi
majoris

Nervus petrosus major
Ramus petrosus arteriae meningeae mediae

Paries tegmentalis
cavitatis tympani

Canalis nervi petrosi minoris

Hiatus canalis nervi petrosi
minoris

Nervus petrosus minor
Vasa tympanica superiora

Fossa sacci lacrimalis

Canalis nasolacrimalis

Meatus nasi inferior

Ductus nasolacrimalis

Meatus acusticus
internus

Canalis nervi facialis

Foramen stylomastoieum

Nervus facialis
Arteria et vena stylomastoidea

Fossa cranii posterior

Canalis nervi hypoglossi

Basis cranii externa

Nervus hypoglossus
Plexus venosus canalis nervi hypoglossi
Ramus meningeus
(z a. pharyngea ascendens)

Fossa cranii media

Canalis opticus

Apex orbitae

Arteria ophthalmica a plexus ophthalmicus
Nervus opticus

Fossa pterygopalatina

Canalis palatinus major

Foramen palatinum majus

Nervus palatinus major
Arteria et vena palatina major

Fossa pterygopalatina

Canalis palatovaginalis

Basis cranii externa

Nervus pharyngeus
Ramus pharyngeus arteriae maxillaris

Basis cranii externa

Canalis pterygoideus Vidii

Fossa pterygopalatina

Nervus canalis pterygoidei
(n. petrosus major et n. petrosus profundus)
Vasa canalis pterygoidei

Průchody v lebce a jejich obsah

8.1
Z oblasti

Skrz otvor

Do oblasti

Obsah

Fossa cranii anterior

Foramen caecum

Cavitas nasi

Vena emissaria foraminis caeci

Paries medialis orbitae

Foramen ethmoidale anterius
(začátek canalis orbitocranialis)

Lamina cribrosa
(fossa cranii anterior)

Nervus ethmoidalis anterior
Vasa ethmoidalia anteriora

Paries medialis orbitae

Foramen ethmoidale posterius
(začátek canalis orbitoethmoidalis)

Cellulae ethmoidales
posteriores

Nervus ethmoidalis posterior
Vasa ethmoidalia posteriora

Margo supraorbitalis
orbitae

Foramen frontale
(Incisura frontalis)

Norma facialis

Ramus medialis nervi supraorbitalis

Fossa cranii posterior

Foramen jugulare

Basis cranii externa

Vena jugularis interna (bulbus superior vzniká
nad otvorem spojením sinus
sigmoideus a sinus petrosus inferior)
Nervus glossopharyngeus
Nervus vagus
Nervus accessorius
Arteria meningea posterior
Ramus meningeus arteriae occipitalis

Fossa cranii media

Foramen lacerum

Basis cranii externa:

Nervus petrosus minor

Apertura interna canalis
carotici:

Arteria carotis interna
Plexus caroticus internus
Plexus venosus caroticus internus
Ramus recurrens foraminis laceri
(větev z a. carotis interna)

Canalis pterygoideus:

Nervus petrosus profundus
Nervus petrosus major (n. canalis pterygoidei)

Sulcus sinus sigmoidei
(fossa cranii posterior)

Foramen mastoideum

Norma occipitalis

Vena emissaria mastoidea
Ramus meningeus arteriae occipitalis

Fossa cranii posterior

Foramen magnum

Basis cranii externa

Hranice mezi medulla oblongata
a medulla spinalis
Arteriae vertebrales
Arteria spinalis anterior
Arteriae spinales posteriores
Žilní spojky
Radices spinales nervorum accessoriorum
Membrana tectoria
Fasciculi longitudinales lig. cruciformis atlantis,
ligamentum apicis dentis

Fossa cranii media

Foramen ovale

Fossa infratemporalis

Nervus mandibularis
Plexus venosus foraminis ovalis
Arteria meningea accessoria

Facies interna calvariae

Foramen parietale

Facies externa calvariae

Vena emissaria parietalis

Fossa cranii media

Foramen petrosum (Canaliculus
innominatus Arnoldi)

Fossa infratemporalis

Nervus petrosus minor

Fossa cranii media

Foramen rotundum

Fossa pterygopalatina

Nervus maxillaris

Fossa pterygopalatina

Foramen sphenopalatinum

Meatus nasopharyngeus
cavitatis nasi

Arteria sphenopalatina
Rami nasales posteriores superiores
laterales et mediales nervi maxillaris

Fossa cranii media

Foramen spinosum

Fossa infratemporalis

Vasa meningea media
Ramus meningeus nervi mandibularis

Fossa cranii media

Foramen squamosum

Norma lateralis

Vena emissaria squamosa

Margo supraorbitalis
orbitae

Foramen supraorbitale (incisura
supraorbitalis)

Norma facialis

Ramus lateralis nervi supraorbitalis
Vasa supraorbitalia

Fossa cranii media

Foramen venosum Vesalii

Fossa infratemporalis

Vena emissaria foraminis venosi

Paries lateralis orbitae

Foramen zygomaticoorbitale

Foramen zygomaticofaciale et foramen
zygomaticotemporale

Nervus zygomaticus se v kanále dělí na: Ramus
zygomaticofacialis nervi zygomatici
Ramus zygomaticotemporalis
nervi zygomatici
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Průchody v lebce a jejich obsah

8.1

Kostra
Tabulky

Z oblasti

Skrz otvor

Do oblasti

Obsah

Fossa pterygopalatina

Fissura orbitalis inferior

Orbita

Nervus zygomaticus, Nervus infraorbitalis
Arteria infraorbitalis
Vena ophthalmica inferior
Musculus orbitalis (uzavírá laterální většinu)

Fossa cranii media

Fissura orbitalis superior

Orbita

Nervus oculomotorius
Nervus trochlearis, Nervus abducens
Nervus ophthalmicus (nervus nasociliaris
nervus frontalis, nervus lacrimalis)
Vena ophthalmica superior

Norma lateralis

Fissura petrotympanica

Paries caroticus cavitatis
tympani

Chorda tympani
Vasa tympanica anteriora
Ligamentum mallei anterius

Fossa infratemporalis

Fissura pterygomaxillaris

Fossa pterygopalatina

Arteria maxillaris
Žilní přítoky do plexus pterygoideus

Fossa cranii anterior

Lamina cribrosa
(foramina cribrosa)

Cavitas nasi

Nervi olfactorii (fila olfactoria)
Vasa ethmoidalia anteriora
Vasa meningea anteriora
Nervus ethmoidalis anterior

Fossa cranii posterior

Porus acusticus internus
(et meatus acusticus internus)

Canalis nervi facialis
et labyrinthus osseus
ossis temporalis

Nervus facialis
Nervus vestibulocochlearis
Vasa labyrinthi

Fossa cranii media

Tegmen tympani

Paries tegmentalis cavitatis
tympani

Drobné žíly z cavitas tympani

Útvary na horní končetině

8.2
Útvar

Sval – začátek (Z), úpon (Ú)

Vaz, kloubní pouzdro

Scapula – Lopatka
Fossa subscapularis

Z: m. subscapularis

Spina scapulae

Z: m. deltoideus (pars spinalis)
Ú: m. trapezius (pars transversa et ascendens)

Fossa supraspinata

Z: m. supraspinatus

Fossa infraspinata

Z: m. infraspinatus

Acromion

Z: m. deltoideus, Ú: m. trapezius (pars descendens et
transversa)

Margo medialis scapulae

Ú: m. levator scapulae, mm. rhomboidei major et minor,
m. serratus anterior

Margo lateralis scapulae

Z: m. teres minor, m. teres major

Margo superior scapulae

Z: m. omohyoideus (venter inferior)

Incisura scapulae

lig. transversum scapulae inferius

Angulus inferior scapulae

Z: m. teres major

Angulus superior scapulae

Ú: m. levator scapulae

Tuberculum supraglenoidale

Z: m. biceps brachii (caput longum)

Tuberculum infraglenoidale

Z: m. triceps brachii (caput longum)

Collum scapulae
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lig. coracoacromiale, lig. acromioclaviculare

lig. transversum scapulae superius

Incisura spinoglenoidalis

Processus coracoideus

lig. transversum scapulae inferius

kloubní pouzdro
Z: m. biceps brachii (caput breve), m. coracobrachialis
Ú: m. pectoralis minor

lig. coracoacromiale, lig. coracohumerale
lig. coracoclaviculare

8.2

2

Útvary na horní končetině
Útvar

Sval – začátek (Z), úpon (Ú)

Vaz, kloubní pouzdro

Clavicula – Klíční kost
Extremitas sternalis

Z: m. sternohyoideus
Z: m. sternocleidomastoideus

Corpus claviculae

Z: m. pectoralis major (pars clavicularis)

Sulcus musculi subclavii

Ú: m. subclavius

Extremitas acromialis

Z: m. deltoideus (pars clavicularis)
Ú: m. trapezius (pars descendens)

lig. sternoclaviculare anterius et posterius
lig. interclaviculare

lig. acromioclaviculare

Humerus – Pažní kost
Collum anatomicum

lig. glenohumerale inferius, kloubní pouzdro

Tuberculum majus

Ú: m. supraspinatus, m. infraspinatus, m. teres minor

lig. transversum humeri, lig. coracohumerale

Tuberculum minus

Ú: m. subscapularis

lig. transversum humeri, ligg. glenohumeralia

Crista tuberculi majoris

Ú: m. pectoralis major

Crista tuberculi minoris

Ú: m. teres major, m. latissimus dorsi

Sulcus intertubercularis

tendo capitis longi m. bicipitis brachii

Tuberositas deltoidea

Ú: m. deltoideus

Crista supraepicondylaris medialis

Z: m. pronator teres (caput humerale)

Crista supraepicondylaris lateralis

Z: m. brachioradialis,
m. extensor carpi radialis longus

Epicondylus lateralis

společný začátek extenzorů ruky, m. anconeus

lig. collaterale radiale

Epicondylus medialis

společný začátek flexorů ruky

lig. humerocoronoideum, olecranohumerale

Radius – Vřetenní kost
Collum radii

kloubní pouzdro

Tuberositas radii

Ú: m. biceps brachii

Tuberositas pronatoria

Ú: m. pronator teres

Margo interosseus radii

syndesmosis radioulnaris (membrana
interossea antebrachii, chorda obliqua)

Tuberculum dorsale radii

lig. radiocarpale dorsale

Processus styloideus radii

lig. radiocarpale palmare,
lig. collaterale carpi radiale

Crista suprastyloidea

Ú: m. brachioradialis

Ulna – Loketní kost
Olecranon

Ú: m. triceps brachii

Processus coronoideus
Tuberositas ulnae

lig. humerocoronoideum et obliquum
Ú: m. brachialis

Margo interosseus ulnae
Crista musculi supinatoris

lig. olecranohumerale et obliquum

syndesmosis radioulnaris (membrana
interossea antebrachii, chorda obliqua)
Z: m. supinator

Ossa manus – Kosti ruky
Tuberculum ossis scaphoidei

Z: m. abductor pollicis brevis

Tuberculum ossis trapezii

Z: m. abductor pollici brevis, m. opponens pollicis,
caput superficiale m. flexoris pollicis brevis

Os pisiforme

Ú: m. flexor carpi ulnaris
Z: m. abductor digiti minimi

lig. pisohamatum, pisometacarpale

Hamulus ossis hamati

Z: m. flexor digiti minimi brevis,
m. opponens digiti minimi

lig. pisohamatum

61

Útvary na dolní končetině

8.3
Útvar

Kostra
Tabulky

Sval – začátek (Z), úpon (Ú)

Vaz, kloubní pouzdro

Os coxae – Pánevní kost
Incisura acetabuli

lig. transversum acetabuli

Labium externum cristae iliacae

Z: m. tensor fasciae latae, m. latissimus dorsi
Ú: m. obliquus externus abdominis

Linea intermedia cristae iliacae

Z: m. obliquus internus abdominis

Labium internum cristae iliacae

Z: m. transverus abdominis,
m. quadratus lumborum, m. erector spinae

fascia thoracolumbalis

Spina iliaca anterior superior

Z: m. sartorius, m. tensor fasciae latae

lig. inguinale

Spina iliaca anterior inferior

Z: m. rectus femoris (caput rectum)

lig. iliofemorale

Spina iliaca posterior inferior

Z: m. piriformis (malá část)

Fossa iliaca

Z: m. iliacus

Facies glutea

Z: m. gluteus maximus, medius, minimus

Sulcus supraacetabularis

Z: m. rectus femoris (caput reflexum)

Tuberositas iliaca

fascia lata

lig. sacroiliacum interosseum et posterius

Tuber ischiadicum

Z: m. semimembranosus, m. semitendinosus,
m. biceps femoris, m.adductor magnus, m.gemellus
inferior, m. quadratus femoris, m. transversus
perinei superficialis,
m. ischiocavernosus

lig. sacrotuberale, lig. ischiofemorale

Spina ischiadica

Z: m. gemellus superior
Ú: m. illiococcygeus, m. ischiococcygeus

lig. sacrospinale

Eminentia iliopubica

Ú: m. psoas minor

lig. pubofemorale

Tuberculum pubicum

lig. inguinale, lig. pubicum superius

Crista pubica

Ú: m. rectus abdominis, m. pyramidalis

Pecten ossis pubis

Z: m. pectineus, Ú: m. psoas minor

lig. lacunare, falx inguinalis, lig. pectineale

Crista obturatoria

lig. pubofemorale

Crista phallica

crus penis/clitoridis

Sulcus obturatorius

průběh n. et vasa obturatoria

Femur – Stehenní kost
Fovea capitis femoris

lig. capitis femoris

Collum femoris
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kloubní pouzdro art. coxae (dorzální strana)

Trochanter major

Ú: m. gluteus medius, minimus,
m. piriformis, m. gemellus sup. et inf.,
m. obturatorius internus

Trochanter minor

Ú: m. iliopsoas

Fossa trochanterica

Ú: m. obturatorius externus

Linea intertrochanterica

Z: m. vastus medialis et lateralis

Crista intertrochanterica

Ú: m. quadratus femoris

Labium mediale lineae asperae

Z: m. vastus medialis, Ú: m. adductor longus,
m. adductor brevis, m. adductor magnus

septum intermusculare mediale

Labium laterale lineae asperae

Z: caput breve m. bicipitis femoris, m. vastus
lateralis

septum intermusculare laterale

Linea pectinea

Ú: m. pectineus

Tuberositas glutea

Ú: m. gluteus maximus

lig. iliofemorale, kloubní pouzdro art. coxae

2
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8.3
Útvar

Sval – začátek (Z), úpon (Ú)

Vaz, kloubní pouzdro

Femur – Stehenní kost (pokračování)
Tuberculum adductorium

Ú: m. adductor magnus

Linea supracondylaris lateralis

Z: m. plantaris

Sulcus popliteus

Z: m. popliteus

Fossa intercondylaris

lig. cruciatum anterius et posterius

Linea intercondylaris

lig. popliteum obliquum, kloubní pouzdro

Epicondylus medialis

Z: m. gastrocnemius medialis

lig. collaterale tibiale

Epicondylus lateralis

Z: m. gastrocnemius lateralis

lig. collaterale fibulare

Tibia – Holenní kost
Area intercondylaris anterior

lig. cruciatum anterius, meniscus lateralis

Area intercondylaris posterior
Tuberositas tibiae

lig. cruciatum posterius, meniscus medialis
Ú: m. quadriceps femoris (lig. patellae)

Tuberositas tractus iliotibialis Gerdyi
Linea musculi solei

tractus iliotibialis (zesílený pruh fascia lata)
Z: m. soleus (část m. triceps surae)

Margo interosseus tibiae
Sulcus malleolaris tibiae

membrana interossea cruris
tendo m. tibialis posterioris et m. flexoris
digitorum longi

Incisura fibularis

syndesmosis tibiofibularis

Fibula – Lýtková kost
Caput fibulae

Z: m. soleus, m. fibularis longus
Ú: m. biceps femoris

Margo interosseus fibulae
Sulcus malleolaris fibulae

lig. collaterale fibulare, lig. popliteum arcuatum,
lig. capitis fibulae anterius et posterius
membrana interossea cruris

tendo mm. fibularium longi et brevis

Fossa malleoli lateralis

lig. talofibulare posteius

Ossa pedis – Kosti nohy
Collum tali

lig. talofibulare anterius, lig. talonaviculare

Sulcus tali et sulcus calcanei

lig. talocalcaneum interosseum

Processus lateralis tali
Sulcus tendinis musculi flexoris hallucis
longi tali et calcanei

lig. talocalcaneum laterale
tendo m. flexoris hallucis longi

Tuberculum mediale processus post. tali

lig. talocalcaneum mediale

Tuberculum laterale processus post. tali

lig. talofibulare posterius

Tuber calcanei

Ú: m. triceps surae, m. plantaris

Processus medialis tuberis calcanei

Z: m. abductor hallucis,
m. flexor digitorum brevis

Processus lateralis tuberis calcanei

Z: m. abductor digiti minimi

Sustentaculum tali

pars tibiocalcanea lig. collaterale mediale,
lig. talocalcaneum mediale,
lig. calcaneonaviculare plantare

Sulcus tendinis m. fibularis longi calcanei

tendo m. fibularis longi

Tuberositas ossis navicularis

Ú: m. tibialis posterior

Tuberositas ossis cuboidei
Tuberositas ossis metatarsi quinti

retinaculum musculorum flexorum

pars tibionavicularis lig. collateralis medialis,
lig. calcaneonaviculare plantare
lig. plantare longum

Ú: m. abductor digiti minimi,
Ú: m. fibularis brevis
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Otázky a obrázky k opakování

9

Kostra

I. Obecná osteologie
1. Vysvětli pojem „apofýza“. Uveď alespoň 2 příklady. (str. 18)
2. Vysvětli pojem „Haversův systém“. Uveď, kde bychom ho mohli najít. (str. 19)
3. Uveď, kde bychom u dospělého člověka mohli najít červenou kostní dřeň. (str. 20)

1.4.1
1.4.2

II. Kostra lebky
4. Uveď, jaký je předozadní rozměr lebky novorozence a jaký je její obvod. (str. 35)
5. Uveď (3) lebeční kosti osifikující chondrogenně a (3) lebeční kosti osifikující dezmogenně. (str. 20) 3
6. Vyjmenuj alespoň 3 otvory, které nalezneme na velkých křídlech kosti klínové,
a uveď struktury, které jimi prochází. (str. 25)
7. Vyjmenuj (2) lebeční kosti, na kterých nalezneme otisk sinus sigmoideus. (str. 23,29)
3.1
8. Vyjmenuj (3) lebeční kosti, na kterých nalezneme otisk sinus sagittalis superior. (str. 22,23,26)
9. Uveď, na které kosti bychom nalezli linea nuchalis superior, a uveď, k čemu slouží. (str. 23)
10. Vyjmenuj (2) lebeční kosti, které společně vytvářejí foramen jugulare. (str. 23,28)
11. Vyjmenuj (5) žilní splavy, jejichž otisk nalezneme na os occipitale. (str. 23)
12. Uveď, čím je ohraničena fissura orbitalis superior a čím fissura orbitalis inferior. (str. 24)
2
13. Uveď, jak se nazývají výběžky ramus mandibulae a k čemu slouží. (str. 34)
14. Vyjmenuj alespoň 5 rozdílů mezi mužskou a ženskou lebkou. (str. 36)
15. Vysvětli pojem „premaxilla“. (str. 33)
Popiš obecnou stavbu kostí
16. Uveď, v jaké výšce (počítáno na obratlová těla) se nachází jazylka. (str. 35)
1.3.2.1

III. Kostra trupu
2.3
17. Popiš (5) typické znaky krčního obratle. (str. 38)
3.1
18. Vyjmenuj (2) krční obratle, které se liší od obecné stavby
krčního obratle, a vysvětli rozdíly. (str. 38)
1.4.1
19. Uveď, čím se liší obratel T12 od obecné stavby hrudního obratle. (str. 39)
20. Vyjmenuj (5) jednotlivé části lidské páteře a uveď, z kolika obratlů jsou složeny. (str. 37)
21. Uveď, co je to promontorium a jakou hranici pomáhá vytvářet. (str. 40)
22. Uveď, jak se nazývají jednotlivá prohnutí páteře a v jakém věku se vyvíjejí. (str. 37)
23. Uveď společný název pro 11. a 12. žebro. Uveď, čím se liší od obecné stavby žeber. (str. 41)
24. Vyjmenuj (3) struktury probíhající v sulcus costae včetně jejich pořadí. (str. 41)
25. Uveď číslo žebra, v místě jehož připojení k hrudní kosti se nachází angulus sterni. (str. 41)
26. Uveď, v jaké výšce (počítáno na žebra) se nachází lopatka. (str. 43)

2.1

Popiš obecnou stavbu kostí
1.1

2
5
1
3

1.2

2
5
3
6

1.6
1.5
1.4
2.1
2.6

Popiš části klínové kosti

2.2
1.6
2.4
2.3

2.4.1
2.2

2.7

Popiš kosti lebky

2.2.1
2

3.4

2

2.5

2.1.2

3.1
3.3

3
1

4.4
4.3
4.2

4
4.6
4.5

4.1

Popiš části týlní kosti
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2.5

3.2

2.8

2.4.3
2.4.2

2.6
2.1
1.9
2.1.1
1.3

Popiš struktury na dolní čelisti

2
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IV. Kostra horní končetiny
27. Uveď, čím je přemostěna incisura scapulae a které struktury skrz ni procházejí. (str. 43)
28. Uveď název a obsah útvaru mezi tuberculum majus et tuberculum minus humeri. (str. 44)
29. Uveď, který nerv zanechává otisk na těle pažní kosti. (str. 44)
30. Vyjmenuj (2) kloubní plochy na kondylu pažní kosti. (str. 45)
31. Uveď sval, který se upíná na tuberositas radii. (str. 46)
3.2
32. Uveď sval, který se upíná na tuberositas ulnae. (str. 45)
33. Vyjmenuj (3) hmatné části loketní kosti. (str. 45)
34. Uveď kost, která je považována za funkční střed zápěstí. (str. 47) 5.3
35. Vyjmenuj (4) kosti, se kterými je skloubena os lunatum. (str. 47)
5.1
36. Vyjmenuj (2) zápěstní kosti,
se kterými je skloubena os hamatum. (str. 47)
37. Popiš, čím se odlišuje 2. záprstní kost od ostatních metakarpů. (str. 48)
V. Kostra dolní končetiny
38. Vyjmenuj (3) kosti, které společně tvoří pánevní kost. (str. 49)
2.1
39. Vyjmenuj (3) části os pubis a uveď, s čím se tyto části spojují. (str. 51)
40. Uveď, kde se nachází linea intertrochanterica a crista intertrochanterica,
a uveď, k jakému účelu tyto struktury slouží. (str. 52)
41. Vysvětli pojem „kolodiafyzární úhel“ stehenní kosti. (str. 52)
42. Uveď, kam se na holenní kosti upínají zkřížené vazy kolenního kloubu. (str. 53)
43. Uveď, kde nalezneme tuberositas tibiae a která struktura se na ni upíná. (str. 53)
44. Uveď, která kost vytváří mediální kotník
a která kost vytváří laterální kotník. (str. 53,54)
45. Vyjmenuj (2) kosti, se kterými je skloubena os cuneiforme mediale. (str. 56)
46. Uveď, čím se liší 5. nártní kost od obecné stavby ostatních metatarzů. (str. 56)
4

2
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7
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Popiš části lopatky
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Obecná část

1

Kosterní spoje

Kosti v lidském těle mohou být spojeny pevně nebo pohyblivě. Pevné spojení může být realizováno pomocí vaziva (junctura fibrosa), chrupavky
(junctura cartilaginea) či kosti (junctura ossea). Tyto typy spojení v sebe mohou v průběhu života přecházet. Pohyblivé spojení kostí se nazývá kloub.
Spojení kostí – dělení
1.2.1

		 1 Synarthrosis – plynulé spojení
				 kostí pojivovou tkání
1.1 Junctura fibrosa
1.1.3
– spojení vazivem
1.1.1 Syndesmosis
1.1.2 Membrana
1.1.3 Sutura
1.2 Junctura cartilaginea
– spojení chrupavkou
Lebeční klenba a lebeční spodina, pohled shora
1.2.1 Synchondrosis
1.2.2 Symphysis
1.3 Junctura ossea – spojení kostí
1.2.2
1.3.1 Synostosis
2 Diarthrosis (articulatio / junctura synovialis)
1.3.1
– kloub, pohyblivé spojení kostí
1.1.1

•
•
•

•

•
•
•

Junctura fibrosa – Spojení vazivem
1 Syndesmosis – pevné vazivové spojení kostí
1.1.2 1.2.2
1.1 Syndesmosis tibiofibularis
1.2 Ligamentum – pruh vaziva spojující kosti (mimokloubní vazy)
1.2.1 Kolagenní vazivo – většina vazů
1.2.2 Elastické vazivo – ligamenta flava páteře
1.3 Gomphosis – vklínění kořenů zubů do zubních lůžek čelisti
2 Membrana – plochá vazivová blána mezi kostmi (zvláštní druh syndezmózy)
2.1 Membrana interossea antebrachii et cruris, membrana obturatoria
3 Sutura – vazivové spojení a místo srůstu lebečních kostí
3.1 Sutura serrata (pilovitý šev) – většina švů lebky
3.1.1 Sutura limbosa (zoubkatý šev) – pilovitý šev s překryvem kostí
(mezi temenními a čelní kostí)
3.1.2 Sutura denticulata (zubatý šev) – pilovitý šev se zuby s rozšířenými konci
							 (mezi temenními kostmi)
3.2 Sutura squamosa (šupinový šev) – mezi spánkovou a temenní kostí
3.3 Sutura plana (plochý šev) – vodorovné ploténky patrových kostí
3.4 Schindylesis – vsazení radličné kosti na rostrum ossis sphenoidalis

Junctura cartilaginea – Spojení chrupavkou
1 Synchodrosis – spojení hyalinní chrupavkou
1.1 Synchondroses costochondrales
– spojení žeber a žeberních chrupavek
1.2 Synchondroses cranii – spojení kostí na lebeční spodině
1.3 Laminae epiphysiales – růstové chrupavky kostí končetin
2 Symphysis – spojení vazivovou chrupavkou
– v místech namáhání v tlaku a tahu
2.1 Symphysis pubica – stydká spona
2.2 Disci intervertebrales – meziobratlové ploténky
2.3 Symphysis manubriosternalis et xiphosternalis – spojení 3 částí hrudní kosti

Junctura ossea – Spojení kostní tkání
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1 Synostosis – spojení vzniká druhotně
1.1 Dezmogenně – vzniká z vazivového spojení, osifikace lebečních švů
1.2 Chondrogenně – vzniká z chrupavčitého spojení
– osifikace chrupavčitých spojení částí pánevní kosti

2

Arthron je řecký termín pro kloub.
Artrologie je nauka o kloubních spojeních.
Používané zkratky kloubů:
SC – art. sternoclavicularis
AC – art. acromioclavicularis
GH – art. glenohumeralis
RU – art. radioulnaris prox. et dist.
MCP – artt. metacarpophalangeae
MTP – artt. metatarsophalangeae
PIP – art. interphalangea proximalis
DIP – art. interphalangea distalis
SI		 – art. sacroiliaca
PF – art. patellofemoralis
TC – art. talocruralis
Základní (anatomická) poloha je
stoj s horními končetinami svěšenými podél těla dlaněmi dopředu.
Střední poloha kloubů je poloha, při
které je nejmenší napětí kloubního
pouzdra. V této poloze je nejvýhodnější klouby zafixovat (např. při zlomeninách), nevyžaduje-li typ úrazu
zvláštní fixaci.
Cévní zásobení kloubů je zabezpečené pomocí pleteně okolo kloubů
(rete articulare).
Inervace kloubů je zabezpečená
pomocí nervů, které inervují svaly
ovládající kloub.
Arthrodia je zastaralý termín pro
volný kulový kloub. Enarthrosis je
zastaralý termín pro omezený kulový (ořechový) kloub.
Tuhý kloub (amphiarthrosis) má
plochý tvar s nepravidelnými a lehce
zvlněnými styčnými plochami výrazně omezujícími pohyb. Kloub umožňuje nepatrné skluzné (pérovací)
pohyby. Jedná se například o art. sacroiliaca, art. calcaneocuboidea.

Klinika
Artróza (osteoartróza) je degenerativní onemocnění, postihující
nejčastěji velké klouby jako kyčel
(koxartróza), koleno (gonartróza),
rameno (omartróza) a páteř (spondyloartróza), související velmi úzce
s dlouhodobým přetěžováním těchto kloubů.
Artritida je zánětlivé onemocnění,
postihující velké i malé klouby, které
postupně ničí. Toto onemocnění je
nutno léčit trvalým potlačením imunitního systému.
Plica syndrom vzniká při poranění
nebo opakovaném přetížení synoviální řas v kolenním kloubu. Dochází
k jejich vazivové přestavbě a pocitu
bolestivého přeskakování v koleni. Nejčastěji jde o mediopatelární
nebo infrapatelární řasu.
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