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Svaly hlavy - žvýkací a mimické

Ana to m ic ký  ús ta v



Opakování:  Čelistní kloub

Articulatio: Jamka: tuberculum articulare  a fossa mandibulae 
Hlavice: processus condylaris mandibulae

Typ: synoviální kloub, válcový s kloubním diskem

Capsula: obklopuje kloub, kaudálně až na krček mandibuly

Ligamenta: uvnitř pouzdra:  ligamentum  temporomadibulare laterale 
mimo pouzdro: ligamentum sphenomandibulare et stylomandibulare

Pohyby:elevace, deprese, protrakce, retrakce
rotatce (laterální žvýkací pohyby)















(elevace a deprese)





(pohyby do stran)





Pohyby v čelistním kloubu - přehed:
Otevření - deprese
Zavření - elevace
Vysunutí dopředu - protrakce / protruse
Zasunutí dozadz - retrakce / retruse
Pohyby do stran

Zúčastněné svaly:
Deprese: M. pterygoideus lateralis

M. digastricus
M. mylohyoideus
M. geniohyoideus

Elevace: M. masseter
M. temporalis
M. pterygoideus medialis

Protruse: M. pterygoideus lateralis

Retruse: M. temporalis

Pohyby do stran: M. pterygoideus lateralis (druhostranný)









Luxace čelistního kloubu
Jak reponovat?































Copak je to?



Svaly patra



Svaly spodiny
dutiny ústní



Suprahyoidní svaly



Svaly jazyka (extraglossální)





Vývoj žaberních oblouků - deriváty



Vývoj žaberních oblouků - skelet



Vývoj žaberních oblouků - nervy



Vývoj žaberních oblouků - deriváty



Calva

Oční štěrbina

Nos

Ústa

Ucho

Krk



Svaly obličeje
(mimické svaly)
Původ: druhý žaberní oblouk
Inervace:  N.VII. -  facialis (5 větví - TZBMC)

Svaly okolo oka

Sval: Začátek: Úpon: Funkce:

Orbicularis oculi:

Palpebral part

Orbital part

Medial palpebral ligament

Medial palpebral ligament

Lateral palpebral raphe

Lateral side of the orbit
Closes the eyelids, dilates the 
lacrimal sac

Corrugator supercilii Superciliar arch Skin of the eyebrow Produces vertical vrincles



Skupina okolo nosu

Sval: Začátek: Úpon: Funkce:

Compresor naris Frontal proces of the maxilla  on the nostrils Compresses nasal cartilages

Dilatator naris From the maxilla Ala nasi Widening of the nasal aperture

Procerus Nasal bone Skin between the eyebrows Pulls down the medial end of the 
eyebrow, wrinkles the skin of 
the nose



Skupina tváře a okolí úst

Sval: Začátek: Úpon: Funkce:

Orbicularis oris Skin of the lips Skin of the lips Compresses the lips together

Levator labii superioris alaeque 
nasi

Bones and fascia around the oral 
aperture

Substance of the lips Dilatator muscle

Levator labii superioris Bones and fascia around the oral 
aperture

Substance of the lips Dilatator muscle

Zygomaticus minor dtto dtto Dilatator muscle

Zygomaticus major dtto dtto Dilatator muscle

Levator anguli oris dtto dtto Dilatator muscle

Risorius dtto dtto Dilatator muscle

Depressor anguli oris dtto dtto Depression of the lip

Depressor labii inferioris dtto dtto Depression of the lip

Mentalis dtto dtto Depression of the lip

Buccinator Pterygomadibular ligament and 
maxilla and mandibula behind the 
last molars

Musle fibers form the cheek Compresses the cheeks and lips 
agaist the teeth





















Literatura: (adaptováno dle Prof. Halaty)

Schünke, Schulte, Schumacher: Lernatlas der Anatomie
Thieme – Stuttgart, New York 2005

Snell: Clinical Anatomy for Medical Students.
Little, Brown and Co. Boston, Toronto 1984

Lindner: Clinical Anatomy.
Appleton & Lange, Norwalk, Connecticut 1989

Sadler: Langmann‘s Medical Embrylogy, 11th edition.


	Plus vývoj žaberních oblouků pro pochopení inervace
	PowerPoint Presentation
	Snímek 3
	Snímek 4
	Snímek 5
	Snímek 6
	Snímek 7
	Snímek 8
	Snímek 9
	Snímek 10
	Snímek 11
	Snímek 12
	Snímek 13
	Snímek 14
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17
	Snímek 18
	Snímek 19
	Snímek 20
	Snímek 21
	Snímek 22
	Snímek 23
	Snímek 24
	Snímek 25
	Snímek 26
	Snímek 27
	Snímek 28
	Snímek 29
	Snímek 30
	Snímek 31
	Snímek 32
	Snímek 33
	Snímek 34
	Snímek 35
	Snímek 36
	Snímek 37
	Snímek 38
	Snímek 39
	Snímek 40
	Snímek 41
	Snímek 42
	Snímek 43
	Snímek 44
	Snímek 45
	Snímek 46
	Snímek 47
	Snímek 48
	Snímek 49
	Snímek 50
	Snímek 51
	Snímek 52
	Snímek 53
	Snímek 54
	Snímek 55

