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  Svatá Apollonie 

Apollonie žila ve 2.- 3. století. 

Byla pravděpodobně 

šlechtického rodu a dosáhla již 

vysokého věku, když nastalo v 

Alexandrii roku 249 velké 

pronásledování křesťanů. 

Zfanatizovaný dav usmrtil 

každého křesťana, který se mu 

dostal do rukou. Apolonii 

opakovaně bili do obličeje, 

vyrazili (nebo vytrhali 

kleštěmi) jí všechny zuby a pak 

rozbili čelisti. Chtěli, aby se 

zřekla své víry a vyhrožovali jí 

upálením zaživa. Apollonie se 

však po krátké modlitbě vrhla v 

nestřeženém okamžiku sama do 

plamenů a uhořela. Tehdejší 

alexandrijský biskup sv. 

Dionýsius zachytil zprávu o 

umučení svaté Apolonie v 

dopise Fabiánovi z Antiochie.  

Je patronkou : 

Proti bolesti zubů, proti 

nemocem v ústní dutině; 

zubních lékařů, zubních 

laborantů. 

Atributy : 

kleště, někdy se zubem, které 

drží v ruce; zuby, dláto, nůž, 

hořící hranice; kniha, palmová 

ratolest, mučednická koruna 

Kostra obličeje, zesílená          

a zeslabená místa lebky. 

Utváření čelistí a zubních 

oblouků. Anatomický podklad 

rozštěpů obličeje   a patra.  IKIK
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krajiny 

oblasti 

prolínají se vzájemně 

proto výstižněji 
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30 let  muž 

CBCT 90300 

     3D zobrazovací 

metody 

   Lebka s dutinami 

     Úpony šlach             

a napojení vazů na kost 

 Výstupy nervů a cév 

    Topografické vztahy 

mezi strukturami 
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Na co se soustředíme v obličeji ? IKIK
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Rysy obličeje - vztah mezi tvrdými a měkkými tkáněmi 

Face features  - relation between soft and hard tissues 
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A  new classification of the nasolabial fold for use during facial reanimation surgery. 

Bisarya K, Nduka C. Ann Royal Coll Surg 2009; 91: 535-536 
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18 týden 

batole 

adultus IKIK



Skin relief 

is roughly determined 

by muscles and bones 

and formation of the 

subcutaneous tissue 

Kožní reliéf je přibližně 

určen tvarem kostí        

a svalů a utvářením 

podkožní tkáně 

Superficial     spindle-like or strip-like or round 

Deep    flat , partially overlapped by fibrous and fat tissue 

Povrchové   tvaru vřetene nebo pásku nebo kruhové 

Hluboké ploché částečně překryté vazivově-tukovou tkání 

IKIK



Mimické svaly hlavy 

mm. faciales 

Inervace  z  n. facialis                                                        

(nervus cranialis 

septimus; VII.) 

Svaly:  

 Klenby  

 Vlastní svaly 

obličeje 

 Svaly kolem oka 

 Svaly kolem nosu 

 Svaly kolem dutiny 

ústní 

 Svaly kolem boltce 

ušního 

 

VII – FACIALIS 

deriváty 2. žaberního oblouku IKIK



 

 trigonum mortis 

Mimické svaly     cévy obličeje                   

Mimic muscles     face vessels 

IKIK



H.Chang:Arterial 

anatomy of 

subdermal plexus 

of the face. Keio J 

Med 50: (1)31-34 IKIK



? 
Vazivové a tukové oblasti 

Fibrous and fat Compartments IKIK
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Fasciocutaneous 

ligg.  -            

stippled areas 

Osteocutaneous

ligg.  -              

in black IKIK



Zygomatico  

- cutaneous 

 ligament 
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ligamentum mandibulare 

IKIK



Zony 

genové 

aktivity ve 

tváři 

Expression 

of the main 

genetically 

active genes 

in face IKIK



• Adipocire  

changes follow 

generally facial 

parts rich by fat IKIK



Mrtvý ležící 

Dead horizontal 

position 

Živý stojící 

Erectile position  IKIK



Transitional zone on lip 

Sulcus 

buccolabialis Sulcus buccolabialis IKIK



Prvé 

pokusy 
 

First 

attempts 

Určení vrstev ? 

Determination 

of layers ? 

 

After Jost , G, Levet, V.: Parotid 

fascia and Face lifting:  A critical 

Evaluation of the SMAS concept. 

Plastic and Reconstructive Surg, 

74:42-51, 1983  

modified 

IKIK



Bryan Mendelson, and Chin-

Ho Wong, Anatomy of facial 

ageing. Commentary 4.3e47-

e51 

Cutis 

Tunica subcutanea 

Fascia    

    temporoparietalis 

Tunica  

    areolaris 

Fascia  

    temporalis 

Musculus  
    temporalis 

Pericranium IKIK



Orang-utan sumaterian 

Pongo abelii 
IKIK



• Podkožní tuk se dá rozdělit do anatomicky rozpoznatelných 

úseků. 

• Sulcus nasolabialis je zřetelný žlábek s definovanou 

anatomickou strukturou. 

• Tuk tváře (nikoliv  hluboký Bichatův polštář) je možné 

rozdělit do tří částí: vnitřní, střední a vnější. 

• V oblasti čela jsou tři rozlišitelné tukové oblasti: vnitřní, 

střední, boční a vmezeřená mezi nimi. 

• Tuk v oblasti očnice lze rozdělit do tří úseků oddělených 

septy. 

• Oblast tváře obsahuje nejméně řídkého tuku ze všech částí 

obličeje. 

• Lze rozerznat některé části vazů mezi  kůží a povrchme 

periostu; především v oblastí kosti lícní a  přibližně v 

polovině těla dolní čelisti 

IKIK



1. 
The eye brow falls and there is sub brow fat 

loss 

2. Hollowness of the superior orbit 

3. Prolapsed medial orbital fat pad 

4. Looseness of lower eyelid 

5. Prolapsed orbital fat pads inferiorly 

6. Loss of mid face volume 

7. Descent of mid face 

↓8. 
Formation of tear trough secondary to loss       

of mid face volume and descent of mid face 

9. Formation of nasolabial fold 

10. Jowl line formation 

11. Lips lose substantial volume and get thinner 

+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
+ 

+ 
+ 

+ 

+ 
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Platysma 
velikost: 8x12 cm 

počátek: Fascia na horní části mm. 

pectoralis major a deltoideus 

dosah: kůže a podkožní vrstva v 

dolní části obličeje. 
 

! Není přímé spojení s periostem 

lebky ! 

Cévní zásobení:      

Hlavní zdroj: a. submentalis 

Menší zdroj: a. suprasternalis 

Nervové zásobení: 

Motorika: krční větve              

z n. VII 

Sensitivita:                                

n. cervicalis transversus  

a. submentalis 

a. suprasternalis 

IKIK



IKIK



IKIK



SMAS 

SOOF 

  IKIK



The Eye Of Horus 
Resembles A Structure 

Within The Brain 

Larrabee WF, Makielski KH 1992 IKIK



A skin incision 1 cm away from the orbital 

rim. 

Dissection down to the orbicularis oculi 

muscle 

m. orbicularis oculi is separated from the 

orbital septum 

Gross disection 
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Svaly okolo nosu 
M. nasalis + přiřazená vlákna 

Od předního povrchu maxily do kořene nosu; pars 

transversa (constrictor) et pars alaris (dilatator) 

M. levator labii superioris alaquae nasi 

Pars nasalis et pars labialis 

M. depressor septi nasi 

od předního povrchu maxily (fossa incisiva maxillae) do 

kořene nosu a glabelly 

M. procerus 

Od kořene nosu (aponeurosis septi nasi) do glabelly 
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lymph drainage        

of the external 

nose, cheeks and 

upper lip 

IKIK



M. levator labii superioris 

 Below orbital margine 

 To the skin following 
nasolabial groove 

 M. zygomaticus minor 

 Os zygomaticum 

 To the distal area of the 
nasolabial groove 

 M. zygomaticus major 

 From the proc. 
zygomaticus ossis 
temporalis 

 To skin of the  oral 
angle or to the 
orbicularis oris muscle 

M. levator labii superioris 

 Pod margo infraorbitalis 

 Do kůže u sulcus 
nasolabialis 

 M. zygomaticus minor 

 Os zygomaticum 

 K distálnímu okraji 
sulcus nasolabialis 

 M. zygomaticus major 

 Od  proc. zygomaticus 
ossis temporalis 

 Do kůže a 
muskuloaponeurotickéh
o tělesa u koutku 
ústního (modiolus) IKIK
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Face   tvář 

external malar pad 

Vnější tvářové tukové těleso 

malar fat expansion 

IKIK



* 
Zygomaticus major – varianty 

 

cca 12 mm 

 

Duplicitní forma (zygomaticus duplex) 

Někdy spojen s m. marginalis oculi 
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Trakční svaly: pars labialis m. levator labii superioris alaequae nasi, levator labii superioris, 

zygomaticus minor, depressor labii inferioris, pars labialis platysmatis 
Kolmo se připojují do rtu (deprese, protrakce, everse) 

Svaly kolem koutku: m. levator anguli oris, depressor anguli oris, levator labii superioris, 

zygomaticus major, pars modiolaris platysmatis, buccinator, risorius, orbicularis oris, m. incisivus 

superior et m. incisivus inferior 
Hýbou koutkem (elevace, deprese, konstrikce a dilatace rima oris) 

IKIK



10 mm 

5
 m

m
 

orbicularis oris, buccinator, levator anguli oris, 

depressor anguli oris, zygomaticus major, 

risorius, platysma, levator labii superioris IKIK



IKIK



IKIK



IKIK



IKIK



IKIK



IKIK



ntraoral dissection of 

the mimetic muscles 

using a fresh cadaver 

A: maxilla 

B: mandible 

BM; buccinator,  

ILI; incisivus labii 

inferioris,  

ILS; incisivus labii 

superioris, LAO; 

levator anguli oris,  

MF; mental foramen,  

OO; orbicularis oris,  

S; buccomandibular 

space, sMT; superior 

portion of the mentalis 
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Buccal frenulum of the left 

maxillaA: Before the removal of 

the mucosa 

B: After the removal of the mucosa 

Black arrows: lateral border of the 

incisivus labii superioris (ILS), 

white arrows: anterior border of the 

buccinator 
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Face    

internal fat pad -  Bichatův polštář 

Hluboké tukové těleso 

Marie François Xavier Bichat 

1771-1802 
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Buccal fat pad 

Pterygoid extension 

Parotid duct 

Facial nerve 

Sublevator extension 

Melolabial extension 

Buccal extension 
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Motorická  

inervace z nervus 

facialis 

VII. nervus 

sutura tympanomastoidea 

“drop off point - 

nejvíce vystupující bod“ 

IKIK



Vztah n. VII           

ke SMAS 

CN VII relation       

to SMAS 

kůže  skin           

----------- 

* 
musculus   muscle 

kůže  skin  

musculus   muscle 

-----*------         

kůže  skin           

-----*------ 

kost  bone 

kůže  skin     

-----------      

parotis * parotid 

IKIK



n. VII. :    

tzv. „facial 

danger 

zones“  -  
oblasti,        

kde je 

zranitelněji 

uložen IKIK



I. IKIK



II. IKIK



III. 

2 cm IKIK



IV. IKIK



V. 

2.5 cm 

Infraorb. For. IKIK



VI. 

3 cm 
IKIK



VII. 

6.5 cm 

Ext. Jug. vein IKIK



 

 
Pomůcka pro 

určení otvorů v 

obličejové části 

lebky , kde 

odstupují nervy 

a cévyMimické 

svaly a lebeční 

otvory IKIK



Petrovický a spol. 2001 

IKIK
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