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Głowa i szyja16
Czaszka

Ogólna budowa czaszki

Czaszka (cranium) jest górną, najbardziej złożoną częścią 
szkieletu osiowego (skeleton axiale). Stanowi ona szkielet gło-
wy oraz osłonę mózgowia (encephalon), narządów zmysłów 
(organa sensuum) oraz górnych części układu oddechowego 
(systema respiratorium) i układu pokarmowego (systema di
gestorium) wraz z zębami stanowiącymi część narządu żucia. 
W czaszce można wyróżnić część mózgową (neurocranium) 
oraz część twarzową lub trzewną (viscerocranium). Część 
mózgową czaszki tworzą: kość czołowa, parzyste kości cie-
mieniowe i  skroniowe, kość sitowa, klinowa i  potyliczna. 
Część twarzową czaszki tworzą: kości nosowe, łzowe, małżo-
winy nosowe dolne, szczęki i kości jarzmowe (wszystkie pa-
rzyste) oraz lemiesz i żuchwa. Kości czaszki z wyjątkiem żu-
chwy połączone są szwami (suturae) należącymi do połączeń 
ścisłych (nieruchomych).

W obrębie czaszki wyróżnia się ściany: górną, dolną, 
przednią, tylną oraz dwie boczne.

Ściana górna czaszki 

Ściana górna czaszki (norma superior), czyli sklepienie (cal
varia), jest utworzona przez łuskę kości czołowej, obydwie 
kości ciemieniowe i część łuski potylicznej. Kości sklepienia 
czaszki są kośćmi płaskimi zbudowanymi z  dwóch blaszek 
istoty zbitej, między którymi znajduje się śródkoście zawie-
rające czerwony szpik kostny produkujący krwinki. Skle-
pienie czaszki rozciąga się od łuków brwiowych (arcus su
perciliares) kości czołowej do kresy karkowej górnej (linea 
nuchalis superior) kości potylicznej, bocznie ograniczone jest 
przez kresy skroniowe (lineae temporales). W  środku skle-
pienia znajduje się najwyższy punkt czaszki zwany szczy-
tem (vertex). Część przednią sklepienia nazywa się czołem 
(frons), część tylna zwana jest potylicą (occiput). W obrębie 
sklepienia występują trzy szwy: 1) szew wieńcowy (sutura 
coronalis) między kością czołową i  kośćmi ciemieniowymi, 
2) szew strzałkowy (sutura sagittalis) biegnący pośrodkowo 
między kośćmi ciemieniowymi oraz 3) szew węgłowy (sutu
ra lambdoidea) między kośćmi ciemieniowymi a łuską kości 
potylicznej. Po obu stronach szwu strzałkowego leżą otwory 

ciemieniowe (foramina parietalia), bardziej bocznie zaś znaj-
dują się guzy lub wyniosłości ciemieniowe (tuber parietale, 
eminentia parietalis). Miejsce połączenia szwu wieńcowego 
i strzałkowego to punkt bregma, natomiast punkt zejścia się 
szwu strzałkowego i węgłowego to punkt lambda. Między łu-
kami brwiowymi leży najbardziej do przodu wysunięty punkt 
sklepienia czaszki – gładzizna (glabella). Otwory ciemienio-
we zawierają żyły wypustowe ciemieniowe (venae emissariae 
parietales) łączące zatokę strzałkową górną z żyłą skroniową 
powierzchowną.

Ściana przednia (czołowa lub twarzowa) 

Ściana przednia (norma anterior, frontalis, facialis) określana 
bywa jako twarz kostna (facies ossea). Tworzą ją następujące 
kości: części oczodołowe i  część łuski kości czołowej, kości 
nosowe, kości jarzmowe, szczęki i żuchwa. Część górną ściany 
przedniej czaszki tworzy łuska kości czołowej. Poniżej znaj-
dują się oczodoły, między którymi leży jama nosowa.

Oczodół (orbita) lub jama oczodołowa (cavitas orbitalis) 
ma kształt ostrosłupa z  wierzchołkiem zwróconym do ka-
nału wzrokowego (canalis opticus), natomiast podstawą do 
powierzchni twarzoczaszki. Podstawa oczodołu, o czworokąt-
nym kształcie, tworzy wejście do oczodołu (aditus orbitalis). 
Na górnym jego brzegu (margo supraorbitalis) znajduje się 
otwór lub wcięcie nadoczodołowe (foramen supraorbitale, 
incisura supraorbitalis), a przyśrodkowo od niego otwór lub 
wcięcie czołowe (foramen frontale, incisura frontalis). Do 
tyłu od brzegu bocznego oczodołu znajduje się dół skronio-
wy (fossa temporalis).

Między oczodołami znajduje się kostna jama nosowa 
(cavitas nasalis ossea), do której prowadzi otwór gruszkowa-
ty (apertura piriformis), ograniczony od góry kośćmi noso-
wymi, bocznie i od dołu kośćmi szczęki, które tworzą wcięcie 
nosowe (incisura nasalis). Brzegi wcięć nosowych zaginają 
się w dolnej części do przodu, tworząc kolec nosowy przed-
ni (spina nasalis anterior). Jama nosowa jest przedzielona 
przegrodą kostną nosa (septum nasi osseum) na część prawą 
i lewą. Ze ścian bocznych jamy nosowej zwisają listewki kost-
ne, zwane małżowinami nosowymi (conchae nasales). Do 
jamy nosowej zalicza się również zatoki przynosowe (sinus 
paranasales) otaczające jamę nosową właściwą i  uchodzące 
do niej. Są to: zatoki czołowe (sinus frontales), komórki si-
towe (cellulae ethmoidales), zatoki szczękowe (sinus maxilla
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res) oraz zatoki klinowe (sinus sphenoidales). Poniżej brzegu 
dolnego oczodołu (margo infraorbitalis) znajduje się otwór 
podoczodołowy (foramen infraorbitale), a pod nim dół nad-
kłowy (fossa canina). Boczną część strony przedniej twarzo-
czaszki tworzą kości jarzmowe, stanowiące obustronnie wy-
niosłość policzkową. Czołowe ustawienie kości jarzmowych 
z  silnie zaznaczoną wyniosłością policzkową nadaje twarzy 
szeroki wygląd (typ mongoidalny). Na powierzchni bocznej 
kości jarzmowej znajduje się otwór jarzmowo-twarzowy (fo
ramen zygomaticofaciale) dla jednoimiennego nerwu.

W części środkowej powierzchni zewnętrznej trzo-
nu żuchwy (corpus mandibulae) znajduje się guzowatość 
bródkowa (protuberantia mentalis), a  bocznie od niej guz-
ki bródkowe (tubercula mentalia). Poniżej drugiego zęba 
przedtrzonowego leży otwór bródkowy (foramen mentale). 
Trzon żuchwy ku tyłowi przechodzi obustronnie w gałęzie żu-
chwy (rami mandibulae).

Ściana tylna albo potyliczna 

Ścianę tylną (norma occipitalis) tworzą: tylne części kości cie-
mieniowych, łuska kości potylicznej oraz części sutkowe kości 
skroniowych. W połowie wysokości łuski potylicznej w  linii 
pośrodkowej znajduje się guzowatość potyliczna zewnętrz-
na (protuberantia occipitalis externa). Najniższy punkt na tej 
guzowatości nosi nazwę inion. Nad guzowatością potyliczną 
zewnętrzną przebiega kresa karkowa górna (linea nuchalis 
superior), a  jeszcze wyżej kresa karkowa najwyższa (linea 
nuchalis suprema). Ku dołowi od guzowatości potylicznej ze-
wnętrznej biegnie grzebień potyliczny zewnętrzny (crista 
occipitalis externa). Od niego obustronnie przebiega kresa 
karkowa dolna (linea nuchalis inferior). Obszar położony 
powyżej guzowatości potylicznej zewnętrznej nazywa się 
płaszczyzną potyliczną (planum occipitale), zaś pole położo-
ne poniżej tej guzowatości – płaszczyzną karkową (planum 
nuchale).

Ściana boczna 

Ścianę boczną (norma lateralis) tworzą kości: czołowa, cie-
mieniowa, potyliczna, skroniowa i  skrzydło większe kości 
klinowej. Kości te są połączone szwami. Na bocznej ścianie 
czaszki w części przedniej jest widoczna kresa skroniowa (li
nea temporalis), odgraniczająca od przodu i od góry dół skro-
niowy (fossa temporalis). Kresa ta w części środkowej wystę-
puje w postaci dwóch równoległych linii: kresy skroniowej 
górnej i  dolnej (lineae temporales superior et inferior). Dół 
skroniowy ku dołowi łączy się z dołem podskroniowym (fos
sa infratemporalis). W miejscu połączenia szwu wieńcowego, 
łuskowego i  klinowo-czołowego, gdzie łączą się łuska kości 
czołowej, skrzydło większe kości klinowej, kość ciemieniowa 
i łuska skroniowa, znajduje się punkt pterion. Na granicy dołu 
skroniowego i podskroniowego widoczny jest łuk jarzmowy 
(arcus zygomaticus), utworzony przez wyrostek jarzmowy ko-

ści skroniowej i  wyrostek skroniowy kości jarzmowej, które 
są połączone szwem skroniowo-jarzmowym. Na wyrostku 
jarzmowym kości skroniowej znajduje się guzek stawowy 
(tuberculum articulare). Do tyłu i  poniżej łuku jarzmowe-
go jest umiejscowiony otwór słuchowy zewnętrzny (porus 
acusticus externus).

Z przodu od otworu słuchowego zewnętrznego leży dół 
żuchwowy (fossa mandibularis), który wspólnie z  guzkiem 
stawowym tworzy powierzchnię stawową stawu skroniowo-
-żuchwowego. Ku dołowi i przodowi od otworu słuchowego 
zewnętrznego znajduje się wyrostek rylcowaty (processus 
styloideus), ku dołowi i do tyłu natomiast – wyrostek sutko-
waty (processus mastoideus) kości skroniowej.

Ściana dolna albo podstawna

Ściana dolna czaszki (norma basalis) określana jest również 
jako powierzchnia podstawna lub powierzchnia zewnętrzna 
podstawy czaszki (basis cranii externa). Jest ona ograniczona 
od przodu wyrostkami zębodołowymi szczęki (processus al
veolares maxillae), od tylu kresami karkowymi górnymi kości 
potylicznej, bocznie natomiast wyrostkami zębodołowymi 
szczęki, dolnym brzegiem kości jarzmowej i łukiem jarzmo-
wym oraz wyrostkiem sutkowatym kości skroniowej.

Powierzchnię zewnętrzną podstawy czaszki tworzą wy-
rostki podniebienne obu szczęk, blaszki poziome kości pod-
niebiennych, lemiesz, wyrostki skrzydłowate kości klinowej, 
powierzchnie dolne kości skroniowych oraz kości klinowej 
i potylicznej. Przednia część podstawy czaszki tworzy czaszkę 
twarzową (podniebienie kostne i  lemiesz), tylna część nato-
miast czaszkę mózgową.

Podniebienie kostne (palatum osseum), stanowiące 
przednią część podstawy czaszki, tworzą wyrostki podnie-
bienne obu szczęk oraz blaszki poziome kości podniebien-
nych, połączone szwem podniebiennym pośrodkowym oraz 
szwem podniebiennym poprzecznym. W odcinku przednim 
szwu podniebiennego pośrodkowego występuje dół przy-
sieczny (fossa incisiva), prowadzący do kanału przysieczne-
go (canalis incisivus), który uchodzi do jamy nosowej otwo-
rami przysiecznymi (foramina incisiva).

W podniebieniu kostnym, w  jego tylno-bocznym ką-
cie, znajduje się obustronnie otwór podniebienny większy 
(foramen palatinum majus), a  ku tyłowi od niego otwory 
podniebienne mniejsze (foramina palatina minora). Prowa-
dzą one do kanałów podniebiennych (canales palatini) dla 
jednoimiennych naczyń i nerwów. W części środkowej brze-
gu tylnego podniebienia kostnego leży kolec nosowy tylny 
(spina nasalis posterior). Nad tylnym brzegiem podniebienia 
kostnego występują dwa otwory przedzielone lemieszem, 
tworzące nozdrza tylne (choanae) lub otwory nosowe tylne 
(aperturae nasales posteriores), łączące jamę nosową z podsta-
wą czaszki oraz częścią nosową gardła. Bocznie od nozdrzy 
tylnych znajduje się blaszka przyśrodkowa wyrostka skrzyd-
łowatego. Obie blaszki wyrostka skrzydłowatego kości klino-
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wej, przyśrodkowa i boczna, otaczają dół skrzydłowy (fossa 
pterygoidea), przy czym blaszka przyśrodkowa kończy się 
haczykiem skrzydłowym (hamulus pterygoideus). Nasadę 
wyrostka skrzydłowatego przebija kanał skrzydłowy (canalis 
pterygoideus).

Spośród ok. 85  otworów w  obrębie czaszki trzy z  nich, 
znajdujące się w  podstawie czaszki, zasługują na szczegól-
ną uwagę. Są to: otwór zewnętrzny kanału tętnicy szyjnej 
(apertura externa canalis carotici), otwór szyjny (foramen ju
gulare) i otwór wielki (foramen magnum) (ryc. 16.1).

Ku tyłowi powierzchnię dolną podstawy czaszki tworzą 
powierzchnie dolne skrzydeł większych kości klinowej, część 
trzonu kości klinowej, powierzchnie dolne kości skroniowych 
oraz kości potylicznej. W  środku części podstawnej kości 
potylicznej znajduje się guzek gardłowy (tuberculum pha
ryngeum). Przy nasadzie skrzydła większego kości klinowej 
występuje otwór owalny (foramen ovale), a bocznie i od tyłu 
od niego otwór kolcowy (foramen spinosum). Na powierzch-
ni dolnej kości skroniowej znajduje się dół żuchwowy, przez 
który przebiega szczelina skalisto-bębenkowa (fissura pe
trotympanica). Bocznie od dołu żuchwowego leży wyrostek 

sutkowaty, a ku tyłowi wyrostek rylcowaty, między nimi zaś 
otwór rylcowo-sutkowy (foramen stylomastoideum). Otwór 
poszarpany (foramen lacerum) znajduje się przy podstawie 
wyrostka skrzydłowatego, a ku tyłowi od niego leży otwór we-
wnętrzny kanału tętnicy szyjnej. Bocznie od otworu poszar-
panego przebiega półkanał trąbki słuchowej (semicanalis 
tubae auditivae).

Otwór szyjny (foramen jugulare) jest ograniczony przez 
kość potyliczną oraz część skalistą kości skroniowej. W otwo-
rze tym przebiegają nerwy czaszkowe IX, X, XI, żyła szyjna 
wewnętrzna, zatoka skalista dolna oraz tętnica oponowa tyl-
na. Szczelina skalisto-potyliczna (fissura petrooccipitalis) 
znajduje się między piramidą kości skroniowej a kością po-
tyliczną.

W obrębie kości potylicznej, ograniczony bocznie kłyk-
ciami potylicznymi, znajduje się otwór wielki (foramen mag
num), przez który przechodzą: rdzeń przedłużony, tętnice 
kręgowe, nerwy dodatkowe (XI), tętnice rdzeniowe oraz splo-
ty żylne. Bocznie od kłykci potylicznych leży wyrostek szyjny 
(processus jugularis), którego podstawę przebija kanał nerwu 
podjęzykowego (canalis nervi hypoglossi), a do tyłu od niego 

Foramina cribrosa

Fissura orbitalis superior

Foramen rotundum

Foramen ovale

Foramen spinosum

Foramen lacerum

Porus acusticus
internus

Foramen jugulare

Canalis hypoglossi

Foramen magnum

Canalis opticus

Ryc. 16.1. Otwory na powierzchni wewnętrznej podstawy czaszki.
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biegnie kanał kłykciowy (canalis condylaris). Ku tyłowi od 
otworu wielkiego znajdują się grzebień potyliczny zewnętrz-
ny oraz guzowatość potyliczna zewnętrzna.

U W A G I  K L I N I C Z N E
Złamania mogą dotyczyć wszystkich powierzchni czaszki. Złamania 
sklepienia czaszki mogą być kompresyjne, rozdrobnione (wielood-
łamowe) oraz tzw. liniowe, w których linie złamania przebiegają 
promieniście od miejsca urazu. Najbardziej niebezpieczne są urazy 
boczne w okolicy punktu pterion, mogą bowiem uszkodzić prze-
biegającą w pobliżu, na powierzchni wewnętrznej czaszki, tętnicę 
oponową środkową. Prowadzi to do utworzenia krwiaka nadopo-
nowego. Często dochodzi również do urazowych złamań szczęk 
i żuchwy. Te ostatnie mogą obejmować trzon żuchwy, jej gałęzie 
lub wyrostki.

Budowa szczegółowa czaszki

Kości mózgoczaszki

Kość potyliczna

Kość potyliczna (os occipitale) składa się z  czterech części: 
nieparzystej części podstawnej (pars basilaris), nieparzystej 
łuski potylicznej (squama occipitais) oraz parzystych części 
bocznych (partes laterales) otaczających otwór wielki (fora
men magnum). Otwór wielki łączy jamę czaszki z  kanałem 
kręgowym, w  którym przebiegają rdzeń przedłużony wraz 
z oponami, nerwy dodatkowe, tętnice kręgowe i  splot żylny 
podstawny, a  także przednie i  tylne tętnice rdzeniowe oraz 
gałęzie oponowe tętnic kręgowych.

Część podstawna kości potylicznej łączy się z sąsiednimi 
kośćmi chrząstkozrostami –  klinowo-potylicznym (syn
chondrosis sphenooccipitalis) i  skalisto-potylicznym (syn
chondrosis petrooccipitalis). Wzdłuż chrząstkozrostu skalisto-
-potylicznego biegnie bruzda zatoki skalistej dolnej (sulcus 
sinus petrosi inferioris). Na powierzchni dolnej części pod-
stawnej leży guzek gardłowy (tuberculum pharyngeum). Po-
wierzchnia górna części podstawnej oraz trzon kości klinowej 
łączą się, tworząc stok (clivus), na którym znajdują się most 
i rdzeń przedłużony.

Na powierzchni dolnej części bocznych kości potylicznej 
są położone kłykcie potyliczne (condyli occipitales), których 
podstawę przebija kanał nerwu podjęzykowego (canalis 
hypoglossi), do przodu od niego natomiast znajduje się dół 
kłykciowy (fossa condylaris), a na jego dnie kanał kłykciowy 
(canalis condylaris) z  przebiegającą w  nim żyłą wypustową. 
Nad kanałem nerwu podjęzykowego znajduje się uwypu-
klenie tworzące guzek szyjny (tuberculum jugulare). Brzeg 
boczny części bocznej kości potylicznej charakteryzuje się 
głębokim wcięciem szyjnym, które z  podobnym wcięciem 
w obrębie piramidy kości skroniowej ogranicza otwór szyjny 
(foramen jugulare). Przez ten otwór przechodzą żyła szyjna 
wewnętrzna, nerwy IX, X  i XI oraz tętnica oponowa tylna. 

Łuska kości potylicznej (squama occipitalis) ma na po-
wierzchni zewnętrznej guzowatość potyliczną zewnętrzną 
(protuberantia occipitalis externa), od której bocznie kieruje 
się kresa karkowa górna (linea nuchalis superior). W kierun-
ku otworu wielkiego w  linii pośrodkowej biegnie grzebień 
potyliczny zewnętrzny (crista occipitalis externa), a od niego 
bocznie kresa karkowa dolna (linea nuchalis inferior). Kresa 
karkowa najwyższa (linea nuchalis suprema) oddziela płasz-
czyznę potyliczną (planum occipitale) od płaszczyzny kar-
kowej (planum nuchale).

Na powierzchni wewnętrznej łuski potylicznej znajduje się 
wyniosłość krzyżowa (eminentia cruciformis), w środku któ-
rej mieści się guzowatość potyliczna wewnętrzna (protube
rantia occipitalis interna), na której znajduje się spływ zatok 
(confluens sinuum). Od guzowatości potylicznej wewnętrznej 
w kierunku otworu wielkiego przebiega grzebień potyliczny 
wewnętrzny (crista occipitalis interna), ku górze –  bruzda 
zatoki strzałkowej górnej (sulcus sinus sagittalis superioris) 
i z obu stron po bokach – bruzda zatoki poprzecznej (sulcus 
sinus transversi).

Kość klinowa
Kość klinowa (os sphenoidale) jest kością nieparzystą, skła-
dającą się z trzonu i sześciu parzystych wyrostków: skrzydeł 
większych, skrzydeł mniejszych oraz wyrostków skrzydłowa-
tych.

Trzon (corpus) kości klinowej ma kształt sześcianu i za-
wiera dwie jamy pneumatyczne –  prawą i  lewą –  tworzące 
zatoki klinowe (sinus sphenoidales). Na górnej powierzchni 
trzonu znajduje się zagłębienie tworzące siodło tureckie (sel
la turcica), w którym leży dół przysadki (fossa hypophysialis). 
Od tyłu siodło jest ograniczone grzbietem siodła (dorsum 
sellae), po jego bokach znajdują się wyrostki pochyłe tylne 
(processus clinoidei posteriores). Trzon zrasta się z  częścią 
podstawną kości potylicznej i tworzy stok (clivus). Do przo-
du od siodła znajduje się niewielkie wzniesienie określane 
jako guzek siodła (tuberculum sellae), a  jeszcze bardziej do 
przodu przebiega bruzda przedskrzyżowania wzrokowego 
(sulcus prechiasmaticus) zakończona kanałem wzrokowym 
(canalis opticus). Najbardziej do przodu znajduje się kolec 
sitowy (spina ethmoidalis), który łączy się z  blaszką sitową 
kości sitowej. Po bocznych powierzchniach trzonu biegnie 
bruzda tętnicy szyjnej (sulcus caroticus). Na przedniej po-
wierzchni trzonu przebiega pionowo grzebień klinowy (cri
sta sphenoidalis), a po obu jego stronach znajdują się małżo-
winy klinowe (conchae sphenoidales) ograniczające otwory 
zatok klinowych (aperturae sinuum sphenoidalium). Na po-
wierzchni dolnej trzonu znajduje się dziób klinowy (rostrum 
sphenoidale) objęty przez skrzydła lemiesza.

Skrzydła większe (alae majores) na powierzchni ze-
wnętrznej dzielą się na części: oczodołową, skroniową, 
podskroniową i  szczękową. Powierzchnia oczodołowa jest 
oddzielona od skrzydła mniejszego szczeliną oczodołową 
górną (fissura orbitalis superior), od powierzchni oczodoło-
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wej szczęki – szczeliną oczodołową dolną (fissura orbitalis 
inferior).

W części przedniej skrzydło większe jest przebite otwo-
rem okrągłym (foramen rotundum), ku tyłowi i  bocznie 
–  otworem owalnym (foramen ovale), bocznie natomiast 
– otworem kolcowym (foramen spinosum).

Skrzydła mniejsze (alae minores) rozpoczynają się od 
trzonu dwiema odnogami, które obejmują kanał wzrokowy 
(canalis opticus). Brzeg tylny skrzydła mniejszego tworzy 
wyrostek pochyły przedni (processus clinoideus anterior). 
Skrzydła mniejsze mają powierzchnię zewnętrzną (facies 
externa) oraz powierzchnię wewnętrzną albo mózgową (fa
cies interna s. cerebralis).

Powierzchnia zewnętrzna ogranicza cztery doły czaszki 
i  dzieli się na powierzchnię oczodołową (facies orbitalis), 
skroniową (facies temporalis), oddzieloną grzebieniem 
podskroniowym (crista infratemporalis) od powierzchni 
podskroniowej (facies infratemporalis), oraz szczękową (fa
cies maxillaris) ograniczającą dół skrzydłowo-podniebienny. 
Powierzchnia wewnętrzna tworzy część dołu środkowego 
czaszki.

Wyrostki skrzydłowate (processus pterygoidei) odchodzą 
ku dołowi od bocznej części trzonu i  składają się z  blaszki 
przyśrodkowej i bocznej. W miejscu połączenia obu blaszek 
znajduje się bruzda skrzydłowo-podniebienna (sulcus pte
rygopalatinus), a  ku tyłowi dół skrzydłowy (fossa pterygo
idea).

Nasadę wyrostka skrzydłowatego przebija kanał skrzyd-
łowy (canalis pterygoideus) łączący podstawę czaszki z dołem 
skrzydłowo-podniebiennym. Blaszka przyśrodkowa wyrostka 
skrzydłowatego kończy się haczykiem skrzydłowym (hamu
lus pterygoideus). Przyśrodkowo od blaszki przyśrodkowej 
wyrostka skrzydłowatego znajduje się wyrostek pochwowy 
(processus vaginalis), na którym przebiega bruzda podnie-
bienno-pochwowa, tworząca z  wyroskiem klinowym kości 
podniebiennej kanał podniebienno-pochwowy (canalis pa
latovaginalis). Przyśrodkowo od wyrostka pochwowego bieg-
nie kanał lemieszowo-pochwowy (canalis vomerovaginalis) 
zawierający gałązkę tętnicy klinowo-podniebiennej oraz ga-
łązki nerwowe nosowe tylne boczne.

U W A G I  K L I N I C Z N E
Zmiany kształtu siodła tureckiego i dołu przysadki mogą być spo-
wodowane przez guz przysadki mózgowej lub tętniak tętnicy szyj-
nej wewnętrznej. Odwapnienie grzbietu siodła jest jednym z obja-
wów wzrostu ciśnienia śródczaszkowego.

Kość czołowa

Kość czołowa (os frontale), tworząca przednią część sklepie-
nia czaszki, składa się z  nieparzystej łuski czołowej, dwóch 
bocznych części oczodołowych oraz nieparzystej części noso-
wej leżącej między częściami oczodołowymi.

Łuska czołowa (squama frontalis) na powierzchni ze-
wnętrznej ma dwa uwypuklenia –  guzy czołowe (tubera 
frontalia). Poniżej nich leżą łuki brwiowe (arcus supercilia
res), między którymi znajduje się płaskie uwypuklenie zwane 
gładzizną (glabella). Ku dołowi od łuków brwiowych po każ-
dej stronie widoczny jest brzeg nadoczodołowy (margo su
praorbitalis), który oddziela część łuskową od części oczodo-
łowej kości czołowej. Na brzegach tych znajduje się otwór lub 
wcięcie nadoczodołowe (foramen supraorbitale s. incisura 
supraorbitalis), a przyśrodkowo od niego wcięcie lub otwór 
czołowy (incisura frontalis s. foramen frontale). Przez otwory 
te przechodzą naczynia i nerwy o tej samej nazwie.

Brzeg nadoczodołowy bocznie przedłuża się w wyrostek 
jarzmowy (processus zygomaticus), który łączy się z wyrost-
kiem czołowym kości jarzmowej, tworząc łuk jarzmowy (ar
cus zygomaticus). Ku górze od wyrostka jarzmowego biegnie 
kresa skroniowa (linea temporalis), ograniczająca od góry 
i tyłu powierzchnię skroniową (facies temporalis), tworzącą 
część dołu skroniowego (fossa temporalis). Na powierzch-
ni wewnętrznej łuski czołowej znajduje się bruzda zatoki 
strzałkowej górnej (sulcus sinus sagittalis superioris), która 
ku dołowi przechodzi w grzebień czołowy (crista frontalis) 
sięgający do otworu ślepego (foramen caecum). Grzebień 
stanowi miejsce przyczepu sierpa mózgu. Na powierzchni 
wewnętrznej łuski czołowej widoczne są także łęki mózgowe 
(juga cerebralia) oraz wyciski palczaste (impressiones digita
tae), a także bruzdy tętnicze (sulci arteriosi).

Część nosowa (pars nasalis) kości czołowej znajduje się 
między obu częściami oczodołowymi i  jest zakończona wy-
stającym ku dołowi kolcem nosowym (spina nasalis). Część 
ta ku tyłowi tworzy wcięcie sitowe (incisura ethmoidalis).

Części oczodołowe (partes orbitales) są utworzone 
z  dwóch płytek kostnych, prawej i  lewej, stanowiących dno 
przedniego dołu czaszki oraz sklepienie oczodołu. Z  boku 
części oczodołowej znajduje się dół gruczołu łzowego (fossa 
glandulae lacrimalis), a w części przyśrodkowej dołek i kolec 
bloczkowy (fovea et spina trochlearis) dla bloczka mięśnia 
skośnego górnego gałki ocznej.

U W A G I  K L I N I C Z N E
U ok. 8% osób dorosłych występuje w czaszce szew czołowy (sutu-
ra metopica) między dolnymi częściami łusek czołowych. Jest on 
pozostałością po parzystych zawiązkach łuski czołowej, które zra-
stają się całkowicie ok. 8 r.ż. Szew ten może być błędnie rozpozna-
ny na radiogramach jako złamanie. Należy również pamiętać, iż 
skóra pokrywająca wystające łuki brwiowe może być często uszko-
dzona przy urazach głowy.

Kość skroniowa

Kość skroniowa (os temporale) jest kością parzystą, tworzącą 
część podstawy i  część ściany bocznej czaszki. Zawiera ona 
narząd słuchu i  równowagi oraz liczne kanały dla nerwów 
i naczyń. Wyróżnia się w niej część łuskową, bębenkową i ska-
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listą, do której należy część sutkowa. Wszystkie części widocz-
ne są na ścianie bocznej i dolnej czaszki.

Część łuskowa (pars squamosa) tworzy część ściany 
bocznej czaszki. Od jej zewnętrznej powierzchni odchodzi 
wyrostek jarzmowy (processus zygomaticus), który łączy 
się z wyrostkiem skroniowym kości jarzmowej, tworząc łuk 
jarzmowy. U nasady wyrostka jarzmowego znajduje się guzek 
stawowy (tuberculum articulare), a  ku tyłowi od niego leży 
dół żuchwowy (fossa mandibularis). Przedni odcinek tego 
dołu tworzy, wspólnie z  guzkiem stawowym, powierzchnię 
stawową (facies articularis) dla stawu skroniowo-żuchwowe-
go. Powierzchnia ta zwana jest dołkiem stawowym (fovea 
articularis). Nad tylno-górnym brzegiem otworu słuchowe-
go zewnętrznego znajduje się kolec nadprzewodowy (spi
na suprameatica). Przez dół żuchwowy przebiega szczelina 
skalisto-bębenkowa (fissura petrotympanica), przez którą 
przechodzą: więzadło przednie młoteczka, tętnica bębenko-
wa przednia, żyły bębenkowe i  struna bębenkowa. Na po-
wierzchni wewnętrznej (mózgowej) części łuskowej znajdują 
się wyciski palczaste, łęki mózgowe oraz rowek dla naczyń 
oponowych środkowych.

Część bębenkowa (pars tympanica) tworzy ściany przed-
nią, dolną i  część tylnej przewodu słuchowego zewnętrz-
nego (meatus acusticus externus) oraz otworu słuchowego 
zewnętrznego (porus acusticus externus). Część bębenkowa 
łączy się z częścią skalistą wyrostkiem sutkowatym, obejmu-
jąc wyrostek rylcowaty (processus styloideus). Na granicy 
między przewodem słuchowym zewnętrznym i jamą bęben-
kową znajduje się bruzda bębenkowa (sulcus tympanicus), 
do której przyczepia się błona bębenkowa.

Część skalista (pars petrosa), nazywana również pirami-
dą kości skroniowej, ma podstawę, szczyt i trzy powierzchnie 
(przednią, tylną i dolną) oraz trzy brzegi (górny, przedni i tyl-
ny). Trójścienna piramida zawiera jamę bębenkową z trzema 
kosteczkami słuchowymi: młoteczkiem, kowadełkiem i strze-
miączkiem, oraz ucho wewnętrzne. W szczycie piramidy skie-
rowanym przyśrodkowo i do przodu jest otwór wewnętrzny 
kanału tętnicy szyjnej (apertura interna canalis carotici). 
Powierzchnia przednia piramidy jest częścią tylną środkowe-
go dołu czaszki. Przy brzegu górnym znajduje się wyniosłość 
łukowata (eminentia arcuata), którą tworzy kanał półkolisty 
przedni. Ściana górna jamy bębenkowej jest utworzona przez 
pokrywkę jamy bębenkowej (tegmen tympani), zawierającą 
pneumatyczne jamki. W  pobliżu otworu wewnętrznego ka-
nału tętnicy szyjnej znajduje się kanał mięśniowo-trąbkowy 
(canalis musculotubarius), podzielony na dwa półkanały: 
półkanał mięśnia napinacza błony bębenkowej (semicanalis 
m. tensoris tympani) i półkanał trąbki słuchowej (semicana
lis tubae auditivae). Powyżej i  ku tyłowi od otworu kanału 
mięśniowo-trąbkowego znajdują się dwa otworki, z  których 
rozpoczynają się dwa rowki – rozwór nerwu skalistego więk-
szego (hiatus nervi petrosi majoris) z bruzdą nerwu skalistego 
większego (sulcus nervi petrosi majoris) oraz rozwór nerwu 
skalistego mniejszego (hiatus nervi petrosi minoris) z bruzdą 

nerwu skalistego mniejszego (sulcus nervi petrosi minoris). 
Zawierają one nerwy o tej samej nazwie. W pobliżu szczytu 
piramidy na jej przedniej powierzchni znajduje się wycisk 
nerwu trójdzielnego (impressio trigeminalis), zawierający 
zwój trójdzielny.

Na powierzchni tylnej piramidy znajduje się otwór słu-
chowy wewnętrzny (porus acusticus internus) prowadzący 
do przewodu słuchowego wewnętrznego (meatus acusticus 
internus), zawierający nerw twarzowy, nerw przedsionkowo-
-ślimakowy oraz tętnicę błędnikową. Koniec boczny tego 
kanału tworzy dno przewodu słuchowego wewnętrzne-
go (fundus meatus acustici interni), które jest przedzielo-
ne poprzecznym grzebieniem na część górną i dolną. Część 
górna zawiera z przodu pole nerwu twarzowego (area nervi 
facialis) i z tyłu pole przedsionkowe górne (area vestibularis 
superior), część dolna zaś od przodu pole ślimaka (area co
chleae), a w nim pasmo spiralne dziurkowate (tractus spiralis 
foraminosus), oraz ku tyłowi pole przedsionkowe dolne (area 
vestibularis inferior) wraz z otworem pojedynczym (foramen 
singulare). Na tylnej powierzchni piramidy, bocznie od otwo-
ru słuchowego wewnętrznego, znajdują się dół podłukowy 
(fossa subarcuata) i  otwór kanalika przedsionka (apertura 
canaliculi vestibuli).

Na brzegu tylnym powierzchni dolnej piramidy znaj-
duje się wcięcie szyjne (incisura jugularis), które wspólnie 
z wcięciem szyjnym kości potylicznej tworzy otwór szyjny 
(foramen jugulare), do przodu od którego znajduje się dół 
szyjny (fossa jugularis) z leżącą w nim opuszką żyły szyjnej 
wewnętrznej. Przyśrodkowo od tego dołu leży otwór kanali-
ka ślimaka (apertura canaliculi cochleae), a z przodu otwór 
zewnętrzny kanału tętnicy szyjnej (apertura externa cana
lis carotici). W pobliżu tego ostatniego znajdują się kanaliki 
wiodące do jamy bębenkowej – kanaliki szyjno-bębenkowe 
(canaliculi caroticotympanici). Między otworem zewnętrz-
nym kanału tętnicy szyjnej a dołem szyjnym leży dołek ska-
listy (fossula petrosa), na dnie którego jest otwór kanalika 
bębenkowego (apertura canaliculi tympanici). Bocznie od 
niego znajduje się wyrostek rylcowaty (processus styloide
us). Między wyrostkami rylcowatym i sutkowatym leży ot-
wór rylcowo-sutkowy (foramen stylomastoideum), przez 
który wychodzi nerw twarzowy. Wzdłuż brzegu górnego 
(margo superior) części skalistej przebiega bruzda zatoki 
skalistej górnej (sulcus sinus petrosi superioris). Część sut-
kowa (pars mastoidea) należąca do części skalistej leży ku ty-
łowi od dołu otworu słuchowego wewnętrznego, a ku dołowi 
przedłuża się w wyrostek sutkowaty (processus mastoideus). 
Na jego powierzchni zewnętrznej od strony przyśrodkowej 
znajduje się głębokie wcięcie sutkowe (incisura mastoidea), 
a  przyśrodkowo od niego jest bruzda tętnicy potylicznej 
(sulcus a. occipitalis). Na powierzchni wewnętrznej części 
sutkowej biegnie głęboka bruzda zatoki esowatej (sulcus 
sinus sigmoidei). W  wyrostku sutkowatym znajdują się ko-
mórki sutkowe, z których największa to jama sutkowa (an
trum mastoideum). Łączą się one z jamą bębenkową.
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Kość ciemieniowa
Kość ciemieniowa (os parietale) jest kością parzystą w kształ-
cie nieregularnego czworoboku, stanowiącą sklepienie i ścia-
ny boczne czaszki. Ma brzegi: strzałkowy, łuskowy, czołowy 
i potyliczny (margo sagittalis, squamosus, frontalis et occipi
talis), oraz kąty: czołowy, klinowy, potyliczny i  sutkowy 
(angulus frontalis, sphenoidalis, occipitalis et mastoideus). 
W  części środkowej kości ciemieniowej, na jej zewnętrznej 
powierzchni, uwypukla się guz ciemieniowy (tuber parieta
le), poniżej którego przebiegają dwie kresy skroniowe (lineae 
temporales). W pobliżu brzegu strzałkowego leżą otwory cie-
mieniowe (foramina parietalia). Na powierzchni wewnętrz-
nej kości ciemieniowej biegną bruzda zatoki strzałkowej 
górnej (sulcus sinus sagittalis superioris) oraz bruzda zatoki 
esowatej (sulcus sinus sigmoidei), a także dołeczki ziarenko-
we (foveae granulares) dla ziarnistości pajęczynówki.

Kość sitowa
Kość sitowa (os ethmoidale) składa się z blaszki sitowej (po-
ziomej), blaszki pionowej oraz dwóch błędników sitowych.

Blaszka sitowa (lamina cribrosa) tworzy część ściany 
przedniego dołu czaszki i na powierzchni górnej ma grzebień 
koguci (crista galli), który uwypukla się do przedniego dołu 
czaszki. Grzebień ten za pomocą dwóch skrzydeł grzebienia 
koguciego (alae cristae galli) łączy się z częścią nosową kości 
czołowej. Blaszka sitowa tworzy część ściany górnej jamy no-
sowej i ma liczne otworki (foramina cribrosa) prowadzące do 
jamy nosowej, zawierające nerwy węchowe.

Blaszka pionowa (lamina perpendicularis) tworzy gór-
ną część kostnej przegrody nosa. Łączy się ona ku przodowi 
z kolcem nosowym kości czołowej, ku tyłowi z grzebieniem 
klinowym kości klinowej oraz z lemieszem, a do jej dolnego 
brzegu przyczepia się chrzęstna przegroda nosa.

Błędnik sitowy (labyrinthus ethmoidalis) prawy i  lewy 
obustronnie zwisa z bocznych brzegów blaszki sitowej. Skła-
da się z  licznych jamek kostnych – komórek sitowych (cel
lulae ethmoidales), podzielonych na przednie (anteriores), 
środkowe (mediae) i tylne (posteriores). Boczną ścianę błęd-
nika stanowi blaszka oczodołowa (lamina orbitalis) two-
rząca przyśrodkową ścianę oczodołu. Ściana przyśrodkowa 
błędnika zwrócona do jamy nosowej stanowi część bocznej 
ściany jamy nosowej. Znajduje się na niej uwypuklenie two-
rzące małżowiny nosowe: środkową i  górną (concha na
salis media et superior), oddzielone przewodem nosowym 
górnym (meatus nasi superior). Przewód nosowy najwyższy 
oddziela małżowinę nosową górną od zmiennie występującej 
małżowiny klinowej (concha sphenoidalis). Poniżej i bocznie 
od małżowiny środkowej znajduje się puszka sitowa (bulla 
ethmoidalis). Do przodu od puszki sitowej zwisa wyrostek 
haczykowaty (processus uncinatus) łączący się z wyrostkiem 
sitowym małżowiny dolnej. Wyrostek haczykowaty i puszka 
sitowa ograniczają rozwór półksiężycowaty (hiatus semilu
naris), który prowadzi do lejka sitowego (infundibulum eth
moidale). Do lejka tego uchodzą: zatoka szczękowa, komórki 

sitowe przednie oraz (często) zatoka czołowa. Komórki sitowe 
tylne uchodzą do przewodu nosowego górnego, zatoka klino-
wa natomiast do zachyłku klinowo-sitowego (recessus sphe
noethmoidalis).

Kości twarzoczaszki

Małżowina nosowa dolna

Małżowina nosowa dolna (concha nasalis inferior) jest kością 
parzystą leżącą w dolnej części ściany bocznej jamy nosowej. 
Ma trzy wyrostki: szczękowy (processus maxillaris), łzowy 
(processus lacrimalis) i sitowy (processus ethmoidalis), które 
łączą się z odpowiadającymi im kośćmi.

Kość nosowa
Kość nosowa (os nasale) jest kością parzystą tworzącą nasa-
dę i górną część grzbietu nosa. Obydwie kości nosowe łączą 
się brzegiem górnym z częścią nosową kości czołowej, a  ich 
brzegi przyśrodkowe łączą się szwem międzynosowym. Na jej 
wewnętrznej powierzchni przebiega bruzda sitowa (sulcus 
ethmoidalis), w której biegnie nerw sitowy przedni.

Lemiesz
Lemiesz (vomer) jest kością nieparzystą, tworzącą część tylną 
przegrody nosa. Na jego obu powierzchniach biegną bruzdy 
nosowo-podniebienne (sulci nasopalatini), w których prze-
biega nerw nosowo-podniebienny. Brzeg górny rozdziela się 
na dwa skrzydła lemiesza (alae vomeris), które przylegają 
do kości klinowej i kości podniebiennej. Brzeg tylny, gładki, 
przedziela nozdrza tylne.

Kość łzowa
Kość łzowa (os lacrimale) jest najmniejszą kością twarzy, two-
rzącą część ściany przyśrodkowej oczodołu oraz część ściany 
bocznej jamy nosowej. Grzebień łzowy tylny (crista lacri
malis posterior), przechodzący ku dołowi w  haczyk łzowy 
(hamulus lacrimalis), dzieli ją na dwie części. Do przodu od 
grzebienia biegnie bruzda łzowa (sulcus lacrimalis), stano-
wiąca część dołu woreczka łzowego (fossa sacci lacrimalis).

Szczęka 
Szczęka (maxilla) jest kością parzystą biorącą udział w  bu-
dowie przedniego odcinka twarzy, podniebienia, jamy 
nosowej i  oczodołu, a  także częściowo dołu podskronio-
wego i  skrzydłowo-podniebiennego. Składa się z  trzonu 
i czterech wyrostków: jarzmowego, czołowego, zębodołowego 
i podniebiennego.

Trzon szczęki (corpus maxillae) ma kształt piramidy i za-
wiera pneumatyczną przestrzeń –  zatokę szczękową (sinus 
maxillaris). Na powierzchni przedniej trzonu szczęki, poni-
żej oczodołu, znajduje się otwór podoczodołowy (foramen 
infraorbitale) zawierający nerwy oraz naczynia podoczodoło-
we i prowadzący do kanału podoczodołowego. Poniżej otworu 
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podoczodołowego znajduje się zagłębienie –  dół nadkłowy 
(fossa canina). Brzeg przyśrodkowy powierzchni przedniej 
stanowi wcięcie nosowe (incisura nasalis) tworzące część 
otworu gruszkowatego (apertura piriformis). U dołu wcięcie 
nosowe kończy się kolcem nosowym przednim (spina nasa
lis anterior). Brzeg górny, podoczodołowy (margo infraorbi
talis), tworzy dolne ograniczenie wejścia do oczodołu.

Powierzchnię tylną trzonu, podskroniową (facies infra
temporalis) stanowią guz szczęki (tuber maxillae) oraz kilka 
otworków zębodołowych (foramina alveolaria) dla naczyń 
i nerwów zaopatrujących górne zęby trzonowe i przedtrzono-
we oraz zatokę szczękową. Powierzchnia górna, oczodoło-
wa (facies orbitalis) łączy się odpowiednimi szwami z kośćmi: 
łzową, sitową i  podniebienną. Jej tylny brzeg ogranicza od 
przodu szczelinę oczodołową dolną (fissura orbitalis infe
rior), od której biegnie do przodu bruzda podoczodołowa 
(sulcus infraorbitalis), przechodząca w kanał podoczodoło-
wy (canalis infraorbitalis) zakończony otworem podoczodo-
łowym. Od kanału podoczodołowego odgałęziają się kanaliki 
zębodołowe dla naczyń i nerwów zębów przednich szczęki.

Powierzchnia przyśrodkowa, nosowa (facies nasalis) 
tworzy boczną ścianę jamy nosowej. Znajduje się w niej roz-
wór szczękowy (hiatus maxillaris) prowadzący do zatoki 
szczękowej. Do tyłu od rozworu przebiega bruzda podnie-
bienna większa, która wraz z kością podniebienną tworzy ka-
nał podniebienny większy (canalis palatinus major).

Do przodu od rozworu szczękowego biegnie kanał no-
sowo-łzowy (canalis nasolacrimalis), który łączy oczodół 
z jamą nosową i zawiera przewód nosowo-łzowy. Jeszcze bar-
dziej z przodu leży grzebień małżowinowy (crista conchalis) 
stanowiący miejsce przyczepu małżowiny nosowej dolnej.

Wyrostek jarzmowy (processus zygomaticus) łączy się 
z  kością jarzmową. Wyrostek czołowy (processus frontalis) 
tworzy część ściany bocznej jamy nosowej. Brzeg tylny tego 
wyrostka współtworzy kanał nosowo-łzowy, zawiera bowiem 
bruzdę łzową (sulcus lacrimalis). Od brzegu bocznego wy-
rostka czołowego odchodzi grzebień łzowy przedni (crista 
lacrimalis arterior), poniżej którego znajduje się wcięcie łzo-
we (incisura lacrimalis), a z tyłu od wcięcia leży guzek łzowy 
(tuberculum lacrimale).

Wyrostek zębodołowy (processus alveolaris) tworzy łuk 
zębodołowy (arcus alveolaris), w którym znajdują się ujścia 
zębodołów (alveoli dentales) przedzielone przegrodami 
międzyzębodołowymi (septa interalveolaria). W zębodołach 
mieszczą się przegrody międzykorzeniowe (septa interradi
cularia). Na przedniej powierzchni wyrostka zębodołowego 
są wyniosłości – łęki zębodołowe (juga alveolaria).

Wyrostek podniebienny (processus palatinus) tworzy 
znaczną część podniebienia kostnego oddzielającego jamę no-
sową od jamy ustnej. Wyrostki podniebienne obu szczęk łączą 
się szwem podniebiennym pośrodkowym (sutura palatina 
mediana), a  od tyłu z  blaszką poziomą kości podniebiennej 
szwem podniebiennym poprzecznym (sutura palatina trans
versa). W odcinku tylnym wyrostka podniebiennego, równole-

gle do wyrostka zębodołowego, biegną bruzdy podniebienne 
(sulci palatini). W miejscu połączenia obu wyrostków podnie-
biennych, do tyłu od zębów siecznych, leży dół przysieczny 
(fossa incisiva), od którego odchodzi kanał przysieczny (cana
lis incisivus) zakończony otworami przysiecznymi (foramina 
incisiva). Grzebień nosowy wyrostka podniebiennego łączy się 
z lemieszem. Do przodu grzebień ten przedłuża się w kolec no-
sowy przedni (spina nasalis anterior).

Kość podniebienna
Kość podniebienna (os palatinum) uczestniczy w  tworzeniu 
szkieletu jamy nosowej, podniebienia i oczodołu. Jest to kość 
parzysta, składająca się z blaszek poziomej i pionowej (lami
na horizontalis et perpendicularis) oraz z trzech wyrostków: 
piramidowego (processus pyramidalis), oczodołowego (pro
cessus orbitalis) i klinowego (processus sphenoidalis).

Blaszka pozioma ma powierzchnie nosową (facies nasa
lis) i podniebienną (facies palatina). Z górnej krawędzi brze-
gu przyśrodkowego kieruje się ku górze grzebień nosowy 
(crista nasalis) kończący się kolcem nosowym tylnym (spina 
nasalis posterior). Blaszka pionowa zawiera na powierzchni 
nosowej grzebień małżowinowy (crista conchalis) i powyżej 
grzebień sitowy (crista ethmoidalis), które łączą się z  mał-
żowiną nosową dolną i środkową. Powierzchnia szczękowa 
(facies maxillaris) ogranicza dół skrzydłowo-podniebienny 
i przebiega na niej bruzda podniebienna większa (sulcus pa
latinus major).

Wyrostek piramidowy ma trzy otwory: podniebienny 
większy oraz dwa otwory podniebienne mniejsze. Wyrostek 
oczodołowy łączy się ze szczęką, kością klinową i błędnikiem 
kości sitowej, a także tworzy tylny odcinek dna oczodołu oraz 
ograniczenie dołu skrzydłowo-podniebiennego.

Wyrostek klinowy łączy się z  trzonem kości klinowej 
i  skrzydłami lemiesza, tworząc część ściany bocznej 
jamy nosowej. Łączy się on z  blaszką przyśrodkową 
wyrostka skrzydłowatego, tworząc część dołu skrzydłowo-
podniebiennego.

Kość jarzmowa
Kość jarzmowa (os zygomaticum) jest kością parzystą składa-
jącą się z trzonu oraz wyrostka skroniowego i wyrostka czo-
łowego. Tworzy ona część dna ściany bocznej oczodołu oraz 
część dołu skroniowego i podskroniowego.

Powierzchnia boczna trzonu jest przebita otworem 
jarzmowo-twarzowym (foramen zygomaticofaciale), na po-
wierzchni skroniowej jest otwór jarzmowo-skroniowy (fo
ramen zygomaticotemporale), a na powierzchni oczodołowej 
–  otwór jarzmowo-oczodołowy (foramen zygomaticoorbi
tale).

Wyrostek czołowy (processus frontalis) łączy się z kością 
czołową oraz skrzydłem większym kości klinowej.

Wyrostek skroniowy (processus temporalis) jest połączo-
ny z kością skroniową i tworzy część łuku jarzmowego (arcus 
zygomaticus).
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Żuchwa
Żuchwa (mandibula) jest kością nieparzystą składającą 
się z  trzonu i  dwóch gałęzi (prawej i  lewej). Trzon żuchwy 
(corpus mandibulae) ma dwie powierzchnie i  dwa brzegi. 
Na powierzchni zewnętrznej w  części środkowej znajduje 
się guzowatość bródkowa (protuberantia mentalis), która 
po bokach uwypukla się jako guzek bródkowy (tuberculum 
mentale). W linii środkowej trzonu żuchwy widoczny jest ślad 
spojenia (symphysis mandibulae). Poniżej zębów siecznych 
po obu stronach spojenia leży wgłębienie – dół przysieczny 
(fossa incisiva). Poniżej drugiego zęba przedtrzonowego znaj-
duje się obustronnie otwór bródkowy (foramen mentale) dla 
nerwu i naczyń o tej samej nazwie. Od tego otworu biegnie 
w górę i do tyłu kresa skośna (linea obliqua), która przecho-
dzi w przedni brzeg gałęzi żuchwy.

Na powierzchni wewnętrznej trzonu żuchwy w  dolnej 
części spojenia znajduje się kolec bródkowy (spina mentalis), 
który może być podwójny –  górny (superior) i  dolny (infe
rior). Bocznie od niego znajduje się dół dwubrzuścowy (fossa 
digastrica). Kolce i dół są miejscem przyczepów mięśni.

Powyżej dołu dwubrzuścowego ku tyłowi i  w górę bieg-
nie kresa żuchwowo-gnykowa (linea mylohyoidea), powyżej 
niej leży dołek podjęzykowy (fovea sublingualis), poniżej zaś 
dołek podżuchwowy (fossa submandibularis). W  dołkach 
tych znajdują się gruczoły ślinowe. Od tylnej części kresy 
żuchwowo-gnykowej rozciąga się w górę bruzda żuchwowo-
-gnykowa (sulcus mylohyoideus) sięgająca do otworu żuchwy. 
Zawiera ona nerw i naczynia o tej samej nazwie.

Brzeg górny trzonu żuchwy tworzy część zębodołowa 
(pars alveolaris), ograniczona łukiem zębodołowym (arcus 
alveolaris), w którym znajdują się ujścia zębodołów (alveoli 
dentales), poprzedzielane przegrodami międzyzębodoło-
wymi i międzykorzeniowymi (septa interalveolaria et inter
radicularia).

Dolny brzeg trzonu żuchwy stanowi podstawę żuchwy 
(basis mandibulae).

Gałąź żuchwy (ramus mandibulae), łącząca się z trzonem 
pod kątem (angulus mandibulae) na powierzchni bocznej, 
w  części dolnej zawiera guzowatość żwaczową (tuberositas 
masseterica), na powierzchni przyśrodkowej gałęzi znajduje 
się natomiast guzowatość skrzydłowa (tuberositas pterygo
idea). Również na powierzchni przyśrodkowej gałęzi, w po-
łowie jej wysokości, znajduje się otwór żuchwy (foramen 
mandibulae) ograniczony od przodu języczkiem żuchwy 
(lingula mandibulae). Otwór żuchwy prowadzi do kanału żu-
chwy (canalis mandibulae) dla nerwu i naczyń zębodołowych 
dolnych. Kanał żuchwy otwiera się na przedniej powierzchni 
otworem bródkowym.

Między brzegiem przednim gałęzi żuchwy a  ostatnim 
zębodołem znajduje się trójkąt zatrzonowy (trigonum retro
molare), ograniczony od strony przyśrodkowej grzebieniem 
policzkowym (crista buccinatoria). Brzeg górny gałęzi żu-
chwy jest zakończony dwoma wyrostkami – przednim dzio-
biastym i  tylnym kłykciowym, między którymi znajduje się 

wcięcie żuchwy (incisura mandibulae). Wyrostek dziobiasty 
(processus coronoideus) służy do przyczepu mięśnia skronio-
wego. Wyrostek kłykciowy (processus condylaris) służy do 
połączenia stawowego z kością skroniową i tworzy staw skro-
niowo-żuchwowy. Zakończony jest on głową żuchwy (caput 
mandibulae), osadzoną na szyjce żuchwy (collum mandibu
lae). Na powierzchni przyśrodkowej szyjki znajduje się dołek 
skrzydłowy (fovea pterygoidea). 

Kość gnykowa
Kość gnykowa (os hyoideum) jest kością podkowiastą leżą-
cą pomiędzy żuchwą i  krtanią na poziomie trzeciego kręgu 
szyjnego. Składa się ona z trzonu (corpus ossis hyoidei) oraz 
parzystych rogów większych (cornua majora) i mniejszych 
(cornua minora). Rogi większe biegną od końców bocznych 
ku tyłowi. Rogi mniejsze są utworzone przez dwie stożkowate 
wyniosłości skierowane ku górze na pograniczu trzonu i ro-
gów większych.

Jamy i doły czaszki 

W tej części zostaną omówione jamy i doły czaszki (cavitates 
et fossae cranii). Powierzchnia wewnętrzna podstawy czasz-
ki (basis cranii interna) dzieli się na trzy doły: przedni, środ-
kowy i tylny (ryc. 16.2). Zawartość otworów na powierzchni 
wewnętrznej podstawy czaszki podano w tabeli 16.1.

Dół przedni czaszki

Dół przedni czaszki (fossa cranii anterior) jest położony 
najwyżej. Jego dno tworzą części oczodołowe kości sitowej, 
blaszka sitowa kości sitowej oraz skrzydła mniejsze i przednie 
części trzonu kości klinowej. Dół ten graniczy od dołu z oczo-
dołami oraz częścią sklepienia jamy nosowej. Zawartość dołu 
stanowią płaty czołowe mózgu oraz opuszka węchowa i pasma 
węchowe. W dole przednim czaszki w linii pośrodkowej znaj-
duje się wystający ku górze grzebień koguci (crista galli), do 
którego przyczepia się sierp mózgu. Z przodu od grzebienia 
koguciego znajduje się otwór ślepy (foramen cecum), przez 
który przechodzi żyła wypustowa nosowa z jamy nosowej do 
zatoki strzałkowej górnej. Przez otwory w blaszce sitowej dół 
przedni czaszki łączy się z jamą nosową.

Dół środkowy czaszki

Dół środkowy czaszki (fossa cranii media) jest głębszy i niżej 
położony od przedniego. Wyróżnia się w nim część środkową 
i dwie części boczne, w których znajdują się płaty skroniowe 
mózgu. Części boczne utworzone są przez skrzydła większe 
kości klinowej, część łuskową i powierzchnię przednią pira-
midy kości skroniowej. Odcinek środkowy tworzy trzon kości 
klinowej, na przodzie którego znajduje się bruzda przed-
skrzyżowania wzrokowego (sulcus prechiasmaticus), koń-
cząca się obustronnie kanałem wzrokowym (canalis opticus) 



80 16. Głowa i szyja

zawierającym nerw wzrokowy i tętnicę oczną. Z tyłu od kana-
łu wzrokowego występuje wyrostek pochyły przedni (proces
sus clinoideus anterior). W części środkowej dołu leży siodło 
tureckie (sella turcica), w którym znajduje się dół przysad-
ki (fossa hypophysialis) zawierający przysadkę. W  przedniej 
ścianie dołu przysadki znajdują się wyrostki pochyłe środ-
kowe (processus clinoidei medii). Siodło tureckie jest ogra-
niczone od tyłu grzbietem siodła (dorsum sellae) z wyrost-
kami pochyłymi tylnymi (processus clinoidei posteriores). 
Po obu stronach siodła tureckiego biegnie bruzda tętnicy 
szyjnej (sulcus caroticus). Mieści się w niej zatoka jamista, 
w której świetle biegnie tętnica szyjna wewnętrzna otoczona 
splotem nerwowym oraz nerw odwodzący. W częściach bocz-
nych dołu środkowego czaszki najbardziej do przodu znajduje 
się szczelina oczodołowa górna (fissura orbitalis superior). 
Biegną przez nią nerwy: okoruchowy, bloczkowy, oczny, od-
wodzący, włókna splotu jamistego, gałąź tętnicy oponowej 
środkowej, żyła oczna i gałąź żyły ocznej dolnej. Ku tyłowi leży 
otwór okrągły (foramen rotundum), przez który przechodzi 
nerw szczękowy, a z boku i z tyłu od niego znajduje się otwór 
owalny (foramen ovale), przez który biegnie nerw żuchwowy, 
z boku od niego zaś leży otwór kolcowy (foramen spinosum), 
przez który przechodzą gałąź oponowa nerwu żuchwowego 
oraz naczynia oponowe środkowe. Przyśrodkowo od otworu 
owalnego leży otwór poszarpany (foramen lacerum). W po-
bliżu szczytu piramidy, na powierzchni przedniej, znajdują 
się wycisk nerwu trójdzielnego (impressio trigeminalis) oraz 
dwie bruzdy zakończone otworami. Boczna z  nich, bruzda 
nerwu skalistego mniejszego (sulcus nervi petrosi minoris), 
rozpoczyna się rozworem kanału nerwu skalistego mniej-
szego (hiatus canalis nervi petrosi minoris), wiodącym do 
biegnącego w części skalistej kanalika nerwu bębenkowego. 

Bruzda przyśrodkowa, czyli bruzda nerwu skalistego więk-
szego (sulcus nervi petrosi majoris), prowadząca do kanału 
nerwu twarzowego, zawiera nerw skalisty większy i gałąź tęt-
nicy oponowej środkowej.

Dół tylny czaszki

Dół tylny czaszki (fossa cranii posterior) jest najgłębszy i poło-
żony najniżej. Tworzą go grzbiet siodła i stok kości klinowej, 
kość potyliczna, część skalista kości skroniowej i  kąt sutko-
wy kości ciemieniowej. W  dole tym znajdują się móżdżek, 
most i rdzeń przedłużony. Od dołu środkowego oddziela go 
grzbiet siodła kości klinowej oraz brzeg górny piramidy ko-
ści skroniowej. Dół ten z tyłu jest ograniczony bruzdą zatoki 
poprzecznej. W środku dołu leżą otwór wielki (foramen mag
num) oraz kanał nerwu podjęzykowego (canalis hypoglossi), 
przez który przechodzi nerw podjęzykowy.

Między bocznymi częściami kości potylicznej a piramidą 
kości skroniowej znajduje się otwór szyjny (foramen jugula
re), podzielony przez wyrostek śródszyjny na część przyśrod-
kową zawierającą zatokę skalistą dolną i nerw językowo-gar-
dłowy oraz na część boczną zawierającą nerw błędny, nerw 
dodatkowy, żyłę szyjną wewnętrzną i tętnicę oponową tylną.

Na powierzchni tylnej piramidy znajduje się otwór słu-
chowy wewnętrzny (porus acusticus internus) prowadzący 
do przewodu słuchowego wewnętrznego (meatus acusticus 
internus). Z  tyłu od otworu słuchowego wewnętrznego leży 
otwór kanalika przedsionka, a bliżej brzegu górnego piramidy 
dół podłukowy (fossa subarcuata).

Z tyłu od otworu wielkiego w płaszczyźnie pośrodkowej 
przebiega grzebień potyliczny wewnętrzny (crista occipi
talis interna) rozdzielający doły potyliczne dolne, które od 
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Ryc. 16.2. Doły czaszki (A) i ich zawartość (B).
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góry ograniczone są bruzdą zatoki poprzecznej (sulcus sinus 
transversi). Bruzda ta przedłuża się w bruzdę zatoki esowa-
tej (sulcus sinus sigmoidei), dochodzącą do otworu szyjnego. 
Obydwie bruzdy zawierają jednoimienne zatoki.

Oczodół

Oczodoły (orbitae) są położone w górnej części twarzoczaszki 
i mają kształt czworościennych ostrosłupów. W każdym oczo-
dole wyróżnia się ścianę górną, dolną, przyśrodkową i bocz-
ną, podstawę, czyli wejście do oczodołu, i szczyt.

Ściana górna (paries superior), czyli strop oczodołu, po-
niżej której biegnie brzeg nadoczodołowy (margo supraorbi
talis), jest utworzona przez część oczodołową kości czołowej 
oraz skrzydło mniejsze kości klinowej. W  części przednio-
-bocznej stropu oczodołu znajduje się dół gruczołu łzowego 
(fossa glandulae lacrimalis), a  w części przednio-przyśrod-
kowej dołek bloczkowy (fovea trochlearis) i  rzadziej kolec 
bloczkowy (spina trochlearis).

Ściana dolna (paries inferior) lub dno oczodołu składa się 
z powierzchni oczodołowej trzonu szczęki, powierzchni oczo-
dołowej kości jarzmowej oraz wyrostka oczodołowego kości 
podniebiennej. W ścianie tej znajduje się otwór górny kanału 

nosowo-łzowego, a także bruzda podoczodołowa (sulcus in
fraorbitalis) przechodząca w kanał podoczodołowy (canalis 
infraorbitalis) kończący się otworem podoczodołowym (fo
ramen infraorbitale). Bruzda i kanał podoczodołowy zawiera-
ją nerwy i naczynia podoczodołowe.

Ścianę przyśrodkową (paries medialis) tworzą wyros-
tek czołowy szczęki, kość łzowa, blaszka oczodołowa kości 
sitowej oraz powierzchnia boczna trzonu kości klinowej. 
W ścianie tej leżą otwory sitowe przedni i tylny (foramina 
ethmoidalia anterius et posterius). W części przedniej ściany 
przyśrodkowej znajduje się dół woreczka łzowego (fossa 
sacci lacrimalis) ograniczony grzebieniem łzowym tylnym 
(crista lacrimalis posterior).

Ściana boczna (paries lateralis) składa się z powierzchni 
oczodołowej kości jarzmowej i skrzydła większego kości kli-
nowej. W pobliżu szczytu znajduje się szczelina oczodołowa 
górna (fissura orbitalis superior) prowadząca do dołu środko-
wego czaszki. Na granicy ściany bocznej i dolnej leży szcze-
lina oczodołowa dolna (fissura orbitalis inferior) łącząca 
oczodół z dołem skrzydłowo-podniebiennym. Na powierzch-
ni oczodołowej kości jarzmowej leży otwór jarzmowo-oczo-
dołowy (foramen zygomaticoorbitale) prowadzący do dołu 
skroniowego. Przebiegają w nim gałązki nerwu jarzmowego.

Tabela 16.1. Zawartość otworów na powierzchni wewnętrznej podstawy czaszki

Nazwa otworu Zawartość

Dół czaszki przedni

Otwór ślepy żyła wypustowa nosowa (u 1% populacji)

Otwory w blaszce sitowej nerwy węchowe

Otwory sitowe przedni i tylny naczynie i nerwy sitowe przednie i tylne

Dół czaszki środkowy

Kanał wzrokowy nerw wzrokowy i tętnica oczna

Szczelina oczodołowa górna nerw okoruchowy, bloczkowy, oczny i odwodzący, żyła oczna górna i gałąź żyły ocznej dolnej, 
włókna nerwowe współczulne ze splotu jamistego, gałązka tętnicy oponowej środkowej

Otwór okrągły nerw szczękowy

Otwór owalny nerw żuchwowy i gałąź oponowa dodatkowa od tętnicy oponowej środkowej

Otwór kolcowy gałąź oponowa nerwu żuchwowego oraz naczynia oponowe środkowe

Otwór poszarpany tętnica szyjna wewnętrzna i otaczający ją splot nerwowy, nerw skalisty większy i nerw skalisty 
głęboki

Rozwór nerwu skalistego większego nerw skalisty większy (gałąź nerwu twarzowego) oraz gałąź skalista tętnicy oponowej środkowej

Rozwór nerwu skalistego mniejszego nerw skalisty mniejszy oraz tętnica bębenkowa górna

Dół czaszki tylny

Otwór wielki rdzeń przedłużony, nerwy dodatkowe, tętnice kręgowe, przednie i tylne tętnice rdzeniowe oraz 
sploty żylne

Otwór szyjny nerwy językowo-gardłowy, błędny i dodatkowy, zatoka skalista dolna, opuszka górna żyły szyjnej 
wewnętrznej, tętnica oponowa tylna i gałąź sutkowa tętnicy potylicznej

Kanał nerwu podjęzykowego nerw podjęzykowy i splot żylny

Kanał kłykciowy żyła wypustowa kłykciowa
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