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Tabela 3.1 Zawartość najważniejszych kanałów, otworów i szczelin czaszki

Kość potyliczna

otwór wielki rdzeń przedłużony, opony mózgowo-rdzeniowe, korzeń 
rdzeniowy nerwu dodatkowego (CN XI), tętnice kręgowe, 
tętnice rdzeniowe przednie i tylne, gałęzie oponowe tętnic 
kręgowych, splot żylny podstawny

kanał nerwu podjęzykowego nerw podjęzykowy (CN XII), splot żylny kanału nerwu pod-
językowego

kanał kłykciowy żyła wypustowa kłykciowa

otwór żyły szyjnej część przyśrodkowa (przednia, mniejsza): zatoka skalista 
dolna, nerw językowo-gardłowy (CN IX), część boczna  
(tylna, większa): nerw błędny (CN X), nerw dodatkowy 
(CN XI), żyła szyjna wewnętrzna, tętnica oponowa tylna

Kość klinowa

kanał wzrokowy nerw wzrokowy (CN II), tętnica oczna

otwór okrągły nerw szczękowy (CN V2)

otwór owalny nerw żuchwowy (CN V3)

otwór kolcowy gałąź oponowa nerwu żuchwowego, tętnica oponowa 
środkowa

szczelina oczodołowa górna gałęzie nerwu ocznego (CN V1: nerw łzowy, czołowy 
i nerwy nosowo-rzęskowe) i okoruchowego (CN III; górna 
i dolna), nerw bloczkowy (CN IV), nerw odwodzący (CN VI), 
gałęzie współczulnego splotu jamistego, gałąź tętnicy 
oponowej środkowej, żyła oczna górna i gałąź górna żyły 
ocznej dolnej

szczelina oczodołowa dolna gałęzie nerwu szczękowego (CN V2: nerw jarzmowy i pod-
oczodołowy), gałęzie oczodołowe zwoju skrzydłowo- 
-podniebiennego, naczynia podoczodołowe (od szczęko-
wych), gałąź dolna żyły ocznej dolnej

kanał skrzydłowy nerw kanału skrzydłowego powstały z połączenia nn. 
skalistego większego i głębokiego, naczynia kanału skrzy-
dłowego

kanał podniebienno-pochwowy gałęzie nosowe tylne boczne zwoju skrzydłowo-podnie-
biennego, gałąź tętnicy klinowo-podniebiennej

kanał lemieszowo-pochwowy gałęzie nosowe tylne boczne zwoju skrzydłowo-podnie-
biennego

Kość czołowa

otwór (wcięcie) czołowy gałęzie przyśrodkowe nerwu i naczyń nadoczodołowych

otwór (wcięcie) nadoczodołowy gałęzie boczne nerwu i naczyń nadoczodołowych

otwór ślepy wypustka opony twardej, czasami drobna żyła biegnąca 
z jamy nosowej do zatoki strzałkowej górnej

otwór sitowy przedni* nerw i naczynia sitowe przednie

otwór sitowy tylny* nerw i naczynia sitowe tylne

Kość ciemieniowa

otwór ciemieniowy gałąź oponowa tętnicy potylicznej, żyła wypustowa cie-
mieniowa

*  Może znajdować się na pograniczu lub w obrębie blaszki oczodołowej błędnika sitowego.
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