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SOUHRN: Musculus masseter je párový čtyřhran-
ný vícezpeřený masivní žvýkací sval, rozepjatý od 
jařmového oblouku po úhel a dolní části ramene 
dolní čelisti. Má zásadní význam v estetice obličeje, 
je důležitým znakem pohlavního dimorfismu. Je to 
jeden z nejsilnějších žvýkacích svalů, tvořený převáž-
ně červenými svalovými vlákny. Společně s muscu-
lus pterygoideus medialis provádí elevaci mandibuly, 
v rámci pterygomaseterového poutka. Kromě toho 
se podílí na protruzi, retruzi a laterotruzi mandibuly. 
Hraje zásadní roli v etiopatogenezi kraniomandibu-
lárních parafunkcí, dislokaci zlomenin mandibuly, 
relapsu po ortognátních operacích. Je velmi dobře 
vyšetřitelný palpačně i sonograficky, terapeuticky jej 
lze dobře ovlivnit přímými i nepřímými fyzioterapeu-
tickými technikami.
Klíčová slova: musculus masseter, 
temporomandibulární kloub, čelistní kloub, 
fyzioterapie
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SUMMARY: Being composed mainly of red muscle 
fibers, the masseter is one of the strongest muscles 
of mastication. The masseter muscle is a paired, 
quadrangular multipennate in structure. It orig-
inates from zygomatic arch and runs to angle and 
lower part of the mandibular ramus. It has a crucial 
role in facial aesthetics representing an important 
sign of sexual dimorphism. The masseter helps with 
mandibular protrusion, retrusion and laterotrusion; 
together with medial pterygoid muscle it provides 
mandibular elevation, as a part of pterygomasseteric 
sling. When in dysfunction, the masseter has a cru-
cial role in etiopathogenesis of craniomandibular 
parafunctions, dislocations of mandibular fractures 
and relapses after orthognathic surgical approach-
es. Examination of the masseter can be carried out 
by palpation and sonography. Therapeutically, the 
masseter can be well influenced by both direct or 
indirect physiotherapeutical techniques. 
Key words: masseter muscle, temporomandibular 
joint, TMJ, physiotherapy
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ÚVOD
Vnější sval žvýkací („žvýkač“) – musculus masse-

ter (řec. massein – mačkat; angl. masseter muscle), je 
párový čtyřhranný vícezpeřený masivní žvýkací sval 
[1, 2] (obr. 1). Začíná od jařmového oblouku – arcus 
zygomaticus, sestupuje kaudálně a upíná se na žvýka-
čovou drsnatinu (též používán výraz drsnatina staho-
vače dolní čelisti) – tuberositas masseterica mandibu-
lae, nacházející se na úhlu a dolní části ramene dolní 
čelisti [3]. S výjimkou krajně obézních jedinců je v la-
terální části obličeje velmi dobře viditelný, přičemž 
jeho obrysy se zvýrazní při funkci, ať již při usilovnější 
maximální interkuspidaci, nebo při mastikaci [4]. Ve 
všech třech rovinách je výrazněji vyvinut u mužů ve 
srovnání s ženami. I když je musculus masseter v kla-
sických českých anatomických učebnicích [2, 5], ve 
většině světových anatomických učebnic [6, 7], jakož 
i v Terminologia Anatomica [8] rozdělován pouze na 
povrchovou a hlubokou část, lze na něm při podrob-
nějším studiu rozeznávat části tři – povrchovou pars 
superficialis, střední pars media a hlubokou pars 
profunda, jež identifikuje řada pramenů [9, 10, 11, 
12]. Popisovaná pars superficialis pak odpovídá 
části povrchové, zatímco pars media et profunda 
společně odpovídají části hluboké. Ačkoliv se typické 
tři vrstvy vyskytují nejčastěji (v 67 %), a lze je tudíž 
považovat za anatomickou normu, ve 20 % případů 
pozorujeme pouze dvě vrstvy a ve 13 % případů na-
opak čtyři vrstvy – čtvrtá, vysoce variabilní vrstva, se 
pak označuje jako část přídatná – pars accessoria 
[11, 13].

ROZMĚRY 
U živého jedince je délka svalu (od začátku k úpo-

nu) fyziologicky v průměru 54 mm u mužů a 47 mm 
u žen [14]. Tloušťka svalového bříška jako celku se 
fyziologicky pohybuje mezi 4 – 19 mm, v průměru 
okolo 13 mm [14, 15]. V klidovém stavu je sval při-
bližně o 3 mm slabší než při plné kontrakci [14, 15]. 
Muži mají v průměru o 2 mm větší tloušťku svalo-
vých bříšek než ženy [14, 16]. V transverzální rovině 
je největší naměřená plocha musculus masseter fyzi-
ologicky v průměru okolo 5 mm2 u mužů a 3 mm2 
u žen [16, 17]. Objem celého svalu se pohybuje 
okolo 23 cm3 u mužů a 11 cm3 u žen [16]; je tedy 
dvojnásobný u mužů, což značí, že objem musculus 
masseter můžeme považovat za znak pohlavní-
ho dimorfismu. To souvisí jednak s celkově vyšším 
podílem kosterních svalů u mužů než u žen [2, 18], 
jednak s vyšším podílem kratších a širších (brachyce-
falických) lebek u mužů ve srovnání s vyšším podílem 
dlouhých a užších (dolichocefalických) lebek u žen 
[9, 16, 19] (tab. 1). A skutečně, čím větší má musculus 
masseter objem, tím více působí obličej maskulinně, 
což může být do určité míry žádoucí u mužů, avšak 
zcela nežádoucí u žen [20, 21]. To je důvodem, proč 
jej slavný americký anatom Harry H. Shapiro označo-
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val za určující sval (angl. muscle of determination) 
[4, 22]. 

Všechny výše uvedené rozměry lze u musculus 
masseter díky jeho povrchovému uložení u živého 
jedince změřit pomocí poměrně levného a neinva-
zivního ultrazvukového vyšetření (ultrasonografie), 
a mohou tak být v indikovaných případech použity 
pro objektivní vyhodnocení objemových změn sva-
lu v rámci diagnostiky či sledování průběhu terapie 
[14]. Rozměry svalu také přímo korelují se svalovou 
silou [23], jak bude uvedeno dále. 

Činitelé mající fyziologicky největší vliv na rozměry 
svalu, zahrnují:

1. Věk: v rámci vývoje a růstu organismu sval mo-
hutní, zpravidla až do pozdní dospělosti, ve stáří se 
naopak vlivem povšechné atrofie objemově zmen-
šuje [14, 24]. 

2. Pohlaví: u mužů je sval celkově mohutnější [14]. 
3. Aktivita svalu: v kontrahovaném stavu je sval 

kratší, ale celkově mohutnější v centrální části svalo-
vého bříška [14], šířka svalu však závisí na množství 
vlastních zubů, které jsou v kontaktu při kontrakci 
musculus masseter – čím méně jich je, tím je svalové 
bříško při kontrakci užší [25]. 

4. Tvar lebky: celkový objem musculus masseter 
je přímo úměrný délce ramus mandibulae a nepřímo 
úměrný goniovému úhlu, tedy úhlu mezi corpus et 
ramus mandibulae [16, 26]. 

Co se týče výšky obličeje, ukazují některé studie 
přímou závislost na objemu musculus masseter [16], 
jiné naopak závislost nepřímou [27, 28]. Důvodem 
některých rozporuplných výsledků může být zjiště-
ní, že proporce musculus masseter jsou více závislé 
na tvaru obličeje u žen než u mužů [19]. Neméně 
podstatným důvodem této diskrepance je i častá 
subklinická hypertrofie tohoto svalu u pacientů s ini-
ciálními a pokročilými, ale pacienta dosud zásadně 

subjektivně neobtěžujícími extraartikulárními či in-
traartikulárními temporomandibulárními poruchami 
[29]. 

Nebyla nalezena žádná závislost mezi objemem 
musculus masseter a šířkou lebky [30]. U pacientů 
s III. skeletální třídou pozorujeme celkově kratší, tenčí 
a méně objemný musculus masseter [31]. Za 6 – 8 mě-
síců po ortognátně chirurgické korekci III. skeletální 
třídy dochází k výraznému nárůstu objemu musculus 
masseter [32]. To je s velkou pravděpodobností dáno 
normalizací sklonu vláken musculus masseter vůči 
Speeově okluzní křivce a obecně zlepšením mas-
tikačních schopností [30, 31, 33]. Celková mohut-
nost svalu jeví závislost na konstituci lebky – objem 
musculus masseter koreluje s příčným průřezem ar-
cus zygomaticus i s průřezem ramus mandibulae [30].

POVRCHOVÁ ČÁST
Pars superficialis (pars ventrolateralis) je povrchová 

část, která je zároveň největší a nevýraznější částí 
musculus masseter. Je 1,5 – 2× silnější než hluboká 
část. Začíná nejventrálněji, od processus maxilla-
ris ossis zygomatici a předních dvou třetin dolního 
okraje arcus zygomaticus [34]. Začátek pars superfi-
cialis nedosahuje ventrálně až k sutura zygomatico-
maxillaris, pokud je však výrazně vyvinut, může do-
sahovat značně ventrálně, často až před tento šev 

Brachycefalická 
lebka

Dolichocefalická 
lebka

Začátek svalu (vent-dorz) 27 – 39 mm 30 – 43 mm

Přední okraj (kran-kaud) 51 – 70 mm 45 – 65 mm

Zadní okraj (kran-kaud) 40 – 62 mm 31 – 55 mm

Úponová část (vent-dorz) 30 – 74 mm 38 – 63 mm

Tabulka 1: Rozdíly v rozměrech 
svalu u brachycefalických 
a dolichocefalických jedinců. Podle 
Mosolov [35].

Obr. 1a Obr. 1b

Obr. 1: Musculus masseter na 
magnetické rezonanci (hvězdička). 
A – frontální řez celou hlavou. 
B – detail pravé strany.
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Z dalších nálezů bývá u tendinitis musculi masse-
teris přítomna spontánní bolestivost v místě začát-
ku pars superficialis, stupňování obtíží při mastikaci, 
omezené otevírání úst, někdy také zduření a zarud-
nutí maseterové krajiny [40]. V 90 % případů je stav 
jednostranný, pak může být přítomna typická de-
viace při otevírání úst na postiženou stranu [40]. 
Diagnosticky lze využít i provokační test, který se 
provádí následovně: pacientovi jednou rukou zafi-
xujeme čelo, poprosíme jej o maximální otevření, 
dvěma prsty druhé ruky zafixujeme dolní řezáky 
a poprosíme pacienta o elevaci mandibuly proti od-
poru našich prstů – pokud se objeví bolest výlučně 
v místě začátku pars superficialis musculi masseteris, je 
test pozitivní [39, 40]. Test můžeme rovněž užít pro 
odlišení postižení musculus masseter (pozitivní v jed-
nom či více místech musculus masseter) a postižení 
glandula parotis (negativní test) [39]. Principy léčby 
tendinitis musculi masseteris jsou podobné jako u ji-
ných tendinitid; klíčový je klidový režim, šetřící dieta 
(měkká strava), omezení otevírání úst, lokální aplika-
ce tepla a chladu, případně podávání nesteroidních 

Obr. 2a

Obr. 2b

Obr. 2c

Obr. 2: Histologická stavba 
musculus masseter. 
A – řez svalovým bříškem barvený 
hematoxylinem-eosinem. Červeně 
jsou patrná svalová vlákna, růžově 
vazivová komponenta.
B – řez svalovým bříškem barvený 
hematoxylinem-eosinem. Detail 
vazivové komponenty uvnitř svalu.
C – řez svalovým bříškem 
barvený trichomem Waigert 
van Gieson. Červeně jsou patrná 
svalová vlákna, růžově vazivová 
komponenta.

[9, 34]. Mosolov pozoroval začátek svalu dosahující 
až k sutura zygomaticomaxillaris u 30 % zkoumaných 
případů [35]. Naproti tomu, dorzálně začátek pars 
superficialis téměř nikdy nezasahuje za sutura zygo-
maticotemporalis, jež spojuje obě části arcus zygo-
maticus (tedy processus temporalis ossis zygomatici 
ventrálně a processus zygomaticus ossis temporalis 
dorzálně). Povrchová část svalu tedy nijak nesouvisí 
s os temporale, ani v případech výrazné hypertrofie 
musculus masseter [9, 36]. 

Kraniální polovina až dvě třetiny pars superficialis 
jsou na povrchu překryty typickou plochou šlachou – 
aponeurosis musculi masseteris (angl. superficial 
tendon sheet), která dole končí buď kaudálně kon-
vexní linií, nebo linií nepravidelnou, zubovitou (angl. 
zig-zag line), jíž plynule přechází do svalového bříška 
[9, 36] (obr. 2). U hubených jedinců může být tato 
linie patrná při maximální kontrakci svalu i přes kůži, 
jakožto hranice mezi kraniálně zcela rovnou aponeu-
rosis musculi masseteris a kaudálně vně vybouleným 
bříškem svalu [36]. Aponeurosis musculi masseteris vy-
tváří 2 – 5 typických šlachových svazků – digitationes 
tendineae (angl. tendinous digitations), které smě-
rem do hloubky svalu vytvářejí poměrně silné vazivo-
vé přepážky – septa musculis masseteris [37]. Délka 
jednotlivých svazků je poměrně variabilní, nejčastěji 
však zasahuje do dvou třetin kraniokaudální délky pars 
superficialis musculi masseteris, a to bez ohledu na po-
hlaví jedince [37]. U mužů jsou tyto svazky přítomny 
nejčastěji tři (46 %), zpravidla delší a širší, u žen nejčas-
těji dva (52 %), kratší a tenčí [15, 37]. Ventrálně ulože-
né svazky jsou delší než svazky dorzální. Čím méně je 
těchto svazků a současně čím jsou slabší a kratší, tím 
menší sílu musculus masseter vyvine [37]. 

Pro klinickou praxi je důležité, že digitationes ten-
dineae mohou, podobně jako jiné šlachy v těle, na 
přetížení (nejčastěji přímé či nepřímé trauma svalu) 
reagovat aseptickým zánětem v podobě tendinitis 
musculi masseteris [38, 39, 40]. Vzhledem k tomu, že 
při začátku pars superficalis má musculus masseter cha-
rakter střídavě propletených svalových a vazivových 
vláken („svalově-šlachová alternace“), doporučují 
Friedman et al. [39] pro tuto klinickou jednotku ozna-
čení tenomyositis (myotendinitis). DuPont a Brown [40] 
však naopak zdůrazňují izolované postižení šlachové 
složky, a naopak doporučují označení tendinitis, po-
dobně jako v jiných částech těla. Tato klinická jednot-
ka může působit v některých případech diagnostické 
rozpaky při zjišťování zdroje preaurikulární orofaciál-
ní bolesti, zejména v odlišení od přenesené bolesti 
odontogenního původu, intraartikulárních temporo-
mandibulárních poruch, spoušťových bodů a jiných 
poruch svalového bříška musculus masseter, parotitis, 
otitis media či sinusitis maxillaris [37 – 40]. U tohoto 
stavu typicky nacházíme palpační bolestivost ve 
ventrokraniálním kvadrantu pars superficialis, zatímco 
kaudální polovina pars superficialis není palpačně zvý-
šeně citlivá ani bolestivá (obr. 3). 
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protizánětlivých léků a po odeznění akutních přízna-
ků šetrná fyzioterapie [39, 40].

Uvnitř pars superficialis je vytvořena centrální šla-
chová ploténka – lamina tendinea intramuscularis 
(angl. intramuscular tendon plate), jež je patrná jen na 
frontálním řezu a tvoří oporu vícezpeřeným vláknům 
svalu [9, 41]. Svalové snopce pars superficialis běží 
šikmo dorzokaudálně, v úhlu okolo 15° vůči svislé ro-
vině, směrem na bohatě rozbrázděnou vnější plochu 
tuberositas masseterica mandibulae, na níž se upínají 
[9, 34]. Směr vláken pars superficialis je kolmý na Spe-
eovu okluzní křivku, což je zásadní pro mastikaci [42]. 
Za zdrsnělý povrch kosti při úponu pars superficialis, 
často vyzdvižený v kostěné lišty – lineae musculares 
masseterici (angl. masseteric ridges), jsou zodpo-
vědné vazivové mezisvalové přepážky (septa) v pars 
superficialis, jež ji rozdělují na čtyři preparačně odděli-
telné části [36]. Úpon pars superficialis zaujímá kaudál-
ní třetinu až čtvrtinu vnější plochy ramus et angulus 
mandibulae [36]. Co se však týče povrchu dolní čelisti, 
již povrchová část svalu překrývá, tato zaujímá často 
i nadpoloviční většinu plochy ramus et angulus man-
dibulae, přičemž ventrálně často zasahuje až do úrov-
ně druhého dolního moláru [36]. Ventrální okraj pars 
superficialis je skloněn dorzokaudálně, přičemž jeho 
průběh bývá nejčastěji rovný – v případech výrazně 
vyvinutého svalového bříška se však úponová část 
postupně rozšiřuje ventrálně, což činí přední okraj 
pars superficialis v klidovém stavu ventrálně konkáv-
ním [36]. Totéž je možné pozorovat na zadním okraji 
pars superficialis – pokud je úponová část rozšířena 
dorzokraniálně, má v klidovém stavu zadní okraj svalu 
ventrálně konkávní průběh [36]. Pars superficialis se 
uplatňuje při elevaci a protruzi mandibuly. Při jed-
nostranné akci provádí laterotruzi na stejnou stranu. 
Přítomnost svalových přepážek má význam proti šíře-
ní zánětů skrze pars superficialis musculi masseteris do 
hloubky. Pokud se v hloubi svalu pod pars superficialis 
vytvoří zánětlivá dutina – abscessus submasseteri-
cus, je arteficiálně vzniklý prostor nazýván spatium 
massetericomandibulare [43].

STŘEDNÍ ČÁST
Pars media, střední část, někdy označovaná jako 

musculus masseter intermedius [12], začíná od 
mediální plochy předních dvou třetin arcus zygoma-
ticus a současně z dolního okraje jeho zadní třetiny 
[34]. Směřuje kaudálně a upíná se do střední třetiny 
ramus mandibulae [34]. Ventrodorzální rozměr pars 
media se pohybuje mezi 13 – 35 mm [9, 35]. Tvar, 
směr vláken, vývojová hlediska, funkce i klinické rysy 
pars media jsou natolik podobné pars profunda, že se 
domníváme, že nás tyto skutečnosti plně opravňují 
považovat pars media za součást pars profunda a pro-
bírat je společně, což činíme i v dalším textu. Toto 
zjištění je v ostrém kontrastu k musculus temporalis 
[44] či musculus pterygoideus lateralis [45], jejichž části 

se v mnoha hlediscích liší do té míry, že zanedbání 
jednotlivých částí by bylo hrubým zjednodušením, 
které by mohlo klinické chování těchto svalů výrazně 
zkreslovat.

HLUBOKÁ ČÁST
Pars profunda (pars dorsomedialis), hluboká část 

(obr. 4), začíná z hluboké (mediální) části arcus 
zygomaticus, ventrální části tuberculum articulare 
partis squamosae ossis temporalis a mediální části 
fascia temporalis [34, 36]. Variabilně může začínat 
i z ligamentum laterale [46]. Směřuje kaudálně k fossa 
musculi zygomaticomandibularis mandibulae, jež 
je vytvořena pod odstupem processus coronoideus 
mandibulae [34]. Kraniokaudálně má pars profunda 
nejdelší rozměr 15 – 30 mm [9, 35]. Snopce hluboké 
části jsou uspořádány svisle, případně směřují lehce 
šikmo ventromediokaudálně. Z tohoto důvodu jsou 
obecně kratší než snopce pars superficialis, přičemž 
vůbec nejkratší jsou snopce v dorzální části pars pro-
funda [15]. 

Z vnějšího pohledu je patrná pouze dorzokrani-
ální část, jež není jako jediná překrytá masou pars 
superficialis. Z laterálního pohledu vytváří tato vidi-
telná část preaurikulární trojúhelníkovité svalo-

Obr. 3: Typická místa palpační 
bolesti u tendinitis musculi 
masseteris (tečky), ve vztahu 
k arcus zygomaticus (přerušovaná 
čára).

Obr. 4: Detail pars profunda 
musculi masseteris na kadaveru.

Obr. 3

Obr. 4
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vé pole (angl. preauricular triangular muscle field), 
ohraničené kraniálně dolním okrajem arcus zygoma-
ticus, dorzálně strukturami temporomandibulárního 
skloubení a ventrálně zadním okrajem pars super-
ficialis musculi masseteris [36, 47]. To je také jediné 
místo, v němž lze extraorálně pars profunda vyšetřit 
pohmatem.

Pars media et profunda pracují jako jeden celek, 
provádějící výhradně elevaci mandibuly. Úhel, který 
svírají snopce povrchové a hluboké části, dosahu-
je průměrně 30 – 40°. Ve ventrální části jsou vlákna 
pars profunda et media standardně hustě propletena 
s vlákny pars superficialis, v některých místech i do 
té míry, že nelze jasně vymezit hranici mezi oběma 
částmi [36]. Z hlediska topografického má velký vý-
znam těsná blízkost dorzálního okraje pars profunda 
a temporomandibulárního kloubu. Při podrobnější 
anatomické preparaci totiž zjistíme klinicky zásadní, 
a v české literatuře dosud nepublikované zjištění, 
že v 45 % případů vysílá pars profunda malé svalové 
snopečky do ventrokaudální části discus articularis 
articulationis temporomandibularis, v 5 % případů 
pak na laterální plochu processus condylaris mandibu-
lae [34]. Existence těchto snopečků není novým zjiš-
těním – pozoroval je již v druhé polovině 19. století 
německý anatom Karl Friedrich Theodor Krause 
(1797 – 1868), který je označoval jako „musculus arti-
culationis temporomandibularis“ [48]. V roce 1910 je 
německý anatom Paul Eisler (1862 – 1935) prostu-
doval ještě detailněji [49]. Zajímavé je zjištění, že se 
tyto snopce u příslušného jedince upínají buď na dis-
cus articularis, nebo na processus condylaris mandibu-
lae, avšak nikdy na oboje současně [34]. Předpokládá 
se, že zabraňují nadměrné mediální dislokaci discus 
articularis [34, 50]. Pars profunda však z vnější strany 
nikdy nepřekrývá ani oblast collum mandibulae ani 
vnější plochu čelistního kloubu [9].

U novorozence směřují vlákna pars media et pro-
funda musculi masseteris ventrokaudálně v důsledku 
výrazně kratšího corpus mandibulae.

FUNKCE 
Hlavní soubornou funkcí musculus masseter je 

elevovat mandibulu a umožnit tak především dr-
cení potravy v rámci žvýkání (mastikace). Z celkem 
30 zkoumaných činností byla nejvyšší elektrofyziolo-
gická aktivita musculus masseter zaznamenána právě 
při drcení potravy v rámci elevace mandibuly [51]. 
Na elevaci mandibuly se podílí společně s musculus 
pterygoideus medialis jako velmi účinní synergisté, 
přičemž dohromady jsou schopni vyvinout sílu oko-
lo 420 newtonů, což z musculus masseter činí jeden 
z nejsilnějších žvýkacích svalů [9, 52]. Jeho svalová 
síla však do značné míry závisí na uspořádání obli-
čejových kostí a poloze obou čelistí vůči sobě [23, 
28]. To potvrzuje i morfologické uspořádání svalo-
vých vláken – sval je vícezpeřený; je tvořen větším 

množstvím kratších svalových vláken, jež jsou uspo-
řádána v různých úhlech okolo silných vmezeřených 
vazivových přepážek, což jsou znaky typické pro sval 
schopný vyvinout velikou svalovou sílu, který pracuje 
spíše pomaleji a vytrvaleji [9, 36]. 

Tomu odpovídá i složení svalových vláken, neboť 
sval je (v závislosti na jejich umístění; více ventrálně 
než dorzálně) tvořen z 50 – 87 % červenými svalo-
vými vlákny (vlákny typu I.), která obsahují velké 
množství červeného pigmentu myoglobinu (odtud 
název) a sarkozomů, avšak menší počet myofibril [53, 
54, 55, 56]. Jejich kontrakce je pomalejší, ale mohou 
udržovat stah relativně dlouho, jsou tedy poměrně 
odolné vůči únavě (angl. fatigue resistant). Myoglo-
bin je zde klíčovou molekulou zprostředkovávající 
dostatečné množství kyslíku, jež umožňuje aerobní 
metabolismus v průběhu svalové kontrakce [57]. 
V porovnání s jinými svaly, včetně jiných posturál-
ních svalů v těle, se jedná o nebývale vysoký obsah 
červených svalových vláken, potvrzující jeho úlohu 
v dlouhodobém antigravitačním působení (angl. 
sustained antigravitional/postural workload), s krát-
kými korekčními periodami (angl. brief rapid adjus-
tments) [15, 54, 55]. 

Uvnitř svalového bříška musculus masseter byl také 
nalezen nadprůměrně vysoký počet intrafuzálních 
svalových vláken uvnitř svalových vřetének, dosahu-
jící nebývalého počtu až 36 kusů v jednom svalovém 
vřeténku [57]. Tato skutečnost naznačuje klíčovou 
roli v proprioceptivní signalizaci z musculus masseter 
do centrálního nervového systému. Nejedná se tedy 
o nijak „hrubý“ či „nemotorný“ zdvihač dolní čelisti, 
jak může být někdy musculus masseter vnímán, nýbrž 
o vysoce přesnou aferentně-eferentní jednotku mas-
tikačního a posturálního systému s velmi jemným 
rozlišením [15]. To potvrzují elektrofyziologické stu-
die ukazující jeho zapojení především při mastikaci, 
avšak méně při prosté maximální interkuspidaci [51]. 

To vše je také důvodem, proč se jedná o jeden z nej-
častěji přímo či nepřímo postižených svalů u one-
mocnění temporomandibulárního komplexu [15]. 
Pokud je v rámci těchto poruch omezeno otevírání 
úst z myofunkčního důvodu, je tento sval nejčastější 
a nejvýznamnější příčinou, jen vzácně však příčinou 
jedinou [15]. U pacientů s dlouhodobě přítomnými 
temporomandibulárními poruchami se skladba sva-
lových vláken v musculus masseter mění ve prospěch 
bílých svalových vláken (vláken typu II.), které ob-
sahují velký počet myofibril, avšak menší množství 
myoglobinu a sarkozomů. Mají rovněž chudší cévní 
zásobení. Stahují se rychle, avšak rychleji se unaví 
(angl. fatigable), neboť jsou adaptovány na anaerob-
ní metabolismus [15]. Pro musculus masseter je navíc 
specifické, že i bílá svalová vlákna zde mají nebývale 
vysokou míru aerobního metabolismu ve srovnání 
s bílými vlákny v referenčních svalech [55]. 

S věkem síla musculus masseter výrazně narůstá. Při 
srovnání 10letých a 30letých jedinců pozorujeme vý-
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razný nárůst svalové síly, který například u musculus 
temporalis tolik nepozorujeme [47, 58 – 60]. To může 
být důvodem častého pozorování, proč jedinci se zá-
važným bruxismem mívají výrazně zbytnělý musculus 
masseter, avšak musculus temporalis nikoliv, byť jsou 
u těchto pacientů oba tyto svaly pohmatově výrazně 
bolestivé a zatuhlé [29, 61]. Klinické zkušenosti autorů 
tohoto článku tato pozorování potvrzují. Elektrofyzio-
logické studie ukazují, že největší aktivity dosahuje 
musculus masseter při maximální interkuspidaci na 
konci mastikačního cyklu, submaximální aktivity pak 
na vrcholu špičákového vedení [62]. Naopak u rychlé 
elevace mandibuly je aktivní minimálně [47].

Podíl musculus masseter na retruzi (pars profunda), 
protruzi (pars superficialis) a laterotruzi mimo mas-
tikační zatížení (celý sval ipsilaterálně) je menší, ale 
rovněž hraje roli [62, 63]. Při non-mastikační protruzi 
i non-mastikační maximální laterotruzi klesne svalo-
vá aktivita v obou svalových bříškách pod 50 % maxi-
mální aktivity [64]. Při retruzi je svalová aktivita v pars 
superficalis téměř utlumena, zatímco pars profunda je 
aktivní na 50 % maximální aktivity [64]. Při mastikaci 
pozorujeme, že na pracovní straně je pars superficia-
lis aktivní v průměru na 78 %, zatímco na balancující 
straně pouze z 25 % [64]. Naproti tomu pars profunda 
je v průběhu mastikace aktivní v průměru na 50 % na 
obou stranách, její aktivita je tedy při mastikaci pra-
volevě vyrovnána [64]. V klidové (posturální) poloze 
mandibuly je jeho aktivita minimální, udržuje společ-
ně s musculus temporalis pouze klidový tonus [33], 
přičemž se fyziologicky uplatňuje výrazně méně než 
tento hlavní posturální sval mandibuly, jak jsme po-
drobně diskutovali v našem předchozím sdělení [44].

Kromě mastikace se musculus masseter podílí i na 
dalších aktivitách orofaciálního systému, jako je příjem 
tekutin, polykání, mluvení, dýchání [51] či celá řada pa-
rafunkčních aktivit [64]. U novorozence má musculus 
masseter, v součinnosti s musculus buccinator a dalšími 
mimickými svaly, nezastupitelnou úlohu při sání.

Povědomí o skutečnosti, že pars profunda musculi 
masseteris (navzdory tomu že laterálně nepřekrývá 
capsula articularis articulationis temporomandibularis) 
působí společně s musculus sphenomandibularis, umís-
těným naopak mediálně od čelistního kloubu, jako 

synergisté při jeho stabilizaci [11, 65 – 66], je v klinické 
stomatologii poměrně malé. Jedná se však o zásadní 
informaci pro ošetřování jedinců s hypermobilitou 
čelistního kloubu, u nichž je cílem čelistní kloub pře-
devším stabilizovat (nikoli mobilizovat), k čemuž slouží 
právě cílené posilování těchto dvou svalů [66 – 68].

Úpon musculus masseter vytváří, společně s úpo-
nem musculus pterygoideus medialis, při kaudálním 
okraji corpus et angulus mandibulae vazivový pruh 
propojující oba svaly – pterygomaseterové pout-
ko (pterygomaseterová smyčka, křídložvýkačové 
poutko, pterygomandibulární poutko, mandibulární 
poutko, periangulární svalová smyčka, laqueus ptery-
gomassetericus; angl. pterygomasseteric sling), pro 
které byl nedávno českými autory navržen latinský 
termín pedica pterygomasseterica [69]. Ačkoliv 
jsou morfologie a funkce této struktury známy již 
více než sto let [70, 71], česká anatomická i stomato-
logická literatura ji, až na výjimky [5, 72, 73], zmiňuje 
jen zcela okrajově či ji zcela přehlíží [2, 18, 74 – 78]. 
Pterygomaseterové poutko je však strukturou velmi 
významnou, neboť podchycuje mandibulu, usnad-
ňuje tak elevaci a významně se podílí na přenosu 
žvýkacího tlaku [9, 72]. Má také klíčový význam 
v udržování caput mandibulae ve fossa mandibularis 
ossis temporalis, tedy hlavici v jamce čelistního klou-
bu. V situacích, u nichž je pterygomaseterové pout-
ko iatrogenně poškozeno či nepřítomno, je čelistní 
kloub značně nestabilní, přičemž hlavice při pohybu 
doslova „vypadává z jamky“ [79, 80]. Kromě toho 
může při jeho poškození vzniknout výrazný estetic-
ký defekt – například při aloplastické augmentaci 
oblasti úhlu dolní čelisti v rámci plastické chirurgie, 
při níž se augmentační materiál zasouvá mezi vněj-
ší kompaktní vrstvu angulus mandibulae a musculus 
masseter a je nutné do značné míry oddělit úpono-
vou část musculus masseter od kosti, dochází v někte-
rých případech k přetržení úponové šlachy musculus 
masseter, a z tohoto důvodu jednak „nahrnutí“ (angl. 
bulging) svalové masy musculus masseter kraniálně, 
jednak k vytvoření neesteticky vyčnívajícího kostě-
ného dolního okraje angulus mandibulae, které je 
třeba relativně složitě chirurgicky rekonstruovat [81] 
(obr. 5, 6).

Obr. 5: Ruptura musculus 
masseter – schéma.
A – nativní stav, před augmentací. 
B – ruptura periostu v časovém 
odstupu od augmentace. 
C – úplná ruptura svalu. 
Obrázek poskytl Dr. Michael 
J. Yaremchuk, Division of Plastic 
Surgery, Department of Surgery, 
Massachusetts General Hospital, 
Boston, Massachusetts, USA.

Obr. 5
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Pterygomaseterové poutko má velký negativní 
význam při relapsu po ortognátních operacích na 
dolní čelisti [82 – 85]. Typicky působí pterygomasete-
rové poutko relaps u bilaterální sagitální osteotomie 
dolní čelisti s rotací distálního fragmentu proti směru 
hodinových ručiček (angl. counter-clocwise bilateral 
sagittal split osteotomy; CCW BSSO), indikované typic-
ky pro uzávěr skeletálního otevřeného skusu a u ske-
letálních II. tříd s dlouhým obličejem [85 – 87]. Naopak, 
u ortognátních operací III. skeletálních tříd, kde je 
prováděna bilaterální sagitální osteotomie dolní čelisti 
s rotací distálního fragmentu ve směru hodinových ru-
čiček (angl. clocwise bilateral sagittal split osteotomy; 
CW BSSO), působí směr vláken pterygomaseterového 
poutka relativně výhodně a relapsu zabraňuje [88]. Zá-
kladním předpokladem úspěchu ortognátní operace 
na mandibule je korektní technické provedení vlastní 
ortognátní operace s použitím adekvátní osteosynté-
zy, se správným peroperačním usazením hlavice dolní 
čelisti do jamky čelistního kloubu (angl. condylar sea-
ting) a prevencí peroperační rotace ramus mandibulae 
[85, 89 – 91]. Reyneke et al. [92] ve své přelomové práci 
ukázali, že jako kritické se jeví následující úkony:

1. lokalizace vertikální části osteotomie v dolní 
čelisti před úponem musculus masseter, jak ji navrhl 
Epker [93],

2. peroperační uvolnění distálního fragmentu od 
úponu musculus pterygoideus medialis a od ligamen-
tum stylomandibulare, 

3. rigidní osteosyntéza pomocí minidlah [92]. 
Pokud tito činitelé nejsou dodrženi, uplatní se 

v pooperačním období funkční paměť pterygoma-
seterového poutka [83 – 85]. Přídatné chirurgické 
techniky, které peroperačně upravují úponovou část 
pterygomaseterového poutka (dorzální ostektomie 
proximálního fragmentu, parciální resekce angulus 
mandibulae) za účelem snížení napětí měkkých tkání 
či snižující pravděpodobnost interference kostních 

fragmentů (resekce distálního fragmentu), mají spíše 
minimální význam [83]. Naopak důležitá a často opo-
míjená je předoperační fyzioterapeutická příprava 
měkkých tkání i následná pooperační odpovídající 
a korektně provedená rehabilitace [66, 82, 83], neboť 
kromě pterygomaseterového poutka se v relapsu po 
ortognátních operacích uplatňuje i tah dalších svalů 
(typicky mm. suprahyoidei) a rovněž funkční paměť 
měkkých tkání [64, 65, 85, 94].

Pterygomaseterové poutko má rovněž velký význam 
při vzniku komplikací po operacích čelistního kloubu, 
zejména u chirurgické léčby ankylózy čelistního klou-
bu bez použití totální náhrady, u níž může vést zvýše-
ná aktivita těchto dvou svalů k pooperačnímu jedno-
strannému laterálnímu otevřenému skusu, frontálně 
otevřenému skusu, poruchám dýchání až s rozvojem 
iatrogenní obstrukční spánkové apnoe či k recidivě 
ankylózy kloubu (reankylóze), zpravidla jakožto výsle-
dek kombinace selhání předoperační fyzioterapeutic-
ké přípravy a odpovídající pooperační rehabilitace [95, 
96]. Peroperačně je nutno svaly pterygomaseterového 
poutka od úponu na dolní čelist částečně uvolnit (angl. 
pterygomasseteric sling release), aby bylo možné pe-
roperačně vytvořit podmínky pro obnovu pohyblivos-
ti dolní čelisti – to sice zajistí prostor pro jejich pohyb, 
ale také vyvolá fibrotizaci celé operované oblasti. Proto 
není překvapivé, že vůbec nejhorší výsledky má poope-
rační intermaxilární fixace čelistního kloubu, která vy-
tváří podmínky pro fibrotizaci a následnou kontrakturu 
svalů pterygomaseterového poutka a navození pod-
mínek pro budoucí reankylózu [97, 98]. Naproti tomu 
velmi časná, cílená a dostatečně intenzivní fyzioterapie 
této tzv. pooperační pterygomaseterové kontraktuře 
do značné míry zabrání a svalům umožní optimalizovat 
nové uspořádání úponových částí na dolní čelisti (angl. 
muscle reattachment) [98].

Pterygomaseterové poutko hraje klíčovou roli 
v dislokaci proximálního fragmentu u relativně čas-

Obr. 6a Obr. 6b

Obr. 6: Ruptura musculus masseter 
u pacienta po augmentaci tvářové 
oblasti. 
A – stav u uvolněného svalu 
v klidové poloze mandibuly (dolní 
okraj bříška svalu vyznačen 
tečkami). 
B – stav u zatnutého svalu 
v maximální interkuspidaci (dolní 
okraj bříška svalu vyznačen 
tečkami). 
Obrázek poskytl Dr. Michael 
J. Yaremchuk, Division of Plastic 
Surgery, Department of Surgery, 
Massachusetts General Hospital, 
Boston, Massachusetts, USA.
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tých zlomenin úhlu mandibuly (fracturae anguli 
mandibulae), jež tvoří přibližně třetinu všech man-
dibulárních zlomenin [99 – 101]. Zatímco příznivé 
zlomeniny úhlu mandibuly jsou takové, při nichž 
tah okolních svalů zabraňuje dislokaci fragmentů, 
nepříznivé zlomeniny jsou takové, u nichž tah svalů 
fragmenty naopak dislokuje. U příznivých zlomenin 
probíhá lomná linie od dolního okraje mandibuly 
distálně, u nepříznivých zlomenin naopak probíhá 
lomná linie od dolního okraje mandibuly meziálně, 
směrem k alveolárnímu výběžku [102]. Elevace man-
dibuly a zejména elevace spojená s okluzním zatí-
žením pak působí oddalování fragmentů od sebe, 
což narušuje hojení a může vést i k úplné dislokaci 
se srůstem fragmentů v nesprávném postavení či 
vytvoření pakloubu [100]. Nejvýznamnější svaly dis-
lokující proximální fragment ve svislém směru jsou 
právě svaly pterygomaseterového poutka, musculus 
masseter et pterygoideus medialis [100].

Bylo prokázáno, že velikost musculus masseter 
přímo úměrně koreluje s velikostí žvýkací síly [23, 
103]. Například u žen se za dobu ortodontické léčby 
masa musculi masseteris významně zmenší, přičemž 
patrnější je to více u extrakčních případů než u ne-
extrakčních – tato skutečnost souvisí se zhoršenou 
schopností mastikace v průběhu ortodontické léčby 
[104]. Naopak při parafunkčních pohybech mandi-
buly je musculus masseter jeden z nejvíce zbytně-
lých, což se označuje jako hypertrophia musculi 
masseteris (angl. masseter muscle hypertrophy, 
MMH) (obr. 7). Někdy se k názvu přidává přívlastek 
„benigní“, který naznačuje neonkologickou povahu 
zduření [37]. Tento stav vede k rozvoji čtvercového 
(„hranatého“) tvaru obličeje, jenž má výrazně mas-
kulinní charakter a zejména u žen výrazně narušuje 
estetiku dolní etáže obličeje [20, 21, 105]. Čím dří-
ve se během vývoje jedince hypertrophia musculi 
masseteris rozvine, tím výraznější jsou morfologické 

změny na úponové části mandibuly, a to ve smys-
lu celkového zbytnění a zbrázdění oblasti angulus 
mandibulae [86]. Úponová část musculus masseter 
totiž přímo a poměrně dynamicky ovlivňuje mor-
fologii v oblasti tuberositas masseterica a přilehlých 
částí mandibuly [86]. Tento jev se označuje jako teo-
rie periostálního tahu (angl. periosteal tension hy-
pothesis) [106, 107]. To potvrzuje řada experimentů; 
pokud je například u laboratorního potkana jedno-
stranně mikrochirurgicky denervován musculus ma-
sseter (bez poškození cévního zásobení či periostu), 
dochází za 69 dní k výrazné morfologické přestav-
bě ve smyslu atrofie mandibuly a vyhlazení reliéfu 
musculus masseter ve srovnání s protilehlou, kontrol-
ní stranou mandibuly [107]. Je však třeba doplnit, že 
ve srovnání s kontrolními zvířaty nacházíme znám-
ky přestavby mandibuly na obou stranách, byť na 
straně denervace musculus masseter jsou mnohem 
významnější [107]. Podobného efektu jako u dener-
vace je na mandibule dosaženo při jednostranném 
odstranění musculus masseter (unilaterální massete-
rektomii) u novorozených zvířat, a to po 5 měsících 
[108]. To ukazuje na komplexitu orofaciálního systé-
mu a jedná se o jeden z nespočtu důkazů o tom, 
že každá změna v orofaciálním systému se sice nej-
častěji odrazí nejvíce přímo v místě působení, avšak 
následně také v souvisejících, často i velmi vzdále-
ných systémech. Právě proto musí stomatolog vždy 
uvažovat komplexně a vyhýbat se co nejvíce tune-
lovému vidění problému [66, 109]. Optimálním řeše-
ním hypertrofie musculus masseter je pokud možno 
neinvazivní odstranění příčiny, zpravidla kombinací 
komplexní fyzioterapie, psychoterapie a dalších me-
tod [66, 110]. Krajní variantou je aplikace botulotoxi-
nu do svalu [111]. Extrémní, a dnes již spíše kontra-
indikovanou možností léčby je chirurgická resekce 
musculus masseter, jež je však zatížena rizikem řady 
závažných pooperačních komplikací [112].

Obr. 7a Obr. 7b

Obr. 7: Hypertrofie musculus 
masseter.
A – bilaterální hypertrofie 
musculus masseter u 21leté 
dívky. Izolovaný pohled na obličej 
dívky působí dojmem obezity či 
„měsíčkovitého typu“, jedná se 
však o vliv hypetrofie musculi 
masseteris – dívka má lehce 
astenickou postavu. 
B – pravostranná hypertrofie 
musculus masseter u 40leté ženy.
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FASCIE
Fascie jsou určené k vymezení prostoru pro pohyb 

svalů a zajištění kluznosti a plynulosti jejich kontrakce 
[113 – 115]. Nejedná se však o žádné statické útva-
ry – naopak jsou to vysoce dynamicky proměnlivé 
polyedrické architektonické sítě [113]. Fascie i ostatní 
tkáně fasciálního systému jsou také součástí úponů 
svalů či vazů, a napomáhají tak přenosu napětí mezi 
segmenty. Další jejich významnou funkcí je proprio-
ceptivní aferentace. Pokud je fascie z nějakého dů-
vodu zkrácena (stažena), nemůže se sval dostatečně 
pohybovat v plném rozsahu, v případě většího zkrá-
cení není schopen pohybu vůbec. Fascie rovněž slou-
ží k mechanické ochraně svalů a případně i dalších 
složek těla. V některých případech jsou také součástí 
úponu svalů či vazů. Fascie vytvářejí pro svaly pouzd-
ra, jimiž se mohou šířit patologické pochody, a to i na 
vzdálená místa. Spolu s kostmi vytvářejí fascie svalo-
vou přepážku – septum intermusculare, kolem ner-
vově-cévních svazků pak pochvu – vagina.

Společně s kostmi, vazy a dalšími útvary také 
pomáhají ohraničovat určité krajiny, a vytvářejí tak 
osteofasciální prostor (spatium osteofasciale), jež 
lze také někdy označit jako anatomický oddíl (ana-
tomický kompartment; compartimentum anatomi-
cum). Ten slouží k uložení (vymezení prostoru) jed-
notlivých svalů nebo funkční skupiny svalů, dále pak 
ke zlepšení oběhu krve, neboť stahem svalů v uza-
vřeném prostoru dochází ke zvětšení masy bříška 
tohoto svalu pod jeho fascií a ke stlačení cév, probí-
hajících v tomto prostoru. Pokud je krev pumpována 
proti směru gravitační síly, pracují svaly v součinnosti 
s žilními chlopněmi, což se souborně označuje jako 
svalově-žilní pumpa (angl. musculovenous pump). 
Z toho je patrné, jak je pohyb důležitý pro oběh krve. 

V klinické praxi je významné, že v anatomických 
kompartmentech slouží fascie také jako hranice pro-
ti šíření zánětů a nádorů. Prostor mezi dvěma fasci-
emi – spatium interfasciale (angl. fascial cleft/fas-
cial space), je zpravidla vyplněn řídkým kolagenním 
vazivem. To má v klinické praxi velký význam, neboť 
v tomto prostoru je vhodné provádět chirurgický 
přístup, pokud to okolnosti dovolují. Klinický význam 
fascií byl v minulosti velmi podceňován, v současné 
době je však ošetření fascií nedílnou součástí rehabi-
litační medicíny včetně fyzioterapie [71, 114].

Hlavní fascií musculus masseter je fascia paroti-
deomasseterica. V regio parotideomasseterica splý-
vá povrchová fascie čili stratum membranosum telae 
subcutaneae (fascia superficialis) s hlubokou fascií, 
neboť zde není přítomná hluboká tuková vrstva pod-
koží, jež by obě fascie oddělovala. Tato vrstva chybí 
na arcus zygomaticus, glandula parotidea a přední 
ploše musculus masseter. Hluboká fascie jako izolova-
né fascie obalují jednotlivé velké svaly a slinné žlázy, 
v dané krajině tedy jako fascia masseterica a fascia 
parotidea, protože však na sebe obě struktury nalé-
hají a nejsou odděleny tukovou vrstvou, označuje se 

fascie jako celek termínem fascia parotideomasse-
terica (žvýkačopříušní povázka; parotideomaseteric-
ká fascie). Začíná z arcus zygomaticus a kraniálně po-
kračuje jako dvojvrstevná fascia temporalis. Obaluje 
příušní žlázu a přední plochu musculus masseter, na 
zadním okraji svalu přechází do okostice dolní čelisti. 
Pod fascií je vlastní vazivové pouzdro žlázy (capsula 
glandulae parotideae). Fascie obou struktur sestávají 
z povrchového a hlubokého listu (lamina superficialis 
et profunda).

Lamina superficialis (fascia parotidea) vymezu-
je prostor (kompartment) – spatium parotideum, 
obsahující pouze příušní žlázu (glandula parotidea) 
[71]. Dovnitř parenchymu žlázy vysílá četné výběžky 
a vytváří uvnitř žlázy vazivové přepážky (septa intra-
glandularia fasciae parotideae). Kraniálně splývá s ar-
cus zygomaticus. Povrchový list fascie je silnější než 
hluboký. Fascia masseterica kryje musculus masseter. 
Hluboký list pokrývá bříško musculus masseter jako 
tenká vrstvička, která začíná od ventrálního okraje 
ramus mandibulae (mediálně od musculus masse-
ter) a běží ventrálně. Dále se otáčí okolo ventrálního 
okraje musculus masseter laterálně a běží na jeho 
vnější stranu, kterou pokrývá jako výrazně tlustší po-
vázka. Kraniálně se spojuje s okosticí laterálního okra-
je arcus zygomaticus, jehož prostřednictvím plynule 
přechází v lamina superficialis fasciae temporalis [44]. 
Kaudálně plynule přechází na krk v lamina super-
ficialis fasciae cervicalis. Dorzálně se spojuje s fascia 
parotidea, ventrálně přechází do fascia buccopharyn-
gea [74]. Kryje a chrání musculus masseter, zejména 
z laterální a ventrální strany [2, 75, 116]. S musculus 
masseter je funkčně propojena [116].

Lamina profunda je hluboký list, jenž směřuje 
mediodorzálně a odděluje glandula parotidea od 
vnější plochy musculus masseter, zadního okraje ra-
mus mandibulae, svalů připojených k processus sty-
loideus a od musculus pterygoideus medialis. Je zna-
telně slabší než povrchový list, je nejméně spojitý 
a v některých místech zde může i chybět. V určitých 
částech však naopak může pevně lnout k processus 
styloideus ossis temporalis, pars tympanica ossis tem-
poralis, ochrustavici (perichondriu) pars cartilaginea 
meatus acustici externi, ligamentum stylomandibulare, 
fascii venter posterior musculi digastrici a vnější ploše 
okostice ramus mandibulae [71]. V těchto místech se 
vlákna fascia parotideomasseterica proplétají s fascie-
mi přilehlých svalů. Fascie obaluje i processus pharyn-
geus glandulae parotideae, který směřuje mediálně 
do spatium prestyloideum. Kolem tohoto výběžku 
přechází hluboký list fascie dorzolaterálním směrem 
a zčásti splývá s fasciálním listem, kryjícím útvary 
vytvářející laterální část spatium styloideum, který 
se někdy označuje jako fascia stylopharyngea, a zde 
přechází dorzálně opět v lamina superficialis fasciae 
parotideae. Na dorzálním okraji glandula parotidea 
proráží skrz lamina profunda fasciae parotideae kmen 
nervus facialis, jehož větve v podobě plexus intraparo-
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tideus prorážejí fascii na kraniálním, ventrálním a kau-
dálním okraji glandula parotidea. Směrem ventrálním 
proráží fascii ductus parotideus a vasa transversa faciei. 
V hloubce fascií prochází koncová část arteria carotis 
externa, přítoky a kmen a větvení vena retromandibu-
laris a mízní cévy. Kaudálně přechází lamina profunda 
fasciae parotideae ve vagina carotica a obaluje také 
vena facialis communis [71].

Tractus angularis (membrana stylomandibularis, 
septum interglandulare, pars angularis fasciae cervicis, 
ligamentum mandibulostylohyoideum; angl. angular 
band, angular tract of cervical fascia, mandibulo-sty-
lohyoid ligament) je zesílený pruh fascia parotideo-
masseterica, plynule přecházející do lamina superfici-
alis fasciae cervicalis a oddělující glandula parotis od 
spatium (trigonum) submandibulares [117]. V lidském 
těle je přítomen konstantně – například ve studii na 
99 kadaverech byl nalezen ve všech případech, a to 
na obou stranách [118]. I když bývá tradičně řazen 
mezi fascie [2, 75], morfologicky a funkčně má spíše 
charakter vazu [118], navíc souvisejícího s funkcí tem-
poromandibulárního kloubu [120], proto jej řadíme 
mezi extrakapsulární vazy čelistního kloubu. Oddě-
luje tedy od sebe kompartmenty dvou slinných žláz, 
glandula parotis a glandula submandibularis [119]. 

Jako tractus angularis jej pojmenoval slavný ra-
kouský anatom, profesor a rektor Vídeňské univerzity, 
Edward Pernkopf (1888 – 1955) ve svém slavném 
čtyřdílném (sedmisvazkovém) anatomickém atlasu, 
postupně publikovaném v letech 1933 – 1960, na kte-
rém pracoval 20 let každý den, často i 18 hodin denně 
[119, 121]. Tractus angularis bývá často nesprávně za-
měňován s ligamentum stylomandibulare, což je silný 
plochý pruh vaziva, probíhající ventromediokaudál-
ně, rozepjatý mezi processus styloideus ossis temporalis 
a ligamentum stylohyoideum na jedné straně a zadním 
okrajem ramus et angulus mandibulae na straně dru-
hé. Tractus angularis je tedy široký pruh vaziva, jenž se 
rozprostírá od angulus mandibulae k ligamentum sty-
lohyoideum, popřípadě až ke cornu majus ossis hyoidei 
[118 – 120]. Při svém začátku od angulus mandibulae 
splývá s fascia masseterica kraniolaterálně a fascia 
musculi pterygoidei medialis kraniomediálně [120]. Je 
silnější dorzálně a směrem dopředu se ztenčuje. Dor-
zálně splývá také s částí lamina superficialis fasciae cer-
vicalis obalující musculus sternocleidomastoideus, ve-
předu s vazivem obalujícím glandula submandibularis 
a mediálně s fasciemi musculus stylohyoideus a venter 
posterior musculi digastrici, tedy se septum styloideum 
[118]. Mediálně rovněž splývá s fascia musculi pterygo-
idei medialis [120]. 

Shimada a Gasser [118] rozlišili tři typy: (1) Typ I. – 
silný, snadno rozlišitelný pruh vazivové tkáně, roze-
pjatý mezi angulus mandibulae a ligamentum stylo-
hyoideum. Je nejčastější, vyskytuje se v 43 % případů. 
(2) Typ II. – základní průběh tractus angularis je shod-
ný jako u typu I., má však širší rozsah, daný tím, že je 
kraniálně souvislý s ligamentum stylomandibulare. Je 

méně častý, vyskytuje se v 37 % případů. (3) Typ III. – 
základní průběh tractus angularis je shodný jako 
u typu I., vaz je však celkově méně vyvinut, před-
stavuje jen slabý proužek vazivové tkáně s menším 
funkčním významem. Tento typ je vyvinut nejméně 
často, ve 22 % případů [118]. 

Není zásadní rozdíl v morfologicko-funkčním 
uspořádání tractus angularis pravé a levé strany, 
mezi muži a ženami, ani ve vztahu k věku jedince 
[11]. Z funkčního hlediska jej řadíme mezi extrakap-
sulární vazy temporomandibulárního skloubení, byť 
vymezuje spíše pohyblivost jazylky vůči mandibule 
než naopak [120]. Tractus angularis lze využít jako 
orientační strukturu při řadě chirurgických operací 
v submandibulárním prostoru [119, 122]. Slouží jako 
částečná (neúplná) bariéra pro šíření zánětlivých 
a nádorových procesů mezi spatium parotideum 
a spatium submandibulare [36, 43, 119].

SYNTOPIE
Na povrchu musculus masseter leží snopce platy-

sma, musculus risorius a musculus zygomaticus major, 
větve nervus facialis a vasa transversa faciei. Dorzální 
třetina svalu je z vnější strany zcela překryta příušní 
slinnou žlázou (glandula parotis). V krajním případě 
však může překrývat i tři čtvrtiny plochy svalu [111]. 
Vývod této žlázy (ductus parotideus) běží po laterál-
ním povrchu svalu kupředu k musculus buccinator, 
skrze nějž proráží do ústní dutiny, do vestibulum oris 
a ústí na sliznici tváře ve výši horního druhého mo-
láru. 

Umístění příušní žlázy a jejího vývodu jsou velmi 
významné pro chirurgické výkony v této krajině, na-
příklad při aplikaci botulotoxinu do svalu se doporu-
čuje injektáž do dolní poloviny svalu, přibližně 1 cm 
dorzálně od jeho předního okraje [123, 124].

Na mediální plochu musculus masseter naléhá 
ramus mandibulae, musculus temporalis a corpus adi-
posum buccae, jež ho odděluje od musculus buccina-
tor a nervus buccalis. Variabilně mohou být snopce 
musculus masseter propojeny mediálně s musculus 
temporalis [46, 125], ventrálně pak s musculus bu-
ccinator [9, 125]. Před předním okrajem svalu nebo 
v těsném kontaktu s ním běží vena facialis, zatímco 
arteria facialis běží více ventrálněji, zpravidla zcela 
bez kontaktu se svalem [111]. Vmezeřená vazivová 
tkáň mezi jednotlivými částmi svalu je topograficko-
-anatomicky i funkčně spojena kraniálně s vmezeře-
ným vazivem v okolí musculus temporalis, do hloubky 
pak s corpus adiposum buccae [9, 44]. V prostoru mezi 
pars media et superficialis probíhá největší množství 
cév a nervů zásobujících musculus masseter [9]. Mezi 
jednotlivými částmi svalu nebo mezi pars profunda 
a capsula articularis articulationis temporomandibula-
ris může být variabilně vytvořen tíhový váček – bur-
sa musculi masseteris, poprvé popsaný již v 18. sto-
letí [9, 125, 126].
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INERVACE
Musculus masseter je inervován prostřednictvím 

nervus massetericus z nervus mandibularis (n. V3), 
který ke svalu přichází z fossa infratemporalis skrz 
incisura mandibulae (v anglosaské klinické literatuře 
často označována jako „sigmoid notch“), společně se 
stejnojmennými cévami (obr. 8, 9). Probíhá zde tedy 
dorzálně od šlachy musculus temporalis. Jak ukázali 
čeští anatomové, kmen nervu standardně probíhá 
v dorzální polovině prostoru vymezeného okraji inci-
sura mandibulae [126]. Hlavní kmen nervus massete-
ricus je konstantně samostatný, nezdvojený [9, 126]. 
Lze jej poměrně pravidelně nalézt 14 mm kaudálně 
od arcus zygomaticus, 11 mm mediálně od capsula 
articularis articulationis temporomandibularis a 8 mm 
kraniálně od dna incisura mandibulae [124]. Pokud 
sval předozadně rozdělíme na třetiny, je nervus 
massetericus vzdálen od dolního okraje mandibuly 
v průměru 33 mm na hranici přední a střední třetiny 
a 47 mm na hranici střední a zadní třetiny [127]. Nej-
menší vzdálenost od kraniometrického bodu gonio-
nu je v průměru 32 mm [127].

Z vnější strany je tato oblast označována jako 
subzygomatický (podjařmový) trojúhelník – trigo-
num subzygomaticum, ohraničený kraniálně arcus 
zygomaticus, dorzálně capsula articularis articulati-
onis temporomandibularis a ventrokaudálně ramus 
temporalis anterior nervi facialis [128]. Nerv zde probí-
há ventrokaudálním směrem, v polovině úhlu mezi 
dolním okrajem arcus zygomaticus a svislou tečnou 
předního okraje kloubního pouzdra čelistního klou-
bu, přičemž jak dolní okraj arcus zygomaticus, tak 
přední okraj caput mandibulae lze v klinické praxi 
velmi snadno nahmatat [128]. Po prostupu skrz inci-

sura mandibulae se nervus massetericus záhy větví na 
3 – 7 hlavních větví [9, 124, 126, 129]. Jen výjimečně 
kmen nervu pokračuje bez větvení ještě 2 – 3 cm za 
úroveň incisura mandibulae, a to ventrokaudálně, do 
prostoru mezi pars profunda et media musculi masse-
teris a větví se až zde [127, 128]. 

Když rozdělíme sval ventrokaudálně skloněnou osou 
na dvě stejné poloviny (napříč průběhem vláken pars 
superficialis), zjistíme, že více než 70 % nervových vláken 
vstupuje do svalu v jeho horní polovině, což do značné 
míry souvisí s výrazně vyvinutou šlašitou částí v dolní 
části [124, 130]. Zajímavé je také zjištění, že více než po-
lovina nervových vláken vstupuje do kraniální čtvrtiny 
svalu, což souvisí s bohatou inervací jak pars profunda 
jako takové, tak s nutností velmi přesných a cílených po-
hybů snopečků vyzařujících do oblasti čelistního klou-
bu, tedy s přítomností výrazně menších motorických 
jednotek v těchto snopečcích [34, 49, 130]. 

Klinicky významné je také zjištění, že všechna 
místa vstupu nervových vláken do svalu jsou ulo-
žena kaudálně od orbitomeatální linie (spojnice 
středu vnějšího zvukovodu a okraje vnějšího oční-
ho koutku), přičemž od této linie jsou místa vstupu 
nervových vláken umístěna v průměrné vzdálenosti 
44 mm (rozptyl 31 – 75 mm) [124]. Přístup k nervu je 
optimální z dorzální strany, po částečném odklope-
ní pars superficialis (plná mobilizace pars superficialis 
není žádoucí ani potřebná) vstupem do vrstvy mezi 
pars media et profunda [129]. 

Anestezie nervus massetericus neboli maseterová 
nervová blokáda (angl. masseteric nerve block), 
zavedená v roce 2009, je možnou modalitou léčby 
nesnesitelných orofaciálních bolestí myogenního 
původu [131]. 

Obr. 8 Obr. 9

Obr. 8: Vzdálenost nervus 
massetericus od orientačních bodů: 
(1) vzdálenost od dolního okraje 
mandibuly na hranici přední 
a střední třetiny svalu, 
(2) vzdálenost od dolního okraje 
mandibuly na hranici střední 
a zadní třetiny svalu, 
(3) nejmenší vzdálenost od 
kraniometrického bodu gonionu. 
Modifikováno podle Hwang et al. 
(2005).

Obr. 9: Frontální řez musculus 
masseter ukazující vztah nervus 
massetericus k jednotlivým 
vrstvám svalu. 
D – pars profunda. 
M – pars media. 
Md – mandibula. 
N – nervus massetericus. 
S – pars superficialis. 
Z – arcus zygomaticus. 
Modifikováno podle Hwang et al. 
(2005).
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Variantou této blokády je dvojitý blok (angl. twin 
block), podávaný do blízkosti crista infratemporalis 
alae majoris ossis sphenoidalis, který kromě nervus 
massetericus vyřadí i nervi temporales profundi, záso-
bující musculus temporalis [132, 133]. Provádí se z ex-
traorálního přístupu. Jehlu 25G nebo 27G zavádíme 
extraorálně, po dezinfekci místa vpichu, těsně nad 
arcus zygomaticus přibližně 1 cm ventrálně od pro-
cessus frontalis ossis zygomatici, pod úhlem 35 – 45° 
a v tomto místě deponujeme 1,8 ml lidocainu s pří-
davkem adrenalinu v koncentraci 1 : 100 000 [133]. 
Při správném provedení nehrozí zasažení velkého 
cévního (arteria temporalis superficialis) či nervového 
kmene (truncus nervi facialis), oba jsou uloženy dor-
zokraniálně od místa vpichu. Nepříjemnou kompli-
kací této jinak poměrně účinné techniky je nechtěné 
ovlivnění větví nervus facialis anestetickým rozto-
kem, které vede k jeho dočasné, reverzibilní obrně. 
V takovém případě, vzhledem k neschopnosti uzavřít 
ipsilaterální oční štěrbinu, je třeba především zajistit 
prevenci vysychání rohovky a do oka je třeba apli-
kovat oční mast, oční víčka uzavřít a zajistit náplastí, 
a to po dobu trvání obrny [133]. V opačném případě 
hrozí nevratné poškození rohovky s rizikem závažné-
ho poškození zraku. Jedná se v zásadě o stejný po-
stup jako u náhodné anestezie větví nervus facialis při 
mandibulární blokádě [73]. 

Maseterová nervová blokáda i dvojitý blok by měly 
být využívány spíše v těžších případech, jako dopl-
něk komplexní fyzioterapeutické léčby, ostatně jako 
veškeré invazivní techniky užívané v léčbě orofaciální 
bolesti [29, 133].

Kmen nervus massetericus je stále častěji využí-
ván v plastické a rekonstrukční chirurgii obličeje 
(angl. facial reanimation procedures), což činí ze-
vrubnou znalost jeho topograficko-anatomických 
vztahů klinicky velmi významnou [124, 134]. 

U nevratných obrn nervus facialis (n. VII.) mohou 
být kmen lícního nervu nebo některá z jeho větví 
(typicky větve inervující musculus orbicularis oculi) 
mikrochirurgicky napojeny na nervus massetericus, 
čímž lze obnovit pohyblivost mimického svalstva 
v oblasti obličeje [127, 129, 134, 135]. Tento výkon, 
zvaný transfer nervus massetericus (angl. masse-
teric-facial nerve neurorrhaphy), se v rámci plastické 
chirurgie a neurochirurgie úspěšně provádí od roku 
1978 [134, 136], byť první pokusy byly provedeny již 
v roce 1925 [129]. Jak ukazují pokusy na zvířatech 
i zkušenosti z klinické praxe, lze k přenosu dokonce 
využít celý nervus massetericus, neboť i když denerva-
ce musculus masseter vede k jeho atrofii, jeho funkci 
převezmou ostatní ipsilaterální žvýkací svaly v čele 
s musculus temporalis [107, 129, 134, 136]. 

U částečně vratných obrn nervus facialis může ně-
kdy docházet v rámci Wallerovy regenerace nervo-
vých vláken k jejich zapojení do jiných funkčních sku-
pin, což vyvolává artificiální souběžné pohyby dvou 
a více svalových skupin – synkinézy. Příkladem je 

situace, při níž se pacient snaží zavřít oko a mimo-
volně současně s tím provede ipsilaterálně elevaci 
ústního koutku. V takovém případě je napojení ra-
mus zygomaticus nervi facialis a nervus massetericus 
rovněž úspěšné [137]. Nervus massetericus může být 
také využit k dočasnému napojení na větve nervus 
facialis, jakožto způsob prevence atrofie mimických 
svalů do okamžiku definitivní rekonstrukce, v rámci 
konceptu „hlídání lícního nervu“ (angl. facial nerve 
baby-sitting), který do praxe zavedla v roce 1984 
americká plastická chirurgyně Julia K. Terzis [138].

CÉVNÍ ZÁSOBENÍ
Klasické anatomické učebnice udávají, že tepenné 

zásobení obstarává arteria masseterica, větev pars 
pterygoidea arteriae maxillaris [2, 6, 75]. Studie ukazu-
jí, že přibližně v polovině případů je tato tepna zdvo-
jena [126]. Při podrobnějším studiu také zjistíme, že 
musculus masseter kromě této hlavní cévy zásobuje 
až šest dalších, samostatných zdrojů:

1. větev z arteria transversa faciei z laterální strany 
(100 % případů),

2. větvičky z arteria facialis přicházející z ventrální 
a kaudální strany (88 % případů),

3. větev z arteria carotis externa přicházející z dor-
zolaterální strany (56 % případů),

4. variabilní arteria premasseterica (z arteria facialis) 
přicházející z ventrální strany (56 % případů),

5. větev z arteria temporalis superficialis přicházející 
z dorzolaterální strany (36 % případů),

6. větev z arteria temporalis profunda anterior z ven-
tromediální strany (24 % případů) [139] (obr. 10). 

Žilní krev odtéká cestou vena masseterica do 
plexus pterygoideus. Přibližně v polovině případů 

Obr. 10: Tepny musculus masseter. 
MbFA – ramus massetericus 
arteriae facialis. 
MbPA – ramus massetericus 
arteriae praemassetericae. 
MbTFA – ramus massetericus 
arteriae transversae faciei. 
MbECA – ramus massetericus 
arteriae carotis externae. 
MbMA – ramus massetericus 
arteriae maxillaris. 
MbSTA – ramus massetericus 
arteriae temporalis superficialis. 
MbDTA – ramus massetericus 
arteriae temporalis profundae. 
STA – arteria temporalis 
superficialis. 
ECA – arteria carotis externa. 
Mx – arteria maxillaris. 
TFA – arteria transversa faciei. 
DTA – arteria temporalis profunda. 
PA – arteria praemasseterica. 
FA – arteria facialis. 
Modifikováno podle Won et al. 
(2012).

Obr. 10
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je žíla zdvojena, výjimečně jsou přítomny tři venae 
massetericae [126]. Průběh vena masseterica mezi bříš-
kem svalu a ramus mandibulae má zásadní význam 
pro klinickou praxi. V případě prolongovaných stahů 
musculus masseter a/nebo vytvoření spoušťových 
bodů ve svalu může docházet k významnému ome-
zení žilního odtoku ze svalu, což vyústí v jeho zhor-
šené zásobení kyslíkem a živinami, hromadění meta-
bolitů ve svalu a vznik „začarovaného kruhu“ (circulus 
vitiosus), který brání jeho relaxaci a přispívá k dalšímu 
stupňování prolongované kontrakce [15]. Průběh ar-
teriae et venae massetericae kopíruje do značné míry 
větvení a průběh nervus massetericus [36]. 

POHMATOVÉ VYŠETŘENÍ
Základní principy pohmatového (palpačního) vy-

šetření v orofaciální oblasti byly podrobně popsány 
v naší recentní monografii [109], proto se zde o něm 
zmíníme jen stručně. 

Pohmat v orofaciální oblasti provádíme u ležícího 
pacienta. Při palpaci vždy srovnáváme pravou a levou 
stranu. Při každém vyšetřování měkkých tkání vyzve-
me pacienta k uvolnění svalů. Pohmat musí být jem-
ný a šetrný, zvláště u dětí a citlivých osob. Po palpa-
ci vždy vyčkáme několik vteřin na reakci měkkých 
tkání (angl. soft tissue latency), opožděná citlivost, 
bolestivost či zarudnutí kůže představují další důleži-
té informace pro lékaře [64, 65]. Snažíme se, pokud 
možno, předcházet pacientovým obranným reakcím, 
nikoli je překonávat, a proto vyšetřujeme bez šperků 
a s ostříhanými nehty, před pohmatovým vyšetřením 
si ohřejeme studené ruce, postupujeme z míst nebo-
lestivých směrem k místům bolestivým [109, 140]. 

Vyšetření kůže v orofaciální oblasti povrchovým 
pohmatem zahrnuje informaci o jejím stavu, na-
pětí, teplotě, vlhkosti (suchosti) a útvarech na kůži 
a v podkoží. V rámci hlubokého pohmatu vyšetřu-
jeme tvar, velikost, povrch, pohyblivost a konzistenci 
hlubších struktur. Sval může být patologicky ochablý, 
fyziologicky napjatý nebo naopak křečovitě stažený. 

Pohmat svalu hodnotíme podle Grabera násle-
dovně:

 • Stupeň 0 – bez bolesti a známek spazmu;
 • Stupeň I – pacient pociťuje zvýšenou citlivost 
svalu (angl. tenderness, soreness);

 • Stupeň II – pacient pociťuje bolest; 
 • Stupeň III – pacient pociťuje výraznou bolest, 
doprovázenou ostatními příznaky, a odmítá další 
dotyk příslušné krajiny [73, 109, 141].
Při palpačním vyšetření musculi masseterici zazna-

menáváme bolestivost, pohyblivost, teplotu, sou-
měrnost, tonus (napětí) a případné svalové spazmy 
(obr. 11). Pohmat provádíme konečky prstů nebo 
posledními články ukazováku či prostředníku. Dosa-
žený tlak při pohmatu nemá přesáhnout 10 newto-
nů. Vyšetření provádíme zpravidla u ležícího pacien-
ta na pozici 12. 

Citlivost musculus masseter na dotyk, hodnocení 
jeho tonu a umístění případných spouštěcích ne-
uralgických zón provádíme kombinovanou bima-
nuální extraorální palpací pars superficialis na obou 
stranách. Ústa mají být mírně či více přiotevřena 
(dle potřeby), hlavní je, aby zuby nebyly v kontaktu. 
Hmatáme zpravidla na 2 – 4 místech dané oblasti. 
Posoudíme zejména přítomnost kontraktury, trizmu, 
tetanie a atrofie svalstva [73, 109]. Začátek povrcho-
vé části svalu hmatáme podél dolního okraje arcus 
zygomaticus, přibližně 1 cm ventrálně od hlavice če-
listního kloubu, svalové bříško pars superficialis při-
bližně v polovině vzdálenosti mezi arcus zygomaticus 
a dolním okrajem dolní čelisti, a to v celé ventrodor-
zální délce svalu, a úpon svalu přibližně 1 cm nad 
dolním okrajem těla dolní čelisti, ve směru ventro-
dorzálním. Následně hodnotíme extraorální palpací 
ventrálně od hlavice čelistního kloubu pars profunda 
musculi masseteris každé strany zvlášť [73, 109].

MOŽNOSTI OVLIVNĚNÍ V RÁMCI 
FYZIOTERAPIE A OSTEOPATIE

Z pohledu fyzioterapie a léčebné rehabilitace 
obecně je vždy zapotřebí nejprve na základě vstup-
ního kineziologického vyšetření stanovit místo pů-
vodu obtíží, tj. umět rozlišit mezi primárním místem 
určité poruchy a sekundárními spazmy či blokádami, 
které se mohou řetězit do jiných, často velmi vzdále-
ných míst [142 – 145]. V tomto ohledu se problema-
tika neliší od postupu při ošetřování jiných žvýkacích 
svalů, jak jsme popsali dříve [44, 45]. 

V diagnostice je rovněž podstatné rozlišit, zda se 
porucha nachází v kloubních strukturách (např. blo-

Obr. 11

Obr. 11: Palpace musculus 
masseter pod arcus zygomaticus 
v oblasti čelistního kloubu. 
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káda, artróza či decentrace), nebo ve svalově-vazi-
vovém aparátu (např. snížená svalová síla, spazmus, 
dyskoordinace), případně zda není klinický obraz 
jejich kombinací. 

Dále je důležité zjistit, zda jde o poruchu struktu-
rální, či pouze funkční [142]. V diferenciální diagnos-
tice je také třeba odlišit především odontogenní 
původ obtíží, úraz, iatrogenní poškození, esenciální 
neuralgii trigeminu (v české stomatologii a neuro-
logii velmi často falešně pozitivně diagnostikovaná 
jednotka) a neoplázii. V tomto procesu má stoma-
tolog nenahraditelnou úlohu jako hlavní diagnostik. 

Z pohledu terminologického je důležité zmínit do-
dnes se objevující termín Costenův syndrom, pojme-
novaný po americkém otorinolaryngologovi Jamesi 
Costenovi (1895 – 1962), který ve 30. letech 20. století 
vytvořil sérii prací popisujících podrobně symptoma-
tologii onemocnění čelistního kloubu [146 – 149]. Ač 
Costen ve své práci zdůrazňoval především otologic-
ké obtíže (zalehnutí ucha, tinnitus, vertigo) vycházející 
z temporomandibulární oblasti v důsledku ztráty po-
stranních zubů, byl od té doby zaveden termín Cos-
tenův syndrom pro téměř všechny projevy onemoc-
nění temporomandibulárního kloubu a souvisejících 
struktur [146 – 149]. Tento termín, výrazně nadužívaný 
až zneužívaný po celý zbytek 20. století, je dnes pova-
žován za archaický a neměl by se proto používat, resp. 
měl by být nahrazen seriózní diferenciálně diagnostic-
kou rozvahou [29].

Kromě postavení hlavy, stavu krční páteře, žeber, 
pánve a pánevního dna ovlivňuje čelistní kloub 
a stav musculi masseterici také nestejná délka dolních 
končetin, deviace nohy či nesouměrnost chodidel. 
Východiskem odpovídající léčby musculi masseterici 
je proto terapie posturálního systému pacienta jako 
celku, detailnější výčet těchto technik však přesahu-
je zaměření tohoto příspěvku, proto odkazujeme na 
příslušnou literaturu [15, 142, 150, 151]. V léčbě se 
poté fyzioterapeut snaží ošetřit jednak místo primár-
ního postižení a případně také další související struk-
tury, které mohou být rovněž zdrojem nocicepce. 

Možnosti přímého ovlivnění musculus masseteri-
ci fyzioterapeutem jsou, vzhledem k anatomickému 
uložení svalu, poměrně široké. Základní technikou je 
ošetření spoušťových bodů (angl. trigger points) 
z extraorálního přístupu, a to ve všech třech funkč-
ních skupinách svalového bříška, povrchové, střední 
i hluboké; v posledně dvou jmenovaných vzhledem 
k jejich úzké souvislosti ošetřujeme spoušťové body 
současně [15, 152] (obr. 12). Jedná se o manuální 
techniku, při níž působíme konstantním tlakem na 
příslušné místo až do okamžiku dosažení tzv. „feno-
ménu tání“ a pozorujeme i případné vyzařování do 
vzdálených míst, v tomto případě zejména do oblasti 
horní a dolní čelisti, laterální části čela a do čelistního 
kloubu [15, 142, 143]. 

Pro stomatologii je nesmírně důležité, že z krani-
ální části pars superficialis musculi masseteris může 

Obr. 12: Možnosti ovlivnění musculus 
masseter v rámci fyzioterapie 
a osteopatie. Ošetření spoušťových bodů. 
A – začátek pars superficialis musculi 
masseteris – lokalizace spoušťových 
bodů (křížek) a místo propagace bolesti 
(plná plocha). 
B – bříško pars superficialis musculi 
masseteris – lokalizace spoušťových 
bodů (křížek) a místo propagace bolesti 
(plná plocha). 
C – úponová část pars superficialis 
musculi masseteris – lokalizace 
spoušťových bodů (křížek) a místo 
propagace bolesti (plná plocha). 
D – pars profunda musculi masseteris – 
lokalizace spoušťových bodů (křížek) 
a místo propagace bolesti (plná plocha).

Obr. 12a

Obr. 12b

Obr. 12c

Obr. 12d
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bolest vyzařovat mimo jiné do horních stoliček, za-
tímco ze střední části pars superficialis musculi ma-
sseteris může bolest vyzařovat do dolních stoliček 
[15]. Naopak z kaudální části pars superficialis musculi 
masseteris nebo z pars media et profunda musculi 
masseteris spoušťové body do oblasti zubů typicky 
nevyzařují, z pars profunda musculi masseteris však 
mohou vyzařovat do oblasti temporomandibulární-
ho kloubu [15] (obr. 12). Obtíže vyplývající z přítom-
nosti spoušťových bodů se stupňují při otevírání úst, 
žvýkání a ležení na postižené straně [15]. Mezi udržo-
vací činitele spoušťových bodů patří parafunkční ak-
tivity (skřípání, zatínání, okusování předmětů), zívání 
s extrémním otevíráním úst a pojídání krajně velkých 
soust (typicky vysoké hamburgery) a nadměrně 
tvrdé stravy [15, 29]. Přítomnost spoušťových bodů 
je mimo výše popsané vyzařování bolesti spojena 
s tenzními bolestmi hlavy, temporomandibulárními 
poruchami a tinnitem [15]. 

Mezi další metody přímého ovlivnění musculi ma-
sseterici patří také metoda cílené postizometrické 
svalové relaxace (PIR) a přímá mobilizace čelistního 
kloubu (obr. 13), pomocí které obnovujeme kloubní 
hru (kloubní vůli; angl. joint play) v čelistním kloubu, 
a tím ovlivňujeme i discus articularis a svalové napětí 
musculus temporalis, a současně i dalších žvýkacích 
svalů.

Můžeme rovněž využít možnosti nepřímého 
ovlivnění musculus masseter. Na prvním místě jsou 
to techniky ošetření spoušťových bodů ve funkčně 
souvisejících svalech, typicky u ostatních žvýkacích 
svalů, extenzorů šíje, nadjazylkových či podjazylko-
vých svalů, flexorů krku atd. [15, 142, 143, 152]. Způ-
soby ovlivnění musculus masseter jsou tedy relativně 

podobné možnostem ovlivnění musculus temporalis, 
avšak naopak v přímém protikladu k musculus ptery-
goideus lateralis, u nějž nepřímé ovlivnění převažuje, 
jak je podrobně uvedeno v našich předchozích stu-
diích [44, 45].

Významným a častým prvkem nepřímého ovliv-
nění musculus masseter jsou mobilizační techniky 
přilehlých částí a míst se zřetězenými blokádami, 
kterých je nepřeberné množství. Jejich výběr vychází 
především z výsledků vyšetření u příslušného paci-
enta, tj. je velmi individuální. Techniky, které se v této 
indikaci používají, ovlivňují nejčastěji blokády čelist-
ního kloubu, atlantookcipitálního kloubu, páteře, že-
ber, jazylky a pánve [142, 143, 152, 153].

Moderním souborem technik ovlivňujících nepří-
mo musculus masseter jsou fasciální manipulace 
dle Steccové. Spočívají v ošetření míst s patologicky 
omezeným kluzem vazivových vrstev po sobě, tzv. 
fasciálních denzifikací a alterací, v přilehlých oblas-
tech lebeční klenby, žvýkacích a mimických svalů, 
svalů krku a šíje (obr. 14). Provádějí se hlubokým tře-
ním pomocí kloubů ruky, konečků prstů nebo lokty 
k ovlivnění hlubokých svalových fascií. Podobně jako 
u ošetření spoušťových bodů se i zde fyzioterapeut 
řídí podle možného vyzařování do vzdálených míst 
na těle, které se snaží ovlivnit [71, 114]. 

Představiteli české školy fyzioterapie (rehabilitační-
ho lékařství) jsou například Karel Lewit a jeho manu-
ální terapie [154], Vladimír Janda a jeho diagnostika 
a terapie funkčních poruch pohybového aparátu 
[155, 156] nebo František Véle a jeho klinická kine-
ziologie [145, 157]. Typický je pro tuto školu kom-
plexní pohled na pohybový aparát, včetně doplnění 
o neurofyziologické zákonitosti, jako jsou nádecho-

Obr. 13: Možnosti ovlivnění 
musculus masseter 
v rámci fyzioterapie a osteopatie. 
Postizometrická relaxace.

Obr. 14: Možnosti ovlivnění 
musculus masseter v rámci 
fyzioterapie a osteopatie. Fasciální 
manipulace dle Stecca.

Obr. 13 Obr. 14
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vě-výdechové synkinézy, pohyb očí ve vztahu ke 
svalovému napětí, dechu a posturální aktivitě a kon-
krétně u čelisti i využití např. zívacího reflexu. Nezna-
lost toho, že vyškolený fyzioterapeut tyto techniky 
ovládá, je na škodu mezioborové spolupráce. Pro 
podrobnosti o těchto technikách odkazujeme na 
příslušné publikace [145, 154 – 157].

Velmi významné techniky nepřímého ovlivnění 
musculus masseter jsou osteopatické techniky, tj. 
měkké manipulační techniky ovlivňující vzájemné 
postavení kostních struktur, a jejich prostřednictvím 
i ostatních souvisejících struktur. Jednou z nejúčin-
nějších osteopatických technik je kraniosakrální 
osteopatie (obr. 15, 16). Jedná se o velmi jemnou 
metodu, jejímž principem je vyšetření pohyblivosti 
kraniosakrálního systému, do kterého zahrnujeme 
lebku, mozkové a míšní pleny, mozkomíšní mok 
a celý páteřní kanál, včetně křížové kosti. Osteopat 
cvičeným hmatem testuje pohyblivost jednotlivých 
částí kraniosakrálního systému a diagnostikuje v sys-
tému omezení („restrikce“) a patologie („léze“), kte-
ré brání zdravým a přirozeným funkcím organismu, 
přičemž systém velmi jemně koriguje. Veškeré po-
užívané manipulace nepřesahují tlak nebo tah pěti 
gramů. Terapeut k nastolení harmonie využívá auto-
regulační schopnosti organismu, proto je léčba vel-
mi bezpečná [158]. Nejvýznamnější strukturou sou-
visející s musculus masseter je v rámci kraniosakrální 
osteopatie os zygomaticum a mandibula (obr. 15). 
Důležité je také ošetření ossa temporalia a s nimi 
související strukturu neuromeningeálního systému 
tentorium cerebelli [152, 159] (obr. 16). Další možnos-
tí je viscerální a neurální manipulace dle Barrala, 
která je rovněž zacílena na ošetření přilehlých struk-

tur, zejména na os sphenoidale a tentorium cerebelli 
[160, 161]. V případě, že primární postižení se nachází 
v oblasti hrudních nebo břišních orgánů, ošetřujeme 
příslušnou oblast například viscerální manipulací 
dle Barrala, která je cílena na harmonizaci mobility 
a motility příslušného orgánu [160, 161].

Nedílnou součástí fyzioterapie jsou veškeré aktiv-
ní techniky pro nápravu otevírání úst (kontrolované 
otevírání úst), žvýkání a zlepšení vnímání těla, přede-
vším samotné orofaciální oblasti. Jednou z nejšetr-
nějších technik je Feldenkraisova metoda, jejímž 
hlavním cílem je zlepšení koordinace svalů a har-
monizace pohybů. Léčba probíhá buď individuálně, 
nebo ve skupině. Techniky nejsou primárně založeny 
na stereotypním opakování pohybů ani zvyšování 
svalové síly či rozsahu pohybů v kloubech, nýbrž na 
zvyšování schopnosti vnímat tělo a svalové napětí 
u jednotlivých pohybů [162].

ZÁVĚR
Musculus masseter je topograficky i funkčně po-

měrně velmi komplikovaný systém. Vývoj, růst i evo-
luční příběh tohoto svalu jsou neméně zajímavé 
a klinicky významné [podrobněji viz 163, 164]. Před-
stavuje párový čtyřhranný vícezpeřený masivní žvý-
kací sval, rozepjatý od jařmového oblouku po úhel 
a dolní části ramene dolní čelisti. Má zásadní význam 
v estetice obličeje, je důležitým znakem pohlavního 
dimorfismu. Je to jeden z nejsilnějších žvýkacích 
svalů, tvořený převážně červenými svalovými vlákny. 
Společně s musculus pterygoideus medialis provádí 
elevaci mandibuly, v rámci pterygomaseterového 
poutka. Kromě toho se podílí na protruzi, retruzi 

Obr. 15: Možnosti ovlivnění 
musculus masseter 
v rámci fyzioterapie a osteopatie. 
Mobilizace os zygomaticum. 

Obr. 16: Možnosti ovlivnění 
musculus temporalis 
v rámci fyzioterapie a osteopatie. 
Mobilizace ossa temporalia.

Obr. 15 Obr. 16
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a laterotruzi mandibuly. Hraje zásadní roli v etiopa-
togenezi kraniomandibulárních parafunkcí, dislokaci 
zlomenin mandibuly, relapsu po ortognátních ope-
racích. 

Většina svalu je dobře přístupná jak palpačnímu 
vyšetření, tak ovlivnění fyzioterapeutem. Těchto ne-
invazivních (nechirurgických) a při správném prove-
dení i vysoce účinných možností je však v současné 
stomatologii a maxilofaciální chirurgii relativně málo 
využíváno. 

Dnes již rozsáhlé a každým dnem dále narůstající 
poznatky o souvislostech krční páteře, svalů a vazivo-
vých struktur orofaciálního systému na jedné straně 
a chrupu, čelistí a čelistního kloubu na straně druhé 
již nelze dále opomíjet a jsou tedy moderní výzvou 
pro každého stomatologa. Vyžadují sice na jedné 
straně výrazné rozšiřování a prohlubování znalostí 
i dovedností, na druhé straně však umožňují zabra-
ňovat rozvoji a případně i řešit řadu funkčních pro-
blémů stomatognátního systému, které bylo dříve 
možné řešit jen velmi omezeně. 

Jako optimální se z tohoto pohledu jeví úzká spo-
lupráce stomatologa, fyzioterapeuta a klinického 
logopeda, ideálně v rámci jednoho pracoviště [44, 
45]. Vzájemná interakce těchto tří profesí nesmírně 
obohacuje tyto specializace a výrazně rozšiřuje pre-
ventivně-terapeutické možnosti stomatologické, fy-
zioterapeutické (rehabilitační) a logopedické péče, 
v rámci širokého (a v ČR téměř nevyužívaného) tera-
peutického okna, v němž se na jednom okraji nachá-
zí asymptomatický pacient, u kterého lze preventiv-
ně-terapeuticky velmi účinně zasáhnout, na druhém 
okraji pak chirurgický pacient, u něhož již nezbývá 
než operační léčba (maxilofaciální chirurgie, ortope-
die, neurochirurgie). 

Autoři mohou z vlastní zkušenosti spolupráci sto-
matologa a fyzioterapeuta v rámci jednoho pracoviš-
tě všem kolegům jen doporučit. Z hlediska výzkumu 
i pedagogiky v dané oblasti je nesmírně cenné, po-
kud je členem týmu i klinicky uvažující anatom, který 
zasazuje známé anatomické skutečnosti do nových 
klinických kontextů a tyto dále rozvíjí.

Terminologická poznámka
Užívání terminologie popisující laterální, mediální, ventrální a dorzální pohyb mandibuly se v anatomické, 
kineziologické a gnatologické literatuře různí s tím, že se různě používají koncovky -trakce, -truze a -pulze. 
V tomto textu užíváme výlučně termíny laterotruze, mediotruze, protruze a retruze, bez uvádění synonym 
či širší diskuze na toto téma, neboť článek na toto téma byl společně s jazykovědným rozborem uveřejněn 
v časopise LKS, a proto na něj zde jen odkazujeme [165].
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