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Okolicę skroniową ograniczają liczne warstwy powięzi, poduszeczki tkanki 
tłuszczowej oraz przedziały tkankowe. Znajomość tego obszaru pomaga zrozumieć 
kształt i zarys okolicy skroniowej. Ułatwia też bezpieczne preparowanie tkanek w 
obszarze podatnym na uszkodzenie gałęzi skroniowej nerwu twarzowego i zapad‑
nięcie skroni. 

Dół skroniowy ma wyraźne ograniczenia. Przekrój anatomiczny pomaga określić 
ograniczenia głębokie. 

Dół skroniowy
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Gałęzie nerwu 
twarzowego 
przechodzące przez 
dół skroniowy

Gałąź skroniowa 
nerwu twarzowego 
przechodząca przez 
dół skroniowy

Łuk jarzmowy
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OGRANICZENIA
Przegroda skroniowa górna tworzy głęboką granicę między środkową częścią czoła 
a dołem skroniowym.

Górną granicę stanowi kresa skroniowa.

Przegroda skroniowa 
górna

Przegroda skroniowa 
górna
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Jest to miejsce przyczepu mięśnia skroniowego, unerwianego przez nerw trójdziel‑
ny. Unaczynienie pochodzi z licznych źródeł, łącznie z tętnicą skroniową środkową 
i tętnicami głębokimi. 

Powierzchowne granice obszaru skroniowego tworzą się na poziomie tkanki pod‑
skórnej. Tutaj błony powięzi związane z naczyniami krwionośnymi tworzą od‑
rębne przedziały. Naczynia tętnicze stanowią drogowskaz dla zlokalizowania tych 
przedziałów. 

Gałąź łuku nadoczodołowego, łącząca się z tętnicą skroniową powierzchowną, two‑
rzy ograniczenie między środkową częścią czoła a okolicą skroniową. 

Kresa skroniowa górna

Mięsień skroniowy

Tętnica skroniowa 
środkowa

Granica między 
środkową częścią 
czoła a dołem 
skroniowym

Tętnica skroniowa 
powierzchowna

Gałąź tętnicy 
skroniowej 
powierzchownej

Łuk nadoczodołowy
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Tętnica skroniowa powierzchowna wyznacza boczne ograniczenie dołu skroniowe‑
go i odpowiada bruździe przedusznej.

Istotny klinicznie jest przebieg trzech nerwów. Nerw uszno ‑skroniowy przebiega 
przyśrodkowo do małżowiny usznej. Łatwo go odróżnić od gałęzi nerwu twarzowe‑
go, ponieważ przechodzi w bardziej powierzchownej warstwie ponad mięśniami i 
powięzią. 

Tętnica skroniowa powierzchowna biegnie razem z nerwem uszno ‑skroniowym i 
może służyć jako wyznacznik topograficzny dla położenia nerwu. 

Tętnica skroniowa 
powierzchowna

Nerw uszno
skroniowy
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Nerw jarzmowo ‑skroniowy przechodzi przez tkankę tłuszczową dołu skroniowego. 
Od niemal wieku wiadomo, że może oddawać gałązki idące z nerwem twarzowym. 

Gałąź skroniowa nerwu twarzowego zapewnia unerwienie mięśniom czoła i czę‑
ściowo mięśniom: okrężnemu oka i marszczącemu brwi. Uraz gałęzi skroniowej 
powoduje niemal całkowite porażenie mięśni czołowych. Czynność mięśnia marsz‑
czącego brwi może być zachowana z uwagi na jego dodatkowe unerwienie. 

Określenie gałąź skroniowa nerwu twarzowego stosowany jest zamiennie z nazwą 
gałąź nerwu czołowego (jest to niezgodna z mianownictwem koncepcja autorów, 
która w tej edycji nie będzie stosowana, ponieważ w oczodole znajduje się nerw czo‑
łowy i ma on swoje gałęzie ‑ przyp. red.) Istnieją liczne gałęzie, które biegną głęboko 
do mięśnia, który unerwiają. 

Nerw twarzowy

Nerw jarzmowo
skroniowy

Mięsień skroniowo
ciemieniowy

Gałąź nerwu 
twarzowego idąca do 
mięśnia usznego

Gałęzie skroniowe n. 
twarzowego 
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ZMARSZCZKI I BRUZDY
Położenie mięśni czoła można przewidzieć, opierając się na przebiegu zmarszczek 
i bruzd. Zmarszczki i bruzdy powstają prostopadle do kierunku skurczu mięśnia. 
Zmarszczki czołowe biegną niemal poziomo. Obecność skośnych i pionowych 
bruzd sugeruje obecność mięśni o przebiegu innym od mięśnia czołowego. 

Zmarszczki skośne 
m. skroniowo
ciemieniowego

Zmarszczki m. 
okrężnego oka

Zmarszczki 
m. czołowego

Bruzdy m. 
marszczącego brwi

Zmarszczki  
m. czołowego

Bruzdy  
m. marszczącego  

brwi

Zmarszczki skośne 
m. skroniowo
ciemieniowego

Zmarszczki m. 
okrężnego oka

Bruzdy m. usznego 
przedniego
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Pionowe bruzdy przeduszne związane są z mięśniem usznym przednim, który roz‑
ciąga się do dołu skroniowego. 

U niektórych ludzi, mięśnie uszne przedni i górny oraz skroniowo ‑ciemieniowy, 
mogą być całkiem dobrze rozwinięte. U innych, mięśnie te mogą być szczątkowe. 
W zamian obserwuje się powięź powierzchowną. 

Bruzda m. usznego 
przedniego

Mięsień uszny górny

Mięsień skroniowo
ciemieniowy

Mięsień uszny przedniMięsień czołowy
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Jeśli mięśnie te występują, to mają nieco inny przebieg włókien i dlatego wywołują 
właściwe sobie bruzdy i zmarszczki.

Mięsień uszny górny

Mięsień skroniowo
cieminiowy

Mięsień uszny przedni

Ukierunkowanie zmarszczek czoła pozwala zidentyfikować obecność i umiejsco‑
wienie poszczególnych mięśni.
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Mięsień uszny górny ma podobnie dobrze rozwinięte ścięgno jak mięsień uszny 
tylny.

PRZEBIEG NERWÓW W OKOLICY SKRONIOWEJ

Ścięgno m. usznego 
górnego

Wszystkie te mięśnie, włączając m. czołowy, są unerwione przez gałęzie skroniowe 
n. twarzowego, które wnikają do mięśni na powierzchni wewnętrznej. Pokazuje to 
warstwę, w jakiej biegną te gałęzie nerwowe.


