
KONČETINY Regio glutealis

REGIO GLUTEALIS
• rozsah:   m.  gluteus  maximus  et  medius;  hranice: med.: gluteální  rýha,  dist.: sulcus  glutealis, 

prox.: crista iliaca, lat.: vertikála spuštěná ze spina iliaca ant. sup.
• palpace:   spina iliaca ant. sup., spina iliaca post. sup., trochanter major, tuber ischiadicum
• vrstvy:  

◦ kůže: silná  +  silná  vrstva  podkožního  tuku,  zejm.  ♀;  senz.  inerv.: rr.  dorsales  dolních 
lumbálních a horních sakrálních nervů + větve z n. cutaneus femoris post. (→ nn. clunium)

◦ fascie: → fascia glutea souvisí s vazivovými snopci m. gluteus max. → při jeho ventr. okraji 
pokračuje  na  m.  gluteus  medius  (→  zde  zesílena!),  laterodistálně  navazuje  na  tractus 
iliotibialis; při trochanter major přechází ve fascia lata femoris

◦ svaly:
▪ m.  gluteus  max.: snopce  ↓  laterokaud.  →  přechod  do  aponeurotické  šlachy  (úpon: 

trochanter  major)  → tractus  iliotibialis;  x!  mezi  trochanterem a šlachou uložena  bursa 
trochanterica musculi glutei maximi

▪ m. gluteus medius: překrývá m. gluteus min. - kaud. od něj pak leží m. piriformis + ostastní 
pelvitrochanterické svaly

▪ m. piriformis: → rozděluje foramen ischiadicum majus na 2 otvory (→ foramen supra-
et infrapiriforme)

• topografické útvary v krajině (významné):   
◦ foramen ischiadicum majus

▪ mezi incisura ischiadica major, os sacrum, lig. sacrospinale
▪ probíhá jím m. piriformis, který ho dělí na: 1) foramen suprapiriforme → n. + vasa glutea 

sup.; 2)  foramen infrapiriforme → n. ischiadicus, mediálně od něj n. cutaneus femoris 
post., n. + vasa glutea inferiora, nejmediálněji n. pudendus + vasa pudenda interna

◦ foramen ischiadicum minus
▪ mezi  incisura  ischiadica  minor,  lig.  sacrospinale,  lig.  sacrotuberale;  probíhá  jím:

m. obturatorius int., n. pudendus + vasa pudenda int.
• klinika:  

◦ trigonum von Hochstetteri [Hochstetterův trojúhelník]
▪ ohraničení:   a)  lat.:  spojnice spina iliaca ant.  sup.  a  trochanter  major  femoris,  b)  med.: 

přední okraj m. glutaeus max., c) kran.: crista iliaca, d) spodina: m. glutaeus medius
▪ význam:   aplikace i.m. injekcí do m.glutaeus medius
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