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1. CÍL PRÁCE

Cílem této dizertační práce bylo:
• Shrnout  a  zhodnotit  dosavadní  výsledky  morfologického  studia  cévního 

zásobení  tlustého  střeva,  především  variabilitu  odstupů,  průběhů  a  větvení 
arteria  mesenterica  superior  et  inferior,  jejich  vzájemné  anastomózy  a 
anastomózy  jejich  větví  a  konečně  propojení  obou  řečišť  na  úrovni 
mikrocirkulace.  Dále nalézt  dosud sporné body v celé této oblasti  a následně 
porovnat s aktuálními klinickými potřebami. Zvýšený počet výkonů na tlustém 
střevě stoupá se současně se zvyšující incidencí chorob.

• Nalézt a aplikovat nejvhodnější metodické přístupy, umožňující další studium 
dosud nevyřešených klinicko-anatomických angiologických problémů v oblasti 
tlustého střeva.

• Získat vlastní výsledky v oblasti makrocirkulace a mikrocirkulace.
• Získané výsledky kriticky porovnat s dosud publikovanými údaji a případně je 

doporučit k užití v další teoretické a klinické praxi.
• Sjednotit názvosloví pro oblast cévního zásobení střeva jako návrh pro závazné 

používání s uvedením všech užívaných ekvivalentů.

Celá  práce  byla  provedena  v rámci  zadání  autorova  studia  PDSB  v Oborové  radě 
„Experimentální chirurgie“ v letech 1998-2006.
Práce byla provedena na těchto pracovištích:

• Ústav anatomie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
• Ústav patologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
• Radiodiagnostická  klinika  3.  lékařské  fakulty  Univerzity  Karlovy  a  Fakultní 

nemocnice Královské Vinohrady v Praze 
• Ústav anatomie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
• 1. chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze 
• Chirurgická klinika 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze
• Ústav anatomie Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové 
• Jednotka  cévního  a  svalového  výzkumu,  Ústav  organizmové  biologie, 

Lodronova univerzita v Salcburku, Rakousko
• Mikrobiologický ústav Akademie věd České republiky
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Motto:
To, čím je geografie pro historii, je variační anatomie téměř všem odvětvím medicíny 
(Nicholas A. Michels) /188/.

2.  ÚVOD

Problematika cévního zásobení tlustého střeva je záležitostí zabíhající do velké 
šíře  jednotlivých  medicínských  oborů.  Jak  její  makroskopický  způsob  uspořádání  a 
nepředvídatelná  variabilita,  tak  pravidelnost  a  složitost  jejího  mikroskopického 
uspořádání stále otevírají nové rozměry pro jejich bližší pochopení a zkoumání. Jejich 
blízká spojitost  s chirurgií  přináší  nutnou znalost  cévního zásobení a jeho variability 
nejen  pro  teoreticky  zaměřené  vědce,  ale  i  pro  širokou  odbornou  veřejnost. 
V neposlední řadě se celý tento výzkum táhne dějinami medicíny jako předlouhá nit 
využívající všech postupně objevených metod.

Ačkoli by se mohlo na první pohled zdát, že o cévách této oblasti je již všechno 
dobře a dlouho známo, jak nám ostatně přináší i široký historický nástin přelomových 
objevů, není tomu tak. 

Za prvé, klasická variabilita cév této oblasti přináší neustálou potřebu vytvoření 
jakéhosi konsenzu pro pochopení a snadnou dostupnost informací o možnosti odchylek.

Za druhé,  aktuálně se  zvyšující  frekvence rakoviny tlustého střeva,  která  nás 
staví do čela světových epidemiologických tabulek. Výskyt takového druhu nádoru je 
třeba často řešit operační cestou (hemikolektomií). Z důvodů trvale úspěšného zhojení 
sutury  je  nutné  bližší  důkladné  přezkoumání  této  oblasti  na  obou  úrovních, 
mikroskopické i makroskopické. 

Za  třetí,  bouřivý  rozvoj  diagnostických  a  operačních  technologií  v medicíně 
v poslední letech (koloskopie, staplery, stenty) nás nutí popisovat přesněji a podrobněji 
již prozkoumané oblasti. 

Za čtvrté,  nové metody nástřiku cév pryskyřicemi a  přístroje  pro zpracování 
takto  získaných vzorků,  používané dosud převážně  na  zvířecích  modelech,  můžeme 
využít pro zdokonalení našich znalostí o mikrocirkulaci ve stěně střeva.

Během výuky na anatomických pitevních cvičeních studentů prvního a druhého 
ročníku lékařství  na 3.  LF UK byly nápadně často nalézány odchylky v uspořádání 
tepen tlustého střeva. Zároveň ze souběžně probíhajících stáží,  konaných pod vedení 
profesora Hocha na sálech Chirurgické kliniky 2. lékařské fakulty Univerzity Karlovy 
v Praze  a Fakultní  nemocnice  v Motole  vyplývalo,  že  znalost  makroskopického  i 
mikroskopického uspořádání řečiště tepen tlustého střeva při resekcích nádorů tlustého 
střeva je nezbytnou znalostí chirurga. Obě tyto skutečnosti byly podnětem pro opětovné 
a  podrobné  zpracování  tohoto  tématu  ve  formě  dizertační  práce  s přihlédnutím 
k následné klinické aplikaci a posléze k publikaci nejen pro specialisty úzce zaměřené 
na chirurgii střev, ale i pro širší odbornou veřejnost včetně  studentů medicíny.

Základem práce je pokus o širší pohled na vývoj poznání cévního a především 
tepenného  zásobení  tlustého  střeva  od  dob  starověké  medicíny  přes  první  pokusy 
s nástřiky cév na přelomu středověku a novověku až po využití nových zobrazovacích 
metod  a  metod  elektronové  řádkovací  mikroskopie  v 20.  a  21.  století.  Na  tento 
historický přehled navazuje pak popis metodiky a dále prezentace výsledků doplněná 
schématy  a  fotodokumentací.  Závěr  práce  tvoří  široce  pojatá  diskuze  o  velké 
proměnlivosti cévního zásobení tlustého střeva z hlediska makroskopického a naopak 
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poměrně  přísné  pravidelnosti  mikroskopického  uspořádání,  ať  už  v jednotlivých 
vrstvách nebo ve směru na ně kolmém. 

Celá  práce  je  rozdělena  do  několika  kapitol.  Po  úvodu následuje  široký  a 
zevrubný nástin historického poznání a pokroku v oblasti objevování cévního zásobení 
střeva,  metod pro jeho výzkum a výsledků výzkumu lidí,  kteří  pro svět  anatomie a 
chirurgie  znamenají  nepominutelné  mezníky  pokroku.  Pro  bližší  seznámení 
s problematikou je nezbytný krátký  pohled na embryologické pozadí vzniku mnohých 
abnormalit a poté nutný souhrn pohledu současné dostupné české a světové anatomické 
literatury  na  popis  cév  oblasti  tlustého  střeva  zakončený  klinicko-anatomickým 
náhledem na zásobení celé oblasti.

Další  část  přináší  metodické  postupy využité  při  výzkumu.  Vše  je  seřazeno 
postupně  od  makropreparací,  přes  injekční  metody  a  histologické  metody  až  po 
interpretaci  obrazů  včetně  angiografií,  tj.  zpracování  pitevního  materiálu  získaného 
sekcí  na  anatomické  pitvě,  nástřiky  prováděné  na  materiálu  ze  sekce  patologické 
pomocí tuše a pryskyřic, nástřiky materiálu ze střev pacientů postižených Crohnovou 
chorobou  (pro  srovnání  normy  a  patologie)  a  jejich  prohlížení  v rastrovacím 
elektronovém mikroskopu,   a  konečně  využití  archívu  angiografií  nepárových tepen 
břišní dutiny. 

Kapitola  výsledků  shrnuje  zjištěné  makroskopické  variace  včetně  srovnání  s 
literaturou základních anatomických a chirurgických publikací i úzce specializovaných 
článků  či  monografií.  Dále  obsahuje  mikroskopický  popis  uspořádání  cév  ve  stěně 
střeva s ohledem na její histologickou stavbu a krátké statě zaměřené na výzkum stavby 
tukových přívěsků tračníku. Rovněž je její součástí porovnání patologicky změněného 
krevního  řečiště  u  Crohnovy  choroby s  normou  doplněné  souborem  schémat  a 
fotodokumentace  od  historických  obrazů  nástřiků  přes  tušové,  metakrylátové  až  po 
následné elektronmikroskopické záznamy, aniž by opomenula zdůraznit i chyby a úskalí 
jednotlivých metod. 

V  diskuzi se  práce  zaměřuje  na  potřebu  revize  klasického  pojetí  popisu 
uspořádání cévního řečiště střeva v současné české anatomické i chirurgické literatuře a 
dále na potřebu vytvoření variačního atlasu pro oblast  střevních cév s procentuálním 
zastoupením  jednotlivých  odchylek  pro  využití  v abdominální  chirurgii.  Nedílnou 
součástí jsou rovněž tabulky srovnávající získané výsledky s jinými studiemi. 

Stručný  závěr je doplněn  souhrnem literatury přinášejícím ucelený pohled na 
celou problematiku, naznačuje oblasti i časová období, v nichž výzkum této oblasti stál 
v popředí zájmu vědců i lékařů. 

Tato práce by měla být přijímána s vědomím, že žádní dva jednotlivci nemají 
cévy střeva uspořádány úplně stejně, což je velmi závažné, zvláště pro oblast chirurgie. 

To, čím je  geografie  pro historii,  je variační  anatomie téměř všem odvětvím 
medicíny. Abychom porozuměli historii, musíme znát místa, na nichž se zaznamenané 
události staly. Abychom mohli klidně, bezpečně a zručně operovat na střevech, musíme 
znát nejen nejobvyklejší způsob uspořádání jeho cév, ale měli bychom mít pojem i o 
jeho možných variacích včetně těch velmi řídkých a vzácných. Pro podporu těchto slov 
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a významu znalosti toho, jakou cévu přesně je třeba během operace přestřihnout nebo 
podvázat, nemusíme chodit daleko. 

Čtyři slavní američtí chirurgové se vyjádřili následovně:
„Jak chirurg zachází s cévami, je výrazem jeho odbornosti v jeho oboru“ (W. S.  
Halsted).

„Nelze dělat dobrou chirurgii bez znalosti anatomie, stejně lodivod nemůže vést loď 
bezpečně bez znalosti kanálu“ (J. C. DaCosta).

„Řež jen to, co vidíš, ne tak, abys řezal, dokud neuvidíš“ ( J. B. Deaver).

„Nedá se operovat  s bezvýhradnou vírou v obrázky z učebnice. Mnohé a často tragické 
jsou hodiny získané zkušeností“ (W. Mayo).

6



3.  PŘEHLED LITERATURY

3.1. HISTORIE STUDIA MORFOLOGIE CÉVNÍ SOUSTAVY S HLAVNÍM 
ZŘETELEM K TLUSTÉMU STŘEVU

Tato kapitola chronologicky představuje poznávání cévní soustavy, především 
pak její části v oblasti tlustého střeva, s důrazem na metodické postupy. 

Přestože to byla právě cévní soustava, která byla jako první anatomicky popsána 
do  nejmenších  detailů,  překvapivě  nalezneme  v  celosvětové  literatuře  jen  několik 
zdrojů,  které  podávají  úplný  výčet  cévního  zásobení  tenkého  i  tlustého  střeva  i 
s obrázky. Proto tato práce přináší zevrubný pohled zakončený přehlednou tabulkou a 
mapkou.

3.1.1. PRVOPOČÁTKY

V době Hippokrata z  Kósu  (kolem 460 – 370 př.n.l.) již  lékaři  a anatomové 
rozlišovali  mezi  žilami  (flébes)  vedoucími  krev  a  tepnami  (aer  térein),  trubkami 
vedoucími vzduch (viz obrázek 3.1.).

V době dogmatiků  následoval  jeho odkaz jen  Dioklés  z  Karystu (kolem 360 
př.n.l.) a především pak Praxagoras z Kósu  (kolem 340 – 280 př.n.l.),  který  popsal 
důkladně rozdíl mezi oběma systémy a správně určil,  že jen větve aorty pulzují. Ve 
studiu cévní soustavy pak pokračovala tzv. alexandrijská škola. Herophilus (kolem 330 
–  250 př.n.l.)  popsal  kolem roku 300  př.n.l.  mozkové  splavy  (torcular  Herophili  = 
confluens sinuum) a zvláště jeho slavný žák Erasistratos (304 – 250 př.n.l.) ohlašoval 
roku 280 př.n.l.,  že  tepny neobsahují  žádnou krev,  nýbrž  pouze  vzduch.  Přes  četné 
výzkumy a vivisekce Erasistratos svůj mylný názor nikdy nezměnil /41, 51, 221/.
 
         Obrázek 3.1.  Hippokratos z Kósu             Obrázek 3.2. Aretaeus Cappadox

                                        

Aretaeus Cappadox (nejasná data 30 – 90, 81 – 138 n.l. - viz obrázek 3.2.) ve 
svém spise „De causis et signis acutorum et diuturnorum morborum“ (vydaného v roce 
1552 v Benátkách) říká, že lze poslat kovovou destičku z vena cava spojené se srdcem 
k druhé u páteře a odtud přes játra opět k srdci. Je pokládán za jednoho z objevitelů 
předchůdce injekční stříkačky /51/. 

Claudius Galenus (130  –  200) byl první, který popsal tepny jako vodiče krve 
(viz obrázek 3.3.). Rovněž rozlišoval žíly a tepny, podle toho, jestli vedou do srdce nebo 
z něj. Studoval řečiště mozkových cév insuflací vzduchu pomocí trubičky, jíž dosáhl 
roztažení cév a následné snadnější preparace /51/. 
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              Obrázek 3.3.  Claudius Galenus           Obrázek 3.4. Abulcasis seu   el-Zahrawi  

                                              

Abulcasis seu Abu al-Qasim Khalaf bin 'Abbas el-Zahrawi (936/940 – 1013) je 
nazýván otcem operační chirurgie (viz obrázek 3.4.).  Jako první prováděl zásahy na 
cévách člověka a zmiňuje se o průběhu a výsledcích ve své knize „El Tasreef“ /200/.

 
Alessandra  Giliani  z  Persiceta (†  1326) plnila  (jak  uvádí  Michele  Medici) 

krevní  cévy  tekutinami  různých  barev,  které  houstly  a  tvrdly  ihned  po  injekci,  ale 
nerozpadaly se. Bohužel neexistuje žádný další zdroj, který by tyto překvapivé a zdá se, 
že zdařilé pokusy potvrzoval /51/.

 Jacobus  Berengarius  seu Giagocomo  Berengaria  da  Carpi  seu Iàcopo 
Barigazzi (1460 –  1530) napouštěl ledvinné tepny teplou vodou. Tento údaj je první 
tištěnou  informací  o  nástřiku  cév  v  jeho  díle  „Commentaria  cum  amplissimis 
additionibus  super  anatomiam  Mundini“  z roku  1521  (Bologna).  Je  považován  za 
prvního, který ve svých ilustracích zobrazil to, co opravdu viděl při pitvách /51/.

Leonardo da Vinci  (1452  –  1519) ač svým zaměřením umělec a technik (viz 
obrázek 3.5.),  ve své době předčil  všechny lékaře a  anatomy a  na dlouhá desetiletí 
vytvořil nejdokonalejší náčrty a obrazy rozličných částí lidského těla (celkem asi 8000), 
od slavných maleb svalů přes dokonale provedenou kresbu matky s plodem a placentou 
až  po  precizně  provedený  obraz  srdce,  přetiskovaný  ještě  250  let  po  jeho  smrti  v 
mnohých anatomických publikacích. V oblasti výzkumu cév je nutné připomenout jeho 
první kresby varikózních žil a zmínky o perforátorech dolních končetin /204/. Podle 
Kuśe /159/ nastřikoval dokonce tekutý vosk do komorové soustavy mozku.

            Obrázek 3.5.  Leonardo da Vinci                  Obrázek 3.6. Sylvius
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Jacques Dubois  seu Sylvius  (1478  –  1555), ač se stal lékařem až v 51 letech 
v Montpellier  (viz  obrázek 3.6.), ve svém posledním díle,  publikovaném až po jeho 
smrti,  „In  hippocratis  et  galeni  physiologiae  partem  anatomicam  isagoge“  (1555), 
popisuje, že cévy jsou zřetelnější při naplnění vzduchem nebo barevnými tekutinami. 
Používal jako média víno a šafrán, ale od nástřiků brzy ustoupil, neboť při pitvě tekutina 
začala z cév unikat a zkazila výsledek /51/.

Michael  seu Miguel  Serveto (1509  –  1553),  teolog  a  lékař,  který  přišel  s 
myšlenkou ne vzdálenou od teorie malého plicního oběhu, bohužel skončil svůj život na 
hranici v Ženevě jako kacíř /51/.

3.1.2. ZAČÁTEK HLUBŠÍHO POZNÁVÁNÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVY

Andre  Wesal  seu Andreas  Vesalius  (1514  – 1564),  žák  Sylvia,  snad 
nejvýznamnější ze všech renesančních anatomů (viz obrázek 3.7.), vytvořil svým dílem 
ucelenou koncepci anatomie jako vědního oboru. Byl lékařem španělských králů Karla 
V. a Filipa II., chirurgem armády Karla V. a později profesorem anatomie v Padově, 
Bologni a  Pise.  Prováděl  četné pitvy a v univerzitní  aule v Bazileji  můžeme dodnes 
vidět téměř celou kostru, kterou sám vyčistil a sestavil (Semenzato /245/). Ve svém díle 
„De humani  corporis  fabrica libri  septem“ /293/  (Bazilej  1543)  kromě jiného načrtl 
velmi  zevrubně  tepenné  i  doplněné  nádhernými  ilustracemi  Tiziánova  žáka  Jana 
Stephana Calcara (viz obrázky 3.9. a 3.10.). Vyvrátil starý Galenův názor o propojení 
levé a pravé komory srdeční. Cévám střeva se věnoval krátce i ve svém dalším díle „Ein 
kurzer Auszug der Beschreibung aller Glider menschlichs Leybs...“ /294/ (Norimberk 
1551). Za své pitvy byl inkvizicí odsouzen ke smrti,  ale král Filip II.  mu však trest 
změnil v pouť do Jeruzaléma. Zemřel při lodním neštěstí na zpáteční cestě.

V roce 1536 Nicolaus Massa (1499 – 1569) napouštěl vzduch do ledvinné žíly a 
Charles  Estienne  seu Stephanus  (1504  – 1564) v  roce  1545  sestrojil  pumpu  pro 
vzduchové cévní nástřiky a pomocí ní odhalil funkci žilních chlopní /51/.

Leonhart Fuchs (1501 – 1566,),  jeden z otců botaniky,  působil  i  jako lékař. 
V roce 1555 v díle „De humani corporis fabrica“ /88/ (Thübingen) popsal kromě jiného 
cévy střeva a artérie velké předstěry, vysílající malé větvičky k tračníku.

V roce 1556 portugalský lékař Johannes Rodriguez de Castello Bianco, zvaný 
Amatus Lusitanus (1511  –  1568),  naplnil  cévy tekutinou pomocí  sifónu a  přetlaku 
vzduchu plněného ústy do nástřikového zařízení /51/. 

           Obrázek 3.7. Vesalius                   Obrázek 3.8. Eustachii
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Obrázek 3.9. Větve vena portae              Obrázek 3.10. Tenké a tlusté střevo
(dle Vesalia)                                              (dle Vesalia)

Bartolommeo Eustachii (mezi 1500 a 1524 – 1574) je rozhodně prvním velkým 
průkopníkem moderních injekčních metod (viz obrázek 3.8.) a je ceněn všemi svými 
následovníky. Pracoval na zkoumání cév ledviny a popsal mezi cévami a pánvičkou 
propojení, které prokázal při svých nástřicích pomocí barevných tekutin. Tato chyba se 
tradovala  ve  výuce  anatomie  až  do  19.  století,  do  doby  Bowmanova  podrobného 
výzkumu tubulů. Ačkoli většina jeho studií je věnována insuflaci vzduchu do cév, dával 
přednost tekutinám. Byl lékařem papežů a profesorem anatomie v Římě. V roce 1552 
vytvořil první skvělé anatomické tabule na měděných deskách, včetně precizních náčrtů 
pitvaných oblastí zobrazujících rovněž jejich cévní řečiště. „Tabulae Anatomicae“ však 
zůstaly zapomenuty ve vatikánských archívech a dílo vyšlo až dlouho po jeho smrti 
(Řím, 1714, díky Lancisiovi) /51/.

André du Laurens  seu Laurentius (1558  –  1609) napumpováním vzduchu do 
vena umbilicalis plodu prokázal její  propojení s vena cava inferior a vena portae za 
použití „duté trubky“ (1593) /51/. 

Johannes Jessenius seu Ján Jesenský (1566  –  1621,  Praha) poznamenává ve 
své  „Anatomiae  Pragae  Anno  MDC  Selenniter  Administrate  Historia“  (Wittenberg 
1601) /143/, že cévy střeva nezačínají u lumina, ale běží podél stěny, aby byla plocha 
pro vstřebávání větší.  Jeho kniha je však více než svým anatomickým pohledem na 
člověka spíše reklamou,  jež  měla upoutat  pozornost  mocných a  bohatých té  doby a 
přinést peníze chudé a zubožené lékařské fakultě pražského vysokého učení.

Helkiah Crooke (1576  –  1635) používal pro injekci vzduchu do cév varhanní 
píšťaly, rákosové stonky a posléze i skleněné trubičky (1615) /51/.  
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Magnus Pegel  (1547 – 1619) provedl v roce 1604 první v literatuře přesněji 
zaznamenaný  experiment  s krevní  transfúzí  u  zvířat,  tedy  24  let  před  vydáním 
Harveyova traktátu /119/ o cirkulaci krve. Po něm se o totéž pokoušel v roce 1615 ještě 
Andreas Libavius (1564 – 1616) a v roce 1628 Giovanni Francisco Colle (1558–1631) 
/51/.

3.1.3. ODHALENÍ TAJEMSTVÍ OBĚHOVÉ SOUSTAVY

Přelomovým nástřikem by měl být ten, který provedl  William Harvey (1578 – 
1657). Jeho přednáška ze 7. 4. 1616 a pozdější traktát o krevním oběhu „Exercitatio 
anatomica de motu cordis et sanguinis in animalibus“ však postrádá jakoukoli zmínku o 
věci týkající se cévního nástřiku.  Harvey (viz obrázek 3.11.) jako první popsal velmi 
přesně základní fáze srdeční činnosti a způsob průtoku krve srdcem, prokázal existenci 
velkého  a  malého  krevního  oběhu  a  provedl  i  prvé  matematicko-fyzikální  analýzy 
minutového srdečního objemu, množství cirkulující  krve a  doby oběhu krve cévním 
řečištěm /117/. Překvapivý důkaz o tom, že Harvey opravdu použil injekční metodu při 
průkazu uzavřenosti a existence krevní cirkulace, podává Sir George Ent (1604 – 1689) 
v díle „Opera omnia Medico-Physica“ vydaná v Leydenu až v roce 1687 /citace z 51/. 
Otiskuje tu kopii dopisu Williama Harveye adresovanou Paulu Marquardovi Slegelovi z 
26. března 1651. Vrací se tu ke kritice Riolanovy /253/ doktríny o krevní cirkulaci.

                Obrázek 3.11. William Harvey               Obrázek 3.12. Jean Riolan ml.

                                                        

Harvey přišel s teorií krevního oběhu, jež zahrnuje nejen srdce a plíce, hlavu a 
krk, trup a končetiny, ale také útroby včetně tlustého střeva. V téže době jeho blízký 
francouzský přítel a profesor anatomie a botaniky v Paříží  Jean Riolan ml. (1577  – 
1657,  Paříž) popřel  Harveyovu teorii krevního oběhu v oblasti střeva. Podle  Riolana 
/251-253/ (viz obrázek 3.12.) mezenterické tepny (superior a inferior) přivádějí  krev 
z aorty,  větví se a dosahují  ke stěně střeva.  Poté se krevní tok zastaví a krev začne 
proudit zpět.  Tepny tedy mění svoji  funkci. Nejprve vedou krev z aorty ke střevu a 
posléze opět do aorty. Soustava vrátnicové žíly podle jeho názoru odvádí chylus do 
jater. Tato ostrá a prudká diskuse obou autorit tehdejší vědy je zachycena v knize “The 
Circulation of the Blood” (přeložené z latiny  K. J. Franklinem) /119/. Kniha se týká 
hlavně Harveyova díla a života, součástí je také korespondence (i s Riolanem mladším) 
a jeho závěť. 

Jean Riolan ml. používal nástřiky cév hlavně pro demonstrace během výuky a 
prezentace svých názorů. Jeho jménem je pojmenována i velká anastomóza propojující 
řečiště arteria mesenterica superior a inferior v oblasti  flexura coli sinistra.  Jak však 
bude ukázáno dále, toto pojmenování není vždy používáno přesně v souladu s tím, co 
Riolan /252/ popsal a mnozí autoři jej volně zaměňují s jinými.
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Před rokem 1628, kdy  Harvey postuloval doktrínu o uzavřeném tělním oběhu 
/119/, bylo sice provedeno několik transfúzí a intravitálních injekcí, ale teprve od toho 
data byly položeny opravdové vědecké základy pro první experimenty v této oblasti. 
Avšak  v  dekádách  bezprostředně  po  roce  1628  výzkum  v  těchto  oblastech  téměř 
nepostoupil. První nástřiky byly prováděny nikoli z anatomických, ale z fyziologických 
a praktických medicínských důvodů, zkoušely se první transfúze a účinky tekutin, léků 
a vzduchu aplikovaných do cévního řečiště /51/. 

Prvním, kdo publikoval výsledek obdobného experimentu po  Harveyovi, byl o 
36 let později Domenico de Marchettis (1628 – 1688), který v roce 1652 v přítomnosti 
Thomase Bartholina demonstroval, že tekutina vstříknutá do tepen se objeví v žilách, a 
ve  sporu  Riolana s  Harveyem se  tak  jasně  přiklonil  na  stranu  uzavřeného 
jednosměrného oběhu a své názory publikoval v knize „Anatomia, cui responsiones ad 
riolanum…additae sunt“ (Padova, 1652) /51/.

Michal  Lyser  (1627  –  1660) jako  první  publikoval  všeobecný  traktát  o 
anatomických metodách, v němž uvádí použití dmuchavky nebo profukovací trubky pro 
plnění dutin pomocí vody nebo vzduchu /51/. 

Francis Glisson  (1597  –  1677) používal  pro  nástřiky  trubici  s měchýřkem, 
naplněným horkou vodou s mlékem a obarvenou šafránem nebo inkoustem. Není bez 
zajímavosti uvést, že je objevitelem musculus sphincter ductus choledochi, ačkoli je za 
něj mylně považován Ruggero Oddi (1864 – 1913), který jej ještě jako medik popsal až 
o 200 let později /51/.

Sir Christopher Wren (1632  –  1732) provedl v roce 1656 pokus s podvazem 
žíly psa a následným nástřikem do části žíly bližší k srdci. Totéž pak praktikoval na 
dalších psech s vínem a pivem a pozoroval, že pokusné zvíře jevilo známky hluboké 
opilosti /51/. 

Co se týče transfúzí, Richard Lower (1631 – 1691) provedl v Anglii roce 1666 
první transfúzi z tepny jednoho psa do žíly jiného a Jean-Baptiste Denys (1625-1704), 
osobní  lékař  francouzského  krále  Ludvíka  XIV.,  v letech  1667  a  1668  osmkrát 
vyzkoušel heterologní převod krve z jehněte na člověka. Přes první úspěch u 15-letého 
chlapce,  který  po  přijetí  9  uncí  jehněčí  krve  do  žíly  přežil,  další  pokusy  skončili 
tragicky. Přesto se tímto experimentem brzy proslavil po celé Francii i Anglii. Třebaže 
se očekávaly další velké medicínské úspěchy s transfúzemi, byly v roce 1670 zakázány 
Královskou společností, 1679 francouzským parlamentem a posléze i papežem /51/. 

Johann Jakob Wepfer  (1620  –  1695) odhalil  cévní zásobení  mozku pomocí 
šafránových nástřiků a podal první zevrubný popis krkavic a plenových tepen /51/. 

Marcello  Malphigi (1628  –  1694) opakoval  Harveyovy  pokusy na  plicích  a 
rozpoznal, že pokud se objeví nástřiková tekutina v průdušnici, lze to přičítat vzniku 
extravazátů, jež mohou vést k chybným závěrům a mylným interpretacím prováděných 
pokusů. Předpokládal, že řečiště tepen a žil nepropojuje jakýsi houbovitý parenchym, 
ale  kapiláry,  které  pak  i  pozoroval  na  plicích  žáby  (1661).  Je  proto  považován  za 
objevitele vlásečnicového řečiště a zakladatele mikroskopické anatomie. V roce 1666 
pomocí injekčních metod zkoumal ledvinu (moč barvená inkoustem, barevné tekutiny 
míchané s alkoholem) a objevil při nástřiku ledvinné tepny nejmenší větévky ve tvaru 
„krásného stromu obsypaného jablky“ a nazval je vnitřními žlázami. Od těch dob nesou 
tato ledvinná tělíska jeho jméno (viz obrázek 3.13.) /51, 313/.
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       Lorenzo Bellini (1643 – 1704), který již v 19 letech vydal pozoruhodnou 
práci o struktuře ledviny, prý jako první použil nástřikové „médium s bodem tání“ pro 
ledvinné cévy (snad rtuť), ale chybí nám konkrétnější a podrobnější popis /51/.

Obrázek 3.13. Marcello Malphigi              Obrázek 3.14. Thomas Willis

                                       

Robert  Boyle (1627  –  1691) přišel  s  převratnou  myšlenkou.  Aby  se  cévy 
nesvrašťovaly, plnil je látkou, která po nástřiku ztuhla a udržela tvar. Zavedl do nástřiků 
vyzinu (želatinu z vyzích klů)  a doporučoval  sádru,  např.  tekutou sádru z páleného 
alabastru, nebo octan olovnatý. Není však jisté, jestli svoje myšlenky vůbec převedl ve 
skutečnost, rozhodně však posunul výzkum uspořádání cévního řečiště dále /51/. 

Thomas  Willis  (1621  –  1675),  osobní  lékař  krále  Jakuba  II.  a  jeden  ze 
zakladatelů Královské společnosti  (viz obrázek 3.14.),  jako první  uvedl tuto metodu 
v život roku 1664 při studiu mozkových tepen na přežvýkavcích. Používal rtuť, horkou 
sádru a vosk /51/. 

3.1.4. ZDOKONALENÍ METOD NÁSTŘIKU CÉVNÍ SOUSTAVY

Na konci 17. století byl Leyden střediskem výzkumu cévní soustavy. Setkáváme 
se tu se slavnými osobnostmi, jakými byli např.  Ruysch, Swammerdam, Albinus nebo 
Lieberkühn.  Receptura  ani  technický  popis  injekcí  nebyly  prakticky  vůbec 
zveřejňovány,  naopak  podle  tehdejších  zvyklostí  spíše  utajovány,  a  tak  jen 
málo pozdějších  anatomů se  ji  naučilo  ovládat.  Navíc  nebyly  v  této  době  dokonale 
propracovány konzervační metody a tak trvanlivost nastříknutých preparátů byla velmi 
omezená. Tehdejší obvyklý způsob byl takový, že zájemci o hlubší studium anatomie 
přijížděli do Leydenu a na místě studovali předem připravené preparáty. Bylo zde také 
možno hotové preparáty koupit a převézt na mateřské ústavy /51/.

Jan van Horne (1621 – 1670), prokázal pomocí ligatury pohyb mízy v hrudním 
mízovodu, který také poprvé zakreslil roku 1652, ačkoli ho již předtím popsal v roce 
1650 Olaf Rudbeck (1630 – 1702), objevitel mízních cév střeva, a ještě před ním ho, 
jako úplně první, objevil v roce 1647 mladičký Jean Pecquet. Hornovy nákresy a popisy 
nástřiku  točitého  průběhu  arteria  testicularis  a  chlopní  ve  venae  testiculares  spolu 
s dalšími  nalezneme  v  jeho  díle  „Prodromus  observationum  circa  partes  genitales“ 
(Lugd.  Bataviae  1668).  V dalším  díle  „Observationes  anatomico-medicae“ 
(Amsterodam 1676)  přináší  první  zmínky o  nutritivním oběhu,  objevu často  mylně 
připisovaném Ruyschovi /51/.
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Jan Swammerdam (1637 – 1680) je považován za mistra nástřiků s tvrdnoucími 
nástřikovými  médii,  jejichž  výrobu  a  technologické  postupy  značně  zdokonalil.  Na 
návrh van Horna provedl první voskový nástřik (před rokem 1666) a po radě Johannese 
Huddeho (1628 – 1704), význačného holandského matematika, začal používat poprvé 
barevné a posléze i barevně odlišené injekční látky. Jeho nástřiky přinesly první přesná 
zobrazení větvení cév v orgánech, ačkoli zvláště v parenchymatózních orgánech se k 
hluboko  uloženým  cévám  dostával  až  po  odpreparování  povrchových  injikovaných 
vrstev (větvení ductus choledochus, arteria hepatica communis, vena portae). Kromě 
precizních nástřiků hmyzu a ženských pohlavních orgánů se věnoval i cévám střeva, 
popsal jako první žlázy v žaludku a žlázy ve sliznici v tlustém střevě (později známé 
jako  Lieberkühnovy  krypty)  v  díle  „Miraculum  naturae  s.  uteri  muliebris  fabrica“ 
(Leyden 1672).  Avšak jeho největším přínosem byl  objev chlopní v mízních cévách 
(Saumur 1664) /51/.

Jean Pecquet (1622 – 1674), 16 let po svém objevu hrudního mízovodu do něj 
injikoval v roce 1653 téměř vařící mléko a získal tak zcela mylné závěry /51/. 

Regnier  seu Regnerus de Graaf (1641  –  1673)  -  viz obrázek 3.15.  Vytvořil 
první injekční stříkačku moderního typu a zkušenosti s ní jakož i její vyobrazení vydal 
ve  svém  „De  usu  siphonis  in  anatomia“  (1668,  Leyden,  Rotterdam).  Shrnuje  též 
dosavadní poznatky o cirkulaci krve mozkem, plícemi a srdcem.  Popisuje různé druhy 
přísad  a  barviv  do  nástřikových  tekutin  a  látky  inertní  vůči  kovovému  povrchu 
stříkačky. V jednom ze svých experimentů nastříkl truncus coeliacus zeleným médiem a 
arteria mesenterica superior žlutým, a tak dokázal zcela přesně oddělit obě části střeva 
zásobené z rozdílných zdrojů. Objevil spojení mezi ductus deferens a urethra masculina, 
a cévní zásobení penisu z arteria iliaca interna /51/.

               Obrázek 3.15. Regnier de Graaf           Obrázek 3.16. Frederik Ruysch

                                      

Ovšem  apoštolem  injekčních  metod  je  bezpochyby  profesor  amsterodamské 
anatomie, Frederik Ruysch (1638 – 1731), který v letech 1675 – 1728 stál na vrcholu 
umění nástřikových metod cév (viz obrázek 3.16.). Přikročil od voskových nástřiků k 
metodě  korozívních  preparátů.  Po  nástřiku  prováděl  destrukci  parenchymu  pomocí 
minerálních kyselin. Jako první dokázal vytvořit jemné a rozsáhlé nástřiky kapilárních 
řečišť.  Poprvé  též  demonstroval,  že  uspořádání  tepen  v jednotlivých  orgánech  se 
tvarově  liší  (např.  „ve  stěně  střeva  se  artérie  rozdělují  jako  větve  stromu,  zatímco 
v předstěře jsou upraveny do něčeho podobného síti“ – Thesaurus III).  Též konečně 
vyvrátil již zastaralý Galénův názor o bezkrevnosti některých tkání a orgánů. Prováděl 
voskové nástřiky cévních řečišť v kostech, vazech, šlachách a blánách, a podařilo se mu 
úspěšně nastříknout  i  několik embryí.  Vyslovil  názor,  že  krevní  cévy nalezneme ve 
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všech  živých  tkáních  téměř  bez  výjimky.  Položil  základy  teorie  o  ubikviternosti 
vaskulárního systému. Popsal existenci dvou oběhů v plicích, funkčního a nutritivního 
(tehdy zvané vasa privata et publica). Ruyschovým objevem je zřejmě i pokus vysát před 
nástřikem přebytečný  vzduch  z cév  pomocí  pumpy.  Metodicky  provozoval  nástřiky 
s médii, která při chladnutí tuhla v cévách a vytvářel se tak trvalý preparát. Díky jeho 
zručnosti  se  podařilo  objevit  např.  periost  ušních  kůstek,  cévy  živnatky  a  dalších 
membrán. Vyvrátil  Malphigiho teorii o funkci mozkové kůry jako žlázy a jako první 
zobrazil  vasa  vasorum.  Jeho  publikační  dílo  je  velmi  rozsáhlé,  rozložené  do 
neuvěřitelných 63 roků. Stěžejním dílem je pak „Thesaurus anatomicis“ (Amsterodam, 
1701-1714).  V  Thesauru  VIII  uvádí,  že  na  korozi  lze  použít  i  larvy  hmyzu  rodu 
Dermestes  lardarius  a  Musca  vomitoria,  neboť  tyto  doslova  „vyžerou  veškerou 
parenchymatózní  tkáň,  ale  ponechají  na  cévách  jejich  stěnu  neporušenou“.  Tuto 
skutečnost,  o  níž  se  dlouhá  léta  pochybovalo,  potvrzuje  zmínka  o  práci  lipského 
profesora  anatomie Johanna  Ernsta  Hebenstreita  (1703  –  1757),  který  prokázal 
hodnověrnost Ruyschovy metody koroze pomocí červů, uvedené v sedmém svazku díla 
„Disputationes anatomicae selectae“ (1741) von Hallera /113/.

Jeho obdivuhodně kvalitně provedené nástřiky ho přivedly k teorii, že tkáně jsou 
jen  konvoluty  různě  uspořádaných  krevních  cév  („totum corpus  ex  vasculis“).  Tak 
vznikla mylná doktrína, podporovaná ve své době i Cowperem a Nuckem, která tvrdila, 
že  funkce  tkání  je  závislá  na  specifické  dispozici  a  zvláštnostech  jejich  cévního 
zásobení. 

Ruysch rovněž  zdokonalil  metodu  fixace  a  konzervace  těl.  V  roce  1666,  ve 
svých 28 letech, na rozkaz nizozemské vlády fixoval kvalitně cévním nástřikem tělo 
anglického viceadmirála  Sira  Williama Berkeleyho.  Ve svém muzeu,  zvaném tehdy 
„perfektní  nekropole“  shromáždil  mnoho  podobně  dokonale  konzervovaných  těl, 
metoda a  složení  nástřikových médií  však zůstává zahalena rouškou tajemství.  Jeho 
umu se dostalo pocty z nejvyšších. Ruský car Petr Veliký spatřil roku 1698 jeho sbírku 
a při své druhé návštěvě v roce 1717 získal mnohé preparáty z jeho nekropole a odvezl 
je s sebou do Petrohradu. Součástí této sbírky byl zřejmě i postup preparátora. Podle 
pozdějších  autorů  (Lieberkühn,  Hyrtl  /132/)  však  tyto  preparáty  postupně  podléhaly 
rozkladu, zřejmě pro příliš nízkou koncentraci alkoholu (méně než 67%) /51, 193/.

Steven Blaankart (1650  –  1702) v roce 1676 zobrazil  kapiláry ve svém díle 
„Tractatus novus de circulatione sanguinis“ (Amsterodam), jejichž existenci již předtím 
prokázal  Malphigi a  posléze  potvrdil  Christian  Johannes  Lange (1655  –  1701) a 
pomocí mikroskopu též Anthony van Leeuwenhoek (1632 – 1723) /51, 193/. 

Caspar Berthelsen seu Bartholinus mladší (1655 – 1738) přispěl do metodiky 
nástřiků proplachováním cév  vodou před  samotným nástřikem barevnou látkou (viz 
obrázek 3.18.). Nejprve krev vymyl vlažnou vodou a posléze ji nahradil teplou vodou. 
Doporučoval též podvázat žílu a náhle ji uvolnit, aby prudký proud horké vody odnesl 
s sebou  krevní  sraženiny.  Dále  vytvořil  zvláštní  kanylu  ve  tvaru  písmene  T,  aby 
uskutečnil  první  kontinuální  nástřik  (viz  obrázek  3.17.).  Jeho  metoda  však  zůstala 
zapomenuta až do roku 1843, kdy ji  objevil  Hercule Eugène  Straus-Durckheim  (viz 
níže) a znovu pak roku 1849 Charles Fillipe Robin /51/.

Govard seu Gottfried Bidloo (1649 – 1713), osobní lékař Viléma Oranžského, 
užil směsici vizmutu a rtuti pro vytvoření odlitku průdušnice a plicních bronchů. Této 
metodiky se později v 18. století masově užívalo pro nástřiky cévní soustavy různých 
orgánů. Okolní tkáň jako první úspěšně odstraňoval vařením /51/.
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Nejzručnějším  uživatelem  rtuti  jako  nástřikové  látky  byl  však  bezesporu 
Anthony Nuck (1650 – 1692), který do ní přimíchával kromě jiného i olovo nebo cín. 
Vytvořil na svoji dobu převratné nástřiky cév a do hloubky pronikající nástřiky mízního 
řečiště. Prokázal kontinuitu mízních cév před a za uzlinou. Jeho práce však přinesla i 
mnoho omylů  díky  velkému množství  extravazátů,  které  zpětně  prokázal  o  100 let 
později Monro secundus. 

Současně s Nuckem pracoval na témže tématu i věhlasný William Cowper (1666 
– 1709) /51/.

Obrázek 3.17.  Nástřiková sada Caspara Bartholina mladšího z     roku 1679  

           

Guillame Homberg (1652 – 1715) vytvořil slitinu z rovných dílů olova, cínu a 
vizmutu s nízkým bodem tání, kterou vstříkl do cév a po zchladnutí okolní měkké tkáně 
maceroval  nebo  jinak  odstraňoval.  Stal  se  tak  po  Ryuschovi dalším  významným 
průkopníkem na poli tvorby korozívních preparátů /51/. Tento způsob výzkumu byl pak 
znovu zaveden až koncem 19. století (Hyrtl /132/).

Humphrey Ridley (1653  – 1708)  proslavený svými rtuťovými nástřiky řečiště 
mozku, poukazoval ve své době na častost a mohutnost extravazátů při použití rtuti jako 
injekčního média /51/. 

Vykřičníkem pro  vědce  používající  nástřiky  v  anatomii  a  fyziologii  je  jinak 
erudovaný  Raymond de Vieussens (1641  – 1715), který používáním přílišného tlaku 
vždy dosáhl  proudění  rtuti  nebo obarvené  brandy z cév  ven  (např.  z  řečiště  arteria 
mesenterica  inferior  přímo  do  břišní  dutiny),  což  ho  vedlo  k  neopodstatněným 
domněnkám  o  jasném  propojení  tepenného  a  mízního  systému  a  k  domněnkám  o 
existenci jiného, rychlejšího řečiště, než je Harveyovo /51/.
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Obrázek 3.18.
Caspar Bartholinus ml.



Johannes Jacob Rau seu Raw seu Ravius (1668 – 1719) zdokonalil nástřikové 
techniky  jako  metodu  konzervace  pro  trvalé  zachování  preparátů.  Jeho  preparáty 
v Anatomickém  sále  v  Leydenu  byly  katalogizovány  jeho  mnohem  slavnějším 
následovatelem, Albinem /51/.

Wyer  Guillame  Muys  (1682  –  1744) snad  jako  první  provedl  histologický 
nástřik cévního řečiště s následným histologickým zpracováním preparátu. Jednalo se o 
cévní zásobení svalových vláken /51/. 

Jacob Benignus Winslow (1669  –  1760,  Paříž) poprvé důkladně popsal větve 
truncus coeliacus a věnoval se mimo jiné i studiu anatomie pankreatu a jeho okolí /51, 
304/.

3.1.5. POPISY A NÁKRESY CÉV STŘEVA

Bernard Siegried Weiss seu Albinus (1697 – 1770) byl nejzručnějším z anatomů 
věnujícím se nástřikům v 18. století (viz obrázek 3.19.). Ve zvládnutí injekčních technik 
předčil i  geniálního  Ruysche a v roce 1756 rázně popřel jeho teorii, že lidské tělo je 
složeno veskrze  z cév.  Vydal  první  kresbu nastříknutých  cév tlustého střeva.  Avšak 
člověk, který přišel s nápadem nastřikování a následného kreslení cév nebyl lékař, ba 
ani  vědec,  nýbrž  umělec,  Joannes  Ladmiral.  Nabídl  Albinovi,  že  vytvoří  obrázky 
krevních  cév  střeva  naplněných  “jakousi  barvou”  /51/.  Albinus souhlasil  a  obrázek 
nalezneme v jeho „Dissertatio de Arteriis et Venis Intestinorum Hominis“ /5/ (Leyden 
1736), v níž popsal několik vrstev svaloviny ve stěně střeva a větvení cév střeva. Tato 
práce  byla  současnými  autory  považována  za  dílo  týkající  se  tlustého  střeva 
(Aharinejad /4/). Po překladu z latiny jsme překvapivě objevili, že pojednává pouze o 
cévách tenkého střeva a  je doplněno o jeden malý černobílý obrázek jejich nástřiku. 
Celý překlad této práce i  s obrázkem je připojen v kapitole „Přílohy 11.3.“ na konci 
práce.  Je  až  s podivem,  že  tuto  záměnu  nikdo  neodhalil.  Je  to  možná důkaz  nejen 
planého opisování citací, ale i toho, že mnohé zmíněné publikace se autorům do ruky 
vůbec  nedostanou.  Napravení  mylného  názoru  o  tom,  že  se  jedná  o  stěžejní  práci 
věnovanou  cévám  tlustého střeva,  a  která  proto  bývá  často  citována  v  soudobé 
literatuře, by mělo být jedním z přínosů této dizertační práce. 

            Obrázek 3.19. Bernard Albinus                Obrázek 3.20. Albrecht von Haller

                                 

V 18.  a  19.  století  se  anatomové věnovali  zpřesnění  popisu cév jednotlivých 
částí těla. Baron Albrecht von Haller (1708 – 1777) proslul svými rtuťovými nástřiky 
mužských pohlavních žláz a  výrazně zasáhl  do oblasti  cévního zásobení  střeva (viz 
obrázek 3.20.). Působil jako profesor anatomie, fyziologie, chirurgie a botaniky na nově 
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založené  univerzitě  v německých  Gotinkách  (1735).  V letech  1759 –  1766  podal 
důkladný  a  zevrubný  popis  uspořádání  řečiště  obou  mezenterických  tepen  („arteria 
mesenterica  major  et  sinistra“)  a  důraz  kladl  nejen  na  anastomózy  mezi  oběma 
artériemi,  ale  i  na  spojky s  okolními  cévami,  jejich větvení  a  vztahy (arteria  iliaca 
interna /známá do roku 1935 jako “arteria hypogastrica”/, arteria testicularis, arteriae 
intercostales,  lumbales  et  capsulares),  nalézajícími  se  v okolí  stěny  střeva.  Svá 
pozorování opíral rovněž o mikroskopické nástřiky. Vše shrnul v první podrobné studii 
o  cévách tlustého střeva  a  zařadil  ji  do  své  knihy  “Elementa  physiologiae  corporis 
humani“ (Bern 1766) /112/.

O truncus  coeliacus  zjistil,  že  má  v jednotlivých případech  různou úpravu a 
pokusil  se o jejich první stručnou klasifikaci.  Při studiu arteria mesenterica superior 
prokázal Haller důležité souvislosti, které zůstaly mnoho let nepovšimnuty. Věnoval se 
tvaru a průběhu této tepny a sledoval spirální průběh jejích větví. 

Při nástřiku dětských těl s ještě neotevřenou dutinou břišní pro pitvu prokázal, že 
klasický oblouk horní mezenterické tepny s konvexitou vlevo tu zcela chybí a tepna má 
průběh prakticky totožný se směrem radix mesenterii, tzn. shora dolů doprava. Nemá 
tedy vydutý či  vpuklý tvar,  nýbrž jen odklon od osy vlevo či  vpravo.  Takový tvar 
vzniká až při otevření břišní dutiny, po kterém jejunum i větší část ilea klesají ztrátou 
podtlaku doleva. Poněvadž je arteria mesenterica superior pevně fixována jak v místě 
odstupu z břišní  aorty,  tak i  v místě  svého konce u ileocékálního přechodu, vznikne 
tahem vlastní váhy tenkého střeva doleva konvexní oblouk. Co se týče spirálního tvaru 
větví, narazíme na ně u prvních 6 – 7 arteriae jejunales. První tepna odstupuje ze zadní 
strany  arteria  mesenterica  superior,  zatímco  poslední,  sedmá již  z její  přední  stěny. 
Spojením bodů jejich odstupů dostaneme doprava vpřed mířící spirálu. Vše má prostý 
důvod  v  uložení  začátku  jejuna  v  blízkosti  páteře,  zatímco  čím  dále  aborálněji 
pokračujeme, tím více se kličky od páteře vzdalují a prodlužují, aby se mohly dostat do 
kontaktu s přední břišní stěnou. Podobnou spirálu najdeme i na větvích pro tlusté střevo, 
i když je oproti jejunální spirále méně zřetelná. 

Dalším, neméně závažným poznatkem byl popis kličky, kterou vytváří arteria 
mesenterica  superior  na  svém  distálním  konci,  spojením  ramus  ilealis  arteriae 
ileocolicae  s vlastním  kmenem.  Haller  označil  však  tento  nález  jako  odchylku  od 
normy, i když dnes víme, že se jedná o téměř konstantní zjev. Rovněž srovnal rozdíly 
u popisu větvení a uspořádání arkád tenkého a tlustého střeva. Tyto nálezy a názory 
včetně dalších detailních informací nejen o cévách publikoval v „Icones Anatomiae in 
quibus alique partes corporis humani delineatae proponuntur et arteriarum potissimum 
historia contineatur“ (Göttingen 1756) /110/. Anastomóza mezi ramus sinister arteriae 
colicae mediae (větev z arteria mesenterica superior) a ramus ascendens arteriae colicae 
sinistrae (větev z arteria mesenterica inferior),  jež je součástí arteria marginalis,  byla 
pojmenována na jeho počest “anastomosis magna Halleri” /51/.

Všichni pozdější autoři již nadále přijímali jím předložené schéma základního 
větvení,  zásobení a propojení okružích cévních řečišť a doplňovali  ho jen o variace 
zjištěné ve svých vlastních studiích (William Cheselden /47/  1713,  Jean Cruveilhier 
/55/ 1844, Alfred von Behr /22/ 1847, Erasmus Wilson /303/ 1858, Henry Smith /254/ 
1859,  Friedrich Gustav Jakob Henle /122/ 1871,  Josef  Hyrtl  /132/ 1871,  Frederick 
Treves  /284/ 1885,  F.  H.  Gerrish   /93/ 1899,  Johannes  Sobotta /255/  1907,  Henri  
Hartmann /117/ 1909,  Jones Quain /224/ 1914, Friedrich Merkel  /187/ 1918,  Karl 
Toldt /280/ 1919,  George Arthur Piersol /215/ 1919,  Daniel John Cunningham /57/ 
1921,  Henry  Morris  /195/  1921,  Werner  Spalteholz  /263/ 1922,  Henry  Gray  /100/ 
1924).
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Johann Nathanaël Lieberkühn (1711 – 1756) patří k nejvýznamnějším mužům 
pro  metodiku  injekce  (viz  obrázek  3.21.).  Jako  jeden  z prvních  opravdu  úspěšně 
prováděl mikronástřiky a vytvářel korozívní preparáty (60 preparátů je stále uloženo v 
Muzeu  lidské  anatomie  Vídeňské  univerzity).  Jeho  nástřiky  sliznice  tenkého  střeva, 
zachycené na rytinách snad nejslavnějšího anatomického rytce Pierra Lyoneta (1706 – 
1789) znamenaly průlom do této techniky. Nástřikem dvou různě barevných roztoků 
(bílý vosk, pryskyřice, benátský terpentýn a rumělka) o rozdílném bodu tání vytvořil 
první podrobný obraz cévního zásobení sliznice ve střevních klcích. Měkké tkáně pak 
odstranil silnou kyselinou dusičnou nebo sírovou. Pro jejich křehkost se rozhodl použít 
další originální metodu tvorby korozívních preparátů. Ponořil je do tekuté směsi složené 
ze  2  dílů  pařížské  sádry  a  1  dílu  cihelného  prachu.  Po  zatvrdnutí  směsi  rozpustil 
nástřikovou látku křehkého odlitku,  což vytvořilo  dutinky podobné cylindrům. Tyto 
keramické  cylindry  napouštěl  roztaveným stříbrem a  po  jeho  zatuhnutí  odstraňoval 
keramický obal ponořením do kyseliny octové. Získával tak trvalé kovové odlitky cévní 
soustavy. Svoji metodu tajil a odlitky draze prodával. Jeho slávu však zastínil chybný 
názor o vzájemné komunikaci krevních cév s mízními kapilárami a o jejich následném 
propojení s luminem střeva. Tuto mýlku uvedl na pravou míru až Hewson o téměř 100 
let  později.  Přesto nesou glandulae intestinales na jeho počest  název Lieberkühnovy 
krypty  (ač  byly  poprvé  popsány  Swammerdamem),  neboť  vytvářejí  typický  tvar 
kopírující kapilární síť vycházející z plexus submucosus, který poprvé zobrazil právě 
Lieberkühn /51/.

            Obrázek 3.21. Johann Lieberkühn          Obrázek 3.22. Alexander Monro ml.

                                         

Alexander  Monro  Primus  seu Senior  (1697  –  1767) v letech  1733  a  1740 
publikoval  podrobnější  údaje  o  metodice  a  technice  cévních  injekcí.  Roku 1734  na 
základě nástřiku cév potvrdil teorii o úplně oddělených cirkulacích mateřské a plodové 
krve v placentě. Názor, který spatřil světlo světa již v roce 1564 díky Juliovi Caesarovi  
Aranziovi seu Arantiovi (1530 – 1589),  osobnímu lékaři papeže Řehoře XIII. a znovu 
byl podpořen roku 1651 Harveyem /119/ a 1667 Walterem Needhamem (1631-1691), až 
po  dlouhých  170  letech  prokázal  definitivně  hmatatelným  důkazem  právě  Monro 
Primus. /51/.

Jeho syn  Alexander Monro Secundus seu Junior  (1733  –  1817) byl mistrem 
nástřiků  mízních  cév.  V roce  1757  prokázal,  že  lymfatické  cévy  nezačínají  z tepen, 
nýbrž slepě v tkáních (viz obrázek 3.22.). V roce 1765 nastříkl a v roce 1770 publikoval 
obraz  mezenteriálních  tepen  naplněných  červeným  voskem,  mezenteriálních  žil 
injikovaných žlutým voskem a mezenteriálních lymfatik nastříknutých stříbrem. /51/.
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Skotští lékaři, bratři Hunterové, chirurg John (1728 – 1793) a anatom a chirurg 
William (1718 – 1783), prokázali sérií mnoha  nástřiků v roce 1757, že cévní systém a 
mízní  soustava  jsou  dvě  úplně  nezávislá  řečiště  a  jejich  propojení  při  injekcích 
nástřikových médií vzniká pouze vinou artefaktů. Přítomnost chlopní v mízním systému 
pak podpořila i teorii, že pohyb lymfy je nezávislý na krevním toku. William Hunter se 
tak stává neprávem opomíjenou postavou, neboť mnohé své nástřiky cév provedl zcela 
nezávisle a současně s Lieberkühnem /51/.

Velkou osobností v popisu a nástřiku lymfatického řečiště byl bezesporu Paolo 
Mascagni  (1752  –  1815),  který  své  poznatky  shrnul  v díle  „Historia  vasorum 
lymphaticorum et Iconographia“ (Sienna, 1784) /180/. Používal především rtuť, vzniklé 
preparáty  však  nešly  preparovat  a  rtuťové  médium  nebylo  použitelné  ani  pro 
mikroskopické nástřiky, o čemž se přesvědčil i Marie Philibert Constant Sappey (1810 
– 1896) /51/. 

Na oba později navázal Bartolomeo Panizza (1785 – 1867) při detailním studiu 
mízních  kapilár  jednotlivých  orgánů,  včetně  střeva,  v díle  „Osservazzioni  antropo-
zootomische fisiologische“ (Pavia, 1830) /51/.

Nástřikovou  metodu  mladšího  Monroa  přivezl  zpět  na  evropský  kontinent 
Samuel Thomas Sőmmering  (1755  –  1830), který ji úspěšně zavedl v Německu (viz 
obrázek 3.23.). V angiologii, pátém díle své práce „De corporis humani fabrica. Trajecti 
ad Moenum“ /257/ z roku 1800, najdeme poznámky o tepnách a kapilárách tlustého 
střeva; rovněž tak i v jeho „Vom Bau des Menschlichen Körpers: Gefässlehre“ /258/.

               Obrázek 3.23. Samuel Sőmmering               Obrázek 3.24. Jiří Procháska

                                                       

Nejzkušenějším českým odborníkem v oboru injekčních metod byl  bezesporu 
Jiří Procháska  (1749  –  1820).  Své rozsáhlé anatomické zkušenosti získal již během 
studií a poté jako asistent anatomického ústavu ve Vídni pod vedením profesora Josefa 
Bartha (1745 – 1818), považovaného za znovuobjevitele nástřikových metod pro oblast 
střední Evropy, který je opět oživil a uvedl do praxe anatomického zkoumání a jehož 
preparáty  jsou  stále  ještě  uloženy ve  vídeňském Muzeu anatomie  člověka.  V letech 
1778  –  1791  pracoval  Procháska (viz  obrázek  3.24.)  v  Praze,  poté  opět  ve  Vídni. 
Věnoval se nejen angiologickým studiím kosterních svalů v díle „De carne musculari“ 
/269/  (Vídeň  1778),  cévní  řečiště  rozebírá  podrobněji  ve  své  práci  „Disquisitio 
anatomico-physiologica  organismi  corporis  humani  eiusque  processus  vitalis“  /223/ 
(Vídeň 1812),  ale  vydal i  přehlednou a  obsáhlou publikaci  „Bemerkungen űber den 
Organismus des menschlichen Kőrpers“ /222/ (Vídeň, 1810). Její druhá část se věnuje 
vyčerpávajícím  způsobem  popisu  architektoniky  cév  všech  tělních  orgánů, 
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nejpodrobněji  je  probrána  vaskularizace  kůže,  močopohlavního  a  zejména  trávícího 
ústrojí. U každého jsou popsány jeho přívodní cévy a všeobecně stanovena hustota jeho 
cévního řečiště. Následuje líčení detailního větvení arteriol, vzhledu kapilárních sítí a 
popis žilních větví. Velký důraz je kladen na popis individuálních rozdílů v úpravě cév 
v různých orgánech.  Jeho nástřiková hmota se  skládala  z vosku, mastixové fermeže, 
oleje  ze  živočišného  tuku  a  rumělky.  Protože  zhotovoval  velké  soubory  preparátů, 
nedoprovázel svoje cévní studie obrázky. Bohužel byla jeho vídeňská sbírka zničena 
během 2. světové války. V pražských sbírkách se zachovaly pouze dva originály, jejichž 
fotokopie jsou zachyceny na obrázku 3.25. a 3.26.

Obrázek 3.25. Vysušený injekční preparát tenkého střeva dítěte od Jiřího Prochásky

Obrázek 3.26. Vysušený injekční preparát tenkého střeva dítěte od Jiřího Prochásky
(detail z obrázku 3.25.)
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Jedná se o vysušené injekční preparáty tenkého střeva dítěte, zamontované mezi 
plochá  skla  s rámečkem  z papíru  ruční  výroby  a  s ručně  malovaným  vzorkem.  Při 
podrobném  hodnocení  preparátů  vidíme  již  při  malém  zvětšení  dokonalou  náplň 
arteriálních sítí a podstatně menší plnění žil. Z detailních záběrů je zřejmé, že zatímco 
hrubší řečiště je zobrazeno zcela přesně, je náplň terminálních arteriol, venul i kapilár 
nedostatečná  a  zastřená  četnými  extravazáty.  Použitá  nástřiková  hmota  měla  totiž 
hustou konzistenci a do nejmenších cév pronikala obtížně (Stingl /270/).

Ignaz Dőllinger  (1770 – 1841) se poprvé zmiňuje o kapilárách probíhajících 
v klcích tenkého střeva ve své práci „De vasis sanguiniferis, quae villis intestinorum 
hominis brutorumque insunt“ (Mnichov 1828) /51/.

Dalším  pokrokem  v metodice  nástřiků  byl  pak  objev  berlínské  modři  (tzv. 
„rozpustné formy“) a podobných látek v 19.  století.  Tím skončila  vláda tvrdnoucích 
želatinových  nosičů  (vyzina,  klih)  a  vosk  zůstal  médiem  pouze  pro  běžné 
makroskopické  injekce.  Hercule  Eugène  Straus-Durckheim (1790  –  1865) zcela 
odmítl rtuť jako látku pro nástřiky a pro svoji práci zdokonalil nastřikovací aparaturu 
(viz  obrázek  3.27.),  kterou  posléze  v mnohém ještě  vylepšil  Charles  Fillipe  Robin 
(1821 – 1885, Paříž), jenž popsal subarachnoideální prostory kolem cév pia mater /51/.

Obrázek 3.27.  Nástřiková sada Hercula Eugèna   Straus-Durckheima z     roku 1843  
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3.1.6. PROHLOUBENÍ ZNALOSTÍ VARIAČNÍ ANATOMIE A HISTOLOGIE V 19. 
A 20. STOLETÍ

Velkou oblast závažných objevů v období 17. a 18. století představují zprávy o 
mikroskopickém  vyšetřování  injekčních  preparátů,  při  nichž  bylo  velmi  podrobně 
popsáno  i  uspořádání  terminálního  řečiště  v řadě  orgánů.  Ve  výzkumu  distribuce 
arteriol  a  venul  vynikli  už  zmínění  Govard  Bidloo,  Albrecht  von  Haller,  Frederik  
Ruysch, Samuel Thomas Sőmmering a dále Niels Stensen seu Nicolaus Stenonius (1638 
– 1686), Philip Verheyen (1684 – 1710), Johann Gottfried Zinn (1727 – 1759). Kvalitní 
popisy kapilár  nalezneme v pracích  Williama Cowpera,  Williama Hewsona (1739 – 
1774),   Jacoba  Hovia  (1710  –  1786),  Johanna  Nathanaëla  Lieberkühna  a  rovněž 
Johanna  Gottfrieda  Zinna.  Koncem  18.  století  bylo  cévní  řečiště  jednou  z prvních 
soustav, která byla po anatomické stránce popsána do nejmenších detailů /51/.

Jak bylo 18. století dobou vzniku vynikajících popisů cévní soustavy lidského 
těla,  jejich  hlavních  kmenů  i  způsob  jejich  periferního  větvení  pomocí  injekčních 
metod,  pak  19.  století  zplodilo  mnoho  dalších  zručných  experimentátorů  v oblasti 
nástřiků, kteří  se začali  věnovat výzkumu variability cévního řečiště. Zároveň začali 
hledat nástřiková média vhodná pro mikroskopický výzkum. Studené metody nástřiku 
používali  J.  Shaw (oxid olovnatý ve lněném oleji)  nebo pro  mikroskopické  vzorky 
Ernst Heinrich Weber (1795 – 1878) - bílé olovo a terpentýn ve lněném oleji. V druhé 
polovině předminulého století  pak začali  chirurgové  informace o variabilitě  cévního 
řečiště  úspěšně  uplatňovat  i  v lékařské  praxi.  Nikdo z nich  se  však  úzce  nevěnoval 
oblasti cév tlustého střeva /51/.

Jedno z nejranějších podrobných schémat znázorňujících anatomii cév tlustého 
střeva přináší  Friedrich Tiedemann (1781 – 1861) ve svém díle „Tabulae arteriarum 
corporis humani“ /279/ (1812), včetně variací větvení hlavních kmenů. 
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V roce  1831  Jules  Germain Cloquet  (1790  – 1883) ve  svém  „L´anatomie 
humaine“ /47/ otiskuje tentýž diagram, ale bez jakéhokoli odkazu na předešlého autora. 

Christian Augustus Voigt (1809 – 1890) uvedl do anatomické praxe jako nové 
nástřikové médium tesařský klih (želatinu) rozpuštěný ve vodě a obarvený rumělkou, 
který  používal  v  horkém  stavu.  Ve  svém  díle  „De  systemate  intermedio  vasorum 
eiusque radicibus“ /297/ (Vídeň 1840) přináší detailní soupis kapilárního řečiště včetně 
zmínek o tlustém střevě (viz obrázek 3.28.). 

Joseph  von  Gerlach (1820  –  1896) obohatil  želatinu  čpavkovým  roztokem 
karmínu a získal tak médium pro kvalitní mikroskopické preparáty, průhledné v řezech 
/51/.

Nejvýznamnější polský anatom,  Ludwig Karl Teichmann-Stawiarski  (1823 – 
1895) používal k nástřiku lymfatických cév směs horké želatiny s okyseleným roztokem 
oxidu olovnatého a chromanu draselného, které spolu reagovaly za vzniku chromanu 
olovnatého. Pro chladné nástřiky sahal po sklenářském tmelu nebo po směsi zinku a 
šelakového nebo lněného oleje. Zkoušel i gutaperčové injekce, jejichž přednost pevného 
odlitku však omezovala nemožnost  barvení  pro lepší  kontrast  a  rovněž pro odlišení 
tepen a žil.  Korozi nástřiků prováděl zásadně v hydroxidu draselném. Své výsledky 
publikoval ve velkém díle „Das Saugadersystem“ /277/ (1861). Jeho  mikroskopické 
preparáty  jsou  stále  v  dobrém  stavu  a  jsou  uloženy  v  muzeu  Ústavu  anatomie 
Jagelonské univerzity v Krakově /51, 159/.

Významným dílem je práce Josepha Hyrtla (1810 – 1894), profesora vídeňské 
univerzity (viz obrázek 3.29.), kterou shrnul v díle „Die Korrosions-Anatomie und ihre 
Ergebnisse“ (Vídeň  1873) /132/. Vyvinul nové injekční médium složené z 1 dílu vosku 
a  6  dílů  mastixové  pryskyřice,  předem  zahřáté  a  přefiltrované.  K tomuto  základu 
přidával různé barevné pigmenty (rumělku, kobaltovou modř, ultramarín, chromovou 
žluť),  které  též  nejprve  rozpustil  v  šelaku a  přefiltroval  přes  sítko.  Horkou  směs 
injikoval  do  cév  a  poté  nechal  macerovat  v kyselině  solné.  Po  vymytí  ve  vodě  a 
vysušení vzniklé křehké preparáty impregnoval ve vodném roztoku získaném z vyzího 
žaludku. Jiným médiem poprvé použitým Hyrtlem v roce 1860, byla umělá hmota, a to 
především celoidin (ester celulózy a kyseliny dusičné).   

Obrázek 3.28. Christian Voigt                    Obrázek 3.29. Joseph Hyrtl

                                         

Dalším  významným  polským  anatomem  byl  Henryk  Hoyer  senior  (1864  – 
1947),  objevitel  arteriovenózních  anastomóz  za  použití  nástřikových  metod.  Jeho 
médiem byl šelak rozpuštěný v silném alkoholovém roztoku a obarvený anilinem /51, 
159/.
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Na začátku minulého století se pozornost anatomů zaměřila na oblast cévního 
zásobení  střeva  v souvislosti  s  gangrénami  tračníku  a  konečníku,  následujícími  po 
operacích  nádorů  rekta  léčených  perineálním  přístupem.  Roku  1886  se  Camillovi  
Golgimu (1843 – 1926)  povedlo uskutečnit metodu intravitální fixace zvířecích tkání 
aplikací fixační látky pomocí cévního nástřiku /159/.

Přímo na přelomu století Joseph Marshall Flint (1872 – 1944) učinil další krok 
vpřed  při  studiu  cirkulace  v embryu.  Injikoval  kontrastní  látku  přímo  do  krevního 
řečiště živého zárodku /159/. 

Otto Grosser (1873 – 1951) uvedl do nástřikových metod poprvé v roce 1901 tuš 
rozpuštěnou  v koňském  séru,  Neumayer jako  první  v roce  1931  využil  latex  jako 
injekční médium a August Schumer (1902 – 1977) začal používat komerčně vyráběnou 
umělou nástřikovou látku zvanou „plastoid“ /159/.

Další  pokrok v mikronástřicích přinesli  Baud  a Duprez  (1948), kteří  úspěšně 
vyzkoušeli polymetakrylátovou nástřikovou směs pro výrobu korozivních preparátů. O 
rok  později  byl  použit  katalyzátor  benzoylperoxid  (Hjorstjő).  V roce  1954  uvedl 
Poulhers do světa injekcí polyesterové pryskyřice /159/.

3.1.7. SPECIÁLNÍ PRÁCE ZAMĚŘENÉ NA ÚZKÉ OBLASTI CÉVNÁHO 
ZÁSOBENÍ TLUSTÉHO STŘEVA

Sudeck /273/ (1907), Manesse /176/ (1907), Rubesch /240/ (1910) v Německu, 
Okinczyc  /208/ (1907) ve Francii,  Archibald /12/ (1908) v Kanadě a o něco později 
Drummond /72/ (1914) ve Velké Británii sledovali řečiště esovitých a konečníkových 
tepen  pomocí  rozličných  nástřikových  metod.  Střed  jejich  zájmu  ležel  v objasnění 
existence anastomóz mezi těmito cévami a stanovení případných kritických bodů pro 
jejich podvazy.

 Hamilton Drummond  (1882  –  1925) popsal  v  roce 1913 arteria  marginalis 
tlustého střeva /72/. Nese jeho jméno, ačkoli ji objevil již von Haller /110/ v roce 1786. 
Drummond zdůrazňoval variabilitu tepenných anastomóz, jednak mezi poslední arteria 
sigmoidea a arteria rectalis  superior a  také mezi  arteriae rectales vzájemně. (Arteria 
rectalis  superior  je  pokračováním kmene arteria  mesenterica  inferior,  arteria  rectalis 
media  odstupuje  z arteria  iliaca  interna  a  arteria  rectalis  inferior  je  větví  z  arteria 
pudenda interna). Jeho závěry ukazují, že anastomózy nejsou přítomny ve 100% a často 
mohou chybět v oblasti konečníku.

V pozdějších  letech  se  těmto  anatomicko-chirurgickým  výzkumům  věnovali 
Sunderland /274/ (1941),  Golligher  /49/ (1949) a  zejména  Toupet  /282/ (1951) a 
Griffiths  /103/ (1956), kteří  odhalili  kritické  body  v oblasti  esovitého  tračníku, 
popřípadě slezinného ohbí tračníku.  Griffiths /103/ v 50. letech popsal podrobně větve 
arteria marginalis, ačkoli první zmínky o nich najdeme už v Drummondově díle /72/ 
z roku 1913.

První monografii na téma cévy tenkého a tlustého střeva vydali Corsy a Aubert  
/52/ (1913). Toto klasické dílo je založeno na pitvě 120 těl  a zahrnuje 33 stran, 14 
obrázků a 6 tabulek. Dalšími významnými díly věnujícími se této problematice jsou 
práce  autorů  Ansona  /10/, Eatona  /75/,  Michelse  /188-191/, Pikkieffové  /216/,  
Quenyho  a Sonnelanda  /259/ (1931  –  1958) obsahující  některé  statistické  analýzy 
variací tepen tenkého i tlustého střeva.

Co se týče vasa recta, první na toto téma zaměřené práce se objevují až ve 20. 
letech minulého století. Eisberg /77/ (1924) popsal převážně přímé cévy tenkého střeva 
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a  Mellière /185/  (1927) zaznamenal rozdílný průběh vasa recta na tenkém a tlustém 
střevě.

Dalším významným pokrokem byl objev rentgenových paprsků (1895),  který 
umožnil využití nástřikových kontrastních látek do sekcí získaných preparátů a jejich 
zobrazení na filmový materiál v počátcích minulého století. Radiologické metody pro 
studium  řečiště  mezenterických  tepen  pro  lékařskou  praxi  se  datuje  od  doby  Dos 
Santose  /67/ (1931), který se svými spolupracovníky vytvořil a propracoval metodiku 
perkutánní  angiografie  břišní  aorty  a  umožnil  tak  sledování  změn  nebo  variací 
intraabdominálních  tepen  in  vivo.  Systematicky  byla  oblast  břišních  artérií 
rentgenologicky zmapována  Mercierem  a Vanneuvillem  /186/ (1968).  Nesrovnatelně 
kvalitnější  a  selektivnější  metodu  retrográdních  nástřiků  pro  tepenné  řečiště  přinesl 
Seldinger /244/ (1953). Tyto postupy dovolují přinést obraz cévního systému celé břišní 
dutiny,  ať  už  jako  celku  nebo jednotlivých oblastí  selektivně  vybraných zavedením 
katétru  do  odstupu  nebo  ústí  dané  cévy.  Ačkoli  přináší  tato  metoda  jisté  potíže  s 
naplněním  velkého  počtu  cév  a  může  někdy  vytvořit  až  téměř  nepřehlednou  masu 
navzájem propletených a obtížně reprodukovatelných křivek, na druhé straně jsme díky 
ní schopni sledovat i malé větévky vybíhající do jiných oblastí a odhalit anastomózy 
rozličných průměrů.  Zároveň nám postupné  plnění  jednotlivých částí  řečiště  přináší 
možnosti zmapovat i oblasti,  v nichž se cévy překrývají, ale kontrastní látka se díky 
jejich rozdílné délce do jednotlivých úseků dostává s časovým posunem. Díky těmto 
metodám se do světa rigidní morfologie vnesl i  funkční aspekt dodávající znalostem 
uspořádání nový rozměr. Ten jako první odhalil v povodí truncus coeliacus a arteria 
mesenterica  inferior  Ődman  /205,  206/  (1958,  popř.  1959),  pro  řečiště  arteria 
mesenterica inferior pak Strőm a Winberg /271/ (1962). Pro rentgenkontrastní nástřiky 
preparátů ze sekcí a resekcí byla vytvořena a úspěšně využívána ve 40. a 50. letech 
komerčně vyráběná látka Micropaq (Saunders).

Konec 60. a celá 70. léta proběhla ve znamení útlumu ve výzkumu cév střeva, 
neboť  byla  považována  za  oblast  zcela  probádanou  a  dokonale  popsanou.  Převrat 
přinesla až práce Al-Falloujiho /6/ (1984), v níž popřel makroskopický význam všech 
tří  kritických  bodů,  kterým  vůbec  neodpovídají  mikroskopické  nálezy.  V těchto 
oblastech  na  úrovni  mikrocirkulace  nejsou  patrné  žádné  známky prořídnutí  cévního 
zásobení, a tudíž nelze považovat tyto makroskopicky definované body za fyziologicky 
významné. Potvrdil a upřesnil též Griffithsovy nálezy /103/ na malých střevních cévách 
v oblasti mezokolického a antimezokolického okraje. Přesto jsou jeho práce a několik 
dalších, více makroskopických, jedinými díly v této oblasti,  přinášejícími zcela nový 
pohled na tuto problematiku.

3.2.  SOUHRNNÉ ANATOMICKÉ POZNÁMKY

Nejobsáhlejší  současná  česká  učebnice  anatomie  profesora  Radomíra  Čiháka 
podává stručný  nástin  anatomického popisu  větvení  a  oblastí  zásobení  jednotlivými 
cévami,  který  sleduje  obecně  platné  schéma  přejímané  ze  starších  českých  i 
zahraničních učebnic. Odpovídá přibližně i poslední úpravě anatomického názvosloví, 
které vytvořila v roce v letech 1989 – 1996 společně FCAT (Federative Committee on 
Anatomical Terminology) a 56 členských asociací  IFAA (International Federation of  
Associations of Anatomists) a jež vyšlo v nakladatelství Georg Thieme Verlag v roce 
1998 /81/. Obdobná publikace v českých zemích sice existuje, ale ve starším vydání 
(Zrzavý /316/, 1985), nikoli jako závazná norma. Výtažek z obou je uveden ve společné 
tabulce 3.1.
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V obou knihách je uvedeno pouze názvosloví hlavních tepen, žil a jejich větví. 
Pro potřeby variační anatomie žádná taková norma ani pouhý pokus o ni  neexistují, 
proto dochází při studiu pramenů a srovnávání statistik k nepřesnostem, nesrovnalostem 
a  často i  omylům. Přehled uspořádání  řečiště  a  větvení  obou mezenteriálních  tepen 
přináší obrázek 3.30.

Obrázek 3.30. Schéma tepenného zásobení tlustého střeva
(převzato z Petrovického a upraveno se svolením autorů)

Tabulka 3.1.  Názvosloví mezenteriálních tepen a jejich větví podle Terminologia 
Anatomica vydané komisí FCAT (1998) a podle Zrzavého (1985)

Číslo Závazný latinský název Doporučený anglický 
název

Nejběžnější český 
název

A12.2.12.053 A. mesenterica superior Superior mesenteric 
artery

Horní okružová 
tepna

A12.2.12.054 A. pancreaticoduodenalis 
inferior

Inferior 
pancreaticoduodenal 
artery

Dolní 
slinivkovanáctníková 
tepna

A12.2.12.055   R. anterior   Anterior branch  
A12.2.12.056   R. posterior   Posterior branch
A12.2.12.057 Aa. jejunales Jejunal arteries Lačníkové tepny
A12.2.12.058 Aa. ileales Ileal arteries Kyčelníkové tepny
A12.2.12.059 A. ileocolica Ileocolic artery Kyčlotračníková tepna
A12.2.12.060   A. caecalis anterior   Anterior caecal artery  Přední tepna slepého 

střeva
A12.2.12.061   A. caecalis posterior   Posterior caecal artery  Zadní tepna slepého 

střeva
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A12.2.12.062   A. appendicularis   Appendicular artery  Tepna červovitého 
přívěšku

A12.2.12.063   R. ilealis   Ileal branch  Kyčelníkové tepny
A12.2.12.064   R. colicus   Colic branch
A12.2.12.065 A. colica dextra Right colic artery Pravá tračníková tepna
A12.2.12.066 A. flexurae dextrae Right flexural artery
A12.2.12.067 A. colica media Middle colic artery Střední tračníková 

tepna
A12.2.12.068 A. marginalis coli; A. 

juxtacolica; Arcus 
marginalis coli

Marginal artery; 
Juxtacolic artery; 
Marginal arcade

A12.2.12.069 A. mesenterica inferior Inferior mesenteric 
artery Dolní okružová tepna

A12.2.12.070 A. ascendens Ascending artery
A12.2.12.071 A. colica sinistra Left colic artery Levá tračníková tepna
A12.2.12.072 Aa. sigmoideae Sigmoid arteries Tepny esovitého 

tračníku
A12.2.12.073 A. rectalis superior Superior rectal artery Horní konečníková 

tepna

Zde je na místě pro pořádek uvést  přesné definice některých pojmů z oblasti 
vaskulární anatomie použité v této práci:
Vas  anastomoticum  =  anastomóza =  krevní  céva  propojující  dvě  nebo  více  řečišť 
zásobovaných jinou zdrojovou tepnou nebo sbíraných do jiné sběrní žíly.
Vas collaterale = kolaterála = krevní céva vytvářející souběžnou cestu pro zásobování 
téže  oblasti  z jedné  zdrojnice  jiným  povodím  nebo  odvod  krve  z téhož  povodí  do 
společné sběrnice.
Vas accessorium =  přídatná céva = céva zásobující stejnou oblast s odstupem z téže 
kmenové cévy nebo z některé blízké cévy, může být normou nebo procentuálně častěji 
zastoupená.
Vas  aberrans =  úchylná  céva =  céva  zásobující  stejnou  oblast  s odstupem  z jiné 
kmenové cévy, popř. z oblasti jiného, zcela odděleného řečiště, ve výskytu vzácná.
Arcus = arkáda, oblouk = propojení dvou nebo více cév odstupujících z téhož kmene, 
zásobuje jednu oblast a může být součástí kolaterálního řečiště.
Arcus omentalis Barkowi = cévní oblouk umístěný v zadním listu velké předstěry pod 
colon  transversum  je  zásobovaný  cestou  rami  omentales  anteriores  z  arteria 
gastroomentalis sinistra et dextra.
Plexus  retroperitonealis  Turneri =  propojení  mezenterických  řečišť  s větvemi 
parietálních větví z břišní aorty vytváří visceroparietální komunikaci.
Kritický bod  = podvaz tepny během operace – v tomto místě může způsobit nekrózu 
vedoucí až ke gangréně části tlustého střeva za místem podvazu, neboť do postižené 
oblasti nevede žádná kolaterála.

Žádná z anastomóz, kolaterál,  akcesorních nebo aberantních cév není součástí 
Terminologia Anatomica, proto je jejich názvosloví velmi nepřehledné a často podléhá 
fenoménu nového názvu s každou nově vzniklou prací.

Poněkud  odlišně  od  české  učebnice  Anatomie  Radomíra  Čiháka  (2001),  s 
malými rozdíly,  avšak o to  přesněji,  je  předložen čtenáři  nástin  tepenného zásobení 
tlustého střeva v 39. vydání Grayovy anatomie /265/ (2005), v současnosti nejkvalitnější 
anatomické učebnici na světě vůbec. Ukažme si nyní, jak toto obecně vžité, ať již zcela 
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pravdivé nebo skutečnosti vzdálené schéma tepen vypadá. Pasáže, o nichž je možné 
diskutovat, jsou doplněny komentářem v závorce a zvýrazněny kurzívou.

Převzato a přeloženo z     Grayovy anatomie   /265/  :  

„Arteria mesenterica superior, horní okružní tepna, je rozhodně nejdůležitější 
tepnou pro trávící ústrojí, neboť zásobuje celé tenké střevo z horní části dvanáctníku (s 
výjimkou jeho horní poloviny, pro nějž přivádí krev arteria gastroduodenalis z truncus 
coeliacus) až do středu příčného tračníku (přesněji do dvou třetin) a funkčně se jedná se 
o  koncovou  tepnu  bez  anastomóz  (práce  dále  ukáže  několik  kolaterál).  Vystupuje 
z přední  plochy  břišní  aorty  asi  jeden  centimetr  pod  odstupem  truncus  coeliacus 
v úrovni meziobratlové ploténky L1 – L2 a kříží ji ventrálně slezinná žíla a tělo slinivky 
břišní, oddělené od aorty levou ledvinnou žílou. Běží ventrokaudálně před processus 
uncinatus pancreatis a přebíhá pars inferior neboli horizontalis duodeni. Toto křížení 
může na rentgenovém snímku vytvořit oblast projasnění běžící přes dvanáctník, a dříve 
bylo považováno za svěrač (sphincter Oschneri), jemuž byly přičítány různé funkční 
projevy. Endoskopie tuto teorii vyvrátila. Během sestupu k radix mesenterii, tepna stále 
se zužujíc ve svém průběhu vede ventrálně od dolní duté žíly, pravého močovodu a 
pravého musculus psoas major,  a případně se spojuje se svojí  vlastní  větví -  arteria 
ileocolica (toto spojení je téměř konstantním jevem). Je doprovázena vena mesenterica 
superior  a  obklopena  nervovou  pletení  (autonomní  plexus  mesentericus  superior). 
Vazivový pruh vede z oblasti její poslední větve směrem k pupku a představuje zbytek 
embryonální tepny, která ji původně spojovala se žloutkovým váčkem (místo připojení  
vazivového pruhu je asi 5 – 6 cm proximálně od arbitrárně zvoleného konce tepny).

Arteria pancreaticoduodenalis inferior opouští arteria mesenterica superior nebo 
arteria jejunalis prima blízko horního okraje pars inferior neboli horizontalis duodeni a 
obvykle se rozděluje hned na přední a zadní větev (v polovině případů odstupují již  
samostatné větve). Přední větev (arteria pancreaticoduodenalis inferior anterior) míří 
doprava,  před  hlavu  slinivky  břišní  a  stoupá  nahoru,  aby  se  spojila  s  arteria 
pancreaticoduodenalis  superior  anterior.  Zadní  větev  běží  doprava  za  hlavu slinivky 
břišní,  někdy jí  proráží,  a poté anastomózuje s arteria pancreaticoduodenalis superior 
posterior.  Obě  větve  zásobují  caput  pancreatis,  processus  uncinatus  pancreatis  a 
přilehlou část duodena. 

Arteriae jejunales et ileales odstupují z levé strany arteria mesenterica superior a 
v počtu 12 – 15 (nepřesné číslo) se rozbíhají k jejunu a ileu kromě oblasti terminálního 
ilea, kterou zásobuje arteria ileocolica. Probíhají téměř souběžně v okruží dělíce se, aby 
se spojily  se sousedními větvemi do série  oblouků (arkád).  Větve z těchto arkád se 
spojují, aby vytvořily druhou řadu oblouků a toto se dále opakuje třikrát nebo čtyřikrát. 
Ve zkratce, v horní části okruží existuje jedna sada oblouků, ale jak se mezenterium 
rozšiřuje, objevuje se druhá, třetí, čtvrtá a dokonce pátá řada arkád. Z posledních arkád 
vybíhají  početné  přímé  cévy  (vasa  recta) zásobující  střevo,  rozvrstvené  na  obě 
protilehlé strany jeho stěny. Sousední větve neanastomózují (existují anastomózy mezi  
vasa recta). Lačníkové tepny jsou delší a řidší. Malé větvičky zásobují oblastní mízní 
uzliny a další útvary v okruží.

Arteria ileocolica je poslední větví z pravé strany arteria mesenterica superior. 
Sestupuje doprava pod nástěnnou pobřišnicí do pravé kyčelní jámy, v níž se dělí. Její 
horní  větev  anastomózuje  s arteria  colica  dextra,  dolní  s koncem arteria  mesenterica 
superior. Arteria ileocolica přebíhá pravý močovod, pravostranné cévy pro varle nebo 
vaječník a musculus iliopsoas dexter.  Její  dolní větev se  přibližuje k hornímu okraji 
ileocékálního přechodu a dělí se na následující větve: 
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• ramus  colicus  /ascendens  (vhodnější  je jen  název  ramus  colicus)/  směřující 
vzhůru k vzestupnému tračníku

• ramus caecalis anterior et posterior
• arteria  appendicularis  sestupující  za  terminální  ileum,  za  nímž  vchází  do 

mezoapendixu. Vydává zpětnou větev anastomózující s větví z ramus caecalis 
posterior.  Poté  běží  tepna  blízko  a  posléze  přímo  v okraji  mezoapendixu, 
přičemž se dostává její koncová část do úzkého vztahu s červovitým výběžkem.

• ramus ilealis stoupá doleva směrem k ileu, jež zásobuje, a spojuje se s koncovou 
větví arteria mesenterica superior.
Arteria colica dextra: Jedná se o malou cévu, která může i chybět. Odstupuje 

blízko středu (blíže definovat střed)  arteria mesenterica superior  (z její pravé strany) 
nebo společně s arteria ileocolica a běží doprava za nástěnným peritoneem a ventrálně 
od pravostranného cévního svazku pro vaječník či varle, pravého močovodu a musculus 
psoas  major  dexter  směrem  k vzestupnému  tračníku.  Někdy  leží  výše  a  kříží  pars 
descendens duodeni  a  dolní  pól  pravé ledviny.  Blízko okraje  střeva se  rozděluje na 
sestupnou  větev  anastomózující  s arteria  ileocolica  a  na  vzestupnou  větev,  která  se 
spojuje  s  arteria  colica  media.  Obě  větve  vytvářejí  oblouky  (arkády),  z nichž  jsou 
rozváděny  cévy  k horním  dvěma  třetinám  vzestupného  tračníku  a  k pravému 
tračníkovému ohbí.

Arteria colica media odstupuje z arteria mesenterica superior těsně pod dolním 
okrajem slinivky břišní. Sestupuje v mesocolon transversum a dělí se na levou a pravou 
větev. První anastomózuje s arteria colica dextra, druhá s arteria colica sinistra, větví 
z arteria mesenterica inferior. Takto vytvořené arkády se nalézají 3 až 4 cm od okraje 
tračníku, který zásobují.

Variace: Arteria  mesenterica superior může být zdrojnicí  pro arteria hepatica 
communis,  arteria  gastroduodenalis,  ramus  hepaticus  dexter  accessorius  a  přídatné 
tepny pro slezinu a slinivku břišní (vhodnější  je  uvést  jejich přesné názvy,  odstup i  
průběh).  Tyto  cévy  mohou  vystupovat  ze  společného  truncus  coeliacomesentericus 
(Mangoushi /177/ 1975).

Arteria  mesenterica  inferior,  dolní  okružní  tepna,  zásobuje  levou  třetinu 
příčného  tračníku,  celý  sestupný  a  esovitý  tračník  a  většinu  konečníku  (jen  horní 
třetinu). Je menší (užšího průsvitu) než arteria mesenterica superior, začíná 3 nebo 4 cm 
nad bifurcatio  aortae,  dorzálně  od  pars  horizontalis  (inferior) duodeni.  Sestupuje  za 
pobřišnicí  (nástěnnou) nejprve před aortou,  poté po její  levé straně,  posléze přebíhá 
arteria iliaca communis sinistra mediálně od levého močovodu a nakonec vstupuje a 
pokračuje  v  mezosigmoideu  do  malé  pánve  jako  arteria  rectalis  superior.  Vena 
mesenterica inferior  leží  v periferní  oblasti  laterálně od tepny.  Tepna vydává arteria 
colica sinistra, arteriae sigmoideae a arteria rectalis superior.

Arteria  colica  sinistra stoupá  subperitoneálně  (retroperitoneálně) doleva  před 
musculus psoas major a rozděluje se na sestupnou a vzestupnou větev. Její kmen a větve 
ventrálně kříží levý močovod a levostranné cévy pro varle nebo vaječník. Vzestupná 
větev přebíhá před levou ledvinou do mesocolon transversum, v němž anastomózuje 
s arteria  colica  media,  sestupná větev se  spojuje  s  nejvyšší  arteria  sigmoidea (první  
arteria  sigmoidea).  Z  takto  vytvořených  arkád  vystupují  větve  zásobující  levou 
polovinu (levou třetinu) příčného tračníku a tračník sestupný. Oblasti zásobené z arteria 
colica  media  a  sinistra  reciproční  variabilitu:  ramus  sinister  arteriae  colicae  mediae 
může převzít zásobování flexura coli sinistra v 19% případů (Sierociņski 1975).

Arteriae  sigmoideae /arteriae  colicae  sinistrae  inferiores  (pro  svoji  nejasnost  
nevhodný)/. Co do počtu dvě nebo tři  (1  –  5, příp. až 9), sestupují šikmo doleva pod 
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pobřišnicí  (nástěnnou) před  musculus  psoas  major  sinister,  ureter  sinister  a  vasa 
testicularia nebo ovarica sinistra. Větve zásobují dolní část sestupného a esovitý tračník, 
anastomózují kraniálně s arteria colica sinistra a kaudálně s arteria rectalis superior.

Arteria rectalis superior sestupuje do malé pánve v mesocolon sigmoideum jako 
pokračování arteria mesenterica inferior,  křížíc vasa iliaca communa sinistra.  Blízko 
třetího křížového obratle se dělí na dvě větve sestupující po obou stranách konečníku, 
které  se  přibližně  v polovině  své  cesty  rozdělují  na  menší  větvičky  prorážející 
svalovinou konečníku, v níž sestupují vertikálně na podslizniční úrovni ke columnae 
anales až do úrovně valvulae anales a zásobují i musculus sphincter ani internus. Zde za 
pomoci vzájemných anastomóz vytvářejí kličky kolem dolní části konečníku a spojují 
se  s arteria  rectalis  media,  větví  z arteria  iliaca  interna  a  s arteria  rectalis  inferior 
z arteria pudenda interna.

Arteria  marginalis  coli je  vytvořena spojením tří  hlavních tračníkových větví 
popsaných výše. Vybíhá z pravé strany arteria mesenterica superior a pokračuje kolem 
levého tračníkového ohbí ke spojení s nahoru mířící arteria colica sinistra, větví z arteria 
mesenterica inferior. Jedná se o klinicky významnou cévu, protože v případě uzávěru 
obou horních  cév,  tzn.  truncus  coeliacus  a  arteria  mesenterica  superior,  představuje 
jedinou  přeživší  cestu  pro  zásobování  této  části  trávící  trubice.  Tok  krve  se  otočí 
retrográdně z dolní do horní  mezenterické tepny. Uspořádání  cév podél  stěny střeva 
pravého tračníku je velmi konstantní. Nalézá se tu jedna okrajová tepna vydávající vasa 
recta a vasa brevia, která příležitostně komunikují, ačkoli jsou anastomózy mezi nimi 
méně  dobře  vyvinuty  než   v tenkém  střevě.  Variabilita  a  nesourodost  se  vyskytují 
v místě  propojení  soustavy  arteria  mesenterica  superior  a  inferior,  tj.  u  flexura  coli 
sinistra.

Vztahy: Arteria  mesenterica  inferior  se  dělí  na  dvě  nebo  tři  větve,  z nichž 
nejvyšší (arteria colica sinistra) téměř vždy dosahuje až do flexura coli sinistra. Zde se 
rozvidlí,  její  slabší  vnější  větev se spojuje s  ramus sinister  arteriae colicae sinistrae 
z arteria marginalis, silnější vnitřní větev běží zpět do kmene arteria colica media, aby 
vytvořila přídatnou arkádu, Riolanův oblouk (Riolanův oblouk není přídatná arkáda,  
nýbrž právě propojení řečišť obou mezenterických tepen v oblasti arteria marginalis). 
Vnější anastomóza je zde často malá nebo neúplná  (viz  Griffiths /102/), takže arteria 
marginalis je zde přerušena. Není-li Riolanův oblouk dobře vyvinut, existuje tu kritická 
oblast anastomotického zásobení. Z toho vyplývá, že nedostatek toku buď v horní nebo 
dolní  mezenterické  tepně  nemůže  být  vyrovnán,  a  to  může  vyústit  v  ischemické 
poškození  střeva.  Toto  vysvětluje  relativní  četnost  ischemických  postižení  v oblasti 
levého tračníkového ohbí.  Dříve  se  učilo,  že  existuje  kritický bod (Sudeckův)  mezi 
poslední  arteria  sigmoidea  a  první  větví  z  arteria  haemorrhoidalis  superior  (arteria 
rectalis  superior),  ale  nyní se tato teorie odmítá.  Tepenná anastomóza je  zde dobře 
vyvinutá a existuje-li vůbec kritický bod, potom leží u flexura coli sinistra.

Klinická anatomie: Pokud je arteria mesenterica superior úplně uzavřená, může 
se arteria marginalis coli mnohonásobně rozšířit, neboť přivádí krev k celému střednímu 
střevu.  Naopak  při  uzávěru  břišní  aorty  nebo  společných  pánevních  tepen  může 
vzniknout  podobné  rozšíření  okrajové  tepny,  jež  se  stává  důležitým  zdrojem 
kolaterálního zásobení dolních končetin.“

3.3.  PŘEHLED ZÁKLADNÍCH POZNATKŮ O EMBRYONÁLNÍM VÝVOJI 
STŘEVNÍCH CÉV
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Přehled  základních  vývojových  hledisek  je  důležitý  zejména  proto,  že  je 
podkladem pro vznik variací uspořádání cévního řečiště střeva. Znalost těchto aspektů 
nám umožní pochopit, proč se mohou objevit rozličné případy propojení vzdálených a 
zdánlivě spolu nesouvisejících oblastí.

V  nejčasnějším  vývoji  je  primitivní  střevo  zásobováno  omfaloenterickými 
artériemi,  které  probíhají  od  žloutkového  váčku  kolem  střeva  k oběma  dorzálním 
aortám. Po splynutí obou zadních srdečnic v jednotný kmen (tedy od stadia 3 – 4 mm 
temenokostrční délky) ztrácejí pupečníkostřevní tepny svůj význam. V této době se ve 
výživě trávící trubice a jejich derivátů již uplatňují ventrální větve břišní aorty, které se 
záhy diferencují v truncus coeliacus a obě mezenterické tepny.

Tandler /275/ ve své práci přináší schéma vývoje nepárových větví břišní aorty 
s teorií  ventrální  anastomózy mezi  jednotlivými segmentálními kořeny odstupujícími 
vpřed ze základu budoucí břišní aorty (viz obrázek 3.31). Patten /43/ pak toto schéma 
ještě podrobněji upravuje pro supramezokolickou část břišní dutiny (viz obrázek 3.32).

Arteria mesenteria superior představuje kořen proximálního konce žloutkových 
tepen v oblasti prvních tří hrudních segmentů, nakonec umístěný o deset segmentů níže 
k prvnímu  bedernímu  obratli.  Jak  tepna  vstupuje  do  mezenteria  primitivní,  ještě 
nezrotované  pupeční  kličky  středního  střeva,  vydává  pravé  (přední)  větve  ke 
dvanáctníku, slinivce břišní, lačníku a kyčelníku, a levé (zadní) větve k tračníku. Během 
rotace se hlavní větve nepárových břišních tepen rychle vyvíjejí a větví se. Po rotaci 
střevní kličky (která probíhá kolem osy proložené a. mesenteria superior) o 180 stupňů 
se tepenné zásobení střeva rovněž obrátí. Větve k tenkému střevu nyní vybíhají z levé, 
konvexní strany kmene arteria mesenteria superior, větve k tračníku vycházejí ze strany 
pravé, konkávní, s jedinou výjimkou, kterou je arteria pancreaticoduodenalis inferior. 
Její odstup zůstává jako první z pravé strany arteria mesenteria superior, neboť rotace 
střeva  probíhá  až  pod  místem jejího  odstupu.  Pokud  se  však  rotace  uskuteční  nad 
místem odstupu arteria pancreaticoduodenalis inferior, bude tato tepna vybíhat ze strany 
levé nebo bude větví některé z prvních lačníkových tepen.

 První větve z arteria mesenterica superior se objevují u délky embrya 16,7 mm 
(Pernkopf /212/ 1928). U zárodku dlouhého 18 mm je přítomna levá tračníková tepna a 
střední tračníková tepna, ve stadiu délky 33,5 mm jsou již všechny cévy vytvořeny a 
slouží k identifikaci jednotlivých částí střeva. Vývoj velké předstěry a splynutí jejích 
hlubších vrstev s pobřišnicí příčného tračníku jsou ukončeny při délce zárodku kolem 
40 mm, tudíž veškeré anastomózy mezi těmito dvěma strukturami nemohou být jiné než 
pouze cestou peritoneálních větviček. 

Obrázek 3.31. Tandlerovo schéma postupného vývoje nepárových větví břišní aorty
(podle Bursy /43/ -  převzato se svolením autorů)
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TC – truncus coeliacus, AGS – arteria gastrica sinistra, AS – arteria splenica, AHC – 
arteria hepatica comunnis, AMS – arteria mesenterica superior, VA = ventrální 

anastomóza, RHDx – ramus hepaticus dexter

Arteria  mesenteria  inferior představuje  nejkaudálnější  kořeny  (1  –  2)  ze 
žloutkových  tepen,  které  jsou  postupně  přemístěny  až  do  výše  druhého  bederního 
obratle. Její hlavní větev, arteria colica sinistra, se spojuje s arteria colica media z horní 
okružní tepny, jež se po rotaci střeva stává její druhou pravou větví, přičemž třetí je 
arteria colica dextra a čtvrtou arteria ileocolica.

Nejpravděpodobnější  příčina  vzniku  společného  kmene  spočívá  zřejmě  v 
ranných  stádiích  embryonálního  vývoje  (4  –  17  mm,  kolem  4.  týdne).  Truncus 
coeliacus začíná  dvěma kořeny (7.  –  8.  přední  segment)  v úrovni  sedmého krčního 
obratle a posléze sestupuje až k dolní části těla dvanáctého hrudního obratle.  Arteria 
omphalomesenterica (pozdější arteria mesenteria superior) začíná čtyřmi kořeny (10. – 
13. přední segment, s převahou posledního, třináctého) v úrovni prvních čtyř hrudních 
obratlů,  dle  Nelsona /201/ pěti  kořeny (9.  –  13.  přední  segment)  a  sestupuje  až  do 
úrovně středu těla prvního bederního obratle. Arteria mesenterica inferior začíná jen z 
12. segmentu dle Nelsona /201/ v úrovni dvanáctého hrudního obratle a sestupuje až ke 
středu těla třetího bederního obratle. 

Tento  posun  tepen  z míst  jejich  vzniku  do  konečných  poloh  při  ukončeném 
vývoji na konci druhého měsíce nazval v roce 1912 Evans /78/ „kaudální putování“ a 
souvisí s obdobným sestupem orgánů, které jsou těmito tepnami zásobovány. Zdá se, že 
pro tento sestup je nezbytná podélná anastomóza mezi ventrálními segmenty, uložená 
paralelně s aortou ventrálně od ní a propojující jednotlivé kořenové větve všech úrovní 
(viz obrázek 3.31.). Normálně větší část této ventrální podélné anastomózy zmizí, stejně 
jako dva prostřední kořeny (11. a 12.  segment),  zatímco z prvního (10.  segment) se 
vytvoří kmen truncus coeliacus a z posledního (13. segment) kmen arteria mesenteria 
superior.  Pokud  první  kořen  (10.  segment)  regreduje  a  naopak   ventrální  podélná 
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anastomóza  perzistuje,  vytvoří  se  tzv.  truncus  coeliacomesentericus.  Tandlerova 
ventrální longitudinální anastomóza zachází ve stadiu 12 mm délky embrya.

Obrázek 3.32. Pattenovo schéma postupného vývoje nepárových větví břišní aorty
(podle Bursy /43/ -  převzato se svolením autorů)

Pro vývojové anomálie nepárových tepen břišní dutiny má svůj význam studium 
srovnávací anatomie a embryologie některých zvířat. U krtka vládnou podobné poměry 
jako u člověka: arteria omphaloenterica odstupuje ze čtyř kořenů ventrálně spojených 
před aortou. Tři horní postupně zacházejí a zůstává pouze ventrální podélná anastomóza 
a dolní kořen, truncus coelicomesentericus (viz níže), který se pak rozdělí na vzestupný 
kmen odpovídající truncus coeliacus a přímo běžící arteria mesenterica superior. 

Při normálním vývoji se tři hlavní větve truncus coeliacus vyvíjejí postupně od 
kraniálního konce ventrální podélné anastomózy, tudíž arteria gastrica sinistra odstupuje 
proximálně od začátku arteria  splenica a hepatica communis.  Je-li  ventrální  podélná 
anastomóza přerušena mezi arteria gastrica sinistra a arteria splenica, tzn. že první a 
poslední kořen existují společně s větší částí ventrální podélné anastomózy, bude arteria 
gastrica  sinistra  odstupovat  samostatně  z aorty,  zatímco  arteria  splenica  a  arteria 
hepatica  communis  budou  větvemi  arteria  mesenteria  superior.  V  případě,  že  je 
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ventrální podélná anastomóza přerušena až mezi odstupem arteria splenica a hepatica 
communis,  bude první  z nich společně s  arteria  gastrica sinistra  přímou větví břišní 
aorty, přičemž arteria hepatica communis bude vycházet z arteria mesenterica superior 
(viz obrázky 3.31. -  3.33.).

Obrázek 3.33.
Typy větvení truncus coeliacus a arteria mesenterica superior dle Couinauda /53/

Stručně shrnuto, ventrální longitudinální anastomóza mezi kořeny primitivních 
žloutkových tepen je společnou zdrojnicí  všech větví truncus coeliacus a přídatných 
hepatických tepen.  Případná perzistence určitých jejích úseků má za následek vznik 
anomálních odstupů regionálních tepen.

Prakticky všechny variace truncus coeliacus a arteriae mesentericae mohou být 
vysvětleny  na  základě  perzistence  anomálně  přerušených  a  zachovalých  zbytků 
primární ventrální podélné anastomózy mezi výše zmíněnými tepnami /24, 73, 82, 317/. 
Takto  se  dá  vysvětlit  i  vznik  truncus  coeliacocolicus.  V takovém případě  vystupuje 
přímo  z kmene  truncus  coeliacus  arteria  colica  media  nebo  arteria  colica  media 
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accessoria  a  běží  kaudálním  směrem  dorzálně  za  pankreatem  až  do  mesocolon 
transversum, kterým proniká do své obvyklé oblasti zásobení.

Perzistence  pravých  a  levých  splanchnických  cév,  z  nichž  splynutím  vzniká 
arteria  mesenterica superior,  může vyústit  ve vytvoření  zdvojené arteria  mesenterica 
superior,  jejíž případy byly opakovaně zaznamenány v literatuře  (př.  Delannoy /58/, 
Henle /122/, Cunningham /56/).

Zdvojená  arteria  mesenterica  inferior  je  mnohem  vzácnější.  Jediný  dosud 
popsaný případ v literatuře poskytli autoři  Benton a Cotter /23/ (1962). Horní arteria 
mesenterica inferior vydávala  dvě větve,  jednu pro colon transversum a druhou pro 
orální polovinu colon descendens. Dolní tepna se větvila též na dvě cévy, jednu pro 
aborální úsek colon descendens a druhou pro colon sigmoideum a rectum. 

Obě  tepny  sice  vykazují  vzácně  propojení  s  dalšími  okolními  tepnami,  ale 
z embryologického pohledu u arteria mesenterica superior jsou tyto cévy považovány za 
patologii, neboť se céva vyvíjí mimo břišní dutinu v izolaci. Na rozdíl od ní, arteria 
mesenterica  inferior  se  cele  vyvíjí  v  břišní  dutině  a  její  propojení  s  jaterními, 
ledvinovými, nadledvinovými nebo žaludečními tepnami byla již spatřena a popsána.

3.3.1. Truncus coeliacomesentericus

Případy, v nichž truncus coeliacus a arteria mesenteria superior vystupovaly ze 
společného kmene (viz  obrázek  3.33.,  typ VI),  byly opakovaně popsány v literatuře 
(Aeby /3/,  Fetterolf  /83/,  Sobotta /255/),  avšak jejich výskyt je velmi řídký.  Michels  
/188, 191/ uvádí 3 případy ze 400 pitvaných těl, tj. 0,75%, jiní autoři (Lippert /167/, Rio 
Branco /230/, Vandamme /290/) naopak 2 – 5%. Způsob vzniku takového společného 
kmene  lze  posuzovat  jak  z fylogenetického,  tak  z ontogenetického  pohledu. 
Fylogeneticky je  truncus  coeliacomesentericus  přítomen konstantně  u rodu Echidna, 
Printhorhynchus,  někdy u rodu Macacus, Talpa  či  čeledi  Vespertilionidae i  dalších, 
nižších forem života (Latarjet, Forgeot, Tandler, Schabadash /vše viz 276/).

3.3.2. Arcus Bühleri

Z ontogenetického hlediska je důležité připomenout tzv. arcus Bühleri, vzácnou 
silnou  spojku  mezi  začátkem  truncus  coeliacus  a  arteria  mesenteria  superior,  z níž 
odstupují  všechny  tepny  pro  tlusté  střevo.  Dle  Bühlera /42/  se  jedná  o  perzistenci 
kraniálních kořenů tepen primitivního střeva, pak lze tuto variaci nazývat anastomosis 
ventralis longitudinalis persistens.

Obrázek 3.34. Schéma   anastomosis ventralis longitudinalis persistens   podle Tandlera   
(podle Bursy /43/ -  převzato se svolením autorů)
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TC – truncus coeliacus, AGS – arteria gastrica sinistra, AS – arteria splenica, AHC – 
arteria hepatica comunnis, AMS – arteria mesenterica superior, AB – arcus Bühleri

3.4. KLINICKO-ANATOMICKÝ POHLED NA PROBLEMATIKU CÉVNÍHO 
ZÁSOBENÍ TLUSTÉHO STŘEVA

Pro  podporu  předložené  teze  dizertační  práce  lze  nalézt  oporu  i  v  současné 
anatomické časopisové literatuře. Při svých studiích zjistil např. Griffiths /102,103/, že 
učebnicovému schématu uspořádání a větvení arteria mesenterica inferior odpovídá jen 
15% jím zkoumaných těl.  Golligher /97,98,99/ našel obraz literárních popisů při pitvě 
arteria  colica  sinistra  a  arteriae  sigmoideae  jen  ve  40%.  Toupet  /282/ při  studiu 
arteriografických rentgenových snímků arteriae  sigmoideae  našel  vžitý  vzorec  jejich 
uspořádání pouze ve 33%, arteria marginalis byla sice u sestupného tračníku přítomna 
konstantně,  v oblasti  esovitého  tračníku  však  pouze  v 33%.  Ve  velkých  studiích 
v oblasti arteria mesenterica superior prokázal Sonneland /259/ učebnicový názor jen ve 
23,8%,  Michels /188,  191/ pak  v 33%  (na  polovičním  počtu  odpitvaných  těl), 
Basmajian  /18/ na  větvích  arteria  mesenterica  inferior  v 28,9%.  Vůbec  nejčastější 
variací se zdá být přítomnost společného kmene arteria colica sinistra a první arteria 
sigmoidea (53% Griffiths /103/, 56% Michels /190/). Nelson /201/ potvrzuje předchozí 
studie ze starších let novější prací, v níž učebnicový vzor nalezl v případě horní okružní 
tepny v 22% a v případě dolní okružní tepny jen v 16% případů. Celkem zaznamenal, že 
v 94%  se  vyskytuje  nejméně  jedna  významná  variace  v odstupu  nebo  počtu  tepen. 
Hlavní závěr vyplývající z těchto údajů přináší překvapivé zjištění, že pouze v 6% byl 
spatřen  stav  odpovídající  učebnicovému  vzoru,  který  je  všeobecně  předkládán  jak 
studentům, tak lékařům a vědecké veřejnosti. 

Ačkoli  většina  chirurgů  má  jasnou  představu  o  základním  uspořádání  a 
častějších variacích, nepřesný obraz cévního zásobení tlustého střeva by pravděpodobně 
mohl vést k neporozumění a zavádějícím znalostem s vyústěním v chybu při diagnostice 
nebo terapii.  Rozšiřování  tohoto  chybného pohledu mezi  další  generace  chirurgů  je 
způsobeno  tím,  že  veškeré  dříve  uveřejněné  články  vycházely  pouze  v čistě 
anatomických,  a  tudíž  málo  dostupných  časopisech  nebo  v úzce  specializovaných 
knihách s tituly přitažlivými jen pro anatomy, případně cévní chirurgy, nikoli pro břišní 
chirurgy a další odbornou veřejnost.

Jaký je však hlavní současný zájem chirurgie na těchto anatomických studiích? 
Během laparoskopických operací  na střevě musejí  být  cévy izolovány bez možnosti 
manuální palpace. Užití tračníku jako náhrady za jícen nebo močový měchýř, tepenná 
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okluze při embolii, ateroskleróza nebo ischemická kolitída, krvácení z tepen při úrazech 
či  poranění  břišní  dutiny,  krvácení  z tlustého  střeva,  jeho  diagnostika  a  ošetření, 
selektivní či superselektivní angiografie nebo terapeutická embolizace, to jsou jednotky 
a stavy, při jejichž řešení nebo provádění je znalost průběhu, větvení a častých i řídkých 
variací tepen tlustého střeva nezbytná a detailní informace o nich musejí být snadno a 
rychle dostupné široké odborné veřejnosti /123, 124/.

Další  kapitola  se  týká  zevrubné  anatomie  a  cévního  zásobení  appendices 
omentales. Appendices, jejichž český ekvivalent zní tukové přívěšky, jsou umístěny jako 
vlaječky na stěně tlustého střeva sledujíce průběh vasa  recta  longa.  Jejich jméno je 
odvozeno  od  staršího  pojmenování  používaného  v Basiliensia  Nomina  Anatomica 
(BNA), Ienaiensia Nomina Anatomica (INA) i Parisiensia Nomina Anatomica (PNA), 
tj.  appendices  epiploicae.  Epiploon  znamenající  v řečtině  velikou  síť  a  uspořádání 
tukových  přívěšků  ji  připomíná,  jak  v  oblasti  předstěr,  tak  na  stěně  tračníku.  Od 
vytvoření a zavedení nového názvosloví (Terminologia Anatomica /81/) komisí FCAT 
v  roce  1988,  byl  uveden  do  anatomického  i  klinického  užívání  termín  appendices 
omentales.  V anglické literatuře se  používají  ekvivalenty omental  appendix,  omental 
appendice a omental appendage, zejména u rodilých mluvčích.

První  zevrubnou práci  týkající  se  mimo jiné i  appendices omentales tlustého 
střeva a jejich cévního zásobení publikoval  Eisberg /77/ v roce 1924. Toto dílo však 
nezohledňuje  vzájemný  vztah  a  význam  různých  průběhů  vasa  recta  a  appendices 
omentales.  Meillière  /185/  (1927) uvádí  při  popisu  odlišností  v průběhu  vasa  recta 
intestini  crassi  a  vasa  recta  intestini  tenuis,  že  tepénky  běžící  v bazích  tukových 
přívěšků v nich zahýbají a vytvářejí malé oblouky. Další a detailnější popis appendices 
omentales  přináší  ve  svém  díle  Hansen  /114/  (1975),  který  přívěšky  rozděluje  do 
několika typů podle jejich tvaru a cévního zásobení.

Z vývojového  hlediska  jsou  appendices  omentales  deriváty  embryonálního 
mezenchymu a vykazují histogenetické znaky typických retikuloendotelových orgánů. 
Ačkoli  mohou  chybět  na  střevech  některých  dětí,  jejich  baze  je  založena  již 
v embryonální době jako typický orgán tukového vaziva. Plica omentalis longitudinalis, 
souvislá serózní řasa, vytvořená podél colon ascendens a descendens je přítomna ve 
fetální  periodě.  Pokud  byly  appendices  omentales  zaznamenány  rovněž  na  tenkém 
střevě,  jejich baze vždy vybíhala  z úponu mezenteria  na stěnu střeva.  Nebyly nikdy 
registrovány na volných okrajích mezenteria, jak je tomu na tlustém střevě. Tyto bývají 
přítomny především u obézních pacientů, u kterých mohou halit celý povrch střevní.

4. METODIKA

4.1.  MAKROPREPARACE
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Preparace  byla  prováděna  na  tělech  určených  pro  výuku  studentů  během 
anatomických  pitevních  cvičení  na  Ústavu  anatomie  3.  lékařské  fakulty  Univerzity 
Karlovy.  Celkem  bylo  odpitváno  51  těl  fixovaných  rutinní  metodou  (nástřik  směsí 
ethanolu, glycerinu, formaldehydu a  vody a uložení v 65 % etanolu) v různých stupních 
jejich  používání  při  výuce.  Preparace  se  týkala  části  mezenteria  s tenkým  střevem, 
zvláště v terminální oblasti ilea, a dále tlustého střeva včetně jeho závěsů a cév v nich 
obsažených od místa jejich odstupu z aorty až k hlavním větvením, s výjimkou dolní 
části  konečníku,  která  nebyla  vždy  dobře  zachována.  Poté  byla  střeva  vyjmuta  a 
periferní části řečišť preparovány samostatně až po odstupy vasa recta et brevia. 

Ze  sekčního  materiálu  z  Ústavu  patologie  3.  lékařské  fakulty  a  Fakultní 
nemocnice  Královské  Vinohrady  bylo  vyjmuto  mezenterium  a  cévy  střeva  ze  čtyř 
nefixovaných těl pro jejich další zpracování výše zmíněným způsobem.

Pro  zaznamenání  jednotlivých  případů  variability  uspořádání  a  větvení  obou 
okružních  tepen  byla  zvolena  metoda  překreslení  preparátů  na  papír  do  předem 
připraveného  obecného  schématu  sestaveného  z  rešerší  literatury  (pro  příklad  viz 
obrázek 4.1.).

Obrázek 4.1.  Obecné schéma větvení arteria mesenterica superior se zakreslením 
hlavních bodů měření

Obecné schéma má několik  hlavních bodů:  odstup,  délka tepny,  počet  větví, 
jejich názvosloví a vzájemné vzdálenosti,  směr průběhu kmene tepny, směr průběhu 
jejich  větví,  anastomózy  mezi  větvemi  navzájem  a  s řečištěm  okolních  tepen.  Pro 
měření se používalo buď standardní posuvné měřidlo nebo papírová měřítka na jedno 
použití. Pro popis jednotlivých větví a variabilitu odstupu se jako základ vycházelo ze 
schémat, která ve svých pracích uvádějí  různí autoři (Michels /188, 191/, Sonneland 
/259/, Pikkieffová  /216/, Nelson /201/, Ogneff /207/, Vandamme /292/). U větších větví 
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byly rovněž sledovány další  údaje,  např.  průsvit,  délka k prvnímu větvení a počet a 
variabilita  větví  (viz  tabulka  4.1.).  Všechny  údaje  uváděné  v tabulkách  kapitoly 
„Výsledky“  jsou  korelovány  se  statistikami  získanými  z literatury,  pokud  takové 
existují.

Tabulka 4.1. Měřené údaje u jednotlivých tepen a jejich větví

Tepny Základní údaje Rozšířené údaje
A. mesenterica superior 
A. mesenterica inferior
A. ileocolica a její větve

A. colica dextra
A. colica media
A. colica sinistra
Aa. sigmoideae

A. rectalis superior

Odstup
Délka tepny

Počet větví a jejich 
názvosloví

Vzájemné vzdálenosti

Průsvit
Délka k prvnímu větvení
Počet a variabilita větví

4.2.  ANGIOGRAFIE

Druhým  bodem  práce  bylo  hodnocení  rentgenových  snímků.  Byly  použity 
přehledné angiogramy aorty (29), selektivní angiogramy truncus coeliacus (3), arteria 
mesenterica  superior  (13)  a  arteria  mesenterica  inferior  (1)  shromážděné  v  archívu 
rentgenogramů Ústavu anatomie 3. LF UK a též zapůjčené na Radiodiagnostické klinice 
Fakultní  nemocnice  Královské  Vinohrady.  Jednalo  se  vždy  o  archivní  materiál  bez 
udaní diagnózy a důvodu vyšetření, pouze s údaji o věku a pohlaví (46 snímků, 21 mužů 
a 25 žen, ve věku 31 – 83 let). Velká variabilita zjištěná při porovnávání jednotlivých 
snímků a souborů angiografií byla však impulzem ke shromaždování případů i z jiných 
zdrojů, např. využitím snímků z dostupných literárních (14) a internetových zdrojů (17). 
Jednotlivé snímky byly sledovány a proměřeny. Byly sledovány následující body: výška 
odstupu hlavních kmenů z břišní aorty, vzdálenost k prvním větvím, počet větví, jejich 
variabilita  a  základní  průsvit  cévy.  Údaje  z angiografií  byly  zaznamenávány  pouze 
v poměrných hodnotách, protože pro neznámou vzdálenost zobrazované struktury od 
zdroje rentgenového záření i od fotografické desky nelze stanovit absolutní rozměry. 
Získané  poměry  délek  pak  byly  porovnány  s  výsledky  měření  makroskopických 
preparátů a poměrů mezi nimi.

Základní  zaznamenané  typy  byly  přiřazovány  k  typologii,  kterou  uvádějí 
jednotliví autoři, ovšem ani zde nelze nalézt jednotu v údajích. Každý jednotlivý případ 
je možno vzhledem ke zjištěným údajům uvést jako samostatný typ, což by jistě vedlo 
k přílišnému a neúčelnému rozdrobení informací bez žádaného výstupu. Toto vedlo ke 
zjednodušení nálezů do schémat, která byla rozdělena co nejpodobněji k již výše a dříve 
zmíněným typům. Nebylo lze se však vyhnout překlasifikování předchozích dělení pro 
jejich neúplnost a nedokonalost, jak bude následně uvedeno ve výsledcích.

4.3.  TUŠOVÉ NÁSTŘIKY

Následně byly zahájeny nástřiky cévního řečiště střeva. Materiál byl získáván při 
pitvách  na  Ústavu  patologie  3:  LF  UK  a  FNKV  podobných  způsobem  jako  u 
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makropreparátů. V laboratoři Ústavu anatomie byly potom prováděny vlastní nástřiky. 
Předem byly vyloučeny osoby zemřelé na chorobu střevní, pacienti operovaní v oblasti 
břišní  dutiny,  pacienti  s infekčními  chorobami,  pacienti  v  pokročilém  stádiu 
povšechných  chorob  tepen  a  nakonec  všechny  případy  s makroskopicky  zjevnými 
patologickými změnami na tenkém a tlustém střevě. Celkem bylo odebráno 142 vzorků 
ze 118 těl (51 žen, 67 mužů, ve věku 23 – 91 roků). Během pitvy byl klínovitě vystřižen 
předem zvolený úsek  tlustého střeva  délky  mezi  10  –  15  cm.  Vzorky se  odebíraly 
postupně ze všech oblastí tlustého střeva (viz obrázek 4.2.) – slepé střevo, červovitý 
přívěšek,  vzestupný  tračník,  příčný  tračník  včetně  části  velké  předstěry,  sestupný 
tračník, esovitý tračník nebo horní (intraperitoneální) část konečníku. Z oblasti tenkého 
střeva byly získány vzorky zejména z terminálního ilea. Součástí odběrového vzorku 
byla kromě střeva i klínovitě vyťatá část jeho závěsu včetně přívodních cév. Vzorek byl 
po propláchnutí, z důvodů odstranění obsahu, ihned uložen do přenosové nádoby do 
vlažného fyziologického roztoku a přenesen do laboratoře anatomického ústavu. Zde 
bylo nejprve vyčištěno střevní lumen pomalým proudem vlažné vody a posléze začala 
vlastní preparace přívodní cévy. Po vypreparování hlavního přístupového kmene byla 
do  tepny  zavedena  polyethylenová  kanyla,  v  některých  případech  dvoucestná  pro 
jednodušší  nahrazení  jednoho média  (fyziologický roztok)  druhým (tuš),  a  nasazena 
silonová ligatura. Poté byla zahájena injekce do cévy. Fyziologický roztok ohřátý na 
teplotu  20º  –  25ºC  byl  pomalu  ručně  kontrolovaným  tlakem  postupně  vpraven  do 
kanyly za účelem výplachu veškerých zbytků krve z celého krevního řečiště vzorku přes 
kapiláry  a  následně  žilním  systémem  do  odvodního  žilního  kmene  a  ven  z cév 
preparátu.  Zároveň  byla  pečlivě  sledována  místa,  jimiž  krev  uniká  z preparátu,  pro 
následnou ligaturu či naložení peánu.

Obrázek 4.2. Schéma oblastí z     tenkého a tlustého střeva určených pro odběr vzorků  

Obrázek 4.3. 
Colon transversum zpracované tušovými nástřiky po preparaci cév v mesocolon
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Po  průplachu  cévního  řečiště  začala  vlastní  fáze  tušového  nástřiku.  Čirý 
bezbarvý  fyziologický  roztok  byl  nahrazen  pro  plnění  krevního  řečiště  černým 
roztokem tuše v poměru tuše ku vodě 2:3 o teplotě 20º – 25ºC. Za postupného plnění 
tlakem „z ruky“ byla malými peány uzavírána jednotlivá místa, z nichž tuš unikala do 
okolí.  Pro  stanovení  kvality  nástřiku  se  sledovalo  plnění  a  průtok  tuše  v  drobných 
cévách  na  povrchu  preparátu.  Nástřik  byl  ukončen  ve  chvíli,  kdy  tuš  začala 
odstřiženými kmenovými žilami prýštit do okolí. Nakonec byl hlavní nástřikový kmen 
podvázán a taktéž byly naloženy ligatury na úniková místa uzavřená dočasně peány. 
Celý preparát byl po řádném označení pořadovým číslem vložen do osmiprocentního 
roztoku formaldehydu, v němž byl fixován po dobu 10 dní. Po uplynutí  lhůty nutné 
k bezpečné fixaci celého vzorku včetně tuše, jež v cévách zůstává tuhá, byl preparát 
propláchnut  pod tekoucí  vlažnou vodou a  s  pomocí  preparační  lupy Nikon SMZ-U 
systematicky prohlížen a preparován. Při preparaci bylo postupováno do periferie podél 
cévního zásobení, přičemž se vždy začínalo od hlavního tepenného kmene označeného 
podvazem skrze závěs dále až ke stěně střeva. Další preparace probíhala po vnějším 
střevním povrchu až k protilehlému okraji a k appendices omentales (viz obrázek 4.3.). 
Preparát byl potom pod preparační lupou fotografován pomocí digitálního fotoaparátu 
značky Olympus C-5050 i pomocí zrcadlového přístroje značky Pentax K-1000 na film 
Kodak 400. 

4.4.  HISTOLOGICKÉ ZPRACOVÁNÍ A PROJASŇOVACÍ POSTUPY

Pro souhrnné doplnění poznatků o četnosti  a uspořádání větších cév i kapilár ve 
vrstvách stěny střeva  byla  zvolena metoda histologického zpracování.  Ze tří  vzorků 
čerstvého tenkého a tlustého střeva byly před zahájením nástřiku odebrány části tkáně 
pro světelnou mikroskopii. Vzorky byly rutinním postupem krájeny na podélné i příčné 
řezy  a  obarveny  hematoxylinem-eozinem.  Rovněž  tři  vzorky  čerstvého  tenkého  a 
tlustého  střeva  nastříknuté  tuší  byly  paralelně  rutinně  zpracovány  hematoxylin-
eozinovým barvením na Ústavu patologie 3. lékařské fakulty UK.

Jeden vzorek fixovaného nenastříknutého střeva a čtyři vzorky fixovaného tuší 
nastříknutého střeva byly dále zpracovány metodou projasnění dle  Spalteholze /262/  
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(viz  obrázek  4.4.),  která  se  uplatnila  významně  též  pro  studium tukových  přívěsků 
tlustého střeva (appendices omentales), právě pro jejich vysoký poměrný obsah lipidů. 
Vzorky byly odvodněny vzestupnou alkoholovou řadou a  poté projasněny v roztoku 
benzolu.

Obrázek 4.4. 
Werner Karl Spalteholz (1861 – 1940, Lipsko)

4.5.  NÁSTŘIKY PRO KOROZIVNÍ PREPARÁTY

V další fázi se práce soustředila na vytvoření trvalého odlitku cévního řečiště 
tlustého  střeva.  Nástřik  s komerčně  vyráběnou  látkou  Dentakryl,  používanou  pro 
korozívní preparáty krevních cév parenchymatózních orgánů a mozku, provedený na 
třech  preparátech  nebyl  úspěšný,  vznikaly  pouze  částečné  a  neúplné  odlitky,  neboť 
partikule pronikly pouze do arteriol. Vlásečnicová a žilní část řečiště zůstaly nenaplněny 
a nezobrazeny.

Metoda  metakrylátového  nástřiku:  Pro  studium  mikrocirkulace  byla  zvolena 
látka pronikající  do kapilárního řečiště a  vytvářející  trvalý odlitek vhodný pro další 
zpracování.  Bylo  rozhodnuto  použít  syntetickou  pryskyřici  methylmetakrylát, 
doporučenou  z  pracoviště  Ústavu  anatomie  lékařské  fakulty  v  Hradci  Králové.  Po 
předchozím zpracování preparátu jako pro případ tušového nástřiku bylo upuštěno od 
předchozí  prefixace  roztokem glutaraldehydu  (užívané  in  vivo).  Předem připravený 
methylmetakrylátový monomer (100 ml monomeru methylmetakrylátu,  Alichem, a.s. 
smíchaného s 0,5 g benzoylperoxidu nutno zahřát ve vodní lázni na 4 minuty na teplotu 
v rozmezí 92-94°C /teplota nesmí být překročena/, poté ihned ochladit pod studenou 
tekoucí vodou a skladovat v lednici. Těsně před nástřikem ohřát na tělní teplotu a přidat 
na  100  ml  média  0,1  g  benzolyperoxidu  jako  katalyzátoru  a  16-20  kapek 
dimethylanilinu jako urychlovače) byl rovnou pod rovnoměrným tlakem byl aplikován 
smíchaný s urychlovačem do vypreparované a s podvazem připravené cévy, stejně jako 
u  předchozího  postupu.  Jakmile  začalo  fixační  médium unikat  z  porušených okrajů 
preparátu (místa řezu na stěně střeva a závěsech),  byla postupně malými peány tato 
místa uzavírána. Po naplnění drobných cévek na povrchu preparátu se začalo plnit i 
žilní  řečiště,  jak  médium  vytlačovalo  předtím  aplikovaný  fyziologický  roztok.  Po 
ukončení nástřiku a podvazu přívodní tepny i odvodní žíly byl preparát i s peány vložen 
do misky s teplou vodou pro dokončení polymerizace a vytvrzení média. Po půlhodině 
expozice v teplé vodě se opatrně odstranily peány a preparát se přenesl do čisté teplé 
užitkové vody (20º – 25ºC) a na 24 hodin vložen do termostatu při teplotě 50°C. Poté 
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byl  preparát  vyjmut  z  vody a  vložen  do  roztoku 30% hydroxidu draselného a  opět 
vrácen do termostatu při 40°C na dalších 24 hodin. Postupnou macerací odlitku pomocí 
7,5% hydroxidu draselného a neustálou výměnou v 24-hodinových cyklech se odplavila 
veškerá okolní tkáň. Nakonec byl ještě preparát opakovaně propláchnut v destilované 
vodě a vysušen.

Nástřik metakrylátem byl použit pro 8 preparátů, ale z hlediska náročné přípravy 
a lámavosti výsledného odlitku a jeho náchylnosti k poškození při další manipulaci bylo 
rozhodnuto  použít  jiné  komerčně  vyráběné  injekční  médium,  při  jehož  použití  by 
vznikly odolnější odlitky vhodnější pro naše potřeby.

4.6.  MERCOXOVÉ NÁSTŘIKY

Metoda nástřiku    Mercoxem  :  Pro tuto část  mikrocirkulační studie byl nakonec 
zvolen  komerčně  vyráběný  přípravek  syntetické  methylmetakrylátové  pryskyřice  - 
Mercox. Pro nástřiky byla použita táž metoda, jako pro methylmetakrylátové nástřiky. 
Po vypláchnutí řečiště fyziologickým roztokem byly ve stříkačce opatrně promíchány 4 
ml prepolymerované pryskyřice (Mercox C1-2B nebo Mercox C1-2R; Ladd Research, 
Burlington, VA) s 1 ml monomeru kyseliny methylmetakrylátové obsahujícím 62,5 mg 
methylmetakrylátové pasty jako akcelerátoru (viz obrázek 4.5.). Po nástřiku byly jako 
macerační  látky  používány  7,5%  roztok  hydroxidu  draselného  nebo  16%  roztok 
kyseliny  dusičné.  Výsledný  korozívní  preparát  má  zabarvení  do  modra  (při  použití 
KOH), dožluta (při použití modré varianty Mercoxu a následné macerace v HNO3) nebo 
do červena (při použití červené varianty Mercoxu a následné macerace v HNO3). 

Obrázek 4.5. Caecum a terminální ileum po nástřiku Mercoxem

Proti kolapsu lumina střeva během a bezprostředně po nástřiku byly postupně 
použity metody vyplnění gázou a buničinou (nevýhodou je zachování vláken buničiny 
uvnitř preparátu,  která jako nečistoty vadí při  prohlížení v řádkovacím elektronovém 
mikroskopu),  gumovými  hadičkami  (nerozloží  se  působením  kyselin  či  louhů)  a 
výplněmi z glycerinové hmoty (rozloží se, ale během nástřiku mohou utlačit slizniční a 
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podslizniční  cévy).  Nejvhodnější  se  nakonec  ukázala  metoda  nástřiku  pod  vodní 
hladinou, která udrží lumen střeva průchozí a brání jeho zhroucení.

Preparáty  vzniklé  těmito  postupy  byly  obrazově  i  fotograficky 
zdokumentovány. Druh nástřiku metakrylátovými pryskyřicemi je určen zejména pro 
zpracování  v řádkovacím  elektronovém  mikroskopu  (SEM  =  scanning  electron 
microscopy). Pro zhotovení fotografií byly využity rastrovací elektronové mikroskopy 
Tesla BS 301 na lékařské fakultě UK v Hradci Králové (za pomoci  MUDr. Otakara 
Krse, CSc.), Sigma BS 300 na 1. lékařské fakultě UK v Praze (za pomoci MUDr. Ivo 
Klepáčka, CSc.),  S 5120.1 Proxima - Aquasem Laboratoře elektronové mikroskopie 
Mikrobiologického ústavu Akademie věd České republiky (za pomoci RNDr. Oldřicha 
Benady,  CSc.  a  RNDr.  Olgy  Kofroňové.  CSc.)  a  Phillips  ESEM  XL30  spolu  s 
Cambridge  stereoscan  250  na  Přírodovědecké  fakultě  Lodronovy  univerzity 
v rakouském  Salzburgu  (za  pomoci  Prof.  Bernda  Minnicha  a Prof.  Aloise  
Lametschwandtnera).

Vzorky  pro  prohlížení  v řádkovacím  elektronovém  mikroskopu  byly 
zorientovány, uloženy do Petriho misek, zality destilovanou vodou, zamrazeny tekutým 
dusíkem a uloženy na krátký čas do hlubokého mrazu (< -20°C) do mrazícího boxu. Po 
zmrazení byly vzorky seříznuty na rozměr krychle o hraně 1 cm a postupně rozmraženy 
při pokojové teplotě. Vzorek byl poté přilepen na mosazné nosné kolečko o poloměru 
souhlasném s kruhovým držákem v SEM. Přilepení svodných měděných drátků, které 
brání výbojům proudu elektronů při prohlížení v SEM, bylo použito pouze v některých 
laboratořích  (Salzburg,  1.  LF  UK  Praha  –  viz  obrázek  4.6.).  Posléze  byl  vzorek  i 
s podložkou  umístěn  do  přístroje  k naprášení  zlatem  Polaron  Series  11HD  (Sputter 
coater).  Před  vsunutím  do  komory  SEM  byl  vzorek  vysušen.  Po  vložení  do  SEM 
přístroje byly preparáty zobrazeny při napětí 2, 5 a 10kV při zvětšeních od 4krát do 
396krát a zhotoveny fotografie. Obrázky byly rovněž uloženy na nosič CD. Celkem 
byly takto zpracovány 2 vzorky tenkého střeva a 51 vzorků tlustého střeva.

Obrázek 4.6. Korozívní preparát cév tlustého střeva po naprášení zlatým práškem,  
přilepení na nosnou destičku a nanesení měděných drátků pro svod výbojů před SEM

4.7. APPENDICES OMENTALES

Při studiu cévního zásobení stěny tlustého střeva byla také věnována mimořádná 
pozornost tukovým přívěškům tračníku. Byly studovány makroskopicky (viz obrázek 
4.7.),  a  dále  vzhledem k  jejich  cévnímu zásobení  jak  na  preparátech  zpracovaných 
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pouze tušovými nástřiky (11), tak navíc projasněnými metodou dle  Spalteholze /262/ 
(6), a rovněž po nástřicích Mercoxem (18). Struktura jejich cév byla posléze porovnána 
všemi těmito třemi metodami. 

Obrázek 4.7. Makropreparát appendices omentales coli sigmoidei

4.8. CROHNOVA CHOROBA

Součástí  práce  byl  i  paralelně  probíhající  projekt  studia  morfologických 
podkladů Crohnovy choroby. Úkol autora této dizertační práce jako spoluřešitele Grantu 
GAUK 25/2001/C na téma „Změny cévního zásobení střeva u idiopatických střevních 
zánětů  s  hlavním  zaměřením  na  Crohnovu  chorobu“,  jehož  hlavním  řešitelem  byl 
MUDr.  Ivo  Rathous z  1.  Chirurgické  kliniky  Všeobecné  fakultní  nemocnice  a  1. 
lékařské  fakulty  UK v  Praze,  bylo  zmapování  morfologických změn nalezených na 
cévách  stěny  patologicky  postiženého  střeva  i  jeho  závěsu  a  srovnání  s normálním 
anatomickým  uspořádáním,  a  to  jak  na  úrovni  makroskopické,  tak  na  úrovni 
mikroskopické.  Vzorky  byly  získávány  peroperačně  z  částí  střev  odstraněných 
pacientům postiženým Crohnovou chorobou. Jednalo se celkem o 14 preparátů. Vzorky 
byly transportovány v přepravkách ve fyziologickém roztoku s heparinem (15 000 UI/l) 
a ihned zpracovány metodami histologickými i injekcemi tuší a Mercoxem, popsanými 
výše.  Preparace  těchto  vzorků,  jakož  i  zacházení  s nástroji  a  nástřik,  byly  v tomto 
případě mnohem náročnější, neboť stěny cév jsou u Crohnovy choroby zeslabeny a jsou 
rovněž náchylnější  k prasknutí  a  potrhání.  Proto i  úspěšnost  u injekcí  patologických 
vzorků je nižší ve srovnání se vzorky získanými při sekcích pacientů, u nichž příčinou 
smrti nebyla střevní choroba nebo choroba tepen v pokročilém stádiu.

5. VÝSLEDKY

5.1.  MAKROSKOPICKÝ POPIS 
(MAKROPREPARACE, ANGIOGRAFIE, TUŠOVÉ NÁSTŘIKY)
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Jednotlivé  části  tlustého  střeva  mají  tepenné zásobení  ze  tří  zdrojových cév, 
dvou nepárových větví břišní aorty a arteria iliaca interna. Vzácně mohou být nalezeny 
přídatné cévy nebo anomální odstupy z větví truncus coeliacus nebo dalších větví arteria 
iliaca interna a externa. Pro colon ascendens a descendens mohou odstupovat i přímé 
retroperitoneální  spojky  z povodí  arteria  renalis,  arteria  splenica,  arteriae  lumbales, 
arteria testicularis nebo arteria ovarica.

Při  preparaci  anatomických  fixovaných  preparátů  byla  zjištěna  velká 
variabilita  uspořádání  i  větvení  obou  okružních  tepen.  Obecné  schéma  zahrnuje 
následující  položky:  odstup,  délku  tepny,  počet  větví,  jejich  názvosloví  a  vzájemné 
vzdálenosti, směr průběhu kmene tepny, směr průběhu jejích větví, anastomózy mezi 
větvemi navzájem a s řečištěm okolních tepen; u větších větví také údaje o průsvitu, 
délce k prvnímu větvení a počtu a variabilitě větví. 

5.1.1. ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR

• odstup  tepny  z  aorta  abdominalis   –  artérie  odstupuje  podle  shora  uvedených 
embryologických  důvodů  pod  úrovní  truncus  coeliacus,  vzácně  při  vývojových 
abnormalitách společně s ním.
V naší sestavě nebyla pozorována žádná taková odchylka od normy.

• délka tepny   – měření byla prováděna podle Michelsovy metody, to jest od odstupu 
arteria mesenterica superior z aorta abdominalis až do středobodu kličky vytvořené 
spojením ramus ilealis arteriae ileocolicae s kmenem arteria mesenterica superior 
(za  konstantní  místo  začátku  kličky  byl  zvolen  odstup  arteria  ileocolica).  Tento 
středobod je asi 5 – 6 cm distálně od embryologického konce arteria mesenterica 
superior,  který  je  určen  odstupem arteria  omphalomesenterica  a  který  odpovídá 
místu výskytu diverticulum ilei (tzv. Meckelova divertiklu). 

• průsvit tepny   – pro základní měření byly zvoleny dva důležité body, a to u odstupu 
z břišní  aorty  (bod  A)  a  posléze  u  odstupu  arteria  ileocolica  (bod  B).  Ačkoli 
naměřené hodnoty neodpovídají stavu fyziologickému, neboť po smrti a při fixaci 
dojde  k částečnému  smrštění  stěny,  dá  se  toto  zmenšení  průsvitu  považovat  za 
poměrově  stejné  u  každého  případu,  a  výsledná  čísla  tudíž  za  použitelná  a 
spolehlivá.

• počet větví   – při preparaci se snadno sečetl počet levostranných větví pro jejunum a 
ileum, potíže ovšem činila pravá strana s větvemi pro slinivku břišní a tračník.
Počet jednotlivých větví pro jejunum a ileum se pohyboval mezi 9 – 24, průměrně 
16 tepen.

• šířka  mezenteria  tenkého  střeva   –  šířka  mezenteria  kolísá  v průběhu  okruží  od 
lačníku ke kyčelníku a ovlivňuje tak stupeň pohyblivosti jednotlivých částí střeva. 
Vyjma krátkého závěsu na začátečním a koncovém úseku jejunoileální části tenkého 
střeva (15 cm na obou koncích) lze měřený úsek rozdělit na třetiny (X, Y, Z), to 
znamená  při  průměrné  délce  tenkého střeva  kolem 320  cm na  díly  asi  100 cm 
dlouhé. 

• jednotlivé větve   – viz jednotlivé podkapitoly níže.

Změřené základní údaje o arteria mesenterica superior shrnuje obrázek 5.1. a tabulka 
5.1.

Obrázek 5.1. Schéma základních měřených rozměrů arteria mesenterica superior
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Tabulka 5.1. 
Základní údaje makroskopických preparátů arteria mesenterica superior

Měřený údaj Jednotka Rozsah Průměr
Délka tepny cm 15 – 35 24
Průsvit v bodě A mm 6 – 16 10
Průsvit v bodě B mm 4 – 12 7
Větve vlevo (aa. jejunales et ileales) - 9 – 24 16
Větve vpravo - 1 – 6 3
Šířka mesenteria X cm 10 – 12 11
Šířka mesenteria Y cm 11 – 13 12
Šířka mesenteria Z cm 6 – 8 7
Délka arteria ileocolica cm 4 – 12 8
Délka arteria ileocolica před rozvětvením cm 2 – 12 6
Počet větví arteria ileocolica - 3 – 6 5

Arteria  mesenterica  superior  vydává  sedm  skupin  hlavních  větví:  arteria 
pancreaticoduodenalis  inferior,  arteriae  jejunales  et  ileales,  arteria  ileocolica,  arteria 
colica dextra a arteria colica media. Pro uspořádání větví arteria mesenterica superior 
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vypracoval detailní  dělení  Sonneland /259/ v roce 1958, které  jsme mírně upravili  a 
doplnili, např. o další typ podle případů uváděných Michelsem /188, 191/ v jeho práci 
(jedná se o aberantní tračníkové tepny odstupující z jiných zdrojů).

Dělení arteria mesenterica superior podle uspořádání větví pro tlusté střevo:
I – každá tepna zásobuje svoji oblast
Ia – 3 tepny
Ib – společný kmen pro arteria colica dextra + arteria ileocolica
Ic – společný kmen pro arteria colica dextra + arteria colica media
Id – společný kmen pro arteria colica dextra + arteria colica media + arteria ileocolica
Ie –  některá z tepen odstupuje jinak než je uvedeno 

II – chybí arteria colica dextra
III – chybí arteria colica media 
IV – přídatná arteria colica dextra 
V – přídatná jedna nebo více arteriae colicae mediae
VI – přídatné obě arteriae colicae
VII – arteria colica sinistra jako větev arteria mesenterica superior 

Tabulka 5.2.
Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteria mesenterica superior

Typ / Autor Sonneland Michels Kachlík
I 68% 79% 81%

Ia 35% 52% 32%
Ib 33,4% 8% 10%
Ic 31,6% 38% 52%
Id - 0,75% 0%
Ie - 1,25% 6%

II 12,4 % 2% 1,5%
III 3,6% 3% 1,5%
IV 8,9% 8% 10%
V 6,2% 8% 6%
VI 0,5% 0% 0%
VII 0,4% 0% 0%
Σ 600 132 131

Obrázek 5.2. Schémata jednotlivých typů větvení arteria mesenterica superior
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Konstantní větve

5.1.1.1. Arteria pancreaticoduodenalis inferior
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Ačkoli tato tepna zásobuje slinivku břišní a nemá žádné konstantní větve pro 
jejunoileální  úsek tenkého střeva,  má přesto nezastupitelnou úlohu v oblasti  cévních 
anastomóz celého střeva.  Je  velmi variabilní  cévou,  proto bylo vytvořeno  dělení na 
základě dvou předchozích návrhů (Michels /188, 191/, Pikkieffová /216/)  do několika 
typů:
I – odstupuje jako společný kmen /APDI/
  Ia – samostatně z kmene arteria mesenterica superior
  Ib – společný začátek s arteria jejunalis prima
  Ic – společný začátek s arteria jejunalis secunda
II, III –  odstupuje jako dvě samostatné tepny - arteria pancreaticoduodenalis inferior 
anterior /APDIA/ et posterior /APDIP/
  IIa – APDIA odstupuje samostatně z kmene arteria mesenterica superior
  IIb – APDIA má společný začátek s arteria jejunalis prima
  IIIa – APDIP odstupuje samostatně z kmene arteria mesenterica superior 
  IIIb – APDIP má společný začátek s arteria jejunalis prima
  IIIc – APDIP má společný začátek s arteria jejunalis secunda 
IV – odstupuje z jiné větve arteria mesenterica superior
IVa – odstup z arteria colica media accessoria

Výsledky  byly  sebrány  pouze  z  části  souboru  naší  sestavy,  v  některých  skupinách 
vzorků střeva (sekčních materiál) nebyla tato céva odebrána (viz tabulka 5.3.).

Tabulka 5.3 Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteria 
pancreaticoduodenalis inferior

Typy / Procenta Michels Kachlík
I 40% 50%

Ia 50% 50%
Ib 48% 50%
Ic 2%

II+III 60% 50%
IIa 60% 56%
IIb 40% 44%

IIIa 62% 88%
IIIb 19% 0%
IIIc 19% 12%

IV 0% 0%
IVa 0% 0%

Σ 132 51

5.1.1.2. Arteriae jejunales et ileales

Jejich  celkový  počet  kolísal  mezi  9  –  24,  průměrně  16  větví.  Protože  další 
detailní údaje nesouvisejí přímo s touto prací, nebyla jim nadále věnována pozornost. 
Arkády  jejunoileálních  tepen  (které  mimochodem  postrádají  své  přesné  označení 
v Terminologia Anatomica) se mohou dělit  do pěti  úrovní,  od primární až po pátou 
generaci. O jejich počtu v určitých úsecích nás informuje tabulka 5.4.

Tabulka 5.4. Počet arkád arteriae jejunales et ileales
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Úsek tenkého střeva Počet arkád Průměrný počet arkád
1. třetina – X 2 – 4 2
2. třetina – Y 3 – 5 4
3. třetina – Z 2 – 4 2

terminální ileum 0 – 4 1

5.1.1.3. Arteria ileocolica

Délka arteria mesenterica superior se od svého začátku po místo odstupu arteria 
ileocolica pohybuje v hodnotách od 4 do 12 cm, s průměrem 8 cm. Tento odstup se 
nachází proti začátkům lačníkových tepen, v rozsahu arteria jejunalis prima až nona, 
s převahou mezi druhou a pátou. Její délka před následným větvením na rami caecales a 
ramus ilealis kolísá mezi 2 – 12 cm, s průměrem 6 cm. Úhel odstupu kolísá ve velkém 
rozsahu od 0º  do 90º  a  nevykazuje žádné  známky pravidelnosti  krom jediné – čím 
periferněji je umístěn odstup arteria ileocolica z horní okružní tepny, tím tupější je úhel 
jejího odstupu.

Jejích typických koncových větví je pět: arteria caecalis anterior, arteria caecalis 
posterior,  arteria  appendicularis,  ramus ilealis  et  colicus.  Informace o jejich absenci 
přináší  tabulka  5.7.  Pro  větvení  arteria  ileocolica  bylo  vybráno  moderní  dělení  dle 
Vandamma /289/,  které  přichází  s rozdělením podle  toho,  která  z terminálních  větví 
opravdu zakončuje kmen arteria ileocolica. V takovém případě jsou ostatní větve kmene 
považovány za přímé kolaterály, což velmi zjednodušuje popis typů zakončení a větvení 
arteria ileocolica. 

Za přímé pokračování je nebo jsou v daném typu považována / považovány: 
I – oba rami caecales
II – ramus caecalis posterior
III – ramus caecalis anterior
IV – arcus ileocolicus = tzv. pravý terminální oblouk (viz obrázek 5.10.)
V – ostatní
  Va –  vysoké štěpení kmene na rami caecales, ostatní terminální větve jsou posléze 
jejich větvemi
Vb – rozvidlení na ramus colicus et ilealis, ostatní terminální větve jsou posléze jejich 

větvemi

Uspořádání  jednotlivých typů ukazuje  obrázek  5.3.  a  jejich  procentuální  zastoupení 
včetně a srovnání s detailní prací Vandamma /289/ přináší tabulka 5.5..

Obrázek 5.3. Schémata jednotlivých typů zakončení a větvení  arteria ileocolica
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Tabulka 5.5. Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů zakončení a větvení  
arteria ileocolica

Typ / Autor Vandamme Kachlík
I 66% 71%
II 12% 10%
III 8% 9%
IV 9% 7%
V 5% 2%
Σ 87 131

Tabulka 5.6. Srovnání vzdáleností odstupů jednotlivých větví z     kmene arteria ileocolica   
od jejího začátku
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Větev / Autor Vandamme Kachlík
Rozpětí Průmě

r
Rozpětí Průměr

Arteria colica dextra 2 – 12,5 cm 6,1 cm 3,9 – 15,1 cm 6,6 cm
Arteria appendicularis 3,5 – 12,4 cm 7,5 cm 4,2 – 12,7 cm 8,1 cm

Ramus ilealis 2,7 – 12 cm 7,8 cm 4,1 – 11,7 cm 7,6 cm
Ramus colicus 6 – 13,8 cm 8,9 cm 5,5 – 14,3 cm 8,0 cm

Ramus caecalis anterior 6,6 – 14,8 cm 9,7 cm 5,5 – 14,0 cm 9,1 cm
Ramus caecalis posterior 5,2 – 14,8 cm 9,7 cm 6,2 – 15,8 cm 9,9 cm

Tabulka 5.7. Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých větví arteria ileocolica

Větve / Procenta Vandamme Kachlík
Ramus colicus 59% 94%
Ramus ilealis 91% 90%
Arteria appendicularis 100% 100%
Ramus caecalis anterior 100% 100%
Ramus caecalis posterior 100% 100%

Σ 87 131

5.1.1.3.1. Ramus colicus arteriae ileocolicae

Jako  první  odstupuje  z kmene  arteria  ileocolica  její  tračníková  větev,  zřídka 
bývá předběhnuta jednou z větví pro slepé střevo (2%). Místo větvení je vzdáleno 3,9 – 
15,1 cm (s průměrem 6,6 cm) od místa odstupu arteria ileocolica z horní okružní tepny a 
promítá  se  přibližně  do  výše  ileocékálního  ústí.  Ramus  colicus  pak  míří  laterálním 
směrem horizontálně k přechodu slepého střeva do vzestupného tračníku. Jedná se o 
konstantní  větev,  její  chybění  bylo  zaznamenáno  v 6%  případů.  Často  však  bývá 
zdvojen (nalezeno v 10%), v tom případě z 52% odstupuje z kmene arteria ileocolica, 
jinak z různých větví pro slepé střevo.

5.1.1.3.2. Ramus ilealis arteriae ileocolicae

Další  větev,  zaznamenaná v 90% případů,  běží  směrem kaudálním a  posléze 
mediálním podél koncového úseku kyčelníku a spojuje se s kmenem arteria mesenterica 
superior v místě odstupu jejího posledního ramus ilealis.  Tím se uzavírá konstantně 
přítomný centrální okruh pro zásobování jejunoileální části tenkého střeva. Jako častý 
nález  bylo  popsáno  jeho  zdvojení  (54%),  pro  nějž  bylo  zvoleno  jednoduché 
pojmenování ramus ilealis accessorius. 

5.1.1.3.3. Arteria appendicularis

Nejprve je nutné si přesně vymezit pojem arteria appendicularis,  česky tepna 
červovitého výběžku slepého střeva. Jedná se o artérii vstupující do mezoapendixu a 
běžící v jeho volném okraji. Veškeré cévy, které vydá za svého průběhu v závěsu, ať už 
směřují kamkoli (a to i výhradně ke slepému střevu), je nutno pokládat za její větve. 
Místo odstupu apendikulární tepny se vyznačuje vysokou variabilitou. Pro nesourodost 
jednotlivých názorů v literatuře a zcela rozdílné statistické výsledky bylo nutno vytvořit 
vlastní rozdělení podle místa odstupu arteria appendicularis (viz obrázek 5.4.):
I – začátek z arteria ileocolica
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  Ia – před odstupem arteria colica dextra
  Ib – mezi odstupy arteria colica dextra et ramus colicus
  Ic – za odstupem ramus colicus
II – začátek z ramus colicus
  IIa - začátek z ramus colicus před odstupem ileokolické arkády
  IIb - začátek z ramus colicus po odstupu z ileokolické arkády nebo z z ramus colicus 
kdekoli při nepřítomnosti této arkády
III – začátek z ramus ilealis
  IIIa – začátek z ramus ilealis před odstupem ileokolické arkády
  IIIb – začátek z ramus ilealis po odstupu z ileokolické arkády nebo z ramus ilealis 
kdekoli při nepřítomnosti této arkády
IV – začátek z rami caecales
  IVa – začátek z ramus caecalis anterior
  IVb – začátek z ramus caecalis posterior
V – začátek z ileokolické arkády

Rozdíly mezi výsledky různých autorů jsou uvedeny v tabulce 5.8. a blíže rozebrány a 
zdůvodněny v kapitole „Diskuze“, odstavci  „6.4.2.1.3.4“.

Obrázek 5.4. Schéma jednotlivých typů odstupu arteria appendicularis

Větvení arteria appendicularis se dá rozdělit podle tvaru kmene, pro něž byla využita a 
přepracována dělení dle Ogneffa /207/ a Bourreta /36/:
A – klasovitý (magistrální) typ – tento způsob větvení odpovídá učebnicovému 
schématu
B – okoličnatý typ (= rozvětvení v jednom bodě, podobně jako květenství okolíku)
  B1 – rozvidlení na 2 tepny (= bifurkace)
  B2 – rozvětvení na 3 tepny (= trifurkace)
  B3 – rozpad na 4 tepny
  B4 – výstup 5 tepen
C – smyčkový typ (= připomínající cévní oblouky tlustého střeva)
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   C1 – smyčka zásobuje celý červovitý výběžek
   C2 – smyčka zásobuje jen proximální část apendixu, zbytek zásobuje koncová část 
červovité tepny
D – smíšený typ

Tabulka 5.8.
Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů odstupu arteria appendicularis

Tabulka 5.9.
 Srovnání procentuálního zastoupení typů větvení arteria appendicularis

Typ / Autor Bourret Ogneff Kachlík Podtyp Bourret Ogneff Kachlík
A 53% 51%  54%
B 29% 28%  25% B1 48%

B2 39%
B3  10%
B4  3%

  56%
36%
8%
0%

C 6% 19%  18% C1 47% 21% 33%
C2 53%  79% 67%

D - 2%  3%
Σ 100 180 131

Zdvojení  arteria  appendicularis je  jevem relativně častým, byl  nalezen v 8% 
případů. Místa jejích odstupů se lišila a nelze nalézt žádné výraznější statistické rozdíly. 
Ačkoli  délka  appendix  vermiformis  i  jeho  závěsu  byly  v případě  výskytu  přídatné 
arteria appendicularis o málo delší než u ostatních, rovněž nelze ani v tomto případě 
mluvit o výraznějších rozdílech.

Obrázek 5.5. Schémata jednotlivých typů zakončení a větvení  arteria appendicularis

Ty
p

Vandamme Michels Kachlík Podtyp Vandamme Michels Kachlík

I 58% 11% 38% Ia 24% - 16%
Ib 38% - 40%
Ic 38% - 44%

II 0% 7% 1,5% IIa 0% 43% 50%
IIb 0% 57% 50%

III 26% 50% 20% IIIa - 76% 42%
IIIb - 24% 58%

IV 16% 4% 13% IVa 93% - 100%
IVb 7% - 0%

V 0% 21% 27,5%
Σ 87 132 131
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5.1.1.3.4. Rami caecales

Ramus caecales anterior et posterior jsou drobnější tepny zásobující slepé střevo, 
přilehlou  malou  koncovou  část  kyčelníku  a  někdy  i  počáteční  úsek  vzestupného 
tračníku. Oba odstupují jako oddělené větve nebo jako společný cékální kmen, pro nějž 
je  rozhodně  vhodnějším  výrazem  místo  truncus  caecalis  název  arteria  caecalis. 
Procentuální zastoupení přináší tabulka 5.10.

Tabulka 5.10. Srovnání procentuálního zastoupení počtu rami caecales

Místo  větvení  rami  caecales lze  opět  rozdělit  do  několika,  zde  jmenovitě  do  čtyř 
podtypů u obou větví:
I – odstup z ileokolické arkády
II – odstup z ramus colicus
III – odstup z ramus ilealis
IV – odstup přímo z arteria ileocolica

Typ / Autor Michels Vandamme Kachlík
dvě větve 64 % 53 % 54 %

společný kmen 36 % 47 % 46 %
Σ 132 87 131
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Obrázek 5.6. Schéma jednotlivých typů odstupu rami caecales

Tabulka 5.11. Srovnání procentuálního zastoupení typů míst větvení rami caecales

Rami caecales odstupují z ileokolické arkády za sebou, přičemž ramus anterior 
je blíže k začátku arkády (tj. odstupu arkády z ramus ilealis arteriae ileocolicae) v 46%, 
ramus  posterior  ve  zbývajících  54%.  Pro  potřeby chirurgů  je  třeba  uvést,  že  jejich 
odstup se nalézá přibližně ve stejném místě.

Větvení  obou  rami  caecales  je  velmi  proměnlivé.  Pro  způsob  větvení  rami 
caecales,  jakým obě  větve  pokračují  do  periferie,  bylo  užito  následující  dělení  dle 
Ogneffa /207/:
A – klasovitý (magistrální) typ
B – okoličnatý typ (= rozvětvení v jednom bodě)
C – smyčkový typ
D – smíšený typ

Tepna Ramus caecalis anterior Ramus caecalis posterior
Typ / Autor Michels Kachlík Michels Kachlík

I 69 % 71 % 76 % 72 %
II 18 % 20 % 14 % 12 %
III 12% 9 % 6 % 9 %
IV 1 % 0 %  4 % 7 %
Σ 132 131 132 131

58



Tabulka 5.12. Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů rami caecales

Tepna Ramus caecalis anterior Ramus caecalis posterior
Typ / Autor Ogneff Kachlík Ogneff Kachlík

A 29 % 32 % 21 % 26 %
B 44 % 48 % 40 % 41 %
C 15 % 11 % 28 % 26 %
D 12 %  9 % 11 % 7 %
Σ 180 131 180 131

5.1.1.4.  Arteria colica dextra

Tato tepna se vyznačuje variabilním začátkem a je  hlavní  zdrojnicí  krve pro 
vzestupný tračník. Její odstup kolísá mezi periferní částí arteria ileocolica (pro orální 
část  colon  ascendens)  a  periferní  částí  arteria  colica  media  (pro  aborální  colon 
ascendens), avšak při přímém vzniku z arteria mesenterica superior vždy vychází z její 
pravé, konkávní strany. Jedná se o téměř konstantní tepnu, v naší  sestavě chyběla v 
1,5%  případů  (typ  II  dle  Sonnelanda /259/).  Srovnání  s jinými  autory  je  uvedeno 
v tabulce 5.13.

Tabulka 5.13. Srovnání procentuálního zastoupení výskytu arteria colica dextra

Autor Michels Sonneland Kachlík
Absence 2% 12,4% 1,5 %

Σ 132 600 131

 Co se týče odstupu arteria colica dextra, lze jej rozdělit se podle místa podobně 
jako v Sonnelandově  /259/ dělení  arteria  mesenterica superior  na pět  typů s  dalšími 
podtypy  zohledňujícími posun místa začátku tepny distálně do periferie, zejména při 
užším  průsvitu  cévy.  První  typ,  tj.  přesné  místo  začátku  arteria  colica  dextra  jako 
samostatné přímé větve z arteria mesenterica superior lze rozdělit do tří podtypů podle 
výšku odstupu z jednotlivých třetin délky kmene: 
I – odstupuje samostatně z arteria mesenterica superior
  Ia – odstupuje v dolní části arteria mesenterica superior a míří horizontálně ke středu 
colon ascendens
  Ib  –  odstupuje  v  horní  polovině  horní  okružní  tepny  a  běží  k aborální  části 
vzestupného tračníku
  Ic  –  začíná  těsně  pod výstupem arteria  colica  media  a  sleduje  její  průběh šikmo 
doprava vzhůru k flexura coli dextra
II – společný kmen pro arteria colica dextra + arteria ileocolica
  IIa – odstupuje samostatně jako slabá větev distálně z arteria ileocolica
III – společný kmen pro arteria colica dextra + arteria colica media (RCMC)
  IIIa – odstupuje samostatně jako slabá větev distálně z arteria colica media
IV – odstupuje samostatně z ramus caecalis anterior arteriae ileocolicae
 IVa – odstupuje samostatně jako slabá větev distálně z ramus caecalis anterior
V – odstupuje samostatně z ramus caecalis posterior arteriae ileocolicae
  Va – odstupuje samostatně jako slabá větev distálně z ramus caecalis posterior
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Obrázek 5.7. Schémata jednotlivých typů odstupů arteria colica dextra

Odstup pravé tračníkové tepny může kromě základních typů být posunut i distálně do 
periferie. Takový způsob úpravy jsme označili jako podtyp „-a“, neboť bere v úvahu 
zúžený  kalibr  a  menší  oblast  zásobení  z distálně  odstupující  slabé  pravé  tračníkové 
tepny.

Tabulka 5.14.
Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteria colica dextra

Typ / Autor Michels Kachlík
I 38 %  32 %
II  8 % 10 %

- 50%
III 52 % 52 %

- 11%
IV - 3 %
V - 3 %
VI - 1,5 %
Σ 132 131
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Všechny tři podtypy Ia, Ib a Ic odstupu, průběhu a cílového místa se vyskytují 
rovnoměrně, každá v jedné třetině případů. Její odstup bývá téměř pravidelně z pravé 
stěny horní okružní tepny (96%).

Délka arteria colica dextra kolísala v rozmezí od 1 – 9 cm, průměrně 4 cm, pro 
typ I a III, a od 2 – 11 cm, průměrně 6 cm pro typ II, IV, V a VI.

Směrem k vzestupnému tračníku  se  pak  dělí  na  dvě  hlavní  větve,  sestupnou 
spojující  se  s povodím arteria  ileocolica  a  vzestupnou mířící  k větvím arteria  colica 
media, vytvářející tak součásti arteria marginalis.

5.1.1.5. Arteria colica media

Příčný tračník, pravé tračníkové ohbí a malá koncová část vzestupného tračníku 
jsou oblasti zásobované touto tepnou. Její začátek je stejně jako u arteria colica dextra 
variabilní, přesto je stanoven jako první pravostranná větev z kmene arteria mesenterica 
superior.  Odstup  arteria  colica  media  kolísá  v úseku  mezi  periferní  částí  arteria 
ileocolica (pro orální část colon transversum) a periferní částí arteria colica sinistra (pro 
aborální colon transversum). 

Začátek arteria colica media bývá na rozdíl od výše zmíněných větví umístěn do 
více stran na horní okružní tepně. Převážně byl zaznamenán z její pravé, konkávní stěny 
(85%), méně často z přední strany (13%) a velmi výjimečně ze zadní či z levé stěny.

Její výskyt je rovněž téměř pravidlem, chybí pouze v 1,5% případů. V takovém 
případě arteria colica dextra přistupovala k arteria marginalis coli  blízko flexura coli 
dextra a arteria colica sinistra vykazovala širší lumen a její větve dosahovaly daleko ke 
colon transversum. Srovnání s jinými studiemi přináší tabulka 5.15.

Tabulka 5.15. Srovnání procentuálního zastoupení výskytu arteria colica media

Autor Michels Sonneland Kachlík
Absence 3 % 3,6% 1,5 %

Σ 132 600 131

Odstup arteria colica media lze rozdělit do následujících typů:
I –  samostatně jako první pravostranná větev 
II – ve společném kmeni s arteria colica dextra (typ Ic dle Sonnelanda /259/)
III – trifurkace s arteria colica dextra a arteria ileocolica
IV – přímo z truncus coeliacus (vzácně)

Tabulka 5.16.
Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteria colica media

 

Od začátku až po své první rozvidlení měří tepna 3 až 11 cm, průměrně 8 cm. 
Ve svém průběhu se pak arteria colica media dělí na dvě větve, ramus dexter et sinister. 

Typ /Autor Michels Kachlík
I 47 % 44 %
II 52 % 56 %
III 0,5 % 0 %
IV 0,5 % 0 %
Σ 132 131
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Pravá  větev  běží  podél  okraje  příčného  tračníku  k flexura  coli  dextra  a  spojuje  se 
s řečištěm arteria colica dextra nebo dokonce s arteria ileocolica, levá pak na opačnou 
stranu a  pomáhá vytvářet  část  arteria  marginalis  propojením s větví  levé  tračníkové 
tepny.  Tato  anastomóza  je  též  jedním z hlavních  propojení  povodí  obou  okružních 
tepen.  Neobvyklá  není  však přítomnost  rozvidlení  do třech větví  (4%) nebo vzácně 
dokonce do čtyř (Michels /188, 191/).

Obrázek 5.8. Schémata jednotlivých typů odstupu arteria colica media

5.1.1.6. Přídatné tračníkové tepny

Hlavní větve arteria mesenterica superior vykazují zdvojení, a to nejen ve svém 
kmeni, ale také v dalších úrovních svých větvení.

Tabulka 5.16. Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů přídatných tepen 
horní okružní tepny

Přídatná tepna Michel
s

Sonnelan
d

Adach
i

Basmaija
n

Pikkieffov
á

Kachlí
k

Arteria colica 
dextra accessoria

8 % 8,7% - - - 10 %

Arteria colica 
media accessoria

8 % 6,2% 18,5 % 13% 24,3 % 6 %

Arteria 
appendicularis 

accessoria

- - - - - 8 %
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Obrázek 5.9. Schéma všech hlavních přídatných větví z     arteria mesenterica superior  

5.1.1.6.1. Arteria appendicularis accessoria

Zdvojená tepna pro červovitý výběžek slepého střeva je jevem relativně častým, 
byl nalezen v 8% případů. Místa jejich odstupů se lišila a nelze nalézt žádné výraznější 
statistické  rozdíly.  Ačkoli  délka  appendix  vermiformis  i  jeho  závěsu byly  v případě 
výskytu  přídatné  arteria  appendicularis  o  málo  delší  než  u  ostatních,  nelze  ani  zde 
mluvit o výraznějších rozdílech.

5.1.1.6.2. Arteria colica dextra accessoria
Poměrně  častým  jevem  bývá  v této  oblasti  přídatná  pravá  tračníková  tepna, 

zjištěná v 12%. Místo jejího odstupu lze rozdělit následovně (rovněž viz obrázek 5.11.):
I – odstup z arteria mesenterica superior
II – odstup z arteria ileocolica
  IIa – společně s další variací, společným kmenem pro arteria colica dextra et media
  IIb – samostatně (viz obrázek 5.10.)
III – odstup z arteria colica dextra
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Sonneland /259/ vyhradil pro arteria colica dextra accessoria několik různých 
podtypů  svého  dělení,  zcela  nevhodné  pro  použití  při  výzkumu věnovaném vlastní 
tepně,  naopak vhodném pro celkový přehled.  Sonneland /259/ uvádí v 0,7% případů 
výskyt ztrojené arteria colica dextra, kterou jsme však v naší sestavě nezaznamenali.

Délka  samostatné  tepny  i  společného  kmene  s  arteria  colica  media  se 
pohybovala v rozmezí od 1 – 9 cm, průměrně 4 cm.

Obrázek 5.10. Angiogram arteria mesenterica superior

AMS – arteria mesenterica superior, ACM – arteria colica media, ACD – arteria colica 
dextra, ACDA – arteria colica dextra accessoria, AIc – arcus ileocolicus, AI – arteria 

ileocolica

Obrázek 5.11. Schéma jednotlivých typů odstupu arteria colica dextra accessoria
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5.1.1.6.3. Arteria colica media accessoria

Tato poměrně častá artérie se vyskytuje v 6% a míří ke středu nebo do levé 
poloviny  colon  transversum,  u  nějž  zesiluje  zásobení  okrajové  tepny v  této  oblasti. 
V 75% odstupuje z přední stěny horní okružní tepny.
Podle  průběhu  a  místa  větvení  bylo  vytvořeno  nové  dělení za  pomoci  několika 
podrobnějších dělení vytvořených Pikkieffovou /216/:
I – tepna se ohýbá přímo nahoru a stoupá ke středu colon transversum a dělí se na dvě  
větve
  Ia – dělení blízko stěny příčného tračníku
  Ib – dělení centrálněji, ihned po odstupu z arteria mesenterica superior
Její odstup bývá více centrálně nežli odstup vlastní střední tračníkové tepny, z přední, 
protilehlé  stěny  k odstupům  první  a  druhé  lačníkové  tepny,  někdy  dokonce  ještě 
proximálně od nich. 

II – tepna běží šikmo k levé třetině colon transversum
Artérie  nemá žádných  větších  bočních  větví  vyjma  spojky  do  řečiště  arteria  colica 
sinistra,  tzv.  anastomosis  accessoria  intermesenterica,  kterou  jsem  zaznamenal 
jedenkrát. Poprvé ji popsala detailně Pikkieffová /216/.

III – tepna běží k levému tračníkovému ohbí horizontálně nebo obloukovitě konkavitou 
obrácenou kraniálně 

IV – smíšený typ
Jedná se o nejméně častý, ale zároveň klinicky nejvýznamnější typ, neboť se v něm 
snoubí charakteristiky všech předchozích druhů. 
  IVa - odstupuje z přední stěny horní okružní tepny a její začátek leží více centrálně 
nežli  odstup  vlastní  střední  tračníkové  tepny  a  více  centrálně  či  přímo  protilehle 
k odstupům první a druhé lačníkové tepny. Brzy po svém vzniku se rozpadá na 2 až 5 
větví rozbíhajících se jak k střední a aborální třetině příčného tračníku, tak i levému 
tračníkovému ohbí.
  IVb – bezejmenná arkáda mezi arteria colica media et arteria colica media accessoria
Jde o velmi zajímavý druh větvení s obloukovitým průběhem obou tepen, jež odstupují 
těsně  za  sebou  (proximálně  přídatná,  distálně  vlastní  střední  tračníková  tepna). 
Nedaleko od svých odstupů se obě tepny spojují do oblouku obráceném konkavitou 
kraniálně. Z něj vybíhá 3 až 5 větví pro celý příční tračník od jednoho ohbí k druhému.

V – slabě vyvinutá (nesprávně zvaná „rudimentární“) přídatná tepna
VI – tepna vzniká jako první větev z dolní okružní tepny brzy po jejím odstupu z aorta  
abdominalis a stoupá bez větví vzhůru ke střední třetině příčného tračníku
VII – artérie odstupuje ve stejné úrovni jako levá tračníková tepna a míří vzhůru bez  
větví na hranici střední a aborální třetiny colon transversum
VIII –  odstup tepny je distálně od začátku arteria colica sinistra a běží  nahoru ke 
střední třetině příčného tračníku
IX – začíná z arteria splenica
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Tabulka 5.17. Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteria colica 
media accessoria

5.1.1.6.4. Ramus colicus accessorius

Přídatnou tračníkovou větev (k ramus colicus arteriae ileocolicae) jsme nalezli 
v našem souboru v 10% případů. Její odstup lze jednoduše rozdělit na čtyři typy:
I – odstupuje z kmene arteria ileocolica (52%)
II – začíná z ramus caecalis anterior (28%)
III – začíná z ramus caecalis posterior (17%)
IV – začíná z jejich větví nebo jiných tepen pro slepé střevo (3%)

Její větvení lze opět dělit podle způsobu zakončení do několika skupin:
A – klasovitý (magistrální) typ (69%)
B – okoličnatý typ (3%)
C – smyčkový typ (25%)
D – smíšený typ (3%)

Drobné větvičky z ramus colicus pak mohou přispívat do arkád propojených bohatými 
anastomózami. 

5.1.1.6.4. Ramus ilealis accessorius

Přídatná kyčelníková větev je jev poměrně častý, v naší sestavě se vyskytla v 
33% případů. Může se vyskytovat i duplicitně, tuto variantu jsme však ani jedenkrát 
v našem souboru  nezaznamenali.  Vždy  bývá  větví  arteria  ileocolica.  Větve  z ramus 
ilealis accessorius pak zásobují terminální část ilea samostatně (50%) nebo vytvářejí 
jednu arkádu (50%). Způsob jeho větvení je klasovitý až hřebenovitý (postupně vysílá 
větvičky distálně k okraji střeva).

5.1.1.6.5. Rami caecales accessorii

Zdvojené větve pro slepé střevo jsou poměrně častým nálezem, v naší sestavě 
byly nalezeny shodně z přední i zadní větve ve 14% případů.
Dělení  podle  místa  odstupu je  shodné  s dělením  pro  jednočetné  větve  ke  slepému 
střevu:
I – odstup z ileokolické arkády (80%)
II – odstup z ramus colicus (20%)

Typ / Autor Pikkieffová Kachlík
I 29% 44%
II 35% 30%
III 15% 11,5%
IV 13% 10%
V 5,33% 3%
VI 1% 1,5%
VII 1% 0%
VIII 0,33% 0%
IX 0,33% 0%
Σ 300 131
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III – odstup z ramus ilealis (0%)
IV – odstup přímo z arteria ileocolica (0%)

Jednalo se většinou o slabé větve doprovázející své jmenovkyně týmž směrem.

5.1.2. ARTERIA MESENTERICA INFERIOR

• odstup tepny z     aorta abdominalis   – artérie odstupuje jako poslední, nejkaudálnější 
ze  tří  nepárových  větví  břišní  aorty.  Její  odstup  leží  ventrálně,  3  až  6  cm nad 
bifurcatio aortae, nejčastěji ve výši třetího bederního obratle, tzn. 2,5 až 4 cm pod 
pars inferior (horizontalis) duodeni. Podle pravidla, dle nějž se mezi dvěma arteriae 
mesentericae nalézají dva obratle a dvě meziobratlové ploténky o celkové šířce 7 až 
8  cm,  což  odpovídá  vzájemné  vzdálenosti  tepen,  odstupuje  artérie  podle  shora 
uvedených embryologických důvodů pod úrovní truncus coeliacus, vzácně společně 
s ním  (pouze  při  současných  dalších  vývojových  abnormalitách).  Nebyla 
zaznamenána žádná odchylka od výše uvedené normy. Začátek tepny se promítal na 
páteř  mezi  dolní  okraje  druhého  a  třetího  bederního  obratle,  s velkou  převahou 
(83%) v úrovni dolního okraje třetího. 

• délka tepny   – měření bylo prováděno podle Basmajianovy metody /18/ od odstupu 
z aorta abdominalis až po její standardní konec při přechodu přes linea terminalis 
oddělující  malou a velkou pánev přeměnou na arteria rectalis superior.  Po svém 
odstupu se ohýbá mírně vlevo pod úhlem asi 30° od pokračující břišní aorty.

• vzdálenost  k     první  větvi    –  tento  údaj  odráží  starší  metodu  měření  délky  arteria 
mesenterica inferior od jejího odstupu z aorta abdominalis po odstup první větve, 
nejčastěji levostranné arteria colica sinistra

• průsvit tepny   – zvolen byl pouze jeden důležitý bod, a to u odstupu z břišní aorty. 

• počet přímých větví   – počet větví velmi závisí na uspořádání větvení, z něhož se 
odvíjejí  různé  pohledy  a  klasifikace.  V našem  souboru  se  výsledná  hodnota 
pohybovala mezi 2 až 5 větvemi, přičemž konstantní je vždy pokračování kmene 
jako arteria rectalis superior při překročení linea terminalis.

• jednotlivé větve   – viz jednotlivé podkapitoly níže

Tabulka 5.18. Základní údaje makroskopických preparátů arteria mesenterica inferior

Měřený údaj Jednotka Rozsah Průměr
Délka tepny cm 2 – 7 3,5
Vzdálenost k první větvi cm 2 – 6 4,5
Průsvit tepny mm 3 – 8 5
Počet přímých větví - 2 – 5 3

Změřené údaje o arteria mesenterica inferior shrnuje obrázek 5.12. a tabulka 5.18.
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Obrázek 5.12. Schéma základních měřených rozměrů arteria mesenterica inferior

D10 – délka arteria mesenterica inferior od jejího odstupu z aorta abdominalis k odstupu 
arteria colica sinistra
D11 –  délka arteria  mesenterica  inferior  od  odstupu arteria  colica  sinistra  ke  konci 
kmene tepny určené přechodem přes linea terminalis
D12 – délka arteria colica sinistra od jejího odstupu k větvení na ramus ascendens et 
descendens
ACS – arteria colica sinistra
RA – ramus ascendens arteriae colicae sinistrae
RD – ramus descendens arteriae colicae sinistrae
AS1, AS2, AS3 – arteriae sigmoideae prima, secunda, tertia
ARS – arteria rectalis superior
LT – linea terminalis

Při řazení jednotlivých případů bylo třeba řešit problém velmi odlišných dělení, 
vytvořených  autory  významných  studií  (Pikkieffová /216/,  Michels /190/)  a 
provedených na velkém počtu případů.  Pro úplnost  a  přehlednost  je  nezbytné uvést 
jednotlivá dělení,  což přispěje  k porozumění  problematiky variability větvení arteria 
mesenterica inferior.

1. Typy větvení dolní okružní tepny (dle   Pikkieffové   /216/  )  :  
A –  2 tepny: arteria colica sinistra + arteria rectalis superior (vydávající  jako své 
větve arteriae sigmoideae)  dle  autorů  Corsy  a  Aubert  /52/,  Gegenbauer  /92/,  Henle 
/122/, Hyrtl /134/, Joessel /144/, Krause /157/, von Luschka /173/, Rüdinge /viz 216/,  
Waldeyer /299/
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B – 2 tepny: arteria colica sinistra (vydávající 3 další větve – „horní, střední a dolní“) + 
arteria rectalis superior dle autorů Ionescu /140/, Poirier /219/, Romiti, Thiele
C – 3 tepny: arteria colica sinistra + arteria sigmoidea + arteria rectalis superior dle 
autorů Quain /224/, Rauber /viz 216/, Reinke /viz 216/, Stieda /viz 216/, Okinczyc /208/  
a Aubert /52/ (52,5%), Pikkieffová /216/ (35%)
D –  4 nebo 5 větví:  arteria colica „superior, media et inferior“ +  1 nebo 2 arteriae 
rectales superiores dle autorů  Beaunis /viz 216/, Sappey /243/, Testut /278/, Debierre  
/viz 216/ a Aubert /52/ (37,5%)
  D1 – 4 větve (Pikkieffová /216/ 8%)
  D2 – 5 větví (Pikkieffová /216/ 3%)
E –  arteria colica sinistra a společný kmen pro arteria rectalis  superior + arteria  
sigmoidea 
  E1 – 3 tepny: arteria colica sinistra a společný kmen pro arteria sigmoidea + arteria 
rectalis superior dle autorky Pikkieffové /216/ (35%)
  E2 – 4 tepny: arteria colica sinistra a společný kmen pro 1 nebo 2 arteriae sigmoideae  
+ 1 nebo 2 arteriae rectales superiores dle autorky Pikkieffové /216/ (5%)
 F – 5 tepen: nejprve jedna větev a poté kmen pro 4 další (blíže neuvedeno) dle autorky 
Pikkieffové /216/

Tabulka 5.19 . Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteria 
mesenterica inferior dle Pikkieffové /216/

* Jen některé údaje z páce Corsyho a Auberta /52/ byly aplikovatelné do tabulky 5.19.

Typ / Autor Corsy + Aubert * Pikkieffová Kachlík
A - - 10%
B 10% 10 % 22%
C 52,5% 35 % 34%
D - 11 % 7,5 %

D1 - 73% 80 %
D2 - 27% 20%

E - 40% 23, 5 %
E1 - 86 % 93%
E2 - 14 % 7%

F - 4 % 3 %
Σ 150 300 131
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Michels  /190/ používá  zcela  jiné  dělení  než  obecné  schéma,  a  to  na  ramus 
ascendens (= arteria colica sinistra), medius a descendens (arteria rectalis superior je 
jeho pokračováním). Pro srovnání výsledků naší studie s klasickým Michelsovým dílem 
/190/ jsme aplikovali  naše výsledky i  na toto dělení,  ačkoli  se  z  důvodů zachování 
jednotnosti celku přikláníme k obvyklému dělení s použitím názvosloví Terminologia 
Anatomica.

2. Typy větvení dolní okružní tepny (dle   Michelse  ):  
I – 2 větve – pouze ramus ascendens a descendens
II – 3 větve – ramus ascendens, medius et descendens
III – 2 větve – ramus ascendens a descendens + arkáda mezi nimi

Tabulka 5.20 . Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteria 
mesenterica inferior dle Michelse

Typ / Autor Michels Kachlík
I 56% 66%
II 38% 31%
III 6% 3%
Σ 400 131

Jiné možné dělení je podle počtu větví jednotlivých tepen z arteria mesenterica 
inferior podle Michelsova názvosloví (viz tabulky 5.20. – 5.23.) /190/.

Tabulky 5.21  - 5.23. Počet větví jednotlivých tepen dle Michelse

 Tabulka 5. 20. RA = ramus ascendens má 2 až 6 větví

RA / Autor počet větví Michels Kachlík
RA 1 2 23% 26 %
RA 2 3 41% 40 %
RA 3 4 32% 32,5 %
RA 4 5 3% 1,5 %
RA 5 6 1% 0 %

 Tabulka 5. 21. RM = ramus medius má 1 až 3 větve

RM / Autor počet větví Michels Kachlík
RM 1 1 12% 20 %
RM 2 2 83% 77 %
RM 3 3 5% 3 %

Tabulka 5. 22. RD = ramus descendens má 1 až 4 větve
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Tabulka 5.23. RS – počet větví pro colon sigmoideum, které vycházejí ze všech hlavních 
větví arteria mesenterica inferior

RS / Autor počet větví Michels Nelson Kachlík
RS 1 1 1% 10% 6 %
RS 2 2 41% 58% 47 %
RS 3 3 44% 28% 40 %
RS 4 4 11% 4% 4 %
RS 5 5 2% 0% 1,5 %
RS 6 6 0% 0% 1,5 %

Tabulka 5.24.
Místa odstupu a počet jednotlivých větví arteria mesenterica inferior dle Michelse

Místo odstupu  (počet větví) / Autor Michels (99%) Kachlík
ramus descendens (1) 1% 0 %

ramus descendens (1), ramus ascendens (1) 41% 49 %

ramus descendens (1), ramus ascendens (2) 44% 39 %
ramus descendens (2), ramus ascendens (2) 11% 10,5 %

ramus descendens (2), ramus ascendens (1), ramus 
medius (1)

2% 1, 5 %

Poslední  podrobný  přehled  uvádí  Bertelli  /29/,  který  v  dělení  nepřihlíží 
k procentuálnímu  zastoupení  jednotlivých  větví  soustřediv  se  jen  na  oblasti  jimi 
zásobené. Arteria mesenterica inferior vysílá tedy: arteria colica sinistra, arteria colica 
sinistra  media,  arteria  colica  sinistra  inferior,  quatuor  arteriae  sigmoideae,  arteria 
sigmoidea ima et arteria rectalis superior.

Za  nejpoužitelnější  dělení  považujeme  tradiční  jednoduchý  popis,  užitý  jak 
v Terminologia Anatomica, tak v mnoha klasických učebnicích. Tento nejvíce odpovídá 
nálezům, zaznamenaný při studiu preparátů i angiogramů, a proto jsme zakomponovali 
jednotlivá neúplná dělení  rozličných autorů do nového dělení,  vycházejícího z  prací 
Waldeyera /299/  a Pikkieffové  /216/.  Typy jsou roztříděny podle počtu jednotlivých 
větví a počtu větví pro esovitý tračník. 

3.  Typy  větvení  dle    Kachlíka   podle  Basmaijanovy  metody  /18/  s  přeměnou  arteria 
mesenterica inferior na arteria rectalis superior při přechodu přes linea terminalis:
I – 1 větev z kmene = arteria colica sinistra

RM / Autor počet větví Michels Kachlík
RM 1 1 50% 57 %
RM 2 2 41% 38 %
RM 3 3 8% 5 %
RM 4 4 1% 0 %
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  Ia – arteriae sigmoideae jsou jejími větvemi (číslem se uvede jejich počet)
  Ib – arteriae sigmoideae jsou větvemi arteria rectalis superior (číslem se uvede jejich 
počet)
  Ic – arteriae sigmoideae jsou větvemi obou tepen (číslem se uvede jejich počet, 
rozdělen lomítkem)
II – 2 větve z kmene = arteria colica sinistra + arteria sigmoidea
  IIa – další arteriae sigmoideae jsou větvemi arteria colica sinistra
  IIb – další arteriae sigmoideae jsou větvemi arteria rectalis superior
  IIc – další arteriae sigmoideae jsou větvemi obou tepen
III – 3 větve = arteria colica sinistra + dvě arteriae sigmoideae
  IIIa – další arteriae sigmoideae jsou větvemi arteria colica sinistra
  IIIb – další arteriae sigmoideae jsou větvemi arteria rectalis superior
  IIIc – další arteriae sigmoideae jsou větvemi obou tepen
  IIId – další arteriae sigmoideae jsou větvemi arteria sigmoidea
  IIIe – další arteriae sigmoideae jsou větvemi arteria colica sinistra et arteria sigmoidea
  IIIf – další arteriae sigmoideae jsou větvemi arteria rectalis superior et arteria 
sigmoidea
  IIIg – další arteriae sigmoideae jsou větvemi všech tří tepen
IV – 4 větve = arteria colica sinistra + tři arteriae sigmoideae
V – 5 větví
VI – 6 větví

Tabulka 5.25 .
Procentuální zastoupení jednotlivých typů arteria mesenterica inferior dle Kachlíka

Další typy při případném vyšším počtu arteriae sigmoideae (7 – 9, vzácně známé 
z literatury), v naší sestavě se nevyskytovaly.

Obrázek 5.13. 
Schémata jednotlivých typů větvení arteria mesenterica inferior dle Kachlíka

Typ / Autor Kachlík
I 4%

Ia 23%
Ib 17%
Ic 60%

II 46,5%
IIa 10%
IIb 22%
IIc 68%

III 40%

Typ / Autor Kachlík
IIIa 3%
IIIb 6%
IIIc 31% 
IIId 6%
IIIe 22%
IIIf 24,5%
IIIg 7,5%

IV 5%
V 3%
VI 1,5%
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Poznámka: Schémata typů V a VI odpovídají schématu typu IV, pouze s další arteria  
sigmoidea (typ V – 4 větve, typ VI – 5 větví, případně dále)

Konstantní větve

Arteria  mesenterica  inferior  vydává  první  levostrannou větev  -  arteria  colica 
sinistra, která vybíhá vzhůru laterálně směrem k sestupnému tračníku. První větev, jíž je 
vždy levá tračníková tepna, odstupuje laterálně ve vzdálenosti 2,5 až 4 cm od začátku 
arteria  mesenterica  inferior.  Kmen dolní  okružní  tepny sestupuje v závěsu esovitého 
tračníku  až  ke  koncové  čáře  (linea  terminalis)  oddělující  velkou  a  malou  pánev. 
Přechodem přes ni mění tepna název v arteria rectalis superior, která je její koncovou 
větví. Všechny větve, ať už odstupující z kmene arteria mesenterica inferior, z arteria 
colica sinistra nebo arteria rectalis superior, a probíhající skrz mesocolon sigmoideum 
zásobujíce esovitý tračník, se potom nazývají arteriae sigmoideae.

5.1.2.1. Arteria colica sinistra

Tato konstantně přítomná tepna je první levostrannou větví z dolní okružní tepny 
a dle standardních popisů by měla mířit nejprve vodorovně a poté se stáčet kraniálním 
směrem a dosahovat až k levému tračníkovému ohbí. V 21% tomu tak však nebylo a 
k flexura coli sinistra dosahovaly až její menší větve cestou arteria marginalis.  Levá 
tračníková tepna urazí vzdálenost 3 až 10 centimetrů, než se typicky rozvidlí u flexura 
coli sinistra na pravou větev, anastomózující s řečištěm arteria colica media (její levou 
větví), a levou větev, spojující se s arteria marginalis. 
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Nejtypičtější vzor odstupu arteria colica sinistra je ve společném kmeni s první 
esovitou  tepnou  (62%  případů),  samostatně  odstupuje  z  kmene  arteria  mesenterica 
inferior  v 36,5% případů,  jedenkrát  byla  zaznamenána jako aberantní  větev z arteria 
mesenterica superior. Může však vzácně odstupovat z bifurkace nebo trifurkace větví 
z kmene arteria mesenterica inferior, což však v naší sestavě nebylo nalezeno.

Pro  dělení  odstupu,  průběhu a  větvení  arteria  colica  sinistra  existuje  několik 
návrhů. Zcela jednoduchý způsob dělení levé tračníkové tepny podává Michels /190/:
I – arteria colica sinistra vystupuje podél colon ascendens až k flexura coli dextra
II – arteria colica sinistra končí přibližně v polovině colon ascendens a k flexura coli 
dextra se krev dostává pomocí arteria marginalis
Procentuální zastoupení jednotlivých typů viz tabulka 5.26.

Tabulka 5.26.
Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteria colica sinistra

Podrobnější  pohled  na  problematiku  přináší  dělení  dle    Pikkieffové   /216/,  a  to  dle 
průběhu,  směru  a  způsobu  větvení,  v němž  jsou  větve  nazvány  podle  směru  svého 
průběhu jako ramus descendens, příp. ascendens.

A – tepna probíhá  šikmo nahoru k levému tračníkovému ohbí nebo k aborální 
třetině příčného tračníku a vydává 1 až 3 větve k tračníku sestupnému
  A1 – vydává jen jednu větev, ramus descendens, a sama pokračuje dál jako ramus 
ascendens arteriae colicae sinistrae
  A2 – vydává dvě větve a sama pokračuje dál jako ramus ascendens arteriae colicae 
sinistrae 
  A3  – vydává tři větve a sama pokračuje dál jako ramus ascendens arteriae colicae 
sinistrae
B – tepna probíhá  šikmo nahoru k levému tračníkovému ohbí nebo k aborální třetině 
příčného tračníku, ale nevydává žádnou větev k tračníku sestupnému
  B1 – nedosahuje až k levému tračníkovému ohbí, ale rozvidlí se na dvě větve pod 
úhlem 1º – 180º, z nichž první stoupá k flexura coli sinistra a dále k příčnému tračníku a 
druhá sestupuje zpět ke colon descendens a dále podél něj. Tento druh odpovídá typu II 
dle Michelse /190/, ačkoli procentuálně se značně liší.
  B2 – rozvidlí se až v úrovni flexura coli sinistra, její první větev běží šikmo k levému 
tračníkovému ohbí, u nějž se dělí na větev směřující vzhůru k příčnému tračníku a dolů 
k sestupnému tračníku, zatímco druhá větev vystupuje až na hranici střední a aborální 
třetiny příčného tračníku, u nějž se rozvidlí na další dvě větve rozbíhající se doleva a 
doprava podél již zmíněného orgánu
C – arteria colica sinistra běží ke colon descendens bez vydání vedlejších větví
  C1 – vydává po dosažení sestupného tračníku jednu sestupnou a jednu vzestupnou 
větev
  C2 – cestou ke  colon descendens vysílá  slabou vedlejší  větev (k ohnutí  esovitého 
tračníku) a rozdělí po dosažení sestupného tračníku jednu sestupnou a jednu vzestupnou 
větev

Typ / Autor Michels Kachlík
I 86% 53,5%
II 14% 46,5%
Σ 400 131
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D –  samostatné odstupy pro ramus ascendens a ramus descendens arteriae colicae  
sinistrae přímo z dolní okružní tepny nebo velmi rané dělení arteria colica sinistra
  D1 – ramus ascendens míří šikmo nahoru k flexura coli sinistra
  D2 – ramus ascendens stoupá přímo nahoru k levé třetině příčného tračníku
V obou případech typu D míří ramus descendens arteriae colicae sinistrae horizontálně 
k dolní části esovitého tračníku. Obě větve nevydávají až na výjimky (2 případy) cestou 
žádné významnější vedlejší odbočky.
Procentuální zastoupení jednotlivých typů viz tabulka 5.26.

Tabulka 5.27.
Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteria colica sinistra

Typ / Autor Pikkieffová Kachlík
  A 50% 45%

A1 52% 60%
A2 32% 22%
A3 16% 18%

B 38% 45,5%
B1 77% 77%
B2 23% 23%

Typ A dle Pikkieffové /216/ zahrnuje v sobě dvě tepny, označované v literatuře 
některými  autory jako samostatné větve pod různými  názvy,  podle nejnovější  práce 
Bertelliho /29/ jako arteria colica sinistra media a arteria colica sinistra inferior. Pro tyto 
tepny je mnohem vhodnější použít podobného pojmenovaní jako na protilehlé straně, 
tedy ramus colicus sinister primus, popř. secundus. 
Procentuální zastoupení jednotlivých typů viz tabulka 5.28.

 Tabulka 5.28.
Srovnání procentuálního zastoupení rami colici sinistri

Tepna / Autor Starší autoři Bertelli Kachlík
Ramus colicus sinister primus Le Guyader 61%

Cabanié 61%
Laffont 28%

66% 27%

Ramus colicus sinister secundus Sage 38% 33% 18%

Přídatná  arteria  colica  sinistra stejně  jako  její  úplné  chybění nebyly  ani  jedenkrát 
zaznamenány v naší sestavě.

5.1.2.2. Anastomosis magna Halleri

Typ / Autor Pikkieffová Kachlík
C 9% 8%

C1 56% 44%
C2 44% 56%

D 3% 1,5%
D1 33% 100%
D2 66% 0%
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Velmi  známý  tepenný  oblouk  v oblasti  levého  tračníkového  ohbí  na  hranici 
středního a  zadního střeva se  nazývá  anastomosis  magna Halleri  (velká Hallerova 
anastomóza) nebo  též  arcus  Riolani  (Riolanův  oblouk). Nejen  z důvodu  jeho 
výrazného  klinického  významu  si  jistě  zaslouží  podrobnější  popis,  ačkoli  mu  bylo 
v literatuře věnováno mnoho stran. Svůj název nese po baronu Albrechtu von Hallerovi, 
který poprvé zevrubně vymezil její  rozsah ve své práci v roce 1786 /109/, ačkoli se 
s jejím hrubým náčrtem setkáváme už v práci Jeana Riolana mladšího (1649). Jedná se 
o propojení ramus sinister arteriae colicae mediae, větve z arteria mesenterica superior, 
s ramus ascendens arteriae colicae sinistrae, větve z arteria mesenterica inferior. Leží při 
okraji příčného tračníku mezi oběma listy pobřišnice. Tato anastomóza tak nespojuje 
jen řečiště dvou místních tračníkových tepen, ale zároveň vytváří kanál mezi povodím 
obou okružních tepen. Umožňuje tak tok krve z jednoho řečiště do druhého, a to oběma 
směry,  vždy  v závislosti  na  potřebě,  např.  při  postupně  vznikajícím  uzávěru 
(arterioskleróza,  trombóza) nebo při náhle vzniklém přerušení proudu krve v některé 
z tepen (embolizace).  Celý  oblouk je  součástí  arteria marginalis  coli  Drummondi a 
hraje v ní nemalou úlohu. U většiny starších autorů se však vůbec nenalézají zmínky o 
jeho  četnosti,  konstantnosti,  natož  o  tvaru  a  průsvitu.  V případě  jejího  chybění  je 
přerušena  jak  kontinuita  okrajové  tepny,  tak  důležité  propojení  mezi  viscerálními 
větvemi břišní srdečnice. 

Pro  přesné  vymezení  pojmu Hallerovy  anastomózy  je  třeba  připomenout,  že 
žádnou z jejích polovin oblouku nemůže vytvářet arteria colica media accessoria. Pouze 
se  do  něj  vlévá  a  zesiluje  jej.  Z jejího  procentuálního  zastoupení  v níže  uvedených 
typech poté vyplývá, že je častější a silnější u delších arkád a u krátkých oblouků je 
slabá, ba dokonce někdy zcela chybí.

Celá arkáda může být rozdělena podle své délky, umístění a podle přítomnosti a 
zapojení jednotlivých zúčastněných tepen, jak navrhla ve své práci  Pikkieffová /216/. 
Celé dělení je uvedeno v diskuzi. Protože v naší sestavě nebylo ani v jednom případě 
zjištěno  makroskopické  chybění  této  anastomózy,  ani  její  výrazné  zeslabení, 
považujeme toto dělení  za vhodné pro variační anatomii,  ale  nepříliš  významné pro 
chirurgickou praxi.

5.1.2.3 Anastomosis accessoria intermesenterica Villemini

Jedná  se  nekonstantní  propojení  buď  přímo  arteria  mesenterica  superior  et 
inferior,  nebo navzájem některé  z jejich  větví  v mezenteriu,  nikoli  však  u  střevního 
okraje, což znamená, že z ní nikdy nezačínají arteriae rectae. V našem souboru byla 
nalezena ve dvou případech jako propojení začátku kmenů arteria colica media a arteria 
colica sinistra (viz obrázek 5.14.) a ve čtyřech případech jako smíšené typy. Počet všech 
případů nalezených v rozličných studiích je uveden v tabulce 5.29.

Obrázek 5.14.
Angiogram arteria mesenterica inferior včetně anastomosis intermesenterica accessoria
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ACM – arteria colica media, AMH – anastomosis magna Halleri, AMS – arteria 
mesenterica superior, AMI – arteria mesenterica inferior, AIA – anastomosis 

intermesenterica accessoria, ACS – arteria colica sinistra

Je zcela  na místě  i  zde uvést  dělení anastomóz mezi  mezenterickými řečišti, 
neboť  se  jedná  o  významné  zdroje  kolaterální  cirkulace.  Následující  rozdělení  je 
upraveno podle jednoduchého návrhu Cabaniého /45/.

I – přímý typ – propojení kmene arteria mesenterica superior a inferior
II – nepřímý typ – propojení hlavních větví, tj. arteria colica media a sinistra
III – smíšený typ – propojení kmenů s hlavní větví druhé okružní tepny
  IIIa – arteria mesenterica superior + arteria colica sinistra
  IIIb – arteria mesenterica inferior + arteria colica media
IV – jiné (např. v případě výskytu akcesorních tepen)

Schémata jednotlivých typů jsou znázorněna v obrázku 5.15.

Tabulka 5.29.
Srovnání procentuálního zastoupení anastomosis accessoria v     různých studiích  
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Obrázek 5.15. Schémata jednotlivých typů anastomosis accessoria

Autor Zastoupení
Basmajian 5,7%

Bertelli 18%
García-Ruiz 0%

Griffiths 11%
Hovelacque 5%

Huard 6%
Kachlík 8%

Pikkieffová 10%
Vandamme 12%

Villemin 18%
Williams 11%
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5.1.2.4 Arteriae sigmoideae

Klasifikace  tepen pro esovitý  tračník je  rozmanitá.  Tato práce se  bude držet 
jednoduchého a jasného určení esovitých tepen jako těch, jež běží alespoň nějakou část 
svého průběhu v mesocolon sigmoideum, nezávisle na přesném místě svého odstupu.

Pro  rozmanitost  počtu,  míst  odstupů  a  průsvitů  patří  arteriae  sigmoideae 
mezi nejvariabilnější střevní tepny. Odstupují nejčastěji z laterální strany dolní okružní 
tepny a rozbíhají se vějířovitě v závěsu esovitého tračníku. Jejich počet kolísal v této 
sestavě mezi čísly 2 a 4.  V polovině případů první esovitá tepna odstupovala z levé 
tračníkové tepny.
Při sestavování různých typů uspořádání odstupů v jedno přehledné dělení se vycházelo 
ze základní teze uvedené shora, a proto bylo za nejvhodnější považováno odvodit jej od 
Griffithsova /102/ návrhu. Takto vypadá návrh na  dělení odstupů arteriae sigmoideae, 
schéma je znázorněno v obrázku 5.16., procentuální zastoupení viz tabulka 5.30.

A – všechny arteriae sigmoideae odstupují postupně z kmene dolní okružní tepny
B –  první arteria sigmoidea začíná z levé tračníkové tepny, ostatní jsou pak  větvemi 
kmene arteria mesenterica inferior
C – arteria colica sinistra vytváří velkou kličku ohýbající se daleko v periferii směrem 
vzhůru a vydávající postupně všechny esovité tepny
D –  všechny větve včetně arteriae  sigmoideae  odstupují  z jednoho společného místa 
kmene dolní okružní tepny
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E – v tomto případě úplně  chybí levá tračníková tepna a první arteria sigmoidea je 
širokého průsvitu
F – transverzálně probíhající arteria colica sinistra míří přímo k sestupnému tračníku, 
esovité  tepny jsou větvemi  kmene arteria mesenterica inferior;  arteria colica media 
dosahuje  až  k  flexura  coli  sinistra.  Tento  typ  odpovídá  schématu  uváděnému jako 
norma v anatomických učebnicích.

Tabulka 5.30. 
Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteriae sigmoideae

Obrázek 5.16.  Schémata jednotlivých typů větvení arteriae sigmoideae

Typ / Autor Griffiths Kachlík
A 36% 50%
B 30% 33%
C 15% 10%
D 8% 5%
E 6% 0%
F 5% 2%
Σ 100 131
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Podle  počtu  větví  pro  colon  sigmoideum  bylo  vytvořeno  další,  jednoduché 
dělení popisující četnost vyživujících cév, užívající arabskou číslici a nabývající hodnot 
0 – 9 (dle souhrnu literárních údajů). Obě dělení jsou posléze spojena do výsledného 
označení, kterým lze celou situaci popsat (A1 – F9).

Daleko nejčastějšími typy jsou potom jednoznačně A2 (27%) a dále A3 (22%), 
tedy typy, při nichž je první arteria sigmoidea větví z levé tračníkové tepny a celkový 
počet artérií zásobujících colon sigmoideum je dvě, příp. tři.

Co se týče kalibru těchto cév, je velmi variabilní (0,5 – 2 mm) a závisí na místě 
odstupu, přičemž nejsilnější jsou cévy začínající přímo z arteria mesenterica inferior, 
slabší větve z arteria rectalis superior a vůbec nejtenčí větve z arteria colica sinistra.

Zajímavostí  řečiště  esovitého  tračníku  je  přítomnost  arkád,  jež  je  tu  téměř 
konstantní  záležitostí.  Vyskytují  se  však  bez  zjevného  způsobu  uspořádání,  jejich 
četnost je 90% pro primární arkády, 50% pro sekundární arkády a výjimečná pro arkády 
třetího řádu.

5.1.2.5 Arteria rectalis superior

Céva sestupuje v závěsu konečníku, často kryta hustou tukovou tkání. Začátek 
arteria rectalis superior je podle  Basmajiana /18/ arbitrárně zvolen na přechodu přes 
linea terminalis. Její průsvit se pohybuje mezi 2 až 3 milimetry, délka od arbitrárního 
začátku  po  bifurkaci  v úrovni  druhého  nebo  třetího  křížového  obratle  mezi  9  a  15 
centimetry. Bifurkace leží v úrovni dna excavatio rectouterina (Douglasi) u ženy, popř. 
excavatio rectovesicalis (Prousti) u muže, za ohybem pobřišnice, v místě, v němž již 
chybí  závěs,  a  často  je  obklopena  početnou  a  významnou  skupinou  horních 
konečníkových  mízních  uzlin.  Z  rozvidlení  vybíhají  téměř  vždy  dvě  nestejně  silné 
větve. 

Způsob  větvení  arteria  rectalis  superior lze  rozdělit  do  4  typů  znázorněných  na 
schématech v obrázku 5.17., procentuální zastoupení viz tabulka 5.31.
I –  rozvidlení na dvě tepny (bifurkace), pravá větev je silnější
II –  rozvětvení  na  tři  tepny (trifurkace),  všechny  tři  větve  jsou  přibližně  stejného 
průsvitu
III – rozvětvení na více tepen než tři
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IV – bez rozvětvení pokračuje tepna ve střední čáře po zadní straně konečníku a vytváří 
oboustranně anastomotické kličky

Tabulka 5.31. 
Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteria rectalis superior

Typ / Autor Michels Bertelli Kachlík
I 81% 80% 84,5%
II 13% 5% 11%
III 4%
IV 2%

15% 1,5%
3%

Σ 400 1500 131

Obrázek 5.17. Schémata jednotlivých typů větvení arteria rectalis superior

86



Ramus  dexter  arteriae  rectalis  superioris,  který  je  většinou silnější,  je  často 
považován za přímé pokračování arteria mesenterica inferior. Dělí se na několik větví 
sestupujících kolmo svisle nebo šikmo na zadní a bočních stranách ampulla recti. Užší 
ramus sinister, často považovaný za kolaterálu pravé větve, uhýbá ze svého směru pod 
rozličně tupým úhlem k levému okraji konečníku. Posléze jej obtáčí a zásobuje levou 
boční stěnu a přední povrch ampulla recti. V případě typu II běží třetí větev dorzálně 
(jako ramus posterior, dříve známý rovněž jako arteria azygos recti Kostonovitchi nebo 
jako  arteria rectalis dorsalis Guntzi /28,106/). Všechny tři větve vydávají větévky ke 
stěně rekta anastomozujíce s větévkami z řečiště arteria rectalis media, popř. i inferior. 

Další  sledování  větví  nebylo možné z důvodů přerušení  a  přestřižení  cév při 
získávání  preparátů  jak  na  anatomické,  tak  na  patologické  pitevně.  Také  na 
angiogramech nebyla zobrazena dolní polovina rekta a jeho tepenné zásobení tak velmi 
často nemohlo být dobře patrné.

5.1.2.6. Arteria rectosigmoidea

Tato  céva  si  jistě  zaslouží  pozornost,  neboť  se  jedná  o  tepnu  vyvolávající 
neutuchající  diskuzi.  Často  byla  a  stále  je  popisována  jako  arteria  sigmoidea  ima 
(Rubeschi) /240/. Na rozdíl od arteriae sigmoideae, které vykazují transverzální průběh, 
arteria  rectosigmoidea  běží  souběžně s konečníkem (buď po něm nebo vedle  něj)  a 
zásobuje nejen oblast přechodu esovitého tračníku a konečníku, ale také horní pětinu 
rekta. Přechod mezi tračníkem a konečníkem se vyznačuje postupnou přeměnou ténií do 
celistvé svalové vrstvy. Závěs se výrazně zkrátí a po několika centimetrech úplně zmizí 
a pobřišnice zůstává pouze na přední straně rekta. Oblast tohoto přechodu se nazývá tzv. 
rektosigmoideální zóna.

Jasnou definici arteria rectosigmoidea přináší Michels /190/: „ Jen ta či ty tepny, 
vznikající  z arteria rectalis  superior po odstupu poslední arteria sigmoidea nad jejím 
rozvidlením, běžící  souběžně s konečníkem a zásobující  rektosigmoideální zónu (viz 
diskuze)  lze  nazývat  arteria,  popř.  arteriae rectosigmoideae“.  V této  oblasti  přechází 
mesocolon sigmoideum v mesorectum, tzn.  že se  zkracuje  a rozšiřuje,  a tak zůstává 
pobřišnicí  kryta  jen  přední  strana  střeva.  Za  arteria  rectosigmoidea nelze  považovat 
žádnou cévu stáčející se zpět ke colon sigmoideum a vytvářející tu arkádu propojující 
tuto cévy s předešlými esovitými tepnami.

Počet i průběh je značně proměnlivý. Celkem jsme tepnu nalezli v 71% případů. 
V případě  chybění  byla  rektosigmoideální  oblast  zásobována přímo z arteria  rectalis 
superior nebo z jejích hlavních větví, tzn. že byla její bifurkace posunuta výše. Arteria 
rectosigmoidea může začínat samostatně nebo ve společném kmeni s poslední arteria 
sigmoidea.

Protože nebylo nalezeno v literatuře žádné dělení, navrhli jsme pro přehlednost a 
úplnost dělení vlastní, doplněné schématem v obrázku 5.18., 
A –  přímý odstup z kmene arteria rectalis superior
B –  odstup  ze  společného  kmene  pro  poslední  arteria  sigmoidea  a  arteria  
rectosigmoidea

Procentuální zastoupení jednotlivých typů viz tabulka 5.32.
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Tabulka 5.32. 
Srovnání procentuálního zastoupení jednotlivých typů arteria rectosigmoidea

Počet arteriae rectosigmoideae Michels Kachlík
0 36% 46%
1
2
3

64% 48%
4,5%
1,5%

Obrázek 5.18. Schémata jednotlivých typů větvení arteria rectosigmoidea

Dle  počtu  větví  pro  rektosigmoideální  zónu  bylo  toto  jednoduché  dělení  doplněno, 
arabskou  číslicí,  nabývající  hodnot  0  –  3  (dle  literárních  údajů)  a  vytváří  tak 
jednoznačný pohled na situaci zásobení rektosigmoideálního přechodu (A1 – B3).

Nejčastějším typem je A1 (50%) a A2 (28%).

5.1.2.7. Arcus Barkowi, arcus Bühleri, plexus retroperitonealis Turneri

Všechny shora  uvedené anatomické pojmy vymezují  určité  variabilní  nálezy, 
které  nebyly  v našem  souboru  zaznamenány,  ale  které  jsou  v diskuzi  rozvedeny 
z důvodů souvisejících se zaměřením celé práce i s určitými klinickými výstupy.
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5.2.  APPENDICES OMENTALES

Tukové  přívěšky  jsou  malé  záhyby  peritonea  naplněné  tukovým  vazivem  a 
drobnými cévami, vyčnívající ze serosního povrchu tlustého střeva. Jejich poloha má 
úzký  vztah  k  průběhu  plicae  semilunares.  Appendices  omentales  byly  nalezeny  na 
tlustém střevě v rozsahu od céka až po rektosigmoideální přechod. Jsou hojné, rozdílné 
zejména ve tvaru a velikosti. Ve vzorcích od obézních pacientů dosahovaly šířky až 5 
cm. Jedná se o lalokovitou hmotu perikolického tuku a jejich tvar v naší sestavě nabýval 
formy ploché nebo kuželovité, jednoduché či  větvené, symetrické i asymetrické (viz 
obrázky 5.19. – 5.21.)

Jejich velikost činila v průměru 2 – 5 cm na délku (v rozsahu 1 – 12 cm) a 
průměrně 1 – 2 cm na šířku (v rozsahu 1 – 5 cm) s  nejvyšší  koncentrací  v oblasti 
esovitého tračníku. Další hustota výskytu klesala v následujícím pořadí: nejčastěji byly 
přítomny v céku, colon descendens, colon transversum a nejméně appendices omentales 
bylo nalezeno na stěně colon ascendens. Appendix vermiformis a rektum byly holé, 
jejich serózní povrch nevybíhal v žádné tukové přívěšky. Appendices omentales jsou 
uspořádány na colon transversum do jedné řady podél taenia libera, na colon ascendens 
et descendens (mezoperitoneálních částech tračníku) do dvou řad umístěných ventrálně 
a dorzomediálně. Vzdálenosti mezi jednotlivými tukovými výběžky se pohybují mezi 0 
– 6,5 cm. Nejkratší vzdálenosti byly zaznamenány na orální části colon sigmoideum, na 
níž přívěšky vytvářejí vrstvu zcela zakrývající povrch střeva. 

Co  se  týče  tvaru  appendices  omentales,  mohou  nabývat  rozličných 
morfologických typů, často odvislých od jednotlivých autorů, jejich názorů a způsobu 
pojmenování. 

Nejjednodušší  a  užitečná  čtyři   dělení  appendices  omentales  ,  upravená  podle 
původního  návrhu  Hansena  /114/,  která  jsme  zvolili  i  v naší  sestavě,  třídí  tukové 
přívěšky do následujících typů, jež lze mezi sebou při popisu navzájem kombinovat:

1. První dělení se týká orientace baze tukových přívěšků k podélné ose tlustého 
střeva (viz obrázky 5.19. a 5.28.)
A – stopkaté s bazí orientovanou v podélném směru k ose tlustého střeva – 82%
A1 – klkatý (vilózní) typ
A2 – baňkovitý (polypózní) typ

B – stopkaté s bazí v příčném směru k ose tlustého střeva – 18%

2.  Druhé  dělení  se  týká  délky  baze tukových přívěšků,  kterou  sedí  na  stěně 
tlustého střeva:
I – s krátkou bazí – 71%
II – s dlouhou bazí  – 29%

3. Třetí dělení bere v potaz šířku baze tukových přívěšků, kterou sedí na stěně 
tlustého střeva (viz obrázky 5.21., 5.28. – 5.30.):
X – s úzkou bazí – 68%
Y – se širokou bazí – 32%

4. Čtvrté dělení zohledňuje cévní zásobení, podle nějž rozdělujeme appendices 
omentales na zásobené:
α – pouze jedním vas rectum longum – 89%
β – dvěma vasa recta longa – 9%
γ – třemi vasa recta longa – 2%
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5.2.1.  A, B – Stopkatý (štíhlý) typ

82% případů v naší sestavě, délka 2 – 12 cm a šířka 0,4 – 1,2 cm.
Mohou  nabývat  dvou  rozličných  tvarů,  pojmenovaných  podle  podobnosti  s jinými 
útvary lidského těla: klkovitá (vilózní) forma (A1, viz obrázek 5.19. a 5.29.) a baňkovitá 
(polypózní) forma (A2, viz obrázek 5.29.). Jejich baze vždy leží na vas rectum longum 
v oblasti mezi středem a antimezokolickým okrajem střevní stěny. Jsou časté zejména 
v rozsahu  colon  descendens  et  sigmoideum,  na  němž  dosahují  délky  až  12  cm. 
Arteriální oblouk v přívěšku obvykle odstupuje z arteria recta longa, která se neohýbá 
v bazi, nýbrž vybíhá vysoko do přívěšku a dosahuje až téměř k jeho vrcholu vysílajíc 
cestou větvičky jak k peritoneálnímu povrchu, tak do středu tukového vaziva. Naopak 
žíla obvykle sestupuje středem appendix omentalis a vlévá se do vena recta longa.

Obrázek 5.19. 
Stopkatý klkatý typ appendix omentalis z oblasti colon sigmoideum – nativní preparát

AA – sekundární arteriální arkáda

5.2.2.  I – Typ s krátkou bazí

71% případů v naší sestavě, délka až 1 cm, šířka 0,3 – 0,6 cm.
Appendix obvykle vykazuje krátkou bazi, vzdálenost mezi sousedními přívěšky kolísá 
mezi 0,5 – 5,5 cm. Cévní zásobení vytváří několik nezávislých tepének větvících se až 
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ve vrcholu  přívěšku.  V 82% je  krev  přiváděna  jednou centrální  tepénkou větvící  se 
stromovitě ve svém průběhu skrze přívěšek. Appendix je nepravidelného tvaru a často 
lalůčkově separován.

5.2.3. II – Typ s dlouhou bazí

29% případů v naší sestavě, délka 1,5 – 4,5 cm, šířka 0,3 – 0,7 cm.
Appendix má charakteristické cévní zásobení závislé na typu jeho tvaru. Všechny tvary 
přívěšku  obsahují  v  bazi  obloukovitý  arteriální  stvol,  odstupující  buď  z arteria 
marginalis coli (14%) nebo častěji z vas rectum longum a jeho přední větve (86%).

5.2.4. Y - Typ se širokou bazí

32% případů v naší sestavě, délka 2 – 6,5 cm, šířka 0,6 – 2 cm.
Tento typ, vybíhající v ose kolmé k podélné ose střeva, může mít klkatý nebo plochý 
oválný  tvar  (viz  obrázek  5.20.  a  5.31.).  Byl  zaznamenán  na  obou  stranách  colon 
transversum, na mediální i dorzolaterální straně colon ascendens et descendens. Jeho 
velikost  se  pohybovala  v  rozsahu  jen  1  –  4  cm.  Jeho  baze  obsahuje  převážně 
obloukovitou  kličku,  až  10  mm  vzdálenou  od  stěny  tlustého  střeva  (což  ovšem 
evidentně závisí na náplni a síle stahu stěny). Obvykle tato klička vydává sekundární 
arkádu  (z důvodů  větší  tloušťky  přívěšku),  oba  cévní  oblouky  jsou  silnější  než  u 
předešlých  typů.  Žíly  kopírují  průběh tepen.  Zvláště  tento  typ  prodělává  změny po 
infekčních  zánětech  appendices  omentales,  po  nichž  mohou být  jednotlivé  přívěšky 
přilepeny k sobě navzájem (Hansen /114/).

Obrázek 5.20.
Typ appendix omentalis se širokou bazí  z oblasti colon sigmoideum – nativní preparát

AA – sekundární arteriální arkáda
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5.2.5. X – Typ s úzkou bazí

68% případů v naší sestavě, délka 1 – 12 cm, šířka 0,4 – 0,8 cm.
Tento typ zhusta připomíná stopkatý typ (viz A), jeho baze je však užší a délka obvykle 
kratší (viz obrázek 5.21. a 5.30.). Cévní zásobení však odráží naopak poměry typu A.

Obrázek 5.21.
Typ appendix omentalis s úzkou bazí  z oblasti colon sigmoideum – tušový nástřik

vC – vasa centralia

5.2.6. Cévní zásobení

Appendices  omentales  jsou  pro  svoji  polohu  výhradně  zásobovány 
ze subserózně uložených cév, tj. vasa recta longa coli, které vydávají větve pro appendix 
omentalis  ještě  před svým subteniální  průběhem. Tepenný oblouk v bazi  appendices 
omentales je tvořen vas rectum longum a jeho vzdálenost od střevní stěny kolísá mezi 5 
– 10 mm. Cévy pokračují v tukovém vazivu přívěšku, v němž obecně opisují křivku 
tvaru převráceného písmene U. Z této arkády pak vybíhají větve jak do střevní stěny, 
tak dále  do periferie  appendix omentalis.  Tenčí  tepénky běží  jako konečné cévy do 
vrcholu výběžku a mohou vytvářet úplné nebo přerušované oblouky (viz obrázky 5.22. 
– 5.28.)

Naložení  ligatury  na  bazi  stopkatého  typu  přívěšku  či  typu  s  úzkou  bazí 
jednoznačně zastaví krevní proud pouze pro daný appendix omentalis a neovlivní vasa 
recta  probíhající  pod  ní  a  zásobující  rovněž  antimezokolickou  část  střevní  stěny. 
Naopak u typu se širokou bazí je arteriální arkáda umístěna periferněji, 10 – 15 mm od 
střevní stěny. 

Mikroskopicky  se  jedná  o  síť  cév  téhož  uspořádání,  jako  v jiných  tkáních 
tukového vaziva.  Interlobulární  cévy tvoří  hustou,  uzavřenou síť,  mohutné kapilární 
řečiště, každý lalůček je zásobován vlastní arteriolou a venulou.
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Obrázek 5.22.
Korozívní preparát řečiště stěny tlustého střeva včetně cév appendix omentalis

AM – arteria marginalis coli, aa – arteriální arkáda, vC – vasa centralia, vRL – vasa 
recta longa

Obrázek 5.23. Detail z     předchozího snímku  

aa – arteriální arkády na vas rectum longum v bazi apendixu
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Obrázek 5.24. Detail z     předchozího snímku (obrázku 5.23.)  

vC – vasa centralia

Obrázek 5.25. Schéma odstupu větví pro appendix omentalis z     vasa recta longa  

Obrázek 5.26.
Schématický řez stěnou střeva včetně jejího zásobení a vztahu k appendix omentalis
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Obrázky 5.27. a 5.28.
Projasněný preparát cévního zásobení appendix omentalis (dle Spalteholze)

A – arkáda, CV – centrální žíla, CA – centrální tepna

Obrázky 5.29.- 5.31.
Schémata různých typů appendices omentales včetně jejich cévního zásobení
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Obrázek 5.30.

Obrázek 5.31.
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5. 3. MIKROSKOPICKÝ POPIS

5.3.1. VASA RECTA

5.3.1.1. Vasa recta intestini tenuis

Jsou  to  přímé  tepny  vycházející  z poslední  úrovně  arkád  tvořených  arteriae 
jejunales et ileales.  Vasa recta jejuni et ilei jsou uspořádána do dvou typů: dlouhá a 
krátká. Dlouhá zásobují buď přední nebo zadní plochu stěny střeva (přední plochou je 
myšlena ventrální plocha kličky při určení jejího orálního a aborálního konce),  krátká 
můžeme dělit na přední a zadní a dále ještě na střední, zásobující pouze mezenteriální 
okraj  stěny střeva.  Získané vlastní  výsledky byly srovnány podle  Michelsova dělení 
/190/ a jsou shrnuty v tabulce. 

Přímé cévy tenkého střeva byly sledovány pouze pro srovnání s odpovídajícími 
cévami tlustého střeva. Nejvíce byla zastoupena  samostatná jednostranná vasa longa 
bez krátkých větví; typický obraz  vasa longa, která se před mezenteriálním okrajem 
rozvidlí a běží po obou plochách stěny střeva vydávajíce vasa brevia na obě strany, 
v naší sestavě zaznamenán nebyl. Tabulka 5.33. uvádí počet zaznamenaného typu cévy 
v oblasti tenkého střeva. Na zvoleném úseku střeva lze nalézt buď samostatné přední 
dlouhé, zadní dlouhé nebo krátké cévy, současný výskyt různých cév je častější, proto 
procentuální výsledky ukazují absolutní četnost výskytu ve formě jednotlivé i společné 
přítomnosti na vzorku.

Tabulka 5.33. Typy přímých cév tenkého střeva

 Místo vstupu do stěny střeva odpovídá pozici 5 a 7 hodin (65% podle naší i 
Michelsovy studie /190/), pokud za pozici 6 hodin zvolíme mezenteriální okraj střeva. 
Uprostřed vzdálenosti mezi oběma okraji, na 3 a 9 hodinách je to už jen 0,75 popř. 
0,5%.

Délka vasa recta kolísá mezi 1 a 5 cm, průměrně 3 cm. Nejdelší jsou na začátku 
jejuna a nejkratší v oblasti terminálního ilea.

Popsané údaje se týkají tepen, přímé žíly mají silnější kalibr a tentýž průběh.

Vasa  recta  intestini  tenuis,  jejich  odstup  z oblouků  arteriae  jejunales  et  ileales  i 
rozvětvení ve stěně tenkého střeva jsou zachyceny na obrázcích 5.32. a 5.33.

5.3.1.2. Vasa recta intestini crassi

Koncové zásobení stěny tlustého střeva zajišťují tzv. vasa recta, přímé cévky 
(viz  schéma 5.38.),  u  nichž  se  vžil  tento  nepřesný  název,  ať  už  mluvíme  o  celém 
krevním zásobení nebo jen o tepnách. První zevrubný popis podává opět známý baron 
Albrecht von Haller: “…větve jsou na střevě méně rozvětveny (než na tenkém střevě) a  
odstupují pod ostřejšími úhly, jsou více vlnité a točité; a vláknění v buněčné hmotě je  
menší“ /109/.

Typ / Autor Michels Kachlík
vasa longa anteriora 61% 72%
vasa longa posteriora 48% 51%
vasa brevia 28% 33%
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Obrázek 5.32.
 Vasa recta intestini tenuis včetně přívodních cév na korozívním preparátu řečiště  

závěsu a stěny jejuna

AJ – arteria jejunalis, VJ – vena jejunalis, aR – arteria recta, vR – vena recta, PDA – 
paralelní Dwightova tepna

Obrázek 5.33.
Detail cév ve stěně na korozívním preparátu řečiště závěsu a stěny jejuna
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5.3.1.2.1.  Dlouhé přímé cévy (vasa recta longa)

Ihned po svém odstupu se vasa recta longa rozvětvují  a zásobují  buď přední 
nebo zadní plochu stěny střeva a to samostatně (existuje jen jedna větev) nebo zároveň. 
Poté se obtáčejí kolem střeva a dělí se na dvě až tři větvičky v oblasti taenia libera et 
omentalis (viz obrázky 5.34. – 5.40., 5.43. – 5.45.). Jejich délka je vždy větší než je 
polovina průměru šířky stěny střeva (4 – 7,5 cm), tudíž kolísá podle jeho průměru mezi 
2 a 9 cm. Za svého průběhu vysílají větvičky jednak pro serózu a jednak do appendices  
omentales, v jejichž bazích obloukovitě probíhají. Vasa recta longa se stromovitě nebo 
keříčkovitě  větví  a  navzájem se  proplétají.  Důležitý  je  jejich  subserózní  průběh  od 
začátku z arteria marginalis coli až po zanoření do podélné vrstvy svaloviny. Ve svém 
průběhu vždy podbíhají vnější část svalové vrstvy, stratum longitudinale (viz obrázek 
5.44. a 5.45.). Po zanoření pronikají šikmo do hloubky podslizniční vrstvy, v níž se dále 
větví. Jejich průsvit se pohybuje v rozsahu 400 až 500 μm při okraji střeva.

5.3.1.2.2.  Krátké přímé cévy (vasa recta brevia)

Probíhají v závěsu nebo subserózně v délce 2 – 3 cm až ke stěně střeva. Lze je 
dělit na přední a  zadní a dále ještě na střední, zásobující pouze mezokolický okraj stěny 
střeva (nebo v případě  colon  ascendens  et  descendens část  stěny tračníku  přirostlou 
k zadní  stěně  břišní).  Krátké  přímé  cévy  nikdy  nedosahují  dále  než  do  poloviny 
vzdálenosti mezi mezokolickým a antimezokolickým okrajem střeva (v případě colon 
ascendens et descendens se nedostávají do oblasti stěny tračníku krytého serózou), dále 
pronikají pouze zanořeny do svalové vrstvy (viz obrázky 5.34. – 5.41., 5.43.)

Vasa recta brevia mohou začínat jak nezávisle a jednotlivě z arteria marginalis 
tak z  dlouhých cévek.  Jejich  počet  je  však čtyřikrát  až  pětkrát  vyšší,  než množství 
dlouhých  vasa  recta  a  celkově  jsou  hustější  v oblasti  vzestupného  tračníku  než  na 
tračníku sestupném. Po zanoření pronikají prudce do hloubky podslizniční vrstvy. Jejich 
průsvit se pohybuje kolem 250 μm. Krátké cévky zásobují především mezokolické dvě 
třetiny  plochy stěny  střeva  a  dlouhé  zbývající  antimezokolickou třetinu.  Nalezneme 
mezi nimi mnoho drobných propojení ve smyslu anastomóz. První odstupující krátké 
cévky prorážejí taenia mesocolica a vysílajíce větévky do serózy a svaloviny běží až do 
submukózy. Ostatní vasa recta brevia leží volně v tunica serosa (tzn. subserózně), v níž 
se  začínají  vlnit  a  propojují  se  drobnými  serózními  větvičkami.  Prorážejí  pak  skrz 
kruhovou svalovinu do plexus submucosus.

Název  vasa  recta,  česky  přímé  cévy,  je  náležitý  jen  v  oblasti  jejich 
extramurálního  průběhu,  v němž se  neprotiví  svému názvu  a  běží  přímo  ke  střevu. 
Jakmile se však dostanou k závěsovému okraji stěny střeva, začnou se spirálovitě točit 
ve své nitrostěnové části a posléze se opět narovnávají blížíce se k antimezokolickému 
okraji.

Regionální rozdíly v uspořádání a velikosti vasa recta nejsou nijak významné. 
Za zmínku stojí odlišnost v průsvitu, který je užší u přímých cévek v oblasti příčného a 
sestupného tračníku, a v jejich celkovém počtu na jednotku plochy, který je rovněž nižší 
na rozdíl od oblasti colon ascendens. Velikost cév se jen nepatrně mění s průsvitem 
střeva,   dokonce  nenalézáme  žádné  diference  mezi  vasa  recta  na  dilatovaných  a 
kontrahovaných  částech  střeva.  V dolní  oblasti  colon  sigmoideum  se  někdy  lamina 
longitudinalis tunicae muscularis externae rozšiřuje  z pruhů a vytváří  téměř souvislý 
obal okolo celé stěny střeva. V takovém případě pronikají vasa recta longa do podélné 
svaloviny blízko oblasti mesocolon sigmoideum.

Shrnutí poznatků o přímých cévách tlustého střeva viz tabulka 5.34.
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Obrázek 5.34. Vasa marginalia coli Drummondi et vasa recta coli na preparátu 
tušového nástřiku řečiště colon transversum

VCM – vasa colica media, VM – vasa marginalia, VRB – vasa recta brevia, VRL – vasa 
recta longa, AO – appendices omentales

Obrázek 5.35. Vasa recta coli včetně vasa marginalia – makroskopický pohled na 
korozívní preparát cévního řečiště colon sigmoideum

AM – arteria marginalis, VM – vena marginalis, aRL – arteria recta longa, vRL – vena 
recta longa, aRB – arteria recta brevis, vRB – vena recta brevis, aAO – arteria 

appendicis omentalis, VNL – vasa nodi lymphoidei
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Obrázek 5.36. Vasa recta caeci – makroskopický pohled na korozívní preparát cévního 
řečiště slepého střeva

aRL – arteria recta longa, vRL – vena recta longa, VRB – vasa recta brevia, PS – plexus 
subserosus, a – artefakt (extravazát)

Obrázek 5.37. Vasa recta appendicis vermiformis caeci – makroskopický pohled na 
korozívní preparát cévního řečiště

VA – vena appendicularis, AA – arteria appendicularis, VR – vasa recta
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Obrázek 5.38.  Schéma vasa recta a jejich propojení (volně podle Al-Falloujiho)

AM – arteria marginalis, aa – arteriální arkády, vRB – vas rectum breve, vRL – vas 
rectum longum, ck – cévní kroužky, x – lateromediální rovina cévních kroužků, y – 

ventrodorzální rovina cévních kroužků

Obrázek 5.39. 
Vasa recta longa coli na preparátu tušového nástřiku řečiště colon transversum

aRL – arteria recta longa, vRT – vena recta longa, PSs – plexus subserosus
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Obrázek 5.40. 
Vasa recta   brevia   coli na preparátu tušového nástřiku řečiště colon transversum  

aRB – arteria recta brevis, vRB – vena recta brevis, aRL – arteria recta longa, vRL – 
vena recta longa, PSs – plexus subserosus

Obrázek 5.41. Vasa recta brevia korozívního preparátu cévního řečiště závěsu a stěny 
tlustého střeva

AA – arteria appendicularis, aRB – arteria recta brevis, vRB – vena recta brevis,
VM – vasa mesoappendicis
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Shrnutí poznatků o vasa recta intestini crassi přináší následující body:
1. Jsou přímější, rovnější, mají méně ohnutí a jsou umístěna kolměji ve vztahu ke 

střevní stěně.
2. Jsou delší a vinutější než na tenkém střevě.
3. Jsou umístěna povrchněji než na tenkém střevě, tzn. prorážejí stěnu tračníku dále od 

mezokolického okraje.
4. Jsou méně početná (na jednotku plochy), a tudíž vzdálenější od sebe.
5. Mají makroskopicky méně viditelných anastomóz.

Tabulka 5.34. Procentuální zastoupení jednotlivých typů přímých cév tlustého střeva na 
jednotku plochy

Vasa recta intestini crassi procenta
longa anteriora 30%
longa posteriora 23%
longa bifurcata 11%
longa anteriora cum ramo breve 9%
longa posteriora cum ramo breve 8%
longa bifurcata cum ramis brevibus 1%
ostatní 18%

5.3.2. INTRAMURÁLNÍ PLETENĚ

Celé zásobení stěny střeva je uspořádáno do soustavy přívodních cév, pletení, a 
z nich vybíhajících dalších tepének do následujících hlubších úrovní, opět s pleteněmi. 
Všechny jeho části lze rozdělit do dvou soustav cévních sítí morfologicky a funkčně 
zcela odlišných.

První,  umístěnou  v rozsahu  svalových  a  vazivových  vrstev  střevní  stěny  a 
vykazující funkci rozvodu tepenné krve a následný sběr krve žilní,  můžeme nazývat 
distribuční soustavou. Vytváří následně za sebou pleteň subserózní (podpovrchovou), 
intermuskulární (mezisvalovou) a submukózní (podslizniční).

Všeobecně je tvořena cévami širokého průsvitu a dává vzniknout pletením méně 
hustým a nepravidelným. Z každé z těchto sítí vybíhají větvičky jednak centrifugálně 
směřující  k povrchnějším  vrstvám,  jednak  centripetálně  vedoucí  dále  do  hloubky. 
Subserózní pleteň se odchyluje od tohoto schématu a vzhledem ke svému umístění na 
jednom z krajů průřezu stěnou postrádá centrifugálních větví.

Druhá  soustava,  vyživující  jednotlivé  části  stěny  střeva,  nese  název  funkční  
soustava. Je tvořena prekapilárními, postkapilárními cévami a vlásečnicemi svalových a 
slizničních  sítí.  Výrazy  distribuční  a  funkční  soustava  se  používají  za  účelem 
zjednodušení popisu jejich morfologie, jejich vzájemného vztahu a pro objasnění jejich 
hlavní úlohy. 
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Obrázek 5.42.
Řez korozívním preparátem cévního řečiště stěny tlustého střeva

Mu – tunica mucosa, Sm – tunica submucosa, Ms – tunica muscularis, Ss – plexus 
subserosus, aR – arteria recta, vR – vena recta, a – artefakt (extravazát)

Vasa recta  (viz  obrázky 5.34.  až 5.49.),  větve z  arteria  marginalis  coli  nebo 
posledních arkád tračníkových tepen, náhle mění směr a vstupují do lamina serosa, v níž 
jejich  drobné  větve  vytvářejí  jemně  propletenou  síť,  tzv.  plexus  subserosus,  jediný 
přímý  přínos  vasa  recta  pro  jemnější  vaskularizaci  ve  stěně  střeva.  Jedná  se  o 
nejpovrchněji  uloženou  distribuční  soustavu,  která  je  snadno  přístupná  pozorování 
napříč po celé šíří serózního povrchu tlustého střeva (obrázky 5.42. až 5.49., 5.66.). Je 
dobře zobrazitelná i tušovými nástřiky. 

Mezi  jednotlivými  cévkami nalezneme bohaté  anastomózy,  a  to  jak na obou 
okrajích střeva, tak po celé jeho šířce. Vytvářejí tak dosti volnou síť uspořádanou do 
příčných  ok  ohraničenou  jemně  zvlněnými  arteriolami.  Z této  subserózní  pleteně 
vybíhají dostředivé větévky do svaloviny (krátkého typu pro zevně uloženou podélnou 
vrstvu  a  dlouhého  typu překlenující  intermuskulární  vrstvičku pro  vnitřně  uloženou 
vrstvu kruhovou), rovněž i tepénky určené pro velkou předstěru a pro tukové přívěsky 
tlustého střeva. Kromě silných větví, jimiž většina krve pokračuje hlouběji, nalezneme i 
jemné cévky právě pro celou oblast serózy a subserózního vaziva, a dále samostatné 
větvičky běžící do appendices omentales.
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Obrázek 5.43.  Schéma intramurálních pletení na řezu stěnou tlustého střeva 

MT – mesocolon transversum, LGC – ligamentum gastrocolicum, TM – tunica mucosa, 
TSM – tunica submucosa, SC – stratum circulare, SL – stratum longitudinale,OM – 

omentum majus, AO – appendix omentalis, ARL – arteria recta longa, ARB – arteria 
recta brevis, PIM – plexus intermuscularis, PSM – plexus submucosus, PM – plexus 

mucosus, PSS – plexus subserosus

5.3.2.1. Plexus subserosus

Obrázek 5.44. Vasa recta longa coli zanořující se pod ténii na preparátu tušového 
nástřiku řečiště colon transversum

VRL – vasa recta longa, TL – taenia libera
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Obrázek 5.45. Vasa recta longa coli zanořující se pod ténii na preparátu tušového 
nástřiku řečiště colon transversum

VRL – vasa recta longa, TL – taenia libera

Obrázek 5.46. Přehledový snímek korozívního preparátu tlustého střeva v     řádkovacím   
elektronovém mikroskopu (SEM)

Mc – tunica mucosa, Sm – tunica submucosa, Ms – tunica muscularis
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Obrázek 5.47. 
Plexus subserosus na preparátu tušového nástřiku řečiště colon transversum

Obrázek 5.48. Příčný řez korozívním preparátem tlustého střeva v SEM

Mu – tunica mucosa, Sm – tunica submucosa, Ms – tunica muscularis, Ss – plexus 
subserosus, aR – arteria recta, vR – vena recta
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Obrázek 5.49. Vnější pohled na povrch korozívního preparátu tlustého střeva v     SEM  

VR1, VR2 – sousední vasa recta

5.3.2.2. Plexus submucosus

Obrázek 5.50. Příčný řez stěnou korozívního preparátu cévního řečiště tlustého střeva 
(detail obrázku 5.42.)

Mu – tunica mucosa, Sm – tunica submucosa, Ms – tunica muscularis, VR – vasa recta
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Obrázek 5.51. Příčný řez korozívním preparátem appendix vermiformis caeci v SEM

aR – arteria recta, vR – vena recta

Obrázek 5.52. Řez stěnou korozívního preparátu appendix vermiformis caeci v SEM

Mu – tunica mucosa, Sm – tunica submucosa, Ms – tunica muscularis, Ss – plexus 
subserosus, VR – vas rectum
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Přímé cévy po krátkém průběhu skrze lamina serosa vytvářejí několik silných 
větví probíhajících přes obě vrstvy svaloviny až do podslizniční vrstvy a to v celém 
rozsahu  šířky  stěny  mezi  taenia  omentalis  a  oběma  od  mezokolického  okraje 
vzdálenějšími téniemi, aby mohly dát vzniknout významnému a vysoce propojenému 
plexus submucosus. Teprve z této úrovně vybíhají cévičky pro terminální vaskularizaci 
vnitřní části střevní stěny. 

Plexus  submucosus  opouštějí  dvě  soustavy  tepének.  Jedna  centrifugálně  pro 
svalovinu a  druhá,  běžící  na  centripetální  stranu do  sliznice,  v níž  utváří  terminální 
rozvětvení ve tvaru jemné subepiteliální sítě plexus mucosus.

Podslizniční  síť  je  tvořena  cévami  silnějšího  kalibru  probíhající  převážně 
souběžně se stěnou a  luminem střeva (obrázky 5.50.  až 5.55.).  Z nich se  větví  cévy 
obíhající  lumen dokola  a  vydávající  větve  centripetálně  do  plexus  mucosus.  Oproti 
předchozí svalové a následující slizniční vrstvě je tato síť poměrně tenká, slabší než 100 
µm. 

Mezi cévami jsou mezery, tento volný prostor je vyplněn řídkým podslizničním 
vazivem obsahujícím vlákna autonomní nervové a cévy mízní soustavy.

Centripetální větve pro svalovinu pak vytvářejí plexus intermuscularis,  pleteň 
cév zásobujících vnitřní kruhovou a vnější podélnou vrstvu hladké svaloviny.

Obrázek 5.53. 
Příčný řez částí stěny korozívního preparátu cévního řečiště tlustého střeva v SEM

Mu – tunica mucosa, Sm – tunica submucosa, Ms – tunica muscularis
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Obrázek 5.54. Příčný řez částí stěny korozívního preparátu řečiště tlustého střeva 
v     SEM    (detail obrázku 5.53(.

Mu – tunica mucosa, Sm – tunica submucosa

5.3.2.3. Plexus intermuscularis

Obrázek 5.55. Příčný řez stěnou korozívního preparátu řečiště tlustého střeva
 (detail obrázku 5.42.)

Mu – tunica mucosa, Sm – tunica submucosa, Ms – tunica muscularis
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Svalovinová  síť,  zvaná  rovněž  plexus  myentericus,  se  nachází  mezi  oběma 
vrstvami hladké svaloviny, vnější longitudinální a vnitřní cirkulární. Jedná se o slabší 
rozvodnou pleteň, dostávající své zdrojnice přímo z prorážejících větví vasa brevia et 
longa  mířících  do  podslizniční  pleteně  a  rovněž  zpětnými  centrifugálními  cévami 
odbočujícími z již vytvořeného plexus submucosus. Sama pleteň je poměrně tenká, ale 
vrstva svaloviny,  kterou zásobuje,  tvoří  nejsilnější  složku stěny střeva, proto i  větve 
intermuskulárního plexu jsou co do počtu a síly největší.

5.3.2.4. Plexus mucosus

Slizniční síť představuje velmi pravidelnou a jednotvárnou mozaiku začínající 
v oblasti kolem základen glandulae intestinales (Lieberkühnových krypt) a stoupajících 
ve formě kapilár podél stěn trychtýřovitě směrem k luminálnímu povrchu. Stoupající 
cévy neběží rovně celou délkou krypty, ale vlnovitě, místy se od lumina vzdalují a jsou 
nahrazeny jinou, souběžnou sousední  kapilárou.  Hustá  soustava na sebe navzájem v 
těsném kontaktu naléhajících cév vyplňuje většinu obsahu stěny krypt (obrázky 5.56. až 
5.59.)

Na  luminálním  povrchu  vystupující  kapiláry  mění  směr  z vertikálního  na 
horizontální  a  proplétají  se  navzájem.  Dále  se  buď stočí  zpět  a  vracejí  se  dolů  do 
hloubky sliznice, nebo se stáčejí kolem lumina žlázky a opřádají kryptu jako proutky 
věnce (obrázek 5.62.). Věnčitá struktura je povrchově různě široká, tvoří ji jedna až pět 
kapilár,  navzájem anastomozujících a obíhajících různě dlouhou část obvodu krypty. 
Její šířka se pohybuje od malého místa určeného jen pro otočení cévy ze vzestupného 
směru do sestupného až téměř po poloviční obvod kružnice celého věnce (obrázky 5.64. 
a 5.65.). Některé kapiláry navzájem propojují sousední věnce kolem krypt, a to obvykle 
na několika místech. Tato mozaika má vzhled téměř pravidelné sítě malých ok a její 
obraz je shodný s elektronmikroskopickým obrazem normální sliznice tlustého střeva. 
Kontury  žlázek  jsou  tudíž  vytvářeny  převážně  podkladem husté  sítě  ok  kapilárního 
řečiště. 

Průměr jednotlivých ok se pohybuje mezi 60 a 90 µm. 

Celkový pohled na koberec žláz připomíná vzhled včelí plástve (obrázky 5.60. a 
5.64.).  Jednotlivé  krypty  jsou  uspořádány  do  šestiúhelníkové  sítě,  sedí  ve  středu 
geometrického útvaru,  jehož  šest  rohů tvoří  středy lumin  sousedních šesti  střevních 
žlázek (obrázek 5.61.). Tato pravidelná dispozice je odrazem uspořádání sliznice celého 
tlustého střeva. 

Celková tloušťka plexus mucosus se pohybuje mezi 200 a 300 µm (viz obrázek 
5.57. a 5.58.).

Pro srovnání se stavbou slizniční sítě v oblasti klků tenkého střeva jsme provedli 
nástřik  jednoho  preparátu  terminálního  ilea.  Obrázek  5.67.  zachycuje  pohled  na 
kapilární válce vyplňující  jednotlivé klky vybíhající v slizniční vrstvě do lumina (na 
preparátu nemíří směrem vzhůru, nýbrž leží sklopeny).
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Obrázek 5.56.
Podélný řez částí stěny korozívního preparátu cévního řečiště tlustého střeva v SEM

M – tunica mucosa, SM – tunica submucosa, K – glandulae intestinales = 
Lieberkühnovy krypty, a – artefakty

Obrázek 5.57. Detail podélného řezu částí stěny korozívního preparátu cévního řečiště 
tlustého střeva v SEM (detail obrázku 5.56.)

Mu – tunica mucosa
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Obrázek 5.58. Detail podélného řezu částí stěny korozívního preparátu cévního řečiště 
tlustého střeva v SEM

K – krypty (glandulae intestinales), Mu – tunica mucosa

Obrázek 5.59. Část podélného řezu stěnou korozívního preparátu cévního řečiště  
tlustého střeva v SEM

Mu – tunica mucosa, Sm – tunica submucosa, K – glandulae intestinales = 
Lieberkühnovy krypty, a – artefakty
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Obrázek 5.60. Přehledný pohled na slizniční plochu korozívního preparátu cévního 
řečiště tlustého střeva v SEM

Červené šestiúhelníky – plástvovité uspořádání glandulae intestinales

Obrázek 5.61. Detailní pohled na slizniční plochu korozívního preparátu cévního 
řečiště tlustého střeva v SEM (detail obrázku 5.60.)

Červený šestiúhelník – plástvovité uspořádání glandulae intestinales
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Obrázek 5.62 Kapiláry tvořící stěny a okraje glandulae intestinales na slizničním 
povrchu korozívního preparátu cévního řečiště tlustého střeva v     SEM   

(detail obrázku 5.60.)

Žlutě – kapiláry opřádající věncovitě vstup do žlázky, červeně – přívodní kapiláry 
tvořící stěnu žlázky

Obrázek 5.63. Z  evrubný  pohled na slizniční plochu korozívního preparátu cévního   
řečiště tlustého střeva v SEM

Červený, zelený, modrý šestiúhelník – plástvovité uspořádání glandulae intestinales
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Obrázek 5.64. Ústí glandula intestinalis (Lieberkühnovy krypty) na slizniční plochu 
korozívního preparátu cévního řečiště tlustého střeva v     SEM  

Obrázek 5.65. Ústí glandula intestinalis (= Lieberkühnovy krypty) na  slizniční plochu 
korozívního preparátu cévního řečiště tlustého střeva v     SEM  
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Obrázek 5.66.
Schéma intramurálních pletení ve stěně tlustého střeva

Obrázek 5.67. Pohled na slizniční plochu korozívního preparátu cévního řečiště  
tenkého střeva v     oblasti terminálního ilea v SEM  
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5.4. CROHNOVA CHOROBA

Vzorky střeva byly získávány peroperačně z částí střev odstraněných pacientům 
(5 mužů, 7 žen, věk 21 –  37 let) postiženým různými stádii Crohnovy choroby. Jednalo 
se  celkem o 14 preparátů.  Tušové a  korozívní  preparáty  (viz  obrázek 5.68.)  řečiště 
mezenterických  cév  odhalily  jak  nezměněné,  tak  i  naprosto  odlišné  poměry  v 
postižených oblastech, vzhledem ke stupni progrese choroby.

Obrázek 5.68. Korozívní preparát cévního řečiště tlustého střeva postiženého 
Crohnovou chorobou v     pokročilejším stádiu  

Větve arteria mesenterica superior et inferior i jejich další hlavní dělení zůstávají 
u tohoto stavu téměř nepostiženy, neboť změněné poměry vaskularizace vznikají až v 
periferních  oblastech  závěsů  a  ve  stěně  střeva.  Souhlasně  se  zmnožením  vaziva 
v závěsech tračníku se množí i cévy tyto závěsy zásobující, což se projevuje zhuštěnou 
vaskularizací  tkáně,  která  vykazuje  známky  neuspořádané  a  spletité  sítě.  Podle 
makroskopicky  zjistitelného  stupně  postižení  na  korozívních  preparátech  cévního 
řečiště lze pak změny rozdělit do tří stádií.
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Morfologická  stádia  postižení  cévního  řečiště  střeva  při  Crohnově  chorobě  (  dle   
Kachlíka  ):  
I –  minimální změny provázené jen lehkým zmnožením v původních prostorách mezi 
jednotlivými  vasa  recta  se  zachovalým  uspořádáním  přívodních  cév,  doprovázené 
zmnožením cév v uzlinách (obrázek 5.69.) – 4 případy.
II – pokročilé stádium s postižením stěny a novotvořením cév v závěsech i stěně střeva, 
s velkým zahuštěním pletení,  ale  stále  rozpoznatelným původním zásobením,  včetně 
velkého postižení uzlin (obrázky 5.68. a 5.70.) – 6 případů.
III –  terminální stádium „vazivové trubky“ s chaotickou vaskularizací závěsu a stěny 
střeva včetně vymizení Lieberkühnových krypt a setřeného rozdílu mezi jednotlivými 
vrstvami stěny střeva (obrázek 5.71.) – 4 případy.

V méně  pokročilých  stádiích  je  v závěsech  zřetelně  vidět  zachování  původní 
vaskularizace tkáně, jen zahuštěné arteriolami, venulami a kapilárami v prostorách mezi 
přívodními kmeny. Toto zhuštění a bujení cévního řečiště přechází podél vasa recta až 
na  stěnu  střeva.  V pokročilejších  stádiích  se  mezokolon  postupně  zkracuje  jizvením 
vazivové tkáně, síť novotvořených cév houstne a sílí do tloušťky. Od arteria marginalis 
coli,  tedy  v oblasti  vasa  recta,  už  na  korozívních  preparátech  nenalezneme  mnoho 
volného místa mezi odlitky rozbujelých cév. Na resekátech z nejtěžších případů vypadá 
preparát  jako  jedna  velká  masa  cév  (obrázek  5.71.),  v níž  jen  obtížně  rozeznáváme 
původní směr přímých cév.

Obrázek 5.69. Korozívní preparát cévního řečiště tlustého střeva postiženého 
Crohnovou chorobou v počátečním stádiu se dvěma řadami mízních uzlin

AM – arteria marginalis, vRL – vas rectum longum, VRB – vas rectum breve, vAO 
vasa appendicis omentalis, 1ř – první řada (epikolická), 2ř – druhá řada (parakolická)
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Obrázek 5.70. Korozívní preparát cévního řečiště tlustého střeva postiženého 
Crohnovou chorobou v     pokročilém stádiu  

AM – arteria marginalis, VR – vasa recta

Obrázek 5.71. Korozívní preparát cévního řečiště tlustého střeva postiženého 
Crohnovou chorobou v     terminálním stádiu  

SS – stěna střeva, ZS – závěs střeva
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Na  řezu  korozívním  preparátem  (obrázek  5.72.)  je  kromě  jiného  vidět  i 
zmnožení  cév  ve  stěně  vlastního  střeva,  spojené  s rozšířením  jednotlivých  vrstev  a 
postupným stíráním rozdílů mezi jednotlivými pleteněmi v různých částech stěny střeva 
(plexus  subserosus,  intermuscularis,  submucosus,  mucosus).  Vše  pak  odpovídá 
vazivové přeměně stěny střeva v nefunkční část trávící trubice se zúženým luminem, 
které je na některých preparátech jen obtížné makroskopicky identifikovat.

Obrázek 5.72. Příčný řez korozívním preparátem cévního řečiště tlustého střeva 
postiženého Crohnovou chorobou v     pokročilém stádiu  

vR – vas rectum, d – drátek, l – lumen střeva

Novotvořené cévy jsou tenkostěnné, křehké, náchylné k prasknutí a při kanylaci 
často neodolají tlaku instilovaného nástřikového média a trhají se. Rovněž postrádají 
pravidelnější  uspořádání  a  v těžkých  stádiích  se  jedná  pouze  o  síť  chaoticky 
propojených cév.

Histologické metody světelné mikroskopie jasně ukazují  silnou a povšechnou 
lymfocytární  infiltraci  a  hyperémii  ve  všech  vrstvách  stěny  střeva.  Další  důležitou 
známkou je mnohotná hypervaskularizace (obrázky 5.73. až 5.76.). Postižení celé stěny 
střeva, tzv. transmurálnost, je pak typickým znakem Crohnovy choroby.
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Obrázky 5.73.
Histologický řez stěnou střeva postiženého Crohnovou chorobou (barveno HE)

Obrázek 5.74. Histologický řez slizniční vrstvou stěny střeva postiženého Crohnovou 
chorobou (barveno HE)
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Obrázek 5.75. Histologický řez podslizniční vrstvou stěny střeva postiženého 
Crohnovou chorobou (barveno HE)

Obrázek 5.76. Histologický řez svalovou vrstvou stěny střeva postiženého Crohnovou 
chorobou (barveno HE)
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Obrazy  z řádkovacího  elektronového  mikroskopu  (SEM)  přinášejí  detailnější 
informace  o  změněných  poměrech  v cévním řečišti  jednotlivých  vrstev  postiženého 
střeva.  Pleteně  všech  vrstev  střeva  jsou  různě  rozlišitelné,  podle  stupně  postižení 
(obrázky 5.79. a 5.80.).

Na všech preparátech je jasně rozeznatelné lumen. Vasa recta,  probíhající po 
povrchu,  vykazují  známky  zvlnění.  Jejich  hadovitý  průběh  může  přecházet  až  do 
kroucených, místy až stočených cév. Rovněž větve z přímých cévek prostupující skrze 
svalovinu mají zvlněný až zakroucený průběh (viz obrázky 5.77., 5.78., 5.80.).

Jak subserózní, tak i intermuskulární pleteň a jejich větvení jsou zmnoženy a na 
jednotku  plochy  obsahují  neporovnatelně  více  cév.  Síla  patologicky  změněné 
subserózní  a  svalové  vrstvy může přesáhnout  hodnotu 2000 μm. Novotvořené  cévy 
vytvářejí v takto patologicky změněné stěně jakési „proudy“, které se ohýbají ve svém 
průběhu stěnou a odklánějí se od osy až o 140°. Rozšířená je i oblast submukózy, jakož 
i slizniční vrstva, která dosahuje šířky až 800 – 1000 μm. Jejich růst do šířky však není 
tak  excesivní,  jak  je  tomu  u  předchozích  vrstev  svalové  a  povrchové  serózní 
(adventitiální).

Obrázek 5.77. Korozívní preparát zvlněných vasa recta appendicis vermiformis caeci
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Obrázek 5.78. 
Korozívní preparát zvlněných vasa recta caeci

Obrázek 5.79.
Příčný řez celou tloušťkou stěny korozívním preparátem cévního řečiště tlustého střeva 

postiženého Crohnovou chorobou ze SEM

PM – plexus mucosus, PSm – plexus submucosus, PIm – plexus intermuscularis, PSs – 
plexus subserosus
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Obrázek 5.80. Příčný řez celou tloušťkou korozívního preparátu cévního řečiště  
tlustého střeva postiženého Crohnovou chorobou ze     SEM  

PM – plexus mucosus, PSm – plexus submucosus, PIm – plexus intermuscularis, PSs – 
plexus subserosus, VR – vas rectum

Obrázek 5.81. Pohled na slizniční vrstvu korozívního preparátu cévního řečiště tlustého 
střeva postiženého Crohnovou chorobou ze SEM
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Obrázek 5.82. Podélný řez slizniční vrstvou korozívního preparátu cévního řečiště 
tlustého střeva postiženého Crohnovou chorobou ze SEM

Obrázek 5.83. Pučící kapiláry na luminálním povrchu slizniční vrstvy korozívního 
preparátu cévního řečiště střeva postiženého Crohnovou chorobou ze SEM

* - pupeny
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Obrázek 5.84. Detail pučících kapilár na luminálním povrchu slizniční vrstvy 
korozívního preparátu cévního řečiště tlustého střeva postiženého Crohnovou chorobou 

ze SEM (detail z obrázku 5.83.)

* - pupeny

Slizniční  vrstva  si  zachovává  na  méně  a  středně  postižených  úsecích  svoji 
úpravu sledující  ještě existující  Lieberkühnovy krypty nebo jejich zbytky,  popřípadě 
zachovávající  průběh  podél  míst,  na  nichž  se  původně  nalézaly  (obrázek  5.81.). 
Změněné a novotvořené cévy pak postupně krypty vyplní, i když zdánlivě udržují směr 
předchozí mukózní pleteně, a zabírají celý prostor slizniční vrstvy stěny střeva (obrázek 
5.82.).  Při  detailním  pohledu  na  luminální  povrch  korozívního  preparátu  ze  střeva 
postiženého Crohnovou chorobou lze spatřit zahnuté konce kliček cév, které se obracejí 
zpět  do  hloubky.  Na  svém  povrchu  nesou  zřetelné  známky  angiogeneze  ve  formě 
pupenů, základů nových cév. Pupeny dosahují velikosti v průměru 5 – 20 μm a jsou 
hustě rozesety právě na vrcholcích kliček cév. Na jedné kličce je jich vždy několik, 
v různých stádiích růstu (obrázky 5.83. a 5.84.)

Celkově  se  tedy  jedná  o  zmnoženou  vaskularizaci  s jasnými  známkami 
proliferace, obzvláště luminálním směrem.

5. 4.1. MÍZNÍ UZLINY STŘEVA ZMĚNĚNÉ CROHNOVOU CHOROBOU

Na  makroskopických  preparátech  jsou  k  rozpoznání  rovněž  odlitky  cévního 
řečiště mízních uzlin, které jsou přítomny samozřejmě i na normálním tlustém střevě. 
Na zdravém střevě  však nejsou vzhledem ke své malé velikosti  vždy jasně patrné, 
přesto  jsou  zachytitelné  například  na  korozivních  preparátech  cévního  řečiště  (viz 
kapitolu „Výsledky“ - obrázek 5.35.). 
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Lymfatické uzliny změněné Crohnovou chorobou jsou však dvakrát až čtyřikrát 
zvětšeny a  obsahují  v sobě  hustší  síť  kapilár.  Jejich  tvar  je  kulovitý  nebo vejčitý  a 
vyniká jejich normální uspořádání do tří řad. 

První je v oblasti antimezokolického okraje, tedy mezi taenia libera et omentalis, 
u odstupu appendices omentales. Jednotlivé uzliny jsou zásobovány, jako na zdravém 
tračníku,  hilovými  cévami,  v případě  první  řady  větvemi  z arkád  vasa  recta  longa, 
probíhajících též bazemi tukových přívěšků (viz obrázek 5.69.).

Druhá  řada  je  pak  umístěna  podél  arteria  marginalis  coli,  větší  množství  je 
distálně od cévního svazku. Tyto uzliny jsou rozměrově stejné nebo větší (viz obrázek 
5.69. a 5.85. – 5.89.). 

Třetí řada je pak v oblasti odstupu závěsu od zadní stěny břišní, v naší sestavě 
zachycena pouze v jednom resekátu. Cévky a kapiláry lymfatické uzliny vytvářejí velmi 
hustou a jemnou síť, která při pohledu z vnějšku nedává žádnou bližší představu o jejich 
vnitřním uspořádání.

Obrázek 5.85.
Korozívní preparát cévního řečiště tlustého střeva postiženého Crohnovou chorobou 

s     druhou (parakolickou) a třetí (mezokolickou) řadou uzlin   
(detail obrázku 5.68.)
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Obrázek 5.86.
Detail z korozívního preparátu cévního řečiště tlustého střeva postiženého Crohnovou 

chorobou s     druhou (parakolickou) řadou uzlin podél arteria marginalis   

AM – arteria marginalis

Obrázek 5.87. Korozívní preparát cévního řečiště mízní uzliny postižené Crohnovou 
chorobou se zobrazením artefaktů

a – extravazát, b – kapka pryskyřice na konci cévy, c – cévy mízní uzliny
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Obrázky 5.88. a 5.89.
Korozívní preparáty cévního řečiště mízní uzliny postižené Crohnovou chorobou

HC – hilová céva

Obrázek 5.90.
Řez fixovaným preparátem mízní uzliny střeva nastříknuté tuší

K bližšímu pohledu posloužily tušové nástřiky střeva a mízních uzlin (obrázek 
5.90.) a na řezech těchto preparátů provedená rovněž světelná mikroskopie histologie 
tušových nástřiků střeva včetně jeho mízních uzlin (obrázky 5.91. a 5.92.). 

Na  histologických  preparátech  (viz  obrázky  5.  91.  a  5.92.)  je  pak  znatelná 
mnohočetná lymfocytární infiltrace ve všech vrstvách stěny střeva i aktivované uzlíky 
mízní  tkáně  jak  ve  stěně  střeva,  tak  v lymfatických  střevních  uzlinách.  Ve  všech 
vrstvách  stěny  střeva,  které  jsou  rozšířené  a  zbytnělé,  nalezneme  rozsáhlou 
hypervaskularizaci.
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Obrázek 5.91. 
Histologický řez normální mezokolickou mízní uzlinou s     tušovým nástřikem cévního   

řečiště střeva postiženého Crohnovou chorobou (barveno HE)

Obrázek 5.92. Detail histologického řezu normální mezokolickou mízní uzlinou 
s     tušovým nástřikem cévního řečiště střeva postiženého Crohnovou chorobou (HE)   

(detail z obrázku 5.80. vyznačený rámečkem)
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Obrázek 5.93. 
Korozívní preparát cévního řečiště mízní uzliny postižené Crohnovou chorobou v SEM

Korozívní  preparáty  zachycené  makroskopicky  pod  mikroskopem  preparační 
lupy i pak v řádkovacím elektronovém mikroskopu přinášejí obraz zhuštěné vaskulární 
sítě, potvrzují hypervaskularizaci probíhající nejen v celé stěně střeva, ale i v jeho okolí 
– závěsu a mízních uzlinách.

Na lymfatických uzlinách jsou patrné hilové cévy (obrázek 5.94.) a tvar klubíčka 
vyplněného cévami (obrázky 5.93. a 5.94.). Při větším rozlišení nalezneme v klubíčcích 
velmi hustou sít novotvořených cév, jakoby celá uzlina byla téměř vyplněna jen cévami. 
Na  detailu  obrázku  5.95.  jsou  zachyceny  pupeny  novotvořené  cévy,  která  prorůstá 
parenchymem uzliny.
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Obrázek 5.94. 
Korozívní preparát cévního řečiště mízní uzliny postižené Crohnovou chorobou v SEM

HC – hilová céva

Obrázek 5.95. 
Pupeny na novotvořené cévě z korozívní preparát cévního řečiště mízní uzliny postižené 

Crohnovou chorobou v     SEM   (Detail z předchozího obrázku 5.95.)
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6.  DISKUZE

Cílem této dizertační práce bylo:
• Shrnout  a  zhodnotit  dosavadní  výsledky  morfologického  studia  cévního 

zásobení  tlustého  střeva,  především  variabilitu  odstupů,  průběhů  a  větvení 
arteria  mesenterica  superior  et  inferior,  jejich  vzájemné  anastomózy  a 
anastomózy  jejich  větví  a  konečně  propojení  obou  řečišť  na  úrovni 
mikrocirkulace.  Dále nalézt  dosud sporné body v celé této oblasti  a následně 
porovnat s aktuálními klinickými potřebami. Zvýšený počet výkonů na tlustém 
střevě stoupá se současně se zvyšující incidencí chorob.

• Nalézt a aplikovat nejvhodnější metodické přístupy, umožňující další studium 
dosud nevyřešených klinicko-anatomických angiologických problémů v oblasti 
tlustého střeva.

• Získat vlastní výsledky v oblasti makrocirkulace a mikrocirkulace.
• Získané výsledky kriticky porovnat s dosud publikovanými údaji a případně je 

doporučit k užití v další teoretické a klinické praxi.
• Sjednotit názvosloví pro oblast cévního zásobení střeva jako návrh pro závazné 

používání s uvedením všech užívaných ekvivalentů.

6.2. DISKUZE KE KLINICKO-ANATOMICKÉMU  POHLEDU

Jasná  a  přesná  znalost  normální  i  variační  anatomie  nepárových viscerálních 
artérií  břišní  dutiny  je  nezbytná  nejen  při  interpretaci  angiogramů,  nýbrž  i  během 
operačních  postupů  v břišní  chirurgii.  Pro  pojmenovávání  tepen  je  nutno  se  držet 
všeobecně  platného  pravidla,  které  zní:  „Tepny  mají  být  identifikovány  stejným 
způsobem,  jako  byly  pojmenovány,  tj.  podle  orgánů nebo struktury,  jež  zásobují,  a 
nikoli podle odstupu nebo místa, v němž byly při operaci či pitvě nalezeny.“ 

Také při operacích na určitých místech nebo orgánech musí chirurg myslet na 
možnost  průběhu  anomální  nebo  aberantní  tepny  přes  operovanou  oblast,  např.  při 
zásazích na dvanáctníku a slinivce břišní si musí dát pozor na aberantní ramus hepaticus 
dexter  nebo  arteria  hepatica  communis  odstupující  z arteria  mesenterica  superior. 
Ačkoli rami hepatici  byly dlouho považovány za konečné tepny, klinický výzkum a 
praxe prokázaly, že existují silné intrahepatální translobární kolaterály, a tudíž může být 
levá a nebo pravá větev bezpečně podvázána bez následků. Ovšem podvaz celé arteria 
hepatica propria či communis by vedl k osudovému poškození jaterní tkáně, proto musí 
být každá aberantně běžící arteria hepatica chráněna před podvazem.

Cévní  zásobení  tlustého  střeva,  míněno  kmenové  ve  smyslu  velkých  tepen 
(arteria  ileocolica,  arteria  colica  dextra,  arteria  colica  media,  arteria  colica  sinistra, 
arteria rectalis superior) je přirozenou hranicí, která v závěsu vymezuje rozsah a hranice 
odstraňovaných částí  při  operaci.  Tepny jsou  dobře  viditelné  nebo identifikovatelné 
pohmatem a znalost  jejich průběhu a  variací  společně s aktuálním stavem umožňují 
rozpoznat,  kudy vést  resekční  linii  na centrální  straně a  tím dosáhnout  odpovídající 
radikality výkony i po stránce nezbytné lymfadenektomie. O rozsahu operace rozhodují 
faktory  rozsahu  nálezu  na  střevě,  úpravy  cévního  zásobení  a  prokazatelného  nebo 
předpokládaného postižení mízních uzlin v závěsu.

Variace týkající  se  tračníkových tepen a  okrajové Drummondovy tepny mají 
svůj význam také při použití části tlustého střeva jako náhrady za jícen nebo močový 
měchýř, při níž je nutné zachovávat cévní stopku. Nejprve se způsob uspořádání tepen 
zjistí  prosvícením  a  palpací,  a  teprve  poté  se  může  začít  s  preparací  vlastního 
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vaskulárního pediklu, aby se zajistilo přiměřené cévní zásobení. Navíc, vyšetření vzorce 
tepen pomůže vybrat nejpohyblivější segment tlustého střeva.

Dostatečné tepenné zásobení místa předpokládané anastomózy konců střeva po 
operačním odstranění postiženého úseku lze identifikovat – v praxi běžnou metodou – 
při sledování tří základních faktorů: správnou lokalitou, zachováním kmene a blízkých 
tepen a hlavně změnou barvy střevní stěny. Během operace se v oblastech postižených 
poruchou perfúze v průběhu několika minut změní barva střeva. Tato změna indikuje 
místo, v němž se nesmí střevní anastomóza ani sutura zakládat. Objektivní ověření např. 
oxymetrií nemá v běžné praxi většího významu.

Pro dočasné nebo trvalé vyústění střeva na přední stěnu břišní (kolostomie) mají 
v klinické praxi význam dva momenty: dostatečně dlouhý závěs střeva (prakticky pouze 
mesocolon  transversum a mesocolon sigmoideum) a  dostatečně  velký  otvor  v břišní 
stěně.

V neposlední  řadě  je  důležitá  znalost  názvosloví,  neboť  mýlka  při  výkladu 
průběhu  a  lokalizace  tepen  při  záměně  jejich  názvu  může  mít  fatální  důsledek  při 
operaci. Doporučujeme tudíž důsledné dodržování Terminologia Anatomica 1998 /81/, 
doporučené komisí FCAT. Diskuze pak přináší u tepen i jejich další názvy latinské i 
anglické,  používané různými autory,  aby nevznikaly nejasnosti  při  komunikaci  nebo 
studiu literatury.

6.3.  DISKUZE K METODICE

Nalezení  a  užití  vhodných  metodických  postupů  patří  mezi  základní  pilíře 
úspěšného vlastního výzkumu. Následující část shrnuje poznatky, jak zvolené metodiky 
dobře či špatně posloužily ke splnění vytyčených úkolů.

Experimentální  injekce  prováděné  na  materiálu  z  pitevních  těl  nebo  na 
pooperačních vzorcích nemají větší hodnotu v uskutečnitelnosti chirurgických zákroků, 
ale mohou pomoci při predikci popisu a vytvoření znalostní základny, na níž se mohou 
provádět  klinické  fáze  experimentů.  Například  studie  provedená  Braithwaitem  /37/  
(1955) s  podvazy  na  různých  střevních  tepnách  krysy  pro  průkaz  životaschopnosti 
daného  úseku  střeva  je  nepřenosná  na  lidský  model,  protože  obě  cévní  soustavy 
(člověka a krysy) se výrazně liší. Rovněž tak práce Doskočila /68/ (1957) o funkčním 
významu  Hallerovy  velké  anastomózy  u  kočky  není  plně  aplikovatelná  v humánní 
chirurgii. Spazmy na velkých cévách se objevují již po třech hodinách po smrti, jak 
uvádějí Bayliss a též McWilliam a Mackie /citace z 190/, ale tomu lze dle jejich názoru 
předejít nástřikem slabého roztoku amoniaku před provedením vlastního experimentu. 
Posmrtné srážení krve začíná pak bránit průniku nástřikové látky do menších cévek u 
kadaverů,  ale  této  reakci  je  možné  zabránit  propláchnutím  cévního  řečiště  pomocí 
fyziologického roztoku, který svým proudem odstraní krev z řečiště a nahradí ji, takže 
nedojde k jejich kolapsu.

6.3.1. Makroskopické metody na anatomickém materiálu

Metoda makropreparací na kadaverózním materiálu je základním postupem všech 
anatomických výzkumů. 

• Nevýhodou   je pomalý postup, relativní nedostatek materiálu a jeho nepravidelný 
přísun, neboť jsou využívány stejné zdroje jako pro výuku mediků.

• Předností   tohoto postupu je  možnost  zastavení preparace a  případných změn 
vedení pitvy. Materiály jsou trvanlivé a uložené ve fixační tekutině, tudíž se lze 
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k nim vrátit  i  po delší  době pro ověření získaných výsledků při  nejasnostech 
nebo je dále použít pro další výzkum.

6.3.2. Makroskopické metody na sekčním materiálu

Sekční materiál získaný z patologické pitvy je fixován pouze uchováváním ve 
formaldehydovém roztoku, nikoli nástřikem celého řečiště.

• Nevýhodou   je nespolehlivost konzervace (provedené pouze působením z okolí a 
ne přímo přes cévní řečiště), a tím vzniká možnost poškození preparátu. Navíc 
se podařilo získat většinou jen cévy v závěsech a peritoneu, nikoli  s vlastním 
střevem, proto oblasti  periferie cévního řečiště  byly občas poškozeny a  směr 
větvení  a  průběhu u  stěny  střeva  nebyl  vždy zcela  jasně  definován.  Rovněž 
barevné kontrasty na preparovaných materiálech nejsou ideální,  neboť  fixace 
stírá jasné barevné odstíny a výsledné obrazy postrádají barevný kontrast nutný 
pro obrazovou dokumentaci. Tato nevýhoda se projevuje zvláště u černobílých 
obrazů,  které  tak  obvykle  musejí  být  doplněny  šipkami  a  popiskami  pro 
zvýraznění jednotlivých struktur.

• Kladem   je snadnější přístup k většímu množství materiálu pro vytvoření velké 
sestavy.

6.3.3. Angiografie

• Pozitivní     stránkou angiografií je silný kontrast projasnění a zastínění černobílých 
rentgenových snímků přinášející jasnou definici větvení a délky cév. 

• Negativní   stránkou použití angiografií je jejich nízký počet způsobený řídkou 
indikací podobných vyšetření. Technickým problémem pro uchování obrazové 
dokumentace byl v začátcích i chybějící scanner rentgenových snímků, protože 
použití normálního scanneru neposkytuje tak kvalitní rozlišení. Další nevýhodou 
angiografií  je  ztráta  prostorového  rozlišení  při  sumaci  struktur  do 
dvourozměrného snímku, kterou právě makropreparace snadno dovolují.

Kombinací  obou  metod,  angiografie  a  makropreparací  však  byly  potlačeny  jejich 
vzájemné  nevýhody  a  toto  propojení  pak  přineslo  výsledek  dobré  kvality  pro 
makroskopickou část studie.

6.3.4. Tušové nástřiky

Předností metodiky tušových nástřiků je zviditelnění cévního řečiště preparátu. 
• Nevýhodou   je trvalá tekutost nástřikového média, proto je potřeba injikovaný 

preparát nechat fixovat po dobu několika dní v roztoku formaldehydu, aby se 
zabránilo úniku tuše z cévního řečiště.  Po fixaci trvale zůstává v cévách i  po 
jejich porušení nebo záměrném otevření a nevytéká do okolní tkáně. Pro účely 
dokumentace velmi zvýrazňuje průběh jednotlivých větví cévní sítě a pro svůj 
kontrast vůči jiným odstínům šedi se hodí i pro černobílou fotografii. Bohužel ji 
nelze  provádět  již  na  fixovaných  tělech  z materiálu  anatomických  ústavů, 
protože  se  cévní  stěna  již  nakonzervovaných  preparátů  stává  nepoddajnou  a 
nástřikové  médium,  jakkoli  rozpustné  ve  vodě,  neproniká  do  cévek  s užším 
luminem. 

• Naopak pro materiál získaný z patologické sekce je tato metoda velmi výhodná, 
pokud  se  používá  v  krátké  době  po  smrti,  jinak  hrozí  nebezpečí  porušení 
endotelu a vzniku extravazátů a artefaktů. Pro studium mikrocirkulace je metoda 
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tušových injekcí rovněž velmi užitečná, protože tuš proniká vlásečnicemi a pro 
svou  barvu  kontrastuje  s  okolím,  a  při  mikropreparacích  lze  při  kvalitně 
provedeném nástřiku  snadno  sledovat  jednotlivé  cévní  kmeny  až  k hranicím 
rozlišitelnosti a preparovatelnosti. Je rozhodně metodou volby pro popis vasa 
recta  et  brevia  intestini  crassi,  a  to  i  pro  svoji  finanční  nenáročnost  a 
jednoduchost.

6.3.5. Pryskyřicové nástřiky

Pryskyřicové nástřiky, jako vhodný způsob pro studium úpravy cévního řečiště 
ve stěně střeva, mají výhodu pro makroskopické i mikroskopické popisy /4, 138, 158, 
249/. Methylmetakrylát, ač finančně dostupnější, byl právě pro svůj složitější způsob 
přípravy a zejména větší křehkost a lámavost z něj vzniklých odlitků, zcela opuštěn. 
Komerčně  vyráběný  přípravek  Mercox  byl  vybrán  pro  několik  makroskopických 
preparátů, u nichž vznikla prostorově názorná trojrozměrná struktura s tepnami i žilami 
a jejich vzájemným vztahem, pro svou vysokou finanční náročnost byl dále používán 
jen jako médium pro nástřiky menších oblastí. Původně zamýšlený Dentakryl, který se 
používá  pro  výrobu  odlitků  řečiště  parenchymatózních  orgánů,  nepřinesl  kýžené 
výsledky, neboť při nástřicích neprocházel dobře celým řečištěm a v povodí zůstávaly 
výpadky určitých polí.

• Nevýhodou   pryskyřicových nástřiků je nutnost udržení stále rychlosti a tlaku, 
aby nedošlo ke vzniku extravazátů, neboť se při polymerizaci uvolňuje teplo, jež 
by  mohlo  společně  s kriticky  zvýšeným tlakem způsobit  rupturu  stěny  cévy. 
Proto se doporučuje pro budoucnost provádět nástřiky, zejména na patologicky 
změněných cévních materiálech, s pomocí infúzní pumpy s přesně regulovaným 
tlakem, rychlostí i dobou trvání injekce. 
Další nevýhodou této metody je skutečnost, že zobrazí pouze úpravu cévního 
řečiště, ač v trojrozměrném obraze, ale o prostorech mezi tepénkami, žilkami a 
vlásečnicemi přináší jen nepřímé informace.

• Nespornou předností    je přesný odraz formy, tvaru i hustoty cévního řečiště, i 
když  bez  přesnějšího  vztahu  k ostatním  tkáním.  Rozměry  přesto  zůstávají 
zachované a přesně měřitelné. Jedná se bezesporu o metodu volby pro studium 
architektoniky mikrocirkulace.

6.3.6. Projasňovací metoda

Projasňovací postupy dle  Spalteholze /262/ umožňují proniknout našemu zraku 
do preparátu při  zachování  trojrozměrné struktury a vzájemných poloh cév ve tkáni 
probíhajících. 

• Nejlépe se hodila pro zkoumání appendices omentales, jejichž stavbu chemikálie 
zcela zprůhlednily. 

• Se  stěnou  střeva  bohužel  takové  úspěchy  nebyly  dosaženy,  zřejmě  z důvodů 
přílišné tloušťky měkkých tkání, s kterými si projasňovací médium nedokázalo 
poradit.  Přesto  nám  tato  metoda  přispěla  k  objasnění  některých  vztahů 
v povrchnějších úrovních stěny střeva.
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6.3.7. Problém sekčního materiálu

• Hlavní výhodou   je snadnější dostupnost tohoto materiálu v rozsahu velikostně 
vhodném  téměř  pro  jakýkoli  druh  nástřiku,  možnost  dobrého  naplánování, 
případné přerušení nástřiku nebo změny postupu.

• Obrovskou nevýhodou    je rychlé stárnutí materiálu, neboť těla nejsou ihned po 
smrti umístěna v chladících boxech a časové prodlevy v prostředí s vyšší okolní 
teplotou prostředí nahrává urychlení rozkladných a hnilobných procesů,  které 
obzvláště  v případě  střeva  díky  ohromnému  zastoupení  bakteriální  flóry 
v luminu  a  masivnímu  uvolňování  enzymů  nenávratně  poškodí  sliznici. 
V takovém případě je vzorek použitelný jen 3 – 4 hodiny po smrti (bez použití 
chladícího boxu) nebo 8 – 12 hodin při bezprostředním použití chladícího boxu 
(ideální stav, který je bohužel porušen nezbytným setrváním těla zemřelého na 
oddělení pod dobu 2 hodin).

6.3.8. Problém resekčního materiálu

• Velkou  výhodou   je  naopak  možnost  okamžitého  průplachu  řečiště 
heparinizovaným  fyziologickým  roztokem,  s případnou  glutaraldehydovou 
prefixací a následné bezprostřední provedení nástřiku nebo transport v chladícím 
boxu.  

• Za nevýhodu   lze považovat velkou nepravidelnost zdroje materiálu, závisejícího 
na častosti  takových druhů operací,  nutnosti  zpracování preparátu patology a 
v neposlední řadě i velikosti resekátu, který vždy odpovídá klinické nutnosti a 
nemůže být svázán s vědeckými zájmy.

Přesto  považujeme  resekáty  za  jediný  zdroj  materiálu  pro  vytváření  opravdu 
kvalitních korozívních preparátů řečiště tenkého i tlustého střeva.

6.4. DISKUZE K LITERÁRNÍM ZDROJŮM A MAKROSKOPICKÝM 
VÝSLEDKŮM

6.4.1.  Zpracování vybraných literárních zdrojů

Pokud se týče časové hloubky naší literární rešerše, domníváme se, že jsme v ní 
dosáhli skutečně až na samý počátek studia střevních cév. U souboru rozsáhlých zdrojů, 
knižních i časopiseckých, shromážděných za celou dobu trvání práce, je třeba obzvláště 
připomenout  originály  ze  16.  století  získané  k nahlédnutí  v Národní  knihovně 
Klementinu  a  v  Památníku  národního  písemnictví  ve  strahovském premonstrátském 
klášteře. Jednalo se o knihu „Opuscula anatomica nova“ od Jeana Riolana mladšího a 
Vesaliovo dílo „Ein kurzer Auszug der Beschreibung aller Glider menschlichs Leybs...“ 
/294/. Další významná díla existují v novodobých úpravách, jako nové vydání knihy 
Williama  Harveye „The  Circulation  of  the  Blood“,  upravené  K.J.  Franklinem a 
doplněné o korespondenci s přáteli, vrstevníky z vědeckých kruhů (Jean Riolan ml.) a 
jeho závětí /119/, nebo nové vydání knihy barona Albrechta von Hallera „First Lines of 
Physiology“, přeloženého W. Cullenem /109/.

Nejstarší obrázek nástřiku cév tlustého střeva měl být podle citací (Aharinejad,  
Lametschwandtner  /4/)  k  nalezení  v knize  Bernarda  Siegfrieda  Weisse,  zvaného 
latinsky  Albinus  /5/,  „Dissertatio  De  Arteriis  Et  Venis  Intestinorum  hominis,  apud 
Theodorum Hank, Leidae Batavorum“ z roku 1736. K našemu překvapení jsme však při 
překládání zjistili, že monografie nepojednává o střevě tlustém, jak se všeobecně uvádí, 
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nýbrž o  střevě tenkém! Celý překlad i  s latinským originálem je přiložen k práci  na 
jejím konci. 

Historické  souvislosti  byly  studovány  v jednotlivých  pracích  i  celkových 
souhrnech zaměřených jak na dějiny a vývoj medicíny, tak na historii anatomie /41, 51, 
107, 116, 135, 143, 200, 221/.

Dále je třeba neustále upozorňovat na terminologické nejasnosti  a nedostatky 
všech  prací,  které  svévolně  zavádějí  různé  pojmy,  často  bez  jakéhokoli  vztahu 
k předchozím zjištěným skutečnostem. Výjimkou je práce Bertelliho /29/ (1996), který 
vždy práci začíná souhrnem názvů, bohužel však jen v angličtině, často bez latinských 
ekvivalentů. Nakonec byly prostudovány obecné zdroje s klinickými odkazy (patologie, 
chirurgie) k cévám střeva a jejich chorobám /34, 49, 65, 79, 120, 123, 124, 126, 131, 
150,  153,  156,  178,  193,  196,  198,  213,  285,  302/  a  dále  studie  a  díla  týkající  se 
nepárových větví břišní aorty /17, 20, 34, 121, 125, 155, 139, 165, 174, 202, 203, 205, 
206,  315).  Rovněž  pro  doplnění  rámce  informací  byly  zevrubně  zpracovány  práce 
týkající cévního zásobení rekta z povodí arteria iliaca interna /104, 152, 169, 214, 246, 
268/ a též žil sbírajících krev z oblasti střev /59, 94, 261/.

6.4.2.  Zpracování literárních zdrojů ve vztahu k makroskopickým výsledkům

6.4.2.1. ARTERIA MESENTERICA SUPERIOR

Nejprve je třeba uvést všechny jiné rovnocenné názvy dostupné v literatuře, jež 
však nenesou punc přesnosti, a proto  nejsou doporučeny k širokému užívání a  nesmí 
nahradit  užitý  latinský termín stanovený FCAT v Terminologia Anatomica /81/  (viz 
kapitola 3.2.).
Synonyma:  arteria mesaraica superior,  large mesaraic artery, large mesenteric artery, 
arteria mesenterica cranialis, arteria mesaraica cranialis.

V úvodu  je  třeba  uvést  právě  zde  nesourodost  a  rozdílnost  v používaném 
názvosloví.  Typickým  příkladem  je  názvosloví  a  počet  hlavních  koncových  větví 
z arteria mesenterica superior. Jejich počet se traduje a ustálil se již od 18. století na 
čísle tři Teprve během 20. století se objevilo přesné statistické zhodnocení a konečná 
možnost úpravy tohoto omylu, kterou jistě mimo jiné podpořily i údaje shromážděné a 
zjištěné ve výsledcích a shrnuté v dalších následujících odstavcích. 

Pro orientaci je třeba uvést  tradiční Sonnelandovo dělení /259/, které vytvořil 
v roce 1958. Uvádíme i jeho procentuálně zjištěné zastoupení, doplněné o údaje zjištěné 
jinými autory před i po uveřejnění tohoto dělení. Za kmen považuje hlavní část tepny, 
z níž odstupují postupně arteriae jejunales a ileales, arteria  ileocolica je pokračování 
kmene v jeho ose v průběhu postupného oddělování lačníkových větví (za předpokladu, 
že arteria ileocolica má svůj zpětně běžící ramus ilealis, což je dle Michelse /191/ pouze 
v 39%).  Tento názor se  však liší  od určení  kmene podle embryologického hlediska, 
které  je  dáno  odstupem  arteria  omphalomesenterica  odpovídajícím  místu  odstupu 
diverticulum ilei  (tzv.  Meckelova  divertiklu).  Proto  bylo  toto  dělení  sice  pojato  za 
základní, ale není přijímáno bez výhrad.
I – každá tepna zásobuje svoji oblast (68%)
  Ia – 3 rovnocenné tepny jako jednotlivé větve z kmene arteria mesenterica superior 
(23,8%, Pikkieffová /216/ 19,3%)
  Ib – společný kmen pro arteria colica dextra + arteria ileocolica (22,7%)
  Ic – společný kmen pro arteria colica dextra + arteria colica media (21,5%)
II – chybí arteria colica dextra (12,4%)
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  IIa – 2 tepny (10,5%)
  IIb – 2 tepny + arteria colica media accessoria (1,7%)
  IIc – společný kmen pro arteria ileocolica + jednu z arteria colica media (0,2%)
III – chybí arteria colica media (3,6%)
  IIIa – 2 tepny (2,8%)
  IIIb – společný kmen (0,8%)
IV – přídatná arteria colica dextra (8,9%)
  IVa – arteria colica dextra větví z arteria ileocolica (1,5%)
  IVb – společný kmen pro 3 tepny, arteria colica media zvlášť (0,5%)
  IVc – společný kmen pro 4 tepny (3 arteriae colicae dextrae + arteria ileocolica) + 
arteria colica media zvlášť (0,7%)
  IVd – společný kmen pro 4 tepny (1%)
  IVe – 2 společné kmeny – pro arteria colica media a jednu arteria colica dextra a pro 
arteria ileocolica a druhou arteria colica dextra (5,2%)
V – přídatná 1 nebo více arteriae colicae mediae (6,2%)
  Va – 4 větve (0,2%)
  Vb – společný kmen pro arteria ileocolica + arteria colica dextra (1,8%)
  Vc – společný kmen pro 3 tepny + arteria colica media zvlášť (0,3%)
  Vd – společný kmen pro arteria colica dextra + arteria colica media (1%)
  Ve – společný kmen pro 3 tepny + arteria ileocolica zvlášť (1,3%)
  Vf – společný kmen pro arteria ileocolica + arteria colica dextra a dále 3 arteriae 
colicae mediae (1%)
  Vg – společný kmen pro 3 tepny a dále 2 arteriae colicae mediae (0,3%)
  Vh – společný kmen pro arteria ileocolica a arteria colica media, jejíž větví je arteria 
colica dextra, a dále 2 arteriae colicae mediae (0,3%)
VI –  přídatné  obě  arteriae  colicae –  odstup  ve  dvou společných kmenech  (arteria 
ileocolica  +  arteria  colica  dextra)  a  (arteria  colica  dextra  +  arteria  colica  media), 
samostatně odstupuje druhá arteria colica media (0,5%)
VII – arteria colica sinistra jako větev arteria mesenterica superior (0,4%)
  VIIa – společný kmen pro arteria colica dextra + arteria colica media + arteria colica 
sinistra a zvlášť arteria colica dextra accessoria (0,2%)
  VIIb – společný kmen pro arteria colica sinistra + arteria colica media a zvlášť arteria 
colica dextra (0,2%)

Toto velice podrobné pečlivé schéma je však pro úplnost nutno doplnit o typ, který 
podle případu uvedeného Michelsem /191/ náleží do samostatné skupiny:
VIII – pouze 1 tepna: arteria ileocolica s větvemi arteria colica dextra + arteria colica 
media

Za samostatnou a pravou tračníkovou tepnu považují někteří autoři jen artérie 
odstupující  přímo z kmene arteria mesenterica superior (příp.  inferior),  ostatní nesou 
název pouze tračníková větev (ramus colicus). Např. dle  Corsyho a  Aubert /52/  je typ 
s 2 tepnami v 59%, se 3 tepnami v 41%. Dle Pikkieffové /216/ je typ s 2 tepnami v 58% 
(vždy arteria ileocolica + arteria colica media), s 3 tepnami v 33% (v 19,3% 3 typické 
větve,  tedy učebnicové  schéma,  a  v 13,3% arteria  ileocolica,  arteria  colica media  + 
arteria  colica media accessoria)  nebo se 4 tepnami v 8% případů (arteria ileocolica, 
arteria  colica  dextra,  arteria  colica  media  +  arteria  colica  media  accessoria  v 6,3%, 
arteria  ileocolica,  zdvojená  arteria  colica  dextra,  arteria  colica  media  v 1%,  arteria 
ileocolica,  arteria  colica  dextra  +  arteria  colica  media  a  anastomóza  do  arteria 
mesenterica inferior /= anastomosis intermesenterica accessoria“ v 0,7%). Vzácně pak 
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ojedinělé  případy  s 5  tepnami  (0,3%),  se  6  tepnami  (0,3%)  a  další  nález  s 1  větví 
doprava od arteria mesenterica superior v 0,7%). 

V současnosti však převládá názor, k němuž se přiklánějí i  závěry této práce, 
pojmenovávat cévy podle struktur, které zásobují a nikoli podle přesného místa jejich 
odstupu.  Proto  neurčujeme  arbitrárně  počet  koncových  větví  arteria  mesenterica 
superior. Embryologický konec arteria mesenterica superior, který je určen odstupem 
arteria omphalomesenterica, odpovídá místu odstupu diverticulum ilei (tzv. Meckelova 
divertiklu) a je určen v souladu s pracemi Lardennoise a Okinczyce /161/.

6.4.2.1.1. Arteria pancreaticoduodenalis inferior

Synonyma: arteria pancreaticoduodenalis caudalis.
Přestože nepatří tato tepna přímo k cévám tlustého střeva a nezabývali jsme se 

jejím studiem, je nutno ji pro úplnost zmínit, neboť může být významnou kolaterálou 
při obstrukci v oblasti arteria mesenterica superior právě pod úrovní odstupu této artérie. 
Mezi řečištěm pankreatických cév a řečištěm cév střeva existuje propojení na úrovni 
variabilní arkády mezi arteria pancreaticoduodenalis inferior a první nebo druhou arteria 
jejunalis.  Tato arkáda (pro niž  navrhujeme název  anastomosis pancreaticojejunalis) 
probíhá  dorzálně  od  kmene  arteria  mesenterica  superior  a  zásobuje  pars  ascendens 
duodeni a flexura duodenojejunalis, pokud je vytvořena (viz obrázek 6.7.)

Souhrn  literárních  pramenů  (Michels /191/,  Steward  /269/,  Sonneland /259/,  
Nelson /201/, Bertelli /27,29/) ji uvádějí v 61% případů. Při použití typologie uvedené 
v kapitole  „Výsledky“  platí  následující  shrnutí  dostupných  údajů:  pro  typ  I  je 
anastomóza přítomna v 40% případů (chybí v 10%), v případě typů II a III se vyskytuje 
v 21% (chybí v 29%). Její význam tkví v doplňkovém zásobení oblasti pars ascendens 
duodeni a často je jediným zdrojem pro vasa recta flexurae duodenojejunalis (Michels 
/191/).  Chybění  této  anastomózy  může  tak  být  podle  našeho  názoru  prvním  locus 
minoris resistentiae v kolaterálním řečišti arteria mesenterica superior, a proto musí být 
toto místo pečlivě prohlédnuto během každé resekce v uvedené oblasti.

Pro  úplnost  je  třeba  uvést  ještě  dvě  arkády významnou pro kolaterální  oběh 
v oblasti  řečiště  slinivkových  tepen  (viz  obrázek  6.7.).  Arkáda  Rio  Branco  /230/ 
(anterior  cephalic  arcade), umístěná  před  hlavou  slinivky  břišní,  vytvořená mezi 
předními  větvemi  z  arteria  pancreaticoduodenalis  superior  a  arteria 
pancreaticoduodenalis  inferior  je  přítomna konstantně,  na  rozdíl  od  Kirkovy  arkády 
/148/. V tomto případě se jedná o propojení arkády Rio Branco s arteria pancreatica 
dorsalis, která je přítomna v 60% (Bertelli /27/). Z obou mohou odstupovat větve pro 
tlusté střevo, nebo naopak, arteria pancreatica dorsalis může vznikat vzácně z arteria 
mesenterica superior. 

6.4.2.1.2. Arteriae jejunales et ileales

Jejich celkový počet kolísá mezi 9 a 24, průměrně 16 větví. Proximální úsek 
jejuna se používá pro nahrazení jícnu při jeho vynětí, proto je znalost počtu lačníkových 
tepen zásadní. Michels /191/ uvádí pro prvních 60 cm střeva 1 až 5 cév, s průměrem 3. 
Protože další  detailní  údaje nesouvisejí  přímo s tématem této práce,  nebyla jim dále 
věnována větší pozornost, a proto pro další údaje je nezbytné odkázat na jiné literární 
zdroje.
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Vzácně se mohou vyskytnout i zdvojené arkády, na přední i zadní straně střeva, 
zásobující  vasa recta na obou protilehlých stranách střeva, tak jak je tomu u duodena, 
které má toto zdvojené zásobování pro přední i zadní plochu konstantně, neboť vasa 
recta duodeni vycházejí z přední a zadní pankreatikoduodenální arkády. U jejunoileální 
části tenkého střeva je však případ tohoto druhu řídkou výjimkou, postrádající ovšem 
v literatuře  jakékoli  statistické  zhodnocení  a  procentuální  vyjádření.  V  naší  sestavě 
nebyla  nalezena  ani  v  jednom případě.  Orální  část  jejuna  (60  cm) může být  někdy 
zásobena pouze jednou nebo dvěma lačníkovými tepnami, proto je nutné zachovávat 
v této oblasti všechny tepny a při použití jejuna jako náhrady za jiný orgán být velice 
opatrní.

6.4.2.1.3. Arteria ileocolica

Synonyma: arteria caecalis, arteria colica dextra inferior, arteria descendens, arteria ileo-
caeco-colica, right small artery, inferior pillar artery of ascending colon.

Tato  velká  céva  je  jedinou konstantní  větví  z  konkávní,  pravé  strany  arteria 
mesenterica superior, což opakovaně prokázaly mnohé studie (lze nalézt velmi ojedinělé 
případy výstupu z dorzální stěny horní okružní tepny, Pikkieffová /216/). Je považována 
za její poslední pravou větev a zároveň jednu ze dvou jejích koncových artérií. Běží 
směrem k  oblasti  ileocékálního  spojení,  u  nějž  se  rozpadá  na  dvě  nebo  více  větví 
s proměnlivými  anastomózami.  Ačkoli  dříve  byla  za  její  konec  považována  místa 
odstupu větví pro tračník a kyčelník, moderní názory potvrzují, že tepny končí u větvení 
na rami caecales v (71% Kachlík, 66% Vandamme /289/, 86% Michels /191/).

Jedno  z možných  dělení tvaru  řečiště  arteria  ileocolica  je  vytvořeno  podle 
celkového tvaru stromu (Ogneff /207/), pro širší použití se však nezdá příliš vhodné, 
přesto je uvedeno do diskuze pro srovnání.
I – klasovitý (magistrální) typ
  Ia – ramus ilealis jako hlavní pokračování kmene arteria ileocolica (16%)
  Ib – ramus caecalis anterior jako hlavní pokračování kmene arteria ileocolica (3%)
  Ic – ramus caecalis posterior jako hlavní pokračování kmene arteria ileocolica (13%)
  Id – ramus colicus jako hlavní pokračování kmene arteria ileocolica (2%)
  Ie – arteria appendicularis (0%)
II – okoličnatý typ dělení v jednom bodě (26%)
III – smyčkový typ (31%)
IIIa – smyčka mezi ramus ilealis et colicus - arcus ileocolicus (22% Ogneff /207/, 76% 

Michels  /191/)
IIIb – více řad smyček: 2 řady smyčky (7%), 3 řady (2%), 4 řady (0,5%)

IV – smíšený typ (9%)

Ogneff /207/ poukazuje ve svém výzkumu na význam tohoto uspořádání větví vzhledem 
k pohyblivosti slepého střeva. Caecum mobile, pokud se objeví, není žádným způsobem 
fixováno  k zadní  stěně  břišní.  V  takovém  případě  se  vyskytuje  smyčkový  typ 
uspořádání  větvení  arteria  ileocolica.  Čím  pohyblivější  je  slepé  střevo,  tím 
pravděpodobnější je vícenásobný výskyt smyčky či arkády, může dosáhnout až čísla 4.

Je třeba zmínit v závěru i ojedinělý případ, v němž arteria testicularis dextra byla 
větví z kmene arteria ileocolica (Ogneff /207/ 1910). Další podrobnosti jsou uvedeny 
v dílech Liua /171/ a Urese /278, 288/.
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6.4.2.1.3.1. Ramus colicus

Jako první odstupuje tračníková větev, zřídka může být ale předběhnuta jednou 
z větví  pro  slepé  střevo.  Místo  větvení  se  promítá  přibližně  do  výše  ileocékálního 
spojení (ostium ileale), tedy místa dříve označovaného za valva ileocaecalis Bauhini seu 
Tulpi, jež však není žádnou chlopní, ačkoli se tento terminologický omyl stále traduje v  
našich anatomických i chirurgických učebnicích. Pokud je větvení umístěno centrálněji, 
mohou být jednotlivé větve propojeny anastomotickými arkádami. Ramus colicus míří 
laterálním směrem horizontálně  k přechodu slepého střeva  do  vzestupného tračníku. 
Vandamme  /289/  uvádí  až  jeho  41%  chybění,  což  přes  recentnost  jeho  studie 
neodpovídá výsledkům naší práce – 6%. 

Často  však  bývá  zdvojen  (10%  Kachlík,  29%  Michels  /191/)  nebo  dokonce 
ztrojen (0%  Kachlík, 3%  Michels /191/, 1%  Ogneff /207/). V 70% případů odstupuje 
z kmene tepny, v 26% z některé větve pro slepé střevo (Vandamme /289/). 

Větvičky  z ramus  colicus  přispívají  do  arkád  propojených  bohatými 
anastomózami. Makroskopicky významná anastomóza k pravé tračníkové tepně je dle 
Michelse /191/ viditelná v 87%, směrem k distálním větvím kolem céka jen v 52%.

6.4.2.1.3.2. Ramus ilealis

Kyčelníková  větev  uzavírá  s  koncem  kmene  arteria  mesenterica  superior 
konstantně přítomný centrální okruh pro zásobování jejunoileální části tenkého střeva, 
jenž je jako aborální zakončení paralelní Dwightovy artérie přítomen ve 100% případů. 
Místo jeho větvení a zásobení je právě oblast koncového kyčelníku, jež nese od dob 
Trevesových  /283,  284/ stigma  avaskulárního  regionu.  Ačkoli  je  tato  anastomóza 
považována za plně konstantní, někteří autoři uvádějí své výhrady v makroskopických 
nálezech (4% Vandamme /289/), s nimž jsme se však nemohli ztotožnit (0% Kachlík). 

Obrázek 6.1. Oblast zásobení terminálního ilea pomocí ramus ilealis arteriae 
ileocolicae, ramus ilealis accessorius arteriae ileocolicae et ramus ilealis rami caecalis
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Ramus ilealis může být jen jeden (77% Kachlík), dva (33% Kachlík, 38% Ogneff  
/207/, 54% Michels /191/, 83% Vandamme /289/) až tři (0% Kachlík, 3% Ogneff /207/) 
a jeho větve buď zásobují terminální část ilea samostatně (50% Kachlík, 49% Michels  
/191/) nebo vytvářejí  jednu či vzácně více řad arkád (50% Kachlík, 51% Michels /191/, 
60% Bertochi /30/).

Buď  může  být  ramus  ilealis  accessorius  jednoduchou  spojkou  mezi  pravým 
ramus  ilealis  a  dalšími  větvemi  (ve  smyslu  níže  zmíněného ramus  ilealis  recurrens 
Michelsi  –  viz  obrázek  6.1.)  nebo  může  vytvářet  částečné,  ba  i  úplné  zdvojení 
kyčelníkové větve, či dokonce může původní slabý (19%) nebo chybějící (10%) ramus 
ilealis nahradit. 

Jak lze potom odlišit obě větve od sebe? Vodítkem je vzdálenost obou cév od 
stěny střeva. Pravá kyčelníková větev běží ve vzdálenosti 3 cm od stěny střeva, zatímco 
ramus ilealis accessorius je jen v jednocentimetrové vzdálenosti.

6.4.2.1.3.3. Arcus ileocolicus

Pro rovnoměrnou distribuci a zároveň možnost vytvoření kolaterálního řečiště 
v nejobjemnější  oblasti  tračníku  má  nezastupitelný  význam  tzv.  ileokolická  arkáda 
(arcus  ileocolicus),  který  jako  pojem  není  součástí  Terminologia  Anatomica  1998. 
Jedná  se  o  terminální  oblouk  propojující  ramus  ilealis  a  ramus  colicus  arteriae 
ileocolicae krátce po jejím rozvidlení (viz obrázek 5.10.). Zmíněná smyčka sice náleží 
mezi téměř konstantní jevy v této oblasti, bohužel se však široce mění její tvar, větvení i 
průsvit. Arcus ileocolicus vydává většinu cév jak pro appendix vermiformis, tak pro 
caecum.  Tato  arkáda  je  též  součástí  výše  zmíněné  paralelní  Dwightovy  artérie,  její 
přítomnost v této oblasti označuje Michels /191/ za velmi častou – 74% případů.

Někteří autoři zdůrazňují vytvoření terminálního oblouku v oblasti větví arteria 
ileocolica. Jeho uspořádání může být kosočtverečné nezávisle na ose arteria ileocolica, 
jak  vysílá  větve  dále  do  periferie  (7%  Kachlík,  9%  Vandamme  /289/),  nebo 
kosočtverečné v prodloužení osy tepny (9% Kachlík, 18% Vandamme /289/). Vždy je 
tvořen  přímou  kolaterálou  mezi  arteria  ileocolica  a  některou  z jejích  větví.  Méně 
zřetelný a vyvinutý oblouk bývá přítomen dle Vandamma /289/ v dalších 37% případů.

Proto navrhujeme pojmenování  arcus ileocolicus,  česky kyčelníko-tračníkový 
oblouk, jako standardní součást Terminologia Anatomica, pro propojení ramus colicus 
arteriae ileocolicae a ramus ilealis arteriae ileocolicae.

6.4.2.1.3.4. Arteria appendicularis 

Po přesném vymezení  pojmu tepna červovitého výběžku slepého střeva (artérie 
vstupující  do mezoapendixu a  běžící  v jeho volném okraji)  je  nutno zmínit  se  ještě 
krátce o samotné anatomické  charakteristice  červovitého výběžku slepého střeva.  Je 
proměnlivá v závislosti na posuzování několika parametrů: jeho délky, polohy a zdroje 
cévního zásobení. Jeho délka kolísá od 2 do 30 cm, průměrně kolem 7 cm (tyto údaje se 
však liší v závislosti na statistickém hodnocení literatury), jeho poloha může nabývat 
šesti rozličných směrů. Nejčastější polohou v současné populaci je retrocékální, těsně 
sledována polohou pelvickou. Obě dvě tvoří většinu všech poloh appendix vermiformis. 
Další  polohy  jsou  podle  četnosti  seřazeny  do  pořadí:  laterocékální,  subcékální, 
ileocékální  a precékální, jejich procentuální zastoupení se však v literatuře výrazně liší.
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Odstup  apendikulární  tepny  je  velmi  variabilní,  jak  již  zdůraznili  ve  svých 
pracích Bourret /36/, Ogneff /207/, Hovelacque /129/, Michels /191/, Vandamme /289/. 
Ze  shrnutí  uvedeného  přehledu  rozličných  typů  odstupu  arteria  appendicularis  a 
výsledků  naší  práce  vyplývá,  že  v 50%  případů  odstupuje  arteria  appendicularis 
z nějakého oddílu ramus ilealis arteriae ileocolicae (včetně arcus ileocolicus). Navíc je 
odstup lokalizován buď uvnitř nebo přímo z ileokolické arkády (62% případů), proto je 
nutné  zdůraznit  význam  pro  lokalizaci  arteria  appendicularis  během  chirurgických 
zákroků.  Bourret  /36/ uvádí  jiný  pohled  na  věc,  podle  jeho  výzkumů  se  arteria 
appendicularis odděluje z vyšší etáže, kterou přesněji nevymezuje, právě v místě céko-
apendikulárního úhlu (v místě odstupu červovitého výběžku ze stěny slepého střeva), a 
to v 50% jako samostatná větev a v 50% ve společném kmeni s rami caecales, z něhož 
pak  vybíhá  vícero  větví  k oběma  zmíněným  orgánům.  Vandamme  /289/ uvádí,  že 
z celkového  počtu  začíná  červovitá  tepna  jen  v 58%  jako  přímá  větev  z arteria 
ileocolica. V naší studii začíná naproti tomu jako samostatná větev jen v 38% případů.

Je nezbytné podotknout, že v převážné většině případů (54%) byla popsána malá 
větvička  z  arteria  caecalis  posterior  zásobující  kořen  appendix  vermiformis,  jež  by 
mohla  být  případným  zdrojem  nepovšimnutého  krvácení  po  chirurgickém  zákroku. 
Suarez /272/ ji dokonce nazývá arteria caecalis inferior, Vandamme /289/ arteria caeco-
appendicularis  (65%).  Většina  autorů  ji  ponechává  v anonymitě,  ačkoli  by  si  název 
zasloužila.  Pro  tuto  větev  proto  navrhujeme  jednoduchý  a  přiléhavý  název  ramus 
appendicularis rami caecalis posterioris (viz obrázek 6.2.).

Obrázek 6.2. Ramus appendicularis rami caecalis posterioris zásobující kořen 
červovitého výběžku slepého střeva

V 90% případů je červovitý výběžek zásobován z arteria appendicularis, v 10% (
Bourret /36/) až 30% (Hovelacque /129/) se na jeho výživě podílí velkou měrou arteria 
caecalis posterior, a to nejen ve výše zmíněné malé oblasti kolem začátku appendix 
vermiformis.  I  tak  je  však  oblast,  již  zásobuje,  omezena  na  proximální  čtvrtinu  až 
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třetinu výběžku a vysílá do této oblasti 1 – 4 větve, nejčastěji 2. Většinou je toto větvení 
umístěno v úhlu mezi odstupem červovitého přívěšku ze slepého střeva jako bod, z nějž 
vybíhají cévy jak pro appendix vermiformis, tak i pro zadní plochu stěny céka. 

Z hlediska embryologického je červovitý výběžek reliktem v bázi slepého střeva, 
přítomným u některých skupin savců (rod Phascolomys, Lepus, Loris, Anthropoidea, 
Homo),  vznikající  zřejmě  slabším  a  pomalejším  růstem  kaudálního  konce  slepého 
střeva. Appendix vermiformis se vyznačuje neobvykle silným zastoupením lymfatické 
tkáně ve stěně v porovnání s ostatními částmi střeva. Uspořádání jeho cévního zásobení 
by mělo odrážet právě příslušnost  k tračníku.  Arteria appendicularis může být  tudíž 
pokládána za jakýsi ekvivalent okrajové tepně a její větve by potom odpovídaly vasa 
recta coli.

Zdvojenou  arteria  appendicularis  jsme  zaznamenali  v 10%,  podobně  jako 
Michels /191/, který ji popisuje v 8% případů. Vandamme /289/ uvádí celkové číslo 6% 
vypočtené ze studií  Jemeljanoffa /142/,  Bourreta /36/ a  Bertochiho /30/.  V literatuře 
byla však nalezena překvapivá čísla, jež uváděli autoři při studiu těl určitých ras: 30% u 
Indiánů (Shah /247/)  a  dokonce 80% u Nigerijců (Solanke /256/).  Jejich odstupy se 
lišily  a  v tak  malém souboru  neudělal  Michels  /191/ žádný  statistický  závěr,  který 
bychom  mohli  potvrdit  nebo  vyvrátit,  protože  jsme  v  našem  souboru  nalezli  též 
podobně  nízký  počet  arteria  appendicularis  accessoria.  Ogneff  /207/ dokonce  uvádí 
příklad čtyřnásobné červovité tepny, bohužel bez dalších podrobností, a Steward /269/ 
dokonce případ se 7 větvemi pro appendix vermiformis caeci odstupujícími z ramus 
caecalis posterior et ramus ilealis, ovšem též bez detailnějšího rozvedení. Je možné, že 
pravidelnost  ve  zdvojení  červovité  tepny  u  negroidní  rasy  by  mohlo  být  jedním 
z vysvětlení  pro  výrazně  nižší  výskyt  zánětu  červovitého  výběžku  slepého  střeva 
vyskytující se u africké populace (Solanke /256/).

Arteria  appendicularis  po  svém  odstupu  běží  dorzálně  od  kyčelníku  (v  1% 
případů však ventrálně –  Algalve /7/, Corsy  a  Aubert /52/, Jemeljanoff /142/, Ogneff  
/207/ – v těchto případech bývá v 85% větví z ramus caecalis anterior),  vstupuje do 
závěsu  červovitého  výběžku  a  směřuje  k jeho  volnému  okraji.  V případě,  že 
mesoappendix  nedosahuje  až  ke  konci  červovitého  výběžku,  tepna  končí  ve  stejné 
úrovni  a krev se  dále dostává přes podslizniční  pleteně.  Vzácně (v 2% dle  Ogneffa 
/207/) tepna přistupuje v závěsu k červovitému výběžku tlustého střeva z periferní části 
a vytváří jakousi zpětnou kličku (nebo drží retrográdní směr). V takovém případě se 
výrazně  snižuje  pohyblivost  apendixu  a  jeho  poloha  se  výrazněji  nemůže  změnit. 
Ogneff  /207/  dokonce  uvádí  příklad,  v  němž  dvě  arteriae  appendiculares  vytvářely 
kruhovou anastomózu kolem vyústění kyčelníku do slepého střeva.

Tepna ve svém průběhu vydává několik větví, a to způsobem uvedeným výše, 
jejich počet kolísá v naší sestavě mezi 2 – 6, Clado /47/ udává nejčastěji 3, Vandamme 
/289/ průměrné číslo 6,33.  Někteří  autoři však uvádějí  hodnoty  i  rozsahy poněkud 
odlišněji, např.  Testut  a Laffargue /278/  2 – 16,  Bourret /36/ 2 – 12. Všichni se však 
shodují u čísla s nejvyšším počtem četností, a to 6 větví. 

Větvení arteria appendicularis se dá rozdělit podle tvaru kmene, pro něž byla 
využita  a  přepracována  klasifikace  dle  Ogneffa  /207/ a  Bourreta  /36/ (viz  výše 
v kapitole Výsledky, rovněž viz tabulka 5.9.). V případě výskytu  typu A (klasovitého) 
– 54% –  je  červovitý  výběžek  slepého  střeva  fixován  pouze  dvěma body,  a  to  při 
začátku jeho odstupem z céka a na úplném konci přiblížením terminálního úseku arteria 
appendicularis a vstupu do jeho stěny. Appendix vermiformis se tak stává pohyblivým a 
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může nabývat všech výše uvedených poloh. Je-li uspořádání větví přítomno dle typu B 
(okoličnatého)  –  25%,  je  červovitý  výběžek  připoután  již  od  místa  větvení  arteria 
appendicularis na hlavní větve a jeho pohyblivost se tím značně snižuje (i jeho délka 
bývá kratší než u typu A). Jestliže nalezneme úpravu větví apendikulární tepny podle 
typu  C  (smyčkového)  –  18%,  je  mobilita  appendix  vermiformis  značně  omezena, 
poněvadž je fixován v místě celého průběhu tepenného oblouku. Pokud je arkáda krátká 
a  vybíhají  z ní  delší  větvičky,  čili  vznikne-li  mezityp  B/C,  odpovídá  i  pohyblivost 
přechodnému typu, to znamená, že je vyšší než u samotného smyčkového uspořádání, 
ale nižší než u větvení ve tvaru květenství okolíku.

První z větví arteria appendicularis, pro níž se jeví vhodný název ramus caecalis 
arteriae  appendicularis  (Vandammem /289/ nazývaný ramus caecoappendicularis  – 
11%),  se  vrací  k  zadní  ploše  slepého  střeva  a  je  přítomna  v 8% (malé  větévky  až 
v polovině případů). Druhá větev běží k místu odstupu apendixu z céka (bezejmenná 
céva všech autorů, pro níž by bylo vhodné vyhradit název  ramus proprius primus, 
tudíž označení pro první vlastní větev červovitého přívěšku). Třetí větev se vrací do 
oblasti terminálního ilea k protizávěsovému okraji. Pro ni logicky vyplývá jednoduché 
označení  ramus  ilealis  arteriae  appendicularis.  Michels  /191/  ji pojmenoval  jako 
ramus  recurrens  ileoappendicularis.  Ionesco ji  považuje  dokonce  za  plně  konstantní 
větev, na rozdíl od Vandamma /289/, který ji zaznamenal jen v 15% případů. Další tři 
menší  větve  z arteria  appendicularis  pak  zásobují  vlastní  orgán,  nesouce  označení 
ramus proprius secundus, tertius et quartus.  Vandamme /289/ uvádí ještě jakousi 
„atrofickou větev  pro  terminální  ileum“ (5%) a  větévku do  „avaskulární  Trevesovy 
oblasti na koncovém úseku kyčelníku“, avšak bez jakýchkoli korelací obrazových a bez 
dalšího zevrubnějšího popisu. Jen Michelsova /191/ zvratná větévka vybíhá mimo závěs 
červovitého  výběžku  a  je  obsažena  v  peritoneální  řase,  nazývané  poněkud  podivně 
„ligamentum  repli  ileo-appendiculare“  (dle  Tuffiera,  Ionesca,  Juvary a  zejména 
Ogneffa  /207/).  Výjimečně  běží  arteria  appendicularis  nevětvena  až  ke  konci 
červovitého  výběžku  a  vysílá  své  větve  až  v submukóze  do  intramurálních  pletení. 
Obvykle se její větévky rozvidlí nebo se rozpadají vějířovitě na další ve vzdálenosti 5 až 
6 mm od stěny střeva, a dále se těsně u stěny rozvětví na menší a vytvářejí  bohaté 
anastomózy.
Dřívější názory, že se jedná o konečnou tepnu, byly již přesvědčivě vyvráceny. Existují 
rozsáhlé  anastomózy,  jak  intraapendikulární  (makroskopické  v  57% dle  Vandamma 
/289/),  tak  extraapendikulární  s rami  caecales,  ramus  ilealis  a  samotnou  arteria 
ileocolica u začátku červovitého výběžku slepého střeva (23% dle  Vandamma /289/). 
Další podrobnosti jsou dostupné v pracích autorů Ionesca /140/ a Kelleyho /147/.

V poli výzkumů však zůstává možnost kolaterálního propojení s řečištěm tepen 
kolem vaječníku u jedinců ženského pohlaví. Ačkoli  nebyla předmětem naší práce a 
nemůžeme se k ní proto blíže vyjádřit, stojí za uvedení několik důležitých literárních 
informací.  Tato  anastomóza  může  probíhat  v peritoneální  řase,  v  nepravém  vazu 
zvaném  ligamentum  appendiculoovaricum  Cladoi,  která  se  táhne  od  mezoapendixu 
k pravému vaječníku, a jmenuje se pak arteria appendiculoovarica. Někteří autoři zcela 
popírají existenci této řasy, natož tepny v ní běžící (Barnsby /viz 36/), jiní ji považují za 
výjimku (Füth /viz 36/). Naopak jiní anatomové ji popisují v 20% případů (Laforgue 
/viz 36/), polovině případů (Hutchinson /viz 36/) nebo v převážné většině (Clado /47/). 
Dle dalších autorů (Ogneff /207/) tu ani žádná taková samostatná anastomóza existovat 
nemůže, ale propojení je možné přes slabé sítě úzkých peritoneálně a subperitoneálně 
běžících  tepének  živících  pobřišnici  této  řasy  a  řídké  vazivo  v ní.  Toto  téma  by  si 
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zasloužilo hlubší a podrobnější průzkum, protože u žádné z těchto studií není zmíněn 
popis  obsahu  zmíněné  apendikulo-ovariální  řasy.  Pokud  je  nepravý  vaz  vytvořen, 
obsahuje téměř vždy drobné mízní cévy propojující soustavy lymfatické drenáže obou 
orgánů  a  přináší  nebezpečí  obousměrného  šíření  zánětu.  Není-li  vytvořen,  mohou 
existovat  drobné  tepenné  spojky  mezi  appendix  vermiformis  a  ovarium  dextrum 
retroperitoneálně, jejich četnost a průsvit však opět nejsou uvedeny v žádné studii.

Odstup, jeho umístění, délka, průběh a větvení arteria appendicularis jsou velmi 
významné  při  nakládáni  ligatury  během apendektomie.  Nesmí  zde  dojít  k přerušení 
větví ani pro slepé střevo, ani pro terminální ileum. Obě skupiny větví mají blízký vztah 
k  této  tepně,  a  mohlo by  dojít  k  následnému ischemickému poškození  stěny  střeva 
v těchto  oblastech.  Proto  někteří  autoři  doporučují  vyšetření  mezoapendixu  pomocí 
světla, aby si operatér ozřejmil průběh a větvení cév v něm uložených.

6.4.2.1.3.5. Rami caecales

Ramus caecalis anterior et posterior jsou drobnější tepny zásobující slepé střevo, 
přilehlou  malou  koncovou  část  kyčelníku  a  někdy  i  počáteční  úsek  vzestupného 
tračníku.  Obě  větve  odstupují  jako  oddělené  tepny  v 52%  (Michels /191/ 64%, 
Vandamme /289/ 53%) případů a jako společný cékální kmen v 36% případů. Místo 
jejich větvení lze opět rozdělit do několika, zde jmenovitě do 4 podtypů u obou rami 
caecales.

Klinicky významnou větví je větev, pro níž je opět vhodný název ramus ilealis 
rami caecalis  (viz obrázek 6.1.), dle  Vandamma /289/ zvaný ramus ilealis terminalis, 
směřující v předním dolním okraji závěsu kyčelníku do oblasti terminálního ilea, kam 
přispívá v 78%. Přední větev pro slepé střevo vysílá též jedno nebo více vasa recta 
běžící podélně na přední plochu terminálního ilea a zásobující oblast přibližně 1 – 2 cm 
širokou. Tyto větévky jsou konečnými (dle  Michelse) a nevykazují žádné anastomózy 
s okolím. Jejich přítomnost však není plně konstantní, dle  Ogneffa /207/ jen ve 74%. 
Mohou  však  být  nahrazeny  z oblasti  zadní  větve,  jež  sem  vysílá  větvičky  v 66% 
případů. 

Zadní  větev  pro  slepé  střevo  vydává  již  výše  zmíněnou  větvičku  ke  kořeni 
appendix vermiformis (ramus appendicularis arteriae caecalis posterioris). Tato tepénka 
je  zřetelně  samostatnou  větví  (54%  Kachlík,  65%  Vandamme /289/),  její  odstup  je 
variabilní, nejčastěji však z rami caecales (75%). Klinicky významný je však 8% (11% 
Vandamme /289/) výskyt jejího začátku z červovité tepny (pak se však nazývá ramus 
caecalis arteriae appendicularis), neboť při apendektomii musí být ušetřena, aby nedošlo 
k pooperační ischémii části slepého střeva.

Vandamme  /289/  dále  popisuje  ještě  malou  větvičku  do  subserózního  tuku 
v místě  vstupu  ilea  do  céka  v  protizávěsovém  okraji  kyčelníku  (62%  při  použití 
rentgenkontrastního nástřiku, 100% při pitvě), paralelně běžící s výše zmíněným ramus 
ilealis a vytvářející tepenný oblouček k vasa recta. Tento je však bez jakéhokoli většího 
významu,  proto  jsme  ho  v naší  sestavě  nehledali.  Odstup  této  větvičky  je  dle 
Vandamma /289/ rozličný (rami caecales 39%, rami ileales 33%, arteria appendicularis 
28%)  na  rozdíl  od  jejího  průběhu,  který  vždy  vede  v  této  malé  pobřišnicové  řase. 
V případě vzniku z červovité tepny má potom zpětný průběh (někteří francouzští autoři 
ji tudíž nazývali „artère récurrente iléale“, ale tento název se striktně nedoporučuje pro 
snadnou záměnu s ramus recurrens ilealis Michelsi). Přes tyto možné záměny zůstává 
tato  větévka bez názvu,  třebaže  Vandamme /289/ navrhl  termín „branch for  the  fat 
fringe“. 
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Obě cékální větve mohou vytvářet malé arkády mezi sebou před rozpadem na 
vasa recta caeci. Zvýšení počtu obou slepých větví je poměrně časté: ramus caecalis 
anterior ve 14% Kachlík, 24% Bertochi /30/ a posterior v 14% Kachlík, 16% Bertochi  
/30/. Laterální stěnu slepého střeva považovali  někteří  autoři  na konci 19.  století  za 
avaskulární, ale po provedení studií s rentgenkontrastními nástřiky bylo toto již dávno 
vyvráceno, a celý boční okraj céka nevykazuje žádné odchylky od normy.

Obrázek 6.3. Arcus caecocolicus et ileocolicus

Arcus  caecocolicus,  též  cékokolická  arkáda  (viz  obrázek  6.3.),  se  celkem 
konstantně nachází mezi arcus ileocolicus a arteria colica dextra distálně od odstupu 
ileokolické arkády. Dle  Michelse /189/ chybí pouze v 10%, tato studie popsala jeho 
nepřítomnost  pouze ve  3%  případů.  Přesto,  nebo právě proto se  může jednat  jedno 
s tzv.  „slabých nebo kritických míst“  arteria  marginalis  coli  Drummondi.  Ačkoli  se 
spolu  s arcus  ileocolicus  jedná  o  faktický  začátek  Drummondovy  okrajové  tepny, 
obecná anatomická a chirurgická literatura o nich zcela mlčí.

Na  oblast  obou  arkád  navazuje  pak  orálně  od  ileocékálního  ústí  v  rozsahu 
pouhých 2 až 5 cm část terminálního ilea, jež již roku 1885 označil  Treves /284/  za 
avaskulární.  Ramus  ilealis  arteriae  ileocolicae  se  přiblíží  ke  stěně  až  po 
několikacentimetrovém průběhu a  tak zůstává oblast  makroskopicky bez přítomnosti 
velké tepny, jak si všiml  Treves /284/. V literatuře je zmiňována větev, která vybíhá 
z rami  caecales  nebo  z ileokolické  arkády  a  směřuje  horizontálně  a  mediálně  podél 
okraje ilea orálním směrem, ve vzdálenosti od 0 do 10 mm od jeho mezenteriálního 
okraje,  a  posléze  se  spojuje  s ramus  ilealis  arteriae  ileocolicae.  Tato  tepénka  je 
neoficiálně nazývána ramus ilealis recurrens arteriae ileocolicae (Michels /191/). Ačkoli 
se  naše  studie  této  problematice  podrobněji  nevěnovala  z hlediska  kvantitativního  a 
nemůžeme tedy statisticky zhodnotit četnost této větve, přesto s ohledem na literární 
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zdroje  (Bertochi  /30/,  Michels /191/,  Ogneff  /207/,  Treves  /283/,  Vandamme /289/,  
Villemin /296/) je třeba upravit a sjednotit názvosloví. Pro jeho průběh a četnost jej lze 
téměř vždy ztotožnit s ramus ilealis accessorius a není třeba vnášet do této oblasti další 
(Michelsův) pojem ramus ilealis recurrens, který by jen znepřehlednil již tak složitou 
situaci v zásobování terminálního ilea.

Ramus ilealis recurrens Michelsi neboli  ramus ilealis accessorius je přítomen 
ve variabilní šíři (39% Michels /191/ – 80% Villemin /296/). Do této oblasti však přibíhá 
i  ramus  ilealis  rami  caecalis (78%  Vandamme  /289/,  ramus  ilealis  terminalis), 
subserózně  na  předním  dolním  okraji  a  anastomózuje  buď  s ramus  ilealis  arteriae 
ileocolicae nebo končí napojením na vasa recta. V 15% sem zasahuje svým rozšířeným 
povodím poslední arteria ilealis arteriae mesentericae superioris. Vzácně sem zasahují i 
další větvičky z rami caecales arteriae ileocolicae nebo z ileokolické arkády. Pořád tu 
však  zůstává téměř v  polovině  případů  malá  oblast  bez  přímých  vasa  recta  (46% 
Michels /191/). Tento koncept ramus ilealis recurrens a jeho časté chybění vyúsťují ve 
dva závěry:

• Absence ramus ilealis accessorius (ramus ilealis recurrens Michelsi) v 20 – 61% 
znamená,  že  paralelní  Dwightova  tepna  ve  zhruba  1/3  –  2/3  případů 
neanastomózuje  s Drummondovou  arteria  marginalis  a  je  zde  přerušen 
kolaterální oběh mezi tepnami tenkého a tlustého střeva.

• V 16% případu je 3 - 5 cm terminální části ilea bez vasa recta a cévní zásobení 
této  oblasti  je  nejisté  a  závislé  pouze  na  přímých větévkách z rami  caecales 
arteriae ileocolicae. 

Proto  tu  existuje  možnost,  že  v  koncové  část  kyčelníku  může  být  zvýšena  četnost 
výskytu patologických změn z anatomického důvodu. Při resekci střeva nelze vyloučit 
následné ischemické poškození tohoto úseku terminálního ilea (26% Vandamme /289/). 
Nicméně další studie poukazují jen na méně vyvinuté celkové zásobení (v 60% případů) 
se zachovanou nezbytnou minimální sítí  kapilár a přívodních i odvodních cév, proto 
tento  region  nemůžeme  považovat  za  zcela  avaskulární,  jak  původně  tvrdil  Treves 
/284/.
Další informace obsahují práce autorů Cabaniého /46/ a  Hou-Jensena /128/. 

Rami caecales by mohly být považovány již za vasa recta coli,  neboť se jim 
podobají, co se týče úpravy. Zásobují nejen svoji stranu slepého střeva, ale obíhají i na 
stranu opačnou a  vytvářejí  tzv.  kroužky,  jež  jsou zmíněny níže.  Pouze  růstem céka 
došlo k jejich hypertrofii.

6.4.2.1.4. Arteria colica dextra

Synonyma: arteria colica secunda, arteria colica media dextra, arteria transversa, arteria 
ascendens coli,  arteria anguli  dextri,  arteria  colica dextra  superior,  superior vascular 
pillar of ascending colon.

Tato tepna se vyznačuje velice variabilním začátkem. Její odstup kolísá mezi 
periferní částí arteria ileocolica (pro orální část colon ascendens) a periferní částí arteria 
colica  media  (pro  aborální  colon  ascendens),  avšak  při  přímém  vzniku  z arteria 
mesenterica superior vždy vychází z její pravé, konkávní strany (Pikkieffová /216/ uvádí 
jen jediný případ jejího začátku ze zadní stěny horní okružní tepny – 0,3%). Jedná se 
téměř o konstantní tepnu (její chybění je označované jako typ II dle Sonnelanda /259/), 
v naší sestavě scházela jen ve 1,5% případů (shodně s 2% v Michelsově studii  /191/). 
Některé studie však vykazují až 19% nepřítomnost (Steward /269/). Jiní starší autoři 
(důrazně se k tomu vyjadřuje  Waldeyer /299/)  naopak vyhrazují  pojmenování arteria 

153



colica dextra pouze pro samostatnou přímou větev z arteria mesenterica superior (typ Ia 
dle Sonnelanda /259/, typ I dle Kachlíka), jakékoli jiné místo odstupu už cévu staví do 
pozice  tzv.  ramus  colicus (7%  Hartmann  /118/,  50%  Waldeyer  /299/,  přes  50% 
Jamieson  /141/,  77%  Pikkieffová /216/,  89% García-Ruiz  /91/).  Lardennois  /161/ 
považuje její přítomnost za výjimečnou, von Haller /110,111/ ji dokonce úplně opomíjí. 
Tyto diskrepance v incidenci  pravé  tračníkové tepny lze tedy přiřadit  sémantickému 
původu. 

Vandamme /289/ navrhl  rozlišovat  mezi  ramus  colicus  arteriae  ileocolicae 
(přesněji její ramus colicus superior) a arteria colica aberrans, jako další přídatné větve 
z arteria ileocolica, což by však přineslo jen další zauzlení do této již tak nepřehledné 
situace. Nověji převládá původní názor, že za pravou tračníkovou tepnu považujeme 
takovou cévu, jež je větví z arteria mesenterica superior nebo z arteria ileocolica či 
arteria colica media a jež je hlavní zásobovací zdrojnicí pro colon ascendens. K této 
jasné definici se přiklání i tato práce. Pokud takováto tepna chybí, přebírají zásobení 
vzestupného tračníku arteria ileocolica, arteria colica media nebo obě.

Odstup pravé tračníkové tepny může být kromě základního typu I dle Kachlíka 
posunut i distálně do periferie, při užším průsvitu cévy je tepna větví arteria ileocolica – 
typ II (5% Kachlík, 12% Steward /269/, 30% Nelson /201/, 30% Jamieson /141/), jejího 
ramus  caecalis  anterior  –  typ  IV  (4%  Vandamme /289/),  posterior  –  typ  V  (1% 
Vandamme /289/) nebo arteria colica media – typ III (10% Nelson /201/, 30% Steward,  
22% Kachlík). Směrem ke colon ascendens se pak dělí na dvě hlavní větve, sestupnou, 
spojující se s povodím arteria ileocolica, a vzestupnou, mířící k větvím arteria colica 
media vytvářejíce tak součásti arteria marginalis coli.

Za  zmínku  stojí  jeden  vzácný  příklad  aberantního  odstupu  pravé  tračníkové 
tepny ze  společného kmene,  který  uvádí Pikkieffová /216/.  Tepna vystupovala  až  z 
kmene arteria mesenterica inferior a byla doplněna o další aberantně začínající tepnu, 
arteria colica media. Uspořádání dolní okružní tepny náleželo k typu D1 a z kmene, 
který  měl  průběh  podobný  levé  tračníkové  tepně.  Brzy  z  kmene  odbočovala  slabá 
sestupná větev (odpovídající ramus descendens arteriae colicae sinistrae) a nakonec se 
céva rozpadla na tři tepny: ramus ascendens arteriae colicae sinistrae směřující k levému 
tračníkovému  ohbí,  aberantní  arteria  colica  běžící  mírně  šikmo  nahoru  k příčnému 
tračníku  a  aberantní  arteria  colica  dextra  mířící  horizontálně  zásobuje  flexura  coli 
dextra. Pro další informace doporučujeme viz Kaufmann /146/ a Kling /151/.

6.4.2.1.5. Arteria colica media

Synonyma: arteria  colica  prima,  arteria  mesocolica,  arteria  colica  ascendens,  arteria 
colica superior dextra, arteria coli transversi, arteria colica centralis, right large colic 
artery, arteria flexurae dextrae.

V naší  sestavě  je  její  výskyt  rovněž  téměř  pravidlem,  chyběla  pouze  v 1,5% 
případů,  což  odpovídá  literárním  údajům  (2%  García-Ruiz  /91/,  3%  typ  III  dle 
Sonnelanda, 5% Steward /269/ – ač najdeme zmínky i o jejím častém chybění – 22% 
Griffiths /103/,  blíže neuvedeno  Sappey /243/). Přesto je třeba považovat ji za velice 
konstantní tepnu. V takovém případě pravá tračníková tepna přistupuje k okrajové tepně 
blízko flexura coli dextra a levá tračníková tepna je příliš rozšířena a její větve dosahují 
daleko  ke  colon  transversum.  Vzácně  může  vystupovat  ze  společného  kmene  pro 
všechny tři hlavní větve arteria mesenterica inferior (0% Kachlík, 0,5% Michels /191/, 

154



0,7% Pikkieffová /216/,  Sonneland /259/ jej nezařadil do svého dělení), nebo dokonce 
být větví truncus coeliacus (0% Kachlík, 0,5% Michels /191/), a to zřejmě jen s arteria 
colica dextra (viz výše) či jejich větví – arteria splenica (Henle /122/ uvádí dokonce tři 
případy této výjimečné variace). Někdy, v případě užšího kalibru, je počítána jako větev 
z okolních tepen (Nelson /201/): arteria colica sinistra (4%), arteria colica dextra (6%) a 
arteria ileocolica (4%).

Variabilita  odstupu může však  nabývat  i  daleko většího  rozsahu.  Tato  tepna 
může  odstupovat  i  z  jiných  větví  arteria  mesenterica  superior  (arteria 
pancreaticoduodenalis  inferior)  anebo  jejích  aberantních  větví  (arteria  hepatica 
communis, ramus hepaticus dexter, arteria gastroduodenalis, arteria pancreatica dorsalis, 
arteria  pancreatica transversa)  nebo dokonce přímo z truncus coeliacus či  jeho větví 
(arteria pancreatica dorsalis/transversa). Na aberantní odstup z jiné, centrálněji uložené 
tepny je třeba myslet zvláště při gastrektomiích, aby nedošlo k následné devaskularizaci 
příčného tračníku a jeho osudové nekróze.

Větvení  na  ramus  dexter  (synonymum: ramus  descendens  Testuti  /278/) 
směřující  k flexura  coli  dextra  a  anastomozující  s ramus  ascendens  arteria  colicae 
dextrae, a na ramus sinister běžící k flexura coli sinistra a spojující se s ramus ascendens 
arteriae  colicae  sinistrae  jako  anastomosis  magna  Halleri  seu  arcus  Riolani.  Tato 
bifurkace  se  nachází  v  různé  vzdálenosti  od  stěny  střeva,  od  kořene  mesocolon 
transversum až po několik centimetrů od mezokolického okraje stěny střeva. Ramus 
sinister je delší ze dvou důvodů. Za prvé je bifurkace posunuta vpravo od střední čáry, 
za druhé je levé tračníkové ohbí umístěno kraniálněji než pravé. Rovněž jeho lumen 
bývá širší v 30%, užší ve 20% a stejné v 50% (Bertelli /29/, Balduzzi /15/, Quénu /226/), 
což naopak popírá  Bertochi /30/. Další informace přinášejí  ve svých pracích  Martin 
/179/ a Pereira /210/.

6.4.2.1.6. Arteria flexurae dextrae

Pojem  arteria  flexurae  dextrae  je  nově  zavedený  pojem  objevující  se  až 
v Terminologia Anatomica FCAT 1998 /81/. V předchozí literatuře se občas setkáme 
s pojmy „arteria anguli dextri“ (Corsy  a  Aubert /52/), ale není vždy jasný průběh této 
cévy a vztah k ostatním tračníkovým větvím.

Bertelli /29/ přichází s dělením na tři typy při určení anomální tepny, kterou lze 
podle něj označit jako dominantní, neboť je ústředním zdrojem tepenné krve pro pravé 
tračníkové ohbí:
I – arteria colica dextra
Tepna  je  vyvinutější,  odstupuje  dříve  z kmene  arteria  mesenterica  superior  a  míří 
transverzálně přímo k flexura coli dextra vytvářejíc terminální větve ve tvaru „pravého 
košíku“ obalující celé ohbí. Spojení s povodím arteria ileocolica (její ramus colicus) je 
vydáno ještě před koncovým větvením, spojení s povodím arteria colica media je slabé, 
jako je tato tepna sama.
II – ramus colicus dexter arteriae colicae mediae
Stejné uspořádání, arteria colica media je naopak silná, arteria colica dextra se z ní větví 
před odstupem větve pro flexura coli dextra (typ III větvení dle Kachlíka)
III – větev nebo větve z jedné z tračníkových tepen
Jedná se o jednu nebo více větví odstupujících z ramus dexter arteriae colicae mediae 
nebo z ramus ascendens arteriae colicae dextrae, končící jako terminální větve.

V případě  dominance  jedné  tepny  pro  pravé  tračníkové  ohbí,  tedy  existence 
arteria  flexurae  dextrae,  nejsou  vytvořeny arkády a  dle  Bertelliho  /29/ je  přerušena 
arteria marginalis coli.
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Četnost  informací  o  této  cévě  v  literatuře  je  vzhledem  k jejímu  uvedení 
v Terminologia Anatomica zarážejícím způsobem mizivý, neboť kromě Bertelliho /29/ 
ji autoři nikde jinde v dostupné literatuře nenalezli.

6.4.2.1.7. Arteriae colicae accessoriae

6.4.2.1.7.1. Arteria colica dextra accessoria

Synonyma: arteria colica media dextra.
Přídatná  pravá  tračníková  tepna je  poměrně  častá  akcesorní  tepna,  jak uvádí 

srovnání nejvýznamnějších studií (8% Michels /191/, 12% Kachlík, 16% Nelson /201/, 
37%  Sonneland /259/). Dle  Michelse /191/ je nejčastěji větví z arteria ileocolica a to 
často společně s další variací, společným kmenem pro arteria colica dextra et media (ve 
2/3 případů výskytu arteria colica accessoria). Michels /191/ uvádí i jeden velmi vzácný 
a zajímavý případ – jedná se o společný kmen arteria colica dextra et media odstupující 
z truncus coeliacus a zároveň je přítomna arteria colica dextra accessoria ze společného 
kmene s arteria ileocolica.

Sonneland /259/ vyhradil  pro  arteria  colica  dextra  accessoria  typ  IV větvení 
arteria mesenterica inferior s 5 podtypy, dále typ VI (s arteria colica media accessoria) a 
navíc typ VIIb (případ s anomálním odstupem a. colica sinistra z arteria mesenterica 
superior). Podtyp IVc dokonce uvádí možnost zdvojené arteria colica dextra accessoria, 
tedy tří nezávislých tepen zásobujících vzestupný tračník.

Co se týče anastomóz do okolí,  směrem k řečišti  střední  tračníkové tepny se 
uvádí  100%  přítomnost  okrajové  tepny,  opačným  směrem  se  však  objevují 
nesrovnalosti  v  podobě až 13% chybění  propojení  s  řečištěm ramus colicus arteriae 
ileocolicae  (Vandamme /289/).  V případě  jeho  absence  (41%)  je  však  souvislost 
okrajové  tepny  zachována  jen  v pouhých  39%.  Naopak  naše  studie  nalezla  arteria 
marginalis coli ve 100 % případů, ačkoli v rozličné světlosti svého lumina.

6.4.2.1.7.2. Arteria colica media accessoria

Synonyma: arteria Riolani, arteria angularis, arteria anguli coli sinistri.
Přídatná  střední  tračníková  tepna (poprvé  zmíněna  Henlem /122/)  se  rovněž 

nachází  poměrně  často  (6%  Kachlík,  8% Michels  /191/,  10% Steward  /269/,  13% 
Jemeljanoff,  18%  Adachi  /1/,  18%  Nelson /201/,  24%  Pikkieffová /216/).  Sonneland 
/259/ ji přiřazuje do typu V arteriae mesentericae superioris (s 8 podtypy pro jednu a 
více akcesorních cév) a do typu VI (s přídatnou arteria colica dextra) – celkem 6,7%. 
Její  odstup  bývá  nejčastěji  z arteria  mesenterica  superior  (98,5%  Kachlík,  97% 
Pikkieffová /216/), a to výhradně proximálně od odstupu arteria colica media, ale je též 
možný  z dolní  okružní  tepny  (1,5%  Kachlík,  2%  Pikkieffová /216/)  nebo  dokonce 
z tepny slezinné (0% Kachlík, 1% Pikkieffová /216/, García-Ruiz /91/).

Podle průběhu a místa větvení se dělí na  4 typy dle    Pikkieffové   /216/ (včetně 
procentuálního zastoupení):
I – tepna se ohýbá přímo nahoru a stoupá ke středu colon transversum a dělí se na dvě  
větve.  V tomto  typu  se  nacházejí  přídatné  střední  tračníkové  tepny  stejného  nebo 
dokonce širšího průsvitu než vlastní arteria colica media. Její odstup bývá centrálněji 
nežli  odstup  vlastní  střední  tračníkové  tepny,  z přední,  protilehlé  stěny  k odstupům 
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první a druhé lačníkové tepny, někdy dokonce ještě proximálně od nich. Vzácně může 
odstupovat z pravé strany horní okružní tepny (5%).
II –  tepna běží  šikmo k levé třetině colon transversum (Steward /269/ poukazuje, že 
v 27% směřuje  přímo k levému tračníkovému ohbí).  Také v tomto druhu se nalézají 
přídatné tepny stejného kalibru jako vlastní arteria colica media. Její odstup bývá více 
centrálněji nežli odstup vlastní střední tračníkové tepny a první lačníkové tepny, a to 
buď  z přední  stěny  horní  okružní  tepny  (56%)  nebo  z její  pravé  stěny  (44%). 
Pikkieffová /216/ uvádí,  že  všechny  tepny  této  skupiny  vydávaly  vždy  arteria 
pancreaticoduodenalis inferior. 
III – tepna běží k levému tračníkovému ohbí horizontálně nebo obloukovitě konkavitou 
obrácenou kraniálně.  V tomto typu tepna může mít silnější vedlejší větve (60%), ale 
naopak  spojky  do  řečiště  arteria  colica  sinistra  nejsou  pravidlem  (60%).  Opět  se 
vyznačuje širším luminem než vlastní arteria colica media. Její odstup bývá rovněž více 
centrálněji od začátků vlastní střední tračníkové tepny a první lačníkové tepny, a to buď 
z přední stěny horní okružní tepny (80%) nebo z její pravé stěny (20%).
IV – smíšený typ 
V – slabě vyvinutá přídatná tepna 
Pro nízký počet nálezů v naší studii (4 případy) jsme se nemohli kvantitativně vyjádřit 
k tomuto dělení.

Za přítomnosti normálně vyvinuté vlastní střední tračníkové tepny odstupující 
z pravé stěny arteria mesenterica superior a běžící k pravé třetině příčného tračníku, se 
nachází výrazně slabší bezvětevná tepénka vlévající se opět do ramus sinister vlastní 
arteria  colica  media.  Jedná  se  tedy  o  zdvojenou  souběžnou  cévu  nebo  o  slabou 
přídatnou střední tračníkovou tepnu.

Průběh  a  větvení  přídatné  střední  tračníkové  tepny,  odstupující  z arteria 
mesenterica  inferior  (celkový  výskyt  do  2%)  lze  též  rozdělit  do  tří  podtypů  dle 
Pikkieffové  /216/.  Ve  všech  těchto  případech  byla  místem  odstupu  blízká  levá 
tračníková tepna uspořádána dle typu C (běží horizontálně k sestupnému tračníku).

Arteria colica media accessoria nesmí však být zaměňována s cévou běžící do 
stejné oblasti, avšak odstupující z vlastní arteria colica media ihned po jejím odstupu. 
Taková větev se pak nazývá pouze ramus colicus s dalším upřesňujícím přívlastkem. 
Rovněž nesmí být za přídatnou střední tračníkovou tepnu považována větev z arteria 
colica sinistra, mířící šikmo doprava ke středu colon transversum. Někteří autoři díky 
tomuto omylu v definování  přídatné  tepny uvádějí  ve  statistice  příliš  vysoký výskyt 
arteria colica media accessoria (Corsy  a  Aubert /52/,  Waldeyer /200/).  Dle  Stewarda 
/269/ je  flexura  coli  sinistra  zásobována pravou nebo přídatnou střední  tračníkovou 
tepnou v 37%.

Ve  4%  případů  (Pikkieffová /216/)  se  mezi  začátky  samostatně  začínajících 
arteria colica dextra a media vyskytuje malá, dosud bezejmenná arkáda (1 – 2 cm od 
jejich  odstupu).  V této  studii  však  nebyla  zachycena,  proto  nebyl  podán  definitivní 
návrh na její vhodný terminologický název, přesto jako nejjednodušší a nejpřijatelnější 
by se jevil výraz arcus intercolicus.

V povodí  arteria  colica  media  byly  nalezeny  určité  anastomózy  podporující 
teorii  ventrální  podélné  anastomózy,  a  to  s povodím  arteria  gastrica  dextra,  arteria 
gastroduodenalis, arteria pancreaticoduodenalis nebo přímo s truncus coeliacus. Třebaže 
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je jejich četnost nízká a nebyly na toto téma zpracovány žádné rozsáhlejší studie, mohou 
svědčit tyto nálezy pro vysvětlení a podporu teorie ventrální podélné anastomózy.

Studie týkající se přímo arteria colica media accessoria viz Koizumi /154/.

6.4.2.1.8. Nekonstantní větve arteria mesenterica superior

Oblast této cévy je široká a vývojové pozadí složité, proto nikoho nepřekvapí 
bohatost a šíře možných variací jejich větví a přítomnost rozličných arkád a anastomóz. 
Nejčastější  větví  je  arteria  hepatica (10%  Kachlík,  16%  Michels  /191/).  Buď jako 
přídatná -  ramus hepaticus dexter accessorius (0%  Kachlík, 6%  Michels /191/, 2% 
Nelson  /201/),  ramus  hepaticus  sinister  accessorius (velmi  vzácně)  nebo  jako 
samostatná s aberatním odstupem, tj. ramus hepaticus dexter aberrans (10% Kachlík, 
12% Nelson /201/) či dokonce jako arteria hepatica communis aberrans, tzn. hlavní a 
jediný zdroj  krve pro játra  (0%  Kachlík,  10%  Michels  /191/,  6%  Nelson /201/).  Ve 
všech případech probíhají  tyto aberantní tepny dorzálně od vena portae,  někdy však 
ventrálně od ductus choledochus (33% Michels /191/).  Zajímavostí je, že v 1/3 případů 
nahrazení  arteria  hepatica  propria  touto  cestou  nahrazuje  také  větve  pro  ductus 
choledochus z arteria retroduodenalis (3% Michels /191/) a v 1/5 dokonce i žlučníkovou 
tepnu (2%  Michels /191/).  Dále  také  viz  Amono Kuofi /8/.  Procentuální  zastoupení 
jednotlivých aberatních artérií jater viz tabulka 6.1.

Tabulka 6.1. Procentuální zastoupení aberantních jaterních tepen z     arteria mesenterica   
superior

Autor Počet Ramus hepaticus dexter Arteria hepatica communis
Brown (1940) 280 9,5% 1,8%
Daseler (1947) 500 14,2% 4,4%
Flint (1923) 200 21% -
Johnston (1952) 35 14,3% 0%
Michels (1951) 200 17% 2,5%
Moosman (1951) 250 12,4% 1,6%
Ruzicka (1968) 185 11% 4%
Rygaard (1986) 216 15,3% 1,4%
Suzuki (1971) 200 7,5% 3,0%
Thompson (1933) 50 10% 0%
Vandamme (1969) 156 20% 7%
Nelson (1988) 50 14% 6%
Celkově 2322 13,8% 3,1%

V české literatuře nalezneme zajímavý případ autorů Bursy et al. /43/ s úplným 
chyběním  truncus  coeliacus  doprovázeným  aberantním  odstupem  arteria  hepatica 
communis z horní okružní tepny, nemající obdoby ve světové literatuře. Opravdovou 
anatomickou  lahůdkou  byl  případ,  který  zachytil  a  uvedl  Michels  /191/.  V něm 
anomálně  odstupující  arteria  gastroduodenalis  z arteria  mesenterica  superior 
nahrazovala všechny arteriae jejunales pro orálních 100 cm lačníku. 

Tyto  velmi  výjimečné  případy  by  měly  chirurgům  připomínat  nekonečnou 
rozmanitost  cév  lidského těla.  Dalším vzácným případem je  odstup  arteria  hepatica 
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accessoria z arteria pancreaticoduodenalis inferior odstupující aberantně z arteria colica 
media accessoria (Pikkieffová /216/).

Těsný vztah k síti pankreatických tepen ukazují čísla jejich anomálních odstupů 
uvedená v tabulce, částečně převzaté z Michelse /191/ a rozšířené (tabulka 6.2.).

Tabulka 6.2. Nekonstantní větve z     arteria mesenterica superior   

6.4.2.2. ARTERIA MESENTERICA INFERIOR

Synonyma: arteria mesenterica caudalis, arteria mesocolica sinistra, arteria mesocolica 
caudalis, arteria mesaraica inferior, small mesenteric artery.

Podle  počtu  větví  arteria  mesenterica  inferior  vydává  2  hlavní  větve  (32% 
Kachlík, 35%  Pikkieffová /216/, 45%  Basmajian /18/), 3 větve (30%  Basmajian /18/, 
35%  Pikkieffová /216/,  52,5% Corsy  a  Aubert  /52/, 56%  Kachlík),  4  větve  (7,5% 
Kachlík, 13% Pikkieffová /216/,  25% Basmajian /18/, 37,5% Corsy a  Aubert /52/) a 5 
větví  (4,5%  Kachlík).  Nejfrekventovanější  vzor  uspořádání  byl  v 28% nalezen  jako 
společný kmen pro arteria colica sinistra a první arteria sigmoidea s odstupem druhé 
arteria sigmoidea z kmene dolní okružní tepny.

Úplné chybění dolní okružní tepny, nahrazené zcela větvemi arteria mesenterica 
superior, bylo již několikrát zaznamenáno v literatuře (Adachi /2/,  Cunningham /56/,  
Henle  /122/,  Merkel  /187/,  Morris  /195/).  Spojení  s tepnami  v okolí  bylo  popsáno 
výjimečně, např. mezi arteria colica sinistra a arteria splenica (Jacques, Henle /122/) 
nebo s arteriae hepaticae, gastricae, renales et suprarenales (případy starších autorů bez 
jakýchkoli  potvrzení  v novějších  pracích  používajících  kupříkladu  angiografické 
metody vrhá stín podezření na tyto nálezy, jak uvádí Steward /269/).

Dále se  tímto tématem zabývali  ve svých dílech  Gwyn /108/,  Bernardi  /26/,  
Grinnel /105/ a Kitamura /149/.

6.4.2.2.1. Arteria colica sinistra

Synonyma: ramus  ascendens  arteriae  mesentericae  inferioris,  arteria  colica  sinistra 
superior, arteria anguli coli sinistri, arteria colica anterior, large left colic artery.

Trvale přítomná tepna dosahuje až k levému tračníkovému ohbí (73% Steward 
/269/,  79% Kachlík, 86% Michels /191/), zatímco ke středobodu vzestupného tračníku 

Tepna Procenta
Ramus hepaticus dexter 10%
A. hepatica accessoria 6%
A. pancreatica dorsalis 8%
A. pancreatica transversa 3%
A. retroduodenalis 3%
A. gastroduodenalis 10%
A. cystica (cestou a. retroduodenalis / r. hepaticus  dexter) 2%
Arcus Bühleri 2%
A. gastroomentalis sinistra jedenkrát
A. hepatica communis jedenkrát
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jen ve 14% případů (Kachlík). Z těchto údajů jasně vyplývá, že její vodorovný průběh, 
jak je zobrazován a popisován v některých učebnicích zdaleka neodpovídá skutečnosti. 
Její  plně  horizontální  průběh nalezl  Griffiths  /103/ jen  na 5% kadaverů.  V 63% její 
větve zásobují celou levou třetinu colon transversum (Steward /269/).

Zde také, podobně jako u protilehlé pravé tračníkové tepny, nacházíme velké 
nesrovnalosti v názvosloví. Detailnější rozbor se objevuje až u autorů v polovině 19. 
století,  např.  Cruveilhier  /55/ uvádí  2  –  3  arteriae  colicae  sinistrae  a  Sappey  /243/ 
nazývá všechny ostatní větve dolní okružní tepny po odstupu levé tračníkové artérie 
jako arteriae haemorrhoidales superiores.  Michels /190/ dělí větve dolní okružní tepny 
na  ramus  ascendens  et  descendens,  přičemž  ramus  ascendens  je  pro  něj  levou 
tračníkovou tepnou a arteriae sigmoideae jen vedlejšími větvemi obou koncových tepen. 
Mnoho jiných autorů se pak drží dělení na tři hlavní tepny nebo systém počtu větví 
arteriae sigmoideae.

Levá tračníková tepna urazí přibližně vzdálenost 3 až 10 cm, než se typicky 
rozvidlí u flexura coli sinistra na pravou větev, anastomózující s řečištěm arteria colica 
media (s jejím ramus sinister), a levou větev, spojující se s arteria marginalis. Avšak 
podle některých autorů se tepna dělí již hluboko v okruží, místo terminální bifurkace dle 
Michelse /190/ asi 3 – 7 cm od okraje stěny střeva, průměrně 5 cm. V takovém případě 
mezi její levou a pravou větví neexistuje propojení a obě se tak makroskopicky stávají 
součástí okrajové Drummondovy tepny. Griffiths /103/ uvádí, že v 89% případů lze její 
větvení umístit do vzdálenosti menší než 5 cm od levého tračníkového ohbí.

V případě, že vzestupná větev dosahuje až k levému tračníkovému ohbí (73 –
86%), je její průsvit silnější než u sestupné větve a navíc vysílá několik větviček do 
okrajové tepny při colon ascendens. Může tedy sloužit jako jakási pomocná, druhotná 
arteria marginalis.

Nejtypičtější vzor odstupu arteria colica sinistra je dle literatury ve společném 
kmeni s první esovitou tepnou (62% Kachlík, 66% Nelson /201/), v ostatních případech 
odstupuje samostatně z kmene tepny (36,5% Kachlík, 28% Nelson /201/), jako aberantní 
větev z arteria mesenterica superior (1,5% Kachlík, 4% Nelson /201/) přes arteria colica 
media nebo z bifurkace či trifurkace větví z kmene arteria mesenterica inferior.

Dle  Griffithse /103/ vydává v 25% případů v průběhu svého stoupání k flexura 
coli sinistra příčnou větev směrem ke colon descendens (nazývá ji ramus transversus) 
přispívající do okrajové tepny této oblasti.

Pro další informace viz Blagotič /33/, Desmaret /60/ a Liu /170/.

6.4.2.2.2. Arteria colica sinistra accessoria

Přídatná levá tračníková tepna se vyskytuje řidčeji, než ostatní výše zmíněné. V 
porovnání  se  4%  případů  Nelsona /201/ jsme  ji  ani  jedenkrát  v naší  sestavě 
nezaznamenali.  Sonneland /259/ ji uvádí jako větev z arteria mesenterica superior (typ 
VII svého dělení) s četností 0,4%. Pillet /217/ uvádí příklad takovéto tepny jako větve 
s aberantním odstupem z arteria hepatica communis (i když ji řadí zcela nevhodně do 
tzv. minoritního typu arteria mesenterica media). 

Úplné chybění arteria colica sinistra se uvádí kolem 2% (Nelson /201/), tak jako 
u ostatních arteriae colicae. V našem souboru opět nebylo zaznamenáno ani jednou. 
V takových případech bývá levé tračníkové ohbí zásobeno kolaterálním řečištěm z okolí 
(z  arteriae  pancreaticae,  tepen  tukového  obalu  ledvin  a  větviček  difúzní 
retroperitoneální pojivové tkáně, známé jako tzv. plexus Turneri /286/).

 Dle  Griffithse  /103/ musí  být  jakákoli  extramezokolická  céva  běžící 
k sestupnému tračníku nazírána jako arteria colica sinistra accessoria. S tímto názorem 
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lze  z  hlediska  terminologického  polemizovat,  neboť  v tom  případě  nebude  céva 
odstupovat ze svého obvyklého povodí arteria mesenterica inferior (pro niž je vhodný 
výraz  accessoria),  ale  z jiné  oblasti  (hepatické,  splenické,  pankreatické),  a  proto  si 
právem zaslouží označení aberrans.

6.4.2.2.3. Anastomosis magna Halleri = Arcus Riolani

Celý oblouk je malou součástí arteria marginalis Drummondi /71,72/, ale hraje 
v jejím průběhu nemalou úlohu.  U většiny starších  autorů se  však vůbec  nenalézají 
zmínky o jeho četnosti, konstantnosti, natož o tvaru a průsvitu. V případě chybění velké 
anastomózy je  přerušena  jak  kontinuita  okrajové tepny,  tak  důležité  propojení  mezi 
viscerálními větvemi břišní srdečnice. 

Pro přesné vymezení pojmu Hallerovy anastomózy /109-112, 231, 232/ je třeba 
připomenout,  že  jej  žádnou z polovin oblouku nemůže vytvářet  arteria  colica media 
accessoria.  Pouze  se  do  něj  vlévá  a  zesiluje  jej.  Z jejího  procentuálního  zastoupení 
v níže  uvedených typech poté  vyplývá,  že  je  častější  a  silnější  u  delších arkád a  u 
krátkých  oblouků  je  slabá,  ba  dokonce  někdy  zcela  chybí.  Přikláníme  se  k názoru 
Stewarda /269/, který uvádí, že je přítomna ve 100%, tudíž je absolutně konstantní co 
do své existence.  Corsy a Aubert /52/ v 1% případů nalezli propojení slabou cévou za 
přítomnosti velmi silných arteria colica dextra et sinistra, což ale sami autoři považují 
za artefakt při provádění nástřiku nebo preparaci vzorku.

Rozdělení anastomózy podle   Pikkieffové   /216/ bere v potaz její délku a umístění, 
její  práce  však  neukazuje  procentuální  zastoupení  jednotlivých  případů  přítomnosti 
nebo  nepřítomnosti  zúčastněných  tepen.  Tabulka  6.3.  shrnuje  procentuální  výskyt 
jednotlivých typů.

Tabulka 6.3. Typy anastomosis magna Halleri a jejich procentuální zastoupení

Typ Procenta
z celkového 

počtu

Arteria 
colica 
dextra

Arteria colica media 
accessoria

Anastomosis 
accessoria

I 3,3% 20% 80% (z toho 38% z AMS) 10%
II 18,3% 14% 36% 15%
III 6% 33% 33% 0%
IV 36% 30% 18% 10%
V 5,3% 18,7% 50% (z toho 75% z AMS) 18,7%
VI 12% 53% 3% 3%
VII 6% 22% 0% 0%
VIII 2% 0% 0% 0%
IX 2% 33% 17% 33%
X 2% 29% 43% 0%
XI 2% 14% 57% 0%
XII 2% 33% 0% 0%
XIII 3% 0% 0% 71%

I – nejdelší typ od flexura coli dextra po flexura sigmoidea
  Ia – přítomna arteria colica media accessoria jako větev z horní okružní tepny
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  Ib – přítomna arteria colica media accessoria jako větev z dolní okružní tepny
  Ic – bez přídatné střední tračníkové tepny
U této formy na rozdíl od hojně přítomné přídatné střední tračníkové tepny (80%) není 
vyvinuta tračníková tepna pravá ve stejném procentu případů (80%), avšak nikoliv u 
týchž jedinců. V jednom případě se vyskytla i tzv. anastomosis accessoria (10%). Typ I 
je uveden v Sobottově atlase /255/.
II – častější je typ oblouku běžící podél celého příčného tračníku od flexura coli dextra  
po flexura coli sinistra.
U tohoto typu s kratším obloukem je arteria colica media accessoria přítomna jen v 36% 
případů (bez udání místa jejího odstupu), arteria colica dextra chybí opět ve vysokém 
počtu případů (86%) a anastomosis accessoria je přítomna v 5 případech (15%). Tuto 
formu nalezneme jako standard v Rouvièrově atlase /viz 216/.
III –  kratší typ oblouku rozepjatého mezi flexura coli dextra a levou třetinou colon  
transversum.
Pro tento druh je  charakteristická arteria  colica media accessoria odstupující  z horní 
okružní tepny, její procentuální zastoupení je opět jen třetinové (33%), stejně jako u 
pravé  tračníkové  tepny.  Tzv.  přídatná  anastomóza  nebyla  u  tohoto  typu  vůbec 
zaznamenána. Tuto formu můžeme spatřit na obrázcích např. v atlase Hartmanna /118/ 
nebo Henleho /122/.
IV – nejčastější forma arkády běžící podél příčného tračníku od jeho pravé třetiny až  
k levému tračníkovému ohbí.
Výskyt arteria colica dextra je dvakrát vyšší než arteria colica accessoria media, i když 
dosahuje  jen  třetiny  případů.  Opět  zde  můžeme  nalézt  anastomosis  accessoria 
v obvyklých 10% případů. Pro relativně vysokou četnost výskytu tohoto typu je její 
obraz zachycen ve více atlasech, např. u autorů Sappeye /243/, von Luschky /173/.
V – dalším způsobem uspořádání anastomosis magna Halleri  je její  rozprostření od 
pravé třetiny příčného tračníku až k ohbí esovitého tračníku, uvedené v Gegenbauerově 
díle /92/.
  Va – přítomna arteria colica media accessoria jako větev z horní okružní tepny
  Vb – přítomna arteria colica media accessoria jako větev z dolní okružní tepny
  Vc – bez přídatné střední tračníkové tepny
Ačkoli  je  anastomóza  posunuta  hodně  doleva  a  aborálně,  přesto  se  v této  formě 
vyskytuje  arteria  colica  dextra  jen  v necelé  jedné  pětině  případů,  stejně  často  jako 
přídatná anastomóza mezi levou a přídatnou střední tračníkovou tepnou, avšak nikoli u 
týchž jedinců.
VI –  krátkým  typem tepenného  oblouku  je  ten,  který  míří  od  pravé  třetiny  colon  
transversum pouze do jeho levé třetiny.
Jak přídatná střední tračníková tepna, tak přídatná anastomóza jsou zde velmi vzácným 
jevem  (zaznamenány  jen  jedenkrát),  zatímco  pravá  tračníková  tepna  je  tu 
v nadpolovičním počtu případů, je tedy téměř normou. Tento případ považují za normu 
autoři jako např. Schalteholz /250/ nebo Poirier /219/.
VII –  nejkratší  formou  arteriální  arkády  umístěné  pouze  ve  střední  třetině  colon 
transversum bez jakékoli přídatné cévy (ať už se jedná o arteria colica media accessoria, 
nebo o anastomosis intermesenterica accessoria). 
Arteria colica dextra je přítomna jen asi v pětině případů. Toto uspořádání není uvedeno 
v žádném velkém nebo významném anatomickém atlase.
VIII –  řídký  druh  anastomózy  zabírající  aborální  polovinu  pravé  třetiny  příčného 
tračníku a navazující jeho prostření třetinu bez přítomnosti všech tří sledovaných tepen.
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IX – stejně vzácná a rovněž stejně dlouhá forma oblouku, avšak rozdílně umístěná – je  
ohraničena začátkem prostřední třetiny colon transversum a středem jeho následující  
levé třetiny. 
V tomto případě tu jsou všechny tři tepny přítomny, ovšem z nízkého počtu případů 
nelze vyvozovat jednoznačné závěry.
X – rovněž nepříliš četný, mírně delší typ propojení obou tračníkových tepen, je typ 
vedoucí od začátku prostřední třetiny až k levému tračníkovému ohbí. 
Opět se tu můžeme setkat jak s přídatnou střední tračníkovou tepnou (43%), tak s arteria 
colica dextra (29%). Přídatná anastomóza tu však chybí.
XI – též neobvyklý druh arkády, opět o něco  delší než předešlý, začínající  na témž 
místě a dosahující až do dolní poloviny sestupného tračníku (2%). 
Zatímco pravá tračníková tepna je zaznamenána jen ve 14%, přídatná střední tračníková 
tepna je tu v nadpolovičním počtu případů, je tedy téměř normou (57%). Anastomosis 
accessoria opět chybí.
Poznámka: Typy VIII až XI jsou dle Pikkieffové /216/ uváděny jen jako podtypy jedné 
formy (VIII)
XII – zcela jiným druhem je uspořádání do tzv. dvouřadého oblouku.
Základní  arkáda je umístěna přibližně v polovině mesocolon transversum, mezi  jeho 
kořenem a okrajem příčného tračníku. Na obvyklém místě anastomózy se pak nacházejí 
jeho  větve,  jejichž  uspořádání  nápadně  připomíná  arkády  arteriae  jejunales.  Ze  tří 
pravidelně sledovaných tepen se tu vyskytuje jen pravá tračníková artérie v jedné třetině 
případů.
XIII – do posledního typu patří nálezy, u nichž není vytvořena žádná arkáda, nýbrž jen 
kratičká anastomóza bez náznaku tvaru oblouku. 
U  tohoto  typu  samozřejmě  zcela  chybí  arteria  colica  media  accessoria  a  rovněž 
překvapivě i arteria colica dextra. Vlastní střední tračníková tepna vytváří u této formy 
velmi silný kmen běžící šikmo k levému tračníkovému ohbí a téměř ve třech čtvrtinách 
nálezů vytváří tzv. přídatnou anastomózu.

Podobné informace rovněž přinášejí Courbier /54/ a Diemel /61/.

6.4.2.2.4. Anastomosis accessoria intermesenterica Villemini

O velké anastomóze mezi větvemi okružních tepen se objevuje nějaká zmínka v 
každé  anatomické  literatuře  zabývající  se  tématem  cév  a  střeva.  O  anastomosis 
accessoria, další přídatné spojce mezi levou a střední tračníkovou tepnou však většina 
zdrojů mlčí.  První její vyobrazení přinesl  Mascagni /180/ (1787),  avšak bez bližšího 
popisu. Sporé informace uvádí  Corsy a  Aubert /52/ (1913), první povrchní popis pak 
Villemin  /295/  (1920) jako  „anastomose  central  intermésentérique“,  po  němž  ji 
francouzští  autoři  často  pojmenovávají  (z  tohoto  důvodu  je  zde  použito  jako 
eponymum). Obšírněji se o anastomóze zmiňuje jen Pikkieffová /216/ (1931), která pro 
ni  poprvé  uvádí  jméno  „anastomosis  accessoria“.  Pozdější  autoři  ji  nazývají 
„intermesenteric  arcade“.  Vandamme  /290,  291/  používá  pojem  „arcus 
intermesentericus“,  Bertelli /28, 29/  termín „intermesenteric trunc“ a někteří autoři ji 
dokonce nazývají Riolanův oblouk - poprvé Grant (1944) /viz 216/, dále Basmajian /18/  
(1955).  Andrejew  /9/,  Huard  /130/,  Pikkieffová /216/ a Testut  /278/  používají  toto 
pojmenování pro část arteria marginalis coli v oblasti slezinného ohbí tračníku spojující 
řečiště arteria colica media et sinistra. Ve velkých slovnících (Dorland /66/, Stedman 
/266/) není definice uvedena vůbec, někteří autoři dokonce používají tento název pro 
samotné mesocolon nebo pro prohnutí příčného tračníku. Tyto mylné závěry zřejmě 
vycházejí z Riolanova /231, 232/ popisu o tračníku „zahýbajícím zpět jako oblouk nebo 
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arkáda ve svém průběhu od pravé ledviny směrem ke slezině“. Ačkoli vlastní Riolanův 
/231,  232/ popis  střevních  tepen  pozbývá  hodnoty  v podrobnostech,  jeho  kresby 
ukazují, že měl povědomí o cévách v okrajích střevních závěsů, které nám jsou známy 
jako arteria marginalis coli. Pro přesné rozlišení této centrální spojky od anastomosis 
magna Halleri bylo navrženo i jméno „anastomosis parva“. Ačkoli by tento název mohl 
být  jejím protikladem vzhledem k její  absolutní  délce  (bývá  kratší  než  anastomosis 
magna  Halleri)  a  přítomností  (nekonstantní,  vyskytuje  se  do 10%),  bývá její  lumen 
často  širší.  Proto  je  jako  vhodný  návrh  předložen  jednoznačně  určující  název 
anastomosis intermesenterica accessoria (Villemini)  podle následujícího vymezení, 
které je stanoveno jako:

a) propojení přímo kmenů arteria mesenterica superior et inferior
b)  propojení  některé  z jejich větví  v mezenteriu,  blízko u jeho kořene,  nikoli 

však u střevního okraje
Anastomosis intermesenterica accessoria tudíž součástí arteria marginalis coli a 

rovněž z ní nezačínají arteriae rectae. Probíhá blízko nebo přímo u vena mesenterica 
inferior  a  vytváří  tak  druhý,  přídatný  arteriální  oblouk,  ohýbající  se  kolem  flexura 
duodenojejunalis a přebíhající ligamentum suspensorium duodeni. Přesná kritéria pro 
její vymezení uvádí ve své práci Williams /301/ (1957).

Kritéria pro stanovení anastomosis intermesenterica accessoria (dle Williamse)
1. Tepna musí být přibližně stejného kalibru jako předpokládaná arteria marginalis coli 
v témže vzorku. Okrajová tepna musí být v každém případě přítomná.
2.  Horní  konec  anastomotické  větve  musí  odstupovat  z arteria  mesenterica  superior 
nebo z arteria colica media.
3.  Dolní  konec  anastomotické  větve  musí  odstupovat  z arteria  mesenterica  inferior, 
arteria colica sinistra nebo jejího ramus ascendens. Ramus ascendens arteriae colicae 
sinistrae je považován za dolní konec anastomotické větve jen v případě, že céva běží 
kraniálně  podél  plica  paraduodenalis  k levému tračníkovému ohbí  a  s určitostí  není 
součástí arteria marginalis coli v místě vzniku anastomotické větve.
4. Vzdálenost mezi kořenem střevního závěsu a anastomotickou tepnou by neměla být 
větší než polovina vzdálenosti mezi kořenem mezenteria a stěnou tračníku.

Četnost intermezenterické anastomózy se pohybuje od 0% do 18% (0 % García-
Ruiz /91/, 5% Hovelacque /129/, 5,7% Basmajian /19/, 6% Huard /130/, 8% Kachlík, 9 
– 10%  Pikkieffová /216/,  10%  Moskowitz  /197/,  10%  Griffiths /103/,  11%  Williams 
/301/,  12%  Vandamme /290, 291/,  18%  Bertelli /29/,  18%  Villemin /295/).  Okrajové 
hodnoty  García-Ruize /91/, Hovelacquea /129/  a  Villemina /295/ postrádají v pracích 
všech  tří  autorů  bližší  podrobnosti.  Lze  se  tedy  držet  hodnoty  kolem  10  %  jako 
směrodatné. V polovině případů je její průsvit podobný průměru tepen, které spojuje, 
jinak je její lumen užší. Klinický význam této přespočetné anastomózy je nasnadě, a 
proto je třeba uvést i formy jejího uspořádání, jak je stanovila Pikkieffová /216/:

Název Arcus  Riolani,  Riolanova  arkáda  či oblouk  podle  výše  uvedených 
skutečností jednoznačně odpovídá části arteria marginalis coli v oblasti slezinného ohbí, 
je  tudíž  totožný  s pojmem  anastomosis  magna  Halleri a  nesmí  být  zaměňován 
s termínem anastomosis intermesenterica accessoria (Villemini).

Detailní dělení dle Pikkieffové je potřeba z     důvodů úplnosti též uvést:  
I – spojení mezi arteria colica media accessoria (větev z horní okružní tepny) a arteria 
colica sinistra (větev z dolní okružní tepny)
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  Ia – anastomóza začíná přibližně ze středu délky přídatné střední tračníkové tepny a 
vlévá se do horní třetiny arteria colica sinistra
  Ib – kanál mezi středem délky arteria colica media accessoria a místem odstupu arteria 
colica sinistra z dolní okružní tepny
  Ic – propojení mezi začátkem přídatné střední tračníkové tepny (těsně za odstupem 
z horní okružní tepny) a vlévá se do horní třetiny arteria colica sinistra
  Id – 2 anastomózy: první spojuje horní část arteria colica media accessoria s horní 
třetinou levé tračníkové tepny a druhá totéž místo s dolní třetinou téže cévy
II –  spojení mezi vlastní arteria colica media (větev z horní okružní tepny) a  arteria 
colica sinistra (větev z dolní okružní tepny)
  IIa – anastomóza propojující středy délek obou cév
  IIb – propojení mezi středem délky arteria colica media a místem odstupu arteria 
colica sinistra z dolní okružní tepny
  IIc – kanál mezi dolní třetinou střední tračníkové tepny a horní třetinou levé tračníkové 
tepny
III – spojení přímo mezi kmeny obou okružních tepen
IV – anastomóza mezi kmenem arteria mesenterica superior a arteria colica sinistra

Kolaterálám v intermezenterické  oblasti  se  obšírněji  věnují  Baylin  /21/,  David  /57/,  
Doskočil /69/, Lindström /166/, Moskowitz /197/, Muller /199/ a Renner /228/.

6.4.2.2.5. Arteria colica media sinistra

Synonyma:  arteria  sigmoidea  prima,  arteria  coli  descendentis,  arteria  colica  media 
accessoria.

Tato tepna, uváděná některými autory (Bertelli /29/,  Cabanié /45/, Le Guyader  
/162/, Hovelacque /129/, Laffont /160/, Lorin /172/, Testut /278/),  odstupuje z arteria 
colica sinistra nebo z arteria sigmoidea prima (vzácně z arteria mesenterica inferior – 
Testut /278/). Jejím cílem je dolní část sestupného tračníku, kam běží transverzálně, na 
rozdíl od ramus descendens arteriae colicae sinistrae. Dle Bertelliho /29/ v 33% chybí, 
v 33% je přítomná a ve zbývající třetině případů se vyskytuje společně s následující 
tepnou  (6.4.2.2.6.).  Její  terminální  větve  pak  anastomózují  kraniálně  s  ramus 
descendens arteriae colicae sinistra a kaudálně s arkádami arteria sigmoidea prima.

Většina  autorů  ji  však  neuvádí  jako  samostatnou  větev  nebo  se  o  ní  vůbec 
nezmiňují  (Michels /190/,  Sonneland /259/).  Dle  našeho  názoru  by  si  zasloužila 
označení  ramus colicus,  neboť odpovídá obdobné větvi na druhé straně, odstupující 
z arteria ileocolica. V naší sestavě byla přítomna v 47%, ale jejímu dalšímu studiu jsme 
nepřikládali větší váhu.

6.4.2.2.6. Arteria colica inferior sinistra

Synonyma: petit  artère  du  côlon,  arteria  colica  tertia,  arteria  coli  descendentis,  real 
sigmoid artery, penetrating artery, artery of the pelvic colon.

Bertelli /29/ označuje tuto tepnu za opravdu velmi nekonstantní a stanovil pro ni 
přesnou zásobovací zónu na rozhraní colon descendens et  colon sigmoideum.  Henle 
/122/ ji považuje za jednu ze dvou koncových větví arteria mesenterica inferior, Paturet  
/viz 29/ tímto názvem označil společný kmen pro arteriae sigmoideae a Sappey /243/ tak 
pojmenoval větev buď z některé arteria sigmoidea, jejich arkád nebo z arteria colica 
media  sinistra  (6.4.2.2.6.),  lépe  zvané  ramus  colicus  arteriae  colicae  sinistrae.  Jeho 
výklad se pak nejlépe blíží popisu nevýrazné větve.
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Bertelli /29/ vytváří dělení podle místa odstupu na tři typy:
I – odstup z arteria mesenterica inferior
Velmi vzácný typ (0,067% Bertelli /29/)
II – odstup ze společného kmene pro arteria colica sinistra a arteria sigmoidea prima 
(typ větvení arteriae sigmoideae B a C dle Kachlíka)
III – odstup z arteria colica sinistra

Celkový výskyt v literatuře je omezen na málo prací a pohybuje se pod hranicí 
38% (Bertelli /29/, Sage /242/), je vždy přítomen s arteria colica media sinistra.

Podle našeho názoru se jedná pouze o další typ ramus colicus, který může být od 
předchozího v případě výskytu obou odlišen pomocí výrazu ramus colicus accessorius. 
V naší sestavě byl přítomen pouze ve 12% případů.

6.4.2.2.7. Arteriae sigmoideae

Synonyma: arteriae colicae inferiores.
Arteria sigmoidea prima = arteria sigmoidea superior, arteria sigmoidea sinistra, arteria 
suprema, arteria colica inferior sinistra.
Arteria sigmoidea secunda = arteria sigmoidea media.
Arteria  sigmoidea  tertia  (podle  počtu  esovitých  tepen  a  jejich  existence  často 
zaměňovány názvy pro jiné než první arteria sigmoidea) = arteria sigmoidea inferior, 
arteria sigmoidea dextra. 

Tato práce se přidržuje nejjednoduššího určení esovitých tepen jako těch, jež 
běží alespoň nějakou část jejich průběhu v mesocolon sigmoideum směrem k esovitému 
tračníku, jejž zásobují, nezávisle na přesném místě jejich odstupu.

Arteriae sigmoideae přivádějí krev celému esovitému tračníku a v případě slabé 
arteria colica sinistra se rozšíří oblast jejich zásobení i na dolní část sestupného tračníku. 
Jsou  dobře  viditelné  při  prosvícení  během  laparotomie,  pokud  tomu  nebrání  velké 
nahromadění tuku nebo mnohočetné nádorové metastázy v uzlinách.

Esovité  tepny,  odstupující  z  laterální  strany  arteria  mesenterica  inferior,  se 
vějířovitě rozbíhají intraperitoneálně v mesocolon sigmoideum. To široce odstupuje od 
zadní stěny břišní (10 – 20 cm široké v bázi a 7 cm dlouhé) a vytváří hluboký recessus 
intersigmoideus Treitzi. Začátek esovitého tračníku je dán přibližně místem vzniku jeho 
závěsu, což je někde v oblasti průmětu crista iliaca nebo u horní hranice musculus psoas 
major.  Jeho makroskopická  i  mikroskopická  morfologie  se  nikterak  neliší  od  colon 
descendens, snad jen v šíři průsvitu, který však není pravidelný.

Počet tepen pro esovitý tračník je proměnlivý a závisí na délce a šířce mesocolon 
sigmoideum. Pokud je závěs dlouhý a široký, některé z nich začínají z arteria colica 
sinistra (= ramus ascendens);  je-li  mesocolon krátké a  úzké,  většina větví odstupuje 
z arteria rectalis superior (= ramus descendens) a ostatní z ramus medius.

Ačkoli  někteří  autoři  tvrdí,  že  arteriae sigmoideae přímo neexistují  (Falcone 
/80/), jiní je nazývají arteriae colicae inferiores (Braithwaite /37, 38/), největší diskuze 
se  vedou  o  jejich  klasifikaci  vzhledem  k dalším  bodům  (Cabanié  /45/,  Ssoson-
Jaruschewitsch /264/, Toupet /282/, Vuillard /298/). 

Počet, odstupy a průsvity arteriae sigmoideae náležejí k nejvariabilnějším mezi 
střevními tepnami. Jejich počet v literárních zdrojích kolísá mezi 1 a 5,  Rubesch /240/ 
dokonce  uvádí  čísla  1  –  9,  v naší  sestavě  jsme  zaznamenali  2,  3  nebo  4  arteriae 
sigmoideae. Ve 45% (Griffiths /103/) až 55% (Drummond /72/) případů první esovitá 
tepna  odstupuje  z levé  tračníkové  tepny.  Ojedinělé  jsou  případy,  v  nichž  všechny 
arteriae sigmoideae odstupují z arteria colica sinistra.
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Esovité tepny se dále dělí a vytvářejí 2 – 3 řady arkád, zcela výjimečně mohou 
formovat i čtvrtou řadu oblouků. Tyto navzájem propojené arkády vytvářejí tzv. arcus 
marginalis  Mondori,  poprvé  zakreslený již  von Hallerem /110,  111/.  Celý  závěs  je 
protkán tepennou sítí, která zásobuje arteria marginalis, běžící od colon descendens ve 
vzdálenosti 1 – 7 cm od okraje stěny colon sigmoideum.  Pope /220/  i Steward /269/ 
uvádějí, že počet a větvení arkád, jakož i vzdálenost okrajové tepny od střeva nejsou 
odvislé od pohyblivosti  a  délky mezosigmoidea.  Přes existující  rozsáhlou variabilitu 
počtu,  odstupů,  větvení  a  uspořádání  esovitých  tepen  není  naštěstí  jejich  přesný 
topografický popis příliš zásadní pro chirurgické zásahy.

6.4.2.2.8. Griffithsův bod

Griffithsův  bod  je  jeden  ze  tří  tzv.  „slabých  či  kritických  bodů“  na  arteria 
marginalis  Drummondi,  která  běží  podél  stěny  celého  tlustého  střeva.  Byl  popsán 
poprvé Griffithsem /103/ v roce 1956 a je umístěn u flexura coli sinistra za posledním 
větvením arteria colica sinistra (viz obrázek 6.4.).  Toto větvení na ramus ascendens 
(dexter) et descendens (sinister) je vzdáleno přibližně 5 cm od okraje střeva v oblasti 
levého  tračníkového  ohbí.  Ramus  ascendens  se  napojuje  na  arteria  colica  media 
z povodí arteria mesenterica superior, ramus descendens naopak na arteria marginalis. 
Zde, mezi oběma větvemi, se nalézá výše zmíněná obloukovitá anastomóza mezi levou 
a pravou větví arteria colica sinistra. Ta je podle literárních údajů vytvořena ve velkém 
rozpětí od 14% (Nelson /201/) přes 61% (Griffiths /103/) až po 100% (Steward /269/) 
případů. Avšak dle  Griffithse /103/ v dalších 32% existuje jen jako slaboučká tepénka 
(1% dle Corsyho a Auberta /52/) a v 7% dokonce úplně chybí a v propojení obou konců 
arteria marginalis tu hrají důležitou roli levá a pravá větev posledního rozvidlení arteria 
colica  sinistra.  Naše  sestava,  shodně  se  Stewardem /269/,  nezaznamenala 
makroskopické chybění arteria marginalis v oblasti Griffithsova bodu. 

V  případě  podvazu  při  chybění  anastomózy  v  oblasti  Griffithsova  bodu  by 
z hlediska  makroskopické  anatomie jeho místo mělo ležet  proximálně  před poslední 
bifurkací  arteria  colica  sinistra,  aby  byla  kontinuita  arteria  marginalis  zachována  a 
střevo bylo tak uchráněno možné ischémie a následné nekrózy jeho části za podvazem 
cévy.

Ovšem  řečiště  je  dále  propojeno  v oblasti  podslizničního  vaziva,  v němž  se 
nacházejí  intramurální  pleteně  zajišťující  dostatečné  zásobení  oblasti  postižené 
podvazem nebo ucpáním cévy, která je zdrojnicí pro určitý úsek střeva. Tímto je celá 
diskuze o funkčním, fyziologickém významu Griffithsova kritického bodu ukončena a 
patří už jen do historických učebnic o průběhu poznávání cévního zásobení tlustého 
střeva.

6.4.2.2.9. Toupetův bod

Toupet /282/ zjistil  při  studiu arteriogramů oblasti  esovitého tračníku,  že pro 
arteriae sigmoideae nejsou důležité jejich odstupy, nýbrž zakončení, která byla v té době 
nejvíce opomíjenou součástí chirurgických zásahů a postupů. Žádná esovitá tepna není 
delší než 15 cm, což je vysoce významným faktorem při mobilizaci colon sigmoideum 
v oblasti  jeho ohbí.  Vzdálenost mezi  linea anocutanea a  místem styku mezi  první  a 
druhou arteria sigmoidea je podle něj 20 – 25 cm. Prokázal, že arteriae sigmoideae jsou 
zakončené nejčastěji ve tvaru připomínajícím klepeta humra nebo zuby hřebene, a tudíž 
jsou mezi sousedními tepnami jeden až tři „kritické“ body (vždy podle počtu esovitých 
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tepen) ve vzájemných anastomózách (viz obrázek 6.4.), neboť tu dle něj v 66% chybí 
arteria  marginalis  coli.  Tyto  body  tedy  mohou  existovat  kdekoli  mezi  jednotlivými 
esovitými  tepnami.  Tuto  teorii  potvrdil  i  Archibald  /12/,  který  upozorňoval  na 
skutečnost,  že  mesocolon  sigmoideum  je  příliš  krátké  na  použití  pro  delší  střevní 
anastomózu.  Pokud  je  staženo  pod  tahem,  dojde  zcela  jistě  k zúžení  jak  arteriae 
sigmoideae tak arteria rectalis superior, a tím k neblahým následkům, např. možnosti 
uskřinutí arteria mesenterica inferior. Dle Drummonda /72/ chybí mezi předposlední a 
poslední esovitou tepnou anastomóza v 10%, v dalších 40% je sice přítomna, ale nikoli 
v dostatečné šířce svého průsvitu, aby mohla zabezpečit kolaterální oběh. Michels /190/ 
naopak toto popírá  a  tvrdí,  že  nenalezl  žádný důkaz  pro chybění  arteria  marginalis 
v oblasti  colon  sigmoideum,  tudíž  zcela  popírá  přítomnost  Toupetových  bodů. 
V souladu s Michelsovými nálezy  /190/ jsou i výsledky naší studie.  Turnbull /viz 190/ 
tvrdí,  že  rectum může  být  při  vynětí  uvolněno  až  k úrovni  musculus  levator  ani  a 
přerušeno v jakékoli úrovni pod čárou vedenou 10 centimetrů nad rovinou zdvihače řitě. 
Za těchto podmínek může aborální segment konečníku přežít jsa zásoben krví přes obě 
arteriae  rectales  mediae  et  inferiores.  Tračníkový  segment  pro  anastomózu  může 
zahrnovat colon descendens, ale pouze 6 – 8 cm z orální části colon sigmoideum, neboť 
u  ostatní  části  střeva  není  zaručeno  dostatečné  prokrvení  přes  arteria  marginalis. 
Nepřerušeným propojením řečiště v oblasti podslizničního vaziva zajišťují intramurální 
pleteně  dostatečné  zásobení  oblasti  postižené  podvazem nebo  ucpáním cévy,  jež  ji 
zásobuje, a celá diskuze je rovněž obsoletní jako u výše zmíněného Griffithsova bodu.

Obrázek 6.4. Kritické body mezi větvemi tračníkových tepen
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6.4.2.2.10. Arteria rectalis superior

Synonyma: arteria haemorrhoidalis superior, arteria rectalis, arteria rectalis cranialis.
Sestupná  větev  arteria  mesenterica  inferior,  de  facto  její  přímé  pokračování, 

zvané  arteria  rectalis  superior,  začíná  arbitrárně  při  přechodu  přes  linea  terminalis 
z velké pánve do pánve malé,  ačkoli  dosti  nepřesně se  často uvádí  jako bod změny 
jména místo přeběhu přes vasa iliaca communa, někdy dokonce přes vasa iliaca externa 
levé strany. Starý, bohužel stále ještě často používaný název, s nímž se v anglofonních 
zemích můžeme setkat dodnes, zní arteria haemorrhoidalis superior.

Délku arteria  rectalis  superior  od jejího začátku z konce dolní  okružní  tepny 
stanovil  Pope /220/ na 18 cm, čemuž přibližně o 1 – 3 cm méně odpovídají i nálezy 
v našem souboru.

Nad  rozvidlením  vybíhá  z  jejího  kmene  několik  větví.  Jedná  se  o  zpětně 
probíhající větev k esovitému tračníku, zapojenou do soustavy okrajové tepny, dále o 
arteria  rectosigmoidea  a  několik  menších  větví  mířících  ke  stěně  střeva  víceméně 
souběžně s jeho stěnou. Již Drummond /72/ si všiml, že se jedná o tepénky probíhající 
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elipsovitě  dolů  a  vpřed  podél  osy  střeva  navzájem spolu  anastomózující  přes  malé 
spojky.  Jejich průsvit  je proměnlivý a počet kolísá mezi čísly 1 – 5 (Pope /220/)  v 
závislosti na délce konečníku, umístění odstupu nebo chybění poslední esovité tepny a 
na výšce rozvidlení arteria rectalis superior. Nyní jsou považovány za konstantní, leč 
doplňkové  a  nepravidelné,  bezejmenné  cévy.  Je  na  komisi  FCAT,  aby  posoudila 
případné pojmenování těchto struktur.

Nezřídka byly nalezeny případy, v nichž arteria rectalis superior anastomózovala 
s některou  viscerální  větví  vnitřní  pánevní  tepny  –  např.  s arteria  uterina,  vaginalis, 
arteria vesicalis inferior nebo s rami prostatici (Michels /190/, Pope /220/).

Vzhledem ke značnému průsvitu,  velkému počtu anastomóz (4 – 6 na každé 
straně)  a  predominantních  místech  vstupu  cév  do  stěny  střeva,  a  tudíž  vzniku 
nitrostěnových pletení, jsou větve horní konečníkové tepny považovány za hlavní zdroj 
tepenného zásobení rekta. Na rozdíl od tračníkových tepen, které vytvářejí vzájemně 
anastomózující arkády předtím, než vstoupí do stěny střeva, konečníkové tepny oblouky 
nevytvářejí a během svého sestupu vcházejí do stěny rekta přímo a nezávisle.

6.4.2.2.11. Sudeckův bod

Synonymum: Hartmannův kritický bod.
Třetí a poslední „kritický“ bod v oblasti okrajové tepny tlustého střeva uvádí v 

literatuře poprvé Paul Herman Martin Sudeck (1866 – 1945)  v roce 1907 a umisťuje jej 
mezi  poslední  (=  nejkaudálnější)  arteria  sigmoidea  a  arteria  rectalis  superior  (viz 
obrázek 6.4.) /273/. O dva roky později ho popsal nezávisle na Sudeckovi francouzský 
chirurg Henri Albert Hartmann /117/ (1860 – 1952). 

V oblasti  přechodu esovitého tračníku a konečníku je anastomóza tvořící část 
arteria marginalis opravdu makroskopicky vytvořena jen někdy (16%  Michels /190/,  
33% Kachlík). Význam Sudeckova bodu byl však také z hlediska břišní chirurgie brzy 
zpochybněn. Přestože makroskopicky je anastomóza jakéhokoli kalibru ve 40 – 84% 
neprokazatelná, existuje na mikroskopické (intrinsické, vnitřní) úrovni v oblasti malých 
spojek mezi větvemi v mesocolon sigmoideum a mezi vasa recta, které chybění větší 
cévy plně zastoupí. Úloha arteria marginalis je tak nahrazena sítí mnoha menších cévek. 
Také intramurální pleteně tu, jako v předchozích oblastech, hrají nenahraditelnou úlohu 
kolaterálního oběhu.

První popis anastomózy mezi poslední arteria sigmoidea odstupující a zpětně se 
vracející  větve arteria rectalis superior pro esovitý tračník nalezneme v díle  Quénua 
/225/  (1893).  Sudeck ve  své  původní  práci  /273/  popsal  „kritischer  Punkt“  při 
abdominoperineální resekci konečníku jako místo odstupu poslední (= nejkaudálnější) 
arteria  sigmoidea.  Podvaz  distálně  od  toho  bodu  vždy  vede  dle  Sudecka  /273/  ke 
gangréně a nekróze poslední části colon sigmoideum a konečníkového pahýlu, neboť 
mezi poslední esovitou tepnou a horní konečníkovou tepnou neexistuje žádné propojení. 
Následně navrhoval podvazovat arteria rectalis superior nad odstupem poslední arteria 
sigmoidea, aby tato zabezpečovala propojení co by okrajová artérie, která v této oblasti 
chybí.  Jeho  teorii  podporovalo  a  potvrdilo  mnoho  slavných  anatomů  a  chirurgů 
(Hartmann  /117/,  Rubesch  /240/,  Drummond  /71,  72/,  Forgue  a Millaud  /85/,  
Sunderland /274/ , Balice /16/, Toupet /282/, Archibald /12/, Steward a Rankin /269/,  
Greenberg /101/, Basmajian /19/, McGowan /183/).

Poprvé byl Sudeckův bod zpochybněn již v roce 1929 Popem /220/, ale důkaz 
z chirurgické praxe podali až v roce 1948 Bacon a Smith /14/, kteří provedli anastomózu 
colon  transversum  a  pahýlu  konečníku  na  úrovni  anorektálního  přechodu. Dixon 
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znevážil  Sudeckovu teorii  /273/  názorem,  že  dolní  konečníkový  pahýl  může  přežít, 
pokud je zachován neporušený přívod krve přes arteria rectalis inferior. Ault, Castro a 
Smith  /13/ dokonce  tvrdili,  že  Sudeckův  bod  má  být  zcela  ignorován,  neboť  i  při 
vysokém podvazu  dolní  okružní  tepny  nad  odstupem arteria  colica  sinistra  se  krev 
dostane až do konečníku. Nakonec provedl Griffiths /103/ velkou anatomickou studii na 
100  tělech  a  20  arteriogramech  a  potvrdil  s konečnou  platností,  že  tzv.  Sudeckův 
kritický bod postrádá jakoukoli anatomickou důležitost, neboť názor o jeho existenci 
byl založen na špatných závěrech vyplývajících z nekvalitních nástřiků a jejich malého 
počtu.  Griffiths /103/ prokázal,  že  i  po  podvázání  arteria  mesenterica  inferior  se 
neobjevily žádné následky během resekce dolní části tračníku a konečníku, poněvadž 
odpovídající krevní přítok byl zabezpečen přes arteria marginalis coli a její propojení 
s řečištěm  arteria  mesenterica  superior.  O  několik  let  později  potvrdil  svoji  teorii 
rentgenologickými  studiemi  s pooperačními  nástřiky  a  prokázal  nezpochybnitelně 
existenci anastomózy mezi poslední esovitou tepnou a horní konečníkovou tepnou přes 
malé spojky a plexus submucosus. 

 Podle  Drummonda  /72/,  Browna  /41/  a Frédérica  /87/ se  makroskopické 
anastomózy v oblasti arteria rectosigmoidea vyskytují v 80%, ve 40% jsou potom kvůli 
svému  příliš  úzkému  průsvitu  pro  zásobování  střeva  bezvýznamné.  Ssoson  /264/ 
dokonce veškeré anastomózy popírá. S Griffithsovým /103/ názorem se však ztotožňují 
ve svých významných pracích Mayo /182/ a Pope /220/.

V současnosti  také  většina  chirurgů  považuje  tzv.  Sudeckův  kritický  bod  za 
irelevantní pro abdominoperineální resekce. Proti tomu nám však staví svůj názor práce, 
v níž  McGregor /184/ tvrdí, že při podvazu pod úrovni Sudeckova kritického bodu se 
tok  krve  obrací  a  krev  stoupá  z řečišť  arteria  rectalis  media  et  inferior  přes  arteria 
rectalis  superior  až  do  oblasti  esovitého  tračníku.  Rozporuplnost  názorů  na  cévní 
zásobení  této  oblasti  vzniká  zřejmě  proto,  že  makroskopicky  v oblasti  colon 
sigmoideum  opravdu  často  chybí  propojení  jednotlivých  povodí  pomocí  arteria 
marginalis,  zatímco při  mikroskopicky zaměřeném výzkumu (např.  pomocí  podvazů 
nebo  nástřiků  kontrastní  látky  s následným  snímkováním)  se  jakákoli  existence 
přerušení toku krve popírá. Jasným závěrem pro naše vědomosti i učebnice by mělo být, 
že i přes makroskopické nedostatky v celistvosti arteria marginalis coli v oblasti colon 
sigmoideum je  přes  pleteně  ve  stěně  střeva  dostatečně  zajištěn  kolaterální  oběh  po 
chirurgickém zásahu.

Vysoké podvazy arteria mesenterica inferior začal provádět Miles /192/ (1908) a 
Hartmann /117/ (1909) jako pokus o zničení všech postižených mízních uzlin v této 
oblasti  při  nádorech  sestupného  a  esovitého  tračníku  a  konečníku  podle  dřívější 
Archibaldovy /12/ zkušenosti,  že  při  přiložení  ligatury na odstup arteria  mesenterica 
inferior se tuší při nástřiku naplní celé její povodí přes arteria marginalis. Tuto teorii 
nakonec  potvrdili  studií  na  pacientech  Ault,  Castro  a Smith  /13/, a  mnoho  dalších 
autorů.  Grinnell  a Hiatt  /viz  190/ zjistili,  že  metastázy  nádorů  se  opravdu  šíří 
centripetálně, a proto mají vysoké podvazy při resekci svoje opodstatnění.

6.4.2.2.12.  Arteria rectosigmoidea

Synonyma: arteria sigmoidea ima, arteria sigmoidea inferior
Tato  tepna,  kterou  zcela  opomíjí  nejen  poslední  anatomické  názvosloví 

Terminologia Anatomica z roku 1998, ale i  všechna předchozí,  patří  mezi struktury, 
které  vyvolávají  neustálou  pozornost,  neboť  reprodukce  její  existence,  průběhu  a 
odstupu se autor od autora liší. Žádní starověcí, středověcí ani první významní autoři 
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moderní  doby tuto  tepnu nepopisují.  Archibald  /12/,  Drummond /70-72/,  Hartmann 
/117/, Rubesch /240/ a Sudeck /273/ ji všichni považovali za poslední esovitou tepnu a 
proto  ji  označovali  jako  arteria  sigmoidea ima (Rubeschi).  Detailně  ji  pak  již  jako 
arteria  rectosigmoideae  první  popsal  roku  1929  Pope  /220/.  Na  rozdíl  od  arteriae 
sigmoideae, které vykazují transverzální průběh, arteria rectosigmoidea běží souběžně 
s konečníkem a zásobuje nejen oblast přechodu esovitého tračníku a konečníku, ale také 
horní jednu pětinu rekta. 

Přechod mezi tračníkem a konečníkem se vyznačuje postupnou přeměnou pruhů 
podélné svaloviny do celistvé svalové vrstvy. Závěs se výrazně zkrátí a po několika 
centimetrech úplně zmizí  a  pobřišnice  zůstává  pouze  na  přední  straně  rekta.  Oblast 
tohoto přechodu se nazývá tzv. rektosigmoideální zóna. Ačkoli se jedná o anatomický 
termín, jeho přesné vymezení stejně jako určení hranice tračníku a konečníku vzhledem 
k pohyblivosti, délce a variaci umístění odolávalo exaktnímu stanovení v minulosti.

Již  Gibson v roce 1697 (dle  Jonese  /145/)  umisťuje  začátek  rekta  na  úroveň 
prvního křížového obratle.  Treves /284/ (1885) naopak lokalizuje začátek konečníku 
proti  třetímu  obratli  a  zbývající  orální  část  označuje  jako  pánevní  tračník  (colon 
pelvicum), stejně jako později  Ionesco /140/ (1889). Od té doby používají chirurgové 
třetí  sakrální  obratel  jako  arbitrární  hranici  začátku  konečníku.  Délku  rekta  pak 
chirurgové stanovili mezi 9 – 16 cm (Yeomans, Edwards, Pennington, Cripps, Tutlle dle 
Stewarda /269/),  jež je větší u mužů, starších osob a může být dále prodloužena při 
jakémkoli roztažení. Někteří autoři se snažili umístit přechod tračníku v konečník do 
oblasti tzv. třetího svěrače - musculus sphincter ani tertius dle O´Beirneho (Gant /90/), 
ačkoli  anatomové  neprokázali  jeho  existenci  (Hyrtl  /133/).  Jiní  považovali  za 
inkriminované místo úroveň třetí, tedy proximální Houstonovy čili Nélatonovy příčné 
řasy (plica transversa recti sinistra superior). Její poloha je však proměnlivá, ačkoli jako 
hranice by byla velmi vhodná, zvláště pro proktology při endoskopickém vyšetření a 
operacích. Dalším možným pohledem by mohlo být rozvidlení arteria rectalis superior 
na  levou  a  pravou  větev,  které  je  umisťováno  právě  do  úrovně  druhého  až  třetího 
křížového  obratle.  Bohužel  často  je  popisováno  na  mnohem  nižší  úrovni  (Cripps,  
Rubesch /240/).

Rektosigmoideální zóna odpovídá přibližně oddílu střeva mezi poslední arteria 
sigmoidea a rozvidlením arteria rectalis superior. Poprvé tuto zónu popsal  Mayo /182/ 
(1917) prokazuje, že ve více než 80% případů se v koncové části esovitého tračníku 
jeho  průsvit  zužuje  a  objevují  se  podélné  slizniční  řasy;  nazval  tuto  koncovou část 
„rektosigmoideum“. Dle Popeho /220/ sahá toto pásmo přesně od úrovně odstupu první 
arteria rectosigmoidea (asi 1 – 2 cm pod promontorium ossis sacri) po dolní hranici 
horní  jedné pětiny konečníku po stranách a  vpředu téměř až do poloviny celé  jeho 
délky. Podle názoru Picaria /viz 190/ se kritická rektosigmoideální zóna rozprostírá 6 – 
8 cm směrem nahoru od bifurkace arteria rectalis superior. 

Všechny  následné  zmatky  a  rozdílné  názory  by  měla  smést  se  stolu  jasná 
definice  arteria  rectosigmoidea,  kterou   považujeme  za  bernou  minci  tak,  jak  ji 
definoval  Michels /190/:  jen  tu  či  ty  tepny,  vznikající  z arteria  rectalis  superior  po 
odstupu  poslední  arteria  sigmoidea  nad  jejím  rozvidlením,  běžící  souběžně 
s konečníkem a  zásobující  rektosigmoideální  zónu,  jak  byla  vymezena,  lze  nazývat 
arteria, popř. arteriae rectosigmoideae. V této oblasti přechází mesocolon sigmoideum 
v mesorectum, tzn. že se zkracuje a rozšiřuje, a tak zůstává pobřišnicí kryta jen přední 
strana střeva. Mayo /182/ ji považuje za konstantní tepnu, Sunderland /274/ popisuje její 
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80% přítomnost s polovinou případů s velmi úzkým kalibrem.  Michels /190/  uvádí ve 
své studii výskyt těchto cév celkem v 64% případů a jejich počet se pohyboval od jedné 
do tří, což odpovídá naší sestavě (71% výskytu 1 – 3 větví). Pokud tyto tepny chyběly 
(třetina  případů),  bylo  přechodné  pásmo  mezi  esovitým  tračníkem  a  konečníkem 
zásobeno párovou arteria rectalis superior, tzn. že její bifurkace byla posunuta výše. 
Esovitokonečníková  tepna  může  začínat  samostatně  nebo  ve  společném  kmeni 
s poslední arteria sigmoidea. Vždy má však vyvinutou anastomózu s poslední esovitou 
tepnou ve smyslu arteria  marginalis  Drummondi.  Ve většině případů větve z arteria 
rectosigmoidea  přesahují  se  svojí  oblastí  zásobení  do  oblasti  již  rozvidlené  arteria 
rectalis superior.

6.4.2.2.13. Arteria marginalis coli (Drummondi)

Synonyma:  Drummondova  marginální  tepna,  main  artery  of  colon,  primary  artery, 
parallel artery, paracolic artery

Arteria marginalis byla v literatuře poprvé zmíněná Mascagnim /180/, ale teprve 
von Haller /109/ v roce 1786 zdůraznil její část v oblasti levého tračníkového ohbí mezi 
řečišti arteria colica media et sinistra (viz 6.4.2.2.3.). Ačkoli byla tato tepna již koncem 
18. století známa, její popisy v knihách a atlasech vydávaných anatomy mnohých zemí 
byly stále opomíjeny nebo jen nedostatečně zmiňovány. Za důvod, proč tomu tak bylo, 
je považována variabilita arkád vytvářejících dohromady okrajovou tepnu. Haller /109/ 
uvádí, že oblouky jsou méně četnější a méně často větveny, než jak je tomu u tenkého 
střeva, a kmeny navazující na stopky arkád sledují průběh tlustého střeva. Další autoři 
(Cruveilhier /55/, Henle /122/, Quain /224/, Piersol /215/) se zmiňují o arkádách jen 
letmo nebo zdůrazňují  sekundární  a terciární  oblouky v oblastech tračníkových ohbí 
(Hyrtl /134/, Jamieson /141/, Gray /100/, Okinczyc /208/). Mnozí anatomové považovali 
takovou anastomózu a  její  přívodní  tepny za  řídké  či  dokonce  nepřítomné  (Merkel  
/187/, Cunningham /56/) s poukazem na uspořádání u hlodavců a přežvýkavců, u nichž 
jakékoli  propojení  mezi  řečišti  okružních  tepen  chybí.  S vzestupem  důležitosti  a 
úspěšnosti chirurgických výkonů na střevech se výzkum zaměřil i na tuto oblast. Litten 
/168/ (1875) uvádí svoje pokusy na psech jako důkaz nedostatečnosti této anastomózy 
mezi mezenterickými tepnami, což o 22 let později  Morestin (zmínka v Archibaldovi  
/12/) znovu na psech ve svém experimentu vyvrátil a Archibald /12/ v roce 1908 opět 
potvrdil, když prokázal propojení až do řečiště konečníkových tepen. Významné práce 
v této  oblasti,  ačkoli  s dnes již  překonanými  názory,  přinesli  Sudeck  /273/ (1907) a 
Rubesch /240/ (1910). 

Hlavní práci a první kvalitní důkaz přinesl až Hamilton Drummond /71/ v roce 
1913,  když  při  podvazu  odstupů  všech  tračníkových  cév  prokázal  nepřerušenost 
okrajové tepny v rozsahu od arteria ileocolica až po arteriae sigmoideae.  Jako první 
použil  jméno „arteria marginalis“  pro anastomózu probíhající  podél  celého tračníku. 
Proto po něm nese tato tepna jméno, ačkoli byla popsána již v roce 1786. Přes podporu 
dalších anatomů i animálních experimentátorů (Rothschild /239/) mnoho významných 
autorů  tuto  práci  i  teorii  popíralo  (Desmarest,  Jamieson  /141/).  Dnes  je  však 
považována za plně prokázanou (Billings /31/, Goes /96/, Sierociński /251, 252/) a měla 
by být součástí všech anatomických i chirurgických učebnic.

Podle  Stewarda /269/ se  jedná  o  téměř konstantní  tepnu (95%) běžící  podél 
mediálního  okraje  celého  tlustého  střeva,  vždy  je  přítomna  v oblasti  levého 
tračníkového ohbí mezi řečištěm arteria colica media et sinistra. U obézních pacientů je 
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právě  proto  jen  těžce  identifikovatelná.  Nejedná  se  o  jeden  kanál  se  stejným nebo 
postupně  se  zmenšujícím nebo zvětšujícím průsvitem,  ale  o  tepnu funkční,  fakticky 
tvořenou  několika  cévami  napojenými  na  sebe  v  soustavu  vytvářející  kolaterálu 
souběžnou  se  stěnou  střevní.  Morfologicky  je  znázornitelná  jako  několik  arkád 
nezapojených  do  sebe  přes  vrchol  své  konvexity,  jako  je  tomu  u  výše  uvedených 
klasických  střevních  tepen  probíhajícím  centrifugálně,  nýbrž  jsou  napojeny  za  sebe 
sériově přes své konce. Je-li  považována za jednolitý celek, hlavní tračníkové tepny 
mohou být vydávány za její zdrojnice. Pokud chybí okrajová tepna jako jedna céva, je 
nahrazena velkých množstvím jednotlivých menších tepének.

Pouze  ve  2  –  5% (Michels  /189/)  chyběla  arteria  marginalis  v oblasti  colon 
ascendens nebo byla vytvořena jen cévou slabého průsvitu, přesto i v těchto případech 
zde byl zajištěn dostatečný přítok krve přes přímé větve. Naše studie její chybění v této 
oblasti neprokázala. 

Vzdálenost okrajové tepny od stěny střeva a její průsvit velmi kolísají. Obecně 
se nachází blíže střevu aborálně (levá polovina příčného tračníku a sestupný tračník) a 
dále  v jeho  proximální  části  (vzestupný  a  pravá  polovina  příčného  tračníku). 
V oblastech rozvidlení svých zdrojnic je nejvzdálenější od okraje střeva. Dále platí, že 
čím širší je průsvit okrajové tepny, tím dále od okraje střeva se nachází.  Nelson /201/ 
uvádí rozsah od 0,5 do 9 cm,  Griffiths /102/ jen 2,5 – 5 cm. Při velké vzdálenosti od 
střevní stěny tu byl nalezen nízký počet arkád a následně výrazně dlouhá vasa recta. 
Takovéto případy byly nejčastěji zaznamenány v oblasti aborální části colon ascendens 
a pravého tračníkového ohbí (12% dle  Nelsona /201/), méně poté na opačné straně u 
flexura coli sinistra.

Také  druhotné  arkády  jsou  variabilní.  Nejčastější  jsou  v místech  větvení 
hlavních tepenných kmenů nebo jejich dalších rozvidlení, ale nebyla nalezena žádná 
pravidelnost  v jejich  přítomnosti  nebo  chybění.  Oblouky  třetího  řádu  jsou  nalézány 
příležitostně, ale nikdy tak často, jak ve své studii uvádí  Sharpe /248/, který se snaží 
naroubovat  na  tepny  střeva  dichotomický  vzorec  jejich  dělení.  Ačkoli  dávají  arcus 
vasculares secundarii et tertii střevu větší přizpůsobivost, nesmí se chirurg spoléhat na 
jejich přítomnost.

Obrázek 6.5. Schéma výskytu arteria marginalis coli a jejího kalibru v     jednotlivých   
částech tlustého střeva (volně dle Basmajiana)
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AMS – arteria mesenterica superior, AIc – arteria ileocolica, ACD – arteria colica 
dextra, ACM - arteria colica media, AMI – arteria mesenterica inferior, ACS – arteria 

colica sinistra, AS1 až AS4 – arteriae sigmoideae prima až quarta, ARS – arteria rectalis 
superior

Komplexní studii na její přítomnost a kalibr přináší ve své studii, kterou provedl 
na 70 subjektech. Průsvit okrajové tepny jsme rozdělili do tří kategorií: 
A – dostatečná makroskopická anastomóza
B – slabá čili nedostatečná makroskopická anastomóza
C – nepřítomnost jakékoli makroskopické anastomózy

Jednotlivé oblasti byly zvoleny s ohledem na místa větvení tračníkových tepen nebo 
jejich vzájemných anastomóz.
1 – mezi terminální částí arteria mesenterica superior a ramus ilealis arteriae ileocolicae
2 – mezi ramus ascendens rami colici arteriae ileocolicae a ramus descendens arteriae 
colicae dextrae
3 – mezi terminálními větvemi arteria colica dextra
4 – mezi ramus ascendens arteriae colicae dextrae a ramus dexter arteriae colicae 
mediae
5 – mezi terminálními větvemi arteria colica media
6 – mezi ramus sinister arteriae colicae dextrae a ramus ascendens arteriae colicae 
sinistrae (viz Griffithsův bod)
7 – mezi terminálními větvemi arteria colica sinistra
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8 – mezi ramus descendens arteriae colicae sinistrae a arteria sigmoidea prima
9 – mezi jednotlivými arteriae sigmoideae (viz Toupetův bod)
10 – mezi poslední arteria sigmoidea a arteria rectalis superior (viz Sudeckův bod)

Nálezy a jejich procentuální vyjádření jsou shrnuty do schématu (viz obrázek 6.5.).

Injekční  metody  prokazují  propojení  mezi  jednotlivými  tepnami  napájejícími 
vasa recta coli – arteria mesenterica superior, inferior et iliaca interna – a podporují 
teorii  o možném podvazu jakékoli  tepny v této  oblasti  bez postižení  střevní  stěny u 
pacientů  s relativně  zdravými  cévami.  Griffiths  /103/  však  ve  své  studii  dokládající 
důležitost zachování okrajové tepny až do nejzažšího bodu při resekci střeva prokazuje, 
že při umístění ligatury na arteria marginalis ve středobodu resekovaného úseku střeva a 
naplnění  tepny  z  jednoho  konce  některou  z  injekčních  radiokontrastních  látek 
s viskozitou podobnou krvi  pod tlakem přibližně  odpovídajícím tlaku krve pacienta, 
dochází k plnění cév střevní stěny až k místu ligatury, za ním ovšem jen velmi málo. 
Své  výsledky opírá  o důvodu existenci  pouze  slabých anastomóz mezi  jednotlivými 
vasa recta longa et brevia. Ač jsou tu přítomny silné intramurální pleteně, jsou příliš 
úzké, než aby se mohly vyvinout v rozsáhlé kolaterální řečiště, na rozdíl od podobné 
situace v žaludku, v němž jsou mocné, a v tenkém střevě, v němž jsou sice menší, ale 
přesto  dostatečné.  Právě  proto  se  nedoporučuje  podvazovat  arteria  marginalis 
proximálně  od  navrhovaného  místa  anastomózy  a  též  je  nepřijatelné  „oholit“ 
mezenteriální  okraj  střeva  od  vasa  recta  v místě  anastomózy  nebo  od  appendices 
omentales,  jejichž  cévy  jsou  součástí  propojení  na  antimezenteriálním  okraji  stěny 
střevní. Sir Clifford Naunton Morgan (1901-1986) doporučoval ligaturu až 1 – 2,5 cm 
za místem přetětí tračníku, aby se předešlo jejímu poškození při pozdější manipulaci 
během napojování obou pahýlů střeva. Tím se snižuje riziko vzniku ischémie a tvorby 
píštělí /103/.

Co  se  týče  polohy  a  funkce,  můžeme okrajovou  tepnu přirovnat  k hlavnímu 
vodovodnímu potrubí v městské ulici. Jakmile je to jen trošku možné, musíme tepnu 
zachovávat nedotčenou. Ačkoli zajišťuje propojení vzdálených oblastí,  nesmí chirurg 
v případě  nutnosti  váhat  s její  resekcí  jako  součásti  širšího  klínovitého  vynětí  části 
střeva se závěsem a uzlinami. Je-li nutno provést takovou resekci včetně uzlin třetího 
řádu,  ležících  proximálně  u  větvení  okružních  cév,  musí  být  poté  tračníková  tepna 
vrcholem resekovaného klínu.

Pokud je cílem provést kolostomii a následné znovunapojení obou konců střeva, 
je  třeba  okrajovou  tepnu  maximálně  šetřit  a  zachovat  pro  pozdější  opětovnou 
anastomózu end-to-end. Důležité je uvědomit si kolísání její vzdálenosti od stěny střeva 
v rozsahu centimetrů. Pokud je třeba při kolostomii provést otevření závěsu, mělo by 
k tomu dojít právě mezi stěnou střeva a okrajovou tepnou. Zvolí-li operatér otevření 
mesocolon proximálně od arteria marginalis,  vystavuje se riziku přerušení toku krve 
k oblasti stomie i dalšímu vzniku masivního krvácení v oblasti závěsu.

6.4.2.2.14. Arteria mesenterica media
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Tento název se objevuje v pracích některých francouzských autorů. Zatím jediné 
zaznamenané případy uvádí Rigaud /229/ (1952) a Pillet /217/ (1961). Jedná se o tepnu 
vystupující z přední stěny břišní aorty 1 cm pod odstupem horní okružní tepny a mířící 
vlevo k  sestupnému tračníku.  Svým distálním průběhem a  oblastí,  jež  zásobuje,  se 
podobá arteria colica sinistra s aberantním odstupem přímo z aorta abdominalis. Také 
propojením s normálně vyvinutou arteria colica dextra, to znamená vytvořením arteria 
marginalis  coli  v oblasti  flexura  coli  sinistra,  tzv.  Hallerovy  anastomózy,  odpovídá 
obvyklému uspořádání. Naopak, aborálním směrem ke colon sigmoideum úplně chybí 
okrajová tepna. Její úplné přerušení tak makroskopicky připomíná kritický bod, i když 
v neobvyklém uložení. Ovšem co se týče mikroskopických anastomóz, dle Pilleta /217/  
není  v tomto  případě  pochyb  o  jejich  bohaté  přítomnosti.  Cirkulace  a  případná 
anastomotická  funkce  v této  oblasti  by  tudíž  neměla  být  přerušena.  Některé  další 
případy, uváděné Soutoulem /260/ nebo Pilletem /217/, však svým uspořádáním náležejí 
do oblastí  akcesorních tepen s aberantním odstupem, ačkoli  je oba autoři řadí k tzv. 
minoritní formě arteria mesenterica media, například arteria colica sinistra s odstupem z 
arteria hepatica communis (Pillet /218/ 1993). Termín prostřední okružní tepna by měl 
být  vyhrazen  pouze  pro  tu  artérii,  která  odstupuje  z břišní  aorty  mezi  oběma 
konstantními  mezenterickými  tepnami,  jak  by  odpovídalo  embryologické  varietě 
vycházející  z Tandlerova  /275/ schématu.  Jednalo  by  se  o  zachování  některého 
z kořenů,  z nichž  se  postupně  okružní  větve  konstituují.  Oblast  zásobení  by  se  pak 
mohla odlišovat v závislosti na výšce zachovaného kořene a neměla by být rozhodující 
pro  určení  názvu  arteria  mesenterica  media,  patřící  tak  jednoznačně  do  skupiny 
aberantních tračníkových tepen.

6.4.2.2.15. Arcus Bühleri

Jedná se  o  velmi silnou spojku mezi  začátkem truncus coeliacus a začátkem 
arteria mesenteria superior, z  níž odstupují všechny tepny pro tlusté střevo (viz obrázek 
6.7.). Autor přináší vysvětlení, podle něhož se jedná o perzistenci kraniálních kořenů 
tepen primitivního střeva. V angiografiích ani preparátech zkoumaných v této studii se 
však  ani  jednou  neobjevila  a  její  výskyt  se  v literatuře  pohybuje  v promilových 
hodnotách.

6.4.2.2.16. Propojení řečiště velké předstěry a příčného tračníku

Jako první vyslovil názor, že kromě mezižeberních, bederních, vaječníkových 
nebo varlecích tepen vysílají i artérie velké předstěry malé větvičky k tračníku, a jsou 
tudíž zřejmě napojeny na tepenné řečiště tlustého střeva, Leonard Fuchs v roce 1555 ve 
svém díle  „De humani  corporis  fabrica“ /88/.  Toto téma opět  otevřel  a  doplnil  von 
Haller /110, 111/ a o století později prokázal existenci takového propojení Hyrtl /132,  
134/ nastříknuv řečiště arteriae gastroomentales. Injikovaná látka se dostala přes drobné 
anastomózy a naplnila řečiště i kmen střední tračníkové tepny. Vyvodil z toho závěr, že 
předstěrové větve mohou nahradit krevní zásobení příčného tračníku v případě chybění 
arteria colica media. Další autoři (Cunningham /56/, Cruveilhier /55/, Fort /86/,  Gray 
/100/,  Piersol  /215/,  Reiner  /227/,  Steward  /269/,  Testut  /278/)  potvrzují,  že  colon 
transversum přijímá opravdu vedlejší tepenné přítoky z řečiště omentum majus. Průsvit 
těchto spojek odpovídá přibližně velikosti  velkých pobřišnicových cév.  Důvod, proč 
tento  druh  anastomóz  není  příliš  vyvinut  a  kalibr  tepen  je  malý,  musíme  hledat 
v embryologii.  Cévy střeva  se  vytvářejí  dříve,  než velká předstěra  splývá s příčným 
tračníkem.  Mnozí  chirurgové  však  existenci  této  anastomózy  popírají  (Lardennois 

177



/161/,  Okinczyc  /208/,  Mayo  /181/)  a  uvádějí,  že  všechny  významné  tepny  velké 
předstěry probíhají v jejím předním listu. 

Někteří autoři (Frazer, Cokkinis /50/) však považují arteriae colicae za trvalou a 
nedělitelnou součást zásobení velké předstěry. Hlavními tepnami přivádějícími krev do 
oblasti omentum majus jsou arteria gastroomentalis dextra (truncus coeliacus  arteria 
hepatica communis  arteria gastroduodenalis) et sinistra (truncus coeliacus  arteria 
splenica). Dále sem přispívá i arteria colica media (z arteria mesenterica superior), která 
se sem dostává v zadním listu velké předstěry (80% případů). Je však třeba se na tyto 
údaje dívat střízlivě a považovat střední tračníkovou tepnu pouze za doplňkový zdroj 
tepenného zásobení omentum majus. Zároveň je nutné na tuto cestu myslet z důvodu 
možného vytvoření kolaterálního oběhu. 

Podle  Dolgo-Saburoffa /63,64/, Bertochiho /31/, Lestrada /164/  a Lorina /172/ 
lze tyto tepny různého kalibru rozdělit na (upraveno dle Kachlíka):

• Rami omentales anteriores  
Jedná  se  o  větve  z arteria  gastroduodenalis  běžící  vertikálně  k dolnímu okraji  velké 
předstěry, některé však zahýbají transverzálně k oběma tračníkovým ohbím. U místa 
připojení omentum majus na taenia omentalis coli transversi se pak propojují s řečišti 
arteria colica media et arteria colica sinistra, a to buď přes vasa recta nebo méně často 
přímými anastomózami širšího kalibru.

• Rami omentales posteriores  
Vystupují  ze  slinivkových  tepen,  zejména  z arteria  pancreaticoduodenalis  inferior  a 
rami pancreatici arteriae splenicae. Míří k flexura coli dextra retroperitoneální cestou, 
kterou  zezadu  zásobují.  Mohou  však  pokračovat  ještě  dále  sestupně  podél  colon 
ascendens.

Z embryologických studií vyplývá, že cévy tlustého střeva jsou vytvořeny dříve, 
než  omentum majus  splývá  s příčným tračníkem.  Pro  rozdílnost  názorů  teoretiků  a 
kliniků byly provedeny rentgenologické studie,  které  ukázaly,  že  anastomózy v této 
oblasti opravdu existují, avšak jejich průsvit odpovídá širším peritoneálním větvím a 
v oblasti  tračníku  vybíhají  tyto  spoje  z terminálních  větví,  tzn.  vasa  recta  longa 
(Basmajian /18,19/, Douard, Michels /189/).

V omentum  majus  se  díky  bohatému  prokrvení  často  objevují  různé  cévní 
anomálie,  například  přímá  větev  arteria  pancreatica  transversa,  opouštějící  slinivku 
břišní jako ramus omentalis posterior běžící  pak v mesocolon transversum k levému 
tračníkovému  ohbí,  které  zásobuje  jako  arteria  colica  media  accessoria.  Jiným 
příkladem mohou být mnohé rami omentales posteriores z arteria pancreatica transversa 
sestupující v mesocolon transversum a spojující se s arteria colica media nebo přímo 
zásobující  colon  transversum  a  flexura  coli  sinistra  jako  malé  přídatné  tepénky. 
V neposlední  řadě  se  často  objevuje  větev  z arteria  gastroomentalis  sinistra,  ramus 
omentalis sinister vydávající tepénku přímo k levému tračníkovému ohbí.

6.4.2.2.17. Arcus omentalis Barkowi

Předstěrový  oblouk  je  umístěný  v zadním  listu  velké  předstěry  pod  colon 
transversum a zásobovaný z rami omentales anteriores z arteria gastroomentalis sinistra 
et dextra. Tyto se u volného konce předstěry obracejí vzhůru, aby se připojily k oblouku 
(nebo ho přímo vytvořily), z něhož vycházejí posléze rami omentales posteriores (viz 
obrázek 6.7.).
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Vhodné pojmenování  pro Barkowův oblouk vychází  z jeho umístění  –  arcus 
omentalis.

6.4.2.2.18. Plexus retroperitonealis Turneri

Tyto  velmi  jemné  cévky  tepenného  charakteru  vytvářejí  rozsáhlé 
retroperitoneální  pleteně,  které  disponují  ohromným  potenciálem  pro  rozvoj 
kolaterálního  oběhu  v případě  postupného  tepenného  uzávěru.  Tuto  pleteň  poprvé 
popsal roku 1863  Turner /286/ jako propojení mezenterických řečišť (obzvláště dolní 
okružní  tepny)  s větvemi  parietálních  artérií  odstupujících  z  břišní  aorty,  jako  jsou 
arteriae suprarenales, renales, lumbales, phrenicae inferiores, příp. arteriae iliolumbales 
z povodí arteria iliaca interna, čímž vytvářejí visceroparietální komunikaci. Na střevní 
straně větvičky odstupují přímo z arteria marginalis nebo jejích zdrojnic a komunikují s 
větvičkami retroperitoneálních pletení a s retroperitoneálními orgánovými pleteněmi. Za 
fyziologického stavu přivádějí krev např. do corpus adiposum pararenale a jeho okolí.

Již v roce 1868 podal důkaz této teorie  Chiené /137/,  který při  pitvě ženy se 
vzácnou  trombózou  v začátcích  truncus  coeliacus  a  obou  mezenterických  žil  nalezl 
rozšířenou  a  přeplněnou  retroperitoneální  pleteň.  Poté  upadla  tato  informace  v 
zapomnění, až ji na konci 60. let minulého století oprášil  Michels /189/. Přesto se ani 
základní  zmínky,  natož  zevrubnější  informace  o  této  pleteni  nedostaly  do  žádné 
anatomické ani chirurgické souhrnné literatury.

Větvičky vytvářející tuto pleteň nalézáme převážně v oblasti colon transversum 
et descendens. Dosahují k protizávěsovému okraji střeva, u nějž některé anastomózují 
s větvičkami z vasa recta  longa.  Jiné z větviček retroperitoneální  pleteně komunikují 
s odbočkami ze střední tračníkové tepny v mesocolon transversum. Z parietální strany 
se jedná o větvení arteria suprarenalis inferior (větev z ledvinné tepny) et media (přímá 
větev  břišní  aorty)  do  pararenálního  tuku,  jež  vytváří  přibližný  střed  této 
retroperitoneální pleteně. Sem přispívají také další parietální větve. 

Kromě nich má plexus retroperitonealis propojení s arteria  hepatica sinistra a 
ramus xiphoideus arteriae thoracicae internae přes ligamentum falciforme, dále s arteria 
splenica  skrze  ligamentum  gastrosplenicum,  se  slinivkovými  a  dvanáctníkovými 
tepnami  za  oběma  orgány,  s  arteriae  phrenicae,  lumbales,  intercostales  dolních 
mezižeberních prostorů, iliolumbales, epigastricae et circumflexae ilium v zadní stěně 
břišní,  a  v neposlední  řadě  s gonadálními  tepnami  (arteria  testicularis  /  ovarica),  jež 
bývají dlouhé se širším průsvitem (viz obrázek 6.6.). V zadní stěně břišní se pak tato 
rozsáhle anastomózující pleteň jemných cévek rozpíná od bránice kaudálně až do pánve. 
Větve, které ji opouštějí, vyživují retroperitoneální tuk, řídkou vazivovou tkáň, mízní 
uzliny  a  obaly  tepen  větších  kalibrů,  v nichž  navazují  na  jejich  vasa  vasorum (dle 
Turnera /286/).

Obrázek 6.6.
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Schéma plexus retroperitonealis Turneri (volně podle Michelse)

AA – aorta abdominalis, AMS – arteria mesenterica superior, ACM – arteria colica 
media, AR – arteria renalis, AMI – arteria mesenterica inferior, ACS – arteria colica 
sinistra, AS – arteria sigmoidea, ARS – arteria rectalis superior, AT / AO – arteria 

testicularis / ovarica, pv – parietální větve, vr – vasa recta

Obrázek 6.7.
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 Schéma hlavních anastomóz mezi tepnami zásobujícími oblast tenkého a tlustého 
střeva

AA – aorta abdominalis, TC – truncus coeliacus, AHP – arteria hepatica propria, 
AGD – arteria gastroduodenalis, APDS – arteria pancreaticoduodenalis superior, 

AHC – arteria hepatica communis, AGOD – arteria gastroomentalis dextra, 
APDI – arteria pancreaticoduodenalis inferior, AGS – arteria gastrica sinistra, 

AMS – arteria mesenterica superior, RRP – rami pancreatici, AS – arteria splenica, 
AGOS – arteria gastroomentalis sinistra, APD – arteria pancreatica dorsalis,

 ACM – arteria colica media, ACD – arteria colica dextra, AIc – arteria ileocolica, 
AMI – arteria mesenterica inferior, AIC – arteria iliaca communis, AIE – arteria iliaca 

externa, AII – arteria iliaca externa, ACS – arteria colica sinistra, AAS – arteriae 
sigmoideae, ARS – arteria rectalis superior, AARM – arteriae rectales mediae

aB – arcus Bühleri, aoB – arcus omentalis Barkowi, aRB – anastomosis Rio Branco, 
apj – anastomosis pancreaticojejunalis, aK – arcus Kirki, amcD – arteria marginalis coli 

Drummondi, anH = aR – anastomosis magna Halleri = arcus Riolani, aiaV – 
anastomosis intermesenterica accessoria Villemini, Dpa – Dwightova paralelní artérie
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6.5. DISKUZE K MIKROSKOPICKÉMU POPISU

6.5.1. VASA RECTA

6.5.1.1. Vasa recta intestini tenuis

Poslední, kaudální arkáda tenkého střeva tvořená z arteriae jejunales et ileales, 
běžící  paralelně  s jeho  dlouhou  osou,  vydává  tenké  přímé  cévy,  odstupující  kolmo 
k dlouhé ose střeva. Propojení těchto posledních oblouků mezi jednotlivými přívodními 
cévami se nazývá  paralelní Dwightova tepna  /74/ a je přítomna konstantně, tedy ve 
100% případů.

Koncové zásobení stěny střeva zajišťují tzv. vasa recta, přímé cévky. Ačkoli je 
tento název obecný pro tepny i žíly, stále se používá při popisu arteriálního zásobení bez 
ohledu na  význam slova.  Omluvou budiž  téměř  shodný průběh přímých tepen i  žil 
v mimostřevní oblasti, připomínaný všemi autory (Payne /209/, Wolf-Heidegger /305/).

Vasa recta  jejuni  et  ilei  jsou konstantně uspořádána do dvou typů:  dlouhá a 
krátká.  Dlouhá zásobují  buď přední nebo zadní plochu stěny střeva,  krátká můžeme 
dělit na přední a zadní a dále ještě na střední, zásobující pouze mezenteriální okraj stěny 
střeva. V literatuře se objevuje jediné podrobné dělení v práci  Michelse /191/.  Nejvíce 
byla překvapivě zastoupena pouze samostatná jednostranná vasa longa bez krátkých 
větví, pouze v 1% byl nalezen typický obraz vasa longa, která se před mezenteriálním 
okrajem rozvidlí a běží po obou plochách stěny střeva vydávajíce vasa brevia na obě 
strany. 

Celkově vzato vykazovaly vzorky 61% vasa longa anteriora, 48% vasa longa 
posteriora a jen 28% vasa brevia, což znamená, že se některé typy vyskytovaly současně 
nebo samostatně. Délka vasa recta kolísá mezi 1 – 5 cm, průměrně 3 cm. Nejdelší jsou 
na začátku jejuna (3,75 cm dle  Cokkinise /50/) a nejkratší v oblasti terminálního ilea 
(méně než 1,25 dle Cokkinise /50/). Místo vstupu do stěny střeva odpovídá pozici 5 a 7 
hodin (65% dle Michelse /191/), pokud za pozici 6 hodin zvolíme mezenteriální okraj 
střeva. Uprostřed vzdálenosti mezi oběma okraji, na 3 a 9 hodinách je to už jen 0,75%, 
popř. 0,5%. Michels /191/ uvádí, že u ilea se posouvá většina míst vstupu vasa recta do 
stěny  střeva  ke  4  a  8  hodinám  (55%)  a  odůvodňuje  to  lepším  přizpůsobením 
cirkulačních poměrů při náhlých změnách distenze střeva.

Mezi vasa recta existují též četné anastomózy různých typů. Prvních z nich jsou 
mezi nejbližšími vasa recta předtím, než cévy dosáhnou okraje stěny střeva (2% na 
počet všech vasa recta dle Michelse /191/). Druhá anastomóza vytváří podélné propojení 
vasa recta podél stěny střevní a přestože je slabá, je celkem běžná. Konečně posledním 
typem jsou velmi málo četné cirkulární spojky mezi vasa longa anteriora et posteriora 
kolem antimezenteriálního okraje.

6.5.1.2. Paralelní céva (Souběžná céva Dwigthova)

Tento tepenný kanál, který běží na úrovni začátku poslední arkády, popsal již 
v roce 1898 Dwigth /74/ (Harvardská univerzita). Jeho směr je rovnoběžný s podélnou 
osou střeva a je blízko jeho mezenteriálního okraje. Z něj začínají všechna vasa recta. 
Ačkoli  se  nejedná  o  makroskopicky  viditelnou  jednu  cévu,  nýbrž  o  systém  trubic 
tvořících  dohromady  jeden  průchozí  kanál,  anatomicky  i  funkčně  je  srovnatelný 
v udržování životaschopnosti tenkého střeva s arteria marginalis coli Drummondi pro 
životaschopnost střeva tlustého, z níž stejně tak odstupují vasa recta pro tračník. Tento 
kanál  tak  může propojovat  arteria  pancreaticoduodenalis  inferior  a  samotnou arteria 
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marginalis  v oblasti  céka.  Zároveň  je  třeba  si  vzhledem  k  vysoké  variability  cév 
uvědomit jeho potencionální slabá místa a možnosti jeho přerušení. 

První z nich je hned na začátku, v místě tzv.  anastomosis pancreaticojejunalis 
mezi arteria pancreaticoduodenalis inferior a arteria jejunalis prima (chybí v 39% dle 
Michelse /191/),  druhé bezprostředně navazuje, neboť mohou často chybět propojení 
prvních tří arteriae jejunales. Třetí místo je naproti tomu až na konci celého kanálu, kdy 
může chybět  ramus ilealis arteriae ileocolicae (rovněž nepřesně zvaný ramus ilealis 
recurrens) v místě vstupu ilea do céka (a to dokonce v 61%), poslední místo pak může 
být  už  v povodí  arteria  marginalis,  v  místě  cékokolického  spojení  (nepřítomnost 
anastomózy v 10%).

Vysoká četnost slabých, nebo tzv.  kritických bodů je  však nahrazena vyšším 
počtem  arkád  i  jejich  vzájemných  anastomóz  v centrální  oblasti  směrem  ke  kořeni 
závěsu.

6.5.1.3. Vasa recta intestini crassi

Arteria  marginalis  coli  běžící  paralelně  s osou  střeva  je  podobná  paralelní 
Dwightově  cévě  tenkého  střeva  a  vydává  rovněž  vasa  recta,  zajišťující  koncové 
zásobení stěny tlustého střeva.

Po  von  Hallerově popisu  /110,  111/  se  anatomové  omezují  jen  na  drobné 
poznámky, histologové popisují pouze distální, tedy intramurální část jejich průběhu. 
Důkladný obraz podávají až klinicko-anatomické studie chirurgů (Drummond /70-72/,  
Meillère /185/, Fischer /84/, Eisberg /77/), kteří si všímají rozdílného uspořádání vstupu 
přímých cév do stěny střeva.

Vasa recta longa vysílají za svého průběhu větvičky pro serózu a do appendices 
omentales,  v jejichž  bazích  probíhají  obloukovitě,  a  dále  tzv.  ramus communicans 
circumflexus antimesocolicus, poprvé objevený a popsaný až  Al-Falloujim /6/. Tato 
větev  překlenuje  mezeru  v  oblasti  zásobení  mezi  dvěma  vasa  recta  longa  při 
protizávěsovém okraji. 

Vasa  recta  brevia  mohou  začínat  nezávisle  a  jednotlivě  z arteria  marginalis, 
většinou však odstupují z dlouhých cévek (Mayo /181/, Steward /269/).

Vzájemným propojením v kolmém směru  vznikají  tzv.  kroužky.  Mohou být 
úplné,  tvořené dvěma vasa recta a  propojené přes protizávěsovou komunikaci,  nebo 
neúplné, podkovovité při jejím chybění. Pak jej budou tvořit dvě vasa recta longa nebo 
dvě vasa recta brevia nebo kombinace vas longum et breve. Tyto kroužky se nacházejí 
jak v rovině kolmé, tak i v šikmé k podélné ose střeva. Kolaterální i terminální větve 
obou  typů  vasa  recta  tak  dávají  vzniknout  třem  tepenným  pletením  –  subserózní, 
mezisvalové a podslizniční.

Přímé  cévky  se  spirálovitě  točí  ve  své  nitrostěnové  části  a  posléze  se  opět 
narovnávají blížíce se k antimezenteriálnímu okraji. Toto stočení je přirozený jev, jehož 
výhodou je pružnost a roztažitelnost střevní stěny při pasáži a defekaci. Slouží rovněž 
jako záloha pro případné patologické rozšíření při distálněji vzniklé obstrukci. 

Většina autorů uvádí, že vzájemná propojení vasa recta jsou omezena jen na 
drobné  spoje,  jejich  počet  je  výrazně  nízký.  Jedinou  výjimkou  je  oblast  colon 
sigmoideum, na němž se občas objevují četnější anastomózy, ty však nemají žádný větší 
funkční význam ve smyslu kolaterálního řečiště. 

Al-Fallouji /6/ naopak přichází s názorem, že mezi vasa recta nalezneme mnoho 
komunikací, tzv. intervasa, z čehož vyplývá, že přímé cévy nejsou tepnami konečnými. 
V každém případě existují silné anastomózy hlavně v oblasti plexus submucosus, tedy 
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skryty  v hloubce  stěny  střeva.  Anastomotické  tepénky  mezi  jednotlivými  krátkými 
přímými cévami jsou skrovnější, než je tomu u vasa recta brevia intestini tenuis.

Rozdíly v uspořádání a velikosti vasa recta v rozličných oblastech tlustého střeva 
nedosahují žádných významnější diferencí, jen snad odlišnost v průsvitu, který je mírně 
užší  u  přímých cévek v oblasti  příčného a  sestupného tračníku,  a  v jejich celkovém 
počtu na plochu,  který je  rovněž mírně nižší,  na rozdíl  od oblasti  colon ascendens. 
Velikost cév se mění s velikostí střeva, ale nenalezneme žádné diference mezi vasa recta 
na dilatovaných a kontrahovaných částech střeva. V dolní oblasti colon sigmoideum se 
někdy  lamina  longitudinalis  tunicae  muscularis  externae  rozšiřuje  z pruhů  a  vytváří 
téměř souvislý obal okolo celé stěny střeva.  V takovém případě pronikají  vasa recta 
longa do podélné svaloviny blízko oblasti mesocolon sigmoideum.

Přímé cévy tlustého střeva,  ačkoli  mají  stejný  název  jako  na  tenkém střevě, 
vykazují  několik  zásadních  rozdílů.  Všechna  výše  zmíněná  kritéria  přispívají 
k domněnce, že stěna tlustého střeva je mnohem méně přizpůsobivá tlakovým změnám 
a její roztažnost je nižší, než je tomu u stěny tenkého střeva. Tím se zvyšuje význam 
uspořádání vasa recta a jeho variability u každého jednotlivce pro případné následky 
poranění nebo chorob střeva. Podle prací Robillarda a Shapira /253/ by snad dokonce i 
podvaz pouhých dvou vasa recta mohl vést k ischemické nekróze střevní stěny v oblasti 
tračníku nebo rekta. Shrnutím těchto poznatků je doporučení, aby chirurg při zacházení 
se stěnou tlustého střeva jednal šetrněji, než u střeva tenkého, neboť nižší počet cévek i 
anastomóz jej činí náchylnějším k poškození. 

Při nutnosti otevření lumina a přetětí části střeva z důvodu vytvoření end-to-end 
anastomózy  je  lépe  zachovávat  mezokolické  dvě  třetiny  střeva  než  protizávěsovou 
stranu pro vyšší  hustotu jejího cévního zásobení  a  rychlejší  schopnost  hojení,  proto 
někteří chirurgové doporučovali vést mírně zkosené řezy. Při podélně vedených řezech 
může  dojít  k  přetětí  více  vasa  recta  longa  a  k  následnému  nedokrvení  distální 
antimezokolické části stěny střeva. Proto by měly být takovéto vstupy do stěny střeva 
prováděny právě uprostřed v protizávěsové, hypovaskulární oblasti. Čím blíže k taenia 
mesocolica je podélný řez veden, tím větší bude potom oblast mezi incizí a od závěsu 
vzdálenějším okrajem, jež je vyživována tzv. kroužky, tvořenými anastomózami mezi 
vasa recta. Naštěstí pro operatéry i pacienty je právě protizávěsová strana střeva snáze 
přístupná a je nejméně obklopena tukem uloženým v appendices omentales. Subserózní 
průběh  dlouhých  přímých  cévek  je  příčinou  vyšší  náchylnosti  k poškození  při 
případném  odstraňování  appendices  omentales  z  povrchu  střeva,  neboť  probíhají 
v jejich  bazích  a  vysílají  do  nich  své  větvičky.  Více  podrobností  je  pak  uvedeno 
v kapitole  5.2.  V době  řešení  anastomóz  staplery  jsou  tyto  informace  méně 
významnými,  přesto  pro  klasický  způsob  řešení  mohou  mít  své  anatomické 
opodstatnění.

Co se  týče  rozdílu  mezi  vasa  recta  tenkého a  tlustého  střeva,  bylo  lze  vyjít 
z Michelsových /191/ a Rossových /238/ popisů a na základě porovnání s naší sestavou 
vzniklo dělení podle následujících kritérií. Přímé cévy tlustého střeva vykazují několik 
zásadních rozdílů, jimiž se liší a jsou rozpoznatelné od vasa recta intestini tenuis.
1. Nejběžnějším  typem  vasa  recta  coli  jsou  vasa  brevia,  přicházející  přímo 

k mezokolickému okraji  (28%), u tenkého střeva se jedná o vasa longa anteriora 
(29%).

2. Celkově má tlusté střevo více krátkých cév.
3. Ke složenému typu větvení vasa recta patří 38% případů na tračníku a konečníku, 

ale jen 29% u tenkého střeva.
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4. Přední plochu tlustého střeva zásobuje jen 27% vasa recta, zatímco na tenkém střevě 
je to až v 45% cév.

5. Střední krátké větve tvoří 37%, zadní dlouhé pak 36% případů, na tenkém střevě 
36% dohromady tvořily krátké a střední krátké cévky.

6. V 36% byla zachycena vasa recta longa posteriora na tenkém i tlustém střevě.
Celkově má tlusté  střevo více krátkých cévek, mnohem více krátkých středních,  ale 
naopak méně předních větví, zatímco zadní větve jsou stejně zastoupeny na obou typech 
střeva.

Vstup vasa recta do stěny tlustého střeva vykazuje také jisté rozdíly a variabilitu. 
Nejvíce cévek vstupuje na 6 hodinách (pokud stěnu opět rozdělíme na 12 segmentů 
podle ciferníku a dvanáctku umístíme na antimezokolický okraj a budeme postupovat 
přes  přední  stranu  k mezokolickému a  po  zadní  stěně  zpět),  a  to  celkem 37%,  což 
odpovídá samozřejmě procentuálnímu zastoupení vasa recta brevia media v celkovém 
počtu přímých cévek tlustého střeva. Za hranicí ténie pak vstupuje pouze 5% a v oblasti 
antimezenteriálního  konce  nenalezneme  žádné  vas  rectum,  jež  by  vstupovalo  do 
subserózní vrstvy stěny tlustého střeva.

Srovnáme-li vasa recta obou druhů střev co do míst vstupu do stěny, dostaneme 
opět několik bodů odrážejících jejich rozdílné uspořádání:
1. Tlusté střevo má více středních krátkých cévek vstupujících na 6 hodinách (37%).
2. Na tlustém střevě vstupuje výrazně méně vasa recta do stěny na 5 a 7 hodinách 

(28%), než je tomu u střeva tenkého (65%).
3. Naopak  na  tlustém  střevě  vstupuje  mnohem  více  cévek  do  stěny  v  polovině 

vzdálenosti mezi mezokolickým a antimezokolickým okrajem střeva, tedy na 3 a 9 
hodinách (11%) než na tenkém střevě (0,75% na 3 hodinách a 0,5% na 9 hodinách).

4. Na tlustém střevě vstupují na 2 a 10 hodinách ještě 2% vasa recta do stěny (Michels 
/191/), na tenkém střevě však už v této oblasti zcela chybějí.

Prontuální údaje ohledně přesných míst vstupu vasa recta do stěny střeva viz tabulka 
6.4.

Tabulka 6.4. Vstup vasa recta do stěny střeva vzhledem k     jednotlivým segmentům stěny  
rozdělené dle ciferníku (dělení dle Michelse)

Ciferník / Střevo Lačník -  
Kachlík 

Kyčelník 
- Kachlík

Tračník - Michels Tračník -  
Kachlík

6 32% 27% 37% 40%
5 a 7 63% 61% 28% 32%
4 a 8 3,5% 13% 18% 14%
3 a 9 0,5% 0,75% 11% 12%
2 a 10

11
1
12

0%

5% 2%
0,5%
0% 0%

Z těchto  čísel  jasně  vyplývá,  že  vasa  recta  coli  vstupují  do  střevní  stěny 
převážně  blíže  mezenteriálnímu okraji,  než  je  tomu u  střeva  tenkého,  a  značně  tak 
omezují jeho roztažnost a přizpůsobivost tlakovým změnám během pasáže i chorobných 
procesů.

Podélné cévy vytvářejí anastomózy ve třech rozdílných místech: mezokolické, 
kolické a antimezokolické, a to jak mezi vasa recta longa et brevia, tak i mezi rami 
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communicantes circumflexi antimesocolici.  Jejich průběh je buď přímý nebo šikmý. 
Jejich počet je však oproti vasa recta nižší.

Ač  někteří  autoři  (Steward  /269/)  považují  protizávěsový  okraj  střeva  za 
bezcévný, je třeba si uvědomit, že na rozdíl od ostatních části střevní stěny obsahuje 
sice  výrazně  méně  cév,  přesto  jej  nemůžeme  prohlásit  za  avaskulární.  Tato 
hypovaskulární oblast je však nadále nejvhodnějším místem pro incize do stěny střevní 
z hlediska  stavění  následného  krvácení  a  poškození  cévního  zásobení  stěny  střeva. 
Několik  autorů  uvádí  i  přes  relativní  obtížnost  celkového  stanovení  počtu 
anastomózujících cévek kolem protizávěsového okraje, že počet vzájemně propojených 
tepének  (tedy  přítomnost  tzv.  rami  communicantes  circumflexi  antimesocolici)  se 
pohybuje mezi 33 – 50% (Basmajian /18/). Zároveň zaznamenávají, že v žádném úseku 
tlustého střeva není tato hypovaskulární oblast řidčeji zásobena, jak to můžeme nalézt 
ve zprávách starších autorů (Fischer /84/, Leder /163/, Ross /236, 238/, Singelton /253/,  
Steward /269/, Zamfir /314/).

Starší názory, že pouze v pohyblivých částech tlustého střeva, tzn. na příčném a 
esovitém tračníku jsou vytvořeny místy druhotné oblouky, podobné arkádám tenkého 
střeva, ovšem v mnohem menším rozsahu, zcela vyvrátil  Al-Fallouji ve své studii /6/. 
Dle jeho názoru jsou arkády přítomny na celém tlustém střevě s výjimkou konečníku, 
tedy na tračníku, a to až do druhé úrovně. Z takového uspořádání také vyplývá, že ve 
srovnání s tenkým střevem se u tlustého střeva setkáváme s omezenější přizpůsobivostí 
a nižší odolností tračníku a zvláště pak konečníku vůči tahovým silám. 

6.5.2. INTRAMURÁLNÍ PLETENĚ

Pro  průkaz  větví  tepen  pro  tlusté  střevo  ve  stěně  orgánu  lze  použít  různé 
techniky, např. nástřik tuší, latexem nebo vinylem s následným projasněním v různých 
látkách od glycerinu přes methylsalicylát  po trikresyl-  a tributylfosfát.  Všechny tyto 
metody přinesou na světlo obraz rozsáhlých a  složitých pletení  ve stěně střeva. Tato 
větvení zahrnují jak subserózní a svalové větve, tak i podslizniční a slizniční sítě, jež 
jsou  nejlépe  pozorovatelná  v binokulárním  preparačním  mikroskopu  při  otevřeném 
lumina střeva a natažené vnitřní ploše jeho stěny. 

Pro  studium byla  použita  metoda  nástřiku  polymerizující  pryskyřicí,  detailně 
zmíněná  v  kapitole  Metodika.  Ze  shromážděné  dostupné literatury  bylo  zjištěno,  že 
tento  způsob  injekce  byl  dosud  na  cévách  lidského  střeva  jen  jedenkrát.  V oblasti 
zvířecích modelů má základní význam práce japonských autorů Shikaty a Shida /249/, 
kteří  tuto metodu použili  při  experimentální  studii  hojivosti  střevních anastomóz po 
staplerových  operacích  s užitím  nástroje  různých  proveniencí  na  psech.  Též  práce 
Gannona /89/, který provedl metodu cévních nástřiků spojenou s in vivo mikroskopií na 
tlustém střevě laboratorních potkanů. 

Pro srovnání bylo provedeno jen několik nástřiků i na tenkém střevě. Výsledky 
přinesly  potvrzující  informace  jak  v oblasti  extramurálních  vasa  recta,  shrnuté 
v kapitole 6.5.1., tak i v oblasti intramurálních pletení.

Celé zásobení stěny střeva je uspořádáno do soustavy přívodních cév, pletení a 
z nich vybíhajících dalších tepének do následujících hlubších úrovní, opět s pleteněmi. 
Všechny jeho části lze rozdělit do dvou soustav cévních sítí morfologicky a funkčně 
zcela odlišných. Dělení pletení na distribuční a funkční nám mnohé vypovídá o jejich 
uspořádání  ve  stěně  střeva.  Morfologicky nás  zajímají  jednotlivé  pleteně  ve  vztahu 
k vrstvám stěny střeva  a  k  hloubce,  v níž  se  nalézají  /Bernardes  /25/,  Boulter  /35/,  
Goerttler /95/, Horstmann /127/, Wolfram-Gabel /306-310/).
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6.5.2.1. Plexus subserosus

Nejpovrchněji uložená část distribuční soustavy je snadno přístupná pozorování 
napříč  po  celé  šíří  serózního  povrchu tlustého střeva.  Vasa  recta  brevia  před  svým 
průnikem do zevních vrstev svaloviny vysílají větvičky pro závěsový okraj stěny střeva. 
Ty se rozbíhají z kmene cévek nejčastěji ve tvaru hvězdic. Jejich krátký průběh omezuje 
rozsah jejich zásobení jen na pásmo připojení závěsu ke střevu. Vasa longa vykazují 
v této  subserózní  části  charakteristický,  mírně  vlnitý  (někdy  zvaný  sinusoidní)  tvar. 
Směrem  k antimezenteriálnímu  okraji  se  jejich  směr  může  stáčet  do  šikmého  až 
rovnoběžného s podélnou osou střeva, ba dokonce i  obrátit zcela zpět k závěsovému 
okraji.  Mezi  jednotlivými cévkami nalezneme bohaté  anastomózy,  a to jak na obou 
okrajích střeva, tak po celé jeho šířce. Vytvářejí tak dosti volnou síť uspořádanou do 
příčných ok ohraničenou jemně zvlněnými arteriolami.

Někteří  autoři  uvádějí,  že  mimo větví,  jimiž většina krve pokračuje hlouběji, 
nalezneme  i  jemné  cévky  pro  celou  oblast  serózy  a  subserózního  vaziva,  dále 
samostatné  větvičky  běžící  do  předstěrových  přívěšků  a  několik  tepének  do 
nejzevnějších vrstev lamina muscularis externa (Basmajian /18/). Po proražení lamina 
serosa  přímé  cévy  vytvářejí  několik  silných  větví  probíhajících  přes  obě  vrstvy 
svaloviny až do podslizniční vrstvy (Griffiths /102/ uvádí čtyři hlavní místa, avšak nijak 
blíž se k  nim nevyjadřuje), a to v celém rozsahu šířky stěny mezi taenia mesocolica a 
oběma dalšími svalovými pruhy.

6.5.2.2. Plexus submucosus, mucosus et intermuscularis

Podslizniční  pleteň vydává větvičky pro terminální  vaskularizaci  vnitřní  části 
střevní stěny. Plexus submucosus opouštějí dvě soustavy tepének. Jedna odstředivá pro 
svalovinu,  v níž se  hustě  větví  a  vytváří  jemně propletené řady arteriol,  tzv.  plexus 
myentericus (seu muscularis), který je umístěn mezi oběma vrstvami svaloviny, vnitřní 
kruhovou a zevní podélnou, a není příliš dobře vyvinut. Druhá, dostředivá soustava míří 
do sliznice, v níž konstituuje terminální rozvětvení ve tvaru jemné subepiteliální  sítě 
tzv. plexus mucosus.

Do intramurálních pletení ve stěně střeva přivádějí krev všechny výše zmíněné 
tepny. Silnější větve z vasa recta longa při průniku do podslizničního vaziva vysílají dvě 
až  tři  větévky,  které  míříce  k  antimezenteriálnímu  okraji  střeva  anastomózují 
s obdobnými  tepénkami  přicházejícími  z druhé  strany  a  vytvářejí  tak  bohaté 
antimezenteriální  submukózní  spoje.  Menší  větvičky  směřují  spíše  mezenteriálním 
směrem a  propojují  se  s četnějšími,  ale  o  to  užšími  větévkami  z  vasa  recta  brevia. 
V oblasti plexus submucosus jsou prokazatelné mocné anastomózy, jak mezi větvemi 
krátkých a dlouhých přímých cévek, tak mezi jednotlivými tepénkami navzájem. Je tak 
vytvořena bohatá síť opřádající lumen střeva jak v jeho podélné ose, tak i kolmo na ni 
ve tvaru mezikruží.

Výše popsaná  arteriální  pleteň  připomíná  podobné uspořádání  nitrostěnových 
tepének na žaludku, jak ji popsal Barclay /viz Wolfram-Gabel /306// (1951), a je velmi 
podobná struktuře  cév v kosterním svalu,  kterou  popsal  Saunders  /306/ (1957)  jako 
„macromesh“ s další  jemnější  pletení uvnitř  zvanou „micromesh“.  Na tračníku je ve 
formě „micromesh“ vytvořen drobný plexus mucosus umístěný mezi vlastní slizniční 
vrstvou  a  svalovinovou  vrstvou  sliznice.  Z horizontální  slizniční  sítě  vystupují  pak 
jemné cévy kolmo do mukózy. Bohaté zásobení sliznice vytváří doslova „koberec“, jak 
tento stav nazval Brockis /39/, uspořádaný do ok kolem glandulae intestinales.
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Je  důležité  zmínit,  že  větévky  z vasa  recta  longa  et  brevia  procházejí  zevní 
svalovou vrstvou bez větvení a lamina muscularis externa je zásobována zpětně z plexus 
submucosus, umístěného na vnitřní (slizniční) ploše kruhové vrstvy svaloviny. Tepénky 
do nitrosvalového plexus myentericus mezi oběma vrstvami svaloviny, která živí jak 
stratum circulare, tak taeniae coli.  Zásobení svaloviny je řídké a slabé oproti výživě 
podslizniční a slizniční vrstvy. 

Dle  Basmaijana  /19/ jsou  v submukóze  přítomny  dvě  pleteně,  primární  a 
sekundární. Neuvádí však k tomu žádné další podrobnosti. Naopak, navíc znázorňuje na 
svých  schématech  dvě  pleteně  svalové,  vnitřní  na  rozhraní  podslizničního  vaziva  a 
stratum circulare laminae muscularis externae s uspořádanými větvemi transverzálně (v 
pravých úhlech k podélné ose střeva) a vnější mezi subserózním vazivem a podélnou 
vrstvou svaloviny, přijímající větvičky z plexus subserosus a probíhající podélně k ose 
střeva. Z podslizničních pletení pak vybíhají zpětné, tedy centrifugální větve (tzv. rami 
recurrentes), dlouhé z primární pleteně, zásobující vnitřní pleteň prorážejí svalovinou, 
do  níž  vysílají  jemné  větvičky,  a  dosahující  až  do  zevní  svalové  pleteně.  Krátké 
centrifugální větve vycházející ze sekundární pleteně napájejí pouze vnitřní muskulární 
plexus.

Al-Falloujiho /6/ největším přínosem do této oblasti je skutečnost, že v žádné 
oblasti  tlustého  střeva  nejsou  přítomny  rozdíly  v uspořádání  nitrostěnových  cévních 
pletení. Je možné použít jakýkoli segment střeva pro následnou vzájemnou anastomózu. 
Na  této  úrovni  nevyvstává  žádný  důvod  pro  vznik  ischemických  potíží  v případě 
provedení střevní anastomózy po resekci. Rozhodující jsou pak tedy jiné faktory, jako 
například  průměr  střeva,  tloušťka  jeho  stěny  a  hlavně  pohyblivost,  aby  nedošlo 
k nadměrnému napnutí jeho závěsu nebo pnutí mezi oběma spojenými konci.

Nepřerušená existence takovýchto pletení po celé délce tenkého i tlustého střeva 
a zvláště konečníku dovoluje podpořit teorii celostřevního nitrostěnového kanálu, jedné 
mocné anastomózy, která v případě nutnosti nahradí změnou směru průtoku ve svém 
řečišti  oblast  přívodní  tepny,  která  byla  přerušena  ať  z důvodu  iatrogenních,  např. 
podvazem,  nebo  chorobných,  např.  embolizací,  trombózou  nebo  útlakem.  Zvláště 
v oblasti rekta se tak podporují teorie o obrácení krevního toku z řečiště arteria rectalis 
media et inferior do řečiště arteria rectalis superior i výše (McGregor /184/, Sunderland 
/274/). Zároveň je tato teorie jasným popřením a definitivním signálem pro zamítnutí a 
trvalé  zavržení  existence  tzv.  kritických  bodů,  co  se  týče  jejich  funkčnosti.  Jejich 
platnost  zůstává  co  do  nepřítomnosti  makroskopicky  prokazatelné  anastomózy 
v určitém procentu případů.  Samozřejmě základní  funkcí  této  soustavy však zůstává 
zpětné vstřebávání vody a tvorba hlenu.

6.6. DISKUZE K APPENDICES OMENTALES

Appendices omentales, peritoneální tukové výběžky podél ténií tlustého střeva, 
chybějící v oblasti konečníku a červovitého přívěšku tlustého střeva (tedy v oblastech, 
v nichž  se  podélná  svalovina  ténií  rozprostírá  po  celém  povrchu  střeva)  nabývají 
různých forem a tvarů. Cévní zásobení obstarávají výhradně vasa recta longa. V případě 
nadzvednutí  a zasvorkování tukových přívěšků hrozí nebezpečí zastavení průtoku ve 
vasa  recta.  Ačkoli  jsou  vasa  recta  longa  jediným  zdrojem  krevního  zásobování 
antimezokolické třetiny stěny tlustého střeva, jejich role nesmí být přeceňována.

V experimentu  byly  záměrně  podvázána  vasa  recta  společně  s odstraněním 
appendices omentales při vytváření kolostomické kličky. Jako následek se obvykle (ne 
však vždy) objevila  ischémie v oblasti stěny střeva blízko střední čáry mezi téniemi na 
antimezokolickém okraji. Při vytváření kolostomické kličky je třeba věnovat pozornost 
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zachování dostatečného množství terminálních cév stěny střeva, tzn. vasa recta longa. 
Abychom  zabránili  porušení  cévního  zásobení  stěny  střeva,  je  třeba  se  vyvarovat 
přílišných manipulací s appendices omentales a při nakládání svorek srovnat jejich osu 
tangenciálně  na  krček  přívěšku  a  vynechat  oblast  jejich  baze  obsahující  arteriální 
arkády.  Tukové  vazivo  v oblasti  mesocolon  musí  být  odstraňováno  pouze  tupou 
preparací. Rovněž mízní soustava je v appendices omentales vyvinuta, včetně malých 
lymfatických uzlíků. 

Na rozdíl  od ostatních oblastí tukových orgánů lidského těla zde byl nalezen 
zvýšený  počet  intersticiálních  buněk  mezi  kapilárami  a  tukovými  buňkami.  Podle 
Wassermanna /300/ (1924) a  Hansena /114/ (1975) lze v tukových přívěšcích rozlišit 
speciální  typ intersticiálních buněk,  který je  velmi vzácný v jiných typech tukových 
tkání. Obsahují vakuoly různých velikostí naplněné lipidovou složkou a morfologicky 
připomínají  fibrocyty  nebo  malé  vakuoly  histiocytů.  Tyto  intersticiální  buňky  jsou 
zřejmě  zapojeny  do  inzulínem  řízeného  metabolizmu  tuku  v appendices  omentales. 
Interpretace  těchto  morfologických  nálezů  může  být  taková,  že  funkčně  hrají 
appendices omentales roli v resorpci vody a elektrolytů z obsahu stěny střeva. Rovněž 
žírné  buňky  jsou  četnými  elementy  v appendices  omentales,  zejména  ve  stopkatém 
typu, v němž jsou až osmkrát častější než jinde.

Interpretace  morfologických  nálezů  makroskopického  popisu  (různé  typy 
appendices omentales) a popisu cévního zásobení (jedna až dvě arkády různého kalibru 
odstupující z arteria marginalis coli nebo z vas rectum longum) jsou mnohoznačné /32, 
114, 115, 237/. Někteří autoři přiznávají váhavost a nejasnosti na poli odhalení funkce 
tukových přívěšků lidského střeva a považují ji za zcela neznámou. Obecně uznávaný 
názor  říká,  že  zabezpečují  bezpečnou  a  plynulou  peristaltiku  tračníku.  Mezi 
neuspokojivá  vysvětlení  patří  teorie  o  vyplňování  prázdných  prostor  mezi  kličkami 
tenkého  střeva  a  peritoneálních  záhybů  mezi  haustry.  Z hlediska  fyziologického 
metabolizmu slouží jako zásobárna a skladiště. Podle jiných autorů se jedná o pouhé 
ochranné tukové váčky, obalující nadbytečné intestinální cévy v době kolapsu střevní 
stěny.  Tento  bezpečnostní  mechanizmus  vaskulární  nadbytečnosti  je  preventivně 
nezbytný pro zabránění komprese cév a obliterace jejich lumina při roztažení střeva. 
Konečně hrají tukové přívěšky roli v resorpci vody a elektrolytů ze střevního obsahu.

Pro úplnost je třeba zmínit vzácnou příčinu vzniku náhlé příhody břišní, která je 
často opomíjena a může zůstat nerozpoznána. Laparotomie bývá nutná, protože příčina 
je klinicky nejistá. Patofyziologicky se jedná se o primární zánět appendices omentales 
(primary  omental  appendagitis),  jenž  bývá  zapříčiněn  torzí  tukového  přívěšku 
s ischemickými změnami, nebo žilní trombózou. Sekundární zánět vzniká ve spojitosti 
se  zánětlivou  reakcí  v některém  z  okolních  orgánů.  Normálně  probíhá  benigně  se 
spontánní  regresí,  většina  případů  je  léčena  resekcí,  neboť  prvotní  diagnóza  náhlé 
příhody břišní je zpřesněna pravidelně až během laparotomie. Přesná příčina primárního 
zánětu není známa, ale namáhavé cvičení způsobující torzi appendix omentalis může 
být jednou z nich. Klinické známky jsou obvykle mírné – lokalizovaná středně silná 
abdominální bolest doprovázená mírnou horečkou a mírnou leukocytózou bez nauzey a 
zvracení.  Pokud  není  poskytnuto  adekvátní  chirurgické  léčení,  ischemický  přívěšek 
může snadno dospět k aseptické nekróze a postupně se proměnit ve fibrotickou nebo 
kalcifikovanou masu,  jež  může zůstat  spojena se  střevem nebo se uvolnit  a  putovat 
v peritoneální dutině jako tzv. volné peritoneální tělísko.

Chirurgický význam appendices omentales je dvojí. Za prvé spočívá v možném 
užití  ke krytí  sutury  jako  tzv.  záplata,  např.  anastomózy na střevě  ve  tvaru  lalůčku 
z důvodů jejich bohatého a hojného cévního zásobení, ačkoli se takto využívá jen řídce. 
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Za druhé jako místo, v němž mohou být, zvláště v oblasti  colon descendens a colon 
sigmoideum skryty divertikly /11/. Snesení takového přívěšku vitalitu střeva neohrozí. 
Naopak,  nepoznané  otevření  divertiklu,  jeho  zavzatí  do  sutury  či  zhmoždění  při 
manipulaci bez náležitého ošetření znamená zpravidla závažnou komplikaci.  

6.7. DISKUZE KE CROHNOVĚ CHOROBĚ

Crohnova  choroba,  chronický  nespecifický  zánět  tenkého  a  tlustého  střeva, 
postihuje nejčastěji terminální ileum a přilehlý úsek céka (50 – 75%, ileitis terminalis), 
jiný úsek tenkého střeva (enteritis regionalis) nebo často difúzně nebo diskontinuálně 
úseky tlustého střeva (20%, colitis regionalis, colitis segmentalis). Zánět postihuje celou 
stěnu střeva, proniká k seróze a postihuje i mízní uzliny. Chirurgické léčbě se podrobí 
nejméně 50% pacientů.

Vzorky střeva byly získávány peroperačně z částí střev odstraněných pacientům 
postiženým různými  stádii  Crohnovy  choroby  (14  preparátů).  Podle  makroskopicky 
zjistitelného stupně postižení na korozívních preparátech cévního řečiště nejen v oblasti 
samotné stěny střeva (v celé její šíři), ale i jeho závěsech a mízních uzlinách, lze pak 
změny rozdělit do tří stádií (viz kapitola 5.4.). Tato stádia postižení cév korespondují 
s progresí  choroby a  potížemi pacienta.  Toto zjištění  však nemůže být  kvantitativně 
zhodnoceno z důvodu nízkého počtu vyšetřených vzorků v jednotlivých stádiích (4 – 6 
případů na stádium). 

Celkově se jedná o zmnoženou vaskularizaci s jasnými známkami proliferace, 
obzvláště  luminálním  směrem.  Dále  je  přítomna  značná  mnohočetná  lymfocytární 
infiltrace ve všech vrstvách stěny střeva a současně i aktivované uzlíky mízní tkáně jak 
ve stěně střeva, tak v lymfatických střevních uzlinách.

Studium postižení cévního řečiště u Crohnovy choroby bylo zvoleno především 
z  metodického  hlediska.  Kombinací  aplikace  preparačních,  nástřikových  a 
histologických  metod  bylo  úspěšně  dosaženo  možnosti  porovnat  normu  cévního 
zásobení v makroskopické i mikroskopické oblasti s patologickým stavem, určit rozdíly, 
vyvodit  možné  příčiny,  případně  poukázat  na  další  oblasti  vhodné  pro  zevrubnější 
výzkum. Úspěšnost aplikace ukazuje cestu k dalším srovnávacím studiím u etiologicky 
ozřejměných i stále ještě nejasných chorob, např. colitis ulcerosa.

6.8. ZÁVĚR DISKUZE

Na úkoly vytyčené cílem práce lze souhrnně odpovědět takto:
• Byly shromážděny, shrnuty a zpracovány všechny dostupné informace z oblasti 

studia cévního zásobení tlustého střeva (variabilita odstupu, průběhu a větvení 
obou mezenterických tepen,  jejich  vzájemných anastomóz i  možností  vzniku 
kolaterálního řečiště jak na makroskopické, tak na mikroskopické úrovni).

• Byly zhodnoceny dosud sporné body – kritické body cévního zásobení tlustého 
střeva  –  a  podařilo  se  vyvrátit  jejich  případný  klinický  význam  z hlediska 
přerušení kontinuity kolaterálního řečiště.

• Byla aplikována kombinace nejvhodnějších metodických přístupů pro výzkum 
cévního zásobení určitého orgánu nebo oblasti – makropreparace na sekčním i 
resekčním  materiálu,  projasňovací  metody,  metody  světelné  a  elektronové 
mikroskopie,  metody  tušových  nástřiků  pro  makropreparace  i  metody 
pryskyřicových nástřiků pro SEM.
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• Získané výsledky byly kriticky srovnány s dostupnými literárními údaji, často 
bylo nutno přehodnotit  dosavadní nebo vytvořit  zcela jiná dělení vhodná pro 
popis variability studovaného úseku cévního řečiště.

• Práce podává ucelený přehled variability řečiště tlustého střeva pro podrobné 
potřeby anatomů i chirurgů.

• Bylo  zpřesněno  názvosloví  u  menších  a  variabilnějších  větví  v oblasti  obou 
mezenterických tepen.

• Na mikroskopické úrovni byly tušovými nástřiky zobrazena a detailně popsána 
vasa  recta  a  plexus  subserosus,  Mercoxovými  nástřiky  dokonale  zobrazeno 
síťovité uspořádání cév v jednotlivých vrstvách střevní stěny.

• Byly  zobrazeny  drobné  anastomózy  v oblasti  vasa  recta,  silnější  v plexus 
subserosus a mocné v podslizniční pleteni.

• Podařilo  se  prokázat,  že  z morfologického  hlediska  tvoří  stěna  střeva  velký 
cévní kanál schopný kolateralizace.

• Byly vytyčeny oblasti pro detailnější výzkum, které nebyly původní náplní práce 
–  kvantitativní  studium  cévního  zásobení  terminálního  ilea  vycházející  ze 
podrobně  zjištěných  kvalitativních  výsledků  a  dále  uspřádání  cév  v oblasti 
ligamentum appendiculoovaricum.
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7.  ZHODNOCENÍ A ZÁVĚR

Význam práce  tkví  ve dvou odlišných oblastech.  První,  makroskopická  část, 
měla za úkol přinést pohled na úpravu cévního zásobení tlustého střeva, ukázat srovnání 
s literárními údaji ze studií,  které byly vytvořeny od 90. let předminulého do 70. let 
minulého století, a nakonec shrnout všechny shromážděné údaje. Objevilo se i několik 
oblastí,  které by si zasloužily další podrobnější  výzkum, jako například kvantitativní 
studie pro zásobení  terminálního ilea nebo oblast  cévních anastomóz mezi appendix 
vermiformis caeci a ovarium dextrum.

Druhá,  mikroskopická  část,  naopak  přinesla  informace  o  srovnání 
mikrocirkulace  v  jednotlivých  částech  tlustého  střeva.  Nebyly  nalezeny  žádné 
významné  rozdíly,  které  by  byly  nezbytné  pro  klinickou  aplikaci  při  chirurgických 
zásazích na střevě včetně podvazu cév při resekcích.

Tato práce doplněná obrázky i statistikami procentuálního zastoupení tepenných 
variací v oblasti střeva, zejména tlustého, poukazuje na skutečnost, že současné české i 
mnohé  světové  anatomické  knihy  podávají  neúplný  a  nepřesný,  místy  i  zavádějící 
pohled na cévní zásobení této oblasti. Ačkoli je zřejmé, že v každém těle cévní zásobení 
vykazuje určitý stupeň své originální odlišnosti, a tudíž není v našich silách všechny 
detaily  dostatečně  přesně  postihnout  v  literatuře,  nelze  však  tak,  jak  to  současné 
publikace  dělají,  příliš  zjednodušovat  tyto  znalosti  na  jednoduchý  vzorec,  který  se 
posléze stává částečně nepoužitelným pro praktickou medicínu.

Jedním z nemalých cílů  této  práce  je  dát  podnět  k vytvoření  širšího  cévního 
variačního atlasu dostupného veškeré odborné veřejnosti,  který by mohl povědomí o 
složitosti cévní problematiky rozšířit a zjednodušit přístup k detailnějším informacím. 
Ovšem taková znalost  variační  problematiky je  jen malou, i  když nedílnou součástí 
vědomostí chirurga, stejně tak, jako znalost mnohých operačních technik a jejich úskalí. 
Nevědomost  o  variační  anatomii  odstupu,  průběhu,  větvení,  kolaterálním  oběhu  a 
kritických místech  v kontinuitě  střevních  cév  by  mohla  vyústit  ve  vznik  vaskulárně 
podmíněných komplikací chirurgických zásahů.

Závěrem je třeba zdůraznit, že stanovené otázky byly zodpovězeny a vytyčené 
problémy vyřešeny.  Navíc byla  zpracována  témata týkající  se  morfologie  a  cévního 
zásobení appendices omentales a morfologického podkladu cévních změn při Crohnově 
chorobě jako první praktická aplikace zvládnuté metodiky cévních nástřiků.
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