
Wykłady z anatomii dla studentów  

pielęgniarstwa i ratownictwa medycznego 



Układ mięśniowo-

szkieletowy składa się z 

kości tworzących szkielet, 

połączeń (stawów) 

pomiędzy nimi oraz 

mięsni szkieletowych, 

które poruszają ciało.  

W tym rozdziale zostaną 

omówione cechy 

charakterystyczne oraz 

właściwości stawów, 

kości i tkanki mięśniowej. 



Po przestudiowaniu tej części 

powinno się umieć: 
 Wymienić funkcje kości 

 Zestawić pięć typów kości i podać 
odpowiednie przykłady każdego z nich 

 Przedstawić ogólną budowę kości długiej 

 Zanalizować budowę zbitej i gąbczastej 
tkanko kostnej 

 Wyjaśnić proces gojenia się kości 

 Scharakteryzować czynniki opóźniające 
gojenie się kości 

 Omówić dwa powikłania złamań 

 Wymienić czynniki decydujące o 
wzrastaniu kości 



Funkcje kości: 

 Tworzenie kośćca całego ciała 

 Zapewnienie punktów przyczepu mięśni i ścięgien 

 Umożliwianie ruchu ciała dzięki istnieniu 
poruszanych przez mięśni stawów 

 Stwarzanie granic jamy czaszkowej, klatki 
piersiowej i jamy miednicy, chroniących znajdujące 
się w nich narządy 

 Wytwarzanie krwinek czerwonych w czerwonym 
szpiku kostnym 

 Przechowanie substancji mineralnych, zwłaszcza 
fosforanu wapnia 



Typy kości: 

 Długie – składa się z trzonu i dwóch 
końców (bliższego i dalszego). 
Przykładami mogą być kość udowa, kość 
piszczelowa, kość strzałkowa. 

 Krótkie – kości nadgarstka 

 O nieregularnych kształtach – kręgi i 
niektóre kości czaszki 

 Płaskie – mostek, żebra, większość kości 
czaszki 

 Kości trzeszczkowe (trzeszczki) - rzepka 

 



 



 



Ogólna budowa kości długich 
 Posiadają one trzon i 

dwie nasady, czyli 
końce. 

 Trzon jest zbudowany 
ze zbitej tkanki 
kostnej otaczającej 
jamę szpikową, w 
której znajduje się 
tłuszczowy żółty szpik 
kostny. 

 Nasada składa się  z 
zewnętrznej pokrywy 
istoty zbitej oraz z 
wnętrza 
zbudowanego z istoty 
gąbczastej. 



 



Ogólna budowa kości długich 

 Trzon i nasady są od siebie oddzielone 

chrząstkami nasadowymi, które po zakończeniu 

wzrastania ulegają skostnieniu. 

 Pogrubianie się kości odbywa się dzięki 

odkładaniu się nowej tkanki kostnej pod okostną. 



Ogólna budowa kości długich 
 Kości długie są niemal w 

całości pokryte unaczynioną 
błoną, okostną, która tworzy 
dwie warstwy. Warstwa 
zewnętrzna, twarda i 
włóknista, stanowi ochronę 
leżącej pod nią kości. W 
warstwie wewnętrznej znajdują 
się komórki odpowiedzialne za 
tworzenie się kości 
(osteoblasty) i jej rozkładanie 
(osteoklasty). 

 Okostna jest zastępowana 
chrząstką szklistą na 
powierzchniach kości 
tworzących stawy. 

 

 



Ogólna budowa kości długich 
 Ukrwienie trzonu zapewnia 

co najmniej jedna tętnica 
odżywcza, nasady mają 
swe własne zaopatrzenia w 
krew. Sieci krwionośne w 
kości dojrzałej ściśle ze 
sobą splecione. 

 Nerwy czuciowe wnikające 
do kości zwykle w tych 
samych miejscach co 
tętnica odżywcza, szeroko 
rozgałęziają się w całej 
kości. Tłumaczy to 
zazwyczaj dużą bolesność 
każdego uszkodzenia kości. 



Budowa kości krótkich, o 

nieregularnych kształtach i trzeszczek 

 Posiadają stosunkowo 

cienką zewnętrzną warstwę 

kości zbitej z kością 

gąbczastą we wnętrzu, 

zawierającą czerwony szpik 

kostny. 

 Są otoczone okostną, z 

wyjątkiem wewnętrznej 

warstwy kości czaszki, gdzie 

zastępuje ją opona twarda. 



Mikroskopowa budowa kości 

 Za tworzenie kości odpowiadają komórki 

zwane osteoblastami (które potem 

dojrzewają, stając się osteocytami). 

 Chondrocyty – komórki wytwarzające 

chrząstkę. 

 Osteoklasty – komórki, powodujące 

niszczenie się kości. Ich funkcja polega 

na resorpcji kości w celu zachowania jej 

optymalnego kształtu. 



Istota zbita (warstwa korowa) 

 Kość zbita stanowi około 80% całej 
masy kostnej organizmu. 

 Jest ona utworzona przez wielką liczbę 
równoległych rurkowatych jednostek, 
zwanych osteonami (jest to układ 
kanałów Haversa), z których każda 
składa się z centralnego kanału 
otoczonego szeregiem rozszerzających 
się kręgów, co można przyrównać do 
słojów rosnącego drzewa. 



Istota zbita (warstwa korowa) 

 Kanały centralne 

zawierają nerwy i 

naczynia, każdy zaś z 

nich jest połączony z 

sąsiednimi kanałami 

tunelami biegnącymi 

między nimi pod kątem 

prostym (kanały 

przebijające). 



Istota zbita (warstwa korowa) 

 Seria walcowatych płytek 
kostnych ułożonych wokół 
każdego kanału centralnego 
zwana jest blaszkami.  

 Pomiędzy sąsiadującymi ze 
sobą blaszkami osteonu 
znajdują się niewielkie 
zagłębienia, zwane jamkami, 
w których tkwi osteocyt. 

 Jamki mają ze sobą łączność 
za pośrednictwem 
niewielkich przewodów, 
zwanych kanalikami, które 
umożliwiają krążenie w całej 
kości płynu śródtkankowego. 



Istota gąbczasta (bełeczkowata) 
 Oglądana okiem nieuzbrojonym istota 

gąbczasta przypomina plaster miodu.  

 Pod mikroskopem można ujawnić 

szkielet zbudowany z beleczek, 

składających się z niewielkiej liczby 

blaszek, i osteocytów połączonych 

kanalikami. 

 Przestrzenie pomiędzy beleczkami 

zawierają czerwony szpik kostny 

(miejsce powstania elementów 

morfotycznych krwi – erytrocytów, 

leukocytów, trombocytów). 

 Istota gąbczasta jest lżejsza niż zbita, 

co zmniejsza masę szkieletu. 



 



Mimo że w zwykłych okolicznościach  

długość i kształt kości nie zmieniają się po 

zakończeniu procesu kostnienia,  

tkanka kostna ulega ciągłej przebudowie,  

a także jest zastępowana w razie uszkodzenia. 

Osteoblasty nadal odkładają osteoid,  

a osteoklasty go ponownie pochłaniają. 

Szybkość przebiegu tych procesów w różnych 

kościach bywa niejednakowa,  

np. dystalny (dalszy) odcinek kości udowej jest 

stopniowo wymieniany w ciągu 5-6 miesięcy. 



Aktywność fizyczna a kości. 

 Choć wzrost kości na długość 
ustaje po skostnieniu płytek 
nasadowych, to przez całe życie 
możliwe jest zwiększanie ich 
grubości. Polega to na odkładaniu 
nowych osteonów na obwodzie 
kości dzięki działaniu osteoblastów 
obecnych w wewnętrznej warstwie 
okostnej. 

 Aktywność fizyczna związana z 
obciążaniem kości stymuluje ich 
pogrubianie i wzmacnia je, 
ograniczając też ich tendencję do 
złamań.  

 Brak aktywności fizycznej działa 
odwrotnie, prowadząc do 
pojawiania się lżejszych i 
słabszych kości 



Sposób odżywiania a kości. 

 Zdrowa tkanka kostna wymaga 
dostatecznej ilości wapnia oraz 
witamin A, C i D w pożywieniu. 

 Do właściwej mineralizacji kości 
niezbędne są zarówno wapń, jak 
mniejsze ilości innych minerałów, 
takich jak fosforany, żelazo, mangan. 

 Aktywność osteoblastów zależy od 
podaży witaminy A. 

 Witamina C jest potrzebna do 
syntezy kolagenu, a witamina D 
niezbędna do wchłaniania wapnia i 
fosforanów z przewodu 
pokarmowego. 



Gojenie się kości – etapy 

regeneracji kości po złamaniu 

 Pomiędzy końcami złamanej kości i w 

okolicznych tkankach miękkich powstaje 

krwiak. 

 



Gojenie się kości – etapy 

regeneracji kości po złamaniu 

 W tym miejscu rozwija się ostre zapalenie i 

gromadzi się zapalny wysięk, zawierający 

makrofagi, które fagocytują (pochłaniają) 

zawartość krwiaka i małe, pozbawione ukrwienia 

fragmenty kości (zajmuje to około 5 dni) 



Gojenie się kości – etapy 

regeneracji kości po złamaniu 

 Powstaje nowa kość dzięki wydzielanej przez dużą 

liczbę osteoblastów kości gąbczastej, która łączy 

złamane końce, chroniona przez zewnętrzna 

warstwę kości i chrząstki. Ta nowo odkładająca się 

kość i chrząstka nosi nazwę kostniny. 



Gojenie się kości – etapy 

regeneracji kości po złamaniu 

 W ciągu następnych paru tygodni 

kostnina dojrzewa, a chrząstka jest 

stopniowo zastępowana przez nowa 

kość. 



Gojenie się kości – etapy 

regeneracji kości po złamaniu 

 Trwa ponowne nadawanie kości kształtu, stopniowo 

też (w ciągu paru tygodni lub miesięcy) otwiera się 

znowu przebiegająca przez kostninę jama szpikowa. 

Z upływem czasu następuje kompletne wygojenie 

złamania z zastąpieniem tkanki kostninowej przez 

dojrzałą kość zbitą.  



 



Czynniki opóźniające gojenie się 

kości. 
 Fragmenty tkanek pomiędzy 

odłamami kości. 

 Niedostateczne ukrwienie. 
Najbardziej zagrożone ze względu na 
słabe w normalnych warunkach 
ukrwienie są szyjka kości udowej, 
kość łódeczkowata i trzon kości 
piszczelowej. 

 Wadliwe ustawienie osiowe głównych 
odłamów kostnych. 

 Ciągłe ruchy złamanych końców. 

 Inne czynniki – zakażenie, choroby 
układowe, niedożywienie, działanie 
pewnych leków (kortykosteroidy), 
podeszły wiek 



Powikłania złamań 

 Zakażenie (zapalenie szpiku 
kostnego) – patogeny wnikają 
przez zakażona skórę, czasami z 
krwią.  

 Zator tłuszczowy – czopy zatorowe 
z tłuszczu pochodzącego ze szpiku 
kostnego mogą się przedostać do 
rozerwanych żył. Najczęściej 
zatrzymują się one w płucach i 
blokują przepływ krwi przez płucne 
naczynia włosowate. 

 Bezpośrednie uszkodzenie dużych 
naczyń krwionośnych i nerwów 
obwodowych przez odłamy kostne. 



Szkielet osiowy – założone cele: 

 Wskazać kości czaszki (włącznie z twarzą) 

 Wyliczyć funkcje zatok 

 Wymienić charakterystyczne cechy 

typowego kręgu 

 Opisać budowę kręgosłupa 

 Wyjaśnić ruchomość i funkcje kręgosłupa 

 Przedstawić kości tworzące klatkę 

piersiową 



 Szkielet 

osiowy – kolor 

złoty 

 Szkielet 

kończyn – 

kolor brązowy 



 



Czaszka – jest osadzona na górnym 

końcu kręgosłupa a jej struktura 

kostna dzieli się na dwie części: 

 Mózgoczaszka 

 Twarzoczaszka 



 



 



Mózgoczaszka – utworzona przez wiele 

płaskich i nieregularnie ukształtowanych 

kości stanowiących ochronę mózgu: 

 1 kość czołowa 

 2 kości 
ciemieniowych 

 2 kości 
skroniowych 

 1 kość potyliczna 

 1 kość klinowa 

 1 kość sitowa 

 1 kość gnykowa 



Kość czołowa 
 Kość stanowiąca czoło – wypukła łuska czołowa 

 Tworzy część oczodołów oraz wydatne grzebienie nad 
oczami – brzegi nadoczodołowe 

 Tuż powyżej brzegów nadoczodołowych znajdują się w 
głębi kości dwie wypełnione powietrzem jamy (zatoki 
czołowe), wyścielone błoną śluzową , które uchodzą do 
jamy nosowej. 

 Szew wieńcowy łączy kość czołową z kośćmi 
ciemieniowymi, a poprzez inne z kośćmi klinową, 
jarzmową, łzowymi, nosowymi i sitową. 

 



Kości ciemieniowe 

 Tworzą boki i dno stropu 
czaszki 

 Łączą się ze sobą, jak 
również z kością czołową, 
kością potyliczną i kośćmi 
skroniowymi 

 Ich powierzchnia 
wewnętrzna jest wklęsła i 
pokryta bruzdami dla 
naczyń krwionośnych. 

 



Kości skroniowe 
 Znajdują się po obu stronach głowy 

 Każda z kości skroniowych ma kilka istotnych cech: 

 - Część łuskowa tworzy szew z kością ciemieniową. Wyrostek 

jarzmowy łączy się z kością jarzmową , tworząc łuk jarzmowy (kość 

policzkową) 

 - Część sutkowa zawiera wyrostek sutkowaty, pogrubiony fragment 

łatwy do wymacania za uchem. Zawiera on dużą liczbę bardzo małych 

powietrznych zatok, które komunikują się z uchem środkowym. 

 - Część skalista (piramida) tworząca część podstawy czaszki, mieści 

narządy słuchu – spiralny cortiego i równowagi. 

 Kość skroniowa tworzy staw z żuchwą, czyli staw skroniowo-

żuchwowy, jedyny staw czaszki. Tuż za tą powierzchnią stawową 

znajduje się przewód słuchowy zewnętrzny, który biegnie do 

wewnątrz, ku piramidzie. 

 Ku dołowi kości skroniowej wystaje wyrostek rylcowaty – miejsce 

przyczepu mięśni współpracujących z językiem i gardłem. 

 



Kości skroniowe 



Kość potyliczna 
 Tworzy tył głowy i część podstawy 

czaszki 

 Jej powierzchnia wewnętrzna ma 

głębokie wklęśnięcie, mieszczące 

płaty potyliczne mózgu i 

móżdżek. 

 Kość potyliczna ma dwa kłykcie 

stawowe tworzące stawy 

kłykciowe z pierwszą kością 

kręgosłupa, kręgiem szczytowym. 

Stawy te umożliwiają potakujące 

ruchy (przednie skłony) głowy. 

 Pomiędzy kłykciami leży otwór 

wielki, przez który rdzeń kręgowy 

wchodzi do jamy czaszki. 



Kość klinowa 
 Zajmuje środkową część 

podstawy czaszki 

 Wiąże ona kości mózgoczaszki 

z kośćmi twarzoczaszki. 

 Na górnej powierzchni w środku 

tej kości znajduje się małe 

siodłowate zagłębienie, dół 

przysadki (siodło tureckie), w 

którym spoczywa przysadka 

mózgowa (ważny gruczoł 

dokrewny). 

 Trzon kości zawiera dwie dość 

duże zatoki powietrzne, 

wyścielone błoną śluzową z 

otworami prowadzącymi do 

jamy nosowej. 



Kość sitowa 

 Zajmuje przednią część 

podstawy czaszki, współtworzy 

oczodół, przegrody nosa i 

boczne ściany jamy nosowej. 

 Po każdej stronie tworzy ona 

dwa wyrostki skierowane do 

jamy nosowej – małżowina 

nosowa górna i środkowa. 

 Pozioma spłaszczona część, 

blaszka sitowa, tworzy sklepienie 

jamy nosowej, posiada liczne 

małe otwory, przez które zdążają 

ku górze włókna nerwowe nerwu 

węchowego z jamy nosowej do 

mózgu (czucie węchu). 

 



Twarzoczaszka – utworzona przez 

13 kości (poza kością czołową): 
 2 kości jarzmowe (policzkowe) – część dna i bocznych 

ścian jam oczodołowych 

 2 szczęki – przednia część sklepienia jamy ustnej, 

boczne ściany jamy nosowej oraz część dna oczodołów. 

Po każdej stronie znajduje się duża zatoka powietrzna, 

zatoka szczękowa 

 2 kości nosowe – tworzą większą część bocznej i górnej 

powierzchni grzbietu nosa. 

 2 kości łzowe – tworzą przyśrodkową ścianę oczodołów. 

Przez każdą z nich przechodzi przewód  nosowo-łzowy, 

prowadzący łzy z worka spojówkowego do jamy nosowej. 

 1 lemiesz – cienka płaska kość, tworząca większy 

fragment dolnej części przegrody nosa 

 2 kości podniebienne – małe kości tworzące tylną część 

podniebienia twardego 

 2 dolne małżowiny – tworzą część bocznej ściany jamy 

nosowej 

 1 żuchwa – jedyna ruchoma część czaszki (staw 

skroniowo-żuchwowy). Miejsce osadzenia dolnych 

zębów. 



Kość gnykowa 

 Nieparzysta kość nie mająca 

połączenia z innymi kośćmi. 

 Leży topograficznie w obrębie 

szyi, pomimo tego jest jednak 

zaliczana do kości czaszki. 

 Ma kształt podkowy, 

zawieszona jest poniżej 

żuchwy. 

 Bierze udział w ruchach krtani. 





Zatoki przynosowe 
 Zawierające powietrze 

zatoki znajdują się w 
kościach klinowej, 
sitowej, szczękowej i 
czołowych. 

 Wszystkie one 
komunikują się z jama 
nosową, wyścielone 
błoną śluzową. 

 Są one miejscem 
rezonansu głosowego, 
a także obniżają masę 
czaszki, ułatwiając jej 
ruchy. 



Ciemiączka czaszki 

 W chwili urodzenia nie jest 
zakończone tworzenie się 
szwów (połączeń) czaszki. 

 W miejscach połączenia trzech 
lub większej liczby kości 
występują wyraźne okolice 
błoniaste, zwane ciemiączkami. 

 Dwa największe to ciemiączko 
przednie, ulegające pełnemu 
skostnieniu dopiero w 12-18 
miesiącu życia, oraz ciemiączko 
tylne, które zwykle kostnieje po 
2-3 mies. od urodzenia. 

 Kości czaszki nie ulegają 
połączeniu wcześniej, co 
umożliwia formowanie się głowy 
podczas przechodzenia 
noworodka przez kanał płodowy. 



Kręgosłup 

 Na kręgosłup składa się  

    26 kości. 

 Poczynając od kości 
potylicznej czaszki, są to 
ciągnące się w dół 24 
osobne kręgi; dalej 
znajduje się kość krzyżowa 
(5 zespolonych ze sobą 
kręgów) i kość guziczna, 
czyli ogonowa (3-5 
zespolonych ze sobą 
kręgów) 

 



Odcinki kręgosłupa 

 Kręgosłup szyjny (C) – 7 kręgów 

 Kręgosłup piersiowy (Th) – 12 
kręgów 

 Kręgosłup lędźwiowy (L) – 5 
kręgów 

 Kość krzyżowa (S) 

 Kość guziczna (Cx) 

 - Każdy kręg oznacza się literą 
wskazująca na odcinek 
kręgosłupa, który współtworzy, i 
numerem. Np. pierwszy 
najwyższy kręg szyjny ma 
symbol C1, a trzeci kręg 
lędźwiowy – L3. 



 



Cechy charakterystyczne 

typowego kręgu 
 Trzon – szeroka, spłaszczona i 

największa część kręgu. Pomiędzy 
każdą parą trzonów kręgów znajduje się 
twarda włóknisto-chrzęstna 
poduszeczka, zwana krążkiem 
m/kręgowym. Trzony kręgów znajdują 
się z przodu kręgosłupa. Wielkość 
trzonów stopniowo rośnie ku jego 
podstawie, co związane z większym 
obciążeniem. 

 Łuk kręgowy – otacza otwór kręgowy, 
znajduje się z tyłu kręgu. Wyróżniamy 
wyrostki poprzeczne i kolczyste. Na 
łuku kręgowym znajduję się 4 
powierzchnie stawowe tworzące 
połączenia z sąsiadującymi kręgami. 
Otwory kręgowe tworzą kanał kręgowy, 
w którym przebiega rdzeń kręgowy. 



 



 



 



 



 



 



Ruchy kręgosłupa 

 Ruchy pomiędzy poszczególnymi 
kośćmi kręgosłupa odbywają się 
w bardzo ograniczonym zakresie. 

 Natomiast jego ruchy jako całości 
są nader rozległe i obejmują 
zginanie (pochylanie się w 
przód), prostowanie (pochylanie 
się w tył), zginanie boczne 
(pochylanie się na boki) oraz 
rotację. 

 Ruchy w odcinkach szyjnym i 
lędźwiowym odbywają się w 
znaczniejszym stopniu niż w 
pozostałych. 



Funkcje kręgosłupa 
 Otwory kręgowe tworzą łącznie kanał 

kręgowy, zapewniający dobrą ochronę 
kostną przebiegającemu wewnątrz 
delikatnemu rdzeniowi kręgowemu. 

 Nasady sąsiadujących ze sobą kręgów 
tworzą po obu stronach otwory 
m/kręgowe, umożliwiające kontakt 
nerwów rdzeniowych z rdzeniem 
kręgowym i służące jako droga dla 
naczyń krwionośnych i chłonnych. 

 Liczne poszczególne kości wraz ze 
swymi krążkami m/kręgowymi 
umożliwiają ruchy całego kręgosłupa. 

 Kręgosłup podpiera czaszkę. 

 Krążki m/kręgowe działają jak 
pochłaniacze wstrząsów, chroniąc w ten 
sposób mózg. 

 Kręgosłup tworzy oś tułowia, stając się 
miejscem przyczepów żeber, obręczy 
kończyn górnych, obręczy miednicy i 
kończyn dolnych. 







Ból kręgosłupa 



Klatkę piersiową  

tworzą od przodu mostek,  

dwanaście par żeber stanowiących 

kostne rusztowanie klatki,  

oraz dwanaście kręgów piersiowych. 



Mostek 

 Płaska kość która można wyczuć 
pod skórą pośrodku klatki 
piersiowej od przodu. 

 Rękojeść stanowi jego najwyższą 
część, tworząc stawy mostkowo-
obojczykowe z obojczykami oraz 
pierwszymi dwiema parami żeber 

 Trzon, część środkowa, jest 
miejscem przyczepów żeber 

 Wyrostek mieczykowaty zapewnia 
przyczep dla przepony i mięśni 
przedniej ściany brzucha. 



Żebra 
 Dwanaście par żeber tworzy boczne 

ściany klatki piersiowej. 

 Są to wydłużone i wygięte kości, które z 
tyłu łączą się stawami z kręgosłupem. 

 Z przodu pierwszych siedem par, 
tworzących bezpośrednio stawy z 
mostkiem, nosi nazwę żeber 
prawdziwych.  

 Następne trzy pary tworzą z mostkiem 
stawy pośrednio. W obu przypadkach 
żebra są przymocowane do mostka za 
pomocą chrząstek żebrowych. 

 Najniższe dwie pary żeber, zwane 
żebrami wolnymi, w ogóle nie mają 
połączenia z mostkiem, a ich przednie 
końce leżą wolno. 

 Każde żebro tworzy do 3 stawów z 
kręgosłupem. 

 W wewnętrznej powierzchni żebra 
znajduje się głęboka bruzda służąca 
jako kanał, wzdłuż którego biegną 
międzyżebrowe nerwy i naczynia 
krwionośne. 



Szkielet kończyn – założone cele: 

 Wymienić kości składające się na 

kościec kończyn 

 Podać charakterystyczne cechy kości 

tworzących kościec kończyn 

 Wykazać różnice w budowie miednicy 

kobiecej i męskiej 



Obręcz barkowa 
 Obojczyk – jest kością długą, 

wygiętą w kształt litery S, łączy 
się stawami z rękojeścią mostka 
oraz z wyrostkiem barkowym 
łopatki. Obojczyk stanowi jedyne 
kostne połączenie kończyny 
górnej z kośćcem osiowym. 

 Łopatka – płaska kość o 
trójkątnym kształcie, leży na 
tylnej ścianie klatki piersiowej. 
Na jej kącie bocznym występuje 
płytka powierzchnia stawowa, 
która wraz z głową kości 
ramiennej tworzy staw ramienny. 
Na tylnej powierzchni biegnie 
nierówne wzniesienie, grzebień 
łopatki. Wyrostek barkowy 
tworzy staw barkowo-
obojczykowy, wyrostek kruczy 
służy miejscem przyczepu 
mięsni. 



Kończyna górna 

 Kość ramienna 

 Kość łokciowa i 

promieniowa 

 Kości nadgarstka 

 Kości śródręcza 

 Kości palców ręki 

(paliczki) 



Kość ramienna 

 Głowa kości ramiennej tkwi w 
wydrążeniu stawowym łopatki, 
tworząc staw ramienny. 

 Obwodowo w stosunku do głowy 
znajdują się dwa nierówne 
występy kostne – guzki większy i 
mniejszy. Pomiędzy nimi głęboka 
bruzda do której przyczepia się 
ścięgno głowy długiej mięśnia 
dwugłowego. 

 Na dystalnym końcu kości 
występują tworzące staw łokciowy 
dwie powierzchnie do stawowego 
połączenia z kością promieniową i 
kością łokciową. 





Przedramię 
 Kość łokciowa i kość 

promieniowa 

 Tworzą one z kością ramienną 
staw łokciowy, z kośćmi 
nadgarstka staw nadgarstkowy, 
a między sobą bliższy i dalszy 
staw promieniowo-łokciowy. 

 Ponadto wzdłuż ich trzonu obie 
kości łączy błona 
międzykostna, tworząca 
więzozrost, co stabilizuje je 
względem siebie i utrzymuje 
ich ustawienie mimo sił 
działających na łokieć czy 
nadgarstek. 



Kości nadgarstka 
 Wyróżnia się osiem kości 

nadgarstka, ułożonych  w dwa 
rzędy po cztery: 

 - rząd proksymalny: kość 
łódeczkowata, księżycowata, 
trójgraniasta, grochowata 

 - rząd dystalny: kość 
czworoboczna większa, 
czworoboczna mniejsza, 
główkowata, haczykowata 

 Kości te są ściśle dopasowane 
do siebie i utrzymywane we 
właściwej pozycji przez 
więzadła, które pozwalają na 
ograniczone ruchy względem 
siebie. 



Kości śródręcza i paliczki palców ręki 

 Pięć kości śródręcza 
współtworzy rękę. Numeruje 
się je poczynając od kciuka. 
Ich końce proksymalne są 
połączone stawami z kośćmi 
nadgarstka, końce dystalne 
zaś z paliczkami bliższymi 
palców. 

 W skład kośćca ręki wchodzi 
14 paliczków, po trzy w 
każdym palcu i po dwa w 
kciuku. Łączą się one stawami 
z kośćmi śródręcza i ze sobą 
stawami zawiasowymi. 





Obręcz miednicza. 

 Obręcz miedniczna 
tworzą dwie kości 
miedniczne.  

 Miednica oznacza 
strukturę mającą taki 
właśnie kształt, 
utworzona przez 
obręcz miedniczną i 
połączoną z nią kość 
krzyżową. 



Kości miednieczne 
 Każda z kości miednicznych składa się z 

trzech zespolonych ze sobą kości: 
biodrowej, kulszowej i łonowej. 

 Kość biodrowa jest wyposażona w 
grzebień biodrowy, którego przednie 
wygięcie nosi nazwę przedniego kolca 
biodrowego górnego. Kość biodrowa 
tworzy staw maziówkowy z kością 
krzyżową, czyli staw krzyżowo-biodrowy, 
na tyle silny, by pochłaniać obciążenia 
związane z unoszeniem masy ciała. 

 Kość łonowa, będąca przednią częścią 
kości miednicznej, jest połączona z kością 
łonową drugiej kości miednicznej 
chrząstkozrostem, noszącym nazwę 
spojenia łonowego. 

 Kość kulszowa stanowi dolna i tylną część 
kości miednicznej. 

 Do połączenia wszystkich wymienionych 
części kości miednicznej dochodzi w 
panewce. 



Różnice pomiędzy miednicami 

męską i kobiecą. 

 Kształt miednicy kobiecej umożliwia 
przejście przez nią rodzącego się dziecka. 

 W porównaniu z męską, jest ona 
skonstruowana z mniejszych kości, płytsza, 
bardziej zaokrąglona i ogólnie rzecz biorąc 
pojemniejsza. 



Kończyna dolna 

 Kość udowa 

 Kości podudzia – kość 

piszczelowa i 

strzałkowa 

 Rzepka 

 Kości stępu 

 Kości śródstopia 

 Paliczki palców stopy 



Kość udowa 

 Kość udowa to najdłuższa i 
najcięższa kość ciała 

 Jej głowa jest prawie owalna i 
dopasowana do panewki kości 
udowej, tworząc staw 
biodrowy. 

 Dystalny koniec kości ma dwa 
kłykcie stawowe, które razem 
z kością piszczelową i rzepką 
tworzą staw kolanowy. 





Kości podudzia 
 Kość piszczelowa jest przyśrodkową z 

dwóch kości podudzia. Jej koniec 
proksymalny, szeroki i płaski, zawiera 
dwa kłykcie, tworzące z kością udową 
staw kolanowy. Dystalny koniec kości 
piszczelowej wraz z kością skokową i 
strzałkową tworzy staw skokowo-
goleniowy. Kostka przyśrodkowa jest 
skierowanym w dół wystepem kości, 
przyśrodkowo w stosunku do stawu 
skokowego. 

 Kość strzałkowa jest długą i smukłą 
kością boczną podudzia. Głowa jej 
końca górnego tworzy staw 
piszczelowo-strzałkowy z bocznym 
kłykciem kości piszczelowej. Koniec 
dolny tworzy wystającą kostkę boczną. 

 Rzepka – trójkątna kość trzeszczkowa, 
połączona ze stawem kolanowym.  





Kości stępu i śródstopia 

 Siedem kości stępu składa się 
na tylną część stopy. 

 Są to kość skokowa, kość 
piętowa, kość łódkowata, kość 
sześcienna i trzy kości 
klinowate. 

 Kość piętowa stanowi podstawę 
stopy. 

 Pięć kości śródstopia 
numerowanych, poczynając od 
strony wewnętrznej, tworzących 
większą część grzbietu stopy. 
Na swych końcach 
proksymalnych są one 
połączone stawami z kośćmi 
stępu, a na swych końcach 
dystalnych z paliczkami palców. 





Połączenia kości – cele: 

 Podać charakterystyczne cechy 
połączeń włóknistych i chrzęstnych 

 Wymienić różne typy połączeń 
maziowych stawów 

 Opisać ruchy możliwe do wykonania 
w pięciu typach stawu 
maziówkowego 

 Omówić budowę i funkcje typowego 
stawu 

 Przedstawić budowę i ruchy 
stawów: ramiennego, łokciowego, 
nadgarstkowego, biodrowego i 
skokowego 



Połączenia włókniste 

 Kości formujące te połączenia 
są powiązane wytrzymałą 
substancją włóknistą. Układ 
taki często uniemożliwia ruchy. 

 Np. połączenia pomiędzy 
kośćmi czaszki, czyli szwy, są 
całkowicie nieruchome, 
zdrowe zęby zaś trwale 
umocowane w żuchwie przez 
wklinowanie. Kość 
piszczelowa i kość strzałkowa 
są połączone na całej długości 
ich trzonów szerokim pasmem 
tkanki włóknistej, zwanym 
błoną międzykostną. 

 



Połączenia chrzęstne 

 Stanowią włóknisto-chrzęstna 
poduszeczkę, twardą 
substancję, działającą jako 
amortyzator wstrząsów. 

 W większości połączeń tego 
typu zakres ruchów może być 
ograniczony, np. tak jak 
pomiędzy kręgami, oddzielonymi 
od siebie krążkami 
międzykręgowymi, lub w 
spojeniu łonowym, które pod 
wpływem hormonów podczas 
ciąży mięknie, umożliwiając 
urodzenie dziecka. 



Połączenia maziowe, czyli stawy 

 Stawy charakteryzują się 
obecnością przestrzeni 
pomiędzy kośćmi 
tworzącymi staw. 

 Końce kości są 
utrzymywane przez 
tkankę włóknistą; torebka 
zaś jest pokryta małą 
ilością płynu nadającego 
poślizg. 

 Większość stawów 
maziówkowych pozwala 
na znaczny zakres 
ruchów. 



Cechy charakterystyczne stawu 

maziówkowego 
 Chrząstka stawowa, czyli szklista – zawsze pokrywa stykające się 

ze sobą końce kości. Zapewnia to gładkość powierzchni 
stawowej, zmniejsza tarcie, a przy tym nadaje jej siłę dostateczną 
do amortyzowania ucisku i unoszenia ciężaru ciała. 

 Chrzęstna wyściółka, która u młodych ludzi ma grubość do 7mm, 
z wiekiem cienczeje i traci swe zdolność amortyzacyjne. 

 Chrząstka nie posiada unaczynienia, substancje odżywcze 
bowiem uzyskuje z płynu maziowego. 



Cechy charakterystyczne stawu 

maziówkowego – cd. 

 Torebka – otulina z 
włóknistej tkanki, 
zamykająca staw i 
utrzymująca w bliskości 
formujące go kości. 

 Jest ona nie tylko na tyle 
luźna, że pozwala na 
ruchy, ale i wytrzymała w 
stopniu dostatecznym w 
celu ochrony stawu. 



Cechy charakterystyczne stawu 

maziówkowego – cd. 

 Błona maziowa – 

nabłonkowa warstwa 

wyścielająca torebkę i 

pokrywająca wszystkie 

nienarażone na ucisk 

powierzchnie wewnątrz 

stawu. 

 Wydziela płyn maziowy 

(płyn stawowy) 



Płyn stawowy – funkcje: 

 Odżywia struktury jamy 
stawowej 

 Zawiera fagocyty, które 
usuwają drobnoustroje i resztki 
komórkowe 

 Działa jako substancja 
poślizgowa 

 Poprawia stabilność stawu 

 Zapobiega rozdzielaniu się 
końców kości, tak jak cienka 
warstwa wody między dwiema 
szklanymi powierzchniami 



 Ruchy w stawach 
 Zginanie – prostowanie 

 Odwodzenie – 

przywodzenie 

 Rotacja – ruch wokół 

długiej osi kości 

 Pronacja (nawracanie) – 

kierowanie dłoni w dół 

 Supinacja (odwracanie) – 

kierowanie dłoni w górę 

 Odwracanie (inwersja) – 

kierowanie podeszwy 

stopy do wewnątrz 

 Nawracanie (ewersja) – 

kierowanie podeszwy 

stopy na zewnątrz 



Typy stawów 

 Stawy kuliste.  

 Głowa jednej kości, 
mająca kształt kulisty, 
tworzy staw z wklęsłą 
panewką drugiej 
kości. Stawy te 
umożliwiają duży 
zakres ruchu. 
Przykładem jest staw 
ramienny i biodrowy. 



Typy stawów 

 Stawy zawiasowe.  

 Tworzące staw końce 
kości są ułożone na 
kształt zawiasów przy 
drzwiach, a ruchy w nich 
są ograniczone do 
zginania i prostowania, 
np. staw łokciowy, st. 
skokowy, stawy 
pomiędzy paliczkami rąk 
i stóp (st. 
międzypaliczkowe). 

 



Typy stawów 

 Stawy obrotowe. 

 Umożliwiają rotację kości czy 

kończyny. Jedna z tworzących 

staw kości jest utrzymywana 

blisko drugiej kości przez 

więzadło kształtu obrączkowego, 

pozwalając jej na ruchy rotacyjne 

w powstałym w ten sposób 

pierścieniu. Np. głowa obraca się 

na stawie obrotowym, 

uformowanym przez ząb kręgu 

obrotowego, utrzymywany w 

pierścieniu utworzonym przez 

więzadło poprzeczne i ząb 

obrotnika kręgu szczytowego.  

 



Typy stawów 

 Staw kłykciowy. 

 Kłykieć, gładki zaokrąglony występ na kości, tkwi w stawie 
kłykciowym w miseczkowatym zagłębieniu drugiej kości. 
Przykładem są staw pomiędzy wyrostkami kłykciowymi 
żuchwy a kością skroniową, a także stawy pomiędzy 
kośćmi śródręcza a paliczkami rąk. Stawy te umożliwiają 
zginanie, prostowanie, odwodzenie, przywodzenie i ruchy 
obwodzenia. 



Typy stawów 

 Staw siodełkowy 

 Tworzące staw kości pasują do 
siebie jak jeździec do siodła. 
Najważniejszy staw siodełkowy 
występuje u podstawy kciuka, 
pomiędzy kością czworoboczna 
większą a pierwszą kością 
śródręcza.  

 W stawie występuje dodatkowa 
możliwość specyficznego 
zginania: przeciwstawianie się 
kciuka, czyli zdolność dotykania 
nim opuszek każdego palca tej 
samej ręki, co jest 
charakterystyczną cechą ręki 
ludzkiej. 



 



Staw ramienny 
 Ten staw kulisty jest najbardziej mobilny w 

ustroju, a co się z tym wiąże – nie tylko 
najmniej stabilny, ale i narażony na 
zwichniecie. 

 Tworzą go wydrążenie stawowe łopatki i 
głowa kości ramiennej. Torebka jest u dołu 
bardzo luźna, co pozwala na swobodne 
ruchy zdrowego stawu. Panewka jest 
pogłębiona przez włóknisto-chrzęstna 
krawędź, zwaną obrąbkiem stawowym, 
która zwiększa stabilność stawu.  

 Ścięgno głowy długiej mięśnia dwugłowego 
jest stabilizowane w bruździe 
międzyguzkowej przez poprzeczne 
więzadło ramienne.  

 Stabilizację stawu zapewniają więzadła 
oraz przede wszystkim mięśnie (i ich 
ścięgna), które tworzą bark. Niektóre z tych 
mięsni określa się łącznie jako zespół 
rotatorów; uszkodzenie rotatorów bywa 
często przyczyną bólu. 



Staw łokciowy 

 Jest to staw wytworzony przez 
bloczek i główkę kości 
ramiennej, a także przez 
wcięcie bloczkowe kości 
łokciowej oraz głowę kości 
promieniowej. 

 Znakomitą stabilność staw ten 
zawdzięcza wzajemnemu 
ryglowaniu się powierzchni 
kości ramiennej i łokciowej oraz 
bardzo mocnej torebce. 

 Struktura stawu łokciowego 
umożliwia wykonywanie w nim 
tylko dwóch ruchów – zginania i 
prostowania. 

 



Staw bliższy i dalszy 

promieniowo-łokciowy. 
 Staw promieniowo-łokciowy 

bliższy jest stawem obrotowym, 
utworzonym przez głowę kości 
promieniowej, która obraca się 
we wcięciu promieniowym kości 
łokciowej, znajdując się w tej 
samej torebce co staw łokciowy. 
Więzadło pierścieniowate jest 
mocnym więzadłem, które 
otacza głowę kości 
promieniowej i stabilizuje ją. 

 Staw promieniowo-łokciowy 
dalszy jest także stawem 
obrotowym pomiędzy dystalnym 
końcem kości promieniowej a 
głową kości łokciowej. 



Staw promieniowo-nadgarstkowy 

 Jest to staw kłykciowy pomiędzy 

dystalnym końcem kości 

promieniowej a proksymalnymi 

końcami kości łódeczkowatej, 

półksiężycowatej i trójgraniastej. 

 Kość łokciową oddziela od jamy 

stawu krążek włóknisto-

chrząstkowy. 

 Struktury zewnątrztorebkowe 

składają się z więzadeł 

promieniowo-nadgarstkowych 

dłoniowych i grzbietowych oraz 

więzadeł pobocznych nadgarstka 

promieniowego i łokciowego. 



Stawy ręki i palców 



Staw biodrowy 

 Ten staw panewkowy jest utworzony 

przez miseczkowatą panewkę kości 

miednicznej i prawie kulistą głowę kości 

udowej. 

 Głowę i większą część szyjki obejmuje 

więzadło torebkowe. Jama panewki jest 

pogłębiona przez przymocowany do 

krawędzi panewki obrąbek panewkowy, 

włóknisto-chrzęstny pierścień, który 

stabilizuje staw, nie ograniczając zakresu 

jego ruchów. 

 Swojej wytrzymałości staw biodrowy 

zawdzięcza otaczającym mięśniom i 

więzadłom. 



Staw kolanowy 
 Ten największy i najbardziej złożony staw organizmu jest 

stawem zawiasowym, utworzonym przez kłykcie kości 

udowej, kłykcie kości piszczelowej i tylna powierzchnię 

rzepki. 

 Przednią część jego torebki tworzy ścięgno mięśnia 

czworobocznego uda, które również podtrzymuje rzepkę. 

Do struktur wewnątrztorebkowych należą dwa więzadła 

krzyżowe, które wzajemnie się krzyżują, rozciągając się 

od dołu międzykłykciowego kości udowej do wyniosłości 

międzykłykciowej kości piszczelowej. Przyczyniają się 

one do stabilności stawu. 

 Chrząstki półksiężycowate, czyli łąkotki, to niepełne 

krążki z białej substancji włóknisto-chrzęstnej, leżącej na 

górnej powierzchni kłykci stawowych kości piszczelowej. 

Zapobiegają one przemieszczaniu się kości na boki i 

zapewniają sprężynowanie przy ruchach stawu. 

 Do głównych więzadeł zalicza się więzadło właściwe 

rzepki, będące przedłużeniem ścięgna męśnia 

czworogłowego, więzadła podkolanowe oraz więzadła 

poboczne. 



 





Staw skokowo-goleniowy 

 Ten zawiasowy staw, 
utworzony przez 
dystalny koniec kości 
piszczelowej i jej 
kostkę przyśrodkową, 
dystalny koniec kości 
strzałkowej (kostkę 
boczną) i kość 
skokową. 

 Wzmacniają cztery 
ważne więzadła: 
trójgraniaste oraz 
przednie, tylne, 
przyśrodkowe i 
boczne. 



Stawy stopy i palców 

 Wyróżnia się 
wiele stawów 
maziówkowych 
pomiędzy 
kośćmi stępu i 
śródstopia, 
kośćmi 
sródstopia i 
proksymalnymi 
paliczkami oraz 
pomiędzy 
paliczkami. 



Tkanka mięśniowa – cele: 

 Wymienić główne cechy 
charakterystyczne mięśni 
szkieletowych 

 Wyjaśnić zależności budowy 
włókien mięśni szkieletowych 
od ich kurczliwości 

 Opisać istotę napięcia 
mięśniowego i zmęczenia 

 Omówić czynniki wpływające 
na wydolność mięśnia 
szkieletowego 



Typy tkanki mięśniowej 

 Gładka 

 Sercowa 

 Szkieletowa 

  - różnica w 

budowie, 

umiejscowieniu i 

funkcji 





Działanie mięsni szkieletowych 

 Mięsień składa się z wielkiej liczby 
włókien mięśniowych, pokryty jest 
pochewką z tkanki łącznej, zwanej 
namięsną. 

 W obrębie mięśnia komórki są ułożone 
w oddzielne pęczki, z których każdy jest 
pokryty swą własną pochewką, która 
nosi nazwę omięsnej. 

 W pęczku występują indywidualne 
komórki mięśniowe, każda owinięta 
cieniutką warstwą tkanki łącznej o 
nazwie śródmięsna. 

 Wiążą one włókna w strukturę o 
wysokim stopniu organizacji i zlewają 
się na obu końcach mięśnia, tworząc 
ścięgno, które przymocowuje mięsień 
do kości. 

 Część mięśnia utworzona z włókien, 
nosząca nazwę brzuśćca, w chwili 
skurczu mięśnia uwypukla się i skraca. 

 





 



Skurcz 

 Komórka mięśnia 
szkieletowego kurczy się 
pod wpływem stymulacji 
przez włókno nerwowe 
(aksony neuronów 
ruchowych) – połączenie 
nerwowo-mięśniowe. 

 Relaksacja mięśnia 
następuje, gdy ustaje 
stymulacja przez nerw. 



Napięcie mięśniowe 

 Skurcz włókna mięśniowego odbywa 
się na zasadzie: albo całe włókno 
kurczy się z pełną siłą, albo nie 
kurczy się wcale. 

 Stopień skurczu osiągany przez cały 
mięsień zależy zatem od liczby 
tworzących go włókien, które kurczą 
się jednocześnie, a także od 
częstości ich stymulacji. Np. do 
uniesienia większego ciężaru 
konieczne jest uruchomienie 
większej liczby włókien mięśniowych 
niż do uniesienia czegoś lżejszego. 

 Napięciem mięśniowym nazywa się 
trwały, częściowy skurcz mięśnia, 
który umożliwia zachowanie postawy 
ciała bez zmęczenia mięśni, od 
których to zależy. 



 Np. utrzymanie prosto 
głowy wymaga ciągłej 
aktywności mięśni szyi i 
barków. Grupa włókien 
mięśniowych w tych 
mięśniach kurczy się 
naprzemiennie, tak by w 
każdym momencie część 
włókien się kurczyła, 
podczas gdy inne są w 
spoczynku.  

 Właściwe napięcie mięśni 
chroni stawy i nadaje 
mięśniom jędrność i 
kształt, nawet gdy są one 
w stanie relaksacji. 

 



Zmęczenie mięśni 

 Do pracy na pewnym stałym 
poziomie mięśnie musza być 
odpowiednio zaopatrywane w 
tlen i i paliwa, m. in. w glukozę. 

 Do zmęczenia dochodzi, gdy 
mięsień pracuje na poziomie 
przewyższającym podaż tych 
produktów.  

 W miarę zmęczenia słabnie 
odpowiedź mięśnia. 



Działanie mięśni szkieletowych 

 Ruchy ciała lub jego części 
wymagają napinania się 
określonych mięsni albo ich 
ścięgien, uruchamiających co 
najmniej jeden staw. Kurcząc 
się, mięsień przyciąga jedną 
kość bliżej drugiej. 

 Np. zginanie łokcia przy 
zmianie pozycji przedramienia 
jest wykonywane głównie 
przez mięsień dwugłowy 
ramienia, który ma swój 
przyczep z jednej strony na 
łopatce, z drugiej zaś na kości 
promieniowej. 



Parzystość antagonistyczna 

 Wiele mięsni czy grup 
mięśniowych ciała ma 
układ sprawiający, że ich 
działaniu przeciwstawia 
się działanie innych. 

 Np. podczas zginania 
łokcia, gdy kurczą się 
główne zginacze w 
okolicy przedniej strony 
ramienia, musi temu 
towarzyszyć jednoczesna 
relaksacja mięśni na 
tylnej jego stronie, by nie 
doszło do uszkodzenia. 



Omówienie 

głównych mięśni 

poruszających 

kończynami,  

a także ważniejsze 

mięśnie twarzy i 

szyi, pleców, klatki 

piersiowej,  

dna miednicy i 

ściany brzucha. 



Mięśnie twarzy – zmiany wyrazu twarzy i 

ruchy żuchwy 

 M. potyliczno-czołowy – uniesienie 
brwi 

 M. dźwigacz powieki górnej – unosi 
powiekę 

 M. okrężny oka – zamyka oko, przy 
silnym skurczu powoduje 
„zmrużenie” oczu 

 M. policzkowy – przyciąga policzki 
ku zębom oraz powoduje silne 
wydmuchiwanie powietrza z ust 
(„mięsień trębaczy”) 

 M. okrężny ust – zamyka wargi 

 M. żwacz – przyciąga żuchwę do 
górnej szczęki 

 M. skroniowy – zamyka usta i 
uczestniczy w procesie żucia 

 M. skrzydłowy – ruchy żucia 



Mięśnie szyi 

 M. mostkowo-sutkowo-
obojczykowy – współdziała 
przy zwracaniu głowy na boki. 
Skurcz po jednej stronie 
przyciąga głowę w kierunku 
barku. Jednoczesny skurcz 
obydwu zgina szyję lub 
podciąga w górę mostek i 
obojczyki, np. przy nasilonym 
wdechu. 

 M. czworoboczny – pokrywa 
bark i tył szyi. Ściąga głowę ku 
tyłowi, rozprostowuje barki i 
kontroluje ruchy łopatki 
podczas ruchów w stawie 
ramiennym 



Mięśnie pleców 

 M. najszerszy grzbietu – 
powoduje przywodzenie, rotację 
przyśrodkową i prostowanie 
ramienia 

 M. obły większy – prostuje, 
przywodzi i dokonuje rotacji 
przyśrodkowej ramienia 

 M. czworoboczny lędźwi - 
stabilizują dolne żebra podczas 
oddychania i doprowadzają do 
wyprostu kręgosłupa 

 M. prostownik grzbietu – grupa 
mięsni leżących pomiędzy 
wyrostkami kolczystymi i 
poprzecznymi kręgów. Ich 
skurcz powoduje prostowanie 
kręgosłupa. 

 



Mięśnie ściany brzucha 

 Kresa biała – 
ściana brzucha jest 
podzielona przez 
bardzo mocną 
pośrodkową strunę 
ścięgnistą 

 M. prosty brzucha  

 M. skośny 
zewnętrzny 

 M. skośny 
wewnętrzny 

 M. poprzeczny 
brzucha 

 



Mięsnie klatki piersiowej 

 Są to mięsnie uczestniczące w 

oddychaniu, zostaną omówione w 

rozdziale „Układ oddechowy” 



Mięśnie dna miednicy 

 M. dźwigacz odbytu – 
tworzy główną część dna 
miednicy, wspólnie 
tworzą pętlę 
podtrzymującą narządy 
miednicy 

 M. guziczny – tworzą one 
resztę dna miednicy, 
przez która u mężczyzn 
przechodzą cewka 
moczowa i odbyt, a u 
kobiet cewka moczowa, 
pochwa i odbyt 



Mięśnie barku i  

kończyny górnej 
 M. naramienny – poruszanie 

ramieniem. Część przednia powoduje 
zginanie, środkowa lub główna – 
odwodzenie, a tylna – prostowanie i 
boczną rotację w stawie ramiennym. 

 M. piersiowy większy – przyciąga ramię 
ku tułowi oraz unosi do przodu, czyli 
powoduje jego przywodzenie i 
zginanie.  

 M. kruczo-ramienny – powoduje 
zginanie stawu ramiennego 

 M. dwugłowy ramienia – pomaga w 
stabilizacji i zginaniu stawu 
ramiennego, a w stawie łokciowym 
współdziała przy zginaniu i supinacji 

 M. ramienny – jest głównym zginaczem 
stawu łokciowego 

 M. trójgłowy ramienia – wspomaga 
stabilizację stawu ramiennego, 
uczestniczy w przywodzeniu ramienia i 
prostuje staw łokciowy. 

 



Mięśnie barku i kończyny górnej – cd. 
 M. ramienno-promieniowy – zgięcie 

stawu łokciowego 

 M. nawrotny czworoboczny – 

pronacja ręki. 

 M. nawrotny obły – rotacja stawu 

promieniowo-łokciowego, powodując 

pronację ręki (np. z pozycji 

anatomicznej do umożliwiającej 

pisanie) 

 M. odwracacz – powoduje supinację 

 M. zginacz nadgarstka promieniowy 

 M. zginacz nadgarstka łokciowy 

 Mm. Prostowniki nadgarstka długi i 

krótki 

 M. prostownik nadgarstka łokciowy 

 M. dłoniowy długi 

 M. prostownik palców (II-IV) i kciuka 

 Mm. zginacze palców głębokie i 

powierzchowne 

 



Mięśnie biodra i kończyny dolnej 

 M. lędźwiowy większy – zginanie 
stawu biodrowego 

 M. biodrowy – zgina staw biodrowy 

 M. czworogłowy uda – bardzo silny 
prostownik stawu kolanowego 

 Mm. pośladkowe – powodują 
prostowanie, odwodzenie i rotację 
przyśrodkową w stawie biodrowym 

 Grupa przywodzicieli – 
przywodzenie i rotacja przyśrodkowa 
uda 

 M. dwugłowy uda, m. półbłoniasty i 
m. półścięgnisty – zginanie kolana 

 M. brzuchaty łydki  (+ przyczep do 
pięty – ścięgno Achillesa) – zginanie 
kolana i podeszwowe zginanie 
stawu skokowego 

 M. piszczelowy przedni – grzbietowe 
zginanie stopy 

 M. płaszczkowaty – podeszwowe 
zginanie stopy i stabilizacja stawu 
skokowego w pozycji stojącej 





Zapraszam do dyskusji 


