
MODUŁ6 diagnostyka kręgosłupa lędźwiowego, 
jamy brzusznej i miednicy 

Anatomia palpacyjna grzbietu - układ mięśniowy 
Mięsień czworoboczny rozpoczyna się bezpośrednio u podstawy czaszki i biegnie do Th12. Dzielimy go na część 
zstępującą - którego włókna biegną od potylicy do grzebienia łopatki, część środkową - która biegnie od odcinka 
piersiowego, między łopatkami aż do wyrostka barkowego łopatki i część wstępującą - która biegnie od 12 żebra do 
kąta dolnego i powierzchni  tylnej łopatki. 
Aby odnaleźć palpacyjnie część środkową mięśnia czworobocznego układamy pacjenta w pozycji leżenia na boku, 
staw ramienno - łopatkowy i łokciowy ustawiony jest w zgięciu 90° i dodatkowo oporujemy ruch odwiedzenia ręki. 
To pozwoli na zaangażowanie włókien części środkowej mięśnia. Część wstępującą odnajdujemy w podobny sposób, 
jedynie palpując niżej - w okolicy Th12. 

Mięsień najszerszy grzbietu rozpoczyna się od Th6 i kończy się w okolicy kości krzyżowej. Aby go odnaleźć 
ustawiamy pacjenta w pozycji leżenia na boku, kończyna górna pacjenta w odwiedzeniu 90°, oraz oporujemy ruch 
dalszego odwiedzenia. Jesteśmy w stanie w łatwy sposób wypalpować fałd tego mięśnia (zaraz pod jamą pachową),

Mięsień równoległoboczny większy zaczyna się bezpośrednio na wysokości C5 - Th4 i kończy się w okolicy kąta 
dolnego łopatki. Również jesteśmy w stanie go wypalpować ustawiając kończynę górną w pozycji jak do mięśnia 
czworobocznego i mocno zagłębiając się w okolicy wyrostków kolczystych.

Mięsień zębaty tylny dzieli się na dwie części. Część górna rozpoczyna się na wysokości C6 i kończy na wysokości 
Th2, przyczepia się do żeber II - V. Część dolna rozpoczyna się na Th11 i kończy na L3, przyczepia się do żeber IX - 
XII.

W skład  grupy prostowników wchodzi mięsień poprzeczno - kolcowy, mięsień półkolcowy, kolcowy klatki piersiowej, 
najdłuższy klatki piersiowej i biodrowo - żebrowy (podzielony na część lędźwiową i piersiową). Globalnie angażujemy 
tą grupę mięśni poprzez wyprost tułowia (w pozycji leżenia przodem). 

Mięsień czworoboczny lędźwi palpujemy poprzez ustawienie pacjenta w pozycji leżenia na boku, kończyna górna  
ponad głową, noga górnoleżąca płasko położona na kozetce. Pomiędzy 12 żebrem, a krawędzią talerza biodrowego 
jesteśmy w stanie odnaleźć krawędź mięśnia czworobocznego (kierując się od strony brzusznej ku grzbietowej). 

Anatomia palpacyjna ściany przednio - bocznej klatki 
piersiowej i brzucha 

Mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne stanowią 3/4 przestrzeni pomiędzy chrząstkami, a wyrostkami żebrowymi 
w obrębie kręgosłupa, łatwo je wypalpować między jednym żebrem a drugim. 

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha rozpoczyna się od guzka łonowego, więzadła pachwinowego i kolca 
biodrowego przedniego górnego i kieruje się do żeber V - VII. 

Mięsień prosty brzucha przyczepia się do pochewki mięśnia prostego brzucha (przy samym łuku żebrowym), 
biegnie do spojenia łonowego i więzadła pachwinowego. Łatwo zauważalny u osób z niskim poziomem tkanki 
tłuszczowej. Prawidłowa aktywacja tego mięśnia jest kluczowa dla działania klatki piersiowej, przepony, 
utrzymania prawidłowego ciśnienia w jamie brzusznej. Nieaktywny mięsień powoduje wychylenie środka 
ciężkości, przez co pacjent napiera na tą tkankę i powoduje jej rozciągnięcie, przodopochylenie miednicy, 
zwiększone ciśnienie w jaki brzusznej, kompresję narządów wewnętrznych, a co za tym idzie utrudniony 
przepływ krwi i limfy w danym obszarze. 

Pod mięśniem prostym brzucha znajduje się mięsień skośny wewnętrzny. Zaczyna się od pochewki przy powięzi 
piersiowo - lędźwiowej i biegnie do talerza biodrowego i w kierunku górnym do dolnych żeber. 

Mięsień poprzeczny brzucha przyczepia się do wewnętrznej powierzchni żeber i powięzi piersiowo - lędźwiowej, 
kończy się w obrębie kresy białej. Jego wydolność ma duże znaczenie dla stabilizacji cylindra brzusznego. 

Mięsień lędźwiowy większy przyczepia się do przednio - bocznej powierzchni kręgosłupa Th12 - L4/L5. Tworzy 
wspólny przyczep końcowy razem z mięśniem biodrowym na kości udowej. W połowie wysokości między 
pępkiem, a kolcem biodrowym przednim górnym staramy się zagłębić w tkankę. Prosimy pacjenta o uniesienie 
kolana ku górze co zaktywuje palpowany mięsień.  



Anatomia palpacyjna klatki piersiowej i brzucha - nerwy i naczynia 

Tętnica pachowa - biegnie bezpośrednio pod obojczykiem. Wklejamy się palpacyjnie pod krawędzią dolną obojczyka, na wysokości wyrostka 
kruczego łopatki. W tym obszarze powinniśmy wyczuć tętnienie.

Aorta brzuszna - po lewej stronie od pępka, pomiędzy wyrostkiem mieczykowatym mostka, a pępkiem będziemy w stanie wypalpować ten obszar. 
Delikatnie zatapiamy się w tkanki, aby wyczuć tętnienie. Aorta brzuszna stanowi kontynuację aorty płucnej po minięciu przepony. 

Badanie toniczności nerwowo - mięśniowej 

Mięsień prosty brzucha

PP: wyrostek mieczykowaty mostka, chrząstki żeber V - VII.
PK: grzebień i spojenie kości łonowej.
Funkcja: zgięcie, zgięcie boczne tułowia. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, biodra i kolana zgięte 90°, stopy i kolana złączone a potylica i odcinek lędźwiowy dociśnięte do kozetki. 
Terapeuta pcha dystalną część podudzi w kierunku do leżanki. Osoba badana stara się utrzymać pozycję wyjściową. 

Mięśnie skośne brzucha 

Mięsień skośny zewnętrzny:
PP: żebra V - XII.
PK: grzebień biodrowy, więzadło pachwinowe.
Funkcja: zgięcie, zgięcie boczne, rotacja tułowia.

Pacjent w pozycji siedzącej, lordoza lędźwiowa zachowana, kończyny górne skrzyżowane na klatce piersiowej, ręce zaciśnięte w pięści. 
Maksymalna rotacja tułowia w stronę przeciwną do badanego mięśnia. Terapeuta jedną ręką stabilizuje przeciwne kolano do badanego 
mięśnia, drugą ręką pcha tułów do wyprostu przez przeciwny bark. Osoba badana oporuje ruch starając się utrzymać pozycję. 

Mięsień skośny wewnętrzny:
PP: powięź lędźwiowo - biodrowa, grzebień kości biodrowej, więzadło pachwinowe.
PK: 3 dolne żebra.
Funkcja: zgięcie, zgięcie boczne, rotacja tułowia, obniżanie żeber. 

Pacjent w pozycji siedzącej, lordoza lędźwiowa zachowana, kończyny górne skrzyżowane na klatce piersiowej, ręce zaciśnięte w pięści, 
maksymalna rotacja tułowia w stronę badanego mięśnia. Terapeuta jedną ręką stabilizuje kolano po stronie badanego mięśnia, drugą pcha 
tułów w kierunku do zgięcia bocznego w stronę przeciwną do badanego mięśnia poprzez bark. Osoba badana stara się utrzymać pozycję. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyny dolne ustawione w zgięciu. W obszarze klatki piersiowej i brzucha znajdują się dwie istotne struktury - 
tętnica pachowa i aorta brzuszna. 

m. prosty brzucha 

mm. skośne brzucha 



Mięsień poprzeczny brzucha 

PP: powierzchnia wewnętrzna żeber VII - XII, powięź piersiowo - 
lędźwiowa.
PK: powięź piersiowo - grzbietowa, kresa biała.
Funkcja: zbliżanie żeber, zwiększanie ciśnienia w jamie brzusznej. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kręgosłup w zgięciu bocznym, 
kończyny dolne zgięte 45° w stawach biodrowych, terapeuta ciągnie 
do siebie za dystalną część podudzi, stojąc po stronie przeciwnej do 
badanego mięśnia. Druga ręka stabilizuje miednice. Osoba badana 
stara się utrzymać pozycję. 

Mięsień pośladkowy wielki 

PP: grzebień biodrowy, boczna powierzchnia kości krzyżowej i guzicznej.
PK: pasmo biodrowo - piszczelowe.
Funkcja: prostowanie, odwodzenie, rotacja stawu biodrowego.

Pacjent w pozycji leżenia przodem, kolana zgięte 90°, staw biodrowy w 
odwiedzeniu, osoba badana pcha piętą w kierunku do sufitu, 
wprowadzając wyprost w stawie biodrowym. Terapeuta pcha w kierunku 
do kozetki przez udo. Pacjent oporuje ten ruch starając się utrzymać 
pozycję. 

Mięsień pośladkowy średni 

PP: poniżej grzebienia kości biodrowej.
PK: krętarz większy.
Funkcja: prostowanie, odwodzenie, rotacja stawu biodrowego.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyna dolna w maksymalnym 
odwiedzeniu, stopa w pozycji pośredniej. Terapeuta pcha w kierunku 
do przywiedzenia. Osoba badana stara się utrzymać pozycję. 

Mięsień lędźwiowy większy 

PP: powierzchnia przednio - boczna kręgów Th12 - L5.
PK: krętarz mniejszy kości udowej.
Funkcja: zgięcie, zgięcie boczne i rotacja tułowia. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyna dolna w zgięciu i odwiedzeniu 
45° i maksymalnej rotacji zewnętrznej. Terapeuta stoi po stronie 
badanego mięśnia, jedną ręką stabilizuje przeciwne biodro, a drugą pcha 
dystalną część podudzia w kierunku do leżanki. Osoba badana stara się 
utrzymać pozycję. 

m. poprzeczny brzucha m. pośladkowy wielki 

m. pośladkowy średni m. lędźwiowy większy 



Mięsień biodrowy 

PP: wewnętrzna powierzchnia kości biodrowej.
PK: krętarz mniejszy kości udowej.
Funkcja: razem z mięśniem lędźwiowym większym zgina i rotuje 
zewnętrznie w stawie biodrowym, wykonuje przodopochylenie miednicy.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyna dolna ustawiona w zgięciu 45° 
i maksymalnej rotacji zewnętrznej. Terapeuta staje po stronie badanego 
mięśnia, pcha przez dystalną część podudzia w kierunku do leżanki. 
Osoba badana stara się utrzymać pozycję. 

Grupa kulszowo - goleniowa 

Mięsień dwugłowy uda:
PP: guz kulszowy i kresa chropawa kości udarowej.
PK: głowa strzałki i kłykieć boczny piszczeli.
Funkcja: Wyprost w stawie biodrowym, zgięcie i rotacja zewnętrzna podudzia. 

Mięsień półścięgnisty i półbłoniasty:
PP: guz kulszowy.
PK: kłykieć kości piszczelowej, gęsia stopka.
Funkcja: wyprost w stawie biodrowym, zgięcie i rotacja wewnętrzna podudzia.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyna dolna ustawiona w zgięciu w stawie 
biodrowym i kolanowym. Dla mięśnia dwugłowego uda podudzie jest ustawione 
w maksymalnej rotacji zewnętrznej, a dla mięśnia półścięgnistego i półbłoniastego 
w maksymalnej rotacji wewnętrznej. Aby przetestować jednocześnie cała grupę 
kulszowo - goleniową, podudzie ustawione jest neutralnie. Terapeuta ciągnie do 
wyprostu stawu kolanowego, osoba badana oporuje ten ruch starając się pozostać 
w pozycji początkowej.

Mięśnie przywodziciele 

Przywodziciel krótki:
PP: gałąź dolna kości łonowej.
PK: kresa chropawa.

Przywodziciel długi:
PP: trzon kości łonowej.
PK: kresa chropawa na kości udowej.

Przywodziciel wielki:
PP: guz kulszowy.
PK: kresa chropawa, guzek przywodzicieli.

Funkcja: przywiedzenie, wyprost w stawie biodrowym. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kończyny dolne wyprostowane, kolana 
złączone. Terapeuta ciągnie kończynę dolną badaną w kierunku do 
odwiedzenia w stawie biodrowym. Drugą ręką stabilizuje podudzie 
kończyny nie badanej. Pacjent oporuje ruch, starając się utrzymać pozycję.

Mięsień naprężacz powięzi szerokiej 

PP: kolec biodrowy przedni górny, przednia część grzebienia 
biodrowego.
PK: pasmo biodrowo - piszczelowe.
Funkcja: rotacja wewnętrzna, zgięcie, odwiedzenie w stawie 
biodrowym.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, biodro w zgięciu 30°, odwiedzeniu 30° 
i maksymalnej rotacji wewnętrznej, kolano wyprostowane. Terapeuta 
pcha w kierunku do nogi przeciwnej. Osoba badana oporuje ten ruch i 
stara się utrzymać pozycję. 

m. biodrowy grupa kulszowo - goleniowa 
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Mięśnie dna miednicy 

Ten obszar testujemy pośrednio poprzez mięsień wskaźnikowy. Pacjent 
angażuje badany obszar (napina mięśnie dna miednicy i utrzymuje napięcie 
przez cały czas trwania testu), a terapeuta sprawdza toniczność mięśnia 
wkskaźnikowego. Toniczność testowanego obszaru jest taka sama jak na 
mięśniu wskaźnikowym. 

Mięsień czworoboczny lędźwi 

PP: XII żebro, wyrostki poprzeczne L1 - L4.
PK: tylno - przyśrodkowa powierzchnia grzebienia biodrowego.
Funkcja: unosi miednicę, ustawia ją w przodopochyleniu, prostuje, zgina 
bocznie tułów, obniża XII żebro.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem, kręgosłup w zgięciu bocznym, kończyny 
dolne złączone. Terapeuta ciągnie do siebie za dystalną część podudzi 
stojąc po stronie przeciwnej do badanego mięśnia, druga ręką stabilizuje 
miednicę. Osoba badana oporuje ruch. 

m. czworoboczny lędźwi


