
MODUŁ4 diagnostyka odcinka szyjnego

Anatomia funkcjonalna kręgosłupa szyjnego 
Analiza palpacyjna karku - układ kostny

Jedną z istotnych struktur stanowi najbardziej wystający wyrostek kolczysty - C7, jest on łatwo wyczuwalny w 
momencie ustawienia w zgięciu odcinka szyjnego kręgosłupa. 

Chcąc odnaleźć C6 przesuwamy się punkt wyżej od C7 i prosimy pacjenta o wykonanie wyprostu - zatapiając się w luzie 
tkankowym wiemy, że znajdujemy się właśnie na tym kręgu. 

Aby znaleźć guzek tylny na łuku tylnym kręgu szczytowego szukamy palpacyjnie najbardziej wystającego punktu na 
kości potylicznej i idziemy w osi aż zejdziemy z potylicy na miękki punkt. Zatapiamy się w tym obszarze, a głową 
ruszamy biernie do wyprostu i zgięcia. 

Wyrostków stawowych szukamy zahaczając się o krawędź mięśnia czworobocznego i podczas wykonywania skłonu 
bocznego głowy wyczuwamy ruchome struktury (wyrostki stawowe). 

Wyrostków poprzecznych pierwszego kręgu szukamy poprzez ustawienie głowy w rotacji, a następnie staramy się 
wypalpować twardy punkt kostny pomiędzy mięśniem mostkowo - obojczykowo - sutkowym, a kątem żuchwy. Kierując 
się niżej jesteśmy w stanie ocenić wyrostki poprzeczne dla pozostałych kręgów szyjnych.  

Anatomia palpacyjna karku - układ mięśniowy 

Aby zaangażować mięsień mostkowo - obojczykowo - sutkowy - prosimy pacjenta, aby wykonał rotację i delikatne zgięcie 
w odcinku szyjnym 

Grupa mięśni pochyłych składa się z 3 części - przedniego, środkowego i tylnego. Będą one znajdować się w trójkącie 
szyjnym - obszar określony przez krawędź mięśnia czworobocznego, obojczyk i mięsień mostkowo - obojczykowo - 
sutkowy. Aby zaangażować te struktury do pracy prosimy pacjenta o zaciśnięcie zębów i wykonywanie płytkich oddechów 
o dużej częstotliwości. Mięśnia pochyłego tylnego i środkowego szukamy od krawędzi mięśnia czworobocznego. 
Natomiast mięśnia pochyłego przedniego szukamy za pomocą aktywacji mięśnia mostkowo - obojczykowo - sutkowego 
(przez ruch rotacji i zgięcia), za jego głową boczną. 

Podczas skłonu bocznego głowy można zauważyć krawędź mięśnia czworobocznego przebiegającą od potylicy do 
wyrostka barkowego.  

Anatomia palpacyjna karku - nerwy i naczynia 

Aby znaleźć tętnicę podobojczykową prosimy pacjenta o wykonanie rotacji w odcinku szyjnym kręgosłupa. Układamy 
palec nad głową mostkową mięśnia mostkowo - obojczykowo - sutkowego. Zatapiając się w luzie tkankowym, mamy 
szansę poczuć pod palcem tętnienie. 

Pomiędzy mięśniem pochyłym przednim, a środkowym przebiega sznur nerwów tworzących splot ramienny. Wklejamy 
się palcami w poprzek włókien mięśni pochyłych i staramy się go wypalpować. 

Aby znaleźć tętnicę szyjną wewnętrzna prosimy pacjenta o delikatny ruch protrakcyjny (wysunięcie głowy), palpujemy 
głowę mostkową mięśnia mostkowo - obojczykowo - sutkowego po czym prosimy pacjenta o powrót do pozycji 
neutralnej. Zatapiając się w tkanki możemy wyczuć tętnicę. 



Ruchy w górnym odcinku kręgosłupa
Zakres ruchomości i ruch w stawach podczas zgięcia w stawie C0 - C1

Podczas zgięcia kłykcie potyliczne w obrębie kości potylicznej będą 
ślizgać się w kierunku tylnym względem powierzchni stawowej górnej C1. 
Przestrzeń pomiędzy guzkiem tylnym C1, a potylicą zwiększa się. 
Zakres ruchomości wynosi 10°.

W stawie szczytowo potylicznym powierzchnia stawowa kłykcia potylicznego 
będzie ślizgać się względem powierzchni stawowej górnej C0 w przód, a 
przestrzeń między potylicą, a guzkiem tylnym na łuku tylnym będzie się 
zmniejszać. 
Zakres ruchomości wynosi 6°.

Zakres ruchomości i ruch podczas wyprostu dla C0 - C1

Podczas rotacji w prawo dochodzi do napięcia więzadła skrzydłowatego 
(między potylicą, a zębem C2), pociąga to potylicę w stronę prawą 
względem powierzchni stawowej C1. Oprócz tego potylica z lewej strony 
kieruje się w przód, a po prawej cofa. 
Zakres ruchu między C0 - C1 to 5°, a między C1 - C2 to 40°.

Zakres ruchomości i ruch w stawach podczas zgięcia w C1 - C2

Podczas zgięcia przednia powierzchnia guzka C1 kieruje się ku dołowi, 
a przestrzeń między guzkiem tylnym, a wyrostkiem kolczystym C2 
zwiększa się. 
Zakres ruchomości wynosi 6°.

Zakres ruchomości i ruch podczas wyprostu dla C1 - C2

Guzek przedni C1 kieruje się ku górze, a guzek tylny zbliża się 
bezpośrednio w kierunku wyrostka kolczystego C2. 
Zakres ruchomości wynosi 6°.

Zakres ruchomości i ruch podczas zgięcia bocznego C0 - C1 i C1 - C2

Dochodzi do niewielkiego ślizgu kłykci potylicznych względem 
powierzchni górnej stawowej C1 oraz dolnej powierzchni stawowej C1 
względem powierzchni stawowych C2. Ruch w dolnych segmentach 
praktycznie nie zachodzi z racji struktury w obrębie zęba obrotnika. 
Zakres ruchu wynosi 3 - 5°.

Zakres ruchomości i ruch podczas rotacji C0 - C1

Zgięcie w stawie C0 - C1 Wyprost w stawie C0 - C1

Zgięcie boczne w stawie C0 - C1 i C1 - C2 Rotacja w stawie C0 - C1

Ruchy w dolnym odcinku kręgosłupa 

Zgięcie boczne w prawo występuje z jednoczesną rotacją w tą samą stronę. 
Powierzchnie stawowe po stronie wklęsłej cofają się, a po wypukłej kierują się 
do przodu. Zachodzi delikatny ślizg do przodu po stronie wypukłej i ślizg 
doboczny do strony wklęsłej (w kierunku zgięcia bocznego). 
Zakres ruchomości zgięcia bocznego i rotacji wynosi 12° - 25°.

Zakres ruchomości i ruch podczas zgięcia w dolnych segmentach kręgosłupa

Zgięcie w dolnych segmentach kręgosłupa szyjnego będzie powodować ślizg 
powierzchni stawowych w przód i do góry co prowadzi do zwiększenia przestrzeni 
między wyrostkami kolczystymi kręgosłupa. Powierzchnia stawowa dolna (kręgu 
położonego wyżej) będzie przesuwała się ponad brzegiem powierzchni stawowej 
górnej (kręgu leżącego niżej). Ograniczenie dla zakresu ruchu stanowi więzadło 
karkowe, struktury więzadłowe w obrębie wyrostków poprzecznych i kolczystych 
oraz sam krążek międzykręgowy. 
Zakres ruchomości wynosi 80° - 90°.

Zakres ruchomości i ruch podczas wyprostu w dolnych segmentach kręgosłupa

Obserwujemy ślizg powierzchni stawowych ku dołowi i w tył, ograniczenie stanowi 
bezpośredni kontakt wyrostków kolczystych i struktur położonych w przedniej 
powierzchni kręgów, jak więzadło podłużne czy krążek międzykręgowy.
Zakres ruchomości w przypadku wyprostu wynosi 70°.

Zakres ruchomości i ruch podczas zgięcia bocznego i rotacji w dolnych 
segmentach kręgosłupa 

Zgięcie w dolnych segmentach kręgosłupa 

Wyprost w dolnych segmentach kręgosłupa

Zgięcie boczne i rotacja w dolnych segmentach kręgosłupa 



Wpływ ustawienia kręgosłupa na tętnicę kręgową 
Zgięcie lub wyprost w odcinku szyjnym nie wpływa bezpośrednio na zwężenie światła w obrębie tętnicy kręgowej 
(zarówno po prawej jak i lewej stronie). 

Zgięcie boczne prawostronne wywołuje niewielkie zmniejszenie światła tętnicy po tej samej stronie. 

Rotacja lewostronna powoduje obustronną zmianę w obrębie światła tętnicy kręgowej. Po prawej stronie dochodzi 
do zamknięcia światła o ponad połowę, po stronie lewej jest to około 30% zamknięcia.
  
Zgięcie i rotacja powoduje zwężenie światła tętnicy kręgowej o około połowę, zarówno z jednej jak i drugiej strony.

Wyprost i rotacja w prawą stronę spowoduje zamknięcie światła po prawej strony w 50%, a po lewej w 75%.

Zgięcie, rotacja i zgięcie boczne w stronę przeciwną (prawą) powoduje prawie całkowite zamknięcie światła 
tętnicy po stronie lewej, po stronie prawej jest to 50%.



Badanie toniczności nerwowo - mięśniowej 
Mięsień długi szyi 

PP: pomiędzy kręgami Th3 i C1, od wyrostków poprzecznych 
i przedniej powierzchni trzonów kręgowych położonych niżej.
PK: wyrostki poprzeczne i przednia powierzchnia trzonów 
kręgów położonych wyżej.
Funkcja: zgięcie, zgięcie boczne i rotacja kręgosłupa.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Zgięcie w górnych 
segmentach szyjnych. Terapeuta pcha do wyprostu szyi. 
Osoba badana oporuje ruch starając się pozostać w pozycji 
początkowej. 

Mięśnie pochyłe 

Mięsień pochyły przedni:
PP: pierwsze żebro. 
PK: wyrostek poprzeczny kręgów C3 - C6.

Mięsień pochyły środkowy:
PP: pierwsze żebro.
PK: wyrostek poprzeczny kręgów C2 - C7.

Mięsień pochyły tylny:
PP: drugie żebro.
PK: wyrostek poprzeczny kręgów C5 - C7.

Funkcje: zgięcie, zgięcie boczne w stawach kręgosłupa, 
unoszą I i II żebro.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Zgięcie około 30°, zgięcie 
boczne 10 - 20° w stronę badanych mięśni i rotacja w stronę 
przeciwną około 20°. Terapeuta pcha w kierunku do wyprostu 
szyi. Osoba badana stara się pozostać w pozycji początkowej. 

Mięsień mostkowo - obojczykowo - sutkowy 

PP: rękojeść mostka i przyśrodkowa 1/3 część obojczyka.
PK: wyrostek sutkowaty kości skroniowej.
Funkcja: zgięcie w odcinku szyjnym, zgięcie boczne głowy, 
wyprost głowy, rotacja głowy w stronę przeciwną. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Zgięcie w dolnych segmentach 
szyjnych i wyprost w górnych. Maksymalne zgięcie boczne w 
stronę badanego mięśnia i maksymalna rotacja w stronę 
przeciwną. Terapeuta pcha przez skroń w kierunku do leżanki. 
Osoba badana stara się pozostać w pozycji początkowej. 

m. długi szyi

mm. pochyłe

m. MOS 



Mięśnie nad- i podgnykowe 

W ich skład wchodzi 8 mięśni. Test wykonujemy ogólnie, 
ponieważ nie da się wyizolować ruchu dla konkretnego 
mięśnia. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Maksymalne zgięcie odcinka 
szyjnego kręgosłupa (tak, aby broda dotykała mostka). 
Terapeuta pcha do kozetki. Osoba badana stara się 
pozostać w pozycji początkowej. 

Mięsień czworoboczny - część górna 

PP: guzowatość potyliczna zewnętrzna, kresa karkowa górna, 
więzadło karkowe.
PK: 1/2 długości obojczyka, wyrostek barkowy, grzebień łopatki.
Funkcja: unoszenie barków, wyprost, zgięcie boczne głowy.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem lub w pozycji siedzącej. 
Maksymalne zgięcie boczne szyi, pacjent zbliża bark do ucha. 
Terapeuta odciąga głowę od barku. Osoba badana stara się 
pozostać w pozycji początkowej.

Mięsień dźwigacz łopatki 

PP: wyrostki poprzeczne kręgów C1 - C4.
PK: kąt górny łopatki, górna część brzegu przyśrodkowego łopatki.
Funkcja: unosi i rotuje łopatkę; wyprost, zgięcie boczne, rotacja 
odcinka szyjnego kręgosłupa.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem lub w pozycji siedzącej. Zgięcie 
boczne szyi około 45° w stronę badanego mięśnia, rotacja około 
10 - 15° w stronę przeciwną od badanego mięśnia. Terapeuta pcha 
w kierunku do zgięcia odcinka szyjnego. Osoba badana stara się 
pozostać w pozycji początkowej. 

Mięsień prostownik odcinka szyjnego (najdłuższy, półkolcowy, 
wielodzielny)

Mięsień najdłuższy:
PP: wyrostki poprzeczne i stawowe C5 - Th5.
PK: wyrostek sutkowaty.

Mięsień półkolcowy:
PP: wyrostki poprzeczne Th1 - Th5.
PK: wyrostki kolczyste C2 - C5.

Mięsień wielodzielny:
PP: wyrostki stawowe kręgów szyjnych V - VII.
PK: wyrostki kolczyste.

Funkcja: wyprost w odcinku szyjnym.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem lub w pozycji siedzącej. Szyja ustawiona w 
wyproście. Terapeuta pcha w kierunku do zgięcia szyi. Osoba badana stara się 
pozostać w pozycji początkowej. 

mm. nad- i podgnykowe m. czworoboczny

m. dźwigacz łopatki m. prostownik


