
MODUŁ5 diagnostyka klatki piersiowej 
i kręgosłupa piersiowego 

Anatomia palpacyjna klatki piersiowej - układ kostny
Pierwszą rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę jest mostek - możemy go podzielić na rękojeść (która posiada wcięcie 
mostkowe oraz dwie powierzchnie stawowe dla stawów mostkowo - obojczykowych), trzon (na którym jesteśmy 
w stanie wyczuć liczne pofałdowana i struktury, które mogą się w tym miejscu przyczepiać, np.: mięśnie piersiowe czy 
powięź piersiowa) oraz wyrostek mieczykowaty mostka.

Bezpośrednio pod częścią mostkową obojczyka jesteśmy w stanie wyczuć chrząstkę I żebra. Koniec I żebra znajduje się 
zdecydowanie wyżej niż jego początek. Aby go odnaleźć odgarniamy część mięśnia czworobocznego i staramy się 
wyczuć tą kostną strukturę. Poniżej znajduje się II żebro, jego część końcowa również znajduje się zdecydowanie niżej - 
w połowie wysokości między odcinkiem szyjnym, a wyrostkiem barkowym. 

Żebra 7 - 10 to żebra rzekome, posiadają one wspólną chrząstkę tworzącą łuk żebrowy. Na jej przebiegu można odnaleźć 
dwa zachyłki - na wysokości żebra 7/8 i 9/10. 

Górny otwór klatki piersiowej jest ograniczony przez rękojeść mostka (wcięcie mostkowe), obojczyki, żebro I oraz brzeg 
Th1.

Dolny otwór klatki piersiowej jest trzykrotnie większy od górnego. Jego ograniczenia kostne to wyrostek mieczykowaty 
mostka, łuki żebrowe, 11 żebro oraz brzeg przedni Th12. 

Anatomia funkcjonalna klatki piersiowej - biomechanika 
Ruch żeber górnych (1 - 5) Ruch żeber dolnych (6 - 10)

Żebra połączone są bezpośrednio z kręgosłupem za 
pomocą stawów żebrowo - kręgowych. Wszelkiego 
rodzaju ruchomość jaka zachodzi to ruch rotacyjny 
żebra przy kręgu. Podczas wdechu dochodzi do 
przesunięcia w przód i uniesienia górnych żeber. 

Podczas wdechu żebro rozszerza się, kierując się do boku 
i ku górze.  

Ruch żeber górnych Ruch żeber dolnych 



Zgięcie w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Powierzchnie stawowe podczas zgięcia będą kierować się ku 
górze. Ograniczenie tego ruchu może wiązać się z pracą krążka 
międzykręgowego z przedniej strony, ale również z więzadłami 
znajdującymi się między wyrostkami kolczystymi. 
Zakres ruchomości wynosi 5 - 20° (w zależności od segmentu).

Wyprost w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Powierzchnie stawowe w obrębie kręgosłupa piersiowego będą się 
ześlizgiwać co warunkuje dwa konflikty - w obrębie dolnej części 
powierzchni stawowej oraz w obrębie wyrostków kolczystych 
(dachówkowo nakładających się na siebie). Z przodu główne 
ograniczenie stanowi więzadło podłużne. 
Zakres ruchomości wynosi 5 - 12°.

Zgięcie w odcinku piersiowym kręgosłupa Wyprost w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Zgięcie boczne w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Po stronie wklęsłej powierzchni stawowej ruch zachodzi 
w kierunku grzbietowym, po stornie wypukłej ruch zachodzi
 w kierunku dobrzusznym.  
Zakres ruchomości wynosi 12 - 25° (w zależności od segmentu).

Rotacja w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Zauważamy niewielkie przemieszczenie wyrostka kolczystego, 
powierzchnie stawowe idą w kierunku rotacji.
Zakres ruchomości wynosi 15 - 25° (w środkowej części kręgosłupa 
zakres jest największy).

Zgięcie boczne w odcinku piersiowym kręgosłupa Rotacja w odcinku piersiowym kręgosłupa 

Anatomia palpacyjna kręgosłupa piersiowo - lędźwiowego 
Aby odnaleźć Th1 prosimy pacjenta o wykonanie skłonu głowy w przód. Odszukujemy wyrostek kolczysty C7, drugi palec układamy nieco 
poniżej. Pacjent wykonuje ruch rotacji głową, zmienia się kąt położenia struktur pod palcami. 

Aby odnaleźć wyrostki żebrowe ustawiamy pacjenta w pozycji rotacji tułowia. Układamy dwa palce dobocznie od wyrostków kolczystych 
w odcinku piersiowym i na tej wysokości staramy się wypalpować wyrostki żebrowe. 

Możemy ocenić konkretne punkty kostne według topografii względem łopatki. Kąt górny łopatki znajduje się na tej samej wysokości co 
Th1, grzebień łopatki co Th3, a kąt dolny łopatki co Th7. 

Aby odnaleźć L4 - układamy dłonie po jednej i drugiej stronie tułowia, na wysokości talerza biodrowego i staramy się połączyć ze sobą 
kciuki. Wyznaczają one wyrostek kolczysty kręgu L4.

Aby znaleźć wyrostki żebrowe w odcinku lędźwiowym układamy pacjenta w pozycji leżenia bokiem. Poruszamy się palpacyjnie 
w przestrzeni między talerzem kości biodrowej, a ostatnim żebrem. Kierujemy się dokręgosłupowo, wyrostki żebrowe znajdują się 
w odległości dwóch palców od kolumny kręgosłupa. 



Anatomia funkcjonalna kręgosłupa lędźwiowego - biomechanika 
Zgięcie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Powierzchnie stawowe kręgu leżącego wyżej kierują się ku górze, 
opór końcowy będą stanowić krawędzie kręgu lędźwiowego 
i krążka międzykręgowego. Ruch zgięcia będzie również 
ograniczony przez więzadła między wyrostkami kręgosłupa 
lędźwiowego.
Zakres ruchu zgięcia wynosi 60°.

Wyprost w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Podczas ruchu wyprostu dochodzi do konfliktu związanego 
z bezpośrednim ustawieniem wyrostków kolczystych oraz
z powierzchnią stawową kierującą się ku dołowi i napotykającą 
kostną blokadę w obrębie połączenia powierzchni stawowych.
Zakres ruchu wyprostu wynosi 25°. 

Zgięcie boczne w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Podczas zgięcia bocznego dochodzi do przesunięcia dolnych 
powierzchni stawowych (kręgu leżącego wyżej) względem 
górnych powierzchni stawowych, jest to ruch dobrzuszny po 
stronie wypukłej i ruch dogrzbietowy po stronie wklęsłej. 
Zakres ruchu zgięcia bocznego wynosi 25°.

Rotacja w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Podczas ruchu powierzchnie stawowe przesuwają się w tym 
samym kierunku, w którym zachodzi rotacja. W przypadku rotacji 
w lewo powierzchnia stawowa po stronie lewej przemieszcza się 
w kierunku dogrzbietowym, a dobrzusznie rotuje się obszar 
w obrębie powierzchni stawowej po stronie prawej.
Zakres ruchu rotacji wynosi 30°.

Zgięcie w odcinku lędźwiowym kręgosłupa Wyprost w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

Zgięcie boczne w odcinku lędźwiowym kręgosłupa Rotacja w odcinku lędźwiowym kręgosłupa 

l



Badanie toniczności nerwowo - mięśniowej 

Mięsień piersiowy mniejszy 

PP: żebra III - V.
PK: wyrostek kruczy łopatki.
Funkcja: protrakcja, obniżanie łopatki, rotacja łopatki, 
unoszenie żeber.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Ustawiamy ramię wzdłuż 
tułowia w rotacji zewnętrznej, łokieć wyprostowany. 
Terapeuta ciągnie za nadgarstek starając się oddalić rękę 
od ciała w kierunku do odwiedzenia. Osoba badana 
oporuje ruch starając się utrzymać pozycję.

Mięśnie równoległoboczne (i pośrednio część środkowa mięśnia 
czworobocznego)

PP: wyrostki kolczyste C7 - Th5.
PK: brzeg przyśrodkowy łopatki.
Funkcja: zbliża łopatkę do kręgosłupa, uniesienie i rotacja 
łopatki.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Ramię ustawione wzdłuż 
tułowia, łokieć w zgięciu 90°. Terapeuta ciągnie od 
wewnętrznej strony łokcia w kierunku odwiedzenia 
ramienia. Osoba badana oporuje ruch starając się utrzymać 
pozycję

Mięsień piersiowy większy 

Część górna: 
PP: przyśrodkowa część obojczyka.
PK: guzek większy kości ramiennej.
Funkcja: zgięcie w stawie ramiennym.

Część środkowa:
PP: powierzchnia przednia mostka, chrząstki żeber II - VI.
PK: guzek większy kości ramiennej.
Funkcja: wyprost w stawie ramiennym, obniża łopatkę.

Część dolna:
PP: pochewka mięśnia prostego brzucha.
PK: guzek większy kości ramiennej.
Funkcja: wyprost w stawie ramiennym, obniża łopatkę. 

Funkcja: cały mięsień przywodzi, rotuje, zgina horyzontalnie 
w stawie ramiennym  

Pacjent ustawiony w pozycji leżenia tyłem. Kończyna górna 
w zgięciu 90° i rotacji wewnętrznej ramienia. Terapeuta 
ciągnie w kierunku dolno - bocznym dla części górnej, w 
kierunku bocznym dla części środkowej i w kierunku górno - 
bocznym dla części dolnej. Osoba badana oporuje ten ruch 
starając się utrzymać pozycję.  

Mięsień czworoboczny - część dolna 

PP: wyrostki kolczyste Th6 - Th12.
PK: 1/2 długości obojczyka, wyrostek barkowy, grzebień łopatki.
Funkcja: obniża, cofa i rotuje łopatkę. 

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Kończyna górna w odwiedzeniu około 135°, 
łokieć wyprostowany. Terapeuta ciągnie w kierunku do wyprostu ramienia. 
Osoba badana stara się utrzymać pozycję. 

mm. równoległoboczne m. piersiowy większy

m. piersiowy większy m. czworoboczny (cz.dolna)



Mięsień najszerszy grzbietu 

PP: wyrostki kolczyste kręgów Th7 - L5, tylna powierzchnia kości 
krzyżowej i grzebienia biodrowego.
PK: dolne żebra 9 - 12, kąt dolny łopatki, guzek mniejszy kości 
ramiennej.
Funkcja: przywiedzenie, wyprost, rotacja wewnętrzna w stawie 
ramiennym.

Pacjent w pozycji leżenia tyłem. Ustawiamy ramię wzdłuż tułowia 
w rotacji wewnętrznej, łokieć wyprostowany. Terapeuta ciągnie za 
nadgarstek od ciała w kierunku przednio - bocznym (kombinacja 
zgięcia i odwiedzenia). Osoba badana stara się utrzymać pozycję. 

Prostownik odcinka piersiowo - lędźwiowego.

Pacjent w pozycji leżenia przodem, maksymalny wyprost tułowia. Terapeuta 
jedną ręką stabilizuje kość krzyżową, drugą pcha przez łopatkę po stronie 
badanego mięśnia w kierunku do kozetki. Osoba badana stara się utrzymać 
pozycję. 

Mięsień zębaty przedni 

PP: przednio - boczna powierzchnia żeber od I do IX.
PK: przednia powierzchnia łopatki.
Funkcja: protrakcja, rotacja górna łopatki, część górna unosi 
łopatkę, dolna obniża.

Pacjent w pozycji siedzącej. Kończyna górna zgięta do 90° i 
odwiedzona do 30°, przedramię w pozycji pośredniej, łokieć 
wyprostowany. Terapeuta pcha w kierunku do tułowia. Osoba 
badana oporuje ruch, starając się utrzymać pozycję. 

m. najszerszy grzbietu prostownik odc. piersiowo - lędźwiowego 

m. zębaty przedni


