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IV. Mięśnie tułowia, głowy i szyi – podział i opis

W ce lach dy dak tycz nych naj czę ściej sto su je się me
to dę to po gra ficz ną po dzia łu mię śni, od no sząc ich po
ło że nie w sto sun ku do kość ca. Mię śnie tu ło wia dzie lą 
się na: 1. mięśniegrzbietu, 2. mięśnieklatkipiersio
wej,  3. mięśniebrzucha  i  4. mięśniednamiednicy. 
Do  łań cu cha  bio ki ne ma tycz ne go  gło wo wo tu ło wio
we go za li cza ne są tak że mięśnieszyi i mięśniegłowy. 

Mięśnie grzbie tu

Mię śnie grzbie tu  (mm. dor si) ze wzglę du na czyn
ność, po cho dze nie i uner wie nie dzie li się na dwie gru
py: mię śnie po wierz chow ne i głę bo kie grzbie tu.
1.  Mięśnie powierzchowne grzbietu  dzia ła ją 

głów nie na ob ręcz koń czy ny gór nej i staw ra mien ny. 
Po cho dzą  z mię śni  przed nich  tu ło wia,  któ re  w  roz
wo ju prze wę dro wa ły na oko li cę grzbie tu. Uner wie nie 
mię śni po wierz chow nych grzbie tu po cho dzi od ga łę zi 
brzusz nych ner wów rdze nio wych. 
2.  Mięśnie głębokie grzbietu  po ło żo ne  są  pod 

mięś nia mi po wierz chow ny mi i na le żą do wła ści wych 
mię śni  grzbie tu.  Bie gną  one  po  obu  stro nach  krę go
słu pa  i  przy le głych  że ber,  od  oko li cy  krzy żo wej  aż 
do czasz ki. Dzia ła ją głów nie na po łą cze nia krę go słu pa 
i gło wy. Uner wio ne są przez ga łę zie grzbie to we ner
wów rdze nio wych.

Po wierz chow ne mięśnie grzbie tu

Po wierz chow ne mię śnie grzbie tu (mm. dor si su per fi
cia les) ze wzglę du na swe przy cze py dzie lą się na dwie 
gru py: mięśniekolcoworamienne (mm. spi no hu me ra
les) i kolcowożebrowe (mm. spi no co sta les). 
W skład mię śni kol co wo ra mien nych wcho dzą:

– mięsieńczworoboczny (m. tra pe zius),
– mięsieńnajszerszygrzbietu (m. la tis si mus dor si),
– mięśnierównoległoboczne (mm. rhom bo idei),

– mięsieńdźwigaczłopatki (m. le va tor sca pu lae).

W skład mię śni kol co wo że bro wych wcho dzą:
– mięsień zębaty tylny górny  (m. ser ra tus po ste rior 

su per ior),
– mięsień zębaty tylny dolny  (m. ser ra tus po ste rior 

in fe rior).

Mięśnie kol co wo ‑ra mien ne

1. Mięsieńczworoboczny (m. tra pe zius) po ło żo ny jest 
w gór nej oko li cy grzbie tu i oko li cy kar ku. Oba mię śnie 
kształ tem  zbli żo ne  są do  rom bu,  zwę ża ją  się  ku do ło
wi, przy po mi na jąc kształ tem kap tur mni si. Po je dyn czy 
mię sień czwo ro bocz ny ma kształt trój ką ta, pod sta wą jest 
skie ro wa ny przy środ ko wo, a wierz choł kiem do bo ku. 

Przy czep po cząt ko wy 
• kre sa kar ko wa gór na ko ści po ty licz nej, 
• wię za dło kar ko we, 
• wy rost ki kol czy ste wszyst kich krę gów pier sio
wych. Kie ru nek prze bie gu włó kien mię śnio wych 
jest zróż ni co wa ny – od li nii krę go słu pa i gło wy 
włók na kie ru ją się zbież nie do bo ku, do wy rost ka 
bar ko we go. 

Przy czep koń co wy
• część zstę pu ją ca (pars de scen dens) gór na, któ ra koń
czy się na koń cu bar ko wym oboj czy ka, 

• część po przecz na (pars tran se ver sa) środ ko wa, któ ra 
przy cze pia się do wy rost ka bar ko we go ło pat ki, 

• część wstę pu ją ca  (pars ascen dens) dol na,  któ ra do
cho dzi do grze bie nia ło pat ki. 
Czyn ność.  Czyn ność  mię śnia  jest  uwa run ko wa

na  kie run kiem  prze bie gu  włó kien.  Część  zstę pu ją ca 
uno si ob ręcz ku gó rze, a przy usta lo nej ob rę czy bar
ko wej zgi na gło wę do bo ku (skurcz jed no stron ny) lub 
do ty łu (przy skur czu obu stron nym). Część po przecz
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na  zbli ża  ło pat kę  do  krę go słu pa,  na to miast  część 
dol na ob ni ża ob ręcz bar ko wą. Skurcz ca łe go mię śnia 
po cią ga  ob ręcz  do  ty łu  i  pro stu je  gło wę.  Część  gór
na,  kur cząc  się,  ro tu je  ło pat kę,  umoż li wia jąc  od wo
dze nie w sta wie ra mien nym po nad po ziom.

Uner wie nie po cho dzi od ga łą zek ner wu do dat ko we
go (XI) i ga łą zek splo tu szyj ne go.
2.Mięsieńnajszerszygrzbietu (m. la tis si mus dor si) 

jest rów nież sze ro kim i pła skim mię śniem po kry wa ją

cym dol ną oko li cę grzbie tu. Dłu gim przy cze pem po
cząt ko wym zwró co ny jest do krę go słu pa, skąd kie ru je 
się do bo ku i ku gó rze.

Przy czep po cząt ko wy ma czte ry czę ści – krę go wą, bio
dro wą, że bro wą i ło pat ko wą:

a) część kręgowa  (pars ver te bra lis)  znaj du je  się 
na  wy rost kach  kol czy stych  dol nych  sze ściu  krę gów 
pier sio wych,  krę gach  lę dź wio wych  i  grze bie niu  po
środ ko wym ko ści krzy żo wej, 

Ryc. 45. Mięśnie powierzchowne grzbietu. Przedrukowano z: F. Paulsen, J. Waschke (red.), Sobotta. Atlas anatomii człowieka. Ogólne pojęcia anatomiczne. Narzą-
dy ruchu, tom 1, oprac. i red. wyd. IV pol. W. Woźniak i K.S. Jędrzejewski, Elsevier Urban & Partner.
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b) część biodrowa  (pars ilia ca)  zaj mu je  od ci nek 
przy środ ko wy grze bie nia bio dro we go, 

c)częśćżebrowa (pars co sta lis) przy cze pia się do ze
wnętrz nej po wierzch ni dol nych 3–4 że ber, 

d)częśćłopatkowa (pars sca pu la ris) obej mu je dol ny 
kąt ło pat ki.
Wszyst kie włók na te go mię śnia kie ru ją się zbież nie 

do bo ku i ku gó rze do do łu pa cho we go. W koń co wym 

prze bie gu to wa rzy szy mu mię sień ob ły więk szy. Mię
dzy  ścię gna mi  obu mię śni  znaj du je  się  ka let ka  pod
ścię gno wa mię śnia naj szer sze go grzbie tu. Mię sień ten 
two rzy tyl ne ogra ni cze nie do łu pa cho we go. 

Przy czep koń co wy  znaj du je  się  na  grze bie niu  guz ka 
mniej sze go ko ści ra mien nej od stro ny przy środ ko wej 
i przed niej. 

Czyn ność.Mię sień naj szer szy grzbie tu dzia ła głów

Ryc. 46. Mięśnie grzbietu. Przedrukowano z: F. Paulsen, J. Waschke (red.), Sobotta. Atlas anatomii człowieka. Ogólne pojęcia anatomiczne. Narządy ruchu, tom 1, 
oprac. i red. wyd. IV pol. W. Woźniak i K.S. Jędrzejewski, Elsevier Urban & Partner.
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nie na staw ra mien ny, w któ rym przy wo dzi, na wra ca 
i ty ło zgi na ra mię. Przy spo koj nym skur czu uno si dol
ne  że bra,  jest  po moc ni czym mię śniem wde cho wym. 
Pod czas  szyb kie go,  krót kie go  skur czu  bocz na  część 
mię śnia uci ska że bra – współ pra cu je wów czas z mię
śnia mi  wy de cho wy mi  pod czas  kasz lu  i  od krztu sza
nia.  Przy  usta lo nych  ra mio nach,  np.  pod czas  zwi su 
na drąż ku, mię sień naj szer szy grzbie tu ra zem z mię
śniem pier sio wym więk szym uno szą tu łów ku gó rze.

Uner wie nie– po cho dzi od splo tu ra mien ne go – nerw 
pier sio wo grzbie to wy (n. tho ra co dor sa lis). 

3.Mięsieńrównoległoboczny (m. rhom bo ideus) jest 
czwo ro kąt nym  sze ro kim mię śniem  po ło żo nym mię
dzy krę go słu pem a brze giem przy środ ko wym ło pat
ki. Przy kry ty jest mię śniem czwo ro bocz nym.

Przy czep po cząt ko wy  roz po czy na  się  na  wy rost kach 
kol czy stych dwóch ostat nich krę gów szyj nych i czte
rech  gór nych  pier sio wych  oraz  wię za dle  nad kol co
wym. Mię sień kie ru je się do bo ku i ku do ło wi. 

Przy czep końco wy znaj du je się na brze gu przy środ ko
wym ło pat ki.

Czyn ność. Skurcz mię śnia zbli ża ło pat kę do krę go słu
pa i nie co ku gó rze, ro tu je ło pat kę, kie ru jąc wy drą że nie 
sta wo we ło pat ki ku do ło wi. W przy pad ku sła be go roz
wo ju mię śni  rów no le gło bocz nych  brze gi  przy środ ko
we obu ło pa tek skrzy dło wa to od sta ją od tyl nej ścia ny 
klat ki pier sio wej. 

Uner wie nie. Po cho dzi od ner wu grzbie to we go ło pat ki.

4. Mięsień dźwigacz łopatki  (m. le va tor sca pu lae) 
po ło żo ny jest na gra ni cy szyi i kar ku. 

Przy czep po cząt ko wy  znaj du je  się  na  wy rost kach  po
przecz nych  czte rech  gór nych  krę gów  szyj nych. Włók
na mię śnio we kie ru ją się ku do ło wi, nie co do bo ku i ty łu.

Przy czep koń co wy obej mu je gór ny kąt ło pat ki, za cho
dząc na brzeg przy środ ko wy. 

Czyn ność.  Skurcz mię śnia  uno si  ło pat kę  i  zbli ża  ją 
do  krę go słu pa.  Ra zem  z  mię śniem  rów no le gło bocz
nym ro tu je  ło pat kę, ob ni ża jąc kąt bocz ny. Przy usta
lo nej  ło pat ce mię sień, kur cząc  się,  jed no stron nie zgi
na gło wę do bo ku, obu stron nie zgi na gło wę do ty łu.

Uner wie nie – nerw grzbie to wy ło pat ki.

Mięśnie kol co wo ‑że bro we 

Mię śnie tej gru py są naj głę biej po ło żo ne, są cien kie 
i u czło wie ka sła bo roz wi nię te.
1.Mięsieńzębatytylnygórny (m. ser ra tus po ste rior 

su pe rior)  jest  przy kry ty  mię śniem  rów no le gło bocz
nym. 

Przy czep po cząt ko wy  roz po czy na  się  na  wy rost
kach  kol czy stych  dwóch  ostat nich  krę gów  szyj nych 
i dwóch pierw szych pier sio wych (C6, C7, Th1, Th2). 
Włók na mię śnio we kie ru ją się w dół i do bo ku w po
sta ci czte rech pasm.

Przy czep koń co wy  znaj du je  się  na  ze wnętrz nych po
wierzch niach że ber II–V.

Czyn ność.  Mię sień  ten  na le ży  do  mię śni  wde cho
wych – uno si gór ne że bra.

Uner wie nie  po cho dzi  od  ga łą zek  czte rech  gór nych 
ner wów mię dzy że bro wych.
2.Mięsieńzębatytylnydolny (m. ser ra tus po ste rior 

in fe rior) przy kry ty mię śniem naj szer szym grzbie tu jest 
nie co więk szy od po przed nie go. 

Przy czep po cząt ko wy  obej mu je  wy rost ki  kol czy ste 
dwóch ostat nich krę gów pier sio wych i dwóch pierw
szych krę gów lę dź wio wych (Th11, Th12, L1, L2). Zra sta 
się tak że z po wię zią pier sio wo lę dź wio wą.

Przy czep koń co wy. Czte ry pła skie brzu ś ce kie ru ją się 
do bo ku i ku gó rze, koń cząc się na dol nych brze gach 
czte rech ostat nich że ber. 

Czyn ność. Skurcz mię śnia ob ni ża dol ne że bra w cza
sie wy de chu. 

Uner wie nie  po cho dzi  od  czte rech  dol nych  ner wów 
mię dzy że bro wych.

Głę bo kie mięśnie grzbie tu

Mię śnie głę bo kie grzbie tu (mm. dor si pro fun di) czę
sto  na zy wa ne  są  mię śnia mi  wła ści wy mi  grzbie tu. 
Bie gną  one  na  ca łej  dłu go ści  krę go słu pa  –  od  ko ści 
krzy żo wej aż do pod sta wy czasz ki. Mię śnie głę bo kie 
grzbie tu sta bi li zu ją krę go słup oraz uczest ni czą w ru
chach tu ło wia, z wy jąt kiem ru chu zgię cia krę go słu pa 
do  przo du.  Wszyst kie  mię śnie  tej  gru py  uner wio ne 
są  przez  ga łę zie  grzbie to we  ner wów  rdze nio wych, 
od po wied nio do po ło że nia da ne go mię śnia. Na ogół 
wy róż nia się trzy gru py tych mię śni:
1. pasmoboczne:

 – mię sień pła to wa ty (m. sple nius),
 – mię sień pro stow nik grzbie tu (erec tor spi nae),
 – mię śnie mię dzy po przecz ne (mm. in ter tran sver sa rii);
2. pasmoprzyśrodkowe:

 – mię sień pół kol co wy (m. se mi spi na lis),
 – mię sień wie lo dziel ny (m. mul ti fi dus),
 – mię śnie skrę ca ją ce (mm. ro ta to res), 
 – mię sień kol co wy (m. spi na lis);
3. mięśniepodpotyliczne: 

 – mię sień pro sty gło wy tyl ny mniej szy (m. rec tus ca pi
tis po ste rior mi nor),

 – mię sień pro sty gło wy tyl ny więk szy (m. rec tus ca pi
tis po ste rior ma jor),

 – mię sień sko śny gło wy gór ny (m. ob li qu us ca pi tis su
pe rior),

 – mię sień sko śny gło wy dol ny (m. ob li qu us ca pi tis in
fe rior).

Pa smo bocz ne

1.Mięsieńpłatowaty (m. sple nius), za li cza ny tak że 
do mię śni kol co wo po przecz nych, skła da się z dwóch 
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czę ści: wy żej po ło żo ny  jest mię sień pła to wa ty gło wy 
i ni żej po ło żo ny mię sień pła to wa ty szyi.

Przy czep po cząt ko wy znaj du je się na wy rost kach kol
czy stych od III krę gu szyj ne go do V krę gu pier sio we
go i wię za dle nad kol co wym (C3–Th5). 

Przy czep koń co wy mię śnia pła to wa te go szyi po ło żo ny 
jest na trzech gór nych wy rost kach po przecz nych krę
gów szyj nych. Przy czep koń co wy mię śnia pła to wa te
go gło wy  znaj du je  się  na wy rost ku  sut ko wym ko ści 
skro nio wej  i  przy le głej  czę ści  kre sy  kar ko wej  gór nej 
ko ści po ty licz nej. 

Czyn ność.  Mię sień,  kur cząc  się  obu stron nie,  zgi
na gło wę do ty łu. Skurcz  jed no stron ny skrę ca gło wę 
w  tę  sa mą  stro nę,  zwra ca jąc  twarz  ku  gó rze.  Jed no
stron ny sta ły przy kurcz mię śnia po wo du je tzw. kręcz 
szyi i gło wy – ca put ob sti pum.

Uner wie nie –  ga łę zie  grzbie to we  ner wów  szyj nych 
(C1–C5). 
2. Mięsień prostownik grzbietu  (m. erec tor spi nae) 

na le ży do naj więk szych i naj dłuż szych mię śni głę bo kich 
grzbie tu. Cią gnie się od po wierzch ni grzbie to wej ko ści 
krzy żo wej do krę gów szyj nych i pod sta wy czasz ki.
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Ryc. 47. Schemat mięśni głębokich grzbietu. Przedrukowano z: F. Paulsen, J. Waschke (red.), Sobotta. Atlas anatomii człowieka. Ogólne pojęcia anatomiczne. 
Narządy ruchu, tom 1, oprac. i red. wyd. IV pol. W. Woźniak i K.S. Jędrzejewski, Elsevier Urban & Partner.


