
Po przecz na sta bil ność mied ni cy

Kie dy mied ni ca jest pod pie ra na przez obie koń czy ny dol -
ne, jej po przecz ną sta bil ność gwa ran tu je jed no cze sne, bi la te ral -
ne na pię cie mię śni przy wo dzą cych (czer wo ne strzał ki) i od -
wo dzą cych (nie bie skie strzał ki). Zrów no wa żo ne dzia ła nie
tych dwóch an ta go ni stycz nych grup mię śnio wych (ryc. 137)
sy me trycz nie sta bi li zu je mied ni cę, np. w woj sko wej po zy cji „na
bacz ność”. Kie dy po jed nej stro nie cia ła do mi nu je na pię cie od -
wo dzi cie li, a po dru giej prze wa ża ak tyw ność mięś ni przy wo -
dzą cych (ryc. 138), mied ni ca po chy la się bocz nie w kie run ku
stro ny przy wo dzo nej. Je śli pra wi dło we na pię cie mię śnio we
nie zo sta nie przy wró co ne w tym punk cie, to mo że dojść do
upad ku w kie run ku po chy le nia.
Gdy mied ni ca jest pod pie ra na przez jed ną koń czy nę dol -
ną (ryc. 139), sta bil ność po przecz ną za pew nia ją wy łącz nie
mięś nie od wo dzi cie le po stro nie koń czy ny pod po ro wej, po nie -
waż cię żar cia ła (P) przy ło żo ny w ogól nym środ ku cięż ko ści
wy wo łu je ten den cję do po chy la nia jej w prze ciw nym kie run -
ku. Układ ta ki moż na po rów nać do dźwi gni dwu stron nej
(ryc. 141), gdzie punk tem pod par cia jest staw bio dro wy (O),
ob cią że nie sta no wi cię żar cia ła (P) przy ło żo ny w środ ku cięż -
ko ści (G), a prze ciw sta wia mu się si ła ge ne ro wa na przez mię -
sień po ślad ko wy śred ni (GM), przy ło żo na do punk tu (E)
i skie ro wa na w stro nę krę ta rza więk sze go (T). Aby utrzy mać
mied ni cę w usta wie niu po zio mym, si ła te go mię śnia mu si
rów no wa żyć cię żar cia ła, przy czym trze ba też uwzględ nić, że
ra mio na dźwi gni OE i OG ma ją ró żną dłu gość. Z te go wzglę -

du mię śnie po ślad ko we śred ni i mniej szy (GM) są sil nie wspo -
ma ga ne (ryc. 139) przez na pi nacz po wię zi sze ro kiej (TFL).
Je śli po ja wi się nie wy dol ność któ re goś z wy mie nio nych mięś -
ni (ryc. 140), cię żar cia ła nie zo sta nie zrów no wa żo ny i mied -
ni ca po chy li się w stro nę im prze ciw ną pod ką tem (a) wprost
pro por cjo nal nym do stop nia nie wy dol no ści mięś nio wej. Na -
pi nacz po wię zi sze ro kiej utrzy mu je sta bil ność nie tyl ko sa mej
mied ni cy, ale tak że sta wu ko la no we go i peł ni ro lę (ryc. 154,
s. 113) ak tyw ne go „wię za dła” po bocz ne go bocz ne go. Je go po -
ra że nie w dłu ższej per spek ty wie spo wo du je też otwar cie szpa -
ry sta wu ko la no we go po stro nie bocz nej (kąt b).
Sta bi li za cja mied ni cy przez mię śnie po ślad ko wy śred ni, ma -
ły i na pi nacz po wię zi sze ro kiej to pod sta wa pra wi dło we go
cho du (ryc. 142). W fa zie pod po ru jed no nóż li nia łą czą ca
kol ce bio dro we jest usta wio na po zio mo, mniej wię cej rów no -
le gle do bar ków. W przy pad ku nie wy dol no ści mię śni po stro -
nie pod po ro wej (ryc. 143) mied ni ca po chy la się w kie run ku
prze ciw nym, a bar ki w kie run ku koń czy ny pod po ro wej. Je -
śli w trak cie te stu sta nia na jed nej no dze po ja wi się ta ka po -
zy cja, tj. po chy le nie mied ni cy w stro nę koń czy ny unie sio nej,
a gór nej czę ści tu ło wia i bar ków w stro nę koń czy ny pod po ro -
wej, to moż na mó wić o za ob ser wo wa niu ob ja wu Du chen -
ne’a-Tren de len bur ga, któ re go wy stę po wa nie wska zu je na
po ra że nie lub nie wy dol ność mię śni po ślad ko wych śred nie go
i ma łe go.
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Mię śnie przy wo dzą ce staw bio dro wy

Ogól nie rzecz uj mu jąc, mię śnie przy wo dzą ce staw bio dro wy
są zlo ka li zo wa ne przy środ ko wo w sto sun ku do płasz czy zny
strzał ko wej prze cho dzą cej przez śro dek sta wu bio dro we go
(ryc. 144). Z pew no ścią mu szą one prze bie gać przy środ ko wo
i ku do ło wi w sto sun ku do osi przed nio -tyl nej (yy’) dla ru chu
od wo dze nia–przy wo dze nia, na le żą cej do tej płasz czy zny.
Przy wo dzi cie le są szcze gól nie licz ną i sil ną gru pą mię śnio wą.
Ry ci na 145 (wi dok z ty łu) przed sta wia je ja ko du ży wa -
chlarz obej mu ją cy ca łą dłu gość ko ści udo wej. Przy wo dzi ciel
wiel ki (1) jest naj sil niej szym mię śniem w tej gru pie (roz wi ja
si łę od po wia da ją cą 13 kg). Na le ży za zna czyć je go spe cy ficz -
ną bu do wę (ryc. 146) z naj bar dziej przy środ ko wy mi włók na -
mi przy cze pia ją cy mi się do ga łę zi ko ści ło no wej i kul szo wej,
któ re po dą ża ją w stro nę prok sy mal nej czę ści ko ści udo wej,
oraz włók na mi bocz ny mi, któ re kie ru ją się od gu za kul szo we -
go do dy stal nej czę ści kre sy chro pa wej. W re zul ta cie, je go
gór ne (2) i po śred nie (1) włók na two rzą ro dzaj ka na łu wklę -
słe go w kie run ku tyl no -bocz nym. Na sche ma cie gór ne włók -
na za zna czo no ja ko prze źro czy ste, po wierzch nie sta wo we
zo sta ły roz dzie lo ne, a kość udo wa usta wio na w ro ta cji ze -
wnętrz nej. W ka na le tym (wstaw ka re pre zen tu je prze krój
na po zio mie strzał ki) bie gnie trze cia par tia włó kien (włók -
na dol ne), sta no wią ca od ręb ny, wrze cio no wa ty brzu siec mięś -
nio wy zna ny ja ko przy wo dzi ciel ma ły lub trze ci przy wo dzi -
ciel (3).
Ta ka or ga ni za cja włó kien mię śnio wych zmniej sza względ -
ne wy dłu że nie mię śnia w cza sie ru chu od wo dze nia i po zwa -
la osią gnąć więk szy je go za kres przy za cho wa niu wy daj no -
ści mię śnia. Idea ta zo sta ła przed sta wio na na ry ci nie 147,
gdzie wi dzi my:
• Stro na A: rze czy wi sty i „od wró co ny” kie ru nek prze bie -

gu włó kien mię śnio wych w po zy cji względ ne go przy wie -
dze nia. Kie ru nek rze czy wi sty re pre zen tu ją li nie nie bie ska
i czer wo na (włók na przy środ ko we bie gną do bli ższej

czę ści ko ści udo wej, włók na bocz ne – do dal szej; tak jak
w rze czy wi sto ści), kie ru nek „od wró co ny” – li nie zie lo na
i po ma rań czo wa (włók na przy środ ko we bie gną do dy stal -
nej czę ści ko ści udo wej, włók na bocz ne – do bli ższej;
prze ciw nie niż w rze czy wi sto ści);

• Stro na B: rze czy wi sty i „od wró co ny” kie ru nek prze bie -
gu włó kien w po zy cji względ ne go przy wie dze nia (Ad, li -
nie cią głe) i w od wie dze niu (Ab, li nie prze ry wa ne);

• Zwięk sze nie dłu go ści mię śnia po mię dzy po zy cja mi Ad
i Ab jest oczy wi ste. W nor mal nym ukła dzie za kres nie -
zbęd ne go wy dłu że nia włó kien do cie ra ją cych do dy stal -
nej czę ści ko ści udo wej jest mniej szy (v) niż w ukła dzie
„od wró co nym” (u). Po dob nie jest w przy pad ku włó kien
kie ru ją cych się do prok sy mal nej czę ści ko ści udo wej.
W nor mal nym ukła dzie wy dłu że nie jest mniej sze (t) niż
w „od wró co nym” (z).

Ry ci na 145 uka zu je tak że in ne mię śnie bio rą ce udział w ru -
chu przy wo dze nia:
• Mię sień smu kły (4), two rzą cy we wnętrz ny brzeg wa -

chla rza mię śnio we go;
• Mię śnie pół bło nia sty (5), pół ścię gni sty (6) i gło wę dłu -

gą mię śnia dwu gło we go uda (7), któ re są przede wszyst -
kim pro stow ni ka mi sta wu bio dro we go, jed nak od gry wa -
ją tak że pew ną ro lę w ru chu przy wo dze nia;

• Mię sień po ślad ko wy wiel ki (8), któ re go du ża część (tj.
wszyst kie włók na zlo ka li zo wa ne po ni żej osi yy’), bie rze
udział w przy wo dze niu;

• Mię sień czwo ro bocz ny uda (9) i mię sień grze bie nio wy
(10) uczest ni czą ce w przy wo dze niu i ro ta cji we wnętrz nej;

• Mię sień za sła niacz we wnętrz ny (11), wspo ma ga ny przez
mię śnie bliź nia cze (nie po ka za ne), i mię sień za sła niacz
ze wnętrz ny (12), dla któ rych przy wo dze nie jest dru go -
rzęd ną funk cją.
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