
Mię śnie pro nu ją ce i su pi nu ją ce

By zro zu mieć spo sób dzia ła nia tych mię śni na leży prze pro -
wa dzić me cha nicz ną ana li zę kształ tu ko ści pro mie nio wej
(ryc. 106). Kość ta skła da się z trzech seg men tów, któ re
w pew nym stop niu przy po mi na ją kor bę (c):
1) Szyj ka (bli ższy seg ment bie gną cy uko śnie w kie run ku

do środ ko wym) two rzy kąt roz war ty z;
2) Seg men tem po śred nim (bli ższa po ło wa trzo nu bie gną ca

uko śnie w kie run ku bocz nym), któ re go wierz cho łek
(strzał ka 1), otwar ty bocz nie, po kry wa się z gu zo wa to -
ścią pro mie nio wą – miej scem przy cze pu mię śnia dwu -
gło we go ra mie nia. Wy mie nio ne seg men ty two rzą „za -
gię cie su pi na to rów” ko ści pro mie nio wej;

3) Seg ment po śred ni two rzy z seg men tem dal szym, bie gną -
cym uko śnie w kie run ku do środ ko wym, kąt roz war ty,
któ re go wierz cho łek (strzał ka 2) po kry wa się z miej -
scem przy cze pu mię śnia na wra ca cza ob łe go (3). Wy mie -
nio ne seg men ty two rzą „za gię cie pro na to rów” ko ści
pro mie nio wej.

Na le ży za uwa żyć, iż „kor ba” jest skrę co na pod pew nym ką -
tem w sto sun ku do swej osi (m). W rze czy wi sto ści ta oś XX’
(czer wo na prze ry wa na li nia) jest rów nież osią ru chów pro na -
cji –su pi na cji i prze cho dzi przez koń ce oby dwu ra mion „kor -
by”, ale nie przez ca łe ra mio na. Z te go po wo du szczy ty oby -
dwu „za gięć” le żą po prze ciw nych stro nach osi.
Oś XX’ prze bie ga przez oby dwa sta wy pro mie nio wo -łok cio -
we i jest ich wspól ną osią dla ru chów pro na cji –su pi na cji pod
wa run kiem, iż żad na z ko ści nie do zna ła wcze śniej zła ma nia.
W po ru sze nie „kor by” za an ga żo wa ne mo gą być dwa me cha -
ni zmy (ryc. 107):
1) Od wi nię cie li ny ob wią za nej wo kół jed ne go z ra mion

(strzał ka 1);
2) Po cią gnię cie za szczyt któ re goś z dwóch „za gięć”

(strzał ka 2).
Me cha ni zmy te ob ra zu ją spo sób dzia ła nia mię śni pro nu ją -
cych i su pi nu ją cych. Ist nie ją czte ry ta kie mię śnie po łą czo -
ne w dwie gru py. Dla ka żde go z ru chów ist nie je:
1) Krót ki i pła ski mię sień „od wi ja ją cy” (strzał ka 1);
2) Dłu gi mię sień przy cze pia ją cy się na szczy cie „za gię cia”

(strzał ka 2).

Mię śnie su pi nu ją ce 
(ryc. 108, wi dok z przo du; ryc. 111–112, 
pra wy, dol ny seg ment wi dzia ny z gó ry)
Do mię śni wy ko nu ją cych ruch su pi na cji na le żą:
1) Od wra cacz (1), owi nię ty wo kół szyj ki ko ści pro mie nio -

wej (ryc. 111) i przy cze pia ją cy się w do le mię śnia od wra -
ca cza ko ści łok cio wej; jest mię śniem „od wi ja ją cym”.

2) Mię sień dwu gło wy ra mie nia (2), przy cze pio ny do szczy -
tu „za gię cia su pi na to rów” – gu zo wa to ści pro mie nio wej
(ryc. 112) – po cią ga bli ższe za gię cie „kor by”, osią ga jąc
naj więk szą wy daj ność przy zgię ciu sta wu łok cio we go
do 90°. Z gru py mię śni pro na to rów -su pi na to rów jest to
mię sień naj sil niej szy (ryc. 108); z te go po wo du śru bo krę -
tem naj ła twiej jest krę cić, wy ko nu jąc ruch su pi na cji przy
zgię tym łok ciu.

Mię śnie pro nu ją ce (ryc. 109–110)
Do mię śni wy ko nu ją cych ruch pro na cji na le żą:
1) Na wrot ny czwo ro bocz ny (4), owi nię ty wo kół dy stal ne -

go koń ca ko ści łok cio wej, jest mię śniem „od wi ja ją cym”
kość pro mie nio wą (ryc. 109).

2) Na wrot ny ob ły (3), przy cze pio ny do szczy tu „za gię cia
na wra ca czy”, dzia ła po cią ga jąc za kość; jest ra czej sła by,
zwłasz cza w wy prost nym usta wie niu sta wu łok cio we go.

Mię śnie na wra ca cze są słab sze od od wra ca czy, więc by od -
krę cić za pie kłą śru bę na le ży po łą czyć ruch na wra ca nia z od -
wo dze niem ra mie nia i od su nię ciem łok cia od cia ła.

Mię sień ra mien no -pro mie nio wy, choć w ję zy ku fran cu skim
po ja wia się ja ko dłu gi su pi na tor, w rze czy wi sto ści nie od wra -
ca przed ra mie nia, a zgi na staw łok cio wy. Mo że wy ko ny wać
od wra ca nie je dy nie z po zy cji mak sy mal nej pro na cji do po -
zy cji po śred niej. Pa ra dok sal nie, w za kre sie od peł nej su pi na -
cji do po zy cji po śred niej dzia ła on ja ko na wra cacz.
Mię śnie na wra ca ją ce uner wia tyl ko je den nerw – nerw po -
środ ko wy. Mię śnie od wra ca ją ce, od wra cacz oraz mię sień
dwu gło wy ra mie nia za opa tru ją od po wied nio dwa ner wy: pro -
mie nio wy oraz mię śnio wo -skór ny. Z te go po wo du ła twiej jest
utra cić funk cję na wra ca nia niż od wra ca nia przed ra mie nia.

134


