
Mię śnie pro stu ją ce staw ko la no wy

Pro stow ni kiem sta wu ko la no we go jest mię sień czwo ro -
gło wy uda. Jest to je dy ny mię sień zdol ny wy ko nać wy prost
te go sta wu. Jest dru gim z naj sil niej szych mię śni or ga ni zmu
czło wie ka po mię śniu po ślad ko wym wiel kim. Po le prze kro -
ju fi zjo lo gicz ne go mię śnia czwo ro gło we go wy no si 148 cm2,
a przy za kre sie skró ce nia rzę du 8 cm roz wi ja on si łę od po -
wia da ją cą 42 kg. Jest trzy ra zy sil niej szy od zgi na czy ko la -
na, po nie waż nie ustan nie mu si się zma gać ze skut ka mi od -
dzia ły wa nia si ły gra wi ta cji. Uda ło się nam jed nak wcze śniej
wy ka zać, iż w obec no ści prze pro stu sta wu ko la no we go po -
sta wę wy pro sto wa ną moż na za cho wać bez udzia łu mię śnia
czwo ro gło we go (zob. s. 114). Kie dy tyl ko zo sta nie za ini cjo -
wa ne zgię cie, mię sień ten sta je się nie zbęd ny i z du żą mo -
cą włą cza się do ak cji, by za po biec upad ko wi.
Mię sień czwo ro gło wy (ryc. 237), tak jak wska zu je je go na -
zwa, skła da się z czte rech mię śni przy cze pio nych wspól nym
ścię gnem do gu zo wa to ści pisz cze lo wej (TT):
• Trzy mię śnie jed no sta wo we: ob szer ny po środ ko wy (1),

ob szer ny bocz ny (2) oraz ob szer ny przy środ ko wy (3);
• Je dy ny mię sień dwu sta wo wy to mię sień pro sty uda (4),

któ re go wy jąt ko wa fi zjo lo gia zo sta nie przed sta wio na
w na stęp nym pod roz dzia le.

Trzy mię śnie jed no sta wo we to wy łącz nie pro stow ni ki sta wu
ko la no we go, ge ne ru ją ce jed nak si ły skie ro wa ne po przecz nie.
Co wa żne, mię sień ob szer ny przy środ ko wy jest sil niej szy
i roz cią ga się w kie run ku dy stal nym da lej niż ob szer ny bocz -
ny, a je go do mi na cja słu ży kon tro lo wa niu wszel kich ten den -
cji rzep ki do dys lo ka cji bocz nej. Zrów no wa żo ne na pię cie
mię śni ob szer nych wy wo łu je do gło wo we prze miesz cze nie
rzep ki wzdłuż osi dłu giej uda, jed nak w przy pad ku za bu rzeń,
tj. prze wa gi si ły mię śnia bocz ne go nad przy środ ko wym,
rzep ka „ucie ka” w kie run ku bocz nym. Jest to je den z mo żli -
wych me cha ni zmów na wra ca ją ce go zwich nię cia rzep ki, któ -
re za wsze od by wa się w kie run ku bocz nym. Moż na mu prze -
ciw dzia łać, se lek tyw nie wzmac nia jąc mię sień ob szer ny
przy środ ko wy.
Rzep ka to nic in ne go jak trzeszcz ka wbu do wa na w apa rat
wy prost ny ko la na pod ścię gnem mię śnia czwo ro gło we go
oraz nad wię za dłem rzep ki.

Jest to bar dzo szcze gól na struk tu ra, zwięk sza ją ca wy daj -
ność mię śnia czwo ro gło we go, prze su wa jąc ku przo do wi
wek tor si ły roz wi ja nej przez nie go. Zja wi sko to moż na przed -
sta wić na dia gra mie sił z uwzględ nie niem rzep ki i bez niej.
Wek tor si ły mię śnia czwo ro gło we go uda (Q) przy ło żo ny do
rzep ki (ryc. 238, sche mat z rzep ką) mo że zo stać roz ło żo -
ny na dwie skła do we: si łę Q1, dzia ła ją cą w kie run ku osi ob -
ro tu dla ru chów zgię cia–wy pro stu i do ci ska ją cą rzep kę do
blocz ka udo we go, oraz si łę Q2, dzia ła ją cą w osi wię za dła
rzep ki. Si łę Q2, od dzia łu ją cą na gu zo wa tość pisz cze lo wą
moż na rów nież roz ło żyć na dwa or to go nal ne wek to ry, tj.
skła do wą Q3, skie ro wa ną do osi ru chów zgię cia–wy pro stu
i utrzy mu ją cą do cisk ko ści udo wej do pisz cze li, oraz skła -
do wą ob ro to wą Q4, bę dą cą je dy ną efek tyw ną kom po nen tą
pro stu ją cą, wy wo łu ją cą ślizg pisz cze li na po wierzch ni kłyk -
ci ko ści udo wej.
Wy obraź my so bie te raz, że rzep kę usu nię to (ryc. 239, sche -
mat bez rzep ki), jak to się dzie je w trak cie ope ra cji pa te lek -
to mii. Ta sa ma si ła Q dzia ła te raz stycz nie do blocz ka udo we -
go i bez po śred nio na gu zo wa tość ko ści pisz cze lo wej. Moż na
ją roz ło żyć na dwie skła do we: kom po nen tę sta wo wą Q5, do -
ci ska ją cą kość udo wą do pisz cze li, oraz efek tyw ną si łę pro -
stu ją cą Q6, w tych wa run kach znacz nie mniej szą.
Je śli po rów na my efek tyw ne si ły ob ro to we w oby dwu za pre -
zen to wa nych sy tu acjach (ryc. 240) oka że się, iż Q4 jest
o 50% więk sza od Q6. W ten spo sób rzep ka, uno sząc
ścięg no mię śnia czwo ro gło we go, zwięk sza efek tyw ność
je go dzia ła nia. Wi dać rów nież, iż bez rzep ki wzra sta kom -
po nen ta sta wo wa, jed nak te mu ko rzyst ne mu efek to wi prze -
ciw sta wia się zmniej sze nie do stęp ne go za kre su zgię cia na
sku tek skró ce nia apa ra tu wy prost ne go oraz zwięk sze nie po -
dat no ści na ura zy. Rzep ka jest za tem bar dzo przy dat ną
ko ścią, co wpły wa na złą re pu ta cję i rzad kie wy ko rzy sty -
wa nie za bie gu pa te lek to mii.
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