
Mię sień trój gło wy łyd ki

Ścię gna wszyst kich pro stow ni ków sta wu sko ko we go są po -
ło żo ne ku ty ło wi w sto sun ku do osi XX’ (ryc. 105, s. 221).
W teo rii ist nie je aż sześć mię śni pro stu ją cych staw sko ko -
wy gór ny (po mi ja jąc funk cjo nal nie nie istot ny mię sień po de -
szwo wy). W prak ty ce jed nak, tyl ko mię sień trój gło wy łyd ki
zdol ny jest do efek tyw ne go dzia ła nia. Jest to prze cież je den
z naj sil niej szych mię śni or ga ni zmu czło wie ka, po mię śniu
po ślad ko wym i czwo ro gło wym uda. Po nad to, uło że nie ścięg -
na te go mię śnia mniej wię cej na środ ku pię ty czy ni pro sto -
wa nie sta wu sko ko we go je go pod sta wo wą funk cją.
Jak wska zu je na zwa, mię sień trój gło wy łyd ki ma trzy brzu -
ś ce (ryc. 112, wi dok z ty łu) za koń czo ne wspól nym ścię gnem
pię to wym lub ina czej ścię gnem Achil le sa (1), do cie ra ją cym
do ko ści pię to wej w jej tyl nej czę ści (zob. na stęp ną stro nę).
Spo śród wszyst kich głów mię śnia tyl ko jed na, tj. mię sień
płaszcz ko wa ty (2), jest jed no sta wo wy. Roz po czy na się on na
ko ściach pisz cze lo wej i strzał ko wej oraz łu ku mię śnia
płaszcz ko wa te go (3), bę dą ce go włók ni stym pa smem łą czą -
cym pisz cze lo wy i strzał ko wy przy czep po cząt ko wy mięś nia.
Spod mięś nia brzu cha te go wy ła nia się on je dy nie w dy stal -
nej czę ści pod udzia po oby dwu stro nach ścię gna pię to we go.
Po zo sta łe dwie gło wy, two rzą ce mię sień brzu cha ty łyd ki, są
dwu sta wo we. Gło wa bocz na (4) od dzie la się od bocz ne go
kłyk cia ko ści udo wej oraz od bocz nej płyt ki kłyk cio wej,
i czę sto za wie ra w ścię gnie po cząt ko wym trzeszcz kę. Gło wa
przy środ ko wa (5) roz po czy na się na udo wym kłyk ciu przy -
środ ko wym oraz je go płyt ce kłyk cio wej. Oby dwa brzu ś ce łą -
czą się w li nii środ ko wej pod udzia, ogra ni cza jąc dol ną część
rom bo idal ne go do łu pod ko la no we go (10). Po oby dwu stro -
nach ścię gna te są utrzy my wa ne we wła ści wej po zy cji przez
mię śnie kul szo wo -go le nio we two rzą ce gór ną gra ni cę do łu
pod ko la no we go. Mię sień dwu gło wy uda (6) jest po ło żo ny
bocz nie, mię śnie gę siej stop ki (7) – przy środ ko wo. Ślizg
po mię dzy ścię gna mi mię śnia brzu cha te go i mięś ni kul szo wo -
-go le nio wych jest uła twia ny przez dwie ka let ki ma zio we:
jed na z nich (wy stę pu ją ca za wsze) usy tu owa na jest po mię dzy
mię śniem pół ścię gni stym i przy środ ko wą gło wą mięśnia

brzu cha te go (8), dru ga (wy stę pu ją ca oka zjo nal nie) – po mię -
dzy mię śniem dwu gło wym uda a gło wą bocz ną mięśnia brzu -
cha te go (9). Ka let ki te w sta nach pa to lo gicz nych przy czy nia -
ją się do roz wo ju tor bie li pod ko la no wych. Mięś nie brzu cha ty
i płaszcz ko wa ty koń czą się zło żo nym roz cię gnem (opi sa -
nym na na stęp nej stro nie), któ re prze kształ ca się póź niej
w ścię gno pię to we.
Za kres prze miesz czeń po szcze gól nych głów mię śnia trój gło we -
go łyd ki (ryc. 113, wi dok z bo ku) jest ró żny. Prze miesz cze nie
mię śnia płaszcz ko wa te go (Cs) się ga 44 mm, na to miast mię śnia
brzu cha te go (Cg) – 39 mm. Dzie je się tak, po nie waż wy daj ność
dwu sta wo we go mię śnia brzu cha te go za le ży ści śle od stop nia
zgię cia sta wu ko la no we go (ryc. 114, wi dok z bo ku). Po mię -
dzy usta wie niem zgię cio wym i wy prost nym te go sta wu prze -
miesz cze nia przy cze pu po cząt ko we go mię śnia brzu cha te go
wy wo łu ją je go re la tyw ne skró ce nie lub wy dłu że nie (e), któ re -
go wiel kość rów na się za kre so wi Cg. Tak też przy wy pro sto -
wa nym ko la nie (ryc. 115) bier nie roz cią gnię ty mię sień brzu cha -
ty mo że ge ne ro wać mak sy mal ną si łę, co moż na po strze gać
tak że ja ko spo sób na trans mi sję czę ści si ły wy twa rza nej przez
mię sień czwo ro gło wy uda w oko li ce sta wu sko ko we go.
W usta wie niu zgię cio wym ko la na (ryc. 117) mię sień brzu cha -
ty ule ga roz luź nie niu, a je go wy daj ność zmniej sza się wy bit -
nie. Dy stans (e) mo że być wte dy na wet więk szy od (Cg). Je -
dy nym efek tyw nie dzia ła ją cym mię śniem po zo sta je mię sień
płaszcz ko wa ty, jed nak je go zdol no ści si ło we nie są wy star cza -
ją ce, by po zwa lać na nor mal ne cho dze nie, bie ga nie i ska ka nie.
Czyn no ści te mu szą nie odzow nie wią zać się z wy pro stem sta -
wu ko la no we go. Na le ży za zna czyć, iż mię sień brzu cha ty nie
jest trak to wa ny ja ko zgi nacz sta wu ko la no we go.
Ka żdy ruch łą czą cy wy prost ko la na oraz sta wu sko ko we go, np.
wspi na nie (ryc. 116) lub bie ga nie (ryc. 118 i 119), wy wo łu je
ak tyw ność mię śnia brzu cha te go. Mię sień trój gło wy łyd ki uzy -
sku je mak sy mal ną wy daj ność, gdy z usta wie nia zgię cio we go
sta wu sko ko we go po wią za ne go z wy pro stem ko la na (ryc. 118)
za czy na pro sto wać pierw szy z tych sta wów (ryc. 119) i do star -
cza si ły na pę dza ją cej w fa zie od bi cia cy klu cho du.
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