
Skłon bocz ny oraz zgię cie–wy prost 
w sta wie szczy to wo -po ty licz nym

Prze krój czo ło wy przez kość po ty licz ną i krę gi C1–C3 wi -
dzia ny z przo du (ryc. 23) uka zu je, iż w trak cie skło nu
bocz ne go nie do cho dzi do prze miesz czeń w sta wach szczy -
to wo -ob ro to wych. Ma ją one miej sce w po łą cze niu po mię -
dzy C2 i C3 oraz po mię dzy ko ścią po ty licz ną i C1. Za kres
ru chu w sta wie szczy to wo -po ty licz nym jest nie wiel ki, a sa -
mo prze miesz cze nie po wierzch ni sta wo wych przy bie ra for -
mę śli zgu kłyk ci po ty licz nych w tę sa mą stro nę, w któ rą od -
by wa się skłon bocz ny. Na ry ci nie 23 za pre zen to wa no skłon
bocz ny w le wo, w trak cie któ re go le wy kły kieć po ty licz ny
zbli ża się do zę ba, jed nak nie wcho dzi z nim w bez po śred -
ni kon takt, po nie waż za kres te go ru chu jest kon tro lo wa ny
przez to reb kę sta wo wą oraz, w szcze gól no ści, przez pra -
we wię za dło skrzy dło wa te. Skłon bocz ny po mię dzy ko ścią
po ty licz ną i C3 mo że się gać 8º, z cze go 5º przy pa da na staw
po mię dzy C2–C3, a 3º na staw szczy to wo -po ty licz ny.
Pod czas ru chów zgię cia–wy pro stu ko ści po ty licz nej
w sto sun ku do krę gu szczy to we go kłyk cie po ty licz ne śli -
zga ją się na bocz nych czę ściach te go krę gu.
W trak cie zgię cia (ryc. 24) kłyk cie po ty licz ne prze miesz -
cza ją się ku ty ło wi, a łu ska ko ści po ty licz nej od da la się od
tyl ne go łu ku krę gu szczy to we go (czer wo na strzał ka). Ruch

ten jest za wsze po wią za ny ze zgię ciem w sta wie szczy to wo -
-ob ro to wym, pod czas któ re go tyl ne łu ki krę gów C1 i C2 od -
da la ją się od sie bie (czer wo na strzał ka), a łuk przed ni C1
śli zga się ku do ło wi na przed niej po wierzch ni sta wo wej zę -
ba (czer wo na strzał ka). Za kres te go ru chu jest kon tro lo wa -
ny przez na pię cie to re bek sta wo wych oraz gru py wię za -
deł tyl nych (tyl nej bło ny szczy to wo -po ty licz nej i wię za dła
kar ko we go).
Pod czas wy pro stu (ryc. 25) kłyk cie po ty licz ne prze miesz cza -
ją się ku przo do wi. Kość po ty licz na zbli ża się do tyl ne go łu -
ku krę gu C1 (nie bie ska strzał ka), a sprzę żo ny wy prost
w sta wie szczy to wo -ob ro to wym po wo du je rów nież zmniej -
sze nie od le gło ści po mię dzy łu ka mi tyl ny mi krę gów C1 i C2
(nie bie ska strzał ka). Przed ni łuk krę gu szczy to we go wy ko nu -
je na przed niej po wierzch ni sta wo wej zę ba ślizg do gło wo wy
(nie bie ska strzał ka). Za kres ru chu wy pro stu jest ogra ni cza ny
przez kon takt trzech wy mie nio nych ele men tów kost nych.
For sow ny wy prost po wo du je uci śnię cie tyl ne go łu ku krę gu
szczy to we go po mię dzy ko ścią po ty licz ną i C2. Mo że dojść do
je go zmia żdże nia. Cał ko wi ty za kres ru chów zgię cia–wy pro -
stu w sta wie szczy to wo -po ty licz nym wy no si 15º.
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