


MIĘŚNIE PODUDZIA

Dzielimy na:

- grupę przednią – prostowniki

- grupę boczną - /mm. strzałkowe/

- grupę tylną – zginacze

- warstwa powierzchowna

- warstwa głęboka



MIĘŚNIE PODUDZIA – grupa przednia

Leżą pomiędzy kośćmi podudzia, na 

powierzchni przedniej błony 

międzykostnej goleni.

Rozpoczynają się na kości piszczelowej, 

strzałce i błonie międzykostnej goleni.

Zaliczmy:

- mięsień piszczelowy przedni -

musculus tibialis anterior

- mięsień prostownik długi palców –

musculus extensor digitorum longus

- mięsień prostownik długi palucha –

musculus extensor hallucis longus





MIĘSIEŃ PISZCZELOWY PRZEDNI

musculus tibialis anterior
Przyczep początkowy:

- kłykieć boczny piszczeli i błona 

międzykostna 

Przyczep końcowy:

- powierzchnia podeszwowa I kości 

śródstopia

- kość klinowata przyśrodkowa

Czynność: 

Działając na stawy skokowe :

- zgina grzbietowo stopę

- odwraca i przywodzi stopę

-przy ustalonej stopie pochyla goleń do 

przodu



MIĘSIEŃ PROSTOWNIK DŁUGI PALCÓW

musculus extensor digitorum longus
Przyczep początkowy:

- kłykieć boczny kości piszczelowej

- głowa strzałki i błona międzykostna

Przyczep końcowy:

- dzieli się na cztery ścięgna, które 

kończą się na grzbietowej stronie 

palców od II – V tworząc rozcięgna

Czynność:

- zgina grzbietowo stopę                       

- oraz nawraca i odwodzi stopę             

- prostuje palce i je odwodzi od palca II

- przy ustalonej stopie pochyla goleń 

do przodu



MIĘSIEŃ PROSTOWNIK DŁUGI PALUCHA

musculus extensor hallucis longus
Brzusiec leży pod poprzednimi 

mięśniami a ścięgno końcowe

między ścięgnami w/w mięśni.

P.p. trzon strzałki i błona 

międzykostna

P.k.

- powierzchnia grzbietowa 

paliczka dalszego palucha

Czynność:

- zgina grzbietowo stopę            

i silnie prostuje paluch

- pochyla goleń do przodu



MIĘŚNIE PODUDZIA – grupa boczna
Leżą po stronie bocznej 

podudzia wzdłuż strzałki

Rozpoczynają się na 

strzałce a ich ścięgna 

końcowe  biegną za kostką 

boczną.

Zaliczamy:

- mięsień strzałkowy długi

musculus  fibularis

/peroneus/ longus 

- mięsień strzałkowy krótki 

musculus  fibularis

/peroneus/ brevis



MIĘSIEŃ STRZAŁKOWY DŁUGI

musculus fibularis /peroneus/ longus
Przyczep początkowy

- kłykieć boczny kości piszczelowej

- głowa i trzon kości strzałkowej

Przyczep końcowy:

- ścięgno przechodzi na stronę 
podeszwową stopy i przyczepia się 
do kości klinowatej przyśrodkowej i 
do I kości śródstopia /na stronie 
podeszwowej /

Czynność:

- zgina podeszwowo stopę

- silnie nawraca i odwodzi stopę

Razem z m. piszczelowym przednim

wzmacnia wysklepienie stopy.



MIĘSIEŃ STRZAŁKOWY KRÓTKI

musculus fibularis /peroneus/ brevis

Przyczep początkowy:

- powierzchnia boczna trzonu 
strzałki

Przyczep końcowy:

- ścięgno biegnie wzdłuż 
brzegu bocznego stopy i 
przyczepia się do V kości 
śródstopia

Czynność:

- zgina podeszwowo stopę

- silnie nawraca i odwodzi     

stopę



MIĘŚNIE PODUDZIA – grupa tylna
Warstwa powierzchowna:

- mięsień trójgłowy łydki –

musculus triceps surae

Składa się z:

- mięśnia brzuchatego łydki –

musculus gastrocnemius

- mięśnia płaszczkowatego –

musculus soleus

Warstwa głęboka:

- mięsień piszczelowy tylny –

musculus tibialis posterior

- mięsień zginacz długi palców –

musculus flexor digitorum longus

- mięsień zginacz długi palucha –

musculus flexor  hallucis longus

- mięsień podkolanowy –

musculus popliteus



MIĘSIEŃ BRZUCHATY  ŁYDKI

musculus gastrocnemius

Przyczep początkowy:

- głowa przyśrodkowa / caput mediale/      

– kłykieć przyśrodkowy kości udowej

- głowa boczna / caput laterale /                                              

– kłykieć boczny kości udowej

Przyczep końcowy:

- ścięgno piętowe /Achillesa/ kończy się na 

guzie piętowym kości piętowej



MIĘSIEŃ BRZUCHATY ŁYDKI

Czynność:

W stawie  kolanowym:

- zgina podudzie                                                        

- przy zgiętym kolanie głowa boczna rotuje

podudzie do wewnątrz / nawraca /                           

a głowa przyśrodkowa rotuje podudzie na zewnątrz

/ odwraca podudzie /

W stawach skokowych:

- najsilniejszy zginacz stopy podeszwowo

- odwraca i przywodzi stopę





MIĘSIEŃ PŁASZCZKOWATY

musculus soleus
Przyczep początkowy:

- głowa i górna część trzonu strzałki

- powierzchnia tylna kości 

piszczelowej

Przyczep końcowy:

- przechodzi w ścięgno piętowe, 

które kończy się na guzie piętowym

Czynność:

Razem z m. brzuchatym łydki tworzy 

m. trójgłowy łydki i wspólnie:

- silnie zginają stopę podeszwowo

- odwracą i przywodzą stopę



MIĘSIEŃ PODKOLANOWY –

musculus popliteus

Leży na powierzchni tylnej torebki    

stawu kolanowego

Czynność:

- rozpoczyna zginanie stawu 

kolanowego

- przy zgiętym stawie nawraca podudzie

- napina torebkę stawową, chroniąc ją 

przed wpukleniem się  do stawu



MIĘSIEŃ PISZCZELOWY TYLNY

musculus tibialis posterior
Rozpoczyna się na kości

piszczelowej, strzałkowej i błonie 

międzykostnej

Ścięgno końcowe leży w kanale 

kostki przyśrodkowej

Przyczep końcowy:

- brzeg przyśrodkowy stopy i      -

powierzchnia podeszwowa   

kości stępu 

Czynność:

- zgina podeszwowo stopę

- silnie odwraca i przywodzi stopę



MIĘSIEŃ ZGINACZ DŁUGI PALCÓW

musculus flexor digitorum longus

Przyczep początkowy:

- tylna powierzchnia kości 
piszczelowej

Ścięgno końcowe leży za 
kostką przyśrodkową

Przyczep końcowy:

- paliczki dalsze od II – V       
na stronie podeszwowej

Czynność:

- zgina podeszwowo stopę

- odwraca i przywodzi stopę

- zgina palce i je przywodzi

do palca 2-giego



MIĘSIEŃ ZGINACZ DŁUGI PALUCHA

musculus flexor hallucis longus

Przyczep początkowy:

- tylna powierzchnia trzonu 

strzałki

Przyczep końcowy:

- paliczek dalszy palucha

Czynność:

- zgina podeszwowo stopę

- odwraca i przywodzi stopę

- zgina paluch



DÓŁ PODKOLANOWY
Od góry i przyśrodkowo

- mięsień półścięgnisty

- mięsień półbłoniasty

Od góry i bocznie

- mięsień dwugłowy uda

Od dołu i bocznie 

- głowa boczna mięśnia 
brzuchatego łydki

Od dołu i przyśrodkowo

- głowa przyśrodkowa 
mięśnia brzuchatego łydki

Dno dołu

- mięsień podkolanowy

- powierzchnia podkolanowa 
kości udowej



MIĘŚNIE STOPY

Dzielimy na:

- mięśnie 

grzbietowe

- mięśnie 

podeszwowe



MIĘŚNIE GRZBIETOWE STOPY
Zaliczamy:

- mięsień prostownik krótki palców –

musculus extensor digitorum brevis

- mięsień prostownik krótki palucha –

musculus extensor hallucis brevis

Rozpoczynają się na kości piętowej i 

kończą się na  powierzchni grzbietowej 

palców w rozcięgnach grzbietowych

Czynność:

- prostują palce i je odwodzą od palca II





MIĘŚNIE PODESZWOWE STOPY

Dzielimy na:

- mięśnie wyniosłości 

przyśrodkowej

- mięśnie wyniosłości 

bocznej

- mięśnie wyniosłości 

pośredniej

Wzmacniają 

wysklepienie stopy



ROZCIĘGNO 

PODESZWOWE

Łącznotkankowa, gruba 

błona pokrywająca 

mięśnie podeszwowe 

stopy.

Dodatkowo wzmacnia 

wysklepienie stopy.



MIĘŚNIE WYNIOSŁOŚCI PRZYŚRODKOWEJ

Zaliczamy:

- mięsień odwodziciel 

palucha

musculus abductor 

hallucis

- mięsień zginacz krótki 

palucha

musculus flexor hallucis 

brevis

- mięsień przywodziciel 

palucha

musculus adductor 

halucis



MIĘŚNIE WYNIOSŁOŚCI PRZYŚRODKOWEJ

Rozpoczynają się na 

kościach stępu a kończą 

się na paliczku bliższym 

palucha

Czynność:

- jak nazwa mięśnia





MIĘŚNIE WYNIOSŁOŚCI BOCZNEJ

Zaliczamy:

- mięsień odwodziciel 
palca małego

musculus abductor 
digiti minimi

- mięsień zginacz krótki 
palca małego

musculus flexor digiti 
minimi brevis

- mięsień przeciwstawiacz 
palca małego

musculus opponens 
digiti minimi



MIĘŚNIE WYNIOSŁOŚCI BOCZNEJ

Rozpoczynają się na 
guzie piętowym i 
kościach śródstopia a 
kończą się na 
podstawie paliczka 
bliższego palca V

Czynność:

- jak nazwa mięśnia

- dodatkowo zginają

palec mały





MIĘŚNIE WYNIOSŁOŚCI POŚREDNIEJ
- mięsień zginacz krótki 

palców

musculus flexor digitorum 

brevis

- mięsień czworoboczny 

podeszwy

musculus quadratus 

plantae

- mięśnie glistowate

musculi lumbricales

- mięśnie międzykostne

podeszwowe i grzbietowe

musculi interossei 

plantares et dorsales



MIĘŚNIE WYNIOSŁOŚCI POŚREDNIEJ
Czynność:

Wzmacniają wysklepienie stopy.

M. zginacz krótki palców                    

- zgina i przywodzi palce.

M. czworoboczny podeszwy

- wspomaga czynność m. 

zginacza długiego palców.

M. glistowate /4/                                 

-zginają palce i je przywodzą.

Mm. międzykostne podeszwowe/3/ 

zginają palce i je przywodzą.

Mm. międzykostne grzbietowe/4/ 

zginają palce i je odwodzą od 

palca 2-giego.    









Troczki 

Troczki mm. prostowników:

- górny i dolny 

Troczek mm. zginaczy 

/ogranicza kanał kostki 

przyśrodkowej/

Troczek mm. strzałkowych

/ogranicza kanał kostki 

bocznej.



KANAŁ KOSTKI PRZYŚRODKOWEJ

Ogranicza:

- kostka przyśrodkowa piszczeli, 

kość piętowa i troczek zginaczy.

Zawiera:

ścięgna końcowe: 

- m. piszczelowego tylnego

- m. zginacza długiego palców

- m. zginacza długiego palucha

- tętnicę piszczelową tylną

- nerw piszczelowy 



KANAŁ KOSTKI BOCZNEJ

Ogranicza:

- kostka boczna strzałki, kość

piętowa i troczek mm. strzałkowych

Zawiera:

- ścięgna końcowe mięśni 

strzałkowych





Pochewki maziowe ścięgien stopy:

- grzbietowe

- strzałkowe

- piszczelowe

- palcowe










