












MIĘŚNIE KLATKI PIERSIOWEJ

 Mięśnie te dzielimy na trzy grupy:

- mięśnie powierzchowne

- mięsnie głębokie

- przepona



MIĘŚNIE GŁĘBOKIE KLATKI

 Zaliczamy:

- mięśnie międzyżebrowe zewnętrzne-

- mm.intercostales externi

- mięśnie międzyżebrowe wewnętrzne-

- mm.intercostales interni

- mięśnie podżebrowe-

-mm.subcostales

- mięsień poprzeczny klatki piersiowej-

- m.transversus thoracis



MIĘŚNIE MIĘDZYŻEBROWE ZEWNĘTRZNE 

– l.p.m.intercostalis externus

 Położone w przestrzeniach 
międzyżebrowych od 
guzków żeber do chrząstek 
żebrowych, w przedłużeniu 
do mostka dochodzą jako 
błony międzyżebrowe 
zewnętrzne

 Rozpoczynają się na 
dolnym brzegu wyżej 
leżącego żebra, na 
zewnątrz bruzdy żebra; 
włókna biegną od góry ku 
dołowi oraz domostkowo 

 Kończą się na brzegu 
górnym niżej leżącego 
żebra







MIĘŚNIE MIĘDZYŻEBROWE WEWNĘTRZNE –

l.p. m.intercostalis internus

 Położone są w 
przestrzeniach
międzyżebrowych od 
kątów żeber do mostka w 
przedłużeniu do 
kręgosłupa dochodzą jako 
błony międzyżebrowe 
wewnętrzne

 Rozpoczynają się na 
brzegu górnym niżej
leżącego żebra; do 
wewnątrz od bruzdy żebra; 
włókna biegną ku górze i w 
stronę mostka

 Kończą się na brzegu 
dolnym wyżej leżącego 
żebra











MIĘŚNIE PODŻEBROWE –

mm.subcostales

 Leżą na ścianie tylnej 

klatki piersiowej

 Rozpoczynają się na 

powierzchni wewnętrznej 

dolnych żeber

 Kończą się na brzegu 

górnym o jedno lub dwa 

żebra wyżej

 Obniżają żebra - mięśnie 

wydechowe







MIĘSIEŃ POPRZECZNY KLATKI-

m.transversus thoracis

 Rozpoczyna się na 

powierzchni wewnętrznej 

wyrostka 

mieczykowatego i  

trzonu mostka

 Kończy się na granicy 

kostnej i chrzęstnej od II 

– VI żebra

 Czynność – obniża

żebra - mięsień 

wydechowy







NERWY RDZENIOWE 



NERWY MIĘDZYŻEBROWE- nn.intercostales

 Gałęzie brzuszne nerwów 
rdzeniowych piersiowych 
(Th1-Th12) zwane są 
nerwami 
międzyżebrowymi-
nn.intercostales i nie  
tworzą splotów

 Leżą w przestrzeniach 
międzyżebrowych z 
jednoimiennymi 
naczyniami.







PRZEPONA - diaphragma



 Zamyka otwór dolny klatki 

piersiowej

 Stanowi granicę między 

jamą klatki piersiowej i 

jamą brzuszną

CZYNNOŚĆ:

 Jest głównym mięśniem

wdechowym /powoduje 

tzw.oddychanie brzuszne/

 Bierze czynny udział przy 

fonacji

 Tworzy tłocznię brzuszną



Składa się z:

 części lędźwiowej

 części żebrowej

 części mostkowej

Ścięgno końcowe
wszystkich trzech
części przepony leży 
cenralnie jest to  tzw.
środek ścięgnisty.







 OTWORY PRZEPONY:

rozwór aortowy

rozwór przełykowy

otwór żyły głównej





 Leży na szyi na mięśniu 

pochyłym przednim

 Przechodzi do klatki 

piersiowej i biegnie 

między osierdziem a 

opłucną śródpiersiową

 Unerwia:

- ruchowo przeponę

- czuciowo; opłucną, 

osierdzie i górną część 

otrzewnej











WARSTWA GŁĘBOKA MM.GRZBIETU

 Leżą po obu stronach 
kręgosłupa między 
wyrostkami kolczystymi 
kręgów a kątami żeber

 Stanowią właściwą 
mięśniówkę grzbietu

 Biegną na całej długości 
kręgosłupa od kości 
krzyżowej do podstawy 
czaszki

 Wszystkie mięśnie tej 
warstwy określane są 
wspólną nazwą jako

- mięsień prostownik 
grzbietu- m.erector 
spinae



MM GŁĘBOKIE GRZBIETU

 Mięśnie tej warstwy 
zarówno początkowe jak i 
końcowe przyczepy mają 
na kręgosłupie i wobec 
tego działają tylko na 
stawy międzykręgowe.

 Ponieważ leżą do tyłu od 
tych stawów, wszystkie 
mięśnie tej warstwy 
działając obustronnie 
prostują kręgosłup



 Czynność:

- działając jednostronnie zgina 
bocznie kręgosłup

- działając obustronnie prostuje 
kręgosłup /zgina kręgosłup ku tyłowi/

- jednostronny skurcz mięśni mających 
przyczep na czaszce zgina głowę 
bocznie i obraca



MIĘŚNIE GRZBIETU

MM długie:

Biodrowo – żebrowy, najdłuższy, kolcowy

Płatowate / kolcowo – poprzeczne/

Poprzeczno – kolcowe

MM krótkie:

1. mm.międzypoprzeczne- mm.intertransversales
2. mm.międzykolcowe- mm.interspinales
3. mm.podpotyliczne- mm.suboccipitales







I. M.DŁUGIE
powierzchownie leżą:

1. m.biodrowo-żebrowy-
m.iliocostalis

(dzieli się na część: 
lędźwiową, żebrową, 
szyjną)

2. m.najdłuższy-
m.longissimus

(klatki, szyi i głowy)

3. m.kolcowy- m.spinalis

(klatki, szyi i głowy)

 CZYNNOŚĆ:

 obustronny skurcz, zgina
kręgosłup do tyłu

 jednostronny zgina
bocznie









m.splenius capitis/ cervicis

Stanowią część mięśnia 
prostownika grzbietu

Leżą są w okolicy karku 
pod mięśniem 
czworobocznym i mos







 CZYNNOŚĆ MIĘŚNI 
PŁATOWATYCH:

- działanie obustronne–

zgina głowę i szyję do 
tyłu

- działanie 
jednostronne- zginają
głowę i kręgosłup 
szyjny bocznie oraz 
obracają głowę i część
górną szyi w tą samą
stronę



MIĘŚNIE POPRZECZNO-KOLCOWE

 Leżą najgłębiej i 

wypełniają przestrzenie

między wyrostkami

poprzecznymi i

kolczystym kręgów, 

ciągną się od kości

krzyżowej do podstawy

czaszki



MIĘŚNIE POPRZECZNO-KOLCOWE DZIELIMY NA:

1. mm.półkolcowy - m.semispinalis

(p.p.wyrostki poprzeczne kręgu niżej

leżącego, mija 5-6 kręgów, p.k.wyrostki

kolczyste kręgu leżącego wyżej

2. mm.wielodzielny - m.multifidus

(leży pod półkolcowym, mija 2-4 kręgi)

3. mm.skręcające - mm.rotatores

(położone najgłębiej, mijają 1-2 kręgi)





CZYNNOŚĆ MIĘŚNI POPRZECZNO-KOLCOWYCH

 działając obustronnie zginają kręgosłup do tyłu

 działając jednostronnie zginają bocznie i rotują w stronę przeciwną









II. MIĘŚNIE KRÓTKIE :

1. mm.międzypoprzeczne- mm.intertransversales

2. mm.międzykolcowe- mm.interspinales

3. mm.podpotyliczne- mm.suboccipitales





MIĘŚNIE KRÓTKIE













MIĘŚNIE PODPOTYLICZNE

 Położone są między 1 i 2 
kręgiem szyjnym a 
kością podpotyliczną

CZYNNOŚĆ:

 działają na staw górny i
dolny głowy

 obustronny skurcz tych
mięśni zgina głowę do 
tyłu

 jednostronny zgina
bocznie i rotuje głowę



NERWY RDZENIOWE – GAŁĘZIE TYLNE



NERW  RDZENIOWY – gałęzie tylne

 Biegną ku tyłowi na 

stronę grzbietową 

szyi i tułowia

 Unerwiają:

- mięśnie głębokie 

grzbietu i karku

- stawy kręgosłupa

- skórę powierzchni 

tylnej ciała od okolicy 

ciemieniowej do 

końca kości 

guzicznej



NERWY RDZENIOWE – GAŁĘZIE TYLNE



Jest przedłużeniem łuku 
aorty przebiega w 
śródpiersiu tylnym i kończy 
się na wysokości Th12 w 
rozworze aortowym
przepony

Oddaje:

- gałęzie ścienne, które 
unaczyniają międzyżebrza i 
przeponę 

/ t. międzyżebrowe tylne /







 Krew żylną ze ścian klatki 
piersiowej i ścian jamy 
brzusznej zbiera żyła
nieparzysta- vena azygos

 Żyła nieparzysta uchodzi do 
żyły głównej górnej

 Żyły ramienno-głowowe 
prawa i lewa- vena 
brachiocephalica dextra
et sinistra łączą się tworząc 
żyłę główną górną- vena 
cava superior która 
uchodzi do prawego 

przedsionka serca


