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PODZIĘKOWANIA

niektóre zdjęcia anatomiczne zostały zrobione przez 
moją córkę carlę – chirurga-ortopedę oraz docenta ana-
tomii na uniwersytecie w padwie. Fotografie zostały 
wykonane zarówno w katedrze anatomii na uniwersy-
tecie w padwie, jak i na uniwersytecie Rene Descartes 
w paryżu. 

mój syn antonio – lekarz specjalizujący się w medy-
cynie fizykalnej i rehabilitacji na uniwersytecie w pa-
dwie, również wykonał niektóre fotografie anatomiczne. 
zdjęcia te zostały zrobione na uniwersytecie nowojor-
skim we współpracy z dr sushama Rich – przewodni-
czącą katedry anatomii w Touro college of osteopathic 
Medicine.

chciałbym również podziękować dr m. piccin za po-
zwolenie na wykorzystanie niektórych ilustracji z książki 

„instituzioni di anatomia dell’uomo”, autorstwa chiarugi 
g. i Buccinate l., oraz z podręcznika „anatomia umana” 
pod redakcją esposito V.

profesor warren Hammer, który wprowadził mani-
pulację powięzi na teren stanów zjednoczonych, także 
udzielił mi pozwolenia na udostępnienie niektórych ry-
cin z jego książki „Functional soft-Tissue examination 
and Treatment by manual methods”. 

koncepcja opierająca się na strukturach cięgnowych, 
krzywych łańcuchowych i tensorach została wyjaśniona 
dzięki konsultacjom z inżynierem giuseppe costa.
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ACI aparat krążenia
ACR aparat chemoreceptorowy (smak-

zapach)
ADI aparat trawienny
AEN aparat endokrynny
AF sekwencja aparatowo-powięziowa
AFR aparat fotoreceptorowy (wzrok)
AHE aparat hematopoetyczny
AMR aparat mechanoreceptorowy
an ante, część przednia
an-la przekątna lub tensor ante-latero
AP tensor przednio-tylny 
Ap. (ang. App) aparat/aparaty
ARE aparat oddechowy
AUN aparat moczowy
an-me przekątna lub tensor ante-medio
bi. bilateralny, obustronny
BL meridian pęcherza moczowego
b.maks. (ang. PaMax) ból maksymalny
b.tow. (ang. PaConc) ból towarzyszący
ca carpus, nadgarstek
CC centrum/centra koordynacji
CF centrum/centra fuzji 
chron. chronologia
cp caput, głowa
CP centrum/centra percepcji
cu cubitus, łokieć
CV meridian głównego regulatora 

przedniego
cx coxa, biodro
d. dzień
di digiti, palce
FMID Manipulacja Powięzi w leczeniu 

dysfunkcji wewnętrznych
GB meridian pęcherzyka żółciowego
ge genu, kolano
gl-cl jednostka n-p gruczołowa szyi
gl-lu jednostka n-p gruczołowa lędźwi
gl-pv jednostka n-p gruczołowa miednicy
gl-th jednostka n-p gruczołowa klatki 

piersiowej
GV meridian zarządzający lub Dumai
HT meridian serca
hu humerus, staw ramienny
KI meridian nerki
l. (ang. lt) lewa – kończyna lub strona ciała
l. ang. lat
la latero, część boczna
LI meridian jelita grubego
LL tensor boczno-boczny
lok. (ang. loc.) lokalizacja
LR meridian wątroby
LU meridian płuc

m. mięsień
m.bólu (ang. SiPa) miejsce bólu 
me medio, część przyśrodkowa
mp lub m-p  
(ang. mf)

mięśniowo-powięziowa/e

n-p narządowo-powięziowa (jednostka)
n. (ang. nt) noc, nasilenie objawów podczas nocy
nawr. (ang. Rec.) nawracający (ból lub inny objaw)
OB tensor skośny
OUN Ośrodkowy Układ Nerwowy
p. (ang.rt) prawa – kończyna lub strona ciałą
PC meridian osierdzia
pe pes, przodostopie
pp (ang. pm) po południu, nasilenie objawów  

po południu
q-an-la kwadrant ante-latero
q-an-me kwadrant ante-medio
q-re-la kwadrant retro-latero (mobilizacja)
Q-re-la kwadrant retro-latero (szczypanie)
r. (ang. y) rok
ra. (ang. mn) rano, nasilenie objawów nad ranen
re retro, część tylna
re-la przekątna lub tensor retro-latero
re-me przekątna lub tensor retro-medio
SAM układ tłuszczowo-metaboliczny
sc scapula, obręcz barkowa
S.C. struktura cięgnowa
SCT układ skórno-termoregulacyjny
seg. segment
SI meridian jelita cienkiego
SLI układ limfatyczno-immunologiczny
SP meridian śledziony
SPS układ neuro-psychogeniczny
ST meridian żółądka
st. (ang. cont.) stały (ból)
ta talus, kostka
TCL szyjna struktura cięgnowa
TCP głowowa struktura cięgnowa
TLU lędźwiowa struktura cięgnowa
TPV miedniczna struktura cięgnowa
TTH piersiowa struktura cięgnowa
ukł. (ang. Syst) układ/układy
va-cl jednostka n-p naczyniowa szyi
va-lu jednostka n-p naczyniowa lędźwi
va-pv jednostka n-p naczyniowa miednicy
va-th jednostka n-p naczyniowa klatki 

piersiowej
vi-cl jednostka n-p trzewna szyi 
vi-lu jednostka n-p trzewna lędźwi
vi-pv jednostka n-p trzewna miednicy
vi-th jednostka n-p trzewna klatki 

piersiowej

WYKAZ SKRóTóW



PRZEDMOWA DO WYDANIA  
PoLskIego

leczenie dysfunkcji trzewnych w fizjoterapii jest zupeł-
nie nowym trendem. wielki wpływ na zrozumienie rela-
cji między narządem ruchu a trzewiami wywarły prace 
wielu osteopatów, powstałe na przestrzeni ponad 100 lat 
istnienia osteopatii. szczególną rolę odegrał J.p. Barral, 
francuski osteopata, który opisał szereg bezpośrednich 
technik pracy w okolicy poszczególnych narządów. 

Jednakże treści, z jakimi mamy możliwość zapoznać 
się w trzeciej już książce dotyczącej układu powięzio-
wego, są czymś całkowicie odmiennym. Jest to zupełnie 
nowe spojrzenie na relacje między narządami wewnętrz-
nymi, powięziami i układem autonomicznym, niespoty-
kane w żadnym kręgu terapeutycznym. 

zaprezentowane przez autorów książki, fizjoterapeutę 
luigiego stecco i jego córkę, profesor medycyny carlę 
stecco, nowe podejście do zrozumienia tych relacji jest 
co najmniej rewolucyjne. 

Jako osteopata i fizjoterapeuta, zajmujący się od wie-
lu lat takimi problemami, po spotkaniu z tym systemem 
terapeutycznym, zmieniłem całkowicie sposób myślenia 
i wnioskowania klinicznego. wcześniej leczenie czynno-
ściowych zaburzeń trzewnych polegało głównie na rów-
noważeniu napięć w układzie powięziowym bez logicz-
nego połączenia wszystkich objawów u pacjenta w je-
den spójny ciąg przyczynowo-skutkowy. ani w litera-
turze z zakresu medycyny klasycznej, ani też w litera-
turze osteopatycznej nie mogłem znaleźć, tak wydawa-
łoby się prostych, wyjaśnień relacji między poszczegól-
nymi aparatami i układami naszego ciała. To, co zapro-

ponowali autorzy, jest niezwykle spójne, oparte na grun-
townej analizie anatomicznej i, co najważniejsze, na wni-
kliwej obserwacji klinicznej objawów spotykanych u na-
szych pacjentów.

kolejnym aspektem przemawiającym za wyjątkowo-
ścią tego konceptu jest jego niezwykła efektywność te-
rapeutyczna, która w ciągu zaledwie kliku wizyt pozwa-
la rozwiązać wiele problemów pacjentów leczonych kla-
sycznie przez lata. 

zaprezentowane w tej książce nowe próby rozumie-
nia działania układu autonomicznego wydają się kontro-
wersyjne w klasycznym ujęciu, ale tylko ci, którzy mają 
wielką odwagę, próbują tworzyć nowe teorie, zmieniając 
nasze rozumienie funkcjonowania ludzkiego ciała. za-
zwyczaj po pewnym czasie większość z tych hipotez zo-
staje potwierdzona i ogólnie zaakceptowana. przypomnę 
tylko, że hipotezy proponowane przez stecco w jego 
pierwszej książce na temat roli systemu powięziowego, 
zaprezentowane w latach dziewięćdziesiątych XX wieku, 
są dzisiaj w większości kręgów, zarówno naukowców jak 
i klinicystów, ogólnie przyjęte. 

z tego też powodu gorąco zachęcam wszystkich tera-
peutów do pochylenia się nad tą publikacją, ponieważ po 
uważnym przestudiowaniu jej treści zmienia ona spoj-
rzenie na ludzkie ciało, które dzięki temu nabiera nowe-
go wymiaru. 

dr n.k.f. Jarosław ciechomski D.o., p.T.
międzynarodowy instruktor Fascial manipulation®



PRZEDMOWA DO WYDANIA 
ANGLOJĘZYCZNEGO

Byłem bardzo szczęśliwy, pisząc tę przedmowę do 
książki „manipulacja powięzi w leczeniu dysfunkcji we-
wnętrznych” autorstwa luigiego stecco i carli stecco, 
ponieważ od zawsze zachęcam terapeutów manualnych 
do leczenia takich zaburzeń. mój entuzjazm wypływa 
z nieprzeciętnych efektów jakie uzyskuję stosując „ma-
nipulacje wisceralne”, czyli metodę, którą rozwinąłem 
w oparciu o własne doświadczenia w pracy osteopaty. 
w ostatnich latach wielu badaczy przekierowało swoją 
uwagę, odchodząc od narządów wewnętrznych, a skupia-
jąc się na powięzi, która otacza te organy. niemniej jed-
nak ta pozycja książkowa jest pierwszą, która dostarcza 
szczegółowego opisu wszystkich powięzi wewnętrznych. 
ponadto, podręcznik ten proponuje biomechaniczny mo-
del, który tłumaczy specyficzne relacje między narząda-
mi, powięziami oraz układem mięśniowo-szkieletowym 
i jest wzbogacony pięknymi ilustracjami sekcyjnymi, 
które pomagają zrozumieć te powiązania. 

Ta książka rozpatruje wszystkie aspekty dotyczące po-
więzi, pokazując w jaki sposób tkanka ta, jako jedyna 
w naszym organizmie jest w stanie modyfikować swoją 
konsystencję pod wpływem przyłożonego nacisku (pla-
styczność powięzi) i, co więcej, wyjaśnia jej zdolność do 
odzyskiwania elastyczności po poddaniu jej manipulacji 
(podatność).

szczególnie doceniam koncepcję struktur cięgno-
wych, która doskonale wyjaśnia, w jaki sposób poszcze-
gólne jamy tułowia mogą współpracować z narządami 
wewnętrznymi. w rzeczywistości powięzie tułowia są 
uszeregowane zgodnie z zasadami charakteryzującymi 
konstrukcje cięgnowe, pozwalając na wykonywanie ob-
szernych ruchów tułowia bez jakiegokolwiek zakłócenia 
funkcji narządów wewnętrznych. Ten koncept dość efek-
tywnie odsuwa uwagę terapeuty od pracy stricte na na-
rządzie, na rzecz pracy z jego „obudową”. Tym samym 
leczenie skupia się na odtworzeniu prawidłowego środo-
wiska dla narządu, w celu zagwarantowania mu warun-
ków zgodnych z jego fizjologicznym rytmem. 

Do tej pory w podręcznikach kładziono duży nacisk 
na zrozumienie ruchomości i motylności narządów we-
wnętrznych. natomiast niniejsza książka ukazuje prze-
wodnie zasady odnoszące się do powięzi i ponadto 
wzbogaca treść o informacje dotyczące aparatów i sys-
temów w ciele. 

początkowo czytelnik może być nieco zdekoncentro-
wany z powodu totalnie odmiennych postępowań manu-
alnych jakie są mu proponowane. niemniej jednak po 
przestudiowaniu tych podejść leczniczych okaże się zro-
zumiałe, że są one bardzo użyteczne w leczeniu różno-
rodnych problemów klinicznych, które mogą występo-
wać u niejednego pacjenta. 

Bazując na tych rozważaniach, należy zrozumieć, że 
podręcznik ten to użyteczny przewodnik dla wszystkich 
terapeutów zainteresowanych leczeniem dysfunkcji we-
wnętrznych bez stosowania leków (takich jak: leki zobo-
jętniające sok żołądkowy, środki przeciwbólowe, prze-
ciwskurczowe itd.), które często maskują objawy i symp-
tomy wyrażane przez ludzkie ciało. 

wreszcie, chciałbym zwrócić uwagę na klarowność 
i zrozumiałość sposobu, w jaki autorzy wytłumaczyli 
działanie autonomicznego układu nerwowego i jego po-
wiązań z powięziami wewnętrznymi. widziany w tym 
świetle układ autonomiczny nie jest już systemem re-
prezentującym niezrozumiały chaos. co więcej, jest on 
czymś w rodzaju obwodowego mózgu, który perfekcyj-
nie kontroluje pracę różnych narządów wewnętrznych, 
dzięki jego interakcjom z powięziami trzewnymi. 

mam szczerą nadzieję, że terapeuci, lekarze medy-
cyny, osteopaci, chiropraktycy oraz badacze skorzystają 
z propozycji serwowanej w tej książce i wezmą pod uwa-
gę jej treść, zarówno w celu zdania sobie sprawy z po-
tencjału jakie posiadają nasze ręce w leczeniu dysfunk-
cji wewnętrznych oraz w celu ustalenia wiarygodności 
tych idei.

„manipulacja powięzi w leczeniu dysfunkcji we-
wnętrznych” dostarcza informacji na temat proste-
go i efektywnego modelu biomechanicznego, pomaga-
jąc dłoniom terapeuty w pokonaniu chaosu serwowane-
go przez anatomię powięzi. mottem manipulacji powię-
zi jest „manus sapiens potens est”, czyli ręka myśląca 
ma wielką moc.

 

Jean-Pierre Barral
Dyplomowany Osteopata, 

Europejska Szkoła Osteopatii w Maidstone w Anglii 
oraz Wydział Medycyny, Paris du Nord 

(Departament Osteopatii i Medycyny Manualnej)



książka przedstawia szereg podejść w leczeniu licznych 
dysfunkcji wewnętrznych aparatów i układów naszego 
ciała. na aparat składają się pojedyncze narządy, które 
współpracują ze sobą, pełniąc jedną specyficzną funk-
cję. układ jest natomiast połączeniem części, które są 
zorganizowane w podobny sposób, i które znajdują się 
w całym ciele. 

Różnorodne techniki osteopatyczne, a przede wszyst-
kim manipulacje wisceralne Barrala, przedstawiają spe-
cyficzne podejście manualne w celu pomocy pacjentom 
z dysfunkcjami wewnętrznymi. 

Także akupunktura jest stosowana w przypadku 
wszystkich problemów poruszanych w tym podręczniku. 

niemniej jednak celem tej książki nie jest powiela-
nie innych prac, lecz połączenie zaburzeń wewnętrz-
nych z „densyfikacjami” w powięziach powierzchow-
nych, głębokich, trzewnych, naczyniowych oraz gruczo-
łowych. 

postępowanie lecznicze prezentowane w tej pozycji 
obejmuje te same punkty, które są używane w leczeniu 
powięzi głębokiej. Jednakże techniki manualne są inne, 
podobnie jak kombinacja leczonych punktów. 

manipulacja powięzi (Fm) w zespołach bólowych 
układu ruchu działa na powięź mięśniową i somatyczny 
układ nerwowy (w dużym stopniu podlegający kontroli 
świadomości) poprzez wrzecionka nerwowo-mięśniowe. 
manipulacja powięzi w leczeniu dysfunkcji wewnętrz-
nych (FmiD) przywraca funkcje w obrębie autonomicz-
nego układu nerwowego (niezależnego od naszej woli).

zaburzenia w komponentach układu mięśniowo-
-szkieletowego (stawy, mięśnie, więzadła itd.) są likwi-
dowane poprzez odpowiednie strategie, których celem 
jest znormalizowanie jednostki mięśniowo-powięziowej 
(Jmp), sekwencji mięśniowo-powięziowej oraz spirali. 

zaburzenia w komponentach wewnętrznych ciała 
usuwane są dzięki równoważeniu struktur cięgnowych, 
które obejmują jednostki narządowo-powięziowe (n-p) 
oraz poprzez przywrócenie płynności tkankowej w kwa-
drantach powięzi powierzchownej, związanych ściśle 
z układami.

FmiD działa zarówno w dysfunkcjach narządów we-
wnętrznych, jak i zaburzeniach naczyń, gruczołów oraz 
całych układów. z tego też powodu zostało użyte okre-
ślenie „dysfunkcje wewnętrzne” zamiast „dysfunkcje 

trzewne”, ponieważ to drugie wydaje się być zbyt ogra-
niczające.

FmiD nie działa bezpośrednio na powięź narządów, 
lecz na powięź „zbiornika”, a mianowicie na ściany tu-
łowia. akupunktura również leczy liczne zaburzenia we-
wnętrzne poprzez wkłuwanie igieł w powięź powierz-
chowną i głęboką ścian tułowia, lecz nie w powięź na-
rządu wewnętrznego. 

podręcznik jest podzielony na trzy części:
W pierwszej części omawiane są pojedyncze narzą-

dy oraz ich połączenia z otaczającymi je powięziami we-
wnętrznymi. struktury te wspólnie formują jednostki na-
rządowo-powięziowe. w powięziach należących do jed-
nostek n-p leżą śródścienne oraz zewnątrzścienne auto-
nomiczne zwoje enterycznego układu nerwowego. po-
przez pracę na strukturach cięgnowych (patrz rozdział 4) 
tworzących cztery segmenty tułowia (szyja, klatka pier-
siowa, odcinek lędźwiowy i miednica), można przywró-
cić prawidłową perystaltykę narządów. 

W drugiej części przeanalizowane zostaną apara-
ty. sekwencje powięziowe łączą narządy w pojedynczy 
aparat. Rozległe sploty nerwowe układu autonomiczne-
go rozmieszczone są wzdłuż sekwencji aparatowo-po-
więziowych. leczenie aparatu skoncentrowane jest na si-
łach, które okrywają wszystkie ściany tułowia (liny nośne 
zwane katenariami i tensory dystalne; patrz rozdział 13). 

W trzeciej części zostaną omówione układy (syste-
my) takie jak: nerwowy, immunologiczny, termoregula-
cyjny i metaboliczny. składają się one z elementów za-
równo wewnętrznych, jak i zewnętrznych, które odno-
szą się do powięzi powierzchownej. autonomiczne zwo-
je przedkręgowe i przykręgowe modulują aktywność na-
rządów wewnętrznych w odpowiedzi na zmiany w środo-
wisku zewnętrznym. leczenie systemów obejmuje pracę 
z kwadrantami powięzi powierzchownej. kwadranty te 
mogą działać niczym „obwodowe receptory” dla autono-
micznych zwojów wewnętrznych. 

mottem Fm jest „manus sapiens potens est” (ręka my-
śląca ma wielką moc). Jeśli leczenie „ręką terapeuty” jest 
poparte wiedzą naukową, będzie ono skuteczniejsze.

Ręka terapeuty będzie zdolna do prawidłowego lecze-
nia dysfunkcji wewnętrznych dopiero po zrozumieniu 
znaczenia powięzi w fizjologii jednostek narządowo-po-
więziowych aparatów oraz układów. 

WSTĘP



oczywiście podejście manualne samo w sobie jest 
równie istotne. efekty można uzyskać jedynie wtedy, 
gdy leczy się:
 – densyfikacje w sposób delikatny, działając z wyczu-

ciem; 
 – zmienione (objęte densyfikacją) punkty do momentu 

ich całkowitego opracowania (powierzchownie oraz 
głęboko);

 – punkty we właściwej kombinacji (postępując zgodnie 
ze standardowymi protokołami).
leczenie jednostek narządowo-powięziowych jest 

dość proste, ponieważ ból lub zaburzenie jest zlokalizo-
wane w tym samym segmencie, w którym znajduje się 
dysfunkcyjny narząd lub narządy. 

ogólne leczenie sekwencji aparatowo-powięziowych 
jest trudniejsze, ponieważ ból przeniesiony występuje 
często w miejscach oddalonych od źródła problemu. 

w leczeniu systemów, użytecznych informacji dostar-
cza sam ogląd stanu powięzi powierzchownej, stąd rze-
czywiste podejście manualne jest odpowiednio modyfi-
kowane. 

manipulacja powięzi nie jest efektywna, jeśli uszko-
dzenie anatomiczne tkanki jest w stadium zaawansowa-
nym. niemniej jednak może przynieść dobre efekty, jeśli 
jest aplikowana na dysfunkcyjne powięzie, które są odpo-
wiedzialne za niewydolność narządu, aparatu lub układu.

Logo Manipulacji Powięzi
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w organizmach wielokomórkowych komórki o podobnej 
budowie formują tkanki. 

Tkanki łączą się ze sobą, tworząc narządy, które na-
stępnie budują aparat. z kolei tkanki pełniące specyficz-
ne funkcje i działające na większych obszarach w organi-
zmie, formują układy (Ryc. 1). 

można wyróżnić cztery podstawowe typy tkanek: 
mięśniową, nabłonkową, łączną oraz nerwową. 

Te wszystkie tkanki stanowią różne składowe narzą-
dów wewnętrznych.

Tkanka mięśniowa buduje zależne od naszej woli 
mięśnie poprzecznie prążkowane oraz mimowolne mię-
śnie gładkie, występujące w wielu narządach wewnętrz-
nych1. mięśnie gładkie mają różną strukturę w zależno-
ści od miejsca ich lokalizacji w narządach trzewnych, na-
czyniach2 oraz gruczołach.

mięśnie gładkie można znaleźć na wewnętrznej stro-
nie torebek gruczołów, takich jak na przykład powięź 
właściwa stercza. w innych przypadkach komórki na-
błonkowo-mięśniowe tworzą mięśniówkę gładką w ob-
rębie gruczołów3. Tak jak w przypadku wszystkich mię-
śni gładkich, komórki te są unerwione przez układ ner-

1 w ścianach trzewi, należących przede wszystkim do układu pokar-
mowego i oddechowego, oraz w ścianach naczyń krwionośnych, jak 
również w skórze (mięśnie przywłosowe itd.) znajduje się nieprążko-
wana, niezależna od naszej woli tkanka mięśniowa (gray H., 1993). 
2 istnieje również wiele różnic strukturalnych, które wskazują inne 
rodzaje podpodziałów, na przykład różnice, które odróżniają mię-
śniówkę gładką trzewi od mięśniówki naczyń (gray H., 1993).
3 komórki nabłonkowo-mięśniowe są komórkami kurczliwymi, któ-
re rozwijają się z ektodermy. można je znaleźć w różnych gruczołach, 
w adenomerze i przewodach wydzielniczych (gray H., 1993) [przyp. 

wowy autonomiczny. ich skurcze prowokują szybki prze-
pływ wydzielin do przewodów gruczołowych.

mięśniówka gładka oraz powięź, która okrywa poje-
dynczy narząd, są ze sobą ściśle związane. zgodnie z ro-
dzajem organu, jaki dana powięź otacza4, powięź okry-
wająca (ang. investing fascia) może być nazywana po-
więzią trzewną, naczyniową lub gruczołową.

Tkanka nabłonkowa zbudowana jest z blisko upako-
wanych przyległych do siebie komórek oraz bardzo ma-
łej ilości substancji międzykomórkowej. komórki są uło-
żone w jednej lub kilku warstwach. warstwy te spoczy-
wają na blaszce, która nazywa się błoną podstawną.

nabłonki można podzielić na trzy kategorie (Ryc. 2):
 – pokrywające: skóra, błona śluzowa (przewód pokar-

mowy, przewody płciowe i moczowe), błony surowi-
cze (opłucna, osierdzie, otrzewna i osłonka pochwo-
wa jądra w mosznie) i śródbłonki naczyń;

 – wydzielnicze: gruczoły wydzielania zewnętrznego 
(gruczoły potowe i gruczoły wydzielania zewnętrz-
nego trzustki) oraz gruczoły wydzielania wewnętrz-
nego (przysadka mózgowa/szyszynka, przytarczy-
ce, gruczoły wydzielania wewnętrznego trzustki oraz 
tarczyca);

 – zmysłowe: komórki receptorów smaku i narząd cor-
tiego.

tłum. adenomer – ślepa końcowa część rozwijającego się gruczołu, któ-
ra staje się funkcjonalną częścią tego gruczołu].
4 na zewnętrznym brzegu pasm mięśni gładkich, włókna tkanki łącz-
nej przeplatają się z tymi, które należą do przegród międzypęczkowych 
i przypuszczalnie przenoszą siły generowane przez skurcz pojedyn-
czych komórek (gray H., 1993).

PodstaWoWe zagadnIenIa
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Ryc. 1. Tkanki, narządy, aparaty i układy.
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błony surowicze
śródbłonek: wnętrze naczyńRodzaje 
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komórki receptorów smaku
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Ryc. 2. Różne rodzaje tkanki nabłonkowej.



Ten sam nabłonek może się różnić w zależności od 
okolicy ciała, w której występuje. na przykład błona ślu-
zowa przewodu pokarmowego zaopatrywana jest przez:
 – nabłonek wielowarstwowy płaski, zlokalizowany w ja-

mie ustnej i przełyku, który pełni funkcję ochronną;
 – nabłonek, który przenika przez gruczoły w żołądku, 

pełniąc funkcje wydzielnicze;
 – kosmki jelita cienkiego, których zadaniem jest wchła-

nianie składników odżywczych.
Tkanka nabłonkowa rozwija się ze wszystkich trzech 

listków zarodkowych:
 – endodermy, dającej początek nabłonkowi wewnętrz-

nemu w postaci licznych błon śluzowych (żołądek 
i jelito);

 – mezodermy, dającej początek nabłonkowi wyścielają-
cemu przewody moczowe i płciowe oraz korę nadner-
czy; daje ona również początek mezenchymie (tkan-
ka łączna zarodkowa). z kolei mezenchyma formuje 
nabłonek pokrywający wewnętrzną powierzchnię na-
czyń krwionośnych oraz limfatycznych;

 – ektodermy, z której rozwija się naskórek i nabłonek 
gruczołów łojowych, potowych oraz gruczoły sutko-
we. 
Tkanka łączna stanowi podparcie oraz łączy wszyst-

kie tkanki i różne części ciała ze sobą. aby realizować 
te zadania, tkanka łączna przybiera wiele form, wystę-
pując jako: 
 – tkanka łączna wiotka [przyp. tłum. z ang. loose are-

olar tissue można również traktować jako luźną tkan-
kę łączną pólkową];

 – tkanka tłuszczowa;
 – tkanka włóknista;
 – tkanka śródmiąższowa;
 – tkanka sprężysta;
 – tkanka siateczkowa.

Biorąc pod uwagę okolicę oraz funkcję tkanki, powyż-
sze sześć rodzajów tkanki łącznej przyczynia się w róż-
nych proporcjach do budowania powięzi ciała. 

we wszystkich powięziach substancja międzykomór-
kowa wykazuje podobną budowę, natomiast przyjmuje 
ona charakterystyczne cechy w następujących rodzajach 
tkanki łącznej:
 – chrzęstnej,
 – kostnej,
 – krwionośnej.

tkanka nerwowa, utworzona przez komórki gle-
jowe oraz neurony, stanowi histologiczną i funkcjonal-
ną bazę układu nerwowego. podstawową funkcją ukła-
du nerwowego jest przekazywanie impulsów. Dzieli się 
on na autonomiczny i somatyczny (ostatni dzieli się na 
ośrodkowy i obwodowy) układ nerwowy. w tym pod-
ręczniku autonomiczny układ nerwowy będzie analizo-
wany szczegółowo, ponieważ jego neurony wzajemnie 
oddziałują z powięzią narządów, naczyń oraz gruczołów. 

POWIĘZIE MIĘŚNI ZALEŻNYCH OD NASZEJ 
WOLI

Tkanka podskórna, znana również jako warstwa tłusz-
czowa lub powięź powierzchowna, jest zlokalizowana 
pod skórą, co widać na dwóch schematach przedsta-
wiających ścianę brzucha (Ryc. 3, Ryc. 4). Tkanka pod-
skórna jest zbudowana z warstwy włóknisto-sprężystej 
(powięzi powierzchownej), znajdującej się między po-
wierzchowną a głęboką warstwą komórek tłuszczowych. 
obie warstwy tłuszczowe są krzyżowane przez pionowo 
ustawione troczki skóry, które są cienkimi przegrodami, 
zbudowanymi z tkanki łącznej.

powięź głęboka tułowia lub powięź mięśniowa tuło-
wia reprezentuje odmienny układ strukturalny w stosun-
ku do powięzi występującej w kończynach.

powięź głęboka szyi i tułowia składa się z trzech bla-
szek:
 – blaszki powierzchownej, która na brzuchu okrywa 

mięsień skośny zewnętrzny brzucha;
 – blaszki środkowej, która obejmuje mięsień skośny 

wewnętrzny brzucha i jest oddzielona od poprzedniej 
blaszki warstwą tkanki łącznej luźnej5;

 – blaszki głębokiej, która obejmuje bocznie mięsień po-
przeczny brzucha. 

5 powięzie szerokich mięśni brzucha zawierają: blaszkę tkanki łącz-
nej, stanowiącą powięź mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha, która 
rozciąga się na powierzchni tego mięśnia zarówno w jego części mię-
śniowej, jak i nad jego rozcięgnem; drugą blaszkę, leżącą między mię-
śniem skośnym zewnętrznym i skośnym wewnętrznym; trzecią blasz-
kę tkanki łącznej, zlokalizowaną między mięśniem skośnym wewnętrz-
nym a mięśniem poprzecznym brzucha. powięzie te są cienkie i mają 
niewielkie znaczenie (chiarugi g., 1975).

naskórek
skóra właściwa

troczek skóry powierzchowny
powięź powierzchowna 
troczek skóry głęboki

warstwa górna:
– m. skośny zewn. brzucha
– tkanka łączna luźna
warstwa środkowa:
– m. skośny wewn. brzucha
– tkanka łączna luźna
warstwa głęboka:
– m. poprzeczny brzucha
– powięź poprzeczna brzucha
– tkanka łączna luźna

otrzewna ścienna
sieć większa
otrzewna trzewna
mięśnie gładkie

SKÓRA

TKANKA 
PODSKÓRNA 

POWIĘŹ 
GŁĘBOKA

POWIĘŹ 
WEWNĘTRZNA

Ryc. 3. Powięzie tułowia ściany jamy brzusznej.
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śniowe, które są osadzone w powięzi mięśniowej, są 
wrażliwe na rozciąganie i leżą równolegle do włókien 
mięśniowych.

prawidłowa elastyczność powięzi tułowia jest nie-
zbędnym elementem w uniknięciu zakłóceń w perystal-
tyce narządów wewnętrznych.

zostaną teraz omówione głębokie powięzie mięśnio-
we kończyn.

powięzie te zbudowane są z dwóch rodzajów tkanki: 
pierwsza stanowi warstwę włóknistą, bądź rozcięgnową 
tkanki łącznej, druga natomiast jest warstwą tkanki łącz-
nej sprężystej, która przylega do mięśni i tworzy namię-
sną lub inaczej powięź namięsną.

warstwa rozcięgnowa biegnie w kończynach równo-
legle do przebiegu włókien mięśniowych. mięśnie koń-
czyn oddają ścięgniste przedłużenia do pokrywającej je 
powięzi rozcięgnowej (ang. aponeurotic fascia) (Ryc. 6).

patrząc na przekrój kończyny dolnej, jesteśmy w sta-
nie wyodrębnić tkankę podskórną, leżącą zaraz pod skó-
rą; idąc w głąb kończyny, napotykamy warstwę włókni-
stą, inaczej rozcięgnową, która zbudowana jest z dwóch 
lub trzech warstw włókien kolagenowych9. między tymi 
warstwami włókien kolagenowych znajduje się tkanka 
łączna luźna10. 

w kończynach, pomiędzy powięzią głęboką a namię-
sną, można wyróżnić bardziej zwartą warstwę tkanki 
łącznej luźnej11. 

oprócz tego, między namięsnymi mięśni przylega-
jących do siebie, można również znaleźć blaszkę tkan-
ki łącznej luźnej, która pozwala na swobodny ślizg obu 
warstw względem siebie12. w obrębie pojedynczego mię-
śnia tkanka łączna luźna jest tak cienka, że jest w stanie 
wpleść się między włókna omięsnej oraz śródmięsnej. 

powięź mięśniową można podzielić na dwa rodzaje ze 
względu na funkcje, jakie pełni w ciele:
 – powięź rozcięgnową i troczki; ich zadaniem jest prze-

noszenie sił;
 – namięsną i jej wewnątrzmięśniowe przedłużenia (omię-

s ną  i śródmięsną); przypisuje się im funkcję koordy-
nującą i wspólnie stanowią jednostkę mięśniowo-po-
więziową.

POWIĘZIE MIĘŚNI NIEZALEŻNYCH OD NASZEJ 
WOLI

Do określania powięzi wewnętrznych stosuje się wiele 
nazw, nawet jeśli ich budowa jest taka sama. istnieje 
jedynie kilka z nich, które poprawnie określane są po-
więziami, na przykład powięź stercza, natomiast więk-
szość różni się tylko i wyłącznie nazewnictwem. stąd 
nazwy: opłucna, otrzewna, torebka, pochewka, otoczka 
zewnętrzna i inne.

Do powięzi wewnętrznych należą te, które są:
 – bogate we włókna kolagenowe, takie jak otrzewna 

ścienna oraz pochewki naczyń i nerwów;
 – bogate we włókna elastynowe, takie jak otrzewna 

trzewna i błona zewnętrzna.
powięzie, które okrywają narządy wewnętrzne, wni-

kają również w organy, tworząc ich kolagenowy szkie-
let lub inaczej siatkowate rusztowanie. Jest to analogicz-

9 powięź przedramienia w przeważającej części składa się z włókien 
poprzecznych, które krzyżują się wzajemnie pod różnym kątem oraz 
z włókien pionowych oraz skośnych (Testut l., 1987).
10 analiza histologiczna wykazała, że pomiędzy warstwami we-
wnątrzpowięziowych włókien kolagenowych istnieje tkanka łączna 
luźna (stecco c., 2010). 
11 pod mikroskopem optycznym zaobserwowano, że w kończynach 
pod powięzią głęboką leży warstwa tkanki łącznej luźnej (pólkowej), 
która oddziela powięź od namięsnej (mccombe D., 2001). 
12 Dwa tylne przedziały powięziowe kończyny dolnej są wypełnio-
ne mięśniami, które są od siebie oddzielone tkanką tłuszczową. Tkan-
ka ta tworzy wybitnie luźną warstwę i leży między tylną masą mięśni 
a blaszką głęboką powięzi kończyny dolnej (Testut l., 1987). 

strona 
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powięź 
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i pod nią 
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biodrowo-
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strona 
przyśrodkowa
powięź 
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a pod nią 
mięsień smukły

przyczep 
końcowy 
pasma 
biodrowo-
-piszczelowego 
(m. naprężacz 
powięzi szerokiej) 
do bocznej części 
powięzi goleni 

przyczep 
końcowy 
mięśnia 
smukłego 
do przyśrodkowej 
części 
powięzi goleni

Ryc. 6. Powięzie rozcięgnowe kończyny dolnej biegnące 
równolegle do przebiegu mięśni.
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ne do namięsnej, która przechodzi w omięsną wewnątrz 
mięśni poprzecznie prążkowanych. 

w śledzionie, węzłach chłonnych i szpiku kostnym te 
kolagenowe połączenia siatkowate (zrąb lub tkanka łącz-
na śródmiąższowa) nazywają się tkanką łączną siatecz-
kową13. natomiast sieci tkankowe, leżące w ścianach na-
czyń krwionośnych oraz wokół pęcherzyków płucnych, 
tworzą tkankę łączną sprężystą. 

Ta mnogość nazw wynika z braku kompleksowej wi-
zji powięzi wewnętrznych. 

w tym podręczniku podjęto próbę ujednolicenia oraz 
ustalenia nazewnictwa powięzi wewnętrznych, łącząc je 
z trzema typami narządów, a konkretnie trzewiami, na-
czyniami oraz gruczołami.

Nazewnictwo powięzi wewnętrznych
w okolicy szyi można wyróżnić trzy główne rodzaje po-
więzi (Ryc. 7):
 – trzewną, która odnosi się do narządów (tchawica, 

gardło);

13 u ludzi dorosłych, włókna siateczkowe zlokalizowane są w miej-
scach, gdzie tkanka przyjmuje cechy tkanki łącznej siateczkowej, np. 
otoczka siateczkowa włókien nerwowych [przyp. tłum. pochewka ta, 
zwana osłonką keya-Retzuisa, jest w rzeczywistości zbudowana z de-
likatnej tkanki łącznej właściwej, która zawiera włókna siateczkowe], 
zrąb gruczołów lub siatkowaty zrąb narządów hematopoetycznych 
(śledziona, węzły chłonne, migdałki itp.) (monesi m., 1997). 

 – naczyniową, która odnosi się do pochewek naczynio-
wych (tętnica szyjna i żyła szyjna);

 – gruczołową, która otacza gruczoły (tarczyca i przytar-
czyce).
Te trzy otoczki powięziowe występują w klatce pier-

siowej, jamie brzusznej i miednicy, tworząc trzewne, na-
czyniowe oraz gruczołowe sekwencje, które będą omó-
wione w dalszej części książki.

wszystkie powięzie wewnętrzne zbudowane są z tkan-
ki łącznej, zawierającej włókna kolagenowe oraz elasty-
nowe. Dodatkowo wszystkim powięziom wewnętrznym 
towarzyszy tkanka nabłonkowa14. 

zazwyczaj powięzie wewnętrzne są nazywane błona-
mi surowiczymi. Dzieje się tak, ponieważ większą uwa-
gę zwraca cieniutka podszewka nabłonkowa, wydzie-
lająca płyn surowiczy, niż grubsza blaszka podśluzowa 
tkanki łącznej czy powięź trzewna15.

14 zarówno błony śluzowe, które pokrywają wewnętrzną powierzch-
nię przewodów komunikujących się ze środowiskiem zewnętrznym 
(droga pokarmowa, droga oddechowa) oraz błony surowicze, które 
wyścielają jamy ciała niekomunikujące się ze środowiskiem zewnętrz-
nym (opłucna, otrzewna), nie są zbudowane jedynie z blaszek tkanki 
nabłonkowej. w rzeczywistości są one bardziej złożonymi strukturami 
utworzonymi przez nabłonek (leżący na powierzchni) oraz tkankę łącz-
ną, znajdującą się w głębszej warstwie (monesi m., 1997). 
15 współcześni badacze nadają zbyt szerokie znaczenie terminowi po-
więź, włączając wszystkie formy tkanki łącznej, takie jak okostna, przy-
danka naczyń, śródmięsna, torebka stawowa itd. (schleip R., 2007). 
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m. tarczowo-nalewkowy

światło gardła
tarczyca (płat boczny prawy) 

m. szeroki szyi
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naczyniowo-nerwowy 
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-gnykowy
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-obojczykowo-

-sutkowy

m. tarczowo-gnykowy
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-tarczowy

pochewka 
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Ryc. 7. Przekrój poprzeczny szyi na wysokości czwartego kręgu szyjnego. Kolor niebieski – pochewka trzewna; kolor 
różowy – pochewka naczyniowa; kolor ciemnoniebieski – pochewka gruczołowa (z V. esposito i wsp. zmodyfikowane).
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powięzie wewnętrzne, szczególnie te, które odnoszą 
się do trzewi, można podzielić na:
 – trzewne lub powięzie, które przylegają do miąższu na-

rządu16 [przyp. tłum. inaczej parenchymy lub tkanki 
śródmiąższowej];

 – ścienne lub powięzie, które towarzyszą ścianom tuło-
wia (Ryc. 8).
Ta terminologia jest używana w szczególności w od-

niesieniu do aparatu pokarmowego, gdzie występuje za-
równo otrzewna trzewna, jak i otrzewna ścienna. stąd 
używanie określeń typu „powięzie trzewne” czy „powię-
zie ścienne” w stosunku do naczyń lub gruczołów, było-
by nad wyraz niewłaściwe. 

nawet w odniesieniu do samego układu pokarmowe-
go istnieje spory chaos w używaniu tych terminów. na 
przykład otrzewna ścienna gardła jest nazywana po-
chewką trzewną17, mimo iż w rzeczywistości jest to ob-
wodowa powięź mocująca (ang. insertional fascia).

w celu uniknięcia tego typu nieścisłości, w niniej-
szym podręczniku zostały użyte następujące terminy opi-
sujące powięzie wewnętrzne: 

16 otrzewna ścienna jest częściowo odseparowana od ścian jamy 
brzusznej dzięki zewnątrzotrzewnowej tkance łącznej. otrzewna ścien-
na ściśle przylega do dolnej powierzchni przepony oraz do kresy bia-
łej. nie jest łatwo natomiast oddzielić otrzewną trzewną od tkanek leżą-
cych głębiej, ponieważ jest z nimi mocno związana; jej warstwa tkanki 
łącznej (błona podśluzowa) przechodzi w gęstą tkankę łączną budującą 
zrąb narządu (gray H., 1993). 
17 pochewka trzewna otacza tchawicę oraz przełyk niczym rodzaj 
przydanki w kształcie „rękawa”. Jest zbudowana z cienkich, lecz gę-
stych blaszek tkanki łącznej. osłania ona mięśnie gardła i dlatego jest 
również nazywana powięzią policzkowo-gardłową (Testut l., 1987). 

 – powięzie okrywające, dla wskazania powięzi, które 
przylegają do trzewi (trzewne), naczyń oraz gruczo-
łów;

 – powięzie mocujące (ścienne), żeby wskazać powię-
zie, które łączą się lub przyczepiają do ścian tułowia 
(Ryc. 8). 
To rozróżnienie jest niezbędne, ponieważ wszystkie 

narządy wewnętrzne są ściśle powiązane z tymi dwoma 
rodzajami powięzi i, co więcej, powięzie te pełnią od-
mienne funkcje fizjologiczne:
 – powięzie okrywające są związane ze śródściennymi 

zwojami autonomicznego układu enterycznego;
 – powięzie mocujące są połączone z autonomiczny-

mi zwojami zewnątrzściennymi układu enteryczne-
go [przyp. tłum. są to zwoje leżące poza ścianami na-
rządów].
powięzie mocujące dotyczą w szczególności krezek 

jelitowych i więzadeł, które przyczepiają się do ścian tu-
łowia.

powięź mocująca powięź okrywająca

przydanka
naczyń

otrzewna ścienna 
powięź mocująca

otrzewna 
trzewna

powięź okrywająca

torebka 
gruczołu

powięź mocująca gruczołówpowięź okrywająca 

Ryc. 8. Układ i nazwy trzech rodzajów powięzi wewnętrz-
nych.

powięzie trzewne 

powięź
mocująca

powięź
okrywająca

krezka jelita

naczynia i nerwy

otr
zew

na ścienna

otr
zew

na trzewna

Ryc. 9. Przekrój poprzeczny narządu ukazujący jego re-
lacje z powięziami okrywającymi i mocującymi.

Ryc. 10. Powięzie okrywające, czyli otrzewna trzewna.
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 – jamę lędźwiową (lu), zawierającą narządy zlokalizo-
wane poniżej przepony oraz powyżej krezki okrężni-
cy poprzecznej1;

 – jamę miednicy (pV), zawierającą narządy leżące mię-
dzy krezką okrężnicy poprzecznej a przeponą moczo-
wo-płciową.

1 Ta przegroda poprzeczna, utworzona przez okrężnicę po przeczną 
i jej krezkę, przyczepia się do tylnej ściany brzucha, dzieląc wielką 
jamę otrzewnej na dwie odrębne części: nadkrezkową [przyp. tłum. 
odnoszącą się do krezki poprzecznicy] jamę brzuszną i podkrezkową 
jamę brzuszną [przyp. tłum. w polskiej literaturze występują terminy: 
górna i dolna część jamy otrzewnej] (Testut l., 1987).

każdy segment tułowia porusza się niezależnie wzglę-
dem przylegającego segmentu. na przykład szyja może 
poruszać się w prawo, podczas gdy tułów pozostaje nie-
ruchomy i odwrotnie. niezależność w trakcie wykony-
wania ruchu jest powodem, dla którego manipulacja po-
więzi w leczeniu dysfunkcji wewnętrznych (FmiD) sku-
pia swoją uwagę na powięziach mięśniowych (zewnętrz-
nych strukturach cięgnowych) każdego segmentu, w celu 
uzyskania efektu w narządach leżących w obrębie tego 
segmentu. 

powszechnie wiadomo, że istnieje współzależność po-
między mięśniami ściany brzucha a perystaltyką zawarto-

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

Ryc. 1.3. Powięzie tarczycy i przytarczyc (jednostka n-p gl-cl); widok boczny szyi.
Mięśnie podgnykowe rozciągają się w blaszce przedtchawiczej. Pochewka ta tworzy powięź mocującą dla gruczołu 
tarczowego i biegnie ku dołowi do powięzi, która obejmuje grasicę. Między tymi powięziami występuje tkanka łączna 
luźna, która umożliwia ślizg. 

wyniosłość krtaniowa

Pochewka naczyniowa

Tarczyca wraz z własną torebką

Ciągłość między powięzią 
tarczycy a powięzią grasicy

Mięśnie podgnykowe; odcięte 
i odsunięte w dół
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Ryc. 1.4. Powięzie gardła i krtani (jednostka n-p vi-cl) po usunięciu tarczycy i mięśni powierzchownych; widok boczny 
szyi.
Po odsunięciu tchawicy ku przodowi widać wyraźną ciągłość pochewki trzewnej pomiędzy tchawicą, przełykiem oraz 
przegrodami strzałkowymi. Otoczka ta przyczepia się do powięzi mięśni przedkręgowych. Między pochewką trzewną 
a powięzią przedkręgową znajduje się warstwa tkanki łącznej luźnej, która pozwala na swobodne przesuwanie się obu 
powięzi względem siebie.

zewnętrzne więzadła krtani, 
mocno rozciągane między 
chrząstką tarczowatą a kością 
gnykową

Przyczep początkowy 
mięśnia tarczowo- 
-gnykowego

Przyczep końcowy mięśnia 
mostkowo-tarczowego

Powięź pochewki trzewnej

Przełyk objęty własną 
powięzią

Tchawica oraz mięśnie ściany 
błoniastej
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ści jamy brzusznej. na przykład ból dolnego odcinka krę-
gosłupa często powiązany jest ze spowolnieniem ruchów 
robaczkowych jelit2. 

w efekcie, przywrócenie prawidłowej ruchomości 
segmentu może poprawić perystaltykę narządów zawar-
tych w tymże segmencie. 

mięśnie zależne od naszej woli przyczyniają się do 
utrzymywania ścian czterech jam tułowia w stanie neu-
tralnego napięcia. Jamy te nazywane są: (przyp. tłum. 
z języka łacińskiego) cavum colli (w szyi), cavum thora-
cis (w klatce piersiowej), cavum lumbi (w okolicy lędź-
wiowej) i cavum pelvis (w miednicy). 

powięzie wewnętrzne tworzą trzy rodzaje pochewek, 
inaczej przedziałów powięziowych, które zawierają się 
w każdej z tych czterech jam.

przykładowo w jamie szyi znajdujemy pochewkę na-
czyniową, trzewną oraz gruczołową (powięź tarczycy)3.

2 analiza danych oparta na badaniu ponad 38 000 kobiet podziel-
onych na grupy wiekowe wykazała, że epizody bólowe dolnego odcinka 
kręgosłupa występują częściej wraz z wiekiem. ponadto istniała ścisła 
zależność między dolegliwościami żołądkowo-jelitowymi a częstością 
występowania bólu dolnego odcinka kręgosłupa we wszystkich grupa-
ch wiekowych (Rigori m., 2009). 
3 Badanie powięzi szyi obejmuje te pochewki, które zbudowane są 
z tkanki łącznej śródmiąższowej wokół danego narządu lub tworzą 
otoczkę dla powrózka naczyniowo-nerwowego szyi. otoczka trzewna 
leży w płaszczyźnie pośrodkowej szyi. Jest to blaszkowa tkanka łączna 
w kształcie rękawa, która otacza i łączy tchawicę z przełykiem. Tworzy 
ona błonę zewnętrzną dla tych narządów (chiarugi g., 1975). 

nie ma porozumienia między anatomami odnośnie 
szczegółowych opisów tychże pochewek. niemniej jed-
nak wszyscy anatomowie są świadomi istnienia prze-
działów powięziowych w obrębie czterech jam ciała. 

Jak wcześniej wspomniano, istnieją trzy pochewki 
powięziowe w jamie szyi. na diagramie zostały zazna-
czone różnymi kolorami poszczególne rodzaje powięzi 
(Ryc. 1.5):
 – pochewka trzewna, obejmująca tchawicę i prze łyk, 

zaznaczona jest kolorem zielonym;
 – pochewka naczyniowa, osłaniająca tętnice i żyły, wi-

doczna jest w kolorze niebieskim;
 – pochewka przedtchawicza, zamykająca tarczycę 

i przytarczyce, została zaznaczona kolorem żółtym. 
w jamie klatki piersiowej (Ryc. 1.6) wyróżniamy:

 – pochewkę trzewną, która otacza płuca, oskrzela i tcha-
wicę wraz z opłucną;

 – pochewkę bądź powięź naczyniową, która obejmu-
je duże naczynia krwionośne zmierzające w kierun-
ku serca;

 – powięź gruczołową, która biegnie od osierdzia do gra-
sicy i gruczołu tarczowego.
w jamie lędźwiowej powięzie tworzą:

 – powięź trzewną, zawierającą żołądek i część dwunast-
nicy;

   
    

                         
                                   
                                               
                                                             

   

powięź głęboka szyi i jej:
blaszka powierzchowna i mięsień mostkowo-obojczykowo-sutkowy

 blaszka środkowa i mięsień mostkowo-gnykowy
blaszka głęboka i mięsień mostkowo-tarczowy

blaszka przedtchawicza, powięź ścienna
torebka tarczycy, powięź trzewna

pochewka naczyniowa 
powięź ścienna pochewki trzewnej

powięź trzewna pochewki trzewnej
powięź przedkręgowa

Ryc. 1.5. Przekrój poprzeczny szyi, według Testuta.

tchawica 

przekrój 
kręgosłupa

osklepek 
opłucnej

lewe 
płuco

płaszczyzna 
czołowa

wnęka 
prawego 
płuca 
i więzadło 
płucne

opłucna 
ścienna 
i trzewna

pochewka 
naczyniowa

pła
sz

cz
yz

na
 st

rza
łko

wa

środek ścięgnisty 
przepony

płaszczyzna poprzeczna

Ryc. 1.6. Rzuty prostopadłe powięzi klatki piersiowej.
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Falciform ligament
of the liver united to
the diaphragm  

Intestinal 
Mesentery  

Greater omentum that
connects to the stomach

Ryc. 2.2. Tułów królika uniesiono, aby uwidocznić przyczepy krezek jednostek n-p trzewnych lędźwi oraz miednicy.

 

 
Retroperitoneal fascia
that anchors the kidneys 

 
Liver, suspended partially 
from the diaphragm and 
partially from the posterior 
wall

 

Ryc. 2.3. Tylne oraz przeponowe przyczepy wątroby królika po usunięciu trzewi.

więzadło sierpowate wątroby 
połączone z wątrobą

Krezka jelitowa

Sieć większa, która łączy się  
z żołądkiem

Powięź zaotrzewnowa, która 
umocowuje nerki

wątroba przymocowana do 
przepony oraz ściany tylnej

44 JeDNOSTKI NARzĄDOwO-POwIĘzIOwe



 

 
 
 
 
Suspensory ligament
of the ovary  
 
 
 
 
Uterine tube 
 
 
Ovary, anchored from the 
mesovarium, a portion of
the broad ligament 
of the uterus
 

 

 
 

 
 
 
 
Uterus, anchored by 
ligaments formed from
bundles of collagen and 
elastic fibres and smooth
muscle myocytes 

 
 
 
 
Isthmus of uterine tube 
surrounded by tunica 
muscularis

Ryc. 2.5. Macica, jajowody oraz więzadła samicy królika.

Ryc. 2.4. więzadła jajników i jajowodów u otłuszczonego królika.

więzadło wieszadłowe jajnika

Jajowód

Jajnik zawieszony na własnej 
krezce (mesovarium), będącej 
częścią więzadła szerokiego 
macicy

Macica, zaczepiona dzięki 
więzadłom zbudowanym 
z pasm włókien kolagenowych 
i elastynowych oraz miocytów 
mięśni gładkich

Cieśń macicy otoczona błoną 
mięśniową

 ewOLUCJA JeDNOSTeK NARzĄDOwO-POwIĘzIOwyCh 45



w wielu sytuacjach obserwowano, że po usunięciu na-
rządów jamy brzusznej lub serca z ciała świeżo ubitych 
zwierząt (np. salamandry), autonomiczne odruchy pery-
staltyczne narządów utrzymywały się nawet przez kilka 
następnych godzin.

To pokazuje, że „siły napędowe” motoryki trzewnej, 
naczyniowej czy gruczołowej niekoniecznie pochodzą 
z układu ortosympatycznego lub parasympatycznego1, 
lecz mogą wychodzić ze zwojów enterycznych. 

1 autonomiczny układ nerwowy (aun) jest tą częścią układu nerwo-
wego, która kontroluje mimowolne funkcje w ciele. aun jest podzie-
lony na część ortosympatyczną, inaczej piersiowo-lędźwiową (zwoje 

Dlatego też w tym rozdziale zostanie omówiony je-
dynie układ enteryczny, ponieważ to właśnie on regulu-
je perystaltykę różnych jednostek narządowo-powięzio-
wych.

w drugiej części tej książki zostanie omówiony spo-
sób, w jaki łączą się zwoje enteryczne z nerwami układu 
ortosympatycznego i parasympatycznego. 

przykręgowe, gałęzie łączące, zwoje przedkręgowe) oraz część para-
sympatyczną, inaczej czaszkowo-krzyżową (włókna nerwów czaszko-
wych iii, Vii, iX, X oraz włókna krzyżowe) (Taber c., 2007). 

 

Thymus wrapped in 
its fascia, which descends
from the thyroid  

Pericardium in
continuity with the fascia
of the thymus   

Central tendon of diaphragm,
stretched out to demonstrate 
its union with the
pericardium  

Intestine 

Ryc. 3.2. Powięzie wewnątrzpiersiowe u 22-tygodniowego płodu.
To zdjęcie podkreśla rozległość rozwoju grasicy i jej ciągłość z osierdziem. Rozciągnięcie tkanki przy użyciu kleszczy, 
pokazuje elastyczność i konsystencję osierdzia oraz jego przyczep do środka ścięgnistego przepony.

grasica zamknięta we własnej 
powięzi, która łączy się 
z tarczycą

Osierdzie w ciągłości 
z powięzią grasicy

Środek ścięgnisty przepony, 
naciągnięty w celu ukazania 
jego połączenia z osierdziem

Jelito
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zwoje enteryczne są wrażliwe nawet na delikatne roz-
ciągnięcie ścian trzewi, naczyń i gruczołów2. Ściany te 
są wysłane powięziami wewnętrznymi. Jedynie dosko-
nałe napięcie tych powięzi pozwala na prawidłową akty-
wację zwojów enterycznych i, w konsekwencji, na bez-
błędną regulację perystaltyki organu. 

2 układ enteryczny składa się z ogromnego kompleksu włókien ner-
wowych, zorganizowanych w sploty oraz z małych zwojów leżących 
w specyficznych punktach. układ ten można znaleźć w ścianach trze-
wi (serce, jelita, żołądek, przełyk, pęcherz moczowy, macica, gruczoły 
itd.) (chiarugi g., 1975). 

Jakakolwiek sztywność powięzi zbiornika brzuszne-
go (ściany tułowia) może zostać przeniesiona na powię-
zie mocujące, które mogą z kolei spowodować zmiany 
w impulsacjach generowanych przez osadzone w nich 
zwoje enteryczne. 

z istotności idealnego balansu napięciowego pomię-
dzy powięziami okrywającymi i mocującymi można 
zdać sobie sprawę, obserwując ułożenie sieci większej 
i mniejszej wokół żołądka (Ryc. 3.4).

pokarm, który dostaje się do żołądka, zmienia jego 
rozmiar i kształt kilka razy dziennie. obie sieci rozwi-

Small intestine wrapped in 
peritoneum

Vascular lacuna vasorum with
femoral vein, artery and
nerves

Passive stretch of 
gracilis m. to demonstrate 
its traction
on the genital organs
and the pubis

Gracilis’ insertion 
onto pes anserinus

Traction of the 
crural fascia
by gracilis m.

Ryc. 3.3. Powięzie jamy miednicy i ich ciągłość z pochewką naczyniową kończyny dolnej u 22-tygodniowego płodu. 
Ruch kończyny dolnej generuje trakcję na mosznę i częściowo na trzewia. hipoteza głosi, że ten rodzaj ingerencji 
w zawartość jamy brzusznej i miednicy, który pojawia się w wyniku ruchów wykonywanych kończyną dolną, może 
utrzymywać się w pewnym stopniu u ludzi dorosłych.

Jelito cienkie zamknięte 
w otrzewnej

Rozstęp naczyń wraz z tętnicą 
i żyłą udową oraz nerwami

Pasywne rozciągnięcie mięśnia 
smukłego ukazujące jego 
trakcję na narządy płciowe oraz 
kość łonową

Przyczep końcowy mięśnia 
smukłego do gęsiej stopki

Napięcie powięzi goleni 
wywołane trakcją mięśnia 
smukłego
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Ryc. 4.3. Kopuła. 
Kopuła jest geometrycznie utworzona 
poprzez rotację łuku wokół jego central-
nej osi pionowej.
Jest to konstrukcja statyczna, niezdolna 
do jakiejkolwiek adaptacji. 
Ściany klatki piersiowej razem z żebrami 
przypominają strukturę w kształcie ko-
puły, jednak nie są statyczne, ponieważ 
ciągle ulegają rozciąganiu i skurczom.

Ryc. 4.4. Konstrukcja tensegracyjna.
Tensegracja odpowiada integracji struk-
tury opartej na synergii i równowadze 
między rozciąganiem i ściskaniem. 
Sztywne komponenty stykają się wza-
jemnie, ponieważ są połączone poprzez 
elementy napinające. w ciele kompo-
nenty szkieletu stykają się ze sobą. Kon-
strukcja tensegracyjna jest zbudowana 
z elementów poddawanych kompresji, 
połączonych ze sobą dzięki strukturom, 
które się napinają. Konstrukcje cięgno-
we natomiast zawierają jedynie elemen-
ty, które przenoszą napięcie.

Ryc. 4.5. Konstrukcja powłokowa wspie-
rana powietrzem (presostatyczna).
Konstrukcja powłokowa (inaczej wspie-
rana powietrzem) utworzona jest z mem-
brany (powłoki) przymocowanej do zie-
mi. Jest napełniona powietrzem dzięki 
wyższemu ciśnieniu wewnątrz budowli. 
Membrana ta jest zazwyczaj zbudowana 
z poliestru, który jest lekki i wytrzymały, 
dając optymalne właściwości takiemu 
rodzajowi konstrukcji. Konstrukcji tej nie 
należy porównywać do ludzkiego ciała, 
w którym ciśnienie wewnętrzne jest rów-
ne ciśnieniu zewnętrznemu.
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Ryc. 4.6. Konstrukcja geodezyjna.
Konstrukcje geodezyjne zaprojektowa-
ne są według sfer obciążenia i składają 
się z zewnętrznych podpórek rurowych, 
które posiadają połączenia z powło-
ką wewnętrzną. wewnętrzne oraz ze-
wnętrzne ciśnienia są w tej konstrukcji 
jednakowe, natomiast część elastyczna 
nie kurczy się, ani też nie rozszerza. 
Szkielet zewnętrzny (egzoszkielet) owa-
dów jest podobny do tej struktury.

Ryc. 4.7. Konstrukcja naprężana sta-
tycznie.
Konstrukcja naprężana statycznie róż-
ni się od konstrukcji geodezyjnej, po-
nieważ posiada wewnętrzne łuki, które 
napinają zewnętrzną membranę polie-
strową (szkielet zewnętrzny). Ten rodzaj 
budowli architektonicznej przypomina 
szkielet wewnętrzny ludzkiego ciała 
(żebra) oraz muskulaturę (membrana). 
Okolicę klatki piersiowej można porów-
nać do tejże konstrukcji. 

Ryc. 4.8. Płaska konstrukcja cięgnowa.
Konstrukcja cięgnowa jest utworzona 
przez jedną lub więcej membran, które 
są utrzymywane w jednej pozycji dzięki 
elementom wspierającym. Struktury cię-
gnowe są ekstremalnie lekkie, wytrzy-
małe oraz zdolne do odkształceń. Seg-
ment szyjny, lędźwiowy oraz miednicz-
ny przypominają ten rodzaj konstrukcji 
architektonicznej. Segment piersiowy 
jest częściowo strukturą naprężaną sta-
tycznie (klatka piersiowa) oraz, po czę-
ści, strukturą cięgnową (kopuła opłuc-
nej oraz przepona).
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grupa mięśni przednich brana jest pod uwagę jako pierw-
sza w sytuacji, kiedy chcemy zbadać struktury cięgno-
we tułowia.

co więcej, w obrębie danej struktury cięgnowej nie 
występuje tylko jedno centrum koordynacji (cc) koor-
dynujące dany ruch segmentu, lecz wiele punktów, które 
są koordynowane przez konkretne tensory. 

Tensory boczno-boczne (LL)

Balans pomiędzy siłami działającymi na przepony tuło-
wia nie jest wystarczający jedynie w kierunku przednio-
-tylnym (ap). Równowaga musi być zachowana także 
w kierunku boczno-bocznym (ll). 

na wszystkie cztery segmenty tułowia oddziałują 
boczne siły napinające, które są reprezentowane przez 
tensory boczno-boczne (Ryc. 4.13).

należy zauważyć, że w każdym segmencie ciała wy-
stępuje zarówno tensor tylny, który odpowiada sekwen-
cji ruchu bocznego, jak i tensor przedni korespondują-
cy z przekątną mięśniowo-powięziową przednio-boczną. 
Tensory boczne po jednej stronie ciała są równoważone 
przez dwa diametralnie przeciwstawne tensory leżące po 
stronie przeciwnej. 

To nie kręgosłup, lecz włókna kolagenowe kresy bia-
łej i więzadła nadkolcowego są elastycznymi „słupkami” 
zlokalizowanymi pomiędzy tymi dwoma synergiami na-
pięciowymi.

podczas ruchów tułowia w płaszczyźnie czołowej ak-
tywowana jest sekwencja ruchu bocznego oraz przekątna 
przednio-boczna po tej samej stronie ciała wraz z odpo-
wiadającym gorsetem mięśni kontralateralnych. 

struktury cięgnowe ll zarządzają tą aktywacją przy 
pomocy kontralateralnego gorsetu czterech tensorów 
bocznych, które zapewniają prawidłową kontrolę ru-
chów oraz drożność jam tułowia. 

Tensory skośne (OB)

podczas rotacji szyi, klatki piersiowej, lędźwi i miedni-
cy, sekwencja rotacji zewnętrznej po jednej stronie ciała 
tworzy parę sił z sekwencją rotacji wewnętrznej strony 
przeciwnej. w tym samym czasie inne dwie sekwencje 
ruchu rotacji nie pozostają całkowicie rozluźnione, lecz 
utrzymują pewien tonus w celu zagwarantowania droż-
ności jam ciała. 

w przypadku dysfunkcji ten synergistyczny kompleks 
sprawia wiele trudności w znalezieniu miejsca densyfi-
kacji (Ryc. 4.14).

mięśnie zaangażowane w ruchy rotacyjne danego seg-
mentu wykorzystują dźwignię mięśni w segmencie przy-
legającym po przeciwnej stronie tułowia. 

zostanie teraz przeanalizowana ciągłość pomiędzy 
mięśniami rotującymi do wewnątrz, a następnie połącze-
nia między mięśniami rotującymi tułów na zewnątrz:
 – z przodu w okolicy szyi mięsień mostkowo-obojczy-

kowo-sutkowy przyczepia się częściowo do pokrywa-
jącej go powięzi, tworząc połączenie z powięzią pier-
siową po przeciwnej stronie;

 – włókna zstępujące mięśnia piersiowego większego 
[przyp. tłum. część brzuszna tego mięśnia] krzyżują 
się z górnymi włóknami kontralateralnych mięśni sko-
śnych brzucha na poziomie wyrostka mieczykowate-
go;

 – włókna środkowe mięśni skośnych brzucha przecho-
dzą przez kresę białą i dochodzą do grzebienia biodro-
wego po przeciwnej stronie ciała;

LL

an-la
1 - 2

re-la
la

Ryc. 4.13. Tensory boczno-boczne czterech segmentów 
tułowia. 

Ryc. 4.14. Tensory skośne tułowia.
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 – w okolicy łonowej, dolne włókna mięśni skośnych 
(włókna międzyodnogowe) krzyżują się nad spoje-
niem łonowym, przechodząc na drugą stronę ciała 
i kontynuują swój bieg do cc intra-coxa [przyp. tłum. 
jednostka mięśniowo-powięziowa segmentu biodro-
wego, należąca do sekwencji rotacji wewnętrznej 
kończyny dolnej].
w tylnej części tułowia, wzorce krzyżowania się włó-

kien skośnych są podobne do włókien występujących na 
przedniej stronie tułowia:
 – mięśnie płatowate po jednej stronie łączą  

się z kontralateralnymi mięśniami równoległoboczny-
mi i mięśniem zębatym tylnym górnym;

 – włókna wstępujące mięśnia czworobocznego łączą się 
z przeciwległymi górnymi włóknami powięzi piersio-
wo-lędźwiowej;

 – włókna środkowe mięśnia najszerszego grzbietu krzy-
żują więzadło nadkolcowe, łącząc się z powięzią mię-
śnia pośladkowego średniego po przeciwległej stronie 
ciała;

 – dolne włókna mięśnia najszerszego grzbietu łączą się 
z powięzią mięśnia pośladkowego wielkiego po prze-
ciwległej stronie ciała. 

AP
mięsień
prosty
brzucha

L L
mięsień 
poprzeczny 
brzucha

OB
mięśnie 
skośne

AP
mięsień 
prostownik 
grzbietu

L L
brzeg mięśnia 
biodrowo-żebrowego

OB
najszerszy grzbietu
kontralateralny 
mięsień 
pośladkowy 
wielki

Ryc. 4.15. Struktura cięgnowa ściany brzucha wraz 
z jej przednimi tensorami oraz tylnymi punktami 
przyczepów. 

     m. poprzeczny brzucha
pokryty powięzią poprzeczną 

mm. przednio-bocznej
ściany brzucha
(skośny zewnętrzny,
skośny wewnętrzny 
i poprzeczny brzucha)

pierścień pachwinowy
głęboki, a w nim naczynia 
nasienne wewnętrzne 
oraz nasieniowód

więzadło międzydołkowe
Hesselbacha

m. biodrowo-lędźwiowy

tętnica i żyła biodrowa 
wewnętrzna oraz naczynia 
nabrzuszne dolne

m. zasłaniacz wewnętrznyotwór zasłonowy 
nasieniowód

przytwierdzenie
kresy białej

sierp pachwinowy
(więzadło Henlego)

m. prosty brzucha

m. prosty brzucha
widoczny

przez powięź
poprzeczną

brzucha
miejsce cięcia

powięzi
poprzecznej

brzucha

Ryc. 4.16. Przekrój przez 
dolną część ściany brzu-
cha; widok od wewnątrz 
(od V. esposito i wsp., 
op.cit.).
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OD ANATOMII DO LECZENIA

w celu weryfikacji stanu napięcia każdego z tensorów, 
należy zbadać łatwo dostępne, specyficzne punkty na 
ciele:
 – stan przednio-tylnych tensorów można sprawdzić 

wzdłuż linii przednio-przyśrodkowej [przyp. tłum. 
przekątna ante-medio] (an-me cl, th, lu i pv) oraz linii 
tylno-przyśrodkowej tułowia [przyp. tłum. przekątna 
retro-medio] (re-me cl, th, lu i pv);

 – punkty tensorów boczno-bocznych rozciągają się 
wzdłuż brzegu bocznego pochewki mięśnia prostego 
brzucha (an-la lu, pv) oraz bocznego brzegu pochewki 
mięśnia prostownika grzbietu (re-la-th, re-la-lu);

 – punkty tensorów skośnych można znaleźć wzdłuż bo-
ków ciała.
Badając przekrój poprzeczny ściany brzucha, jeste-

śmy w stanie lepiej zrozumieć układ lin podtrzymują-
cych (Ryc. 4.16):
 – bocznie od pochewki mięśnia prostego brzucha do-

chodzi do połączenia trzech powięzi mięśni brzucha 
oraz stworzenia lewego i prawego tensora przednio-
-bocznego dla struktur cięgnowych w odcinku lędź-
wiowym i miednicy;

 – przyśrodkowo od pochewki mięśnia prostego brzu-
cha głębokie i powierzchowne pochewki rozcięgien 
brzusznych oraz powięzie łączą się ze sobą, tworząc 
wspólnie kresę białą, która rozciąga się od spojenia  

m. najszerszy
grzbietu

m. krzyżowo-
-grzbietowy

blaszka tylna powięzi
piersiowo-lędźwiowej

więzadło
nadkolcowe

powięź
piersiowo-lędźwiowa

powięź
namięsna

krążek
między-
kręgowy

m.
lędźwiowy

mniejszy

m.
lędźwiowy
większy

m.
czworo-
boczny
lędźwi

m. poprzeczny
brzucha

m. skośny
wewnętrzny brzucha

m. skośny
zewnętrzny
brzucha

blaszka
przednia
powięzi

piersiowo-
-lędźwiowej

Ryc. 4.17. Przekrój poprzeczny ukazujący mięśnie okolicy lędźwiowej (od g. Chiarugi, L. Bucciante, op. cit.).

er-cl

er-th

er-lu

er-pv

ir-cl

ir-th

ir-lu

ir-pv

dźwigacz
łopatki

międzyżebrowe
zewnętrzne

skośny zewnętrzny 
brzucha
zębaty tylny dolny

pośladkowy 
średni pośladkowy 

mały

skośny 
wewnętrzny

międzyżebrowe 
wewnętrzne

mostkowo-
-obojczykowo-
-sutkowy

Ryc. 4.18. Boczna ściana tułowia z zaznaczonymi punk-
tami tensorów skośnych. 
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łonowego do wyrostka mieczykowatego (tensor an-
-me lu i pv). 
na tylnej ścianie tułowia występuje podobny „układ 

kabli”, z tą różnicą, że pracują one bardziej niczym liny 
kotwiczące i zawiasy, aniżeli tensory struktur cięgno-
wych. 

Trzy powięzie i rozcięgna mięśni brzucha łączą się ze 
sobą bocznie od pochewki mięśnia prostownika grzbie-
tu (Ryc. 4.17). lokalizacja mięśnia czworobocznego lę-
dźwi ogranicza wpływ, jaki ta linia fuzji mogłaby mieć 
na zawartość jamy brzusznej. niemniej jednak należy za-
znaczyć, że punkty retro-latero lumbi i pelvis odgrywają 
istotną rolę w zakotwiczaniu. 

inna linia przyczepu leży blisko więzadła nadkolco-
wego. zawiera ona punkty retro-medio collum, thorax, 
lumbi i pelvis. 

Tensory przednio-tylne i boczno-boczne mogą być 
z powodzeniem manipulowane poprzez działanie na po-
krywające je centra fuzji (cF). 

Tensory skośne można leczyć poprzez manipula-
cję cc sekwencji rotacji wewnętrznej i zewnętrznej  
(Ryc. 4.18). 

na tułowiu, za wyjątkiem klatki piersiowej, gdzie 
sztywność żeber oraz mostka ogranicza rotację, centra 
koordynacji rotacji wewnętrznej leżą w bliskim sąsiedz-
twie punktów należących do sekwencji rotacji zewnętrz-
nej. To ułatwia im działania synergistyczne, dzięki łącze-
niu sił podczas wykonywania ruchów rotacyjnych ciała. 

punkty cc rotacji wewnętrznej i zewnętrznej działają 
również jako tensory struktur cięgnowych tułowia.

Od anatomii do patologii

układ tensorów w obrębie czterech struktur cięgnowych 
tułowia, pozwala na zawarcie narządów wewnątrz jam 
tułowia. w tym samym czasie umożliwia również ada-
ptację jego ścian do zmian zawartości. Jeśli ta zdolność 
adaptacji jest ograniczona, może pojawić się zakłócenie 

między napięciem podstawowym zbiornika a napięciem 
podstawowym narządu. 

nadmierna eksploatacja powięzi ścian jamy brzusznej 
może prowadzić do pojawienia się densyfikacji tensora, 
czego efektem będą takie objawy, jak na przykład uczu-
cie pełnego bądź obrzękniętego żołądka (Ryc. 4.19). Ten 
rodzaj dyskomfortu jest często powiązany z leżącym pod 
tensorem narządem, ponieważ odczucie to pojawia się 
natychmiast po spożyciu posiłku, a czasami nawet małej 
przekąski, jaką jest jedno jabłko. nie dzieje się tak, po-
nieważ żołądek puchnie, lecz dlatego, że ściana tułowia 
nie jest w stanie dostosować się do zmian w napięciu we-
wnątrz jamy brzusznej. 

Jeśli początkowe objawy dyskomfortu zostaną zigno-
rowane, sztywność struktury cięgnowej może doprowa-
dzić do trwałych zmian w pracy danego układu. przy-
kładem jest pacjent z początkowymi symptomami uczu-
cia pełności lub ciężkości w dolnej części brzucha. Jeśli 
to zaburzenie nie byłoby leczone, densyfikacja miednicz-
nej struktury cięgnowej zmodyfikowałaby perystaltykę 
koordynowaną przez powięź pęcherzowo-odbytniczą.  

Ryc. 4.19. Densyfikacja tensora może sprawić, że zbior-
nik brzuszny nie będzie w stanie dostosować się do jego 
zawartości.

Ryc. 4.20. Punkty węzłowe przedniej ściany tułowia.
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Ten rodzaj dysfunkcji mógłby się następnie ujawnić 
w postaci nietrzymania moczu podczas defekacji i od-
wrotnie5. 

Punkty węzłowe

w strukturach cięgnowych segmentu piersiowego, lędź-
wiowego oraz miednicy występują miejsca, gdzie różne 
tensory tworzą bardziej trwałe skrzyżowania. na ilustra-
cjach anatomicznych te skrzyżowania włókien kolage-
nowych (Ryc. 4.20) nie są widoczne, natomiast można 
je wyraźnie dostrzec podczas sekcji anatomicznych. na 
przykład tensory skośne mięśni zębatych przednich, po-
dłużne tensory pochewki mięśnia prostego brzucha oraz 
tensory boczne dwóch mięśni piersiowych większych, 
wszystkie zbiegają się w punkcie węzłowym an-me-th 
3, który jest punktem fuzji zlokalizowanym nad wyrost-
kiem mieczykowatym (Ryc. 4.21). 

inny punkt węzłowy, a mianowicie an-me-lu 3, jest 
zlokalizowany w miejscu, gdzie zbiegają się wszyst-
kie napięcia wokół pępka. w tym przypadku cała ścia-
na brzuszna jest niczym okrągły namiot z pępkiem, jako 
centralnym punktem podparcia. 

pępek można również porównać do piasty koła ro-
werowego. wszystkie szprychy umocowane są do ze-
wnętrznej obręczy i następnie zbiegają się w tym wła-
śnie punkcie o typie piasty. obręcz jest zewnętrznym ob-
wodem, który odpowiada przyczepom kostnym wszyst-
kich mięśni brzucha. 

pępek może być kojarzony z jakimkolwiek tensorem 
struktur cięgnowych okolicy lędźwiowej i miednicznej, 
ponieważ leży w linii pośrodkowej ściany jamy brzusznej. 

5 Taśmy z polipropylenu są używane do wzmocnienia trzech głów-
nych więzadeł powięzi miednicy (odbytniczo-łonowe, krzyżowo-ma-
ciczne, łuk ścięgnisty) w celu zmniejszenia objawów nietrzymania mo-
czu i poprawy propriocepcji mięśni zwieraczy (papa petros p.e., 2005). 

palpacja tego punktu przeprowadzana jest we wszyst-
kich kierunkach wokół pępka. leczenie należy przepro-
wadzić w obszarze największego zagęszczenia tkanki. 

czasami punkt węzłowy an-me-th 3 może być powią-
zany ze strukturą cięgnową segmentu lędźwiowego, na-
tomiast punkt węzłowy an-me-pv 3 zawsze korespondu-
je z miedniczną strukturą cięgnową. 

włókna podłużne kresy białej, międzyodnogowe 
włókna mięśni skośnych brzucha oraz boczne włókna 
mięśnia poprzecznego brzucha łączą się ze sobą w punk-
cie węzłowym an-me-pv 3. 

wszystkie trzy punkty nazywamy punktami węzło-
wymi6, ponieważ są one związane ze wszystkimi trzema 
tensorami (ap, ll, oB). w praktyce punkty te mogą być 
wrażliwe nawet jeśli weryfikacja palpacyjna wskazała je-
dynie tensor ll struktury cięgnowej. 

należy podkreślić, że tak jak nie ma ścisłego związku 
między tensorem i dowolną jednostką narządowo-powię-
ziową, tak punkty węzłowe nie mają bezpośredniego po-
wiązania z jakąkolwiek specyficzną strukturą, zlokalizo-
waną w jamie brzusznej. 

6 węzeł: skrzyżowanie lin lub kabli, punkt przecinający lub krzyżów-
ka. na przykład droga lub węzeł kolejowy (Dizionario lo zingarelli, 
2012). 

Ryc. 4.21. Skrzyżowanie włókien kolagenowych powię-
zi nad wyrostkiem mieczykowatym. 

Ryc. 4.22. Punkty węzłowe tylnej ściany tułowia.
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OD ZEWNĄTRZ DO WEWNĄTRZ:  
BÓL SOMATO-TRZEWNY

z biegiem czasu densyfikacja powięzi tułowia może 
spowodować zaburzenie w narządzie wewnętrznym. po-
czątkowo ból pozostaje na zewnętrznej ścianie i może, 
ze wszystkimi konsekwencjami, naśladować zaburzenia 
wewnętrzne. 

Badania Rachlina (2002) wykazały, że stymulacja po-
więzi mięśniowej może wyzwolić symptomy podobne 
do tych pochodzących z narządów wewnętrznych. sty-
mulacja: 
 – górnej części mięśnia prostego brzucha po prawej 

stronie wyzwala wrażenie niestrawności;

 – okolicy wyrostka mieczykowatego prowokuje ból po-
dobny do występującego przy zawale mięśnia serco-
wego; 

 – okolicy podżebrowej powoduje wrażenie pełności 
w żołądku;

 – mięśnia prostego brzucha w okolicy okołopępkowej 
prowokuje zarówno ból miejscowy, jak i ból typu kol-
kowego;

 – dolnej części mięśnia prostego brzucha po prawej 
stronie wyzwala ból imitujący zapalenie wyrostka ro-
baczkowego, natomiast po lewej stronie ból typu kol-
kowego. 
na podstawie powyższych informacji można wywnio-

skować, że objawy pacjentów często postrzegane jako te 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Traction of the
external oblique 
fascia

Propagation of  
traction from 
external oblique 
to the transversalis 
fascia

Transversus abdominis 
fascia adherent to
the parietal peritoneum

External and internal
oblique sectioned

Linea alba

Arcuate line and  
parietal peritoneum

Ryc. 5.2. warstwy powięziowe zewnętrznej ściany brzucha po usunięciu skóry oraz tkanki podskórnej. 
Densyfikacja powięzi z pewnością nie powoduje tak silnej trakcji jaką widać na zdjęciu, lecz jest ona stale obecna, 
utrwalając zakłócenie podczas każdego wdechu. 

Trakcja powięzi mięśnia 
skośnego zewnętrznego 
brzucha

Rozchodzenie się napięcia 
z powięzi mięśnia skośnego 
zewnętrznego brzucha na 
powięź poprzeczną brzucha

Powięź poprzeczna brzucha, 
która przylega  
do otrzewnej ściennej 

Mięsień skośny wewnętrzny 
i zewnętrzny brzucha (odcięte)

Kresa biała

Kresa łukowata oraz otrzewna 
ścienna
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Anterior abdominal
wall, sectioned and
turned back

Parietal peritoneum
adherent to the 
diaphragmatic fascia

Phrenicocolic ligament
extending onto
the splenic flexure 

Endoabdominal
adipose tissue

Transversalis fascia 
and inferior ribcage 
wall muscles 

Fascia of oblique
muscles after removal 
of adipose tissue

Ryc. 5.3. Przednia ściana brzucha odcięta i odsunięta w celu uwidocznienia kopuły przepony. 
Przyczepy różnych więzadeł wewnętrznych do otrzewnej ściennej oraz powięź mięśniowa są pokaźne. Jak można 
zauważyć na zdjęciu, aby odsunąć powięzie wewnętrzne, wymagana jest niemała siła. 

pochodzące z narządów wewnętrznych mogą być powo-
dowane densyfikacją powięzi mięśniowej, zanim jeszcze 
rozwinie się prawdziwy problem wewnętrzny4. Ten ro-
dzaj bólu ściennego można usunąć poprzez miejscowe 

4 kiedy problem somatyczny zaczyna migrować do wewnątrz cia-
ła, sytuacja staje się bardziej niebezpieczna (manuale di agopuntura, 
1979).

znieczulenie5, ponieważ jest on przewodzony przez ner-
wy obwodowe. niemniej jednak jest on czasami mylnie 
nazywany bólem rzutowanym.

5 Bólowi ściany brzusznej towarzyszy skurcz odpowiadających mię-
śni brzucha. zarówno ból ścienny, jak i skurcz, mogą zostać usunięte 
lub zredukowane dzięki miejscowemu znieczuleniu (enciclopedia me-
dica it., 1988).

Przednia ściana brzucha, odcięta 
i odsunięta na bok

Otrzewna ścienna przylegająca 
do powięzi przepony

więzadło przeponowo- 
-okrężnicze dochodzące do 
zgięcia śledzionowego okrężnicy

wewnątrzbrzuszna tkanka 
tłuszczowa

Powięź poprzeczna brzucha 
i mięśnie dolnej części ściany 
klatki piersiowej

Powięź mięśni skośnych brzucha 
po usunięciu tkanki tłuszczowej
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kiedy ból rzutowany z narządów wewnętrznych21 ma-
nifestuje się w powięziach ścian tułowia, tkanka powię-
ziowa staje się bardziej tkliwa w stosunku do powięzi 
osoby zdrowej. objęta densyfikacją strefa wrażliwa jest 
często „cicha”, co oznacza, że nie wykazuje ona szcze-
gólnych dolegliwości do momentu, aż nie zostanie bez-
pośrednio uciśnięta22. Dlatego też bardzo ważna jest zna-
jomość lokalizacji kluczowych punktów w celu popraw-
nej identyfikacji dysfunkcji. 

zaburzenia narządowe mogą manifestować się na 
ścianie tułowia (strefa bólu rzutowanego) w dość mylą-
cy sposób. Dysfunkcje wszystkich trzech jednostek na-
rządowo-powięziowych, należących do danego segmen-
tu ciała, wysyłają zazwyczaj ból do tego samego obszaru 
ściany tułowia. Ból zamostkowy może być, na przykład 
konsekwencją dysfunkcji przełyku (vi-th), serca (va-th) 
oraz grasicy (gl-th). Te same narządy mogą w różnym 
czasie rzutować ból na okolicę międzyłopatkową. 

niektóre narządy wewnętrzne i ich powięzie są całko-
wicie odizolowane od ściany zbiornika brzusznego, nato-

21 choroba trzewna może aktywować punkty spustowe w strukturach 
somatycznych, utrwalając objawy nawet, gdy pacjent został wyleczony 
z choroby wewnętrznej (Travell J, simons D., 1998). 
22 krew i mocz zawierają łagodne składniki drażniące, których wy-
ciek do jamy otrzewnej może pozostawać nierozpoznany, chyba że wy-
ciek ten był znaczny i przebiegł w krótkim czasie (Harrison T.R., 1995).

miast inne organy są ściśle z nim złączone23. wydaje się, 
że im bardziej niezależnie narząd wewnętrzny może peł-
nić swoje funkcje, tym bardziej jest on odizolowany od 
powięzi mięśniowych i odwrotnie.

w szyi zarówno część ustna, jak i część krtaniowa 
gardła pracują autonomicznie, ale podlegają one również 
kontroli dobrowolnej w celu modulacji głosu. Ten rodzaj 
synergii możliwy jest dzięki obecności kilku pasm po-
więziowych, które zlokalizowane są pomiędzy powięzia-
mi mięśni zależnych od naszej woli a mięśniami gładki-
mi, pracującymi mimowolnie. 

oddychanie może być zależne od naszej woli, dlatego 
że powięź ścienna płuc jest całkowicie złączona z leżącą 
bardziej na zewnątrz powięzią mięśniową. 

w jamie brzusznej perystaltyka jelita cienkiego jest 
całkowicie niezależna od kontroli dobrowolnej, ponie-
waż jelito to jest oddzielone od wewnętrznej ściany brzu-
cha przez sieć większą. w przeciwieństwie do innych 
ssaków jelito grube u ludzi leży w bezpośrednim kontak-
cie z powięzią poprzeczną brzucha. To pozwala na od-

23 pomiędzy otrzewną ścienną a ścianą brzucha znaleziono znaczne 
ilości zewnątrzotrzewnowej tkanki łącznej. Tkanka ta łączy się bezpo-
średnio z powięziami, które okrywają ściany jamy brzusznej i miednicy. 
Łączy ona w sposób luźny otrzewną ścienną ze ścianami jamy brzusz-
nej i miednicy, natomiast występuje ona gęściej nad dolną powierzch-
nią przepony oraz za kresą białą. z tego też powodu otrzewna ścienna 
przylega ściśle do dwóch ostatnich struktur (gray H., 1993). 

CL

TH

LU

PV

Rozkład pasm 
BÓLU 

RZUTOWANEGO

zapalenie gardła
zapalenie migdałków
ucisk w gardle 

zapalenie oskrzeli
dławica piersiowa
zapalenie osierdzia

zapalenie żołądka
zapalenie nerek
zapalenie pęcherzyka 
żółciowego

zapalenie okrężnicy 
esowatej
zapalenie pęcherza 
moczowego
zapalenie pochwy

Ryc. 5.9. Poprzeczne pasma bólu rzutowanego wokół tułowia.
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czuwanie bodźców wypróżniania, jak również na dobro-
wolne hamowanie tego procesu, gdy jest to konieczne. 

narządy miednicy (pęcherz moczowy, odbytnica i na-
rządy płciowe) wyposażone są w mięśnie zwieracze, któ-
re są pod bezpośrednim wpływem naszej woli. Dzieje się 
tak, ponieważ powięzie ścienne tych narządów są ściśle 
połączone z powięziami mięśniowymi. 

KARTA PACJENTA W LECZENIU DYSFUNKCJI 
WEWNĘTRZNYCH

manipulacja powięzi w leczeniu układu mięśniowo-szkie-
letowego jest aplikowana bezpośrednio na zmienioną 
tkankę. manipulacja powięzi w dysfunkcjach wewnętrz-
nych (FmiD) wykorzystuje efekt domina (Ryc. 5.10). 
innymi słowy, manipulowane są powięzie zewnętrzne 
w celu stworzenia efektu kaskadowego, skierowanego na 
dysfunkcje wewnętrzne. 

niezbędnym czynnikiem pozwalającym na prawidło-
we funkcjonowanie układów ciała jest międzypowięzio-
wy ślizg oraz równowaga napięciowa. Jeśli występu-
je densyfikacja wewnątrz- lub międzypowięziowa, jed-
na warstwa powięzi wytwarza kompensację napięciową 
w warstwie leżącej głębiej, powodując kaskadę wzorców 
kompensacyjnych (Ryc. 5.11). 

w dysfunkcjach wewnętrznych nie istnieją konkretne 
punkty dla leczenia pojedynczej jednostki narządowo-

-powięziowej. każdy przypadek jest indywidualny, stąd 
istotna jest palpacja ściany tułowia segmentu zawierają-
cego dysfunkcyjną jednostkę n-p, celem odnalezienia ob-
jętych densyfikacją punktów. użyteczne jest stworzenie 
karty pacjenta, żeby określić, który segment i związane 
z nim tensory wymagają weryfikacji palpacyjnej. 

karta pacjenta w FmiD składa się z części, w której 
zapisywane są dane pacjenta oraz z innych rubryk, gdzie 
zaznaczane są objawy, hipotezy, weryfikacje (ruchowa 
i palpacyjna) oraz wyniki leczenia. 

na następnej stronie znajduje się pusta karta pacjen-
ta, którą można powielić dla własnego użytku klinicz-
nego (Tab. 5.1). na kolejnej stronie została zamieszczo-
na przykładowa karta pacjenta wraz z wypełnionymi da-
nymi (Tab. 5.2). przykład ten demonstruje, w jaki spo-
sób powinno się zapisywać dane dotyczące dysfunkcji 
jednostek n-p, aparatów (grupa narządów pełniąca jedną, 
specyficzną funkcję) oraz układów (systemów).

Zbieranie danych i historia pacjenta

w tym konkretnym przypadku (Tab. 5.2) pacjent prezen-
tował objawy układu mięśniowo-szkieletowego, które 
powszechnie definiowane są, jako ból dolnego odcinka 
kręgosłupa. 

aby precyzyjniej określić występującą dysfunkcję, 
należy posłużyć się kartą pacjenta i poprawnie wypeł-
nić jej liczne części. na samym początku należy wypeł-

nić rubrykę dotyczącą obecnego bólu (b.maks., ang. pa-
max), a następnie:
 – miejsce bólu (ang. sipa): jest definiowane poprzez 

skrót nazwy segmentu zaangażowanego w dysfunk-
cję (lu – lumbi);

 – lok. (ang. loc.): lokalizacja (bólu) jest definiowana 
przez dokładne określenie miejsca bólu w danym seg-
mencie ciała (re – retro);

 – strona (ang. site): strona ciała, po której manifestuje 
się ból. może to być strona prawa (p., ang. rt), lewa 
(l., ang. lt) lub obustronnie (bi.). Jest to bardzo istotne, 
ponieważ pozwala określić kierunek, w którym mogły 
rozwinąć się wzorce kompensacyjne;

 – chron: chronologia każdego, pojedynczego problemu. 
pozwala ona ustalić dysfunkcję, która mogła zainicjo-
wać tworzenie się wzorców kompensacji (3 l., ang. 3y, 
czyli trzy lata);

 – nawr. (ang. rec.): zapisywanie bólów nawracających 
pomaga określić ich częstotliwość i nasilenie. cechy, 
takie jak: poranna sztywność czy popołudniowe znu-
żenie (zmęczenie) również są tu zaznaczane (mn lub 
rano); 

 – b.ruch (ang. pamo): bolesny ruch, który może wska-
zać, czy problem wynika z dysfunkcji jednostki mię-
śniowo-powięziowej; pomaga również w monitoro-
waniu objawów w trakcie trwania terapii;

 – Vas: skala Vas (wizualna lub werbalna skala analo-
gowa) jest używana do zapisywania intensywności 
bólu subiektywnego.

Ryc. 5.10. Idealna równowaga między kostkami domina. 

Ryc. 5.11. efekt kaskady kostek domina. 
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Dane pacjenta
nazwisko adres
Praca sport
telefon data urodzenia

dane
UKłAD RUCHU

MiEjScE BÓlu lok. STROna cHRon.  naWR. BolesnY RucH VaS
b.maks. 
b.tow.

poprzednie problemy (układ ruchu) operacje Badania

dane
DYSFUNKCJE WEWNĘTRZNE

sc., ap., ukł. lok. STROna cHRon. naWR. BolesnY RucH VaS
b.maks.
b.tow.

poprzednie choroby operacje Badania

głowa palce/Ręka stopa

HIPOTEZA
plan terapeutyczny: który problem jest najważniejszy? gdzie powinienem zadziałać, aby odzyskać równowagę?

WERYFIKACJA RUCHOWA
płaszcz. czołowa płaszcz. strzałkowa płaszcz. poprzeczna

WERYFIKACJA PALPACYJNA
układ ruchu struktura cięgnowa, tensory, kwadranty

LECZENIE           
Data leczone punkty wyniki po 1 tyg.
 

M
A

F
Manipulacja Powięzi – karta pacjenta

Tab. 5.1. Karta pacjenta używana w leczeniu dysfunkcji wewnętrznych.
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Dane pacjenta
nazwisko   mario Rossi adres   Via Roma
Praca   pracownik fabryki (praca w pozycji stojącej) sport   jazda na rowerze (20 km 2x tyg.)
telefon   0000 data urodzenia   1972

dane
UKłAD RUCHU  Ból lędźwi (lumbalgia)

MiEjScE BÓlu lok. STROna cHRon.  naWR. BolesnY RucH VaS
b.maks. lu re bi. 3 l. Rano pochylanie do przodu 7
b.tow.

poprzednie problemy (układ ruchu) operacje Badania
Rwa kulszowa p. 3 l. + usunięcie łąkotki ge p. 1 rok Rtg lędźwi negatywny

dane
DYSFUNKCJE WEWNĘTRZNE zapalenie jelita grubego (colitis)

s.c., ap., ukł. lok. STROna cHRon. naWR. BolesnY RucH VaS
b.maks. TpV pv an-la bi. 1 m. st. opuchnięcie podbrzusza 7
b.tow. aDi lu, pv an bi. 1 r. 2 x d. Trudności z trawieniem 7

Sli ta, pe p. 3 l. pp. obwód kostki 4 cm (33) 7

poprzednie choroby operacje Badania
kolka nerkowa p. 2 l. 1 x r. kolonoskopia negatywna

głowa palce/Ręka stopa
parestezje pe p. ii iii

HIPOTEZA
plan terapeutyczny: który problem jest najważniejszy? gdzie powinienem zadziałać, aby odzyskać równowagę?
Ból lędźwiowy może korelować z densyfikacjami ściany brzucha

WERYFIKACJA RUCHOWA
płaszcz. czołowa płaszcz. strzałkowa płaszcz. poprzeczna

re-lu bi.*
re-pv p.**

WERYFIKACJA PALPACYJNA
układ ruchu struktura cięgnowa, tensory, kwadranty
re-lu bi. **
re-me pv p.* an-me-pv 2, 3**

LECZENIE           
Data leczone punkty wyniki po 1 tyg.
11/11 re-lu bi., re-me-pv 1 p., an-me-pv 2 bi. + TpV

M
A

F

Tab. 5.2. Przykład wypełnionej karty pacjenta. 

Manipulacja Powięzi – karta pacjenta
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Submandibular 
salivary glands

Hyoid bone with 
mylohyoid muscle 

Sternohyoid
muscle

Vascular sheath and 
carotid artery

Thyroid

Sternal insertion
of the sternocleidomastoid
muscle

Ryc. 6.4. widok przedni szyi po usunięciu warstwy powierzchownej powięzi głębokiej. 
Po przecięciu mięśni mostkowo-obojczykowo-sutkowych można dostrzec mięsień mostkowo-gnykowy. Mięsień 
mostkowo-gnykowy formuje rodzaj worka, który okrywa gruczoł tarczowy. Taki układ pokazuje znaczenie tonusu mię-
śniowego. Kiedy napięcie mięśniowe jest zmienione (nieprawidłowe), może dochodzić do zakłóceń w pracy tarczycy. 

każda jednostka n-p w szyi charakteryzuje się in-
nym rodzajem ruchów perystaltycznych. Jest to możliwe 
dzięki układowi trzech pochewek powięziowych, które 
izolują jednostki n-p od siebie. 

Fizjologia każdej jednostki n-p jest związana z kon-
kretnym ruchem, dlatego też w celu usunięcia dysfunkcji 

można posłużyć się środkami mechanicznymi bądź ma-
nualnymi. manipulacja działa na powięź, której parame-
try pozwalają na oddziaływanie z układem enterycznym 
i wpływanie na aktywację różnych narządów. w meto-
dzie FmiD praca manualna opiera się na racjonalnych 
uzasadnieniach koncepcji struktur cięgnowych. inny-

Ślinianka podżuchwowa

Kość gnykowa wraz z mięśniem 
żuchwowo-gnykowym

Mięsień mostkowo-gnykowy

Pochewka naczyniowa 
i tętnica szyjna wspólna

Tarczyca

Mięsień mostkowo- 
-obojczykowo-sutkowy 
(przyczep mostkowy)
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mi słowy celem FmiD jest przywrócenie prawidłowego 
napięcia „zbiornika” w celu wyeliminowania potencjal-
nych zakłóceń z jego zawartością. 

pacjenci nie zawsze są zdolni do przekazywania wy-
starczających informacji potrzebnych do ustalenia, któ-
ra jednostka n-p jest przyczyną występującej dysfunkcji. 

mimo niedostatecznych czy nieprecyzyjnych informa-
cji, terapeuci ciągle są w stanie oddziaływać na struktu-
rę cięgnową w celu normalizacji jej napięcia. normaliza-
cja pozwala dysfunkcyjnej jednostce narządowo-powię-
ziowej odzyskać prawidłowe parametry ruchów perystal-
tycznych oraz jej funkcję. 

 

Anterior belly of the
digastric muscle

Vascular sheath

Suspensory ligaments
of the thyroid

Terminal part of the
pharynx  

Trachea

Ryc. 6.5. Narządy jamy szyjnej (tarczyca została odsunięta na bok).
Liczne pasma kolagenowe (lacinae) łączą pochewkę naczyniową zarówno z pochewką trzewną, jak i z gruczołową. 
Podobne połączenia zachodzą pomiędzy trzema jednostkami narządowo-powięziowymi w każdym segmencie tuło-
wia. wszystkie trzy pochewki oddzielają trzy jednostki n-p, pozwalając im na niezależny ruch, natomiast pasma kola-
genowe łączą je, przytwierdzając je w odpowiednie miejsca. Te połączenia gwarantują również sprzężenie zwrotne do 
zwojów autonomicznych poprzez rozciągnięcie. 

Mięsień dwubrzuścowy 
(brzusiec przedni)

Pochewka naczyniowa

więzadła wieszadłowe 
tarczycy

Końcowa część gardła

Tchawica
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JEDNOSTKA N-P TRZEWNA SZYI

Powięzie jednostki vi-cl

muskulatura gardła jest prawdopodobnie najbardziej 
złożonym kompleksem mięśniowym w całym ciele  
(Ryc. 6.6). 

gdyby wszystkie mięśnie gardłowe były poddawane 
kontroli zależnej od naszej woli, to kora ruchowa „nie 
miałaby czasu” na pełnienie innych funkcji.

na szczęście pochewka trzewna1, która obejmuje gar-
dło i krtań, koordynuje różne mięśnie krtani oraz ich po-
szczególne części. 

powięź gardłowa łączy się ze śródmięsną oraz z wrze-
cionkami nerwowo-mięśniowymi mięśni krtani. Ten 
układ strukturalny pozwala na koordynowanie mięśni 
gardła bez potrzeby zamierzonej kontroli. mięśnie gardła 
nie przyczepiają się do kości, lecz do powięzi, dlatego też 

1 pochewka trzewna, obejmująca tchawicę oraz przełyk, jest rodza-
jem przydanki (błona zewnętrzna) w kształcie rękawa, zbudowanej z 
cienkich gęsto upakowanych blaszek tkanki łącznej. zamyka ona mię-
śnie gardła i jest również znana jako powięź policzkowo-gardłowa. od 
tylnych kątów pochewki trzewnej odchodzą dwa przedłużenia strzał-
kowe, które łącza się z powięzią przedkręgową. wypustki te umocowu-
ją trzewia do kręgosłupa i działają jak elementy wieszadłowe dla orga-
nów (Testut l., 1987). 

powięź działa niczym dyrygent, kierując ich aktywnością. 
powięź gardłowa jest przyczepiona także do powięzi szyi 
dzięki licznym przegrodom lub „krezkom”. najistotniej-
szą z tych przegród jest strzałkowe przedłużenie, które 
przymocowuje pochewkę trzewną do powięzi przedkrę-
gowej zarówno po prawej, jak i po lewej stronie. 

istnieją również przegrody poprzeczne, rozciągające 
się od powięzi mięśni podgnykowych do powięzi mię-
śnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego. 

przegrody strzałkowe oraz poprzeczne mocują po-
chewkę do struktur wspomagających nie wiążąc jej zbyt 
sztywno. przegrody te zawieszają pochewkę, działając 
podobnie do sprężyny (Ryc. 6.7). w ten sposób pochew-
ka dostosowuje się do przechodzącego pokarmu (bolus) 
i jednocześnie przenosi siły rozciągające na pojedyncze 
mięśnie.

każdy narząd wewnętrzny wymaga umocowania do 
struktur wsporczych (nośnych) organizmu:
 – w kierunku poprzecznym, aby uniknąć obkurczenia 

się do wewnątrz;
 – w kierunku proksymalnym, aby przeciwdziałać siłom 

grawitacji;
 – w kierunku dystalnym, aby przeciwdziałać nadmier-

nym przesunięciom ku górze na skutek ruchu. 

m. napinacz 
podniebienia miękkiego

m. dźwigacz 
podniebienia miękkiego

m. zwieracz górny gardła, 
część  skrzydłowo-gardłowa

m. zwieracz górny gardła, 
część policzkowo-gardłowa

m. policzkowy i przewód 
ślinianki przyusznej

m. rylcowo-językowy

m. zwieracz górny gardła, 
część językowo-gardłowa

m. rylcowo-gnykowy

m. żuchwowo-gnykowy

m. zwieracz dolny gardła,
część pierścienno-gardłowa

m. zwieracz dolny gardła,
część tarczowo-gardłowa

m. rylcowo-gardłowy

m. zwieracz środkowy gardła,
część rogowo-gardłowa  

m. zwieracz środkowy gardła,
część chrząstkowo-gardłowa

 m. zwieracz środkowy gardła
m. rylcowo-gardłowy

m. rylcowo-gnykowy
(część dodatkowa)

m. zwieracz
górny gardła

fig. 03-05

Ryc. 6.6. Mięśnie gardła widziane z prawej strony i z tyłu (z V. esposito et al., op.cit.).
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Torbiele działają niczym podpórki, które wytwarza-
ją rodzaj siły przeciwdziałającej restrykcjom powięzio-
wym. 

gruczoły przytarczyczne są wrażliwe na zmiany po-
ziomu wapnia. Regulują one gospodarkę wapniową po-
przez uwalnianie parathormonu. wydzielanie tego hor-
monu jest zależne od różnic w poziomie wapnia w su-
rowicy krwi. Ten rodzaj regulacji wiąże się z mechani-
zmem pętli negatywnego sprzężenia zwrotnego. 

Dysfunkcje jednostki gl-cl

zaburzenia tarczycy można sklasyfikować w trzech gru-
pach:
 – nadczynność tarczycy (hipertyroidyzm). charaktery-

zuje się ona utratą masy ciała pomimo zwiększone-
go apetytu, nadwrażliwością21 (choroba gravesa-Ba-
sedowa), drżeniem rąk, kołataniem serca;

 – niedoczynność tarczycy (hipotyroidyzm). charakte-
ryzuje się ona chronicznym zmęczeniem, bradykar-
dią (spowolnienie czynności serca), stałym uczuciem 
zimna, bólem w trakcie wykonywanie ruchów ciała, 
może występować obrzęk śluzowaty (myxoedema);

 – nadczynność tarczycy, która może przejść w niedo-
czynność z charakterystycznym powiększeniem gru-
czołu (wole, guzki, torbiele tarczycy).
objawy zgłaszane przez pacjentów z zaburzeniami 

funkcji przytarczyc to:
 – nadczynność przytarczyc (hiperparatyreoidyzm). cechu-

je się ona zmęczeniem, uogólnionym bólem oraz wy-
stępowaniem kamieni nerkowych22;

 – niedoczynność przytarczyc (hipoparatyreoidyzm). 
charakteryzuje się bolesnymi skurczami mięśni rąk 
i stóp, suchością skóry i łamliwością włosów.

LECZENIE SZYJNEJ STRUKTURY CIĘGNOWEJ

Terapeuci posiadający doświadczenie w leczeniu układu 
ruchu metodą manipulacji powięzi, czytający powyższe 
wskazania do leczenia z pewnością będą w stanie rozpo-
znać kluczowe punkty. precyzyjna lokalizacja tych punk-
tów, wyjaśnienie używanych tu skrótów oraz prawidło-
wa pozycja podczas leczenia przedstawione są w książ-
ce: „manipulacja powięzi – część praktyczna” (stecco & 
stecco 2009). 

w FmiD innowacyjność nie opiera się na punktach 
samych w sobie, lecz na sytuacjach, w których punkty te 

21 kształt tarczycy przypomina motyla. narząd ten leży 
w przednio-dolnej okolicy szyi. produkuje tyroksynę, hormon, 
który zawiera jod. Tyroksyna kontroluje metabolizm (medical 
guide, 1994). 
22 przytarczyce są gruczołami, które pomagają kontrolować 
wzrost kości. zwiększona ilość wapnia docierająca do nerek 
może prowadzić do powstawania kamieni nerkowych (medi-
cal guide, 1994). 

są używane oraz na tym, w jaki sposób są one ze sobą po-
łączone i w jakiej kombinacji. 

Jeśli, na przykład, pacjent prezentuje objaw uczucia 
ucisku w gardle (globus pharyngeus), to terapeuta ma 
świadomość, że metodą FmiD można rozwiązać taki 
problem. wie również, że leczenie zaburzeń narządów 
wewnętrznych obejmuje odmienne powiązania i kombi-
nacje punktów w stosunku do algorytmów używanych 
w dysfunkcjach układu mięśniowo-szkieletowego. 

Ten rodzaj terapii manualnej może w łatwy sposób 
wpływać na te dysfunkcje jednostki narządowo-powię-
ziowej, które przedstawiają raczej niejasne symptomy, 
takie jak globus pharyngeus, trudności w przełykaniu, 
potrzeba ciągłego oczyszczania gardła czy wrażenie za-
legania wydzieliny (flegmy) w gardle. 

Te objawy są jedyną drogą komunikowania przez or-
ganizm dolegliwości w jednej z trzech jednostek n-p 
w obrębie szyi. symptomy mogą być konsekwencją den-
syfikacji powięzi mięśniowej lub powięzi wewnętrznej, 
połączonej z daną jednostką n-p. 

nawet jeśli terapeuta nie jest świadomy dokładnego 
pochodzenia występujących objawów, weryfikacja pal-
pacyjna powięzi mięśniowej „zbiornika” może ujawnić 
densyfikację. 

podczas weryfikacji palpacyjnej pacjent leży w pozy-
cji na plecach (Ryc. 6.10), terapeuta używa palca wska-
zującego lub środkowego w poszukiwaniu zmian w po-
więziach szyi (blaszka powierzchowna i środkowa). na 
rycinach oraz w tabelach tej książki wymienione są tyl-
ko centra fuzji (cF), ponieważ punkty te mają ogrom-
ne znaczenie i udział w zaangażowaniu w struktury cię-
gnowe. mimo to centra koordynacji (cc), zlokalizowane 
w ich bliskim sąsiedztwie, także są przywoływane w ni-
niejszej publikacji. 

punktami należącymi do tensorów przednio-tylnych 
są między innymi: cF an-me-cl oraz cc an-cl, zlokali-
zowane w przedniej części powięzi okrywającej mięsień 
mostkowo-obojczykowo-sutkowy. Te dwa punkty są za-
wsze palpowane razem. 

Ryc. 6.10. weryfikacja palpacyjna punktu an-me-cl (ten-
sor AP).
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przedni tensor nie powstaje jedynie przez pojedynczy 
punkt, lecz stanowi „powięziowy sznurek”, który rozcią-
ga się w górę do podbródka, gdzie leżą punkty: cc an-cp 
3 oraz cF an-me-cp 3.

przednie punkty struktury cięgnowej pracują bardziej 
w synergii z punktami tylnymi, aniżeli w relacjach ago-
nista-antagonista. stąd, jeśli komponenty przednie są ob-
jęte densyfikacją, to synergistyczne punkty tylne często 
również wymagają leczenia (Ryc. 6.13, 6.15). 

Tylne punkty tensora ap struktury cięgnowej repre-
zentowane są przez: cF re-me-cl, cc re-cl (bilateralnie), 
cc re-cp 3 oraz cF re-me-cp 3. 

Badanie palpacyjne punktów przednich odbywa się, 
gdy pacjent leży na plecach. natomiast punkty tylne są 
badane i leczone w pozycji siedzącej. 

weryfikacja palpacyjna przeprowadzana jest przy 
użyciu opuszek palców, a nacisk powinien być dostatecz-
ny, aby dotrzeć do powięzi głębokiej. opuszki palców są 
bardzo czułe i dostarczają bardzo precyzyjnego odbioru 
różnic w teksturze tkanki. w praktyce weryfikacja pal-
pacyjna w dysfunkcjach wewnętrznych jest znacznie de-
likatniejsza niż w zaburzeniach układu ruchu, ponieważ 
celem jest odnalezienie „cichych punktów”, które mogą 
zaburzać pracę struktury cięgnowej. 

Tensor boczno-boczny (ll) jest drugim napinaczem, 
który należy zbadać palpacyjnie. Jest on utworzony 
przez: cF an-la-cl oraz cc la-cl (Ryc. 6.11). 

punktami proksymalnymi dla tensora ll są: cF an-la-
-cp 3 oraz cc la-cp 3 (bilateralnie). 

w okolicy tylnej szyi bilateralne punkty przyczepów 
(mocujące) dla tego tensora są utworzone przez: cF re-
-la-cl oraz cF re-la-cp 3, które współpracują z wyżej wy-
mienionymi tensorami przednimi ll. 

punkt cc la-cl należy do punktów tylnych, niemniej 
jednak z powodu jego anatomicznej lokalizacji jest on le-
czony w pozycji leżenia na plecach. 

Tensor skośny (oB) jest badany jako następny. przed-
nimi punktami, które należy zbadać są: cc ir-cl, leżący 
między dwiema głowami mięśnia mostkowo-obojczyko-

Ryc. 6.11. weryfikacja palpacyjna punktu an-la-cl (tensor 
LL).

Ryc. 6.12. weryfikacja palpacyjna punktu ir-cl (tensor 
OB).

wo-sutkowego (Ryc. 6.12), oraz cc ir-cp 3. oba punkty 
należy zbadać po tej samej stronie, następnie przejść na 
stronę przeciwną. 

Tylnymi punktami przyczepów dla tensora oB są: cc 
er-cl, zlokalizowany nad kręgowym przyczepem mięśnia 
dźwigacza łopatki oraz cc er-cp 3, leżący we wcięciu 
sutkowym kości skroniowej. 

podczas palpacji trzech punktów diagnostycznych 
(uwaga: ap: an-me-cl; ll: an-la-cl; oB: ir-cl), należy 
użyć takiego samego nacisku, aby pacjent mógł wska-
zać jakiekolwiek różnice w poziomie odczuwanego bólu 
między tymi punktami. 

schematy przedstawiające układ tensorów przednich 
oraz tylnych punktów przyczepów każdej struktury cię-
gnowej są przygotowane dla każdego segmentu tułowia 
(cl, th, lu i pv) w odpowiednich rozdziałach. 

Tensory szyi (Ryc. 6.13) zaznaczone są czerwonymi 
strzałkami w zielonym okręgu. podkreślono doskona-
łą równowagę pomiędzy tensorami przednimi szyi a tyl-
nymi punktami przyczepów (umocowań). Dwie strzałki, 
leżące w kierunku kranialno-kaudalnym, przedstawia-
ją tensory przednio-tylne. strzałka proksymalna wska-
zuje cF an-me-cp 3, natomiast strzałka dystalna cF  
an-me-cl. strzałki leżące w kierunku poprzecznym, re-
prezentują tensory boczno-boczne (an-la-cl i an-la-cp 3). 
Tensory te łączą się z ich tylnymi punktami przyczepów 
(re-la-cl i re-la-cp 3). Tensory skośne stanowią strzałki, 
które biegną skośnie z jednej strony na drugą. proksy-
malne główki tych strzałek wskazują cc ir-cp 3, nato-
miast bardziej dystalna strzałka wskazuje kontralateral-
ne cc ir-cl. strzałki skośne po stronie tylnej szyi wska-
zują na cc er-cp 3 oraz cc er-cl po stronie przeciwnej. 

punkty szyjnej struktury cięgnowej zostały zobrazo-
wane razem z mięśniami (Ryc. 6.14) w celu łatwiejsze-
go ich zlokalizowania. punkty odpowiadające tensorom 
przednio-tylnemu (ap) szyi oraz głowy zaznaczono ko-
lorem niebieskim; boczno-bocznemu (ll) – kolorem 
zielonym; skośnemu (oB) – kolorem czerwonym. 
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ilekroć palpacja porównawcza punktu diagnostyczne-
go wykrywa densyfikację powięziową, po leczeniu dane-
go punktu należy kontynuować badanie palpacyjne in-
nych punktów, związanych z tym samym tensorem. Je-
śli, na przykład, cF an-me-cl po stronie prawej jest obję-
te densyfikacją i wrażliwy to po przeprowadzonym lecze-

niu tego punktu trzeba przejść do palpacji innych punk-
tów w obrębie tensora ap (np. an-cl, an-cp 3, an-me-cp 3). 

w warunkach patologicznych, odpowiadające punkty 
tylne (Ryc. 6.15) mogą być objęte densyfikacją: po tej sa-
mej stronie, po stronie przeciwnej lub po obu stronach 
jednocześnie w danym segmencie.

Ryc. 6.13. widok ogólny tensorów szyjnych i punktów przyczepów.

an-me-cp 3
an-la-cp 3
ir-cp 3

an-me-cl
an-la-cl
ir-cl

AP
LL
OB

Ryc. 6.14. Punkty tensorów przednich szyi.

re-me-cp 3
re-me-cl

re-la-cp 3
re-la-cl

er-cp 3
er-cl

AP
LL
OB

Ryc. 6.15. Punkty przyczepu tensorów szyi.
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Pericardial
ligaments

Nerves and vessels
of the pericardium

Pericardium in situ; 
the heart is visible 
beneath

Pericardial insertion
above the central
tendon of the diaphragm

Ryc. 7.4. Osierdzie i jego więzadła wieszadłowe. Klatka piersiowa została otwarta i odsunięta w lewą stronę, by 
pokazać osierdzie i więzadła, które je umocowują. Osierdzie ma inny wygląd w porównaniu z opłucną i otrzewną 
ścienną, które przylegają do ścian tułowia. Ostatnia blaszka, stanowiąca celomatyczną błonę śluzową nie ma takiej 
samej grubości, niezależności oraz unaczynienia jak osierdzie. Dodatkowo, celomatyczna błona surowicza, jaką jest 
otrzewna ścienna, jest unerwiona przez nerwy somatyczne, natomiast osierdzie jest unerwione przez nerw błędny, 
nerw przeponowy oraz nerwy układu ortosympatycznego. 

więzadła osierdziowe

Naczynia i nerwy osierdzia 

Osierdzie, in situ; serce 
prześwituje w głębszej 
warstwie

Przyczepy osierdziowe 
powyżej środka ścięgnistego 
przepony
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Mediastinal pleura
adherent to pericardium

Pericardial wall
sectioned

Edge of central
tendon of diaphragm

 
 

Parietal peritoneum
united to the
muscular fascia

Transverse septum with 
pericardium in the cephalic 
region and the liver
in the abdominal region

Digestive tube
surrounded by caecum 
(pyloric) appendages 
that have metabolic
functions (energy storage) 

Ryc. 7.5. Klatka piersiowa została otwarta, a osierdzie przecięte.
Blaszka ścienna osierdzia surowiczego ściśle przylega do wewnętrznej powierzchni osierdzia włóknistego. wydzieliny 
nasierdzia nadają błonie osierdziowej charakter podobny do błony surowiczej.

Ryc. 7.6. Przegroda poprzeczna oraz osierdzie u pstrąga. 
U pstrąga możliwy jest podział tułowia na dwa segmenty składające się ze skrzeli, które zawierają szyję i szczękę, oraz 
z brzucha, który zawiera okolicę klatki piersiowej, lędźwi oraz miednicy. 

Opłucna śródpiersiowa 
przylegająca do osierdzia

Ściana osierdzia (przecięta)

Brzeg środka ścięgnistego 
przepony

Otrzewna ścienna połączona 
z powięzią mięśniową

Przegroda poprzeczna wraz 
z osierdziem w okolicy głowowej 
oraz wątroba w okolicy brzusznej

Przewód pokarmowy wraz 
z wyrostkami pylorycznymi 
(odźwiernikowymi), które 
posiadają funkcje metaboliczne 
(magazynowanie energii). 
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Umbilicus

Hypodermis

Abdominal
linea alba

Aponeurotic
fibres of the external 
oblique m.  
that form the
spermatic fascia

Fundiform ligament 
and suspensory lig. 
of penis and scrotum 

Spermatic cord 
surrounded by the 
three fasciae that
extend from abdomen

Ryc. 9.4. Przednia ściana miednicy po usunięciu powięzi powierzchownej po jednej stronie ciała.
zmiana lub densyfikacja miednicznej tkanki podskórnej może prowokować ból prącia lub krocza u mężczyzn (łech-
taczki, warg sromowych większych i mniejszych u kobiet) poprzez połączenie z więzadłem wieszadłowym prącia, 
powięzią prącia oraz krocza. Powięź (błona) biaława ciał jamistych prącia leży poniżej powięzi prącia. 

Pępek

Tkanka podskórna

Kresa biała 

włókna rozcięgnowe 
mięśnia skośnego 
zewnętrznego brzucha, 
które tworzą powięź 
nasienną

więzadło procowate 
i wieszadłowe prącia

Powrózek nasienny 
otoczony przez trzy 
powięzie, które biegną 
ze ściany brzucha

130 JeDNOSTKI NARzĄDOwO-POwIĘzIOwe



 
 

 
 

Pelvic parietal 
peritoneum

Anterior superior 
iliac spine 

Fibrous bands, that 
connect the 
peritoneum
to the muscular
fascia

Fascia transversalis
in situ

 
 

 

Greater omentum
folded back

Visceral peritoneum
around the 
small intestine

Mesentery of
small intestine 

Large intestine 
covered by 
peritoneum

Ryc. 9.5. Otrzewna ścienna miednicy po usunięciu powięzi mięśniowych.

Ryc. 9.6. Otrzewna trzewna wraz z krezkami po usunięciu otrzewnej ściennej i sieci większej.

Sieć większa 
(odciągnięta na 
bok)

Otrzewna trzewna 
jelita cienkiego

Krezka jelita 
cienkiego

Jelito grube pokryte 
otrzewną 

Otrzewna ścienna 
miednicy

Kolec biodrowy 
przedni górny 

włókniste pasma 
łączące otrzewną 
z powięzią 
mięśniową 

Powięź poprzeczna 
brzucha, in situ
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Rozdział 10
GłOWOWA

STRUKTURA CIĘGNOWA

głowowa struktura cięgnowa obejmuje utworzone przez 
kości jamy kostne (Ryc. 10.1). są nimi:
 – oczodół, ograniczony brzegami i ścianami, utworzo-

nymi z kości czołowej, klinowej, jarzmowej, szczęko-
wej, podniebiennej, sitowej oraz łzowej;

 – jama nosowa, zawierająca brzegi zbudowane z ko-
ści szczękowej i podniebiennej, które oddzielają ją 
od jamy policzkowej (ustnej). przegroda kostna nosa 
(septum nasi osseum) utworzona jest z kości sitowej 
oraz grzebienia klinowego;

 – jama „słuchowa” (ucho), zbudowana z trzech oddziel-
nych jam: przewodu słuchowego zewnętrznego, jamy 
bębenkowej (zawierającej łańcuch trzech kosteczek 
słuchowych) oraz ucha wewnętrznego. 

mięśnie leżące w obrębie powięzi powierzchownej 
zlokalizowane są na zewnątrz jam czaszki (Ryc. 10.2). 
są one związane z powięziami tych jam w następujący 
sposób:
 – mięsień okrężny oka łączy się z powięzią Tenona 

(capsula bulbi);
 – mięśnie uszne: przedni, górny oraz tylny napinają 

małżowinę uszną;
 – mięśnie nosowe napinają nozdrza, natomiast mięsień 

okrężny ust napina wargi.

w obrębie trzech pochewek powięziowych mocują-
cych (insertional fasciae) występują powięzie okrywają-
ce (investing fasciae) następujących jednostek narządo-
wo-powięziowych (Ryc. 10.3):
 – jednostek n-p wzroku i stereopsji leżących w obrębie 

jam ocznych (oczodołów);
 – jednostek n-p słuchu i odruchu statokinetycznego le-

żących w obrębie jam słuchowych;
 – jednostki n-p węchu zlokalizowanej w jamie nosowej 

i jednostki n-p smaku leżącej w jamie ustnej.

Ryc. 10.1. Jamy czaszkowe.

Ryc. 10.2. Mięśnie okrężne jam czaszkowych.

Ryc. 10.3. Jednostki narządowo-powięziowe głowy.

orbits

nasopalatine
cavities

acoustic 
cavities

mięśnie:
okrężny oka

uszny przedni, 
górny i tylny

nosowy 
i okrężny ust

jedn. n-p wzroku
jedn. n-p stereopsji

jedn. n-p słuchu
jedn. n-p równowagi jedn. n-p węchu

jedn. n-p smaku

oczodoły

jamy 
nosowo-podniebienne 

jamy słuchowe



Skin in the 
temporal region

Zygomatic 
major 
muscle

Adipose tissue

Risorius muscle

Fibres of platysma 
muscle intersecting 
with orbicularis
oris muscle
fibres

Platysma muscle

Ryc. 10.4. Boczna strona twarzy; układ mięśniowo-rozcięgnowy powierzchowny (SMAS).
według Platzera (1979), mięsień okrężny ust składa się z czterech części, natomiast mięsień okrężny oka – z trzech: 
części oczodołowej, części powiekowej oraz części łzowej. Mięśnie te przyczepiają się na różnych więzadłach, a nie 
bezpośrednio do kości. więzadła te nie są niczym innym, jak wzmocnieniami powięzi.

Skóra okolicy skroniowej

Mięsień jarzmowy większy 

Tkanka tłuszczowa 

Mięsień śmiechowy

włókna mięśnia szerokiego szyi 
łączące się z włóknami mięśnia 
okrężnego ust

Mięsień szeroki szyi
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Skin beneath chin

Platysma muscle 
visible within the 
superficial fascia 
of the neck 

Cervical portion
of the linea alba

Sternocleidomastoid
muscle and its fascia

Tendon of the
sternocleidomastoid
muscle 

Superficial 
fascia incised
and folded back

Ryc. 10.5. grupa przednia mięśni szyi po przecięciu i odciągnięciu mięśnia szerokiego szyi.
Część przednia głowowej struktury cięgnowej napinana jest w kierunku dystalnym przez mięsień szeroki szyi (z przo-
du) oraz mięsień czworoboczny (z tyłu). głowowa oraz szyjna struktura cięgnowa są wyraźnie niezależne. Leczenie 
aparatów tych dwóch segmentów przebiega jednocześnie.

Skóra poniżej żuchwy

Mięsień szeroki szyi, 
widoczny w obrębie powięzi 
powierzchownej szyi

Kresa biała szyi

Mięsień mostkowo- 
-obojczykowo-sutkowy wraz 
z jego powięzią

Ścięgno początkowe 
mięśnia mostkowo- 
-obojczykowo-sutkowego

Powięź powierzchowna 
(odcięta i odsunięta do 
boku)
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External oblique
muscle sectioned 
and lifted upwards

Aponeuroses and fascia
of the external oblique
muscle

Internal oblique muscle,
in situ

Anterior superior
iliac spine 

Inguinal ligament
united to the inferior 
part of the
aponeuroses

Tensor fascia 
lata muscle  

Ryc. 11.2. widok przednio-boczny brzucha. Mięsień skośny zewnętrzny brzucha wraz z jego powięzią zostały odcięte 
i przesunięte ku górze. 
Tkanka łączna luźna, leżąca między rozcięgnami mięśnia skośnego zewnętrznego i wewnętrznego brzucha zawiera 
liczne komórki tkanki tłuszczowej, które pozwalają na niezależny ślizg między tymi dwoma mięśniami. U osób otyłych, 
komórki tłuszczowe leżące w tej warstwie nie zwiększają swojej liczby, natomiast ilość komórek tłuszczowych w tkan-
ce podskórnej oraz wewnątrz jamy brzusznej rośnie.

Mięsień skośny zewnętrzny 
brzucha, odcięty i uniesiony 
ku górze

Rozcięgno i powięź mięśnia 
skośnego zewnętrznego 
brzucha

Mięsień skośny wewnętrzny 
brzucha, in situ

Kolec biodrowy przedni górny

więzadło pachwinowe 
połączone z dolną częścią 
rozcięgien

Mięsień naprężacz powięzi 
szerokiej
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Parietal peritoneum,
in situ

Sigmoid

Pouch of Douglas

Parietal peritoneum
lifted upwards  

 

Posterior pelvic
wall; note absence of 
parietal peritoneum

Point where sigmoid
continues with
rectum and anus

Impression of the  
bladder, which remains
sub-peritoneal

Parietal peritoneum,
in situ

Ryc. 11.3. zatoka Douglasa oraz jelito, in situ.

Ryc. 11.4. Jama miednicy mniejszej po usunięciu okrężnicy esowatej oraz odbytnicy.

Otrzewna ścienna, 
in situ

esica

zatoka Douglasa

Otrzewna ścienna, 
uniesiona

Tylna ściana miednicy 
bez otrzewnej ściennej

Miejsce, w którym 
esica łączy się 
z odbytnicą 

wycisk pęcherza 
moczowego, który  
leży podotrzewnowo

Otrzewna ścienna,  
in situ
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Swim
bladder

Septum
transversum
 

Heart

Liver

 

Testicle

Pyloric
caeca

Stomach

Liver

Ryc. 12.1. Narządy wewnętrzne pstrąga tęczowego.

Ryc.  12.2. Trakcja aplikowana na wyrostki pyloryczne uwidacznia żołądek, który stanowi prosty worek przewodu 
pokarmowego.

Pęcherz 
pławny

Przegroda 
poprzeczna

Serce

wątroba

Jądro

wyrostki 
pyloryczne

Żołądek 

wątroba
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Retro-
peritoneal
vessels

Testicle

Digestive 
tube

Liver, with 
gallbladder 
above

Retro-
peritoneal
fascia

Transversalis 
fascia

Insertional
fascia of the
testicles

Investing fascia 
of the
testicles

Ryc. 12.3. Przekrój poprzeczny samca pstrąga z widocznymi trzewiami, in situ.

Ryc. 12.4. Przekrój poprzeczny tułowia (u pstrąga) po usunięciu jelit, uwidaczniający powięzie wieszadłowe jąder.
Odnosząc się do górnej fotografii, należy zaznaczyć, że narządy wewnętrzne utrzymywane są w swoim położeniu 
dzięki napięciu podstawowemu mięśni tworzących ścianę tułowia. 
Na dolnej fotografii widać, że jądra łączą się z powięzią grzbietową. Powięź okrywająca jąder i wątroby stanowią prze-
dłużenie przegrody poprzecznej.

Naczynia 
zaotrzewnowe

Jądro

Przewód 
pokarmowy

wątroba wraz 
z pęcherzykiem 
żółciowym

Powięź 
zaotrzewnowa

Powięź 
poprzeczna

Powięź 
mocująca jąder

Powięź 
okrywająca 
jąder
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gu funkcjonują. Rolą nerwów układu ośrodkowego5 jest 
modyfikacja autonomicznej funkcji splotów enterycz-
nych, zgodnie z informacjami płynącymi ze środowiska 
zewnętrznego, odbieranymi przez narządy zmysłów.

EWOLUCJA TRZECH WEWNĘTRZNYCH 
SEKWENCJI POWIĘZIOWYCH

u pierścienic (Annelida) jama, zwana celomą, rozwija 
się z mezodermy (Ryc. 12.5, a). Tę jamę można rów-
nież znaleźć w ludzkim embrionie pomiędzy mezodermą 
trzewną a ścienną. Jama celomtyczna ułatwia rozwój sy-
metrii dwubocznej. 

początkowo celoma jest utworzona przez dwa worki 
celomatyczne (jamy) (Ryc. 12.5, B), po jednym z każ-
dej strony ciała, które są oddzielone od siebie przez 
krezkę brzuszną i grzbietową. krezka brzuszna zanika 
i oba worki łączą się ze sobą, tworząc pojedynczą jamę 
otrzewnej. u strunowców (Chordata) (Ryc. 12.5, c) me-
zoderma dzieli się na dwie części. grzbietowa część 
tworzy somity, natomiast część brzuszna formuje błonę 
z której rozwijają się przednie mięśnie tułowia (somato-
pleura) oraz mięśnie przewodu pokarmowego (splanch-
nopleura)6. 

w przekroju podłużnym zarodka kręgowców 
(Ryc. 12.6) sekwencja naczyniowa jest możliwa do zi-
dentyfikowania w części górnej, sekwencja trzew-
na w części środkowej a sekwencja gruczołowa w czę-
ści dolnej. można dostrzec także inicjację wzajemnego 
przenikania się sekwencji.

Tętnice zaopatrują jelita w krew, a gruczoły wydziela-
ją do obiegu krwi hormony.

Trzy sekwencje łączą się ze sobą w następujący spo-
sób:
 – przedział powięziowy aorty i serca biegnie do dołu, 

łącząc się z osierdziem;
 – przedział wątrobowy migruje do tylnej części w kie-

runku przedziału nerkowego;
 – powięzie przednie narządów płciowych biegną do 

tyłu, zbliżając się do powięzi pęcherza moczowego. 
To przenikanie między trzema wewnętrznymi sekwen-

cjami powięziowymi w dalszym etapie rozwoju modyfi-
kowane jest poprzez rotacje. w pierwszej fazie rozwoju 
embrionalnego narządy segmentu lędźwiowego prezen-
tują następujące ułożenie (Ryc. 12.7, a):
 – wątroba leży w części brzusznej;
 – przewód pokarmowy leży w części środkowej;
 – nerki oraz naczynia krwionośne usytuowane są w czę-

ści grzbietowej.

5 wewnętrzna ruchliwość przewodu żołądkowo-jelitowego może zo-
stać zmodyfikowana dzięki impulsom rozpoczynającym się w mózgu 
i przewodzonym przez nerw błędny (chiarugi g., 1975). 
6 splanchnopleura formuje mezotelium oraz tkankę mięśni gładkich, 
które zacierają się w okolicy głowowej, w odniesieniu do przełyku 
(stefanelli a., 1968). 

A

B

C

mezoderma

ektoderma
endoderma
celoma

naczynie grzbietowe
krezka grzbietowa
komórki rozrodcze
przewód pokarmowy

protonefrydia
krezka brzuszna
naczynia brzuszne

cewka nerwowa
struna grzbietowa
naczynie grzbietowe  
somit
otrzewna trzewna
przewód pokarmowy
otrzewna ścienna
splanchnopleura
jama ciała
somatopleura
krezka
przegroda poprzeczna

Ryc. 12.5. Od pierścienic do strunowców.

cewka nerwowa

struna grzbietowa

odbyt

kresomózgowie

jama 
gębowa

szczeliny 
gardzieli, 
początkowy 
odcinek jelita

serce

osierdzie 

powięź
nerkowa

przedział
wątroby

pochewka
pęcherza

powięź narządów
płciowych

Ryc. 12.6. Przekrój podłużny kręgowca.
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To pierwotne rozmieszczenie trzech sekwencji zmie-
nia się powoli i wątroba zaczyna przemieszczać się 
w prawo, natomiast żołądek migruje w stronę lewą 
(Ryc. 12.7, B). 

Rotacja żołądka stwarza warunki do wytworzenia 
się mniejszego worka, zwanego torbą sieciową (bursa 
omentalis), która zawiera trzon oraz ogon trzustki. wo-
rek większy biegnie z żołądka i niczym zasłona pokrywa 
okrężnicę poprzeczną oraz jelito cienkie. 

w okolicy, gdzie wątroba przylega do przepony, dwie 
błony surowicze więzadła sierpowatego wątroby oddzie-
lają się od siebie. w ten sposób dochodzi do wytworze-
nia się części wątroby, zwanej polem nagim (area nuda), 
leżącej w bezpośrednim kontakcie z przeponą7. 

u ludzi dalsze modyfikacje rozwojowe przebiegają, 
obejmując:

7 otrzewna łączy się z wklęsłą powierzchnią przepony. w płaszczyź-
nie pośrodkowej, tworzy ona więzadło sierpowate wątroby. część tyl-
na powierzchni przeponowej wątroby przylega do przepony (pole na-
gie). stąd otrzewna przepony przechodzi na wątrobę, tworząc więzadło 
wieńcowe, które układa się w części przedniej (chiarugi g., 1975). 

 – rotację pętli jelita pierwotnego;
 – migrację kątnicy w kierunku prawego dołu biodro-

wego;
 – przyleganie okrężnicy wstępującej i zstępującej do 

tylnej ściany tułowia;
 – wytworzenie się krezki okrężnicy poprzecznej. 

Ewolucja przegrody poprzecznej

Teksty anatomiczne zawsze zawierają informacje na te-
mat otrzewnej (sekwencja trzewna) i błony zewnętrznej, 
czyli przydanki naczyń (sekwencja naczyniowa), pomi-
jając zazwyczaj jakiekolwiek odniesienia do opisu prze-
grody poprzecznej (sekwencja gruczołowa). Dlatego też, 
w celu podkreślenia jej połączeń z gruczołami endokryn-
nymi i wątrobą, zostanie teraz przedstawiony szerszy opis.

przegroda poprzeczna składa się z mezodermy, któ-
ra początkowo w okolicy szyjnej leży w bliskim sąsiedz-
twie z kieszonkami skrzelowymi8.

u pstrąga (Ryc. 12.1) przegroda poprzeczna leży na 
poziomie skrzeli. przegroda ta w niektórych podręczni-
kach nazywana jest „przeponą” i to nawet, jeśli skrzela 
przeprowadzają u ryb proces oddychania. 

u ryb przegroda poprzeczna leży między workiem 
osierdziowym, który obejmuje serce, a wątrobą, która 
umocowana jest poniżej przegrody (Ryc. 12.8). wątro-
ba otoczona jest przez torebkę glissona, która wywodzi 
się z przegrody poprzecznej. w momencie zstępowania 
wątroby do jamy celomatycznej (wewnątrzzarodkowej) 
błona otrzewnej zaczyna obejmować ten narząd wraz 
z jego torebką. 

8 u zarodka ludzkiego wielkości około 2 mm przegroda poprzecz-
na zlokalizowana jest w okolicy drugiego segmentu szyjnego. w mia-
rę wzrostu embrionu, kiedy serce powiększa swoje rozmiary, przegro-
da zaczyna migrować w kierunku ogonowym. nerw przeponowy oraz 
części korespondujące z miotomami rozwijają się w obrębie przegrody, 
osiągając czwarty segment szyjny i towarzysząc jej w trakcie trwania 
tej migracji (gray H., 1993). 

A

B

aorta grzbietowa

nerki i moczowody

jelito i otrzewna 
trzewna 

wątroba 

krezka brzuszna

nerki łączą się 
z powięzią 
przedkręgową
żołądek rotuje 
się w lewo

wątroba przesuwa 
się do prawego 
podżebrza

Ryc.  12.7. Przekrój poprzeczny 2-3-dniowego zarodka 
ssaków (z C.g. Kent).

jama osierdziowa

przegroda 
poprzeczna

wątroba

jama 
opłucnowo-
-otrzewnowaRYBY PŁAZY

Ryc.  12.8. Struktury wywodzące się z przegrody po-
przecznej.
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Ryc. 13.2. Most wiszący golden gate w San Francisco.

Ryc. 13.3. Most Sydney harbour.

Ryc. 13.4. Most w Porto.

w ludzkim ciele występują pewne rodzaje katenarii (lin 
nośnych, krzywych łańcuchowych).
wyróżniamy katenarie podobne do tych, które stanowią 
element mostu wiszącego, gdzie konstrukcja horyzontal-
na, jaką jest jezdnia (płyta przęsła, pomost), zawieszona 
jest przy pomocy pionowych lin (kabli, wieszaków) za-
mocowanych do głównych cięgien (katenarii). katenarie 
wspierane są z obu stron pylonami (słupami). pomost 
przebiega przez środek, leżąc poniżej katenarii. 

w tym przypadku pomost wzmocniony jest przy pomocy 
odwróconej katenarii stanowiącej naprężone pręty lub 
liny. cała rama mostu utrzymywana jest w miejscu, dzię-
ki położonym w równej odległości od siebie napiętym 
odciągom. naprężone pręty i liny są elastyczne, lecz nie-
rozciągliwe. 
Rama mostu jest ułożona pionowo w stosunku do jezdni, 
która przechodzi przez punkt centralny. 

na tym przykładzie jezdnia pozostaje na szczycie kate-
narii i wspierana jest przez sztywne elementy pionowe 
(filary, pylony). 
katenaria poddawana jest jednolitym siłom ściskającym 
w każdym punkcie. 
Rama mostu wiszącego poddawana jest dwóm rodzajom 
drgań: zgięciowym i skrętnym.
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katenaria

kabel znajdujący się 
pod stałym napięciem

  kabel zaczepiony do dwóch punktów mocujących

Ryc. 13.5. Rotacja katenarii.

Ryc. 13.6. Sieć trakcyjna pociągu elektrycznego.

Ryc. 13.7. Stała odległość między kablami a torami.

leonhard euler, znany XViii-wieczny matematyk, stu-
diował krzywe katenarii (velarium). w 1744 roku zade-
monstrował, że rotacja wokół jej osi generuje minimalną 
powierzchnię między dwoma równymi obwodami. siły 
napięciowe i kompresyjne są dobrze zrównoważone 
w katenarii, co daje dużą stabilność. 
galileusz błędnie twierdził, że krzywa katenarii jest pa-
rabolą, jednak obie krzywe mają inne parametry. 

Termin katenaria (sieć trakcyjna) odnosi się również do 
elektrycznych kabli, które zasilają lokomotywy i tram-
waje poprzez odbierak prądu (pantograf). pantograf jest 
urządzeniem, które zachowuje ścisły kontakt z napo-
wietrzną siecią trakcyjną, przenosząc prąd z tej sieci na 
pojazdy szynowe. Ten układ styku pozwala pozostawać 
w stałej odległości między kablami a torami. 
kable, które zwisają z sieci trakcyjnej (katenarii) zasilają 
pojazd szynowy. 

sieć trakcyjna przyczepiona jest do dwóch punktów 
mocujących, co pozwala utrzymywać kable elektrycz-
ne w stałej odległości od ziemi. Jeśli katenaria jest zbyt 
mocno napięta, kable elektryczne będą usytuowane zbyt 
wysoko w stosunku do ziemi, natomiast jeśli katenaria 
będzie zbyt luźna, kable będą za bardzo zwisać. 
w ludzkim ciele mięśnie ścian tułowia posiadają swoje 
punkty przyczepu na kości łonowej, kolcach biodrowych, 
łopatce itd. Te punkty przyczepu pomagają w utrzymy-
waniu stałej odległości między ścianami tułowia a jego 
zawartością. 
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Fascia of the 
external oblique 
that continues 
onto the testicle

Cremasteric fascia,
that continues with
the fascia of the 
adductors

Testicle, tensioned
to highlight
the fasciae

Ryc. 14.2. Jądro królika, odciągnięte do dołu.

Fascia lata, covering
the rectus femoris m.

Femoral triangle
with large vessels 

Scrotum and penis,
dartos fascia and skin 
partially removed 

Ryc. 14.3. Przyśrodkowa strona uda po usunięciu skóry i powięzi powierzchownej.
Mięsień błony kurczliwej (musculus dartos) jest zbudowany z włókien mięśni gładkich objętych skórą i moszną. Jest 
to podściółka mięśniowa (panniculus carnosus), która wolno się kurczy pod wpływem niskiej temperatury, natomiast 
rozluźnia się pod wpływem ciepła i wraz z wiekiem. 
Mięsień dźwigacz jądra jest mięśniem poprzecznie prążkowanym, który stanowi przedłużenie mięśnia skośnego we-
wnętrznego brzucha. Schodzi w dół, towarzysząc powrózkowi nasiennemu. Stymulacja przyśrodkowej strony uda 
powoduje energiczny skurcz tego mięśnia na drodze odruchu.

Powięź mięśnia 
skośnego 
zewnętrznego brzucha, 
która przedłuża się na 
jądro

Powięź mięśnia 
dźwigacza jądra, która 
przedłuża się w powięź 
mięśni przywodzicieli

Jądro (naciągnięte, 
aby uwidocznić jego 
powięzie)

Powięź szeroka uda 
pokrywająca mięsień 
prosty uda

Trójkąt udowy wraz 
z dużymi naczyniami

Krocze i prącie; powięź 
mięśnia błony kurczliwej 
oraz skóra zostały 
częściowo usunięte
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Umbilicus

Linea alba

Fascia and 
aponeuroses of the 
external oblique 

Deviation of the 
inguinal ligament
due to traction of
sartorius

Contralateral traction 
caused by gracilis
muscle

Fascia of the 
spermatic cord 
derived from the 
oblique’s fascia

Fascial sheath
of gracilis muscle

Sheath of sartorius
muscle

Ryc. 14.4. Trakcje wywierane przez mięśnie kończyny dolnej napinają powięzie ściany brzusznej.
Powięź powierzchowna miednicy łączy się z kroczem, dając początek błonie kurczliwej (mięsień gładki tkanki pod-
skórnej).
Powrózek nasienny oraz jądra otoczone są przez trzy powięzie, utworzone dzięki trzem warstwom powięzi głębokiej 
brzucha.

Pępek

Kresa biała

Powięź i rozcięgno 
mięśnia skośnego 
zewnętrznego brzucha

Odchylenie więzadła 
pachwinowego 
z powodu trakcji 
mięśnia krawieckiego

Przeciwstronna 
trakcja spowodowana 
napięciem mięśnia 
smukłego

Powięź powrózka 
nasiennego będąca 
przedłużeniem powięzi 
mięśni skośnych 
brzucha

Powięź mięśnia 
smukłego 

Powięź mięśnia 
krawieckiego
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Cztery drogi dystalnego bólu rzutowanego

Bez względu na to, czy ból jest pochodzenia wewnętrz-
nego czy mięśniowego, kompensacja dystalna może być 
źródłem bólu rzutowanego, który będzie się manifesto-
wał na cztery różne sposoby (Ryc. 14.5):
 – ból somatyczno-somatyczny, który pochodzi z powię-

zi mięśniowej i przebiega wzdłuż sekwencji mięśnio-
wo-powięziowej, dając początek bólowi rzutowane-
mu, np. ból korzeniowy szyjny lub lędźwiowy;

 – ból somatyczno-trzewny, który powstaje w wyniku 
sztywności sekwencji mięśniowo-powięziowej, któ-
ra powoli dekompensuje elastyczność powięzi we-
wnętrznych i w konsekwencji zaburza normalną fizjo-
logię całego aparatu. w tym przypadku densyfikacja 
powięziowa mogłaby być początkowo zlokalizowana 
nawet w stopie i prowokować kompensację wstępu-
jącą, która mogłaby rozwinąć się w powięziach jam 
ciała;

 – wewnętrzny ból trzewno-trzewny, który pojawia się, 
kiedy nieprawidłowe zmiany w małym obszarze po-
więzi wewnętrznej stają się kluczowym miejscem de-
kompensującym prawidłową fizjologię całego apara-
tu. na przykład zrosty wytwarzające się po zabiegu 
wycięcia wyrostka robaczkowego mogą wywołać pro-
blemy trawienne, chroniczne zaparcia oraz w miarę 
upływu czasu rozwinąć inne zaburzenia wewnętrzne;

 – ból trzewno-somatyczny, który pojawia się, gdy zabu-
rzenie lub nieprawidłowe napięcie w obrębie apara-
tu wewnętrznego kompensuje się wzdłuż przekątnych 
mięśniowo-powięziowych w kończynach; na przy-
kład napięcie wynikające z przewlekłych zaparć może 
wywołać kompensację zstępującą w kończynie dolnej, 
dając ból w stopie. 
Biorąc pod uwagę te cztery rodzaje dystalnego bólu 

rzutowanego ważne jest, aby leczenie polegało na przy-
wracaniu równowagi katenarii (lin nośnych) tułowia 

i jednocześnie tensorów dystalnych. modyfikowanie je-
dynie lokalnej struktury cięgnowej jest niewystarczające.

KOMPENSACJE ZEWNĘTRZNE

kiedy manipulacja powięzi aplikowana jest na niektó-
re części układu mięśniowo-szkieletowego, może dojść 
do zaostrzenia się bólu wewnętrznego lub mięśniowego 
w pewnej odległości od miejsca, które poddawane jest 
leczeniu. na przykład podczas usuwania densyfikacji 
w centrum koordynacji (cc) latero-carpus u pacjenta 
z bólem prawego nadgarstka, może pojawić się wystę-
pujący w przeszłości ból żołądka. u innego pacjenta le-
czenie cc latero-coxa w celu usunięcia bólu uda może 
natychmiast wywołać występujący wcześniej ból w oko-
licy kostki. 

na podstawie tych dwóch przykładów można stwier-
dzić, że stymulacja powięzi mięśniowej może wywoły-
wać i zaostrzać wcześniej występujące zaburzenia dys-
talne.

pojawia się zatem pytanie, jak to jest możliwe, że ból 
może być przenoszony na tak dużą odległość. podręcz-
niki do fizjologii tłumaczą to zjawisko na zasadzie ner-
wowego łuku odruchowego1. natomiast ostatnie badania 
naukowe pokazują, że ból ten przenoszony jest w obrę-
bie sekwencji2 powięziowych poprzez tzw. „mechanizm 
domina”. 

podczas manipulacji punktów cc i cF może pojawić 
się skurcz mięśniowy wzdłuż całej sekwencji mięśnio-
wo-powięziowej. efekt ten zatrzyma się, gdy napotka na 
swojej drodze kolejną nieprawidłową zmianę w tkance 
powięziowej. 

Somato-somatyczny ból rzutowany

sekwencja mięśniowo-powięziowa utworzona jest 
przez wszystkie jednostki m-p, które poruszają ciałem 
w jednym kierunku. każda sekwencja m-p przypomina 
łańcuch zbudowany z ruchomych łączy, a każde łącze 
reprezentuje staw w obrębie danej sekwencji. każda 
jednostka mięśniowo-powięziowa łączy się z kolejną 
jednostką m-p poprzez odnogi ścięgniste (ang. tendino-
us expansions), które przyczepiają się do powięzi głębo-
kiej. na przykład w jednostce m-p retro-genu niewielka 
ilość włókien mięśnia półścięgnistego i dwugłowego 
uda przyczepia się na poziomie dołu podkolanowego do 
powięzi goleni. niektóre włókna mięśnia brzuchatego 
łydki, które przyczepiają się również do powięzi gole-

1 włókna współczulne, które wracają z pnia współczulnego do ner-
wu rdzeniowego, biegną w nerwach obwodowych w kierunku skóry, 
gdzie unerwiają naczynia oraz gruczoły w odpowiadających im derma-
tomach. w przypadku choroby trzewnej ból może pojawić się w obrę-
bie tych stref skórnych (kahle w., 1987).
2 Ból rzutowany rozprzestrzenia się nad grupą mięśni synergistycz-
nych wzdłuż łańcucha miokinematycznego (Dong-gyun H., 2009). 

Dystalny
ból 
rzutowany

somato-
-somatyczny

somato-
-trzewny

trzewno-
-trzewny

trzewno-
-somatyczny

kompensacje 
w układzie 
mięśniowo-szkieletowym
z powięzi 
mięśniowej 
do powięzi wewnętrznej
kompensacje 
w obrębie aparatów 
wewnętrznych
z powięzi 
wewnętrznych 
do powięzi mięśniowej

Ryc. 14.5. Cztery drogi dystalnego bólu rzutowanego.
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wać się wzdłuż przebiegu powięzi wewnętrznych6, za-
kłócając prawidłowe, fizjologiczne napięcie wewnętrzne. 
enteryczny układ autonomiczny jest wrażliwy nawet na 
najmniejsze różnice w napięciu. ostatecznie nawet mi-
nutowa, nieprawidłowa zmiana powięziowa wystarczy, 
żeby sprowokować zaburzania w napięciach wewnętrz-
nych lub zmiany w intensywności autonomicznej impul-
sacji nerwowej. 

na przykład anomalia napięciowa w sekwencji m-p 
ruchu dośrodkowego może podążyć w kierunku po-
więzi nerkowej (Ryc. 14.7). Źródło tego rodzaju napięć 
może być zlokalizowane nawet w mięśniu odwodzicie-
lu palucha w stopie, który jest częścią jednostki m-p me-

6 przeniesienie zewnętrznych mięśniowo-szkieletowych objawów na 
wewnętrzne objawy trzewne wskazuje na pogłębienie się zaburzenia 
(manuale di agopuntura, 1979). 

dio-pes. Taki rodzaj anomalii może zainicjować łańcuch 
nieprawidłowych skurczów w jednostkach m-p medio-

-talus, genu i coxa (wszystkich jednostek sekwencji ru-
chu dośrodkowego kończyny dolnej), a pacjent może do-
świadczać niewielkich odczuć wzdłuż wewnętrznej czę-
ści kończyny dolnej, podobnych do skurczów mięśnio-
wych. kiedy tego typu anomalie napięciowe dotrą do po-
więzi nerkowej, może dojść do skurczów powięzi i mię-
śni, które obejmują cewkę moczową, utrudniając prze-
pływ moczu. 

pacjenci często nie zgłaszają wcześniejszych urazów 
lub bólów, które mieli w okolicach stóp. niemniej jed-
nak mogą one współtowarzyszyć, na przykład częstym 
napadom zapalenia pęcherza moczowego z powodu za-
stoju moczu, wynikającego z nieprawidłowego opróżnia-
nia pęcherza. 

w takich przypadkach terapeuci powięziowi, którzy 
posiadają znajomość połączeń między tensorami dystal-
nym i wewnętrznymi sekwencjami powięziowymi, będą 
rozważać badanie powięzi stóp. Bardzo często można za-
obserwować, że podczas palpacji objętych densyfikacją 
punktów na stopie pacjenci przypominają sobie, że mie-
li w przeszłości uraz lub nawet trwający krótki czas ból 
w tej strefie. 

KOMPENSACJE WEWNĘTRZNE

Densyfikacja powięzi wewnętrznej może zostać skom-
pensowana w obrębie trzech wewnętrznych sekwencji 
powięziowych lub wzdłuż zewnętrznych sekwencji mię-
śniowo-powięziowych. u niektórych pacjentów rozwi-
ja się algodystrofia (zespół algodystroficzny) w rękach 
i stopach nawet w wyniku małego urazu7. 

pytając pacjenta o uprzednio istniejące zaburzenia we-
wnętrzne, terapeuta może pomóc samemu sobie w zrozu-
mieniu, dlaczego terapia skoncentrowana tylko i wyłącz-
nie na końcowych odcinkach kończyn, może nie przy-
nieść satysfakcjonujących rezultatów. 

Bardzo często ból pochodzący z dysfunkcji wewnętrz-
nych nie jest odczuwany, aż do momentu, kiedy dana 
strefa nie zostanie objęta bezpośrednią palpacją. 

Trzewno-trzewny ból rzutowany

aparaty wewnętrzne towarzyszą trzem sekwencjom 
aparatowo-powięziowym, które w przeciwieństwie do 
sekwencji m-p nie są rozmieszczone zgodnie z płasz-
czyznami przestrzennymi. sekwencje a-p łączą jednostki 
narządowo-powięziowe, które pracują ze sobą w celu re-
alizowania tej samej funkcji. 

7 Fizjopatologia zespołu algodystroficznego jest wciąż mało zrozu-
miana i zarazem kontrowersyjna. w kilku badaniach wykazano, że 
w mechanizmie powstawania tego zespołu mogą brać udział zarówno 
czynniki obwodowe (stan zapalny, nieprawidłowa aktywność współ-
czulna itd.) oraz centralne (neurologiczne i poznawcze) (mrabet D., 
2012). 

AN-ME-PV

AN-ME-CX

AN-ME-GE

AN-ME-TA

AN-ME-PE

Ryc. 14.7. Kompensacja somato-trzewna.
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Deep abdominal fascia highlighted after 
removal of hypodermal adipose tissue 

Anterior superior iliac spine: note the abundance 
of fascial tissue that converges in this point 

Iliac fossa covered by the aponeurosis 
of the obliques 

Inguinal ligament, in part formed by the 
aponeurosis of the external oblique 

Tensor fascia lata  

Parietal peritoneum lifted up together 
with the viscera

Fascia of the iliopsoas pulled upwards: 
note its thickness and its continuity 
with the vascular sheath 

Iliac artery and vein lying on the medial margin 
of the psoas muscle 

Incision of the abdominal wall along 
the inguinal ligament

Ryc. 16.2. Kolec biodrowy przedni górny i dół biodrowy.

Ryc. 16.3. Dół biodrowy po usunięciu ściany brzucha; widok z przodu. 

Powięź brzuszna głęboka widoczna po usunięciu podskórnej 
tkanki tłuszczowej

Kolec biodrowy przedni górny; widać znaczną ilość tkanki 
powięziowej, która skupia się w tym punkcie

Dół biodrowy pokryty rozcięgnem mięśni skośnych brzucha

więzadło pachwinowe, częściowo utworzone przez rozcięgno 
mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha

Mięsień naprężacz powięzi szerokiej

Otrzewna ścienna odsunięta przyśrodkowo wspólnie 
z trzewiami

Powięź mięśnia biodrowo-lędźwiowego odciągnięta 
do góry; widać jej grubość oraz ciągłość z pochewką 
naczyniową

Tętnica i żyła biodrowa zewnętrzna, leżące na 
przyśrodkowym brzegu mięśnia lędźwiowego 
większego

Miejsce przecięcia ściany brzucha wzdłuż więzadła 
pachwinowego
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Biceps brachii 
visible beneath 
the transparent fascia

Axillary neurovascular
sheath 

Triceps brachii
within the posterior 
fascial compartment 

 

Subdeltoid fascia  

Head of the humerus 
covered by its capsule

Branch of the axillary 
artery for the humeral 
head

Long head of biceps 
tendon

Ryc. 16.4. Powięź pachowa i powrózek naczyniowo-nerwowy.
Mięsień piersiowy większy leży w przedziale utworzonym przez rozdzielenie warstwy powierzchownej powięzi głę-
bokiej tułowia. Mięsień ten jest otoczony jedynie powięzią namięsną, natomiast na ramieniu powięź głęboka tworzy 
rodzaj rękawa leżącego nad powięziami namięsnej mięśnia dwugłowego oraz trójgłowego ramienia. 

Ryc. 16.5. Pachowe powrózki naczyniowo-nerwowe po usunięciu mięśni; widok z przodu.
Mięsień piersiowy większy i piersiowy mniejszy zostały usunięte w celu uwidocznienia gałęzi splotu ramiennego oraz 
naczyń pachowych. 

Mięsień dwugłowy 
ramienia widoczny pod 
niemalże przezroczystą 
powięzią

Pachowy powrózek 
naczyniowo-nerwowy

Mięsień trójgłowy 
ramienia leżący 
w tylnym przedziale 
powięziowym

Powięź podnaramienna 

głowa kości ramiennej 
pokryta jej torebką

gałąź tętnicy pachowej 
(tętnica okalająca ramię 
przednia)

Ścięgno głowy długiej 
mięśnia dwugłowego 
ramienia
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powięzie mocujące w sekwencji naczyniowej znajdu-
ją się w bezpośrednim kontakcie z powięziami mięśnio-
wymi prostownika grzbietu (Ryc. 16.12). Ten układ two-
rzy bezpośredni, nierozerwalny związek pomiędzy ak-
tywnością naczyniową a pracą mięśni. sekwencja trzew-
na musi być zdolna do prawidłowego funkcjonowania 
bez zakłócenia jej pracy przez zewnętrzne skurcze mię-
śniowe, z kolei sekwencja naczyniowa pracuje w zależ-
ności od potrzeb mięśni grzbietu. Ta bliska współzależ-
ność między sekwencją mięśniowo-powięziową ruchu 
tylnego a sekwencją naczyniową może mieć bezpośred-
ni wpływ na proces leczenia. leczenie tylnej ściany tuło-
wia ma często szczególnie istotne znaczenie w dysfunk-
cjach układu krążenia i aparatu moczowego. 

Ból pojawiający się na skutek zaburzeń naczyniowych 
jest zlokalizowany w okolicy pleców1, często wzdłuż ko-
lumny kręgosłupa, oraz w przednio-przyśrodkowym ob-
szarze ściany tułowia. 

Dystalny ból rzutowany, spowodowany zespołem łuku 
aorty2 lub zapaleniem mięśnia sercowego, promieniuje 
zazwyczaj na przyśrodkową stronę kończyn górnych. 

lokalny ból rzutowany, będący źródłem zaburzeń 
aparatu moczowego, ma tendencję do występowania 
w przednio-przyśrodkowej okolicy miednicy oraz czasa-
mi w okolicy kości krzyżowej. 

Dystalny ból rzutowany, pochodzący z aparatu mo-
czowego, rozchodzi się wzdłuż powięzi rozmieszczo-
nych na przyśrodkowej stronie ud oraz podudzi. 

APARAT KRĄŻENIA (ACI)

Ból stawu w układzie mięśniowo-szkieletowym często 
ma swoje źródło w powięziach mięśniowych, nie zaś 
w obrębie stawu, gdzie ból jest odczuwany. 

podobnie jest w układzie krążenia, gdzie źródło nie-
wydolności naczyniowej bardzo często nie jest zlokalizo-
wane w obszarze, gdzie odczuwana jest dysfunkcja, lecz 
w miejscach odległych, które często są asymptomatyczne. 

Funkcje aparatu krążenia

sekwencja naczyniowa stymulowana jest przez bodźce 
śródścienne oraz zewnątrzścienne. w błonie zewnętrznej 
naczyń występują sploty autonomiczne, które pobudzają 
lokalnie mięśniówkę naczyń. główne ciałka przyzwojo-
we (np. kłębek szyjny, kłębek aortowy), które regulują 

1 Tętniaki wewnątrzpiersiowe inicjują symptomy, takie jak kaszel, 
duszność oraz ból z powodu nadżerek na kręgach piersiowych. Ból 
może być zlokalizowany zarówno w okolicy zamostkowej oraz na ple-
cach. Jeśli ból pojawia się w okolicy dolnego odcinka kręgosłupa, może 
to wskazywać na obecność tętniaka aorty brzusznej (manuale merck, 
1990). 
2 ostry ból o charakterze silnych skurczów, parestezje oraz uczucie 
drętwienia mogą się pojawić w kończynach górnych podczas wysiłku, 
szczególnie wtedy, gdy aktywność wiąże się z uniesieniem ramienia 
powyżej głowy (manuale merck, 1990). 

ciśnienie krwi w całym ciele, rozmieszczone są wzdłuż 
pochewek naczyniowych3.

Ściany naczyniowe mają różną budowę w zależno-
ści od miejsca występowania i lokalnych potrzeb. ist-
nieją tętnice odpowiedzialne za transport krwi, jak rów-
nież za jej dystrybucję. Błona środkowa wielkich tętnic 
przewodzących krew (aorta, tętnice płucne, tętnica szyj-
na wspólna i podobojczykowa) zawiera liczne włókna 
elastynowe. w ścianach tętnic występuje stały stosunek 
między elastyczną tkanką bierną a aktywnymi włóknami 
mięśni gładkich.

włókna nerwowe rozpoczynające się w splotach oko-
łotętniczych w okolicy szyi oraz tułowia unerwiają tęt-
nice trzewi oraz głowy. Te sploty okołonaczyniowe za-
opatrywane są przez gałęzie biegnące z części piersio-
wo-lędźwiowej (układ ortosympatyczny) autonomiczne-
go układu nerwowego4.

u ludzi gałęzie autonomiczne leżące wewnątrz ner-
wów obwodowych unerwiają naczynia kończyn górnych 
oraz dolnych5. gałęzie te przewodzą dwa odmienne ro-
dzaje impulsów w kierunku obwodu: pierwszy, który 
prowokuje skurcz naczyń (wazokonstrykcja), oraz drugi, 
wywołujący rozszerzanie naczyń (wazodylatacja)6. 

przepływ krwi żylnej w kierunku serca wspomaga-
ny jest poprzez zastawki półksiężycowate, które zapew-
niają właściwy, jednokierunkowy przepływ krwi. istnie-
je również inny mechanizm, znany jako sprzężenie tęt-
niczo-żylne, który wspomaga powrót krwi do serca. za-
zwyczaj występują dwie żyły, które przy pomocy tkanki 
łącznej ściśle łączą się ze ścianami tętnicy. na ilustracji 
przedstawiającej przekrój poprzeczny kończyny dolnej 
(Ryc. 16.6) naczynia krwionośne są doskonale widoczne, 
natomiast pochewki powięziowe, obejmujące te naczy-
nia, praktycznie nie zostały uwzględnione. 

pochewka powięziowa zamyka dwie żyły z jedną tęt-
nicą. wraz z każdą pulsacją tętniczą ciśnienie i nacisk 

3 kłębki skórne regulują temperaturę ciała. są one specyficzne, po-
nieważ kiedy się otwierają, przepływ krwi do skórnego łożyska wło-
śniczkowego zatrzymuje się, ograniczając chłodzenie krwi. kłębek 
aortowy (ciałko aortowe) oraz kłębek szyjny (ciałko szyjne) są kłębka-
mi, które pracują jako chemoreceptory (Benninghoff g., 1986). 
4 włókna zazwojowe układu współczulnego (aksony komórek zwo-
ju) biegną bezpośrednio do sąsiadujących naczyń krwionośnych, two-
rząc sploty okołotętnicze lub wchodzą w skład nerwu rdzeniowego 
w celu przedostania się w kierunku mniejszych naczyń leżących na ob-
wodzie (lockhart R.D., 1978). 
5 centralny splot okołotętniczy biegnie tylko na krótkim odcinku, 
wzdłuż kończyny dolnej, podobnie jak w przypadku kończyny górnej. 
w rzeczywistości włókna, które otaczają tętnicę udową, kończą się za-
raz poniżej więzadła pachwinowego (lockhart R.D., 1978).
6 podczas stymulacji włókien współczulnych dochodzi do skurczu 
naczyń krwionośnych. wazodylatacja nie jest natomiast wynikiem je-
dynie zmniejszenia wpływu z układu współczulnego, lecz również ak-
tywności wazodylatatorów, które także wychodzą z części piersiowej 
rdzenia kręgowego. z funkcjonalnego punktu widzenia, włókna te moż-
na traktować jako przywspółczulne pomimo faktu, że rozpoczynają się 
w części piersiowo-lędźwiowej układu autonomicznego (lockhart R.D., 
1978).
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Xyphoid process

Coronary
ligament

Falciform
ligament  
  

Glisson’s capsule,
covered by peritoneum       

Insertion onto
the diaphragm

Coronary
ligament, which 
continues with the 
falciform ligament

Liver

Stomach

Ryc. 17.2. więzadło wieńcowe wątroby (u człowieka) po usunięciu przedniej ściany brzucha; widok z przodu. 

Ryc. 17.3. więzadło wieńcowe wątroby u królika.

wyrostek 
mieczykowaty

więzadło wieńcowe 
wątroby

więzadło sierpowate 
wątroby

Torebka glissona 
przykryta otrzewną

Przyczep do wątroby

więzadło wieńcowe, 
które przedłuża się 
w więzadło sierpowate

wątroba

Żołądek
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Costal part of 
the diaphragm

Vena cava
foramen

Central tendon of
the diaphragm

Oesophageal hiatus, 
with oesophagus 
pulled downwards

 

Costal part of the 
diaphragm

Central tendon of
the diaphragm 

Vena cava 
foramen

Oesophagus 
(sectioned

Aortic hiatus

Ryc. 17.4. Ludzka przepona po usunięciu wątroby; widok od dołu.

Ryc. 17.5. Przepona u królika po usunięciu wątroby; widok od dołu.

Część żebrowa 
przepony

Otwór żyły głównej

Środek ścięgnisty 
przepony

Rozwór przełykowy, 
żołądek odsunięty 
w dół

Część żebrowa 
przepony

Środek ścięgnisty 
przepony

Otwór żyły głównej

Przełyk, odcięty

Rozwór aortowy
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przepona jest częścią aparatu endokrynnego dzięki 
połączeniom z gruczołami nadnerczowymi, oraz częścią 
aparatu hematopoetycznego, poprzez połączenia z wą-
trobą. przepona przymocowuje się wokół dolnego brze-
gu klatki piersiowej, gdzie leżą następujące centra koor-
dynacji: intra-thorax oraz intra-lumbi (ściana przednia), 
extra-thorax d (dystalny) i extra-lumbi (ściana tylna). 

Rozcięgna przednich i tylnych mięśni powierzchow-
nych tułowia (np. mięśni skośnych brzucha, mięśnia naj-
szerszego grzbietu) biegną z jednej strony tułowia na 
drugą. mięśnie skośne brzucha oraz najszerszy grzbietu 
przyczepiają się na grzebieniu biodrowym. centra koor-
dynacji (cc): intra-pelvis, intra-coxa i extra-pelvis leżą 
w pobliżu tych przyczepów. 

więzadło szerokie macicy przyczepia się do powięzi 
biodrowej, natomiast powięź poprzeczna brzucha stano-
wi kontynuację z powięziami okrywającymi jądra. 

wszystkie wyżej wymienione punkty są częścią se-
kwencji gruczołowej i tworzą katenarię (linę nośną) 
zbudowaną z licznych tensorów skośnych. Ta katenaria 
przypomina skośne struktury cięgnowe, jednakże tenso-
ry skośne w katenarii nie są ograniczone jedynie do po-
jedynczego segmentu, lecz pracują w obrębie kilku seg-
mentów jednocześnie. co więcej, poprzez połączenie ze 
sobą punktów okolicy klatki piersiowej i miednicy, moż-
na dostrzec uszeregowany układ sił tworzący pojedyncze 
katenarie, które krzyżują się na ścianie tułowia. 

lina nośna rozmieszczona wzdłuż więzadła pachwi-
nowego, zbiega się w punkcie tensora ante-medio koń-
czyny dolnej. centrum fuzji (cF) an-me-ta jest dystal-
nym punktem diagnostycznym dla tej katenarii, a punkt 
cc intra-talus może być również używany w tym samym 
celu. piersiowa katenaria skośna kończy się w punkcie 
cF ante-medio-humerus. Dystalnym punktem diagno-
stycznym tej katenarii jest punkt cF an-me-ca, lecz może 
być on zastąpiony również innym punktem, a mianowi-
cie cc ir-ca.

w okolicy tylnej ciała lina nośna układa się wzdłuż 
grzebienia biodrowego i zbiega w centrum fuzji retro-
-latero-coxa oraz, dystalnie, w cF retro-latero-talus. oba 
punkty leżą dość blisko punktów cc extra-coxa i extra-

-talus. stąd katenaria tylna miednicy kończy się w oko-
licy tensora retro-latero, który biegnie równolegle w sto-
sunku do sekwencji mięśniowo-powięziowej rotacji ze-
wnętrznej. 

APARAT ENDOKRYNNY (AEN)

Hormony są niezbędne dla przebiegu wielu procesów 
życiowych. koordynują procesy metaboliczne komórek, 
tkanek oraz narządów (Ryc. 17.6). Duża ilość hormonów 
nie jest specyficzna tylko dla jednego gatunku, dlatego 
też mogą być one pobierane ze zwierząt i podawane lu-
dziom. 

Funkcje aparatu endokrynnego 

Regulacja stężenia hormonów we krwi jest determino-
wana dzięki następującemu mechanizmowi sprzężenia 
zwrotnego: jeśli poziom stężenia hormonu we krwi ob-
niża się, gruczoł, który produkuje ten rodzaj hormonu, 
zwiększa jego produkcję. Dzieje się także odwrotnie – 
gruczoł zmniejsza produkcję danego hormonu, jeśli po-
ziom jego stężenia we krwi jest stosunkowo wysoki. 

w obrębie torebek gruczołów występują sploty śród-
ścienne1 oraz zewnątrzścienne2. 

wszystkie nerwy oraz sploty związane z sekwencją 
gruczołową zgrupowane są pod jedną nazwą układu ade-
nosympatycznego, który stanowi część „nowej interpre-
tacji” autonomicznego układu nerwowego, prezentowa-
nej w tym podręczniku (zobacz rozdz. 12). 

prymitywne zwierzęta nie posiadają zwojów oraz gru-
czołów endokrynnych. mają natomiast jedynie bardzo 

1 w obrębie splotu trzewnego (słonecznego) można wyróżnić liczne 
podsploty, a mianowicie splot wątrobowy, przeponowy, jądrowy (jajni-
kowy) itd. (mcDonald c.J., 1968).
2 w torebce tarczycy występuje duża ilość splotów zawierających 
liczne włókienka, należące do układu współczulnego oraz przywspół-
czulnego. niezmielinizowane włókna macierzyste tych splotów to-
rebkowych towarzyszą naczyniom, a następnie tworzą sploty na po-
wierzchni pęcherzyków tarczycy (chiarugi g., 1975). 

HORMONY

Gruczoły 
endokrynne

Szyszynka

Przedni 
płat przysadki

Tylny płat 
przysadki

Tarczyca

Przytarczyce 

pancreas 

Trzustka

Kora nadnerczy

Rdzeń 
nadnerczy

Gruczoły 
płciowe

Melatonina
Hormon folikulotropowy FSH
Hormon luteinizujący LH
Hormon 
adrenokortykotropowy ACTH
Prolaktyna

Oksytocyna
Wazopresyna

Tyroksyna
Trójjodotyronina
Kalcytonina

Parathormon

Insulina 
Glukagon 

Aldosteron 
Mineralokortykoidy
Glikokortykoidy

Adrenalina
Noradrenalina

Androgeny
Estrogeny

Ryc. 17.6. gruczoły endokrynne i odpowiadające im 
hormony.
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Rozdział 19
ANATOMIA UKłADóW
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Ryc. 19.1. Od jednostki narządowo-powięziowej do ukła-
dów. 

występuje niezgodność między krajami anglosaskimi 
a romańskimi odnośnie terminologii dotyczącej „apara-
tów” oraz „układów” (inaczej systemów). na przykład 
słowniki publikowane w stanach zjednoczonych uży-
wają terminu „układ” wskazując zarówno na „aparat”, 
jak i na „układ”. we francuskich i włoskich słownikach 
medycznych oba terminy definiowane są w następujący 
sposób:
 – aparat: grupa różnych narządów połączona na podsta-

wie pełnienia tej samej funkcji (aparat trawienny, apa-
rat oddechowy, aparat krążenia, aparat moczowy itd.);

 – układ: kombinacja struktur anatomicznych, które zor-
ganizowane są w zbliżony do siebie sposób, i któ-
re rozciągają się w całym ciele (np. układ nerwowy, 
układ immunologiczny, układ termoregulacyjny oraz 
układ metaboliczny). 

Układy a powięź powierzchowna

układy utworzone są przez struktury anatomiczne, które 
posiadają specyficzne relacje z powięzią powierzchowną. 

Termin „powięź powierzchowna”, używany w niniej-
szej publikacji, obejmuje różne części tkanki podskórnej 
(hypodermis)1.

Termin „powięź głęboka” został niejako rozszerzony 
i obejmuje również namięsną, omięsną oraz śródmięsną. 

każdy układ (system) posiada komponent wewnętrz-
ny, zlokalizowany w obrębie jam ciała, a także kompo-
nent leżący w powięzi powierzchownej. Biorąc pod uwa-
gę fakt, że powięź powierzchowna rozciąga się w ca-
łym ciele, tym samym układy również są wszechobec-
ne (Ryc. 19.1). 

w odróżnieniu od układów jednostki narządowo-po-
więziowe (jedn. n-p) oraz sekwencje aparatowo-powię-
ziowe mają bardzo dobrze określoną lokalizację anato-
miczną, a w obrębie każdego segmentu tułowia wystę-
pują trzy jednostki n-p (trzewna, naczyniowa oraz gru-
czołowa). 

Jednostki n-p trzewne w szyi oraz klatce piersiowej 
tworzą aparat oddechowy, natomiast w segmencie lędź-
wiowym oraz w miednicy aparat trawienny. powięziowa 
sekwencja trzewna łączy oba te aparaty ze sobą. 

1 powięź głęboka znajduje się poniżej tkanki podskórnej. Tkanka 
podskórna nazywana jest także powięzią powierzchowną (moore k., 
2008). 

powięziowa sekwencja naczyniowa łączy aparat krą-
żenia z aparatem moczowym. natomiast sekwencja gru-
czołowa łączy aparat endokrynny z hematopetycznym 
(krwiotwórczym). 

Jednostki n-p oraz wewnętrzne sekwencje powięzio-
we posiadają swoją własną, niezależną ruchliwość (mo-
tylność lub motorykę). Jean-pierre Barral2 jest pionie-
rem w tej dziedzinie. Jest także jednym z pierwszych, 
który zainteresował się motylnością wewnętrzną oraz 
istotnością przywracania ruchomości3 wokół narządów 
wew nętrznych.

2 narządy lub trzewia, które są w prawidłowej kondycji zdrowotnej 
posiadają swój fizjologiczny ruch. Ruch ten jest współzależny z po-
wodu błon surowiczych, które okrywają narząd, oraz powięzi, więza-
deł i innych żywych tkanek, które wiążą się z resztą tkanek organizmu 
(Barral J.p., 1998). 
3 Fizjologiczna ruchomość może być podzielona na dwa elementy: 
(1) ruchomość trzewna (ruch trzewi w odpowiedzi na ruch dobrowolny 
lub ruch przepony podczas oddychania); (2) motylność trzewna (inhe-
rentna, wewnętrzna, mimowolna ruchomość trzewi) (Barral J.p., 1998). 
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Ryc. 19.2. Powięź powierzchowna uda. Należy zwrócić szczególną uwagę na jej grubość. 

Ryc. 19.3. Troczki skóry głębokie ludzkiej powięzi powierzchownej, przyczepiające się do powięzi głębokiej mięśnia 
pośladkowego wielkiego.

Warstwa tłuszczowa 
podskórnej tkanki łącznej

Powięź głęboka wraz 
z widocznymi pod nią 
przegrodami mięśniowymi 

Tkanka podskórna 
z widocznymi komórkami 
tłuszczowymi oraz warstwą 
powięzi powierzchownej, 
która leży w części 
środkowej

Troczki skóry głębokie 
powięzi powierzchownej 
okolicy pośladkowej

Powięź głęboka mięśnia 
pośladkowego wielkiego
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Ryc. 19.4. Przyśrodkowa strona kończyny dolnej. Po-
więź powierzchowna została usunięta na przebiegu żyły 
odpiszczelowej. Ciągłość między błoną zewnętrzną żyły 
odpiszczelowej a powięzią powierzchowną gwarantuje 
napięcie ścian żyły, pomagając w utrzymaniu drożności 
jej światła. Powrót krwi byłby utrudniony, gdyby żyła była 
odseparowana od powięzi. 

Ryc. 19.5. Przyczep troczków skóry powięzi powierz-
chownej do powięzi głębokiej wzdłuż bruzdy pomiędzy 
dwiema głowami mięśnia brzuchatego łydki; należy 
zwrócić uwagę na połączenie troczków skóry mimo sil-
nej trakcji wywieranej przez kleszcze (po prawej stronie). 

Żyła odpiszczelowa

Powięź szeroka uda 
częściowo przykryta 
tkanką tłuszczową

Powięź goleni (część 
przyśrodkowa)

Żyła odpiszczelowa

Brzeg przyśrodkowy 
piszczeli

Połączenie troczka 
skóry głębokiego 

z powięzią głęboką

Ścięgno mięśnia 
trójgłowego łydki
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Testicle

Liver 

Heart

Ryc. 20.2. Rozlana ikra (komórki jajowe) po przecięciu i otwarciu jamy brzusznej dorosłej samicy pstrąga. 
U niektórych ryb kostnoszkieletowych należących np. do rodziny łososiowatych (Salmonidae), ikra uwalniana z jajni-
ków wypełnia jamę ciała do momentu, aż dotrze ona do krótkich kieszonek o lejkowatym kształcie, zlokalizowanych 
w tylnej części jamy ciała (Kenneth, 2005). 

Ryc. 20.3. Połączenie między jądrami, wątrobą a przegrodą poprzeczną u samca pstrąga. 
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Reinforcement of the retinaculum cutis
at the chin level 

Collar of retinacula around the clavicle 
and shoulder girdle

Band-like formation due to reinforcement of the
superficial fascia beneath the breast

Longitudinal reinforcement of the retinacula 
over the linea alba and sternum 

Longitudinal reinforcement to the side 
of the rectus abdominis sheath and in 
a transverse direction over the iliac crest 

Band of collagenic tissue near the 
inguinal ligament 

Ryc. 21.2. Przednia strona tułowia z widocznymi wzmocnieniami troczka skóry.

Ryc. 21.3. Kwadrant ante-latero-talus kończyny prawej u pacjenta dotkniętego łuszczycą (psoriasis). 

50-letni pacjent z łuszczycą w okolicy pra-
wej goleni. Rozmieszczenie plam łuszczy-
cowych na skórze wskazuje na zajęcie po-
jedynczego, konkretnego kwadrantu.
łuszczyca początkowo manifestowała się 
w okolicy prawego kolana (20 lat temu), 
a następnie zlokalizowała się w kwadrancie 
an-la-ta, utrzymując się w jednym miejscu 
przez długi czas. 

wzmocnienie troczka skóry w okolicy podbródka

Kołnierz troczków skóry wokół obojczyka i obręczy 
barkowej

Twór pasmopodobny, będący wzmocnieniem powięzi 
powierzchownej tuż poniżej brodawki sutkowej

Podłużne wzmocnienie troczków skóry nad kresą 
białą oraz mostkiem

Podłużne wzmocnienie na bocznym brzegu pochewki 
m. prostego brzucha oraz poprzeczne wzmocnienie 
nad grzebieniem biodrowym

Pasmo tkanki kolagenowej w okolicy więzadła 
pachwinowego
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Collagenic striae of the retinacula in the neck 

Longitudinal reinforcement of the 
retinaculum cutis over the spinous 
processes 

Band-like formation due to transverse 
reinforcement of the retinacula 

Reinforcement over the iliac crest 

Ring of retinacular collagen fibres 
around the wrist 

Gluteal reinforcement or transverse band 
of the pelvic retinacula 

Ryc. 21.4. Tylna strona tułowia z widocznymi bruzdami, które są wzmocnieniami troczka skóry. 

Ryc. 21.5. Kwadrant ante-latero-talus kończyny lewej u pacjenta dotkniętego łuszczycą (psoriasis).

wyraźnie widać rozmieszczenie plam łusz-
czycowych w tym samym kwadrancie, co 
w kończynie prawej (zob. ryc. 21.3). 
Palpacja punktu CF an-la-ge 3 była szcze-
gólnie bolesna w tej kończynie. 

Prążki kolagenowe troczków w okolicy szyi

Podłużne wzmocnienie troczka skóry nad 
wyrostkami kolczystymi 

Twór pasmopodobny będący poprzecznym 
wzmocnieniem troczków skóry

wzmocnienie nad grzebieniem biodrowym

Pierścień troczkowych włókien kolagenowych 
wokół nadgarstka

wzmocnienie pośladkowe lub pasmo poprzeczne 
troczków miedniczych
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Powięź powierzchowna
wszystkie książki anatomiczne opisują powięź powierz-
chowną jako wielowarstwową strukturę1, zbudowaną 
z blaszki powierzchownej, środkowej oraz głębokiej. 
Jest ona powszechnie nazywana tkanką podskórną (hy-
podermis). 

Tkanka podskórna przedstawiana jest na ilustracjach 
anatomicznych bez uwzględniania złożoności poszcze-
gólnych jej warstw oraz komponentów naczyniowych 
i nerwowych (Ryc. 21.1).

w poprzednim stuleciu ida Rolf (1979) opisała pewne 
poziome wzmocnienia troczka skóry w okolicy tułowia. 

w tym rozdziale zostaną opisane również podłużne 
wzmocnienia – nie tylko na tułowiu, ale także w kończy-
nach. wszystkie te wzmocnienia dzielą powięź powierz-
chowną na liczne przedziały, które w tym podręczniku 
nazywane są kwadrantami powięzi powierzchownej. 

Te struktury, należące do powięzi powierzchownej, są 
obwodowymi punktami referencyjnymi, poprzez które 
terapeuta manualny może oddziaływać na różne układy 
ludzkiego organizmu. 

pojedynczy kwadrant zawiera:
 – narządy receptorowe służące do termoregulacji;
 – nagromadzenie tkanki tłuszczowej potrzebnej do pro-

cesów metabolicznych;
 – naczynia limfatyczne układu limfatycznego;
 – receptory nerwowe układu psychogenicznego.

Ten rodzaj organizacji nie jest przypadkowy, bo 
wszystkie te elementy występują w specyficznych miej-
scach. na przykład receptory nerwowe zlokalizowane są 
na różnych głębokościach i są wbudowane w różnorakie 
tkanki w celu odróżnienia odmiennych bodźców. iden-
tycznie zorganizowany rozkład posiadają również obwo-
dowe naczynia krwionośne oraz limfatyczne zlokalizo-
wane w różnych warstwach tkanki podskórnej. 

KWADRANTY 

Tkanka podskórna jest warstwą tkanki łącznej leżącą 
pod skórą właściwą (zobacz ryc. 19.6 i 19.7). zbudowa-
na jest z tkanki łącznej włóknistej luźnej z licznymi ko-
mórkami tłuszczowymi oraz elastycznej, blaszkowatej 
warstwy tkanki łącznej, która tworzy właściwą powięź 
powierzchowną. więzadła skórne troczka skóry łączą 

1 Tkanka skórna podzielona jest na powierzchowną część tłuszczową 
klasyfikowaną przez niektórych autorów jako przedział „luźny” (ang. 
areolar compartment) oraz głęboką część membranową klasyfikowa-
ną przez innych autorów jako przedział „blaszkowaty” (ang. lamellar 
compartment). wielu autorów nazywało tę warstwę „powięzią”, na-
tomiast inni używali określenia „powięź powierzchowna”. avelar do-
strzegł, że w wielu okolicach ciała (brzuch, lędźwie etc.) formują tę 
powięź liczne warstwy oddzielone tkanką tłuszczową. Te obserwa-
cje zachęciły leckwooda (1991) do użycia terminu „układ powięzio-
wy powierzchowny” w odniesieniu do wszystkich tkanek podskórnych  
(Johnson D., 1996). 

tę warstwę powięzi powierzchownej ze skórą właściwą 
w części górnej oraz z powięzią głęboką w części dolnej. 

Troczki skóry (zwane również troczkami tkanki pod-
skórnej lub więzadłami skóry) są bardziej rozwinięte 
w pewnych obszarach tułowia, np. wzdłuż kresy białej 
lub nad więzadłem nadkolcowym (Ryc. 21.6).

metoda manipulacji powięzi dzieli powięź głęboką 
zgodnie z organizacją sekwencji mięśniowo-powięzio-
wych, a nie na podstawie pojedynczych mięśni. 

metoda manipulacji powięzi dzieli powięzie we-
wnętrzne, bazując na organizacji trzech wewnętrznych 
sekwencji powięziowych (trzewna, naczyniowa, gruczo-
łowa) oraz zgodnie z lokalizacją narządów. 

w tym rozdziale zostaną przedstawione kwadran-
ty powięzi powierzchownej opisane w oparciu o anato-
miczną organizację troczka skóry.

Troczki poprzeczne powięzi 
powierzchownej
należy odróżnić troczki tkanki podskórnej od troczków 
powięzi głębokiej. anatomowie czasami błędnie nazy-
wają troczki powięzi głębokiej „więzadłami” (Ryc. 21.7). 
więzadło łączy dwie różne kości ze sobą, natomiast 
troczki powięzi głębokiej są jednokierunkowymi pasma-
mi włókien kolagenowych uszeregowanymi w obrębie 
samej powięzi głębokiej2. Troczki tkanki podskórnej 
są cieńsze i biegną pionowo lub skośnie między skórą 
właściwą a powięzią powierzchowną oraz powięzią po-
wierzchowną a powięzią glęboką (zobacz Ryc. 19.8). 

2 po stronie przedniej stawu skokowego powięź głęboka wzmocnio-
na jest przez liczne pasma włókien poprzecznych i skośnych, które sta-
nowią przednie więzadło pierścieniowate stawu skokowego lub troczek 
mm. prostowników górny i dolny (Testut l., 1987). 
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Ryc. 21.6. Powięzie wewnętrzne oraz sekwencje mięś-
niowe. 
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układ skórny1 zbudowany jest z dwóch warstw: naskór-
ka (epidermis) oraz skóry właściwej (dermis). obie war-
stwy połączone są z warstwą podskórną2, zwaną tkanką 
podskórną (hypodermis). 

wszystkie trzy warstwy permanentnie oddziałują wza-
jemnie na siebie, regulując temperaturę ciała przy pomo-
cy promieniowania, przewodzenia, konwekcji oraz paro-
wania. cały układ skórny pracuje symbiotycznie z ukła-
dem termoregulacyjnym, stąd ten rodzaj połączenia na-
zywamy układem skórno-termoregulacyjnym (scT). 

skóra współpracuje również z innymi systemami, 
a mianowicie z:
 – układem limfatyczno-immunologicznym (sli), chro-

niąc przed inwazją mikroorganizmów chorobotwór-
czych oraz zewnętrznymi obcymi substancjami;

 – układem tłuszczowo-metabolicznym (sam), poprzez 
wydzielanie mocznika i kwasu mlekowego oraz syn-
tezę witaminy D;

 – układem nerwowym ośrodkowym (oun), poprzez 
eksterocepcję lub odbieranie bodźców ucisku, wibra-
cji i innych wrażeń zewnętrznych;

 – układem neuro-psychogenicznym (sps), poprzez eks-
presję emocji (zarumienienie, wydzielanie feromo-
nów, najeżenie włosów lub gęsia skórka).

Układ skórno-termoregulacyjny (SCT) 
a stres
skóra pokrywa całe ciało i stanowi barierę ochronną 
przed szkodliwymi czynnikami zewnętrznymi, takimi 
jak: infekcje, odwodnienie oraz przed nagłymi zmianami 
temperatury. narażanie organizmu na chłód, silny wiatr 
lub kontakt z substancjami alergennymi może wywołać 
wiele patologicznych zmian skórnych, w tym zapalenie 
skóry (dermatitis), a nawet jej owrzodzenia. 

w odpowiedzi na zmiany temperatury środowiska ze-
wnętrznego zwierzęta stałocieplne regulują ciepło lub je 

1 skóra zbudowana jest z dwóch odrębnych tkanek, które są ze sobą 
ściśle związane: 1) powierzchownie – naskórek, nabłonek wielowar-
stwowy płaski rogowaciejący, zawierający 95% keratynocytów 2) głę-
biej – skóra właściwa w przeważającej części jest to warstwa tkanki 
łącznej zwartej z przeplatającymi się pęczkami włókien (gray H., 1993). 
2 skóra jest ściśle połączona z leżącą pod nią warstwą podskórną 
(hypodermis). skóra zawiera specyficzne wytwory naskórka, takie jak 
włosy i paznokcie oraz inne twory, np. gruczoły. na poziomie otworów 
ciała skóra łączy się z błonami śluzowymi (leonhardt H., 1987). 

gromadzą za pomocą reakcji somatycznych oraz hormo-
nalnych. 

stres klimatyczny początkowo zajmuje układ skórny, 
który z kolei aktywuje układ termoregulacyjny. układ 
termoregulacyjny natomiast wykorzystuje aparat endo-
krynny oraz krążenia do utrzymywania stałej temperatu-
ry ciała (Ryc. 24.1). 

Różnice temperaturowe wewnątrz ciała, jak w przy-
padku gorączki3 lub zwiększonej ciepłoty spowodowa-
nej skurczami mięśni poprzecznie prążkowanych, mogą 
również wywoływać stres termoregulacyjny. 

w sytuacjach, kiedy warunki mikroklimatyczne nie 
pozwalają na uzyskanie stanu dobrego samopoczu-
cia, termoregulacja organizmu może być nieefektywna 
i skutkować rozwinięciem się hiper- lub hipotermii. 

najtrudniejszym rodzajem środowiska jest ten, w któ-
rym stres termiczny jest na tyle dotkliwy, że ludzki układ 
termoregulacyjny nie jest zdolny do prawidłowego reago-
wania, przez co osoba popada w stan szoku termicznego. 

3 gorączka powoduje nieregularność zaprogramowanej temperatury 
ciała (tzw. set-point, czyli punkt nastawczy termoregulacji). powsta-
je ona w wyniku uwolnienia interleukiny 1 oraz redystrybucji krwi 
z dala od skóry wskutek aktywności autonomicznego układu nerwo-
wego (Taber c., 2007). 

Rozdział 24
UKłAD SKóRNO-TERMOREGULACYJNY

...

   Z
miany klimatyczne w środowisku zewnętrznym

Ma
ga

zyn
owanie tłuszczu w powięzi powierzchownej

Układ termoregulacyjny
Aparat endokrynny

Aparat krążenia

Ryc. 24.1. elementy biorące udział w reakcjach układu 
skórno-termoregulacyjnego na stres. 



Ryc. 24.2. wykwity lub łuski łuszczycowe w okolicy pośladkowej. 

Ryc. 24.3. Blaszki łuszczycowe w okolicy lędźwiowej. 

Ryc. 24.4. Typowa zmiana łuszczycowa w okolicy łokciowej. 

łuszczyca (psoriasis) jest 
przewlekłą chorobą zapal-
ną skóry z występującymi 
rumieniowatymi blaszkami 
łuszczącej się skóry. Jest ona 
spowodowana przez przy-
spieszony obrót (ang. turno-
ver) komórek naskórka (nor-
malnie z 28 dni do zaledwie 
3 dni), zwężeniem naczyń 
krwionośnych oraz obecno-
ścią miejscowych wykwitów. 

Najczęstszą formą łuszczy-
cy są blaszki łuszczycowe. 
Charakteryzują się one dys-
koidalnymi zmianami i two-
rzeniem się blaszek w koń-
czynach oraz na tułowiu, jak 
widać na trzech zdjęciach 
ukazujących tego samego 
pacjenta. 

łuszczyca może pojawiać się 
w okolicy skóry głowy, łokci, 
rąk (łącznie z paznokciami) 
oraz w szparze pośladkowej, 
okolicy narządów płciowych 
i kolan (obszar rzepkowy).
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Ryc. 24.5. łysienie u 35-letniego mężczyzny. 
łysienie plackowate (alopecia areata) obejmuje dobrze 
określone blaszki łysiny na skórze głowy oraz brody. 
Stresujące sytuacje mogą zaostrzać wszystkie rodzaje 
zapalenia skórnego. 

Ryc. 24.6. Trądzik twarzy u 30-letniej kobiety. 
Trądzik jest chorobą zapalną mieszków łojowych skó-
ry. Powyższe zdjęcie pokazuje pacjentkę z trądzikiem 
grudkowym (acne papulosa) z ograniczonym procesem 
zapalnym. 
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Deep fascia of the head
or epicranial fascia, in situ

Superficial fascia or galea
aponeurotica sectioned and lifted up 

Occipital muscles (panniculus carnosus)
within the galea aponeurotica

Scalp, folded back 

Continuity of the galea aponeurotica
with the superficial fascia of the neck 

 

Rectus abdominis sheath 

External oblique muscle that 
merges with the fibres of serratus 
anterior 

Superfical fascia of the abdomen, 
adipose tissue has been partially 
cleaned away 

Ryc. 25.3. Powięź powierzchowna brzucha, odcięta i odsunięta do boku; widok z przodu. 

Ryc. 25.2. Czepiec ścięgnisty odcięty i odciągnięty do góry; widok tylny głowy.

Powięź głęboka głowy (ang. epicranial fascia)

Powięź powierzchowna głowy, inaczej czepiec 
ścięgnisty, odcięta i odciągnięta do góry

Brzusiec potyliczny mięśnia czołowo-potylicznego 
(panniculus carnosus), leżący w czepcu 
ścięgnistym

Skóra głowy, odsunięta do boku

Ciągłość czepca ścięgnistego z powięzią 
powierzchowną szyi

Pochewka mięśnia prostego brzucha

Mięsień skośny zewnętrzny brzucha, który 
łączy się z włóknami mięśnia zębatego 
przedniego

Powięź powierzchowna brzucha; tkanka 
tłuszczowa została częściowo usunięta.
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Scalp, in situ 

Galea aponeurotica, which 
continues with the superficial fascia 
of the trunk and the limbs 

Cranium or connective tissue 
(bone) that protects the meninges 

Epicranial fascia, which continues 
with the deep fascia of the trunk 
muscles 

Fascia and transversus abdominis 
muscle, in situ

Rectus abdominis sheath with 
oblique muscles sectioned and 
removed 

Fascia and transversus abdominis 
muscle sectioned and pulled 
medially 

Adipose tissue between the 
transversalis fascia and the parietal 
peritoneum 

Rectus abdominis muscles after 
removal of its sheath

Ryc. 25.4. Czepiec ścięgnisty wraz z powięzią głęboką głowy.

Ryc. 25.5. Tkanka łączna luźna leżąca pod powięzią poprzeczną brzucha. 

Skóra głowy, in situ

Czepiec ścięgnisty, który stanowi ciągłość 
z powięzią powierzchowną tułowia oraz 
kończyn

Czaszka, będąca tkanką łączną (kość), która 
chroni opony mózgowia

Powięź głęboka głowy, która stanowi ciągłość 
z powięzią głęboką mięśni tułowia

Mięsień poprzeczny brzucha wraz z jego 
powięzią, in situ

Pochewka mięśnia prostego brzucha; 
mięśnie skośne brzucha odcięte i usunięte

Mięsień poprzeczny brzucha wraz 
z jego powięzią, odcięte i odciągnięte 
przyśrodkowo

Tkanka tłuszczowa między powięzią 
poprzeczną brzucha a otrzewną ścienną

Mięsień prosty brzucha po usunięciu jego 
pochewki
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w wierszu poświęconym głowie oraz kończynom  
(cp, di, pe) bardzo użyteczne jest zapisanie jakichkol-
wiek parestezji, które mogą być obecne w okolicy gło-
wy, palców rąk oraz stóp, zarówno podczas ataków, jak 
i w innych momentach występującego zaburzenia.

Hipoteza

Hipoteza pomaga w ułożeniu planu terapeutycznego, 
który powinien wiązać objawy somatyczne występujące 
w danym segmencie tułowia z objawami zlokalizowany-
mi w obrębie kończyn. 

Weryfikacja palpacyjna

następnym krokiem jest weryfikacja palpacyjna, która 
identyfikuje punkty cc i cF wymagające niezwłocznej 
manipulacji. 

powięź powierzchowna oraz głęboka są niczym książ-
ka napisana alfabetem Braille”a, gdzie informacje mogą 
być z powodzeniem „odczytywane” poprzez palpa-
cję. Dzięki palpacji terapeuta jest w stanie odszyfrować 
te dwa rodzaje powięzi, idąc od zewnątrz. palpacja ze-
wnętrzna jest często wystarczająca, aby móc uświadomić 
pacjenta o napięciach kryjących się pomiędzy „fałdami” 
powięziowymi, co pozwala pacjentowi „odczytać powię-
zie” od wewnątrz. 

Leczenie

leczenie układu psychogenicznego wygląda podobnie 
jak w przypadku aparatu mięśniowo-szkieletowego. 

innymi słowy przykurcze mięśniowe14 odpowiedzial-
ne za aktywację konfliktów psychologicznych lub zabu-
rzenia somato-psychogeniczne leczone są poprzez głębo-

14 pozbycie się napięć i sztywności mięśniowej nie tylko uwalnia 
energię emocjonalną, ale również odtwarza pamięć odnoszącą się do 
sytuacji, w których pojawiło się tłumienie impulsów. Rozluźnienie 
sztywności mięśniowej uzyskiwane jest poprzez kontrolowaną świado-
mość pacjenta, ale również dzięki bezpośredniej pracy nad usuwaniem 
nadmiernych napięć mięśniowych (lowen a., 1979). 

ką manipulację powięzi. na przykład przykurcz mięśnio-
wy zlokalizowany w miednicy, który powoduje zaburze-
nia seksualne, może być leczony w ten właśnie sposób 
(Ryc. 25.15). Terapeuta nie musi być koniecznie informo-
wany na temat szczegółów dysfunkcji seksualnej i rozu-
mieć podświadome źródło pochodzenia tego konfliktu. 

sesja terapeutyczna rozpoczyna się palpacją punktów 
cc i cF przedniej ściany segmentu lędźwiowego, nato-
miast leczenie obejmuje najbardziej bolesne i objęte den-
syfikacją punkty. 

pacjent jest następnie proszony o przyjęcie pozycji 
leżenia na brzuchu celem przeprowadzenia weryfika-
cji palpacyjnej punktów cc i cF tylnej ściany segmen-
tu lędźwiowego, a leczenie polega na manipulacji bole-
snych i objętych densyfikacją punktów (Ryc. 25.16). Je-
śli pacjent w trakcie leczenia zgłasza parestezje w okoli-
cy kończyn lub głowy, wtedy pomocne jest rozszerzenie 
weryfikacji palpacyjnej w tychże segmentach.

Leczenie zaburzeń psychosomatycznych

zbieranie danych dotyczących pacjenta jest identyczne 
jak podczas leczenia dysfunkcji somato-psychogenicz-
nych. 

weryfikacja palpacyjna nie jest wymagana w tych 
przypadkach. mimo to, przed rozpoczęciem mobiliza-
cji, terapeuta powinien zweryfikować zdolność pacjenta 
do akceptowania kontaktu fizycznego. Jeśli pojawiają się 
oznaki dyskomfortu, terapię można rozpocząć od kwa-
drantów tylnej strony tułowia (Ryc. 25.17). Jeśli pacjent 
nie chce się rozebrać, możliwa jest praca przez ubranie. 
u dzieci introwertycznych powtarzający się delikatny 
dotyk jest w stanie zredukować oporność na kontakt. 

kiedy początkowy kontakt został już nawiązany, le-
czenie zostaje natychmiast rozpoczęte w celu zapewnie-
nia pacjentowi dobrego samopoczucia. Terapeuta wyko-
rzystuje technikę delikatnej mobilizacji, której zadaniem 
jest ułatwienie nawiązania kontaktu pacjenta ze świa-
tem zewnętrznym. podczas mobilizacji poszczególnych  

Ryc. 25.16. Leczenie punktu CF retro-latero-pelvis.Ryc. 25.15. Leczenie punktu CF ante-medio-pelvis 2.
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Ryc. 25.20. Po przeprowadzeniu mobilizacji powięzi po-
wierzchownej, pacjent proszony jest o wykonanie kilku 
głębokich wdechów. 

kwadrantów terapeuta zachęca pacjenta do skoncentro-
wania swojej uwagi na odbiorze własnego ciała oraz do 
opowiadania na temat własnych odczuć w celu wzmoc-
nienia komunikacji oraz wrażeń percepcyjnych. 

ogólnie rzecz ujmując, im cięższa dysfunkcja, tym 
nacisk powinien być lżejszy, szczególnie kiedy terapeuta 
wchodzi w pierwszy kontakt z pacjentem. 

mobilizacja kwadrantów retro-latero-thorax może być 
wykonywana naprzemiennie z kwadrantami retro-latero-
-caput (Ryc. 25.18). możliwe jest leczenie kwadrantów 
bilateralnie (zarówno po lewej, jak i prawej stronie ciała) 
lub jedynie po jednej ze stron. 

Jeśli pacjent prezentuje łagodniejsze symptomy, le-
czenie można rozpocząć od kwadrantów przedniej stro-
ny tułowia, pozwalając na bardziej bezpośredni i na-
tychmiastowy efekt. w tych przypadkach terapię można 
rozpocząć od przednich kwadrantów w segmencie lędź-
wiowym (Ryc. 25.19). Terapeuta przykłada stronę dło-
niową ręki na wysokości splotu słonecznego pacjenta 
i wykonuje delikatne ruchy okrężne, pytając jednocze-

śnie czy nie odczuwa on jakiegokolwiek ciepła płynące-
go z wnętrza ciała. 

kwadranty powięzi powierzchownej są obwodowy-
mi antenami układu autonomicznego i psychogeniczne-
go. odbierają one ze środowiska zewnętrznego takie in-
formacje, jak: temperatura, kontakty interpersonalne, od-
czucie akceptacji itp. 

wiele zaburzeń psychosomatycznych rozpoczyna się 
od braku komunikacji pomiędzy zwojami autonomicz-
nymi a powięzią powierzchowną. 

Biorąc pod uwagę, iż opłucna ścienna przyczepia się 
bezpośrednio do powięzi mięśniowej ściany klatki pier-
siowej, ten obszar ciała ułatwia wymianę między świa-
tem zewnętrznym a wnętrzem organizmu. 

Dlatego też, pomocna jest mobilizacja kwadrantu wy-
konywana naprzemiennie z ćwiczeniami głębokiego od-
dychania. Terapeuta jest w stanie ułatwić pacjentowi od-
czuwanie rozszerzania klatki piersiowej poprzez układa-
nie swych rąk na żebrach, towarzysząc ruchom podczas 
wdechu oraz wydechu (Ryc. 25.20). 

Ryc. 25.17. Strony dłoniowe obu rąk przylegają do skóry 
pacjenta. Terapeuta wykonuje mobilizację powięzi po-
wierzchownej, stosując ruchy okrężne. 

Ryc. 25.18. Ręce terapeuty przylegają do skóry głowy 
pacjenta delikatnie mobilizując czepiec ścięgnisty. 

Ryc. 25.19. Terapeuta mobilizuje jednocześnie kwadran-
ty ante-medio-lumbi i ante-latero-lumbi.
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UNERWIENIE SKÓRY I POWIĘZI POWIERZCHOWNEJ – WIDOK Z PRZODU

Ryc. 26.8. Unerwienie skórne (z Chusid Jg, McDonald JJ., Neuroanatomia correlazionistica e neurologia funzionale, 
Piccin editor, 1968).

Dystrybucja obwodowa 

nerw oczny  
 

nerw szczękowy 
 nerw żuchwowy 

nerw poprzeczny szyi 
 

nerw trójdzielny 
 

 
nerw skórny przyśrodkowy ramienia

 

nerw międzyżebrowo-ramienny 

nerw skórny tylny ramienia 
  

 

nerw skórny
przyśrodkowy przedramienia 

nerw skórny
boczny przedramienia

  

nerw pachowy
 

nerwy
nadobojczykowe

 

nerw skórny boczny uda
 

gałąź
skórna

dłoniowa
nerwu

łokciowego

 gałąź skórna dłoniowa
nerwu pośrodkowego

 

gałąź powierzchowna
nerwu promieniowego

 

Unerwienie skórne 

nerw strzałkowy głęboki 

nerw strzałkowy powierzchowny 

gałęzie skórne przyśrodkowe goleni
nerwu udowo-goleniowego 

nerw strzałkowy wspólny 

gałąź skórna gałęzi
przedniej nerwu zasłonowego  

gałęzie skórne przednie
nerwu udowego

   * gałąź skórna przednia nerwu biodrowo-podbrzusznego 
 
X nerw biodrowo-pachwinowy 
 
± nerw lędźwiowo-pachwinowy

(gałąź udowa nerwu płciowo-udowego)
 

Dystrybucja segmentalna 
lub korzeniowa 
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e
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Punkty węzłowe (punkty trójkierunkowe, które 
mogą być związane z wszystkimi trzema tensorami (ap, 
ll, oB)):
 – ante: an-me-th 3, an-me-lu 3, an-me-pv 3;
 – retro: re-me-th 3 (miejsce skrzyżowania mięśnia 

czworobocznego z mięśniem najszerszym grzbietu).

u kręgowców ciało było początkowo podzielone na 
segmenty lub metamery. u ludzi podział metamerycz-
ny ciągle jest dostrzegalny w ułożeniu żeber oraz mięśni 
międzyżebrowych. oba te rodzaje tkanek powstają z list-
ka zarodkowego, zwanego mezodermą (np. sklerotomy 
i miotomy). unerwienie skóry poprzez włókna czucio-
we nerwów rdzeniowych również występuje w pasmach, 
które podobne są do segmentalnego układu metamerycz-
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nerw potyliczny większy 

nerw potyliczny mniejszy 

nerw uszny wielki 
nerw poprzeczny szyi 

Dystrybucja segmentalna lub korzeniowa

Dystrybucja 
segmentalna 
lub korzeniowa

 

nerw strzałkowy wspólny 
gałąź skórna
boczna nerwu
biodrowo-
-podbrzusznego

nerw podeszwowy boczny 

 gałąź skórna 
gałęzi przedniej 
nerwu zasłonowego

 

gałąź skórna nerwu podeszwowego przyśrodkowego 

Unerwienie skórne

gałęzie piętowe przyśrodkowe nerwu piszczelowego 

nerw strzałkowy powierzchowny 

gałęzie skórne przyśrodkowe goleni nerwu udowo-goleniowego 

nerw łydkowy 

nerw skórny przyśrodkowy przedramienia 
 

 nerw skórny tylny przedramienia
 
nerw skórny boczny przedramienia

gałąź powierzchowna nerwu promieniowego

nerw pośrodkowy    nerw
łokciowy

 

nerw skórny boczny uda  
 

gałęzie skórne przednie nerwu udowego 
 nerw skórny tylny uda  

gałęzie grzbietowe nerwów szyjnych 
 

nerwy nadobojczykowe tylne 
 

nerw pachowy 

nerw skórny przyśrodkowy ramienia
nerw skórny tylny ramienia

 

nerw międzyżebrowo-ramienny 

*

Ryc. 26.9. Unerwienie skórne (z Chusid Jg, McDonald JJ., Neuroanatomia correlazionistica e neurologia funzionale, 
Piccin editor, 1968).

nego. obszar skórny, który zaopatrzony jest czuciowo 
przez pojedynczy nerw rdzeniowy, nazywamy derma-
tomem. książki anatomiczne zgadzają się z tą termino-
logią, jednak obszar dermatomalny (Ryc. 26.10) nie jest 
tym samym, co obszar unerwiony przez pojedyncze ner-
wy skórne (Ryc. 26.8). 

Dystrybucja unerwienia skórnego pokrywa się z kwa-
drantami powięzi powierzchownej (Ryc. 26.9). Ten typ 
unerwienia jest zgodny z percepcją informacji dotyko-

wej przez eksteroceptywne dermatomy skórne. powięź 
powierzchowna oddziela eksteroceptywne dermatomy 
skórne od proprioceptywnych dermatomów powięzi głę-
bokiej. w celu zdefiniowania dermatomów propriocep-
tywnych należy odnieść się do wtórnej hipoestezji (nie-
doczulicy), przepuklin krążka międzykręgowego lub in-
nych stymulacji korzenia nerwowego (zob. ryc. 26.10). 
istnieje prawdopodobieństwo, że ten rodzaj stymulacji 
angażuje jedynie aferentne włókna proprioceptywne. 
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q-an-la-cp
q-an-la-cl
q-an-la-sc

q-an-la-cu
q-an-la-ca
q-an-la-di

q-an-la-th
q-an-la-lu
q-an-la-pv

q-an-la-ge
q-an-la-ta
q-an-la-pe

q-an-me-cp
q-an-me-cl
q-an-me-sc

q-an-me-cu
q-an-me-ca
q-an-me-di

q-an-me-th
q-an-me-lu
q-an-me-pv

q-an-me-ge
q-an-me-ta
q-an-me-pe

q-re-la-cp
q-re-la-cl
q-re-la-sc

q-re-la-cu
q-re-la-ca
q-re-la-di

q-re-me-cp
q-re-me-cl
q-re-me-sc

q-re-me-cu
q-re-me-ca
q-re-me-di

q-re-la-th
q-re-la-lu
q-re-la-pv

q-re-la-ge
q-re-la-ta
q-re-la-pe

q-re-me-th
q-re-me-lu
q-re-me-pv

q-re-me-ge
q-re-me-ta
q-re-me-pe

Ryc. 26.11. Kwadranty przedniej strony ciała. Ryc. 26.12. Kwadranty tylnej strony ciała.

Głowa i szyja Przód tułowia Tył tułowia Przód k. dolnej Tył k. dolnej Przód k. górnej Tył k. górnej
q-an-me-cp q-an-me-sc q-re-me-sc q-an-me-cx q-re-me-cx q-an-me-hu q-re-me-hu 

q-an-me-cl q-an-me-th q-re-me-th q-an-me-ge q-re-me-ge q-an-me-cu q-re-me-cu 

q-an-la-cp q-an-me-lu q-re-me-lu q-an-me-ta q-re-me-ta q-an-me-ca q-re-me-ca 

q-an-la-cl q-an-me-pv q-re-me-pv q-an-me-pe q-re-me-pe q-an-me-di q-re-me-di 

q-re-me-cp q-an-la-sc q-re-la-sc q-an-la-cx q-re-la-cx q-an-la-hu q-re-la-hu 

q-re-me-cl q-an-la-th q-re-la-th q-an-la-ge q-re-la-ge q-an-la-cu q-re-la-cu 

q-re-la-cp q-an-la-lu q-re-la-lu q-an-la-ta q-re-la-ta q-an-la-ca q-re-la-ca 

q-re-la-cl q-an-la-pv q-re-la-pv q-an-la-pe q-re-la-pe q-an-la-di q-re-la-di 

KWADRANTY POWIĘZI POWIERZCHOWNEJ

Tab. 26.1. Siatka kwadrantów powięzi powierzchownej.
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Tab. 26.2. granice przednich kwadrantów powięzi powierzchownej.

Kwadrant Granice górne i dolne Granice boczne i przyśrodkowe
q-an-me-cp Krawędź dolna oczodołu

Krawędź dolna żuchwy
Nos i linia pośrodkowa, przechodząca między kośćmi 
szczękowymi i żuchwą
Brzeg boczny łuku jarzmowego

q-an-la-cp Dolny obszar skroniowy
Krawędź boczna żuchwy

Brzeg boczny łuku jarzmowego
Brzeg przedni małżowiny usznej

q-an-me-cl Krawędź dolna żuchwy
Brzeg górny stawu mostkowo-obojczykowego

Kresa biała szyi
Brzeg przedni mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego

q-an-la-cl Krawędź boczna żuchwy
Krawędź górna obojczyka

Brzeg przedni mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego
Brzeg tylny mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego

q-an-me-th Brzeg dolny rękojeści mostka
Brzeg górny wyrostka mieczykowatego

Linia pośrodkowa mostka 
Linia sutkowa

q-an-la-th Brzeg przedni mięśnia zębatego przedniego
Brzeg górny mięśnia skośnego zewnętrznego brzucha

Linia sutkowa
Linia śródpachowa

q-an-me-lu Część przyśrodkowa krawędzi dolnej łuku żebrowego oraz brzeg 
dolny wyrostka mieczykowatego
Linia pępkowa poprzeczna, część przyśrodkowa

Kresa biała, od wyrostka mieczykowatego do pępka
Brzeg przyśrodkowy pochewki mięśnia prostego brzucha

q-an-la-lu Część boczna krawędzi dolnej łuku żebrowego
Linia pępkowa poprzeczna, część boczna

Brzeg boczny pochewki mięśnia prostego brzucha
Linia śródpachowa

q-an-me-pv Linia pępkowa poprzeczna, część przyśrodkowa
Brzeg górny kości łonowej

Kresa biała, od pępka do kości łonowej
Brzeg przyśrodkowy pochewki mięśnia prostego brzucha

q-an-la-pv Linia pępkowa poprzeczna, część boczna
Brzeg górny więzadła pachwinowego

Brzeg boczny pochewki mięśnia prostego brzucha
Brzeg przedni mięśnia naprężacza powięzi szerokiej

q-an-me-cx Brzeg dolny kości łonowej
Wierzchołek trójkąta udowego Scarpy

Pochewka mięśnia smukłego
Brzeg przyśrodkowy pochewki mięśnia krawieckiego

q-an-la-cx Brzeg dolny więzadła pachwinowego
Połączenie mięśniowo-ścięgniste mięśnia naprężacza powięzi 
szerokiej

Brzeg boczny pochewki mięśnia krawieckiego
Brzeg boczny mięśnia naprężacza powięzi szerokiej

q-an-me-ge Wierzchołek trójkąta udowego Scarpy
Przyśrodkowa część szpary stawu kolanowego

Pochewka mięśnia smukłego
Pochewka mięśnia prostego uda 

q-an-la-ge Połączenie mięśniowo-ścięgniste mięśnia naprężacza powięzi szerokiej
Boczna część szpary stawu kolanowego

Pochewka mięśnia prostego uda 
Pasmo biodrowo-piszczelowe

q-an-me-ta Przyśrodkowa część szpary stawu kolanowego
Brzeg górny kostki przyśrodkowej 

Brzeg przednio-przyśrodkowy mięśnia płaszczkowatego
Brzeg przedni kości piszczelowej 

q-an-la-ta Boczna część szpary stawu kolanowego
Brzeg górny kostki bocznej

Brzeg przedni kości piszczelowej 
Pochewka mięśnia strzałkowego długiego

q-an-me-pe Od części przyśrodkowej troczka dolnego prostowników do czubka 
palca I i II

Od pochewki mięśnia odwodziciela palucha do linii pośrodkowej 
strony grzbietowej stopy 

q-an-la-pe Od części bocznej troczka dolnego prostowników do czubka palca 
III, IV i V

Od linii pośrodkowej strony grzbietowej stopy do V kości 
śródstopia

q-an-me-sc Od krawędzi dolnej obojczyka do linii sutkowej poprzecznej Od brzegu bocznego rękojeści mostka do brzegu bocznego 
mięśnia piersiowego większego

q-an-la-sc Brzeg przedni mięśnia czworobocznego
Brzeg górny końca barkowego obojczyka

Powięź mięśni pochyłych
Brzeg przyśrodkowy wyrostka barkowego

q-an-me-hu Brzeg przedni wyrostka barkowego
Jama pachowa

Linia sutkowa, na mięśniu piersiowym większym
Linia śródpachowa

q-an-la-hu Brzeg boczny wyrostka barkowego
Część przednia ścięgna mięśnia naramiennego

Bruzda między mięśniem naramiennym i piersiowym większym
Na mięśniu naramiennym, w połowie odległości między jego częścią 
przednią i tylną 

q-an-me-cu Brzeg dolny ścięgna mięśnia naramiennego
Część przednio-przyśrodkowa linii poprzecznej dołu łokciowego

Przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa ramienia
Na mięśniu dwugłowym ramienia w połowie odległości między 
boczną i przyśrodkową przednią stroną ramienia

q-an-la-cu Brzeg dolny ścięgna mięśnia naramiennego
Część przednio-boczna linii poprzecznej dołu łokciowego

Na mięśniu dwugłowym ramienia w połowie odległości między 
boczną i przyśrodkową przednią stroną ramienia
Przegroda międzymięśniowa boczna ramienia

q-an-me-ca Część przednio-przyśrodkowa linii poprzecznej dołu łokciowego 
Część przednio-przyśrodkowa linii poprzecznej nadgarstka 

Pochewka mięśnia zginacza łokciowego nadgarstka
Pochewka i ścięgno mięśnia dłoniowego długiego

q-an-la-ca Część przednio-boczna linii poprzecznej dołu łokciowego
Część przednio-boczna linii poprzecznej nadgarstka

Pochewka i ścięgno mięśnia dłoniowego długiego
Brzeg przedni mięśnia ramienno-promieniowego

q-an-me-di Część przednio-przyśrodkowa linii poprzecznej nadgarstka
Opuszki palców III, IV i V

Na wierzchołku wyniosłości kłębika palca małego
Ścięgno zginacza palca środkowego

q-an-la-di Część przednio-boczna linii poprzecznej nadgarstka
Opuszki palców I i II

Ścięgno zginacza palca środkowego
Na wierzchołku wyniosłości kłębu kciuka
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Tab. 26.3. granice tylnych kwadrantów powięzi powierzchownej.

Kwadrant Granice górne i dolne Granice boczne i przyśrodkowe
q-re-me-cp Krawędź górna oczodołu, część przyśrodkowa

Brzeg dolny kości potylicznej 
Linia pośrodkowa czaszki 
Guzy czołowe

q-re-la-cp Krawędź górna oczodołu, część boczna
Brzeg dolny wyrostka sutkowatego

Guzy czołowe
Brzeg tylny małżowiny usznej

q-re-me-cl Brzeg dolny kości potylicznej
Linia poprzeczna na poziomie siódmego kręgu szyjnego

Linia więzadła karkowego
Brzeg boczny mięśnia najdłuższego szyi 

q-re-la-cl Brzeg dolny wyrostka sutkowatego
Kąt górny łopatki

Brzeg boczny mięśnia najdłuższego szyi
Brzeg zewnętrzny mięśnia czworobocznego

q-re-me-th Linia poprzeczna na poziomie pierwszego kręgu 
piersiowego
Linia poprzeczna na poziomie jedenastego kręgu 
piersiowego

Więzadło nadkolcowe, część piersiowa
Na masie mięśniowej mięśnia najdłuższego klatki piersiowej

q-re-la-th Brzeg boczny łopatki, część dolna
Brzeg dolny jedenastego żebra 

Brzeg boczny mięśnia najdłuższego klatki piersiowej
Linia śródpachowa

q-re-me-lu Linia poprzeczna na poziomie jedenastego kręgu 
piersiowego
Więzadło biodrowo-lędźwiowe

Więzadło nadkolcowe, część lędźwiowa
Na masie mięśniowej mięśnia prostownika grzbietu w odcinku 
lędźwiowym 

q-re-la-lu Brzeg dolny jedenastego żebra
Brzeg górny grzebienia biodrowego

Brzeg boczny mięśnia prostownika grzbietu w odcinku lędźwiowym
Linia śródpachowa

q-re-me-pv Więzadło biodrowo-lędźwiowe
Więzadło krzyżowo-ogonowe

Więzadło nadkolcowe, część krzyżowa
Więzadła krzyżowo-biodrowe grzbietowe

q-re-la-pv Brzeg dolny grzebienia biodrowego
Brzeg górny mięśnia gruszkowatego

Więzadła krzyżowo-biodrowe grzbietowe
Krętarz większy i mięsień pośladkowy mały

q-re-me-cx Więzadło krzyżowo-ogonowe
Boczna część brzegu dolnego mięśnia pośladkowego 
wielkiego 

Kość ogonowa
Brzeg przyśrodkowy więzadła krzyżowo-guzowego

q-re-la-cx Brzeg dolny mięśnia gruszkowatego
Brzeg dolny i boczny mięśnia pośladkowego wielkiego

Brzeg boczny więzadła krzyżowo-guzowego
Krętarz większy

q-re-me-ge Przyśrodkowa część brzegu dolnego mięśnia 
pośladkowego wielkiego 
Brzeg przyśrodkowy dołu podkolanowego 

Brzeg tylny pochewki mięśnia smukłego
Brzeg przyśrodkowy mięśnia dwugłowego uda

q-re-la-ge Boczna część brzegu dolnego mięśnia pośladkowego 
wielkiego
Brzeg boczny dołu podkolanowego

Brzeg przyśrodkowy mięśnia dwugłowego uda
Brzeg tylny pasma biodrowo-piszczelowego

q-re-me-ta Brzeg przyśrodkowy dołu podkolanowego 
Krawędź tylna kostki przyśrodkowej

Brzeg przednio-przyśrodkowy mięśnia płaszczkowatego
Linia pionowa między dwiema głowami mięśnia brzuchatego łydki

q-re-la-ta Brzeg boczny dołu podkolanowego
Krawędź tylna kostki bocznej

Linia pionowa między dwiema głowami mięśnia brzuchatego łydki
Przedział mięśnia strzałkowego długiego

q-re-me-pe Od tyłu kostki przyśrodkowej do całej strony 
podeszwowej stopy

Od przedziału mięśnia odwodziciela palucha do przedziału mięśnia 
odwodziciela palca małego

q-re-la-pe Od tyłu kostki bocznej do końca piątego palca Od przedziału mięśnia odwodziciela palca małego do grzbietowej 
strony piątej kości śródstopia

q-re-me-sc Brzeg górny mięśnia zębatego tylnego górnego
Brzeg dolny mięśnia zębatego tylnego górnego

Więzadło nadkolcowe między I a III kręgiem piersiowym 
Brzeg przyśrodkowy dołu nadgrzebieniowego

q-re-la-sc Brzeg przedni dołu nadgrzebieniowego
Brzeg górny grzebienia łopatki

Brzeg przyśrodkowy dołu nadgrzebieniowego
Brzeg boczny dołu nadgrzebieniowego 

q-re-me-hu Brzeg dolny grzebienia łopatki
Kąt dolny łopatki 

Brzeg przyśrodkowy łopatki
Ścięgno początkowe mięśnia trójgłowego ramienia

q-re-la-hu Brzeg tylny wyrostka barkowego
Ścięgno końcowe mięśnia naramiennego

Brzeg tylny mięśnia naramiennego
Na mięśniu naramiennym, między częścią przednią a tylną

q-re-me-cu Brzeg dolny mięśnia naramiennego
Brzeg górny nadkłykcia przyśrodkowego

Przegroda międzymięśniowa przyśrodkowa ramienia
Na mięśniu trójgłowym ramienia, w połowie jego długości 

q-re-la-cu Brzeg tylny ścięgna naramiennego
Brzeg górny nadkłykcia bocznego

Na mięśniu trójgłowym ramienia, w połowie jego długości 
Przegroda międzymięśniowa boczna ramienia

q-re-me-ca Brzeg dolny nadkłykcia przyśrodkowego
Linia tylna nadgarstka, strona łokciowa

Od brzegu tylnego kości łokciowej do brzegu przyśrodkowego mięśnia 
prostownika łokciowego nadgarstka

q-re-la-ca Brzeg dolny nadkłykcia bocznego
Linia tylna nadgarstka, strona promieniowa 

Brzeg boczny mięśnia prostownika łokciowego nadgarstka
Pochewka mięśni prostowników promieniowych nadgarstka  

q-re-me-di Linia tylna nadgarstka, strona łokciowa
Końce palców III, IV i V

Piąta kość śródręcza
Trzecia kość śródręcza

q-re-la-di Linia tylna nadgarstka, strona promieniowa
Końce palców I i II 

Trzecia kość śródręcza
Brzeg boczny wyniosłości kłębu kciuka
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a

acetylocholina, 279
akupunktura, 204
allodynia, 322
amphioxus, 43
anabolizm, 275, 312
anemia, 239
aparat:
 endokrynny, 234
 fotoreceptorowy, 248
 hematopoetyczny, 238
 krążenia, 222
 mechanoreceptorowy, 250
 moczowy, 225
 trawienny, 211
aurikuloterapia, 204

b

Baldissera, 201
Barral, 17, 261
Blaszka sitowa kości sitowej, 150
Błona bębenkowa, 148
Błona bębenkowa, 32, 148
Błona gardłowo-podstawna, 95
Błona mięśniowa, 40, 59
Błona śluzowa jamy ustnej, 151
Bolesne miesiączkowanie, 129
Ból:
 głęboki, 77
 rzutowany, 201
 somato-trzewny, 78, 197
 somatyczno-somatyczny, 196
 trzewno-somatyczny, 200
 trzewno-trzewny, 198
Brodawka większa dwunastnicy,   
 124

C

cellulitis, 265
choroby somato-psychogeniczne,   
 341
ciałko aortalne przyzwojowe, 109
czepiec ścięgnisty, 288
czerwony szpik kostny, 238
człowiek rdzeniowy, 136

d

Duszność 108, 210
Dysuria, 227

e

efekt domina, 85
eksterocepcja, 340
emocje, 340
endoderma, 24
erytropoeza, 238

F

Feromony, 168
Funkcja parakrynna, 166

g

gradówka, 249
grasica, 48
guyton a.c., 59

H

Hammer, 324
Hibernacja, 275
Homeostaza, 266
Hormonalne osie, 203

I

interocepcja, 166, 340

J

Jama:
 klatki piersiowej, 103
 lędźwiowa, 117
 miednicza, 129
 nosowa, 143
 otrzewnej, 29
 słuchowa, 143
 szyjna, 91
Jarricot, 82
Jądra, 138
Jednostka:
 mięśniowo-powięziowa, 39
 narządowo-powięziowa, 35
Jelito cienkie, 40, 41, 52
Jelito grube, 40, 52
Jęczmień, 249
Język, 96

k

kanały półkoliste, 149, 250
kapilary limfatyczne, 274
karta pacjenta, 85, 190, 291
katabolizm, 125, 312
katenaria, 125, 184
kępki peyera, 271
kłębek szyjny, 97
kolagenopatie, 295
komórka wielopotencjalna, 238
kompensacje:
 zewnętrzne, 196
 wewnętrzne, 198
konstrukcja (struktura) cięgnowa,   
 68
 płaska, 68
 podwójnie zakrzywiona, 69

Indeks



 wewnętrzna, 68
 zewnętrzna, 68
konstrukcja geodezyjna, 67
konstrukcja naprężana statycznie,   
 67
krążenie krwi, 47
krwotok, 337

L

leptyna, 307
linia graniczna pomiędzy aparatami  
 a systemami, 238

ł

Łuk odruchowy bólu żołądka, 200
Łuszczyca, 318

m

macica, 139
medycyna chińska, 82, 266
membrana, 68
meridian nerki, 202
metabolizm, 275
meteopatia, 323
mezenchyma, 24
mezoderma, 24
miednica mniejsza, 352
mięsień błony kurczliwej, 194
mięśnie gładkie, 23
mięśnie języka, 210
most wiszący, 182

n

nadczynność tarczycy, 99
nadnercze, 125, 48
nerw językowo-gardłowy, 175
nerw potyliczny większy, 328
nerw przeponowy, 175
nerw trójdzielny, 353
nerw twarzowy, 147
nerwy skórne, 324, 354
neurony śródścienne, 213
neuropeptyd Y, 307
neuropsychologia, 333
niedoczynność tarczycy, 99
noradrenalina, 268, 277

o

obrzęk, 299
obwód lokalnych odruchów   
 śródściennych, 59
odporność niespecyficzna, 301
odporność specyficzne, 301
odpowiedź immunologiczna, 299
okostna, 240, 243
opadanie powieki górnej, 249
opłucna ścienna, 106
opłucna śródpiersiowa, 106
opłucna trzewna, 106
osierdzie, 108, 110
osklepek opłucnej, 106
oś hormonalna, 235
otrzewna, 28, 160
otyłość przerostowa, 310
otyłość rozrostowa, 310

P

parathormonu, 199
parenchyma, 43
patologie wielonarządowego, 237
perystaltyka , 58-60
pęcherz moczowy, 135
pępek, 75, 195
pincement, 258
pochewka:
 gruczołowa, 27, 91
 m. prostego brzucha, 25, 334
 moczowodu, 123
 naczyniowa, 38, 96
 nadnerczy, 125
 okołotarczowa, 31
 tarczowa, 31
 trzewna, 28, 94
 trzewna szyi, 106
podniebienie miękkie, 95
pokrzywka, 322
połykanie, 58, 96, 213
powięzie mózgu, 336
powięź:
 gałki ocznej, 248
 głęboka, 261
 m. zasłaniacza wewnętrznego, 226
 mięśniowa, 62
 mocująca, 28
 namięsna, 25, 333
 nasienna, 138
 nerkowa, 120, 273
 oczodołowa, 248
 odbytnicy, 132

 okołogardłowa, 95, 213
 okrywająca, 23, 40
 powierzchowna, 245, 261
 przedkręgowa, 96
 scarpy, 288
 skrzydłowa, 96
 ścienna, 40
 Treitza, 120
 wewnętrzna, 62
 zaotrzewnowa, 122, 155
 zasłonowa, 226
powrózek nasienny, 130, 138
propriocepcja, 355
przeciwciała, 295, 301
przegroda poprzeczna, 36, 173
przekątne tułowia, 187
przewód żółciowy wspólny, 124,   
 212
przydanka, 30, 109, 121
przytarczyce, 98
psychosomatyczne, 307
punkty obrotu, 189
punkty:
 otwarcia, 204
 mu, 82
 shu, 82
 mocujące, 113
 węzłowe, 353

R

Rekin, 46, 277
Rolf ida, 286
Rotacja żołądka, 173
Rozcięgno dźwigacza powieki   
 górnej, 248
Rumień guzowaty, 53

s

sekwencja:
 aparatowo-powięziowe, 155
 gruczołowa, 163
 naczyniowa, 162
 receptorowa, 166, 245
 trzewna, 160
sieć mniejsza, 58, 60
sieć większa, 120
skórne zakończenia nerwowe, 320
somatopleura, 172
spastyczność, 337
splot:
 trzewny, 276
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 żołądkowy górny, 60
spojówka, 249
stereopsja, 147
stereopsja, 147, 248
stres, 266
szok termiczny, 317
szumy uszne, 250
Śledziona, 239
Ślinotok, 151
Środek ścięgnisty przepony, 124,   
 233

t

Tachykardia, 110
Tarczyca, 98
Teleangiektazje, 224
Tensory:
 przednio-tylne, 70
 boczno-boczne, 71
 skośne, 71
Tkanka:
 limfoidalna, 295
 luźna, 110
 łączna, 24
 mięśniowa, 23
 nabłonkowa, 23
 nerwowa, 24
 tłuszczowa, 275
Torebka glissona, 31, 124
Trąbka słuchowa eustachiusza, 250
Troczek skóry, 259, 264
Trójkąt:
 moczowo-płciowy, 136, 225
 kulszowo-odbytniczy, 225
Twardzina, 269
Tyroksyna, 98

U

uchyłki jelita, 134
układ:
 autonomiczny, 323
  adenosympatyczny, 177
  enteryczny, 52
  ortosympatyczny, 176, 267
  parasympatyczny, 176, 268
 nerwowy:
  obwodowy, 265, 320
  ośrodkowy, 265, 336
unerwienie autonomiczne, 53-55

W

warunki graniczne, 69, 91
wątroba, 31
węzły chłonne, 298
więzadło:
 maciczno-jajnikowe, 137
 nadkolcowe, 71
 obłe macicy, 138
 przeponowo-okrężnicze, 79, 133
 sierpowate wątroby, 29
 szerokie macicy, 234
 trójkątne wątroby, 124
 wieszadłowe jajnika, 137
worki limfatyczne, 274
wpust żołądka, 121
wsierdzie, 108
wskaźnik masy ciała (Bmi), 310
wysięk, 224

z

zaburzenia wzwodu, 138
zapalenia tkanki podskórnej, 225
zapalenie pęcherza, 257, 360
zapalenie skóry, 265
zapalenie spojówek, 245, 249
zapalenie ucha, 250
zapalenie zatok, 96, 151
zator, 337
zespól złego wchłaniania, 313
zespół bark–ręka, 339
zespół jelita leniwego, 134
zrąb, 27
zwieracz oddiego, 124
zwierzęta stałocieplne, 310, 323
zwój:
 autonomiczny, 46, 65
 enteryczny, 53
  lędżwiowy, 278
  miedniczny, 279
  piersiowy, 279
  szyjny, 109
 przykręgowy, 21, 278
 przedkręgowy, 21, 278
 zewnątrzścienny, 52, 61

Ż

Żołądek, 120
Żylaki, 224
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