
P
rzyj´cie przez
cz∏owieka po-
stawy pionowej
wymaga∏o wielu

zmian ewolucyjnych
w systemie podporo-
wym narzàdów miedni-
cy s∏u˝àcych z jednej
strony utrzymaniu sta-
∏ej pozycji tych narzà-
dów, z drugiej strony
„zamkni´ciu“ miednicy
od do∏u w celu zapobie-
gania obni˝eniu i wypa-
daniu narzàdów z za-
chowaniem czynnoÊci
fizjologicznych, jak
okresowe oddawanie
moczu i stolca. Wyra-
zem szczególnego przy-
stosowania si´ anatomii
i funkcji kobiecego dna
miednicy jest jego ada-
ptacja dla potrzeb od-
bycia porodu drogami
natury z mo˝liwoÊcià
powrotu do wyjÊciowe-
go stanu po urodzeniu
dziecka. 

Podstawowà czynnoÊcià mi´Êni jest
kurczenie si´. W mi´Êniach poprzecz-
nie prà˝kowanych funkcja ta jest wy-
wo∏ywana przez motoneurony pobu-
dzajàce komórki mi´Êniowe przez sy-
napsy nerwowo - mi´Êniowe. Grupa
motoneuronów jednego mi´Ênia to jà-
dro ruchowe. Jeden motoneuron
i pewna liczba unerwianych przez nie-
go komórek mi´Êniowych tworzy jed-
nostk´ ruchowà.  Komórki mi´Êniowe
nale˝àce do ró˝nych jednostek rucho-
wych sà przemieszane w obr´bie mi´-
Ênia. Na przekroju poprzecznym mi´-
Ênia stwierdza si´ terytoria jednostek
ruchowych, czyli obszary jakie zajmu-
jà komórki mi´Êniowe danej jednostki

motorycznej. Liczb´ komórek mi´-
Êniowych poprzecznie prà˝kowanych
unerwianych przez jeden motoneuron
nazywa si´ wspó∏czynnikiem unerwie-
nia.

Na podstawie przebiegu skurczu wy-
ró˝nia si´ 3 g∏ówne typy jednostek ru-
chowych: 1/ wolnokurczliwe-S (ang.
Slow) zawierajàce w∏ókna typu I, 2/
szybkokurczliwe, odporne na zm´cze-
nie - FR (ang. Fast Resistant) zawierajà-
ce w∏ókna typu IIA, 3/ szybkokurczli-
we, m´czàce si´ - FF zawierajàce w∏ók-
na typu II B (ang. Fast Fatigable). 

Prawid∏owà pozycj´ i funkcj´ narzà-
dów w miednicy mniejszej warunkujà
mi´Ênie, wi´zad∏a i powi´zie tworzàce

wspó∏dzia∏ajàcy system podporowy
i zawieszajàcy. Mi´Ênie nadajà narzà-
dom w∏aÊciwy kszta∏t i wytrzyma∏oÊç,
podczas gdy powi´ê podpiera i stabili-
zuje pozycj´ narzàdów, a wi´zad∏a za-
wieszajà je i stanowià punkty ∏àczàce
narzàdy z mi´Êniami. W mi´Êniówce
dna miednicy przewa˝ajà w∏ókna wol-
nokurczliwe nad szybkokurczacymi
si´.  Dzi´ki temu mo˝liwe jest utrzy-
manie pewnego napi´cia mi´Êni dna
miednicy w odpowiedzi na istniejàce
sta∏e obcià˝enie w∏ókien ciÊnieniem
wewnàtrzbrzusznym. JednoczeÊnie
obecnoÊç w∏ókien typu II umo˝liwia
ich rekrutacj´ w razie potrzeby prze-
ciwstawienia si´ nag∏emu wzrostowi
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Przepona moczowo - p∏ciowa
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A N A T O M I A

Mi´Ênie  dna miedn icy
-  budowa i funkc jonowanie

lek. med. El˝bieta ÂwieÊciak
Oddzia∏ Ginekologiczny Szpitala Bielaƒskiego im. Ks. J. Popie∏uszki w Warszawie
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obcià˝enia. 
Miskowato ukszta∏towane mi´Ênie

dna miednicy u∏o˝one sà warstwowo
w 3 pi´tra: górne, Êrodkowe i dolne.
Górne pi´tro (przepona miednicy) sta-
nowi w g∏ównej mierze mi´sieƒ dêwi-
gacz odbytu oraz mi´sieƒ guziczny
i zwieracz zewn´trzny odbytu. Mi´Ênie
guziczne biorà poczàtek w bocznej dol-
nej cz´Êci przedniej powierzchni koÊci
krzy˝owej i zw´˝ajàc si´ wnikajà do
kolców kulszowych. Mi´Ênie guziczne
le˝àc na górnej powierzchni wi´zade∏
krzy˝owo-kolcowych biegnà w kierun-
ku bocznym i tylnym. Przepona mied-
nicy ma kszta∏t litery U z wolnymi ra-
mionami skierowanymi do przodu
i obejmujàcymi przestrzeƒ zwanà roz-
worem moczowo-p∏ciowym. Tonus
spoczynkowy przepony miednicy
utrzymuje przyleganie Êcian pochwy
i zamkni´cie odbytnicy. W sk∏ad mi´-
Ênia dêwigacza wchodzà: mi´sieƒ ∏ono-
wo - odbytniczy i ∏onowo - pochwowy
otaczajàcy pochw´ i odbytnic´, mi´-
sieƒ ∏onowo - guziczny i kulszowo - gu-
ziczny. Od przodu górne pi´tro tworzy
mi´sieƒ ∏onowo-guziczny rozpoczyna-
jàcy si´ oko∏o 1,5 cm powy˝ej dolnego
brzegu spojenia ∏onowego; przyÊrod-
kowo w∏ókna tego mi´Ênia wnika-
jà do bocznej Êciany dystalnej cz´-
Êci pochwy oraz otaczajà odbytni-
c´.  Skurcz mi´Ênia ∏onowo-guzicz-
nego pociàga narzàdy ku przodo-
wi. Tu˝ za odbytnicà mi´sieƒ ten
∏àczy si´ z w∏óknami strony prze-
ciwnej, w∏óknami mi´Ênia guzicz-
nego i biodrowo - guzicznego for-
mujàc p∏aszczyzn´ dêwigacza, któ-
ry wnika do tylnej Êciany odbytni-
cy. Bocznie w∏ókna dêwigacza
przyczepiajà si´ do pogrubia∏ego
pasma powi´zi zwanej ∏ukiem Êci´-
gnistym dêwigacza. Skurcz tylnej
cz´Êci dêwigacza pociàga narzàdy,
a szczególnie odbytnic´, ku ty∏owi.
Mi´Ênie górnego pi´tra majà kie-
runek horyzontalny i napinajàc
narzàdy w kierunku przednio - tyl-
nym spe∏niajà rol´ podpierajàcà
oraz otwierajàcà i zamykajàcà cew-
k´ moczowà, pochw´ i odbyt. 

Mi´sieƒ pod∏u˝ny odbytu two-
rzy pi´tro Êrodkowe (∏àczàce); ma
kierunek wertykalny i kurczàc si´
zamyka szyj´ p´cherza podczas
wysi∏ku, zaÊ relaksujàc umo˝liwia
mikcj´. Od góry bierze w∏ókna
z p∏aszczyzny dêwigacza, bocznie
jest cz´Êcià mi´Ênia ∏onowo - gu-

zicznego i ∏onowo - odbytniczego, a od
do∏u ∏àczy si´ ÊciÊle z warstwà g∏´bokà
i powierzchownà zwieracza zewn´trz-
nego odbytu. Mi´sieƒ ten nie wnika
do rectum, ale jedynie otacza odbytni-
c´ od ty∏u. Poniewa˝ dêwigacz odbytu
wnika w tylnà Êcian´ odbytnicy, a mi´-
sieƒ pod∏u˝ny jest ÊciÊle po∏àczony ze
zwieraczem zewn´trznym odbytu to
podczas skurczu tego ostatniego p∏asz-
czyzna dêwigacza b´dzie pociàgana ku
do∏owi. 

Dolne pi´tro zwane przeponà mo-
czowo - p∏ciowà pe∏ni rol´ kotwiczàcà
i zapobiega zeÊlizgiwaniu si´ narzàdów
miednicy we wrota dêwigacza odbytu.
Przepon´ moczowo - p∏ciowà tworzà:
mi´sieƒ poprzeczny krocza powierz-
chowny i g∏´boki, mi´sieƒ opuszkowo
- jamisty i kulszowo - jamisty oraz
zwieracz cewki moczowej. Dolna war-
stwa kurczàc si´ stabilizuje dystalnà
cz´Êç cewki, pochwy i odbytu i wspo-
maga utrzymywanie narzàdów brzusz-
nych w ich w∏aÊciwej pozycji. 

Ârodek Êci´gnisty krocza zlokalizo-
wany w tylnej cz´Êci przepony moczo-
wo-p∏ciowej jest zasadniczym punk-
tem przyczepu dla mi´Ênia opuszkowo
- jamistego, zwieracza zewn´trznego

odbytu oraz mi´Ênia pod∏u˝nego od-
bytu. Górna cz´Êç Êrodka Êci´gnistego
krocza ∏àczy si´ z guzowatoÊcià kulszo-
wà za pomocà w∏ókien silnego mi´Ênia
poprzecznego g∏´bokiego krocza, któ-
ry stabilizuje bocznie Êrodek Êci´gni-
sty. Dodatkowo Êrodek Êci´gnisty kro-
cza jest napinany przez zwieracz ze-
wn´trzny odbytu. Skurcz mi´Ênia
opuszkowo - gàbczastego otaczajàcego
przedsionek pochwy i przylegajàcego
do Êrodka Êci´gnistego krocza zw´˝a
wejÊcie do pochwy, a mi´sieƒ kulszo-
wo jamisty relaksuje ujÊcie zewn´trzne
cewki. 

Osobnego omówienia wymaga mi´-
sieƒ ∏onowo - odbytniczy zaliczany do
górnego pi´tra, poniewa˝ bierze poczà-
tek od w∏ókien mi´Ênia ∏onowo - gu-
zicznego, nieco bardziej przyÊrodkowo
od niego. Mi´sieƒ ∏onowo - odbytni-
czy ma kierunek pionowy, a jego w∏ók-
na  przebiegajà przez wszystkie trzy
pi´tra i ÊciÊle przylegajà do odbytnicy
wnikajàc w jej tylnà Êcian´. Pe∏ni on
g∏ównà rol´ zamykajàcà odbytnic´.  

Niewidoczne mi´Ênie dna miednicy
kobiecej mogà ulegaç uszkodzeniom
w ró˝nych mechanizmach. Bywa, ˝e
u kobiet uraz powstaje równie˝ w prze-
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mi´sieƒ
gruszkowaty

mi´sieƒ
guziczny

mi´sieƒ
biodrowo-
guziczny

mi´sieƒ
∏onowo-
guziczny

przepona moczowo- p∏ciowa 
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Warstwa górna mi´Êni miednicy
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LP -
p∏aszczyzna
mi´Ênia
dêwigacza 

PUL -
wi´zad∏o
∏onowo-
cewkowe
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biegu stanu fizjologicznego jak poród.
W nast´pstwie porodu drogami natury
uszkodzenie mi´Êni mo˝e byç mecha-
niczne (p´kni´cie, rozerwanie), cz´Êciej
jednak jest wtórne do urazu w∏ókien
nerwowych zaopatrujàcych dany obszar
mi´Êniowy. Znany jest fakt, ˝e rozmiar
mechanicznego uszkodzenia mi´Ênia
jest proporcjonalny do pracy, jakà wy-
konujà w∏ókna przesuwajàc si´ wzgl´-
dem siebie pomno˝onej przez pokonanà
odleg∏oÊç. Uszkodzenie mechaniczne
powstaje, jeÊli mi´sieƒ rozciàgnie si´
o ponad po∏ow´ swojej wyjÊciowej d∏u-
goÊci. Z oczywistego powodu nie jest
znany stopieƒ rozciàgni´cia dêwigacza
odbytu w czasie porodu, jednak wiado-
mo, ˝e w najwi´kszym stopniu,  propor-
cjonalnym do Êrednicy g∏ówki p∏odu
rozciàgajà si´ przyÊrodkowe cz´Êci mi´-
Ênia ∏onowo-guzicznego. Tymczasem
w odniesieniu do w∏ókien nerwowych
krytyczne rozciàgni´cie to 6-22% po-
czàtkowej d∏ugoÊci nerwu. Innà przy-
czynà uszkodzenia natury neuromi´-
Êniowej mo˝e byç nie tylko nadmierne
rozciàgni´cie tkanek, ale równie˝ ucisk
nerwu czy przerwanie jego ciàg∏oÊci. 

Mi´Ênie dna miednicy reagujà ak-
tywnie na zmiany ciÊnienia i inne sta-
ny dotyczàce miednicy. Niestety nie
potrafimy naprawiaç operacyjnie

uszkodzonych lub zniszczonych mi´Êni
i nerwów somatycznych, które obok
powi´zi i wi´zade∏ sà równie zna-
czàcymi elementami systemu pod-
pierajàcego narzàdy. Nawet jeÊli
tkanka ∏àczna podporowa jest
nienaruszona to uszkodzenie
mi´Êni lub ich unerwienia
skutkuje dolegliwoÊciami lub
objawami dysfunkcji narzà-
dów miednicy mniejszej. 

■

A N A T O M I A

Anatomia miednicy

powi´ê
krocza

mi´sieƒ
∏onowo-
odbytniczy

Êrodek
Êci´gnisty
krocza

mi´sieƒ
zwieracz
zewn. odbytu

mi´sieƒ pod∏u˝ny odbytu

wi´zad∏o
odbytniczo-guziczne

p∏aszczyzna
mi´Ênia

dêwigacza
odbytu 
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1. Liczba mieszkaƒców 2. Liczba 3. Liczba 4. Liczba podmiotów 5. Czas podpisania 6. Okres oczekiwania na realizacj´ wniosku na
na 1 punkt ewidencyjny punktów mieszkaƒców realizujàcych umowy z podmiotami a) AS b) PM c) PO d) WS    e) CPAP

(w tys.) ewidencyjnych (w tys.) wnioski realizujàcymi wnioski

50 20 1009 67 21 dni nb* nb nb** nb nb
65 16 1038 78 do 14 dni nb nb nb nb nb
143 23 3278 454 do 30 dni 7 dni nb 7 dni nb 7 dni
233 9 2098 165 14 dni nb nb nb nb nb
239 5 1194 75 30 dni nb nb nb nb nb
285 5 1426 116 do 14 dni nb nb nb nb nb
291 16 4660 544 nb nb nb nb nb nb
319 4 1277 263 14 dni nb nb nb nb nb
512 5 2559 170 21 dni 1 mc nb nb nb nb
517 4 2066 79 nb nb nb nb nb nb
542 4 2168 233 21 dni nb nb nb nb nb
564 6 3386 224 14 dni 1 mc nb nb nb nb
720 4 2880 145 do 21 dni nb nb nb nb nb
846 2 1693 108 14 dni nb nb nb nb nb
863 6 5176 226 21 dni nb nb nb nb nb
2204 1 2204 113 nb nb nb nb nb nb

Lubuskie
Opolskie
Ma∏opolskie
Podkarpackie
Podlaskie
Warmiƒsko-mazurskie
Âlàskie
Âwi´tokrzyskie
¸ódzkie
Kujawsko-pomorskie
Lubelskie
Wielkopolskie
DolnoÊlàskie
Zachodniopomorskie
Mazowieckie
Pomorskie

Ranking wojewódzkich oddzia∏ów NFZ - organizacja zaopatrzenia

w Êrodki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne
(kolejnoÊç w rankingu wg liczby mieszkaƒców przypadajàcych na jeden punkt ewidencyjny)

AS - aparat s∏uchowy; PM - pieluchy i pieluchomajtki; PO - przedmioty ortopedyczne; WS - worki stomijne, CPAP - aparaty do leczenia obturacyjnego bezdechu sennego; nb - na bie˝àco, * dzieci na
bie˝àco, doroÊli - 3 mc; ** wózki inwalidzkie, indywidualne przedmioty pionizujàce - 1 mc

Opr. K. Ciepiela na podstawie danych z oddzia∏ów NFZ
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