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Śledziona 
 

Ogólnie 

Śledziona jest wielkości pięści i leży wewnątrzotrzewnowo w lewej okolicy podżebrowej 

(regio hypochondriaca sinistra), bezpośrednio do tyłu od żołądka i czaszkowo od więzadła 

przeponowo-okrężniczego (lig. phrenicocolicum). Ma mniej więcej 4 cm grubości, 7 cm 

szerokości i 11 cm długości. Jej ciężar wynosi 150-200 g. 

 

Budowa 
Miąższ biały z tkanki limfatycznej 

Miąższ czerwony z zatok  śledziony i małych naczyń krwionośnych o delikatnych ścianach. 

 

Funkcje 
- ochrona przed infekcjami 

- odbudowa starych erytrocytów 

- magazynowanie trombocytów 

- wychwytywanie małych skrzepów 

 

Topografia 
Czaszkowo: żebro 8-9, kąt dolny łopatki 

Ogonowo: koniec 12. żebra, na wysokości L1 

Wentralnie: 9. żebro 

Dorsalnie: kąty żebra 10. i 11. 

 

Umocowanie: 
Więzadło śledzionowo-nerkowe (lig. splenorenale): od wnęki śledziony do otrzewnej 

ściennej 

Więzadło żołądkowo-śledzionowe (lig. gastrosplenicum): od krzywizny większej żołądka do 

wnęki śledziony 

Więzadło trzustkowo-sledzionowe (lig. pancreaticosplenicum) 

Wnęka śledziony 

 

Unaczynienie 
Tętnice: tętnica śledzionowa (lewa odnoga pnia trzewnego) 

Żyły: żyła śledzionowa 

 

Unerwienie 
Sympatyczne: Th5-9 przez nerw trzewny większy (n splanchnicus major) 

Parasympatyczne: nerw błędny 

 

Ruchomość 
Śledziona podąża za ruchami przepony i w czasie wdechu wykonuje lekkie przywiedzenie 

(podobnie jak lewa nerka). Okrężnica poprzeczna i żołądek mogą zmienić położenie 

śledziony. 

 

W trakcie wydechu główny ruch odbywa się kierunku doogonowym i lekko przyśrodkowo. 
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Dysfunkcja osteopatyczna 

Wszystkie narządy mogą ograniczać ruchy śledziony. 

„osłabienie immunologiczne” 

powiększenie śledziony 

zablokowania układu zawieszeń (więzadeł) 

 

Diagnoza 
1. badanie: zmiany w lewym łuku żebrowym 

2. palpacja: śledziona bez zaburzeń nie jest wyczuwalna palpacyjnie. Jest bardziej 

miękka niż wątroba. 

3. strefy Jarricota: dermatom Th9 

 

Testy 
1. Palpacja 

Jedną ręką przesunąć lewy łuk żebrowy w kierunku przyśrodkowo-wentralno-doogonowym. 

Drugą ręką poszukać śledziony w kierunku boczno-kranialno-dorsalnym. 

 

2. Więzadło przeponowo-okrężnicze 

pozycja wyjściowa: pacjent siedzi i wykonuje lekkie zgięcie boczne w lewo 

opuszki palców obu dłoni wyczuwają okrężnicę poprzeczną i podążają za nią aż do zgięcia. 

Więzadło przeponowo-okrężnicze można wyczuć palpacyjnie nieco bardziej w prawo. 

Wykonanie: sprawdzić elastyczność poprzez zgięcie boczne w prawo 

 

Terapia 
1. Rozciąganie więzadła trzustkowo-śledzionowego  

Pozycja wyjściowa: w leżeniu na plecach. Jedna ręka w kontakcie z przyśrodkowym 

brzegiem śledziony. Bezpośrednio z tego miejsca druga ręka ma kontakt z ogonem trzustki. 

Wykonanie: lekko odsunąć obie ręce od siebie. Przytrzymać lub delikatnie i rytmicznie 

mobilizować. 

 

2. Rozciąganie więzadła żołądkowo-śledzionowego 

Pozycja wyjściowa: w leżeniu na plecach. Jedna ręka ma kontakt na przyśrodkowej stronie 

śledziony lub z 10. żebrem, podczas gdy druga unieruchamia krzywiznę większą żołądka. 

Wykonanie: obie ręce odsunąć lekko od siebie. Przytrzymać lub lekko i rytmicznie 

mobilizować. 
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1. żołądek 

2. nadnercze 

3. tętnica i żyła nerkowa 

4. więzadło żołądkowo-nerkowe 

5. krezka okrężnicy poprzecznej 

6. nerka 

7. moczowód 

8. 12. żebro 

9. więzadło przeponowo-okrężnicze 

10. śledziona 

11. opłucna 

12. płuco 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Więzadło przeponowo-okrężnicze pozycja wyjściowa: zob. test 

wykonanie: rytmiczna mobilizacja: zgięcie boczne wariant: utrzymać aż do chwili 

rozluźnienia ucisk w kierunku kranialna-bocznym. 

 

4. Pompa śledziony 

Pozycja wyjściowa: pacjent w leżeniu na plecach. Lewa ręka leży pod łukiem żebrowym 

(brzegiem po stronie małego palca!) podczas gdy prawa ręka pociąga boczną część łuku 

żebrowego w kierunku doogonowo-przyśrodkowym. 

Wykonanie: przy pomocy lewej ręki wykonywać wibrację na śledzionie. 

 

5. Mobilizacja powięziowa 

na wdechu: ruch ślizgowy w kierunku doogonowym i przywodzenie. 

 

Nerki i moczowód 
 

Ogólnie: 

Nerki leżą pod przeponą i wewnątrzotrzewnowo, mają kształt fasoli. Lewa nerka leży nieco 

wyżej i jest większa niż prawa. 

Górny biegun leży przy 11. żebrze, zaś dolny przy L3-L4. Wnęka leży przy L1-L2. 

 Dwie strefy: 

Kora nerki (cortex renalis) 

Rdzeń nerki (medulla renalis) 

 

Moczowód jest strukturą o kształcie tuby i biegnie od miedniczki nerkowej doogonowo, do 

tyłu od brzegu mięśnia prostego brzucha. 

 

Występują w nim trzy przewężenia: 

 w miejscu wyjścia z miedniczki nerkowej 
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 przy skrzyżowaniu z tętnicą i żyłą biodrową wspólną, przy opuszczaniu mięśnia 

lędźwiowego 

 w ścianie pęcherza moczowego 

 

Nerka jest otoczona tłuszczem i leży w loży nerkowej. Jest ona ograniczona przez powięzi: 

 z przodu: przednia powięź nerkowa (powięź Grota) cienka. Prawa i lewa powięź są ze 

sobą połączone. 

 Z tyłu: tylna powięź nerkowa (powięź Grota lub Zuckernadl’a). Lewa i prawa powięź 

są rozdzielone. 

 Czaszkowo powięź przyczepiona jest do przepony 

 Ogonowo do powięzi biodrowej 

 

Połączenia 

Z tyłu: przepona (więzadło łukowate przyśrodkowe i boczne) 

           11. i 12. żebro 

           zachyłek żebrowo-przeponowy (recessus costodiaphragmaticus) 

           mięsień lędźwiowy, czworoboczny lędźwi, mięśnie międzypoprzeczne, mięsień  

           poprzeczny brzucha 

z przodu 

               po prawej: wątroba i pęcherzyk żółciowy 

                                 zagięcie wątrobowe jelita grubego i powięź von Toldt’a 

                                 Drugi odcinek dwunastnicy (duo 2) i głowa trzustki 

               po lewej: ogon trzustki 

                              żołądek (torba sieciowa – bursa omentalis) 

                              zagięcie śledzionowe jelita grubego i powięź von Toldt’a 

Czaszkowo: nadnercza (lig. intersureno-renalis) 

 
Fizjologia:  

1. Zadania: 

 Utrzymywanie prawidłowej koncentracji (stężenia) elektrolitów (izojonia) 

 Utrzymywanie gospodarki wodnej (izohydria) 

 Utrzymywanie ciśnienia osmotycznego (izotonia) 

 Wydalanie produktów przemiany materii 

 Wydalanie substancji obcych i ich produktów przemiany materii 

 

      - biorą udział w regulacji krążenia (mechanizm renina-angiotensyna) 

      - regulacja tworzenia krwi poprzez mechanizm erytropoetyny. 

 

2. Jedność funkcji 

nefron (1 do 1,5 miliona) 

 

. Kłębuszki nerkowe (glomerulus/torebka Bowmana) 

 Tętnica kłębuszkowa afferentne 

 Tętnica kłębuszkowi efferenta 

. Kanaliki (tabuli) 

 Kanalik proksymalny i dystalny 

 Pętla Henlego 

 

- w wyniku filtracji powstaje mocz pierwotny 
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- absorpcja i sekrecja odbywa się w kanalikach. 99% moczu pierwotnego jest 

reabsorbowana (w przeciwnym razie następowałaby zbyt duża utrata wody i elektrolitów). 

Produkty rozkładu (np.: kwas moczowy) nie są resorbowane. 

W ciągu godziny cała krew trzykrotnie przechodzi kontrolę nerkową 

(oczyszczanie/puryfikacja). Dzienne powstaje 170 litrów moczu pierwotnego, ale tylko 1,5 

litra moczu jest wydalane. 

 

3. Mechanizm renina-angiotensyna 

Wydajność filtracji jest zależna od ciśnienia krwi. 

Gdy ciśnienie krwi spada, nerka (w kanaliku dystalnym) produkuje reninę, przy czym 

powstaje angiotensyna II. 

Powoduje to zwężenie obwodowych naczyń krwionośnych, uwolnienia aldosteronu (krążący 

płyn) i aktywację uczucia pragnienia. 

 

4. ADH 

Reguluje absorpcję wody po to, aby stężenie uwalnianych substancji w płynach organizmu 

utrzymywało się na stałym poziomie (moczówka prosta – diabetes insipidus) 

 

5. Mechanizm erytropoetyny 

Hormon ten powoduje wzmożenie erytropoezy w szpiku kostnym. 

 

Unaczynienie i innerwacja 

Tętnice: 

Tętnica nerkowa a. renalis (suprarenalis): odchodzi od aorty ok. 1 cm poniżej tętnicy 

krezkowej górnej. 

 

Żyły: 

Żyła nerkowa v. renalis (suprarenalis): żyła główna dolna 

 

Unerwienie: 

Splot nerkowy 

 

Ruchomość 

W czasie wdechu nerka porusza się doogonowo (wzdłuż mięśnia lędźwioweg), do przodu i 

bocznie, wykonując jednocześnie rotację zewnętrzną (ok. 80%) 

Oś ruchu biegnie skośnie: od strony dorsalno-czaszkowo-przyśrodkowej do wentralno-

ogonowo-bocznej. 

 

W czasie wydechu nerka porusza się doczaszkowo 

 

Dysfunkcje osteopatyczne: 

A. ptoza (80% w prawo): 

 Kompresja nerwu międzyżebrowego (XII) 

 Kompresja nerwu biodrowo-podbrzusznego (n iliohypogastricus) lub biodrowo-

pachwinowego (n ilioinguinalis) 

 Kompresja nerwu płciowo-udowego (n genitofemoralis) 

 Kompresja nerwu udowego (n femoralis) 

 

B. przepona 

C. mięsień biodrowo-lędźwiowy i czworoboczny lędźwi 
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D. loża nerkowa 

E. moczowód: są 3 fizjologiczne przewężenia: 

1. przy wyjściu z miedniczki nerkowej 

2. przy skrzyżowaniu z naczyniami krwionośnymi 

3. przy ujściu do pęcherza moczowego 

 

Diagnostyka:  

 

1. Anamneza (bóle głowy, obrzęki): dysfunkcja nerek jest często pozbawiona 

symptomów i wywołuje objawy choroby w innych okolicach. 

2. Odruchy: 

                     Jarricot: wewnętrzna strona kolca biodrowego przedniego górnego 

                     Hipertonia mięśnia lędźwiowego 

                     Punkt Guyon’a: pod 12. żebrem 

                     Przestrzeń międzyżebrowa: miedzy 11. i 12. żebrem (powyżej punktu  

                     Guyon’a) 

 

 

Moczowód  
 

 Czaszkowo: ok. 4 palce w prawo i w lewo od pępka (na mięśniu lędźwiowym) 

 Ogonowo: punkt skrzyżowania pomiędzy linią łączącą kolec biodrowy przedni górny, 

a pionową linią biegnącą przez guzek łonowy (prawy i lewy) 

 Przy wejściu do pęcherza moczowego 

 

 

Nerka 

1. Klasycznie: 

 

1. prawa nerka 

jedna ręka do tyłu w kącie żebrowo-kręgowym. Opuszki palców dotykają 

wyrostków poprzecznych i uciskają rytmicznie do przodu. 

Jedna ręka (kość grochowata) z przodu w „rynience” (między okrężnicą 

wstępującą a duo II). 

 

2. lewa nerka 

podobne wykonanie. „Rynienka” jest węższa, a powięź Toldta biegnie dalej 

doogonowo. Czasami łatwiej jest, gdy górna część ciała jest ułożona nieco wyżej. 

Lewa nerka leży nieco w bok od FDJ (flexura duodenojejunalis) 

 

2. von Glenarda: 

Jedna ręka delikatnie chwytem szczypcowym ujmuje brzeg na wysokości pępka 

Jedna ręka uciska kością grochowatą w „rynience” doogonowo od pępka w kierunku 

heterolateralnego stawu krzyżowo-biodrowego. Ucisk biegnie w kierunku grzbietowym i 

czaszkowym. 

 

3. Ruchomość nerek 

Opuszki palców mają kontakt z dolnym biegunem nerki 
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Terapia: 

 

1. punkty spustowe (z tyłu): pole Grynfelta: 

                                                       bocznie i doogonowo: mięsień skośny  

                                                       wewnętrzny 

                                                       przyśrodkowo: prostownik grzbietu 

                                                       czaszkowo: 12. żebro (środkowa 1/3) 

                                                       przestrzeń międzyżebrowa 11-12 

                                                       bocznie: prostownik grzbietu 

2. Mobilizacje powięziowe: 

Po prawej: kranio-kaudalnie 

Po lewej: kranio-kaudalnie z lekkim przywiedzeniem 

 

 

3. Ptoza nerki według Glenarda 

 

podobnie jak przy palpacji. Przy wydechu w kierunku dorsalnym i kranialnym. 

W czasie wdechu przeciwstawić lekki opór temu ruchowi. 

Tak silnie jak pozwala na to tkanka (delikatnie i powoli)! 

Wariant: w pozycji siedzącej 

 

4. Rozciąganie powięzi nerkowej (np. prawej) 

           Pozycja wyjściowa: pacjent leży na lewym boku, dolna noga ugięta, górna 

wyprostowana i zwieszona poza stół. 

Pacjent trzyma swoje lewe kolano. 

Terapeuta ujmuje łuk żebrowy i wykonuje ucisk na udo. 

 

Wykonanie: przy wdechu pacjent wykonuje odwiedzenie, podczas gdy terapeuta stawia 

temu opór. 

Przy wydechu pacjent się rozluźnia, terapeuta zwiększa przywiedzenie i pociąga łuk 

żebrowy w kierunku doczaszkowym. 

 

Wariant: zgięcie stawów biodrowych. 

 

5.  Rozciąganie moczowodu 

 

1.1 Lokalnie 

 

Obiema dłońmi odszukać moczowód (w przypadku dysfunkcji wyczuwany jest jako twarde 

pasmo). 

Wykonać delikatne rozciąganie, aż struktura się rozluźni (nie rozciąganie skóry!). 

 

1.2 Ogólnie 

 

Jedna ręka na dolnym biegunie nerki. 

Druga ręka na moczowodzie. 

Przesunąć nerkę doczaszkowo, a moczowód doogonowo, aż wyczuwalne będzie wyraźne 

rozluźnienie. 
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Pęcherz moczowy 
 

Leży na dnie jamy brzusznej, do tyłu i w dół od gałęzi górnej kości łonowej. Przednia ściana 

jest częściowo zrośnięta ze ścianą jamy brzusznej i umocowana do pępka przy pomocy fałdu 

pępkowego pośrodkowego i przyśrodkowego. Bocznie pęcherz wypełnia całą jamę miednicy 

pomiędzy panewkami stawów biodrowych. Ma pojemność od 300 do 500 ml. 

 

Budowa 

Pęcherz składa się z trzonu i dna (dobrze przymocowanego). 

Trójkąt pęcherza leży pomiędzy moczowodem i cewką moczową. 

Pęcherz moczowy wyścielony jest nabłonkiem przejściowym i z wyjątkiem trójkąta pęcherza 

silnie pofałdowany (fałdy rezerwowe). 

 

Topografia: worek pęcherza 

- czaszkowo 

                jelito cienkie, (macica) 

- z przodu 

               kość łonowa i więzadła 

- z tyłu 

           pochwa i macica u kobiet 

           odbytnica u mężczyzn 

- ogonowo 

               moczowód, mięsień zasłaniacz wewnętrzny, mięsień gruszkowaty, krocze 

- bocznie 

              otrzewna 

 

Stabilizacja: 
 

 Powięź pęcherza (fascia vesicalis), powięź pępkowo-pęcherzowa (fascia umbilico-

prevesicalis) 

 Więzadło łonowo-pęcherzowe (lig. pubovesicale) u kobiet i łonowo-prostatowe (lig. 

puboprostaticus) u mężczyzn 

 Mięsień łonowo-pęcherzowy (m pubovesicalis), odbytniczo-pęcherzowy (m 

rectovesicalis) i odbytniczo-moczowodowy (m rectourethralis) połączony z mięśniem 

zasłaniaczem wewnętrznym i mięśniem dźwigaczem odbytu 

 moczownik (urachus) i więzadła pępkowe przyśrodkowe 

 

Unaczynienie i unerwienie: 
Parasympatyczne: S2 – S4 

Sympatyczne: L1 – L3 

 

Tętnice: pęcherzowa dolna i górna (od tętnicy biodrowej wewnętrznej) 

Żyły: żyła pęcherzowa (do żyły biodrowej wewnętrznej) 

 

Ruchomość 

Ruchy przednio-tylne 
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Fizjologia opróżniania pęcherza moczowego 
Receptory wrażliwe na rozciąganie, obecne w ścianie pęcherza aktywują sympatyczny układ 

nerwowy, mięśniówka pęcherza kurczy się, a ciśnienie wewnętrzne nadal rośnie. Skutkuje to 

dodatnim sprzężeniem zwrotnym do układu parasympatycznego (S2, S3, S4). 

Powstaje rynna w dnia trójkąta pęcherza, która umożliwia przejście pierwszej porcji moczu 

do cewki moczowej. Rozciąganie cewki moczowej (rozluźnienie wewnętrznego zwieracza 

cewki moczowej u wyjście pęcherza moczowego) umożliwia całkowite opróżnienie pęcherza. 

Na końcu, w wyniku działania tłoczni brzusznej, ciśnienie wzrasta jeszcze raz. 

 

Zaburzenia  

 

 jeśli pęcherz się obniży, macica jest pociągana wraz z nim, co prowadzi do tzw. 

wysiłkowego nietrzymania moczu. Tylne struktury stabilizujące poddają się 

(najczęstsze zaburzenie) (podcewkowa ściana pochwy) 

 mikcja może zostać zatrzymana poprzez świadome zamknięcie cewki moczowej. 

 u kobiet cewka moczowa jest krótsza, a zwieracz zewnętrzny mniej rozwinięty niż u 

mężczyzn. 

 zwieracz wewnętrzny, ze względu na swoje sąsiedztwo z macicą nie jest tak silny jak 

u mężczyzn. 

 poprzez połączenie z przednio-górną ścianą pochwy zablokowana ptoza pęcherza 

może zaburzyć cały kompleks trzewno-strukturalny. 

 zaburzenia wegetatywne: układ sympatyczny L1, L2. 

 

 

Diagnostyka 
(dysfunkcje pęcherza są prawie zawsze wtórne) 

1. anamneza 

2. strefy odruchowe: Jarricot powyżej spojenia łonowego w dermatozie Th 12 

3. kręgi L2 –L3 

4. testy:  

 

4.1 . moczownik (urachus) 

Jest zawsze wyczuwalny palpacyjnie na wysokości kresy białej. 

Wykonywane jest rozciąganie w kierunku podłużnym. 

 

4.2. więzadła łonowo-pęcherzowe ligg. pubovesicalia (pubo-urethralia): pacjent leży na 

plecach z ustawionymi nogami. Terapeuta wykonuje ucisk do tyłu od gałęzi górnej kości 

łonowej 

 w kierunku dorsalnym 

 dorsalno-kaudalnym 

 dorsalno-kranialnym 

4.3. Blaszka łonowo-pęcherzowo-maciczno- odbytniczo-krzyżowa (lamina pubo-vesico-

utero-recto-sacralis) 

 

Obie ręce położyć tak głęboko, jak to możliwe po prawej i lewej stronie pęcherza. 

Pęcherz należy poruszać w kierunku boczno-bocznym. Zablokowania podrażniają mięsień 

zasłaniacz wewnętrzny i biodra. 

 

4.4. Błona zasłonowa (membrana obturatoria) 
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wykonać ucisk pod ścięgnem mięśnia przywodziciela długiego w kierunku czaszkowo-

przyśrodkowym. 

 

4.5. Podnoszenie pęcherza 

W pozycji siedzącej pęcherz jest najpierw podnoszony i uciskany do tyłu, potem pociągany 

doczaszkowo (norma: ok. 2 cm). 

Ból przy puszczeniu wskazuje na obniżenie pęcherza. 

 

4.6. Jelito cienkie i macica 

 

4.7. Diagnostyka różnicowa: pęcherz – macica 

Pacjent w pozycji siedzącej, ucisnąć pęcherz doogonowo. 

W przypadku dysfunkcji pęcherza: parcie na mocz i ucisk w przedniej części krocza. 

W przypadku dysfunkcji macicy: ucisk raczej w tylnej części krocza. 

 

Terapia: 
1. więzadło łonowo-pęcherzowe (lig. pubo-vesicale) i powięź pęcherzowa przednia (fascia 

vesicalis anterior) 

 

a. jak w tekście  

b. jedną rękę ułożyć pomiędzy kością łonową i pęcherzem oraz ustabilizować pęcherz 

dorsalnie. Zgiąć stawny biodrowe i wykonać rytmiczne ruchy obwodzenia w kierunku 

przywodzenia. 

 

3. błona zasłonowa (membrana obturatoria) 

Wykonać ucisk z wibracją pod mięśniem przywodzicielem długim w kierunku otworu 

zasłonowego. 

 

3. podnoszenie pęcherza 

 

Pacjent siedzi w pozycji lekko kifotycznej. Ułożyć palce na pęcherzu, ucisnąć delikatnie w 

kierunku dorsalnym i pociągnąć tkankę doczaszkowo. Pacjent powinien w trakcie powoli się 

prostować. Powtórzyć wiele razy. 

Wariant:  

1. połączyć ze zgięciem bocznym 

2. w leżeniu na plecach 

 

 

4. Jelito cienkie 

 

Unieść doczaszkowo cały pakiet jelitowy. 

 

5. Uniesienie miednicy według Sutherlanda (pelvic lift) 

 

Pacjent leży na boku heterolateralnym. 

Opuszki czterech ostatnich palców leżą na wewnętrznej powierzchni guza kulszowego i 

skierowane są doczaszkowo. 

Podczas wdechu palce nie odpuszczają. 
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6. ogólna technika rozluźniająca 

 

Pozycja wyjściowa: jedna ręka leży na brzuchu, nasad dłoni czaszkowo od spojenia a opuszki 

palców skierowane do pępka. Druga ręka leży pod kością krzyżową. 

Wykonanie: ręka czaszkowa porusza się dogrzbietowo i doczaszkowo (kontakt z głębszymi 

strukturami), podczas gdy ręka ogonowa pociąga kość krzyżową odbrzusznie i doogonowo. 

 

7. Ruchomość 

 

Ręka leży tuż powyżej spojenia łonowego, opuszki palców skierowane do pępka. 

Podczas wydechu ręka porusza się w kierunku tylno-górnym. 
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Macica (uterus): 
 

Ogólnie: 
Macica znajduje się w miednicy mniejszej w przestrzeni podotrzewnowej, pomiedzy 

pęcherzem moczowym a odbytnicą. 

Czaszkowo leży otrzewna (jelito kręte i okrężnica esowata), zaś ogonowo dno miednicy. 

 

Podział: 

 

1. trzon macicy: wraz z szyjką tworzy kąt o wartości 120° (przodozgięcie) 

2. dno macicy: górny wypukły brzeg trzonu 

3. róg: 

4. cieśń macicy (isthmus uteri):  

5. szyjka macicy: z pochwą tworzy kąt o wartości 90° (przodopochylenie) 

 

 

Struktura: 

Błona surowicza (tunica serosa): omacicze (perimetrium) na wysokości dna. Dalej w 

kierunku czaszkowym leży przymacicze (parametrium) 

Błona mięśniowa (tunica muscularis): mięsień macicy (myometrium) trzy kurczliwe warstwy 

Błona śluzowa (tunica mucosa): endometrium, silnie unaczynione, regulowane hormonalnie 

 

Połączenia i stabilizacja: 
 

1. otrzewna: więzadło szerokie (lig. latum): krezka macicy (mesometrium) – czaszkowo, 

przymacicze – ogonowo 

2. zagłebienie pęcherzowo-maciczne (excavatio vesicouterina) i zatoka Douglasa 

3. więzadło obłe (lig. teres): utrzymuje macicę w prozdopochyleniu 

4. więzadło właściwe jajników (lig. ovarium proprium) 

5. więzadło łonowo-pecherzowo-maciczno-odbytniczo-krzyżowe  

 

 

Unaczynienie i innerwacja 
 

- tętnice: z tętnicy macicznej i tętnicy odbrzusznej 

- żyły: splot Santorini 

- nerwy: nerw trzewny mniejszy (n splanchnicus minor), zwoje L2-L3,  zwój nieparzysty       

(kość guziczna) 

              para: nerwy miedniczne (S2-S4) 

                       nerw sromowy (n pudendus) 

 

Ruchomość  

Macica wykonuje ruch przednio-tylny 

Macica porusza się w kierunku dorsalno-kranialnym 

 

Dysfunkcje osteopatyczne: 
 

1. dno miednicy 

2. otrzewna: macica jest ostatnim punktem podparcia stabilności otrzewnowej 

3. zwiększone napięcie: przodopochylenie 
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4. zmniejszone napięcie: tyłopochylenie 

5. zaburzenia więzadłowe: w tym systemie przyczepów jest bardzo wiele włókien 

kurczliwych. 

 

Symptomy: 

 wszystkie zaburzenia funkcji w układzie moczowo-płciowym 

 bóle podbrzusza 

 bóle na wysokości L5-S1, w pachwinie (splot lędźwiowy) i inne. 

 

Obrazy chorobowe: 

 ginekologicznie np.: bolesne miesiączkowanie 

 urologicznie np.: zapalenia pęcherza 

 układ naczyniowy np.: hemoroidy 

 

Diagnoza: 
- odruchy: Jarricot 

- mięśnie: mięsień lędźwiowy, pośladkowy średni, przywodziciele 

- palpacja: boczne strony dna, przy normalnym ustawieniu w przodopochyleniu, są 

wyczuwalne palpacyjnie bezpośrednio czaszkowo i grzbietowo od spojenia łonowego. Im 

bardziej zgięte są stawy biodrowe, tym łatwiejsza jest palpacja. 

Jeśli macica nie jest wyczuwalna, najprawdopodobniej znajduje się w tyłopochyleniu. 

Jeśli macica jest bardzo bolesna, obszar ten trzeba najpierw dokładnie zbadać (medycyna 

klasyczna) 

 brzuszno-kaudalnie leży pęcherz moczowy 

 grzbietowo-kaudalnie leży macica 

 grzbietowo-bocznie leżą jajniki 

 

 

Postępowanie:  
 

1. Ogólna technika rozluźniająca (patrz: pęcherz) 

2. Więadło szerokie: 

       

 Mobilizacja w leżeniu na plecach: 

Podobnie jak w teście. Ręka ma kontakt z boczną stroną dna (dorsalno-kaudalnie) i 

mobilizuje macicę we wszystkich kierunkach. 

 

Wariant: poruszać nogi w jednym kierunku, zaś dno w przeciwnym. 

 

3. Więzadło obłe macicy 

Mobilizacja w leżeniu na boku: 

3.1. Wypalpować dno na wewnętrznej stronie pod kolcem biodrowym przednim górnym i 

na zmianę mobilizować w prawo i w lewo. Jeśli tkanki na to pozwolą, również 

doczaszkowo i doogonowo. 

 

 

4. Ptoza macicy: mobilizacja w pozycji siedzącej: 

Pozycja wyjściowa: pacjent siedzi, w pozycji lekko kifotycznej. Terapeuta stoi za pacjentem i 

próbuje dotrzeć opuszkami palców do dna. 
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Wykonanie: terapeuta pociąga macicę doczaszkowo i prostuje pacjenta. Mobilizacja 

wykonywana jest rytmicznie, aż do chwili odczucia wyraźnego rozluźnienia. 

Warunek: jelito cienkie jest ruchome! 

 

5. zagłębienie pęcherzowo-maciczne i zatoka Douglasa 

 

pozycja wyjściowa: opuszki palców wykonują ucisk w kierunku dogrzbietowym i 

doogonowym pomiędzy narządami (pęcherz-macica i macica-odbyt) 

wykonanie: odczekać aż tkanka podda się, po czym delikatnie i ostrożnie mobilizować. 

 

6. technika hemodynamiczna 

 

pozycja wyjściowa: leżenie na plecach 

wykonanie: mobilizować macicę kierunku doczaszkowym (wyrostek mieczykowaty mostka) 

 

Przeciwwskazania względne: 

spirala, ciąża 

 

 

 

Prostata (gruczoł sterczowy) 
 

Ogólnie: 

Prostata leży w przestrzeni podotrzewnowej, wewnątrz torebki łącznotkankowej. Prostat 

produkuje wydzielinę zasadową, która umożliwia zdolność poruszania się plemników. 

Budowa 

Prostata składa się z trzech płatów i wygląda jak kasztan jadalny, stożkowata i spłaszczona od 

przodu do tyłu. 

 

Anatomia topograficzna: 

Czaszkowo: dno pęcherza 

Z tyłu: odbytnica (fałd Kohlrauscha, powięź Denonvilliers’a) 

Z przodu: spojenie łonowe (więzadło łonowo-prostatowe) 

Ogonowo: powięź przepony moczowo-płciowej górnej 

Bocznie: powięź miedniczna i mięsień  dźwigacz odbytu 

 

Unaczynienie i innerwacja: 

Tętnice: z tętnicy pęcherzowej dolnej 

Żyły: do splotu żylnego pęcherzowego i splotu żylnego prostaty (Santorini) 

Nerwy: nerwy trzewne lędźwiowe 

             Para: nerwy miedniczne trzewne 

 

Dysfunkcje: 

Na prostatę wpływ mają wszystkie narządy położone w je otoczeniu: 

Kość krzyżowa, łonowa, mięsień dźwigacz odbytu 

Wiek 

U 60% mężczyzn po 50. roku życia dochodzi do powiększenia gruczołu prostaty. 
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Diagnostyka: 

Symptomy 

                 Częstsze parcie na mocz 

                 Niskie ciśnienie podczas oddawania moczu 

                 Spadek jakości życia seksualnego 

Strefy refleksoryczne: Jarricot 

 

Testy: 

 

1. palpacja per rectum.  W środku rynienka jest dobrze wyczuwalna palpacyjnie. 

2. poprzez krocze terapeuta może podejrzewać lezję prostaty: ucisk na centrum 

ścięgniste. 
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1. macica 

2. jajnik 

3. jajowód 

4. tętnica maciczna, 

moczowód 

5. więzadło maciczno-

krzyżowe (lig. tero-sacrale) 

6. przymacicze 

7. a i b więzadło szerokie 

8. więzadło obłe 

9. jajowód 

10. więzadło właściwe 

jajnika 

11. odbyt 

12. pochwa 
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Postępowanie  

 

1. Uniesienie miednicy (pelvic lift) zob. pęcherz 

2. Rozluźniania blaszki krzyżowo-odbytniczo-płciowo-pęcherzowo-łonowej (lamina 

sacro-recto-genito-vesico-pubale) 

Pozycja wyjściowa: pacjent leży na plecach, obie nogi lekko ugięte, pęcherz i 

odbytnica opróżnione. 

Terapeuta stoi po prawej stronie pacjenta i układa lewy kciuk po prawej stronie 

spojenia łonowego, zaś pozostałe palce po lewej stronie (projekcja powierzchni 

blaszki). Prawa ręka leży pod kością krzyżową, palec wskazujący i serdeczny na 

wysokości stawu krzyżowo-biodrowego po prawej i lewej stronie. 

 

Faza 1: ręka brzuszna najpierw wykonuje ucisk w kierunku dorsalnym, następnie 

lekko przesuwa się na prawo i lewo. W ten sposób sprawdzana jest elastyczność 

przedniej części blaszki. 

 

Faza 2: ręka brzuszna nie porusza, zaś ręka na kości krzyżowej sprawdza zgięcie, 

wyprost i zgięcie boczne w prawą i lewą stronę. 

W ten sposób sprawdzana jest elastyczność tylnej części blaszki. 

 

Wykonanie: 

Korekcja polega na bezpośrednim rozciąganiu. Ograniczone parametry są 

korygowane. 

Po rozluźnieniu sprawdzić, czy wszystkie parametry są wolne. 

 

3. Postępowanie rektalne: 

Drenaż i mobilizacja. 

 

 

 

Klatka piersiowa 
Klatka piersiowa położona jest pomiędzy szyją, a brzuchem. 

Jama klatki piersiowej składa się z trzech części: 

1. lewa jama płucna 

2. prawa jama płucna 

3. śródpiersie: 

                        - górne 

                        - przednie 

                        - środkowe 

                        - tylne 

 

1. Ograniczenia: 

czaszkowo: wyrostek kolczysty C7 do wcięcia szyjnego. 

Ogonowo: przepona 

Z tyłu, z boku i z przodu: kręgosłup (Th1 do L1), żebra i mostek. 

 

 

2. Topografia i punkty orientacyjne: 

    górny otwór klatki piersiowej: 
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A. szczyty płuc – osklepki opłucnej (cupula pleurae): 1,5 cm powyżej środkowej części 

pierwszego żebra. 

B. Odpływ limfy: grzbietowo od przyśrodkowego końca obojczyka 

C. Zwój sympatyczny kolumny bocznej: przed torebką stawów żebrowo-kręgowych 

 

 Dolna granica płuc: pośrodkowa linia obojczyka: 6. żebro 

                                      pośrodkowa linia pachowa: 8. żebro 

                                      linia łopatkowa: 9. żebro 

 Granice opłucnej: 

                                            pośrodkowa linia obojczyka: 8. żebro 

                                      pośrodkowa linia pachowa: 10. żebro 

                                      blisko kręgosłupa 12. żebro 

 

 Serce leży w przednim śródpiersie między 2. i 6. żebrem. Szczyt serca leży a 

wysokości 5. przestrzeni międzyżebrowej w lewej pośrodkowej linii obojczyka. 

 

3. Powierzchnie ślizgowe: 
1. opłucna 

 

Opłucna składa się z dwóch warstw: 

 opłucnej ściennej: leżącej w klatce piersiowej na powięzi piersiowej wewnętrznej. 

Nazwy są zależne od położenia: opłucna śródpiersiowa (pleura mediastinalis), 

przeponowa (pleura diaphrgamtica), żebrowa (pleura costalis), zachyłki (recessi). 

 opłucnej trzewnej (pleura visceralis/pulmonalis): leży na miąższu płuc. 

 

Kilka mililitrów płynu pomiędzy tymi dwoma warstwami umożliwia ich przesuwanie 

względem siebie i tworzy ciśnienie śródpołucnowe. 

Pomiędzy klatką piersiową a opłucną leży powięź piersiowa wewnętrzna 

 

D. osierdzie  

E. przepona, płuco, przełyk, mostek 

 

4. Układ przyczepów 
 

 płuca: 

 układ ssący: ujemne ciśnienie 

 więzadło wieszadłowe osklepka opłucnej (lig. suspensorium cupula pleurae): 

                                - więzadło żebrowo-opłucnowe (1. żebro) 

                                - więzadło poprzeczno-opłucnowe (wyrostki poprzeczne C6 i C7) 

                                - więzadło kręgowo-opłucnowe (C6, C7, Th1, Th2) 

 więzadło płucne (lig. pulmonale lub lig. triangulare): podwojenie opłucnej pod wnęką 

płuca 

 więzadło śródopłucnowe Morosowa (lig. interpleurale Morosow): do tyłu od przełyku, 

pod wnęką. 

 Serce 

 Układ ssący 

 Więzadła: 

-  mostkowo-osierdziowe górne i dolne (sternopericardiaca interior et superior) 

- kręgowo-osierdziowe C7 do Th3 (lig. vertebropericardiaca) 
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- przeponowo-osierdziowe (phrenopericardiaca) 

- tchawiczo-oskrzelowo-przełykowo-osierdziowe (tracheo-broncho-oesophageo-

pericardiaca) 

 

 Płuco i opłucna po stronie bocznej 

 

F. Płuco i oskrzela: 
Płuco składa się z ok. 300 milionów pęcherzyków. Celem jest zwiększenie powierzchni 

kontaktu pomiędzy powietrze i krwią. 

 

5.1. Anatomia: 

 

 Rozdwojenie tchawicy (bifurcatio tracheae): podział tchawicy na prawe i lewe 

oskrzele główne. Lewe oskrzele jest przesunięte w górę przez serce. Prawe oskrzele 

jest krótsze i większe niż lewe. 

Zaabsorbowane z wdechem ciała obce, w głównej mierze znajdują się w prawym 

płucu. 

 

Płaty płucne – segmenty płucne – płaciki płucne – pęcherzyki płucne – grono płucne. 

 

 Płaty płucne: każde płuco składa się dwóch (lewe) lub trzech (prawe) płatów płucnych 

oddzielonych od siebie szczelinami. 

prawe płuco: płat dolny, środkowy i górny 

lewe płuco: płat dolny i górny 

 

 Odgraniczenia płatów płucnych: przebiegają skośnie z okolicy tylno-grzbietowej do 

przednio-brzusznej 

szczelina skośna (fissura obliqua): wyrostek kolczysty Th3-4, 5. żebro (linia pachowa 

pośrodkowa) – 6. żebro (linia pośrodkowa obojczyka) 

szczelina horyzontalna (fissura horizontalis): tylko w prawym płucu, 5. żebro (linia 

pachowa pośrodkowa) – 4. żebro – mostek 

 

 Segment płucny: samodzielna jednostka funkcjonalna (ważne dla chirurgii i 

diagnostyki rentgenowskiej). Po środku każdego segmentu znajduje się oskrzele 

segmentowe, na obwodzie leżą żyły segmentowe. 

 

 Płaciki płucne: składają się z oskrzelików 

 

 Pęcherzyki płucne: oskrzeliki końcowe 

 

 Gronko: składa się z ok. 200 pęcherzyków  

 

 Zachyłki opłucnowe: kieszonkowate rozszerzenia jamy opłucnej (pomiędzy 

pojedynczymi odcinkami opłucnej ściennej). Tworzą przestrzeń rezerwową dla 

rozprężających się płuc. Najważniejszy jest zachyłek żebrowo-przeponowy (recessus 

costodiaphragmaticus) pomiędzy opłucną żebrową a opłucną przeponową. 

 

 Wnęki płuc: w tym miejscu wchodzą lub wychodzą oskrzela, naczynia i nerwy. Fałd 

otaczający pomiędzy opłucną trzewną a ścienną leży również na wnęce płuc i ciągnie 

się jako więzadło płucne aż do przepony. 
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5.2. Unaczynienie: 

 

- płuco: 

tętnica płucna (krew nieutlenowana) i żyły płucne (krew utlenowana) tworzą krążenie małe. 

Tętnice oskrzelowa (od aorty) i żyły oskrzelowe zaopatrują płuca. 

 

- opłucna 

pochodzą z odcinka ściany jamy klatki. 

 

Ciśnienie w tętnicach płucnych jest bardzo niskie, tylko w pozycji leżącej krew dochodzi do 

wszystkich odcinków. W pozycji stojącej ukrwienie górnych segmentów jest bardzo 

ograniczone. Obciążenie fizyczne podnosi ciśnienie i poprawia zaopatrzenie w krew. 

 

5.3. Innerwacja: 

płuca 

splot płucny od nerwy błędnego i pnia sympatycznego 

 

opłucna 

czuciowo unerwiona przez nerwy międzyżebrowe i nerw przeponowy. 

 

6. Ruchomość 
Płuca są cały czas w ruchu i zależą od wszystkich ruchów klatki piersiowej. Osie ruchu są 

identyczne. Osklepki opłucnej są mniej ruchome. 

 

7. Motoryczność 

Jest to rodzaj ruchu wahadłowego: rotacja wewnętrzna i zewnętrzna wokół osi kranio-

kaudalnej. W przypadku dolnych płatów oś biegnie nieco bardziej bocznie. 

 

 

8. Test i postępowanie 

 

1. górny otwór klatki piersiowej: 
 

1.1 obojczyk: mięsień podobojczykowy (m subclavius) 

pozycja wyjściowa: leżenie na plecach 

 kciuki terapeuty leżą między obojczykiem a pierwszym żebrem (blisko mostka) 

wykonanie: terapeuta przywodzi barki do przodu i przyśrodkowo, zaś kciukami wykonuje 

ucisk do boku i do tyłu. 

 

1.2. osklepki opłucnej (np.: prawe) 

pozycja wyjściowa: pacjent siedzie 

  terapeuta kładzie kciuki dogrzbietowo od pierwszego żebra (na wysokości środka 

obojczyka) 

wykonanie: 

więzadło poprzeczno-opłucnowe: zgięcie boczne w lewo 

więzadło kręgowo-opłucnowe: zgięcie boczne w lewo i rotacja w lewo 

więzadło żebrowo-opłucnowe: zgięcie boczne w lewo i rtacja w prawo 

 

wariant: w leżeniu, przy użyciu długiej dźwigni 
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2. Mostek i więzadło mostkowo-osierdziowe górne i dolne 
pozycja wyjściowa: pacjent leży na plecach 

  terapeuta kładzie jedną rękę (lub obie) na mostku. Spowodować zgięcie kąta Louisa: 

skierować rękojeść do tyłu i w dół, zaś trzon doczaszkowo. 

Wykonanie: 

1. pośrednio: wypozycjonować w ułatwieniu lub 

2. kompresja lub dekompresja przy pomocy techniki recoil 

wariant: 

więzadło mostkowo-osierdziowe: 

wykonać ucisk w kierunku dorsalnym (na mostek: kąt Louisa i koniec ogonowy) 

 

3. Śródpiersie 
pozycja wyjściowa: w leżeniu na boku. Terapeuta kładzie jedną rękę na mostek, a drugą z tyłu 

na Th4-Th5. 

Wykonanie: sprawdzić ruchomość i wypozycjonować w ułatwieniu. 

 

4. Ruchomość sercowo-opłucnowo-płucna (cylinder) 
pozycja wyjściowa: w leżeniu na boku (odcinek szyjny i lędźwiowy kręgosłupa 

zabezpieczone). Terapeuta stoi z tyłu pacjenta i ma kontakt z górnym otworem kltki 

piersiowej i połową przepony po stronie homolateralnej. 

Wykonanie: wykonac kompresję, odczuć ruch (najpierw poprzecznie) i podążyć aż do 

harmonijnego ruchu wdechowo-wydechowego. 

 

5. Tkanka płucna 
Szczelina skośna 

pozycja wyjściowa: leżenie na boku, badana strona na górze 

jedna ręka leży na 6. żebrze (z przodu), druga na 5. żebrze (z tyłu). 

Wykonanie: przy wydechu towarzyszyć żebrom. Przy wdechu przytrzymać 6. żebro w 

pozycje wydechowej. Uwolnić przy pomocy mobilizacji lub recoil. 

 

Szczelina poprzeczna 

Pozycja wyjściowa: jedna ręka leży między 4. a 5, żebrem, palce skierowane do mostka. 

Druga ręka wzmacnia ucisk. 

Wykonanie: przy wydechu towarzyszyć żebrom, przy wdechu przyłożyć opór. Uwolnić przy 

pomocy mobilizacji lub recoil. 

 

6. Opłucna (np.: prawa) 
6.1. rozciąganie opłucnej 

pozycja wyjściowa: pacjent leży na plecach, głowa skierowana w lewo. Nogi ustawione na 

stopach, kładzione są na lewą stronę. 

Terapeuta kładzie prawą rękę na prawej stronie głowy, a lewą pod 7. stawem żebrowo-

chrzęstny, (zachyłek żebrowo-przeponowy) 

Wykonanie: 

Prawą ręką utrzymywać pozycję głowy. 

Lewą ręką wykonać na klatkę piersiową ucisk w kierunku doogonowym i dobocznym, jak 

zbudowane napięcie nie będzie już rosło, puścić obie ręce w czasie wydechu. 
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6.2. technika ogólna 

pozycja wyjsciowa: w siedzeniu, prawa ręka na karku. 

Terapeuta kładzie prawą rękę po prawej stronie głowy, a lewą na lewej bocznej stronie klatki 

piersiowej. 

Wykonanie: przy wydechu wykonać zgięcie boczne w lewo głowy i klatki piersiowej. W 

zależności od skoncentrowania (3 D) terapeuta może rozciągnąć określony odcinek opłucnej. 

 

7. Osierdzie 
7.1. ogólnie 

pozycja wyjściowa: prawa ręka leży na powierzchni projekcji osierdzia, lewa ręka na prawej. 

Wykonanie: ustalić pozycję ułatwioną i podążyć za tkankami. 

 

7.2. rozciąganie osierdzia i tętnic wieńcowych 

między 2. a 5. przestrzenią międzyżebrową 

 

7.3 technika równoważąca 

pozycja wyjściowa: terapeuta po stronie głowy pacjenta i pociąga delikatnie potylicę 

doczaszkowo, podczas gdy druga ręka leży na powierzchni projekcji osierdzia. 

Wykonanie: 

1. ustabilizować potylicę i podążyć powięziowo za osierdziem 

2. ustabilizować osierdzie i podążyć za ruchami potylicy. 

 

 

8. Tętnice 

8.1. Aorta: 

ustabilizować łuk aorty (pierwsza przestrzeń międzyżebrowa lewa) i wykonywać rytmiczne 

pociąganie za rozdwojenie aorty. 

 

8.2. Łuk aorty 

pozycja wyjściowa: ustabilizować łuk aorty (1. przestrzeń międzyżebrowa) i serce (3-6 

żebro). 

Wykonanie: trzymać obszar serca i rytmicznie pociągać łuk aorty doczaszkowo i dobocznie. 

 

8.3. łuk aorty i tętnica szyjna wspólna 

pozycja wyjściowa: trzymać worek osierdziowy i łuk aorty, wyczuć palpacyjnie prawą (lewą) 

tętnicę szyjną wspólną. 

Wykonanie: obie ręce odsuwać od siebie rytmicznie. Zwracać uwagę na jakość tkanki. 
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