G. Fazaarinc. Anatom
mija domačih
h sesalcev: miologija

Gregor Fazarinc

ANATOMIJA DOMAČIH SESALCEV
MIOLOGIJA

Skripta za študente veterinarstva

Veterinarska fakulteta Univerze v Ljubljani

Ljubljana, 2009

G. Fazarinc. Anatomija domačih sesalcev: miologija

Avtor:

Gregor Fazarinc

Recenzenta:

Azra Pogačnik
Matjaž Uršič

Lektor:

Viktor Majdič

Oblikovanje naslovnice:

Ester Lovšin Barle

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

636.1/.9:611.73(075.8)

FAZARINC, Gregor
Anatomija domačih sesalcev. Miologija : skripta za študente
veterinarstva / Gregor Fazarinc. - Ljubljana : Veterinarska
fakulteta, 2009
ISBN 978-961-6199-46-9
244454144

Prepovedano je vsakršna reprodukcija, distribucija, predelava ali dajanje na
voljo javnosti avtorskih del ali njihovih delov, vključno s fotokopiranjem,
tiskanjem ali shranitvijo v elektronski obliki, brez dovoljenja avtorjev ali
Veterinarske fakultete. Takšno ravnanje je, razen v primerih 46. do 57. Člena
Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, kršitev avtorske pravice.

G. Fazarinc. Anatomija domačih sesalcev: miologija

G. Fazarinc. Anatomija domačih sesalcev: miologija

5

UVOD

7

SKELETNA MIŠICA

7

Mikroskopska zgradba

8

Makroskopska zgradba

9

Razvrstitev

10

Delovanje

12

Razvoj

13

Prekrvljenost in oživčenost

14

Fascije

15

MIŠICE GLAVE IN TELESNEGA DEBLA

17

Površinska fascija in kožne mišice na glavi in telesnem deblu

17

Globinska fascija glave in telesnega debla

19

Notranja fascija

20

Mišice glave

20

Obrazne mišice

21

Mišice lic in ustnic

21

Nosne mišice

22

Mišice vek

22

Mišice uhlja

24

Žvekalne mišice

25

Žrelne in mehkonebne mišice

28

Jezične mišice

28

Jezičnične mišice

29

Mišice grla

30

Fascije in mišice zrkla

32

Mišice telesnega debla

34

Vratne mišice

34

Hrbtne mišice

37

Nadosne mišice

37

Podosne mišice

40

G. Fazarinc. Anatomija domačih sesalcev: miologija

6

Mišice prsnega koša

42

Trebušne mišice

45

Repne mišice

48

Mišice presredka

50

Mišice medenične prepone

50

Mišice danke in zadnjika

51

Sečno-spolne mišice

51

MIŠICE OKONČIN
Mišice prsne okončine
Fascije prsne okončine
Mišice plečnega obroča

53
53
54
55

Površinske mišice plečnega obroča

56

Globinske mišice plečnega obroča

58

Mišice plečeta
Nadlahtne mišice
Podlahtne mišice

60
64
65

Kraniolateralne podlahtne mišice

66

Kavdomedialne podlahtne mišice

74

Mišice šape
Mišice medenične okončine

76
76

Fascije medenične okončine

77

Mišice medeničnega obroča

78

Kolčne mišice

80

Stegenske mišice

83

Golenje mišice

85

Kraniolateralne golenje mišice

87

Kavdalne golenje mišice

91

Mišice stopala
LITERATURA

93
93

G. Fazarinc. Anatomija domačih sesalcev: miologija

7

UVOD
Mišično tkivo je odgovorno za večino
telesnih gibov, izjema so le tisti premiki, ki so
povzročeni s silo teže oziroma so posledica
delovanja zunanjih sil. Njegova osnovna
funkcionalna sestavina so celice, katerih
poudarjena značilnost je sposobnost krčenja.
Zaradi
podolgovatosti
jih
običajno
imenujemo mišična vlakna. So različnih
oblik, razlikujejo pa se tudi po vzdražljivosti,
saj jih h krčenju vzpodbudijo hotni ali
nehotni živčni dražljaji, lahko pa tudi
nekateri hormoni. Na osnovi teh kriterijev
mišična vlakna delimo na skeletna
prečnoprogasta, ki so najpomembnejša
funkcionalna sestavina skeletnih mišic, ter na
srčna prečnoprogasta in gladka mišična
vlakna.
Srčna prečnoprogasta vlakna predstavljajo
osnovo mišične stene srca. Ta vlakna se
medsebojno povezujejo s stičnicami in
bočnimi anastomozami v gosto mrežo, ki
omogoča hiter prenos krčenja s celice na
celico. Sposobna so ritmičnih kontrakcij,
med njimi pa so tudi t. i. Purkynjeva vlakna,
ki so specializirana za prevajanje vzburjenja
vzdolž miokarda. Srčna mišica je pod
vplivom avtonomnega živčnega sistema.
Gladka mišična vlakna so v stenah
cevastih anatomskih struktur (prebavna cev,
sečna izvodila, žile) oz. so sestavni del
ogrodja nekaterih organov, kot sta vranica in
mlečna žleza, najdemo pa jih tudi v očesnem
zrklu, koži in ob dlačnih foliklih. Večinoma
so vretenaste oblike s po enim centralno
položenim jedrom, v vranični pulpi pa so
celice razvejane (protoplazemski tip). Tudi ta
vsebujejo na citoskelet pritrjene kontraktilne
nitke, in sicer aktinske, miozinske in
intermediarne,
vendar
slednje
niso
razporejene v pasove, kar se kaže v
odsotnosti prečne progavosti. Njihovo
krčenje spreminja svetlino organov, kar
omogoča potiskanje vsebine v določeni

smeri. So pod vplivom avtonomnega
živčnega sistema, krčenje gladkega mišičja pa
lahko sprožijo tudi hormoni (npr. oksitocin)
ali lokalni mehanični in kemični dražljaji. Na
splošno velja, da se gladka mišična vlakna
počasneje vzdražijo, pa tudi samo krčenje je
počasnejše, vendar dolgotrajnejše kot pri
prečnoprogastih.

SKELETNA MIŠICA
Skeletna mišica je organ, katerega osnovna
lastnost je sposobnost kontrakcije in
relaksacije. Pri krčenju se lahko skrajša tudi
za polovico, pri tem pa je sposobna potegniti
na cm2 mišičnega preseka približno 10 kg.
Skupaj skeletne mišice prispevajo tretjino do
polovico telesne mase živali, vendar pa je
delež mišične mase precej spremenljiv, saj je
odvisen od vrste, spola, pasme, pa tudi od
načina vzreje živali. Skeletne mišice so
večinoma pod vplivom volje, čeprav so
sposobne tudi nehotnih, refleksnih gibov.
Od aktivnosti skeletnih mišic je odvisna
cela vrsta za preživetje nujnih opravil.
 S krčenjem mišic se spreminja medsebojni
položaj delov skeleta, kar omogoča gibanje
živali v prostoru oz. premikanje njenih
telesnih delov (locomotio).
 Določene mišice ali mišične skupine
nosijo telesno težo in vzdržujejo ravnotežje
med stojo in gibanjem.
 Mišice, ki so v steni nekaterih cevastih
organov (npr. žrelo in grlo), in tiste, ki
oblikujejo stene telesnih votlin, sodelujejo pri
osnovnih, za preživetje osebka nujnih
življenjskih funkcijah, kot so požiranje,
dihanje, mokrenje, blatenje, rojevanje i. t. d.
 Živali s krčenjem kožnih mišic vzdržujejo
telesno temperaturo in odganjajo mrčes.
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Mikroskopska zgradba
Osnovvna morfo
ološka in funkcionaalna
sestavina skeletnih
h mišic so skeleetna
prečnopro
ogasta mišiična vlaknaa. To so doolge,
cilindričnee in večjeddrne celice,, ki jih vezzivo
povezuje najprej v snope razllične debelline,
slednje paa v funkcio
onalno zaklljučene miššice.
V primerjavi z druggimi celicam
mi so skeleetna
mišična vvlakna pravve velikanke. Lahkoo so
dolga tuddi več kot 10
1 cm, deb
bela pa do 100
µm, zato so vidna tuudi s prostiim očesom
m, če
jih razmakknemo. V citoplazmi (sarkoplazzmi)
vsakega vlakna jee nekaj sto
s
ali tiisoč
prečnopro
ogastih celiičnih organ
nelov miofibbril,
ki potekaajo vzporeddno z njeggovo vzdollžno
osjo. Preččna progavvost miofibrril je posleddica
zaporedjaa pasov tanjših aktinskih in
debelejših
h miozinsskih kontrraktilnih nnitk
(miofilam
mentov). Akktinske in miozinske
m
nnitke
so s svo
ojimi osreddnjimi delii pritrjene na
beljakovin
nske kom
mplekse, ki so del
citoskeletaa in jih utrjujejo v posebnnem
po
medsebojnem
oložaju.
Miofilam
menti
spreminjaajo medssebojni odnos m
med
skrčenjem
m in sprosttitvijo mišiičnega vlakkna.
Ob krčeenju se akktinske nitke pomikkajo
globlje med miozinsske, tako da se miofibbrila
skrajša zza vsoto vseh do
olžin pom
mika
aktinskih nitk. S tem
m se skrajšaa tudi mišiično

vlakkno in mišica kot funkcionalna celota.
Miššično vlak
kno obdajja sestavljeena opna
sarkkolema, kii sestoji izz celične membrane,
m
bazalne
glikkoproteinsk
kega
plaašča
in
meembrane. Bazalna
B
mem
mbrana po
okriva tudi
sateelitske celice ki imajoo pomemb
bno vlogo
pri regeneraciji mišičnih vlaken. Tee imajo ob
jedru malo ciitoplazme z mitohon
ndriji in so
breez miofibril. Pri mannjši okvari mišičnega
vlakkna pride do njihoove prolifferacije in
difeerenciacije v mioblaste
te, iz teh paa nastanejo
miššična vlakn
na. Osnovvni pogoj, da steče
pro
oces regeneracije, je nepošškodovana
bazzalna meembrana.
Lokalno okvaro
miššičnega tk
kiva in poosledično aktivacijo
sateelitskih cellic sprožijoo različni dejavniki,
preedvsem so
o to motnnje v preekrvitvi in
ožiivčenosti, lahko paa tudi prrekomeren
zun
nanji pritisk
k.
Pri
P združev
vanju mišiččnih vlaken
n v mišico
imaajo pomem
mbno vlogo vezivne seestavine, ki
jih označujem
mo z določeenimi imenii. Zunanjo
ovo
ojnico iz čvrstega
č
fibbrilarnega veziva, ki
oviija vsako mišico pposebej, im
menujemo
epiimizij (epim
misium). Ta oddaja v notranjost
miššice vezivn
ne pretinee, ki kot perimizij
(perrimisium) lo
očujejo in obdajajo posamezne
p
miššične snopee različnih vvelikosti.

Sllika 1: Shem
matski prikkaz
mikroskopsk
m
ke organizirranosti skelletne
mišice.
m
1 snop mišičnnih vlaken, 2 žile, 3 perim
mizij,
4 endomizij, 5 miofibrila,, 6 jedro, 7
saarkolema
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Vsako mišično vlakno posebej kot
nogavicca obdaja še nežnaa ovojnicaa iz
rahlega fibrilarnegga in retiku
ularnega vezziva,
tj. endo
omizij (endo
domisium). Naštete
N
vezzivne
sestavin
ne združuujejo skelletna miššična
vlakna pri delovaanju, po drugi
d
stranii pa
omogoččajo posaameznim delom m
mišice
neodvissnost pri krčenju,
k
služijo pa tuddi za
prehod žil in živvcev do mišičnih
m
vlaaken.
Vezivnii elementti se na vsaki sttrani
mišičneega trebuhaa nadaljujejo v začetnno in
končno
o kito, s kaaterima se mišica
m
vraššča v
dele skeleta. Določeno skupino
s
m
mišic
pokrivaa še posebn
na čvrsta veezivna ovojjnica
tj. fascijja.

hitrrokrčljiva, glikolitična
g
vlakna. Taakšne so
nekkatere stegenske mišicee, ki sodelu
ujejo pri
prem
mikanju
zadnjee
okkončine.
Makkroskopsko
o so svetleejše, saj vsebujejo
man
nj mioglob
bina in m
mitohondrijev kot
tem
mnejše z miioglobinom
m bogatejšee in bolj
vzd
držljive mišice. V tteh so šteevilnejša
poččasi krčljivaa in oksidaativna vlakn
na, zato
imaajo
sposobnost
dolgo
otrajnega
vzd
drževanja tonusa. Meed zadnje spadajo
skoraj vse mišice
m
pleččnega obrroča, ki
povvezujejo prrsni par okkončin s telesnim
t
deb
blom in ga pri
p tem tuddi nosijo. Seeveda pa
so v sestavi mišic
m
glede na vsebno
ost tipov
mišičnih vlakeen velike razlike takko med
živaalskimi vrrstami kott tudi pasmami,
obstajajo pa tu
udi individuualne razlikke, ki so
poggojene z gibalno aaktivnostjo živali.
Nekkatere skeeletne mišiice, kot je npr.
vzraatna poteggovalka peenisa pri samcih,
poleeg skeletn
nih vsebuujejo tudi gladka
mišična vlaknaa.
Makroskop
M
pska zgraddba

Slika 2: Prečno prrerezan del skeletne
mišice.
1 fascijaa, 2 epimizij, 3 perimizij,, 4 endomiziij, 5
snop miišičnih vlakeen, 6 mišično
o vlakno

Mišiččna vlakn
na se razlikujejo
r
po
fizioloških in morfoloških
m
h značilnoostih.
Tako v osnovi delimo vlakna na počassi- in
hitrokrččljiva, gledde na prrevladujoči tip
med
presnovve pa jih razvrščamo m
glikolitiična, oksiidativna in
i
presnoovno
mešanaa. Številčno
ost vlaken posameznnega
tipa v mišici pogojuje
p
morfološke
m
e in
fiziološke
kot
značčilnosti
mišice
funkcio
onalne celo
ote. V mišicah,
m
kii so
sposobn
ne hitrih, trenutnih
t
krčenj,
k
pri tem
pa se h
hitro utrudiijo, številčn
no prevladuujejo

Vsaka
V
mišicca je makro
roskopsko zgrajena
iz aktivnega
a
mišičnega dela, ki se med
krčeenjem skrajjša in pasivvnih kitastih
h delov,
prekko katerih se sila krrčenja prenaša na
skellet ali mehke
m
delee telesa. Vmesni
mišično-kitastii spoj ooblikujejo številna
kolaagena vlak
kna, ki izvvirajo iz vezivnih
v
elem
mentov mišice
m
in se proti koncu
mišičnega treebuha zdrružujejo v snope
kitn
nih vlaken. Iz teh se nnajprej izob
blikujejo
kitn
ni listi, kii na eni strani pokrivajo
povvršino messnatega deela mišice oz. se
vrašščajo v sam
mo mišico, nna nasprotn
ni strani
pa se
s nadaljujeejo v začetnno oz. konččno kito
mišice. Makroskopsko so kite trakaste
blešščeče tvorb
be iz vzpooredno potekajočih
snopov kolaggenih vlakeen, usmerrjenih v
smeeri delovaanja meha
hanične siile. Na
prirrastišču kitte se kolaggena kitnaa vlakna
preb
bijejo skozii periost ozz. perihond
drij in se
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kot t. i.. Sharpejevva vlakna vrraščajo v s amo
kostno ali hrustančno tkivo. Na vlek so kite
precej odporne, saj se med mišiično
aktivno
ostjo nategn
nejo le za približno 4 %.
Pri prrekomerni mišični kontrakciji se
običajno ne preetrgajo, prrej se naatrga
mesnatii del mišicce ali pa se
s iztrga nnjeno
koščeno
o ali hrustaančno priraastišče. Venndar
pa ima sicer preceej omejenaa elastičnosst kit
tudi dolločen funkkcionalni po
omen. Velikk del
med krrčenjem mišice
m
spro
oščene eneergije
odpadee na raztezaanje kit, ki v sebi koppičijo
natezno
o energijo. Ta se spro
osti šele v ddrugi
fazi ggiba, s čimer
č
kitee pomem
mbno
prispevvajo k celovviti lokomo
ociji. Kite, kki se
končujeejo v meh
hkih tkivih, so pravilloma
bolj elaastične od tistih, ki see priraščajoo na
skelet. Široke kiite plosko
ovno obseežnih
mišic im
menujemo aponevroze
a
e (aponeurosees).

vložžki,
ki
nastanejoo
z
lokalnim
l
oko
ostenevanjem ali honndracijo kitte. Tako
se izzoblikujejo drobne koosti in hrusstanci, ki
prep
prečujejo njihovo cefranje in jih
prišštevamo meed sezamoiddne kosti.

Kljub
b temu, daa so kite miišic razmerroma
čvrste, lahko pridde do njiho
ovega natrgganja
ob povvečanem tlaačnem prittisku, katerremu
so izpo
ostavljene ob
o prehod
du čez razllične
kostne štrline. Za zaščito kit so na teh
mestih s sinoviallno tekočin
no napolnnjene
blazinicce, imenovaane burze (bursae
(
synovviales,
sluznikii), ki so vrinjene
v
med
m mišico oz.
njeno kkito in košščeno podlago. Kadaar je
kita izp
postavljena koščeni podlagi na vvečji
površin
ni, jo ovije
o
rokaavu podoobna
sinoviallna kitna ovojnica (vagina
(
syno vialis
tendinis), ki je po zgradbi podobna
p
buurzi.
Med prrostima robovoma siinovialne kkitne
ovojnicce je špranjaa, ki služi za
z prehod žžil in
živcev do same kite, dup
plikatura kkitne
ovojnicce, kjer no
otranji list, ki ovija kkito,
prehaja v zunan
nji list, pa se imeenuje
mezotendon (mesootendineum). Kitne ovojjnice
so še po
osebej značčilne za dollge končne kite
iztegovalk in upogibalk prstov na
okončin
nah. Stena burz in kittnih ovojnicc ter
sestava tekočine v njih je po
odobna kott pri
sinoviallnem sklepu. Ob drseenju skozi ttulec
kitne o
ovojnice see kita maže s sinoviialno
tekočin
no, kar ji omogoča
o
gladko
g
drseenje.
Dodatn
no zaščito
o kit na izpostavlj enih
mestih predstavljaajo hrustan
nčni ali koostni

Vsaka
V
mišiica ima izzhodišče (origo)
(o
in
nasaadišče (insertio). Najveečkrat sta izzhodišče
in nasadišče na kosti, lahko paa mišice
izhaajajo tudi iz
i kit oz. aponevrozz drugih
mišic, fascij alli vezi. Za mišično izzhodišče
štejeemo tisto točko prirrastišča, ki je bliže
med
diani ravnin
ni in je man
anj gibljiva (punctum
fixtuum), naspro
otno je njjeno nasad
dišče od
med
diane ravn
nine bolj odmaknjjena in
pravviloma bo
olj gibljivaa točka (punctum
mobbile). Za miššice plečnegga in medeeničnega
obroča, ki povezujejo
p
telesno deblo
d
z
oko
ončinami, je značilnoo, da se gibljivost
g
nasaadišča in izhodišča lahhko zamenjja, kar je
odvvisno od tega, kateri ddel telesa jee utrjen.
Znaačilen prim
mer je nnadlahtno-d
doglavna
mišica, ki povezuje gglavo oz. vrat z
nad
dlahtnico. Če je spprednja okončina
o
obremenjena in s tem ooprta na podlago,
p
mišica pri skrččenju prem
makne glavo
o in vrat,
obratno ob utrrjeni hrbtennici in prosti, viseči
oko
ončini, vlečee nadlahet nnaprej in navzgor.

Slik
ka 3: Shemaa sluznika ((A) in sinovvialne
kitn
ne ovojnice (B).
1 kitta, 2 sluznik
k, 3 kitna ovoojnica, 4
mezzotendon

Razvrstitev
R
v
Mišična
M
vlaakna potekkajo znotraaj mišice
zelo
o različno in
i pogojujuujo njene osnovne
o
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fiziološke zmožn
nosti, kot sta dolžinaa in
moč krrčenja. Dollžina skrajššanja mišicce je
odvisnaa od dolžiine vlaken,, zastopaniih v
mišici, moč krččenja pa predvsem od
njihoveega števila. Kolikor veeč kitnih liistov
in nan
nje pritrjen
nih mišičniih vlaken ima
mišica, s toliko veččjo močjo se
s krči.
Najb
bolj se skraajšajo t. i. trakaste m
mišice
(npr. krrojaška miišica na zadnji okonččini),
pri kateerih dolga mišična vllakna poteekajo
vzporeddno z vzdo
olžno osjo mišice po vsej
njeni ddolžini. Taakšne miššice so zaaradi
majhneega številaa vlaken na prečnnem
presekuu razmerom
ma slabotnee. Močnejš e so
mišice, v katerih se vlaknaa povezujeejo s
kitnimi listi podd ostrim kotom. Z
Zato
moramo pri oceenjevanju moči krččenja
upoštevvati njen fizziološki preesek, ki pooteka
in se lo
omi v mišicci tako, da preseka vssako
vlakno pod pravim
m kotom. Glede
G
na šteevilo
in pottek kitnih listov, kii se prileegajo
površin
ni mišice oz.
o se vraaščajo v nnjeno
notranjost, razdellimo mišice na eno-- (m.
unipenattus), dvo- (m
m. bipenatus)) in večpereesne
(m. muultipenatus). Večje šteevilo vrašččenih
kitnih liistov vplivaa na večji fiiziološki prresek
in na m
moč krčen
nja, vendarr pa se takkšne
mišice ddolžinsko manj
m skrajššajo, saj so tudi
mišičnaa vlakna, kii so razpetta med kitnnimi
listi podd ostrim ko
otom, razmeroma krattka.

Po
P obliki mišice razvrščamo
o med
vrettenaste, kro
ožne, plahtaaste in trakaaste.
 Vretenaste
V
mišice sso predvssem na
oko
ončinah. Im
majo kratkoo mesnato začetno
kito
o, ki jo označujeemo tudi glava,
vrettenasto ob
blikovan m
mišični treebuh in
kon
nčno kito ali
a rep. Neekatere meed njimi
imaajo lahko veeč začetnihh glav, trebu
uh pa je
pravviloma sam
mo eden. Tu
Tudi končnaa kita se
lahkko razcepi na več vejj, pri tem se
s vsaka
spusti do svojega prsta. D
Dolge kon
nčne kite
omo
ogočajo, da
d so težkki mišični trebuhi
pom
maknjeni bliže
b
k truupu, kar omogoča
o
man
njšo porab
bo energijee pri preemikanju
oko
ončin.
 Krožne
K
mišice
m
se ne začenjajo na
koščeni podlaggi, temveč izhajajo izz drugih
mišic ali fasciij in imajoo značilno krožno
obliiko. Njihov
va prvenstvvena nalogga je, da
zapiirajo telesne odprtine (npr. ustnaa krožna
mišica).
P
mišice
m
so zello obsežne,, pri tem
 Plahtaste
pa razmeroma
r
a tanke in pploščate. Taakšne so
vse mišice, ki
k oblikujeejo mehko
o steno
treb
bušne votlin
ne.
 Trakaste
T
miišice se odlilikujejo s svvojo bolj
ali manj enak
komerno šiirino in prrecejšnjo
dolžžino. V to
o skupino spadajo prredvsem
mišice ob hrbtenici, kki jo krivvijo oz.
ravn
najo.
Mišice
M
poggostokrat ppoimenujem
mo tudi
po njihovem delovanjuu na gibljiive dele
skelleta oz. meh
hka tkiva.
 Upogibalke
U
(fleksorjji) potekaajo čez
upo
ogibno strran sklepaa in zmaanjšujejo
njeggov upogibni kot.

Slika 4: Shematskki prikaz dolžine in štev
evila
skeletniih mišičnih vlaken v trrakasti (A),
enopereesni (B), dvvoperesni (C
C) in
večpereesni mišici (D).
(

 Iztegovalke
I
(ekstensoorji) potekkajo po
iztezni strani sklepa
s
in poovečujejo upogibni
u
kot sklepa; so antagonistkke upogiballkam.
P
e (addukktorji)
 Pritegovalke
oko
ončino k meediani ravni
nini.
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 Odteegovalke (abduktorrji)
okončin
no od mediiane ravnin
ne.

odmiikajo

 Sukaalke (rotato
orji) obračaajo del skeeleta
glede na njego
ovo vzdolžno os; na
okončin
nah so sukkalke, ki ob
bračajo spreednji
del oko
ončine navzznoter, pron
natorji, tistte, ki
ga obraačajo navzvven, pa supiinatorji.
 Širilkke (dilataatorji)
telesno odprtino.

širrijo

določčeno

nkterji) ožijo ali zapiirajo
 Zapiiralke (sfin
telesno odprtino.
(
vzdiguje
 Vzdiigovalke (levatorji)
telesa.

del

ga pri krčenju
u vzdigujee, pa je viseči del
spreednje okon
nčine. V tem prim
meru sta
ročiica sile in ročica
r
brem
mena na issti strani
vrtišča. Ročicca sile seega od vrrtišča v
pleččnem sklep
pu do nassadišča miišice na
nad
dlahtnici, ro
očica bremeena pa od plečnega
p
skleepa do teežišča brem
mena, ki je pod
kom
molčnim sklepom. N
Nasprotno je pri
dvo
oročičnih vzvodih
v
naasadišče mišice na
eni, težišče breemena pa nna nasprotn
ni strani
skleepa. Takšen
n primer naa sprednji okončini
o
je triglava nadlahtna
n
m
mišica. Nasadišče
mišice je nad komolččnim sklep
pom na
kom
molčni kljuk
kici, težiščee bremena pa pod
njim
m v višini zaapestnega ssklepa.

presorji) vleečejo del teelesa
 Poveešalke (dep
navzdol.
(tensorji))
napennjajo
 Nateegovalke
določen
n del teleesa, običajno fascijoo ali
gubo.
onstriktorji) ožijo svettlino
 Zažeemalke (ko
votlega organa.
Delo
ovanje
Kadaar zunanja sila med krčenjem m
mišice
prepreččuje njeno skrajšanjee, se notrranja
napetosst v njej močno po
oveča. Takkšno
mišično
o aktivnostt imenujem
mo izometrrična
kontrakkcija. Najvvečkrat pa se aktivvnost
mišic kaže v njenem skrajšanju, kar
spremeni
medssebojni po
oložaj teleesnih
delov, kki so med seboj gibljiivo povezaani v
sklepih.. Na ta naačin se izo
oblikuje sisstem
vzvodo
ov, pri čeemer so sklepi
s
njihhova
vrtišča.
Mišicca skupaj z delom skeleta obliikuje
enoročiični vzvodd takrat, ko
k sta težžišče
bremen
na in nasaddišče mišicee na isti sttrani
sklepa. Primer je delovanje večje okrrogle
mišice, ki poteka od prsnegaa roba pleččnice
čez upo
ogibno straan plečnegga sklepa inn se
priraščaa na telo nadlahtnice
n
. Mišica deeluje
kot upo
ogibalka pllečnega skllepa, bremee, ki

Slik
ka 5: Prikazz dveh mišiic, ki delujeeta
kot eno in dvo
oročični vzvvod.
1 m. teres major, 2 m. tricepps brachii (ccaput
longgum), 3 vrtiššče plečnegaa sklepa, 4 vrtišče
v
kom
molčnega sklepa, 5 nasaddišče m. terees major,
6 naasadišče m. triceps
t
brachhii, 7 težiščee
okončine pri krčenju m. terres major, 8 težišče
okončine pri krčenju
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Kadaar je nasadišče mišice v blližini
sklepa, je moč njeenega delovvanja na skkelet
manjša kot v prim
med
meru, ko jee razdalja m
sklepom
m in nasaddiščem prim
merljivo moočne
mišice vvečja. Venddar pa je v prvem
p
prim
meru
učinek mišične aktivnosti
a
hitrejši. T
Tako
predstav
avlja
razddalja
meed
mišiččnim
nasadiščem in vrtilno ossjo v skklepu
nekakšeen komprromis med
d hitrostjoo in
močjo pri prem
mikanju dela telesa.. V
primeruu, ko več mišic
m
deluje istosmernoo na
določen
n sklep, so njiho
ova nasaddišča
razporeejena tako, da ene začčnejo, drugge pa
končajo
o določen
n gib, kar
k
omoggoča
enakom
merno inten
nzivnost gibanja
g
v vvseh
njegovih fazah.

o izrazito segmentiraane. Iz strranskega
tako
mezzoderma nastaneta dvva lista: so
omatični,
ki sodeluje
s
prii nastanku telesnih votlin,
v
in
splaanhnični, izz katerega sse razvijejo
o oporki
notrranjih orgaanov, vmessni mezodeerrm pa
pred
dstavlja zaasnovo za večji del sečnospolnega aparaata.

Mišicce lahko delujejo
d
le na en skklep,
nekaterre med njim
mi pa prečkkajo dva alii več
sklepovv, kar še po
osebej veljaa za vretennaste
mišice z dolgim
mi končnim
mi kitamii za
premikaanje prstovv na okončinah.

Slik
ka 6: Položaj somatom
mer in somiitov pri
emb
briju.

Razvvoj
Vse skeletne mišice see razvijejoo iz
zarodko
ovega meezoderma (mezoblaasta),
izjema sso le gladkee mišice v očesnem
o
zrrklu,
ki
so
ekttodermalneega
izvvora.
Mezodeermalne celice med
m
zgodnnjim
embrion
nalnim razzvojem najjprej zapollnijo
prostorr med ektodermom in
n endoderm
mom
na obeeh straneh
h vzdolžn
ne, v meddiani
ravnini potekajo
oče primitivne prroge.
Obosnii mezoderrm se nato razdeli na
dorzaln
ni, obširnii stranski in na pas
vmesneega mezodeerma, ki povvezuje dorzzalni
mezodeerm s straanskim. V naslednji fazi
razvoja se dorzaalni mezod
derm vzdollžno
razčlenii v somiite oz. v somitom
mere.
Somitom
mere se razvijejo pred hrbbtno
struno v spredn
njem delu
u embrija,, in
predstav
avljajo preddvsem zasn
novo za m
mišice
na glavvi in del prrepone, iz somitov ppa se
razvijejo
o mišice teelesnega deebla in okoonči.
Somitom
mere so po obliki podoobne
somitom
m, vendar nekoliko manjše inn ne

1 zaasnova za ok
ko, 2 škržni lloki, 3 somaatomere,
4 so
omiti

Proces
P
člen
njenja dorzzalnega mezoblasta
v somitomerre in soomite poteka v
kran
niokavdalnii smeri. V nnadaljnjem razvoju
se somiti in
n somitom
mere razdeelijo na
dorzalni dermatom in veentralni skllerotom.
Iz enega delaa dermatom
ma zraste skupek
celicc z mio
oblastnim potencialo
om, tj.
mio
otom, iz drugega
d
deela pa se razvije
pod
dkožno vezzivo (tudi ppovršinskaa fascija)
in vezivne
v
ovo
ojnice kožnnih dlak. Skklerotom
je zasnova za
z podporrna tkiva, ki se
razvvijejo ob hrrbtni strunii in jo sčaso
oma tudi
nad
domestijo.
Sledijo
S
pro
ocesi migraacije, difereenciacije
in kopičenja
k
mioblastovv, v kateriih se iz
mio
otomov po
ostopno razzvijejo possamezne
mišice. Miob
blasti so enojedrnee celice
vrettenaste obliike, ki v skkupkih potu
ujejo do
messta, kjer določijo
d
oobliko in položaj
Pri
nasttajajočih
mišic.
nastanku
n
posameznih mišic
m
sodellujejo miob
blasti iz
več različnih miotomovv, oz. celice enega
mio
otoma sodelujejo prii oblikovan
nju več
mišic.
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Slika 7: Shematskki prikaz differenciacije
kličnih listov pri prečno
p
prerezanem
embrijuu.
1 ektodeerm, 2 neuraalna cev, 3 dermatom,
d
4
sklerotoom, 5 vmesn
ni mezoblast, 6 somatičnni list
stranskeega mezoderrma, 7 endod
derm, 8 hrb tna
struna, 9 zasnova zaa aorto, 10 splanhnični
s
llist
stranskeega mezoderrma

Miottomi se žee zelo zgod
daj povežeejo s
pripadaajočimi živvci, če ne
n maščoobno
degenerrirajo. Zatto migraciji mioblaastov
sledijo živčne niti, ki oživvčujejo izvvorni
miotom
m. Mioblassti se nato kopičijoo in
združujjejo v podaljšane veččjedrne valjjaste
celice, ki pridobiijo obliko mišičnih ccevi,
miotubov. V cito
oplazmi teh
h celic pooteka
živahnaa sinteza miozinskih
h in aktinnskih
nitk, kii se razvršščajo v mio
ofibrile. N
Na ta
način se mišiččno vlakn
no podalj šuje,
povečuje pa se tudi število miofibriil in
jeder. Nastajajočče miofibrile potis nejo
jedra, kki so najprrej centraln
no razporejjena,
na rob
b pod saarkolemo, miofibrile pa
zapolniijo večji del
d notranjosti mišičnnega
vlakna. Število mio
oblastov, kii tvorijo miišico
je pri večini živalskih
ž
vrst
v
geneetsko
določen
no pred rojstvom, zatto je naknaadna
mišičnaa rast posleedica celičn
ne hipertroofije,
ne pa ppovečevanjaa števila miššičnih vlakeen.
Večje, podolggovate skkeletne m
mišice
telesnegga debla se izoblikujejo z dolžinsskim
povezovanjem miiotomov, ki
k imajo loččeno
inervaciijo. Zato taakšne, bolj obsežne m
mišice

h
ih živcev (npr.
(
m.
oživvčuje več hrbtenjačni
longgissiumus
dorsi).
Miotomii
nad
razvvijajočo see hrbtenicco se razvvijejo v
nad
dosne vratn
ne in hrbttne mišicee, ki jih
inerrvirajo do
orzalne vveje hrbteenjačnih
živccev, miotom
mi pod hrrbtenično zasnovo
z
pa v podosne mišice ob hrbtenici in
n mišice
treb
bušne in prsne
p
stenee, ki jih in
nervirajo
ven
ntralne veje hrbtenjačnnih živcev. Mišice
na okončinah
h se izooblikujejo znotraj
oko
ončinskih brstov, kii so embrionalna
zasn
nova za okončine in nastaanejo z
izraaščanjem izz telesa eembrija naa mestu
razvvoja okonččin. Oporn
rna tkiva okončin
(hruustanci, kosti in pripaadajoča veeziva) se
razvvijejo z vraščanjem inn diferenciacijo tkiv
som
matskega mezoderma
m
a (somato
oplevre),
skelletne mišicee pa z migr
gracijo miottomov v
pod
dročja okon
nčinskih bbrstov, ki za sabo
poteegnejo pripadajoče ventraln
ne veje
hrbtenjačnih živcev. T
Te se pri
p
tem
prep
pletejo in
n oblikujje brahiaalni in
lum
mbosakralni živčni ppletež, iz katerih
izhaajajo živcii za spreednjo oz. zadnjo
oko
ončino. Seggmentalna somitska zasnova
mišic se zaraadi migraccije miotom
mov na
oko
ončinah zab
briše.
Prekrvljeno
P
ost in oživvčenost
Mišice
M
so raazmeroma dobro prekkrvljene.
Prim
merov, ko
o oskrbujee mišico le ena
arteerija, je malo, saj je v takšnem primeru
odvisnaa
njen
na
prek
krvljenost
od
ohranjenosti ene samee žile. Običajno
O
vsto
opata v miššico dve alii več arterij, katerih
vejee se v mišici med sseboj poveežejo in
zago
otavljajo bolj zaneesljivo preekrvitev.
Zno
otraj mišicee se arterijje cepijo na
n tanjše
vejee, ki vstop
pajo v peerimizij, tee pa se
razvvejičijo v neežno kapilaarno mrežo
o znotraj
end
domizija. Vene
V
potekkajo vzporredno z
arteerijami. Pri normalni mišični akktivnosti,
ko se
s skrči le manjši
m
deleež mišičnih
h vlaken,
ta s kontrakccijami posppešijo prettok krvi
skozi kapilarrno mrežžo. V primeru
mišičnega krrča, ko nnastopi masovna
m
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kontrakcija vseh vlaken, pa pride do
stiskanja kapilar in venul z vseh strani, kar
ima za posledico zaustavitev pretoka krvi in
kopičenje presnovkov v mišici. Kitasti deli
mišic nimajo večjih presnovnih potreb in
so zato slabo prekrvljeni. Kite pri vrezu ne
krvavijo, kar je prednost pri njihovi kirurški
obdelavi, vendar pa se zaradi slabše oskrbe
s krvjo počasneje celijo.
Večino mišic oskrbuje le en živec,
izjema so tiste mišice telesnega debla, ki
nastanejo z dolžinskim združevanjem
miotomov in jih zato oskrbuje več
pripadajočih hrbtenjačnih živcev. Živec, ki
se po vstopu v mišico razvejiči v njenih
vezivnih pretinih, sestoji iz živčnih vlaken
različnih tipov. Velika α motorična vlakna
oskrbujejo osnovna skeletna mišična vlakna
in so odgovorna za njihovo krčenje, γ
motorična
vlakna
pa
oskrbujejo
modificirana mišična vlakna znotraj
mišičnih vreten. Sestavni del živca so tudi
nemielizirana simpatična vlakna, ki
vzdržujejo tonus krvnih žil, ter senzorična
vlakna, katerih končiči zaznavajo raztezanje
modificiranih mišičnih in kitnih vlaken v
mišičnih in kitnih vretenih. Perikarioni
motoričnih nevronov, ki oskrbujejo
določeno mišico, so v ventralnih rogovih
sivine hrbtenjače in v motoričnih jedrih
možganskih živcev v možganskem deblu.
Njihovi aksoni se med potekom razcepijo v
številne veje, ki se končujejo na motoričnih
ploščicah mišičnih vlaken. Posamezen
nevron skupaj s mišičnimi vlakni, ki jih
oskrbuje s svojimi α motoričnimi vlakni,
označujemo kot motorično enoto, pri tem
pa so mišična vlakna ene motorične enote
mozaično raztresena znotraj večjega števila
mišičnih snopov. Število mišičnih vlaken,
vključenih v motorične enote, je zelo
različno. Pri mišicah, ki so sposobne
natančnih gibov (npr. zrkelne mišice),
vsebujejo motorične enote le pet do deset
vlaken; nasprotno pa v mišicah, ki so
odgovorne za grobe premike (npr.

stegenske mišice), motorične enote štejejo
tudi več kot 2000 mišičnih vlaken.
Pomembno vlogo pri zaznavanju
sprememb mišičnega tonusa imajo mišična
vretena (fusus neuromuscularium), ki so v
krčljivih delih mišic. Sestojijo iz z vezivno
kapsulo
obdanih
znotrajvretenskih
(intrafuzalnih) mišičnih vlaken. Ta so krajša
in vsebujejo manj kontraktilnih nitk kot
običajna vlakna, so pa opremljena s čutnimi
živčnimi končiči, ki zaznavajo raztezanje
centralnega dela vlaken ob mišični
aktivnosti. Podobno senzorično vlogo in
zgradbo imajo kitna vretena (fusus
neurotendinaruum) v kitah, s to razliko, da so
znotraj vezivne kapsule s senzoričnim
nitjem oživčena modificirana kolagena
vlakna.
Fascije
Mišice, dele telesa pa tudi telesne votline
prekrivajo obsežne vezivne plahte, ki jih
imenujemo fascije ali mišični povoji.
Večinoma potekajo med kožo in globljimi
strukturami, njihovi globinski odcepi pa
obdajajo mišice ali mišične skupine in jih
tako utrjujejo v položaju. Fascije
funkcionalno povezujejo mišice, po drugi
strani jim omogočajo neodvisnost pri
delovanju, so pa tudi vezivna stroma za
prehod limfnih in krvnih žil ter živcev.
Osnovo jim daje mreža kolagenih in
elastičnih vlaken, ki so razporejena tako, da
maksimalno odgovarjajo silam tega in
pritiska, mrežasta razporeditev vlaken pa
jim omogoča prilagajanje spreminjanju
oblike delov telesa ali mišic, ki jih
pokrivajo. Odcepi fascij lahko oblikujejo
vezivne ovojnice tudi okoli drugih, globlje
ležečih organov, kot so sapnik, požiralnik
in slinske žleze. Telesno površino in
notranjost telesnih votlin pokrivajo tri
osnovne fascije, ki se mestoma med seboj
povezujejo. To so površinska, globinska in
notranja fascija.
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 Površinska fascija je tik pod kožo in jo
nekateri celo prištevajo med njene plasti
kot del hipodermisa. Je tanka, nežna in
večinoma pomična ovojnica, ki omogoča
dobro gibljivost kože ter podkožno
injiciranje tudi večje količine zdravil. S
podlago oz. globinsko fascijo je zraščena
predvsem na kostnih štrlinah. Na obsežnih
telesnih področjih so v površinski fasciji
kožne mišice, ki s krčenjem stresajo kožo
in odganjajo mrčes, pomembno vlogo pa
imajo tudi pri vzdrževanju telesne
temperature. Površinska fascija je tudi eno
od
predilekcijskih
mest
kopičenja
maščobnega tkiva.
 Globinska fascija je bolj fibrozna, ima
srebrnkast videz in je na več mestih
dvoslojna. Vsebuje pretežno kolagena
vlakna, ki se prepletajo pod ostrim kotom,
in so v oporo mišicam pri njihovem
delovanju. Njena površinska pola pokriva
večji del telesa in se pritrjuje na kostne
štrline, globinska pola pa mestoma odda
odcepe, ki segajo med mišicami do periosta
globlje ležečih kosti. Na nekaterih mestih,
predvsem na okončinah, se prečna vlakna v
globinski fasciji zgostijo in oblikujejo
vezivne zadebelitve, t. i. držke (retinacula), ki
podpirajo kite mišic v določenem položaju.
Globinska fascija je neprepustna za telesne
tekočine, kar je potrebno upoštevati pri
oceni patološkega procesa. Tako se lahko
vnetni eksudat kopiči ali izceja na mestu, ki
je odmaknjeno od samega vnetnega žarišča,
kar še posebej velja za poškodbe na
okončinah.

pa se ga kopiči na določenih mestih, kot so
površinska fascija, medmišično vezivo,
peritonej v trebušni votlini in mozgovne
votline cevastih kosti. Podkožno maščobno
tkivo, ki je v površinski fasciji, pomaga
oblikovati obrise telesa in se nalaga na
predilekcijskih mestih, ki so vrstno,
predvsem pa spolno pogojena. Pri prašiču
je podkožno maščobno tkivo difuzno
razporejeno (panniculus adiposus), pri
živalskih vrstah, ki so prilagojene na
bivanje v sušnih in vročih področjih, pa se
kopiči v lokalno omejenih podkožnih
depojih, kot so na primer grbe pri kamelah
in zebu govedu. Pri teh živalskih vrstah bi
enakomernejša podkožna porazdelitev
maščobnega tkiva privedla do motenj pri
uravnavanju telesne temperature. Pri
samcih se maščobno tkivo pogosto kopiči
na področju tilnika, pri samicah pa v
mlečnih žlezah. Ponekod maščobni depoji
delujejo kot mehanski blažilci (npr. v
blazinicah), vendar takšna maščoba ne
predstavlja energetskega vira, saj se med
stradanjem ne troši. Med živalskimi vrstami
so razlike v videzu in kemični sestavi
maščob, ki pa je pogojena tudi s prehrano
in dednimi dejavniki. Maščoba je pri konju
rumena, pri govedu je belkasta in krhka in
jo imenujemo tudi loj, pri prašiču pa je
mehka in rahlo sivkasta. Pri telesni
temperaturi je poltekoča, kar omogoča
liposukcijo pri kozmetični kirurgiji.

 Telesne votline od znotraj pokriva
notranja fascija, ki ima v sebi običajno
nekoliko več elastičnih vlaken, kar
omogoča raztezanje in krčenje sten telesnih
votlin. Notranja fascija je z medmišičnimi
vezivnimi pretini v kontinuirani zvezi z
globinsko fascijo trupa.
Med fascijami ali pod njimi je maščobno
tkivo. Manjše količine tega so prisotne
skoraj povsod v živalskemu telesu, večina
G. Fazarinc. Anatomija domačih sesalcev: miologija
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MIŠICE GLAVE IN TELESNEGA
DEBLA
Površinska fascija in kožne mišice
glave in telesnega debla
Površinska fascija glave kot maska
pokriva celotno glavo in se kavdalno
nadaljuje
v
cilindrično
oblikovano
površinsko fascijo vratu. Je neposredno
pod kožo in jo brez večjih naporov
odluščimo od podlage, razen na področju
čela in nosnega gredlja, kjer je zraščena z
globinsko fascijo in pokostnico. Na tem
mestu jo imenujemo polobnica (galea
aponeurotica). Površinska fascija na glavi
prekriva podušesno slinsko žlezo, žvekalko
in senčno mišico, ovija pa kožno mišico
glave in delno mišice uhlja. Rostralno, proti
konici glave, je tesno spojena z obraznimi
in nosnimi mišicami, ventralno pa prekriva
področji grla in spodnje čeljustnice.
Na vratu površinska fascija izhaja iz
tilnične vrvi, od koder se spusti ventralno
proti spodnjemu robu vratu, pri tem pa
prekrije nadlahtno-doglavno in kapucasto
mišico. Kavdalno prehaja v obsežno
površinsko fascijo trupa, ki se pri
prežvekovalcih in konjih dorzalno pritrjuje
na trnaste podaljške vretenc, pri mesojedih
pa je prosta, kar ima za posledico
pomičnost kože na področju hrbta in ledij.
Pri prekomerno hranjenih živalih se pod
njo kopiči obilo maščobnega tkiva.
Površinska fascija trupa kranialno
prehaja v površinsko fascijo prsnega,
kavdalno pa v površinsko fascijo
medeničnega para okončin. Ventralno na
trebuhu se v mediani ravnini spaja z belo
črto (linea alba).
V površinsko fascijo so kot obsežne,
tanke mišične plahte vložene kožne mišice
(mm. cutanei), ki pokrivajo večji del telesnega
debla. Njihova glavna naloga je stresanje
kože, pri mesojedih pa kožne mišice na

glavi in vratu omogočajo tudi neznatne
premike ustnic, smrčka in ušes in so zato
del mimične muskulature.
 Široka kožna mišica vratu (platysma) je
najbolj razvita pri mesojedih in prašiču. Je
razmeroma obsežna mišična plahta, ki
prekriva stranski del vratu, rostralno pa
sega preko žvekalke in lic vse do ustnega
kota. Mišica nateguje in stresa kožo na glavi
in vratu ter vleče ustni kot v kavdalno
smer. Del platizme na glavi imenujemo tudi
kožna mišica obraza (m. cutaneus faciei), ki je
pri konju in prežvekovalcih samostojna, saj
se v kavdalni smeri postopno tanjša in se
izgublja v površinski fasciji vratu. Poleg nje
sta pri govedu kot preostanek platizme na
glavi prisotni tudi kožna mišica čela (m.
cutaneus frontalis) in kožna mišica nosu (m.
cutaneus nasi), ki gubata kožo na področju
čela in nosnega gredlja.
 Površinska zapiralka vratu (m. sphincter
colli superficialis) je iz tankih mišičnih trakov,
ki pri mesojedih potekajo prečno preko
ventralne ploskve vratu od grlnega
področja pa vse do prsnice.
 Kožna mišica vratu (m. cutaneus colli) je
dobro razvita le pri konju. Mišica izhaja iz
ročaja prsnice in spodnjega roba vratu, od
koder se mišična pramena vzdigujejo v
kraniodorzalni smeri preko jugularnega
žleba do medčeljustja, kjer se postopno
stanjša in pahljačasto razširi.
 Globinsko zapiralko vratu (m. sphincter
colli profundus) imajo le mesojedi. Mišica
izvira s tankimi, nežnimi mišičnimi prameni
izpod platizme, od koder se širi v stransko
področje glave in vratu. Pri sekciji jo
običajno spregledamo.
 Kožna mišica trupa (m. cutaneus trunci) je
obsežna mišična plahta, ki prekriva
stransko in spodnjo ploskev prsnega koša
in trebuha. Pri mesojedih, pri katerih je še
posebej obsežna, se mišici obeh strani
stikata dorzalno na hrbtu. Njena vlakna
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potekajo kraniovventralno čez celootno
stransko
o in večji del ventrallne trebušnne in
prsne sstene, kjer se na področju prssnice
stikata ventralna robova leve
l
in deesne
trupne kožne miššice. Pri veelikih živallskih
vrstah n
njen dorzallni rob ne sega
s
preko črte,
ki poveezuje viher z bočno gu
ubo. Mišicaa ima
več odccepov oz. delov, katerih izraženost
se med živalskimi vrstami razzlikuje.
no mišico plečeta in
n nadlahti (m.
 Kožn
cutaneuss omobrachiaalis) imajo samo konnj in
prežvekkovalci. Miišica je po
odaljšek koožne
mišice trupa naa področju plečetaa in
nadlahtti. Je razmeeroma tankaa plahta, kaatere
vlakna imajo navp
pičen potek in segajoo od
dorzaln
nega roba plečnice do
d komolčnnega
sklepa, kjer se po
ostopno izggubljajo. M
Mišica
stresa kkožo plečetaa.
 Prep
pucialne mišice (mm. preputiales) im
majo
mesojeddi, prašič in
i prežveko
ovalci, konnj pa
ne. Sp
prednja prepucialna
p
a mišica (m.
preputiallis cranialis)) je vezivn
no-mišični ttrak,
ki se o
odcepi od trupne ko
ožne mišicce v
ksifoidn
nem podro
očju in skkupaj z miišico
nasprottne strani oblikuje
o
zaanko, ki segga v

pucij. Pri merjascih
m
jee običajno prisotna
prep
tudii zadnja preepucialna m
mišica (m. preputialis
p
cauddalis), ki izviira na podrročju dimellj in sega
kran
nialno v preepucij.
(m.
 Nadvimens
N
mišico
ko
suprramammaricuus) imajoo samo samice
messojedov, njen
n
potekk pa je podoben
p
poteeku spred
dnje prepuucialne miššice pri
sam
mcih. Mišicca potekaa od ksiffoidnega
pod
dročja vzdo
olž osnovee mlečne žleze
ž
do
osraamja, kjer preide v ppovršinsko fascijo.
Njeena nalogaa je nateggovanje kože
k
na
pod
dročju sesceev.
Vse koožne mišiice na
Inervacija:
I
pod
dročju glav
ve oživčuje obrazni živec
ž
(n.
faciaalis), na pod
dročju vratu
tu pa obrazzni živec
skup
paj z ventralnimi
v
vejami vratnih
hrbtenjačnih živcev
ž
(nn.. cervicales). Kožne
mišice na trupu oživčujjejo stranski prsni
živeec (n. thorracicus latera
ralis), ki izzhaja iz
brah
hialnega pleteža,
p
teer ventraln
ne veje
prsn
nih
(nn. thoracici)i)
in ledvenih
l
hrbtenjačnih živcev ((nn. lumbaales), ki
topo
ografsko ustrezajo položaju kožne
mišice oziromaa njenega ddela.

Slikaa 8: Kožne mišice pri psu.
p
1 m. sphincter co
olli superficiialis, 2 platyssma, 3 m. cuutaneus trun
nci, 4 m. preeputialis cran
nialis
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Globinska fascija glave in telesnega
debla
Na glavi nam pri ločevanju površinske
fascije od globinske za orientacijo služijo
površinske žile, predvsem obrazna arterija
in vena. Vezivni povoji, ki so pod žilami,
pripadajo globinski fasciji, tisti, ki so
vrinjeni med kožo in žile, pa površinski
fasciji glave.
Globinska fascija je na področju glave
dvoslojna. Na nosnem gredlju in delu čela,
kjer je zraščena s periostom lobanjskih
kosti in s površinsko fascijo, je enotna,
sicer pa sta obe njeni poli ločeni.
Površinska pola se kot lično-žrelna fascija
(fascia bucco-pharyngea) razprostira preko
večjega dela spodnje čeljustnice in lica,
zavleče pa se tudi na področje žrela (fascia
pharyngobasilaris) oz. kot senčna fascija (fascia
temporalis) prekriva senčno mišico in se pri
tem pripenja na koščene robove, ki
omejujejo senčno jamo. Kavdalno se
površinska pola nadaljuje v žvekalkino
fascijo (fascia masseterica) in naprej v fascijo
podušesne slinavke (fascia parotidea), ki z
globinskimi odcepi oblikuje vezivno
ogrodje žleze. Globinska pola se z nosnega
gredlja zavleče med posamezne obrazne in
žvekalne mišice ter se prerine vse do lične
sluznice, s katero se tudi spoji. Kavdalno
segajo odcepi globinske fascije do žrelnega
področja, kjer se pripenja na krilatko in
jezičnico.
Tudi globinska fascija vratu (fascia
cervicalis) je dvoslojna. Obe njeni poli
izvirata iz tilnične vrvi, že kmalu, tj. pod
vratno rombasto mišico, pa se ločita.
Površinska pola se najprej previje preko
jermenaste mišice, nato pa se spusti pod
vratno nazobčano mišico in preko dolge
glavne in dolge vratne mišice ter
vzdigovalke reber vse do ventralnega roba
vratu, kjer obda sapnik, požiralnik, skupno
vratno arterijo, vagosimpatično deblo in
povratni grlni živec. Kranialno se pripenja
na jezičnico, kjer prehaja v globinsko

fascijo glave, kavdalno pa se pripenja na
prvo rebro in prsnico. Globinska pola se
od tilnične vrvi prerine pod jermenasto
mišico kjer odda več vezivnih odcepov, ki
segajo med vratne mišice in se končujejo na
ventralnih grebenih vratnih vretenc.
Kavdalno se skupaj s površinsko polo veže
na prva rebra in ročaj prsnice od koder se
nadaljuje v notranjo prsno fascijo, ki od
znotraj prekriva prsni koš.
Na trupu je globinska fascija mestoma
ojačana s kitnimi vlakni, ki se nadaljujejo v
aponevroze nekaterih mišic. Na področju
hrbta in ledij, kjer je globinska fascija
izredno močna in se pritrjuje na trnaste
podaljške prsnih, ledvenih in križnih
vretenc, nadtrnovo vez ter na križno in
kolčno grčo, jo imenujemo prsno-ledvena
fascija (fascia thoracolumbalis). V to fascijo se
stekata aponevrozi najširše hrbtne in zadnje
zgornje nazobčane mišice. Kranioventralno
se prsno-ledvena fascija razcepi na dve poli.
Globinska se nadaljuje v pazdušno fascijo
(fascia axillaris), ki od znotraj prekriva pleče,
površinska plečnična fascija (fascija
scapularis) pa pokrije mišice na stranski
ploskvi plečeta, pri tem pa se prirašča na
plečnični trn. V kavdalni smeri prsnoledvena fascija prehaja v zadnjično (fascia
glutea), ventralno, preko trebuha pa v
rumeno trebušno plast (tunica flava
abdominis), ki vsebuje predvsem pri
rastlinojedih živalih veliko elastičnih vlaken
zaradi sposobnosti raztezanja trebušne
stene. Od globinske fascije se na področju
dimelj v mediani ravnini odcepi pola, ki
predstavlja obešalno vez penisa (lig.
suspensorium penis) oz. obešalni aparat
mlečne
žleze
(apparatus
suspensorius
mammarius).
Tudi na področju vihra in dorzalnega
dela prsnega koša se globinska fascija trupa
razcepi na površinsko in globinsko polo;
prva prekrije rombasto mišico, druga,
močnejša pola pa se zavleče pod njo in se
kot trnovo-rebrna-prečnična fascija (fascia
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spinocosttotransversaliis) nadaljujee pod plečnnico,
kjer je razpeta med trnasstimi podaaljški
prvih p
prsnih vreteenc in telesi prvih ossmih
reber. Fascija predstavlja
p
izhodišče za
nekaterre vratne in toraakalne miišice,
obenem
m pa ovija
o
prsn
no ventrralno
nazobčaano mišico
o in prsne dele najddaljše
hrbtne, črevničn
no-rebrne in poltrnnove
mišice.

steggenski rov na mediaalni strani stegna.
Obaa prepusta ločuje črevvnična fascija.

Glob
binska repn
na fascija (fascia
(f
caudaae) je
nadaljevvanje zadn
njične, njen
ni odcepi ppa se
prerinejjo med reepnimi miššicami vsee do
vretencc, na katera se priraščajo.
Notrranja fasciija
Veziivni odcep
pi globinsske fascijee se
prebijejo skozi steno telesniih votlin inn se
nato združijo v notranjo fascijo, kii od
znotraj prekriva telesne vo
otline. V pprsni
votlini jo imenujeemo notran
nja prsna (f(fascia
endothorracica), v trebušni vottlini pa preečna
fascija (fascia transsversalis). Ta
T se kavddalno
nadaljujje kot črevvnična fascija (fascia illiaca)
preko vhoda v medeničn
no votlino na
notranjo ploskev stene med
denične vottline,
kjer see preimenuuje v med
denično fasscijo
(fascia peelvis).
Ob vhodu v medeničn
no votlinoo se
črevničn
na fascija spaja z dimeljsko vvezjo
(lig. inguuinale), ki je razpeta med kolčno ggrčo
in črevvnično-dimeeljnično šttrlino. Na tem
mestu se od njee loči veziivna črevnnična
plošča (lamina iliacca), ki poveezuje dimelljsko
vez s sttransko plo
oskvijo črevvničnega teelesa.
Črevniččna fascija, dimeljska vez, črevnnična
plošča in črevničn
no telo sku
upaj omejuujejo
špranjassti
mišiični
prepust
(laacuna
musculorrum), skozzi kateregga se sppusti
črevničn
no-ledvenaa, pri ko
onju pa tudi
krojaškaa mišica na medialno plo skev
stegna. Ventrom
medialno od mišičnnega
prepustta je žilni prepust
p
(lacuuna vasorum
m), ki
služi zaa prehod zunanje
z
čreevnične artterije
in venee (a. in v. illiaca externaa) ter prikriitega
živca (n
(n. saphenus)) iz meden
nične votlinne v

Slikka 9: Mišičn
ni prepust ppri konju; pogled z
ven
ntralne stran
ni.
1 m. psoas majo
or, 2 m. psoaas minor, 3 m.
iliaccus, 4 fascia iliaca,
i
5 lami
mina iliaca, 6 lig.
inguuinale, 7 tend
do praepubiicus, 8 linea alba, 9
m. sartorius
s

Mišice
M
glavve
Mišice
M
glav
ve (mm. cappitis) razvršščamo v
posamezne sk
kupine na osnovi deelovanja,
topo
položaaja,
tudi
ografskega
pa
emb
brionalnegaa razvoja inn s tem povezane
oživvčenosti mišic.
m
Žveekalne miišice se
razvvijejo iz somitomer
s
prvega, obrazne
mišice iz som
matomer ddrugega, mišice
m
v
sten
ni žrela in grla pa iz somitomerr ostalih
škržžnih lokov. Jezične inn zrkelne mišice
m
po
vsejj verjetno
osti izviraajo iz sp
prednjih
som
mitov.
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Obrazne mišice
Obrazne mišice imajo pomembno vlogo
pri zauživanju hrane in pitju kot tudi pri
samem žvečenju s potiskanjem hrane med
grizne ploskve zob. S širjenjem nosnic
sodelujejo pri vohanju, s premikanjem vek
varujejo zrkli, s premikanjem uhljev pa so
odgovorne za lovljenje zvočnih signalov.
Ob skupinskem delovanju mišice izražajo
določeno razpoloženje živali in jih zato
imenujemo tudi mimične mišice. Mišice
topografsko razvrščamo med lične in
ustnične mišice, mišice vek, nosne mišice in
mišice uhlja.
Mišice lic in ustnic
 Ustna krožna mišica (m. orbicularis oris)
obdaja ustno režo. Mišica je tesno zraščena
s kožo oz. sluznico, na kost pa se prirašča
posredno preko drugih ličnih in ustničnih
mišic, ki se vanjo žarkasto stekajo. Pri
mesojedih je mišica prekinjena v mediani
ravnini
na
obeh
ustnicah,
pri
prežvekovalcih pa samo na zgornji ustnici.
Dobro razvita in gibljiva je mišica
predvsem pri konju, kar mu omogoča
selektivno prebiranje hrane s pomočjo
ustnic.
 Sekalčni mišici (mm. incisivi) sta
neposredno pod podsluznico ustnic.
Začenjata se kot tanki mišični plahti na
sekalčnem robu medčeljustnice in spodnje
čeljustnice od koder se stekata v ustno
krožno mišico zgornje oz. spodnje ustnice.
Zgornja sekalčna mišica privzdiguje
zgornjo, spodnja pa vleče navzdol spodnjo
ustnico.
 Nosno-ustnična vzdigovalka (m. levator
nasolabialis) izvira iz fascije nosnega in
čelnega področja kot ploščata, trakasta
mišica, ki se pri prežvekovalcih in konju na
stranskem nosnem področju razcepi v dva
kraka, med katerima poteka podočnikova
mišica. Mišica se končuje v ustni krožni

mišici zgornje ustnice in stranski steni
nosnic. Vzdiguje zgornjo ustnico in širi
nosnice.
 Vzdigovalka zgornje ustnice (m. levator
labii superioris) je ena močnejših mišic
obrazne skupine. Njeno izhodišče je pod
medialnim očesnem kotom, od koder je
usmerjena rostralno v stransko steno
nosnic in v zgornjo ustnico (mesojedi,
prežvekovalci, prašič). Pri konju se končni
kiti obeh mišic na nosni konici združita v
enotno mediano kitno ploščo, ki se končuje
v zgornji ustnici. Pri konju vzdiguje
zgornjo ustnico, pri ostalih pa tudi vleče
smrček oz. rilec v kavdalno smer.
 Čeljustno-nosna mišica (m. caninus) se pri
psu in prašiču začenja v bližini podočnične
odprtine, od koder se žarkasto širi v
zgornjo ustnico v višini podočnika (pes) oz.
prehaja preko zunanje ploskve zgornje
čeljustnice v stransko ploskev rilca (prašič).
Pri govedu in konju se začenja na
sprednjem koncu obraznega grebena, se
prebije med krakoma nosno-ustnične
vzdigovalke in se končuje v stranski steni
nosnic. Mišica vleče zgornjo ustnico in
konico nosu oz. rilec v kavdalno smer, s
tem pa širi nosnico.
 Povešalka zgornje ustnice (m. depressor
labii superioris) je le pri prašiču in
prežvekovalcih. Pri prašiču se začenja na
sprednjem delu obraznega grebena in
kmalu preide v kito, ki poteka ventralno od
čeljustno-nosne mišice do rilčnice. Pri
govedu se prične pod obrazno grčo in se
razcepi v dva kraka, ki se končujeta v
stranski širilki nosnice in ustni krožni
mišici. Mišica vleče rilec oz. smrček in
zgornjo ustnico navzdol.
 Povešalka spodnje ustnice (m. depressor
labii inferioris) je združena s kočniškim
delom trobilke in poteka vzdolž stranske
ploskve spodnje čeljustnice do spodnje
ustnice. Mesojedi je nimajo. Mišica vleče
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spodnjo ustnico v ventralno in kavdalno
smer.
 Bradna mišica (m. mentalis) se začenja v
bližini bradnega kota spodnje čeljustnice in
sega v kožo brade in vezivo spodnje
ustnice. Najmočnejša je pri konju, kjer
oblikuje mišično osnovo bradne nabuhline.
 Ličnična mišica (m. zygomaticus) je tanka
trakasta mišica, ki se začenja pri konju
rostralno pred obraznim grebenom, pri
prežvekovalcih in prašiču pa izhaja iz
fascije žvekalke, od koder sega rostralno do
ustnega kota, kjer se vrašča v ustno krožno
mišico. Pri mesojedih ima drugačen potek.
Izvira iz ščitka pred osnovo uhlja in se v
obliki mišičnih trakov pahljačasto razhaja v
ventralni smeri. Rostralno se mišična
pramena končujejo v ustnem kotu,
kavdalno pa segajo preko žvekalke vse do
medčeljustja, kjer zginevajo v fasciji. Na
tem mestu se njena vlakna prepletajo z
vlakni globinske zapiralke vratu, ki je v
površinski fasciji glave. Ličnična mišica
vleče ustni kot v kavdalno smer.
 Trobilka (m. buccinator) predstavlja jedro
stranske mišične stene ustne votline. Mišica
ima lični del (pars buccalis), ki je razpet med
zobnične podaljške zgornje in spodnje
čeljustnice in potiska hrano med grizne
ploskve zob, ter globlji kočniški del (pars
molaris), ki ima svoje izhodišče na
koronoidnem podaljšku spodnje čeljustnice
ter na zobničnem robu zgornje in spodnje
čeljustnice, nasadišče pa v ustni krožni
mišici. Kočniški del mišice je slabo viden,
saj njegov rostralni del prekriva lični del
trobilke, kavdalni del pa žvekalka.
Nosne mišice
Primerjalno so nosne mišice bolj razvite
pri konju, pri katerem sta nosnici dobro
gibljivi in omogočata izdatno zajemanje
zraka pri poudarjenem dihanju. Pri prašiču
in mesojedih so nosne mišice v veliki meri
zakrnele. Njihova glavna naloga je širjenje
nosnic. Pri konju sta razviti predvsem:

 konična širilka nosnic (m. dilatator naris
apicalis), ki je prečno postavljena in
medseboj povezuje krilna hrustanca obeh
nosnic. Nahaja se pod kitno ploščo
vzdigovalk zgornje ustnice;
 stranska širilka nosnic (m. dilatator naris
lateralis) je tanka, ploščata večdelna mišica,
ki izhaja iz robov nosnično-medčeljustnične zareze in se končuje v koži
nosnega divertikla.
Mišice vek
V to skupino spadajo mišice, ki
sodelujejo pri premikanju vek, s čimer širijo
ali ožijo očesno režo oz. varujejo zrklo.
 Očesna krožna mišica (m. orbicularis oculi)
leži neposredno na robu orbite, sega pa
tudi v notranjost vek. Mišica je pri
mesojedih povsem, pri drugih pa le delno
sklenjena v krožno mišico. Mišica zožuje
oz. zapira očesno režo.
 Vzdigovalka sredinskega očesnega kota
(m. levator anguli oculi medialis) je pri vseh
domačih sesalcih tanka mišična plošča,
razen pri mesojedih, pri katerih je
izoblikovana v razmeroma močan mišični
trak. Mišica izvira iz čelne fascije, končuje
pa se v medialnem robu zgornje veke, ki ga
vleče navzgor.
 Vzvratna
potegovalka
stranskega
očesnega kota (m. retractor anguli oculi
lateralis) je prisotna le pri mesojedih. Izhaja
iz senčne fascije, končuje pa se v stranskem
očesnem kotu, ki ga vleče v kavdalno smer.
 Lična mišica (m. malaris) je pri domačih
sesalcih,
z
izjemo
prežvekovalcev,
razmeroma šibka. Pri mesojedih je iz
posameznih mišičnih trakov, ki se
pahljačasto razprostirajo iz področja
spodnje čeljustnice v dorzorostralni smeri,
končujejo pa se v spodnji veki. Del vlaken
se usmeri tudi proti spodnji ustnici in se
spoji z ustno krožno mišico. Pri konju in
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prašiču je tanka mišična
m
plah
hta razpeta m
med
obrazniim greben
nom in spodnjo
s
vveko.
Močnejjša je mišicca pri prežvekovalcih , pri
katerih poteka odd solznice rostroventr
r
ralno

do lica,
l
kjer see podvije pood ličnično
o mišico.
Poleeg tega, da vleče spoddnjo veko navzdol,
n
tudii vzdiguje lica, vendar le pri
prežžvekovalcih
h.

Slika 100: Površinskke mišice gllave pri psuu.
1 m. levvator nasolab
bialis (delno odstranjen)), 2 m. canin
nus, 3 m. levator labii suuperioris, 4 m.
m
orbiculaaris oculi, 5 m.
m levator an
nguli oculi m
medialis, 6 m.
m retractor anguli
a
oculi lateralis, 7 m.
m
frontosccutularis, 8 m.
m zygomaticus, 9 m. zyygomaticoauuricularis, 10 mm. cerviccoauricularess, 11 gl.
parotis, 12 gl. manddibularis, 13 m. parotidooauricularis, 14 v. jugularis ext., 15 lnnn. mandibu
ulares,
16 m. diigastricus, 177 m. mylohyyoideus, 18 dductus parotideus, 19 m.
m masseter, 20 m. malarris, 21
m. buccinator, 22 m.
m mentalis, 23
2 m. orbicuularis oris (p
prerezan)
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Slika 111: Površinskke mišice gllave pri konnju.
1 m. orbbicularis oriss, 2 m. canin
nus, 3 m. levvator labi sup
perioris, 4 m.
m levator naasolabialis, 5 m.
malaris, 6 m. orbicuularis oculi, 7 m. levator anguli oculii medialis, 8 m. frontosccutularis, 9
scutulum
m, 10 m. zyggomaticoaurricularis, 11 m
m. parotidoauricularis, 12 m. spleniius, 13 m.
longissim
mus capitis, 14 m. brach
hiocephalicuus, 15 gl. parrotis, 16 m. sternocepha
s
alicus, 17 m.
omohyooideus, 18 m.
m masseter, 19 ductus paarotideus, 20 v. facialis, 21 m. depreessor labii in
nferioris,
22 m. cuutaneus facieei, 23 m. buccinator, 244 m. zygomaticus

Mišicce uhlja
Dom
mači sesalci imajo več manjših m
mišic,
ki poteekajo iz raazličnih dellov lobanj e in
tilnika n
na osnovo uhlja in mu
m ob usklaajeni
aktivno
osti omogo
očajo razm
meroma doobro
gibljivo
ost. Mišice obračajo ušesno
u
škooljko
proti izvvoru zvokaa ter širijo in
i ožijo vhood v
zunanji sluhovodd. Nekaterre med nnjimi
sodelujeejo pri prem
mikanju uh
hlja posrednno s
premikaanjem hrusstančne plo
oščice, tj. šččitka
(scutulum
m), ki ga zatipamo pred osnnovo
uhlja. Glede na
n
položaaj in p otek
razvrščaamo mišicee uhlja v štiri skupine:

 Med
M ventraalnimi mišiccami uhlja je
j dobro
razvvita predv
vsem trakaasta, s paarotidno
fasccijo pokrita podušessno-uheljnaa mišica
(m. parotidoauuricularis). Mišica leži
l
na
pod
dušesni slin
nski žlezi inn sega do osnove
uhljja, ki ga vlleče v venntrokavdaln
ni smeri.
Klin
no-uheljna mišica (m
m. styloauricuularis) je
tankka mišicaa razpeta med zunanjim
sluh
hovodom in
n jezičnico..
 Zadnje
Z
mišice uhlja se začen
njajo na
kran
nialnem deelu tilnika iin se konču
ujejo na
kavdalnem in lateralnem delu osnovve uhlja,
ki ga
g obračajo predvseem v laterralno in
kavdalno smerr. Mednje pprištevamo vratno-
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ščitkovo
o mišico (m. cerviccoscutularis) ter
površin
nsko, sredn
njo in glob
binsko vraatnouheljno
o
mišico
o
(m.
cervicoauricuularis
superficiaalis, medius in
i profundus)).
 Dorzzalne mišicce uhlja so tri. Izvirajjo iz
dorzaln
ne ploskve kavdalnegaa dela lobaanje,
priraščaajo pa se na
n dorzalno
o ploskev uuhlja
in ščitkka. Mišice privzdigujej
p
jo zunanje uho
in ga vvlečejo nap
prej ali nazzaj, mednjee pa
spadajo
o medščitkkova (m. interscutula
laris),
temenskko-ščitkovaa (m. pariietoscutularis)) in
večdeln
na temenssko-uheljnaa mišica (m.
parietoauuricularis).
 Sprednje mišicee uhlja so štiri. Večddelna
ščitkovo
o-uheljna mišica
m
(m. scutuloauricul
s
ularis)
povezuuje ščitek z osnovvo uhlja na
rostrom
medialni strani, liičnično-uheeljna
mišica (m. zygomaatico-auriculaaris) se razzteza
med ddorzalnim robom liččnega lokaa in
osnovo
o uhlja, dvvodelna čellnično-ščitkkova
mišica ((m. frontoscuutularis) pa med
m ščitkom
m in
dorzaln
nim oz. temenskim delom
d
čelnnice.
Mišice vzdigujejo
o uhelj, liičnično-uheeljna
mišica p
pa ga tudi obrača
o
v rostralno smeer.
Inervvacija: Vse obrazne mišice
m
oživčuujejo vejee obraznegga živca (n. facialis).
f

Slika12:: Mišice uhlja pri konju.
1 m. parrotidoauricuularis, 2 mm..
scutuloaauriculares, 3 m. parietoauricularis, 44.
m. cerviicoscutulariss, 5 m. cerviccoauriculariss
superficcialis, 6 m. zyygomaticoau
uricularis, 7. m.
frontosccutularis, 8. scutulum, 9. m. interscutulariis

Žvekalne
Ž
mišice
m
Glaavna nalo
oga žvekkalnih miišic je
prem
mikanje sp
podnje čeljuusti, kar omogoča
o
kosanje in mletje
m
vsebiine med griznimi
g
plosskvami zob
b v ustni vootlini. Pri domačih
d
sesaalcih se zaradi rrazličnega načina
preh
hranjevanjaa in poslledičnih razlik
r
v
zgraadbi žvekalnega ap arata med
d seboj
preccej razliku
ujejo. Meednje prišštevamo
žvekkalko, stransko in srredinsko perutasto
mišico, senčno
o in dvotrebbušno mišicco.
Ž
(m
m. masseter)) je še posebej pri
 Žvekalka
rasttlinojedih močna, s kitnimi trakovi
prep
predena mišica.
m
N
Njena vlakkna so
razp
porejena v dveh plaasteh z raazličnim
poteekom. Pov
vršinski deel mišice izzvira na
obraznem greebenu, od koder se žarkasto
ž
razp
prostrira prroti vratnem
mu in ventralnemu
vlakna
robu
spodnje
čeljjustnice,
glob
binskega deela pa poteekajo navp
pično od
ličn
nega loka do
d ventralnnega roba spodnje
čeljuustnice. Mesojedi
M
im
majo tudi vmesni
sred
dnji del, kii ga ločujee od površšinskega
izraazit vezivni pretin. Miišica vleče spodnjo
čeljuust navzgo
or, ob izm
meničnem krčenju
levee in desne žvekalke
ž
paa premika spodnjo
čeljuust na eno ali drugo sstran, kar omogoča
o
mleetje hrane.
 Stranska
S
in
n sredinskaa perutastaa mišica
(m. pterygoideuss lateralis in medialiss) imata
izho
odišče na navpični
n
kooščeni ploššči, ki jo
obliikujejo krilaatka, navpiččna plošča nebnice
in perutasti
p
po
odaljšek osnnovne zago
ozdnice.
Od izhodišča se mišici ppahljačasto razširita
na medialno
m
ploskev spoddnje čeljusttnice (m.
pteryygoideus meddialis) oz. nna njen ko
ondilarni
pod
daljšek (m. pterygoideeus lateraliss). Obe
mišici ločuje neizrazit vezivni pretin, v
kateerem potek
ka spodnji zobnični živec
ž
(n.
alveoolaris inferioor), ki je najmočnejjša veja
spodnječeljustn
nega živc
vca. Ob obojestraanskem delovanju mišici primikata
spodnjo čeljusst, ob izmeeničnem deelovanju
levee oz. desne skupine pa sta od
dgovorni
pred
dvsem za krožne
k
gibe spodnje čeeljusti.
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 Senččna mišica (m. temporallis) je izboččena,
kepastaa mišica z izhodiščem
i
m v senčni jami
oz. koščenih rob
bovih, ki jo omejuujejo,
končujee pa se naa koronoidn
nem podalljšku
spodnjee čeljustnicce. Mišica vleče spoddnjo
čeljust navzgor in
n jo pritiskaa k zgornjii. Še
posebejj močna je pri mesojeedih, pri katterih
prevladdujejo saggitalni preemiki spoodnje
čeljusti..
 D
Dvotrebušn
na mišica (m.
( digastricuus) je
edina o
od žvekalnih mišic, ki vleče spoddnjo
čeljust n
navzdol in s tem odpira usta. M
Mišica
se razteeza med juugularnim podaljškom
m in
sredinskko ploskvvijo spodn
nje čeljustnnice.
Dva saamostojna trebuha, ki
k ju poveezuje
kita, staa izrazita le pri konju, pri katerem
m se

od vretenastegga kavdalneega trebuhaa mišice
odccepi tudi raazmeroma močan zattilnično(pars
spodnječeljustn
nični
del
occippitomandibullaris), s kateerim se prip
penja na
spodnječeljustn
nični kot.K
Kita, ki povezuje
p
obaa trebuha,, se preebije skozzi kito
stilo
ohioidne mišice.
m
Roostralni treebuh se
prip
penja na ventrom
medialno ploskev
spodnje čeljustnice. Prii drugih domačih
d
sesaalcih je mišiica enotrebbušna.
mišice
Inervacija:
I
Vse
žžvekalne
oživvčujejo vejee spodnječeeljustnega živca
ž
(n.
manndibularis), razen kav
avdalnega trebuha
dvo
otrebušne mišice,
m
ki joo oživčuje obrazni
živeec (n. facialiss).

Slika 13:
1 Žvekalnne mišice pri psu;
pogled
d s kavdalnne strani. Prrečni
rez po
oteka v višinni koronoid
dnega
podaljjška spodnjje čeljustnicce.
1 m. teemporalis, 2 m. masseteer, 3 m.
pterygoideus lat., 4 n. alveolarris
inferio
or, 5 m. pteryygoideus meed., 6 m.
digastrricus, 7 m. m
mylohyoideu
us
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Slika 144: Žvekalnee mišice pri psu. Lični lok je odsttranjen.
1 m. tem
mporalis, 2 m.
m masseter (globinski, ssrednji in po
ovršinski dell), 3 m. digasstricus, 4 m..
pterygoiideus mediallis, 5 arcus zygomaticus
z
s (odstranjen
n), 6 art. man
ndibularis – lig. laterale

Slika 155: Mišice, kii sodelujejo
o pri premikkanju spodnje čeljusti pri konju; pogled z medialne
m
strani.
1 stylohyyoideum, 2 m. pterygoid
deus lateraliis, 3 n. alveo
olaris inferior, 4 m. longu
gus capitis, 5 m.
occipitoohyoideus, 6 m. stylohyo
oideus, 7 m. digastricus - kavdalni trrebuh, 7' rosstralni trebu
uh, 7''
pars occcipitomandib
bularis, 8 m.. pterygoideuus medialis, 9 m. myloh
hyoideus (preerezan)
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Žrelne in mehkonebne mišice
Mišično
steno
žrela
oblikujejo
prečnoprogaste
mišice,
katerih
najpomembnejša naloga je oženje žrelne
votline in s tem potiskanje vsebine iz ustne
votline proti požiralniku. Večina jih spada
med zažemalke, le ena med njimi je širilka
žrela. Parne žrelne mišice izhajajo iz
določenih opornih točk v bližini žrela, od
koder se spuščajo ali vzdigujejo v steno
žrela kjer se stikajo na njegovem dorzalnem
robu v t. i. žrelnem šivu (raphe pharyngis).
Tako oblikujejo mišične loke v stranski in
dorzalni žrelni steni, ki se krčijo v
pravilnem časovnem zaporedju in potiskajo
vsebino v požiralnik. Glede na izhodišče
delimo zažemalke žrela na rostralne,
srednje in kavdalne. Pri vzdigovanju in
napenjanju mehkega neba (velum palatinum),
ki kot sluznična guba z mišično osnovo
oblikuje pretin med dihalnim in ustnim
delom žrela, sodelujejo tudi tri manjše
mehkonebne mišice.
 Rostralni zažemalki žrela sta krilatkinožrelna (m. pterygopharyngeus) in nebno-žrelna
mišica (m. palato-pharyngeus). Prva izhaja iz
krilatke, druga pa iz aponevroze mehkega
neba od koder se vzdolžno orientirana
vlakna mišic stekajo v dorzolateralno steno
ustnega dela žrela.
 Srednji zažemalki sta sprednja klinožrelna (m. stylopharyngeus rostralis) in
jezičnično-žrelna mišica (m. hyopharyngeus).
Sprednja klino-žrelna mišica izvira
medialno na rostralnem robu stilohioida od
koder se spusti v stransko in dorzalno
steno srednjega dela žrela, jezičnično-žrelna
mišica pa se vzdiguje iz tirohioida in
kavdalnega roba keratohioida v steno žrela.
 Med
kavdalne
zažemalke
žrela
prištevamo
ščitno-žrelno
(m. thyropharyngeus) in kolobarčevo-žrelno mišico (m.

crycopharyngeus), ki se vzdigujeta iz ščitastega
in kolobarčastega hrustanca grla v steno
žrela, pri tem pa prekrijeta tudi grlne
mišice.
 Širilka žrela je le ena, in sicer zadnja
klino-žrelna mišica (m. stylopha-ryngeus
caudalis); začenja se na kavdalnem robu
stilohioida,
od
koder
poteka
rostroventralno v stransko steno žrela.
Mišica razširi sprednji del žrela, ki tako
lažje sprejme zalogaj hrane.
 Nebna mišica (m. palatinus) predstavlja
mišično osnovo mehkega neba. Začenja se
z aponevrozo na kavdalnem, sapiščnem
robu nebnice in sega do prostega roba
mehkega neba. Morfološko je v tesni zvezi
z nebno-žrelno mišico, ki izhaja iz njene
aponevroze.
 Dve tanjši, vzporedno potekajoči
vretenasti mišici izhajata iz mišičnega
podaljška senčnice in segata v stranski del
mehkega neba. Nategovalka mehkega neba
(m. tensor veli palatini) ga napenja,
vzdigovalka mehkega neba (m. levator veli
palatini) pa ga privzdiguje k bazi lobanje.
Inervacija: Žrelne in mehkonebne mišice
oživčujejo jezično-žrelni (n. glossopharyngeus),
blodni (n. vagus) in dodatni živec (n.
accesorius), katerih veje se ob žrelu prepletejo
v žrelni pletež (plexus pharyngeus). Pletežu
prispeva največ motoričnega nitja blodni
živec. Izjema je le nategovalka mehkega
neba, ki sprejme živčno nitje tudi od
spodnječeljustnega živca.
Jezične mišice
Mišično osnovo jezika oblikujejo
notranja (intrinzična) in več zunanjih
(ekstrinzičnih) jezičnih mišic, ki vstopijo v
jezik in ga povezujejo z jezičnico in
spodnjo čeljustnico. Notranja je samo ena,
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to je prava jeziična mišicca (m. linggualis
proprius)), ki se začčenja in končuje v jezziku,
njeni sn
nopi mišičn
nih vlaken pa se križaajo v
treh sm
mereh in lah
hko pri tem jezik skrajššajo,
sploščijo in po potrebi učvrrstijo. Zunnanje
jezične mišice se začenjajo na izhodiš čnih
točkah zunaj jezzika in van
nj vstopajoo iz
različnih
h smeri.
 Braddno-jezična mišica (m
m. genioglossuus) je
ploščataa mišica, ki ležii neposreedno
parameediano ob
b vezivnem jezičnnem
pretinu,, ki deli organ na dve poloovici.
Mišičnaa vlakna izh
hajajo iz kiite, ki poveezuje
bradni kot spodnjje čeljusti z bazihioidiiom.
Vlakna se odd spodajj pahljaččasto
razprosstrirajo v ko
onico, telo in
i koren jezzika.
Mišica vleče jeziik navzdo
ol in delno v
rostraln
no smer.
 Klino-jezična mišica
m
(m. styloglossus)
s) se
začenja na rostrallnem robu stilohioidaa, od
koder p
poteka v stranskem
s
delu jezikaa do
konice. Mišica krajša
k
jezikk in vzdiiguje
konico jezika.
 Jeziččnično-jeziččna mišica (m. hyogloossus)
leži ob
b strani naa korenu jezika
j
in sse s
kavdaln
ne smeri vriva
v
med bradno-jeziično
in klin
no-jezično mišico. Začenja
Z
see na
bazihioiidu, od ko
oder segajo
o vlakna prreko
korena v telo in konico
k
jezikka. Mišica vvleče
jezik v kavdalno smer in je do neke m
mere
antagon
nist bradno
o-jezični miššici.

Inervacija:
I
Vse
V jezičnee mišice mo
otorično
oživvčuje podjeezični živec (n. hypoglosssus).
Jezičnične
J
mišice
m
mišice povvezujejo jeezičnico,
Jezičnične
J
ki jee nosilni ap
parat jezika in grla, z okolnimi
o
struukturami teer tako poosredno so
odelujejo
pri premikan
nju jezikaa, predvseem ob
požžiranju. Glede na izhoddišče in po
oložaj jih
razvvrščamo v zgornjo inn spodnjo skupino.
s
Miššice zgornjee skupine izzhajajo iz različnih
r
delo
ov lobanje, mišice spoodnje skupine pa se
vzd
digujejo vzd
dolž ventra
ralnega rob
ba vratu
proti jezičnicii, zato jihh obravnavvamo v
sklo
opu vratnih
h mišic.
 Spodnječelj
S
ustnično-jeezičnična mišica
(m. mylohyoideuus) je razppeta prečn
no med
obeema teleso
oma spodnnje čeljusttnice, z
zadn
njim delom
m pa se priitrjuje na jeezičnico.
Miššica od spo
odaj zapiraa ustno vo
otlino in
nosi jezik terr sodelujee pri žveččenju in
požžiranju hran
ne.
Spodnječeeljustni žiivec (n.
Inervacija:
I
manndibularis).
 Vretenasta
V
bradno-jezzičnična miišica (m.
genioohyoideus) sega od sekalčnegga dela
spodnje čeljusstnice do jjezičnice, ki
k jo ob
krčeenju vleče naprej.
n
Inervacija:
I
hypooglossus).

Podjeziččni

živeec

(n.

ničnih in
Slika 16: Prikaz jeziičnih, jezičn
žrelnih mišic
m pri psuu.
1 jezik, 2 m. tensorr veli palatiini, 3 m.
levator
veli
ppalatini,
4
m.
pterygoph
haryngeus, 5 m. stylo-gglossus, 6
m.
hyopharynge
h
geus,
7
m.
thyropharryngeus, 8 m
m. crico-phaaryngeus,
9 oesop
phagus, 100 trachea, 11 m.
sternothyyroi-deus (pprerezana), 12 m.
thyro-hyo
oideus, 13 m. sternoh
hyoideus
(prerezan
na), 14 m. hyoglossus, 15 m.
stylohyoid
deus, 16 m. myloh
hyoideus
(prerezan
na), 17 m. geeniohyoideu
us, 18 m.
genioglosssus
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 Klino-jezičničn
na mišica (m.
( stylohyoiideus)
poteka iz zadnjeega roba stilohioidaa na
tirohioiid, s čimer ob
o krčenju vleče jeziččnico
in grlo navzgor. Pri konju je končnii del
mišice izoblikovaan v zankko za preehod
vmesnee kite dvotrrebušne miššice.

v
v kavdalno smer
hrustanca vleče
piraamidasti hru
ustanec (car
artilago arytennoidea), s
čim
mer napenja glasilno guubo in oži glasilno
razo
o.

Inervvacija: Obrrazni živec (n.
( facialis).
(m.
 Zatillnično-jeziččnična
mišica
med
occipitohyyoideus) je ploščata, razpeta m
jugularn
nim poddaljškom zatilnice in
kavdaln
nim robom
m stilohioidaa. Mišica vvleče
rostraln
ni konec stiilohioida s tem
t tudi koonec
jezika in
n grlo nazaj.
Inervvacija: Obrrazni živec (n.
( facialis).
 Triko
otna jeziččnična mišica (m. ceramed
tohyoideuus) izpolnjuuje trikotnii prostor m
kerato- in tireo
ohioidom. Mišica ddviga
tireohio
oid in s teem vleče grlo napreej in
navzgorr.
Inervvacija: Jeezično-žreln
ni
glossophaaryngeus).

živec

(n.

 Prečna jezičniična mišica (m. hyooideus
transverssus) je razp
peta prečno med obbema
keratoh
hioidoma.
Inervvacija: Jeezično-žreln
ni
glossophaaryngeus)

živec

(n.

Mišicce grla
So parn
ne kratke mišice,
m
ki se
s razprostiirajo
med grrlnimi hrusttanci. S svo
ojo aktivnoostjo
spremin
njajo meddsebojni položaj
p
grrlnih
hrustan
ncev ter takko sodelujeejo pri dihaanju,
z napeenjanjem glasilnih
g
gu
ub pa tudii pri
tvorbi gglasu.
 Kolo
obarčevo-šččitna mišiica (m. cricothyroideuus) izhaja ventralno
o na obrroču
kolobarrčastega hrrustanca (caartilago cricoiidea),
končujee pa se na kavdalnem
k
robu ploščče in
kavdaln
nem roguu ščitastega hrustaanca
(cartilagoo thyroidea)
a). Mišica posrednoo s
približeevanjem ko
olobarčastegga in ščitasstega

Slikka 17: Položžaj grlnih hrrustancev in
i
jeziččnice pri ko
onju.
1 caartilago epigllottica, 2 proocessus
corn
niculatus, 3 cartilago
c
aryytenoidea, 4 cartilago
crico
oidea, 5 carttilagines traccheales, 6 caartilago
thyrroidea

 Zgornja
Z
ko
olobarčevo--piramidnaa mišica
(m. cricoarytenoideus dorsallis) se začčenja na
ploššči kolobarrčastega hrrustanca, od koder
je usmerjena
u
ro
ostrolaterallno proti mišičnem
m
pod
daljšku piramidastegga hrustan
nca na
kateerem se kon
nčuje. Pri kkrčenju širi glasilno
razo
o, saj odmiika v strann glasilni podaljšek
na piramidaste
p
em hrustanccu.
 Tudi
T
preččna piram
midna mišiica (m.
aryte
tenoideus trransversus) ob krčen
nju širi
glassilno razo. Mišica
M
se zaačenja dorzzalno na
med
dianem kittnem šivu na katereem ima
izho
odišče tudii istoimensska mišica z druge
straani, konču
uje pa sse na mišičnem
m
pod
daljšku piram
midastega hhrustanca.
 Stranska
S
ko
olobarčevoo-piramidnaa mišica
(m. cricoarytenoiideus lateralisis) poteka z obroča
kolo
obarčastegaa hrustancca rostrod
dorzalno
do kavdalnegaa dela mišiččnega podaaljška na
piraamidastem hrustancu. Funkcijskko spada
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med ožžilke glasillne špranjee, saj priteeguje
glasilno
o gubo.
(m.
no-piramidn
na
mišica
m
 Ščitn
thyroaryttenoideus) jee pri prežžvekovalcihh in
prašiču enotna mišica,
m
ki se pahljaččasto
razprosstira medd telesom
m ščitasstega
hrustan
nca in bazo
o poklopca na ventrralni
ploskvi grlne votline ter mišiččnim
podaljškkom piram
midastega hrustanca na
dorzaln
ni ploskvi votline.
v
Pri konju je m
mišica
iz dveh, pri mesojeedih pa iz treh
t delov.
Rosttralni del mišice
m
je žepkova
ž
m
mišica
(m. venntricularis), ki
k skupaj s preddvoorno
vezjo (lig. vestibuulare) predsstavlja osnnovo
preddvo
Pri
orne gubee (plica vestibularis).
v
konju sse žepkova mišica začenja na pllošči
ščitastegga hrustaanca, prittrjuje pa na
mišičneem grebenuu piramidastega hrustaanca.
Pri psuu je njeno izhodišče dvignjenoo na
osnovo
o klinastegga podaljška (proccessus
od
cuneiform
mis) piram
midastega hrustanca,
h
koder se vzdiguuje do prrečne vezii, ki
povezuuje osnovi piramidasttih hrustanncev.
Mišica sse pripenja na vez z dorzalne straani.
Kavddalni del šččitno-piram
midne mišicce je
glasilnaa mišica (m
m. vocalis), kii leži v glaasilni
gubi (plica vocaalis) kavdo
olateralno od
istoimenske vezi (lig. vocale).. Ventralnoo se
pritrjujee na telo
o ščitasteega hrustaanca,
dorzaln
no
pa
na
miššični
greeben
piramiddastega hruustanca. Prri mesojediih je
še trettji, osredn
nji del šččitno-piram
midne
mišice, ki poteka od
o notranjee sredinske črte
na ščitaastem hrusstancu kavd
dodorzalnoo do
stranskeega roba piramidastega hrustaanca,
kjer se končuje. Mišica
M
uravvnava napeetost
glasilk, s tem paa uravnavaa pretok zzraka
skozi gllasilno špraanjo.
Inervvacija: Grln
ne mišice ožživčuje bloddni
živec (nn. vagus) s svvojima vejam
ma za grlo,, in
sicer jih
h večino mo
otorično ožživčuje zadnnji
grlni živvec (n. larynngeus caudaliss), le
kolobarrčevo-ščitno
o mišico ožživčuje
sprednji grlni živecc (n. laryngeuus cranialis).

Slikka 18: Mišice grla pri kkonju. Ploščča
ščitaastega hrustanca je deelno odstran
njena.
1 caartilago epigllottica, 2 carrtilago aryten
no-idea
(pro
ocessus corn
niculatus), 3 m. aryteno-ideus
tran
nsversus, 4 m.
m crycoararyytenoideus dorsalis,
d
5 caartilago cryco
oidea, 6 m. ccrico-thyroid
deus, 7
m. crycoariteno
c
ideus laterallis, 8 m. voccalis, 9
m. ventricularis
v
,10 cartilagoo thyroidea

Slikka19: Prečnii rez skozi ggrlo konja v višini
glassilnih gub. Pogled
P
s kaavdalne straani.
1 m. crycoararytenoideus doorsalis, 2 m.. aryteno
oideus transv
versus, 3 carrtilago aryteno-idea,
4 m. vocalis, 5 m.
m crycoariteenoideus latteralis, 6
lig. vocale,
v
7 carrtilago thyrooidea, 8 rimaa vocalis
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dstavlja nju
uno vezivnno osnovo
o. Prosti
pred
rob vezivnih gub
g v vekahh je zadebeeljen v t.
i. po
odplatek (taarsus). Na ddorzomediaalni steni
orbiite blizu očničnega
o
roba je sploščen
s
košček hrustan
nca, ki je z vezmi priitrjen na
periiorbito. Označujemo
O
o ga kot škripec
(trocchlea), okoli kateregaa se prevvije kita
dorzalne pošeevne zrkelnne mišice, ki tako
spreemeni svoj potek za 900°.

Slika 200: Mišice grrla pri psu. Ščitasti
Š
hrustan
nec je prerezzan v mediiani ravnini ,
leva pollovica hrusstanca je preepognjena
navzdol.
1 cartilaggo arytenoiddea (processsus
, 3 m.
cuneiforrmis), 2 m. ventricularis
v
arytenoiideus transversus, 4 m.
crycoaryytenoideus dorsalis,
d
5 m.
m
crycoaryytenoideus laateralis, 6 m.
m cricothyroideeus (prerezan
n), 7 cartilaggo thyroideaa
(lamina)), 8 m. vocallis, 9. m. thyyroarytenoiddeus,
10 lig. vestibulare, 11
1 cartilago epiglottica
e

Fasccije in mišice zrkla
Zrklo
o in pripaadajoče stru
ukture, ko t so
zrkelne mišice (m
mm. bulbi), deli solznnega
aparata,, žile in živvci, pokrivvajo tri vezzivne
fascije. Zunanja je
j periorbiita, njej sleedita
mišičnaa fascija, neeposredno ob zrklu ppa je
nožnicaa zrkla.
 Perio
orbita je čvrsta
č
vezivna fascijaa, ki
ovija celotno piramido zrkkelnih mišicc in
večji deel zrkla. Na medialni in
n dorzalni ssteni
očnice je zraščenaa s periosto
om, lateralnno in
ventraln
no pa oblikkuje vezivn
no pregradoo, ki
ločuje zzrklo s prip
padajočimi strukturam
mi od
orbitaln
ne maščob
be v preeostalem delu
očnice. Kavdalno
o periorbiita prehajaa v
periost vidnikoveega kanala, na očničnnem
robu paa se razcep
pi v dve poli,
p
in siceer se
ena naadaljuje v periost obraznih
o
kkosti,
druga p
pa oblikujee polmeseččasto guboo, ki
vstopi v zgornjo
o oz. spo
odnjo vekoo in

 Mišična
M
fasscija leži ppod periorrbito in
ovija vzdigovaalko zgornnje veke (m
m. levator
palppebrae superioor), solzno žlezo (gl. laacrimalis)
zrkelne m
in posamezne
p
mišice, rostrralno pa
se nadaljuje
n
v zgornjo ozz. spodnjo veko. Je
iz raahlega veziv
va s precej maščobnegga tkiva.
 Fibrozna
F
nožnica
n
zrrkla (vaginna bulbi,
Ten
nonova kap
psula) tesnoo ovija sam
mo zrklo,
ven
ndar pa z njim nni zraščenaa. Med
belo
očnico in nožnico zzrkla je špranjast
š
episskleralni prrostor, ki oomogoča gibljivost
g
zrklla. Nožnicaa zrkla se oob izstopu vidnega
živcca kavdalno
o nadaljuje v nožnico vidnega
živcca (vagina n. optici), rosttralno v viššini roba
rožeenice pa prehaja
p
v m
mišične faascije, ki
ovijajo zrkelnee mišice.
Pri
P domačih
h sesalcih sso podobno
o kot pri
človveku štiri preme
p
in dv
dve poševnii zrkelni
mišici, poleg naštetih pa je pri vseh
dom
mačih sesalccih še ena rrazmeromaa močna
mišica, tj. vzratna
v
ppotegovalkaa zrkla.
Zno
otraj perio
orbite leži tudi vzdiigovalka
zgornje veke. Zrkelne m
mišice z usklajeno
aktiivnostjo sk
krbijo za to, da se očesi
refleeksno usmerita v smeer gledanja. Pri tem
omo
ogočajo preeme zrkelnne mišice po
odprte z
delo
ovanjem vzratne
v
ppotegovalkee zrkla,
prem
mikanje zrk
kla v štirih osnovnih smereh,
poševni zrkeln
ni mišici ppa obračatta zrklo
oko
oli vidne osi.
o Ob soočasnem deelovanju
obee poševni mišici zaategujeta zrklo
z
in
omo
ogočata uččvrstitev poogleda v določeni
d
smeeri.
 Štiri
Š
premee zrkelne mišice (m
m. rectus
dorssalis, ventraalis, lateraliis in mediialis) se
začeenjajo tesn
no ena obb drugi ob
o robu
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vidniko
ovega kanaala. Kot nežni miššični
trakovi potekajo
o dorzaln
no, mediaalno,
ventraln
no in laterralno do ustrezne
u
sttrani
zrkla, kjer so njihove ploščate kite
zasidran
ne v skklero nepo
osredno ppred
ekvatorrialno ravniino zrkla. Vse
V štiri m
mišice
obdaja mišična fascija,
f
med
d njimi le žeče
špranje pa zapolnjuje maščob
bno tkivo.
in
Inervvacija:
spodnjo
Z
Zgornjo,
sredinskko premo zrkelno mišico
m
oživvčuje
očesni gibalni živec (n. oculomotorrius),
stransko
o pa odmikkalni živec (n.
( abducens)).
 Vzraatna potegovalka zrkkla (m. retrractor
bulbi) jee kompaktna mišičn
na piramidda, v
katere ssredišču po
oteka vidni živec, obdaajajo
pa jo preme zrkkelne mišiice. Mišicaa se
začenja ob vsto
opu v viidnikov kaanal,
pritrjujee pa se na posteriorno
p
o ploskev zrrkla.
Inervvacija: Večji del mišice
m
oživvčuje
očesni ggibalni (n. oculomotorius
o
s), njen straanski
del pa o
odmikalni živec
ž
(n. abdducens).
 Spoddnja poševvna zrkeln
na mišica (m.
obliquuss ventralis) izzhaja iz orb
bitalne stenne na
solznicii (fossa m. obliqui
o
ventraalis), nato oobda
zrklo z ventralne strani, pri tem pa pooteka
čez spodnjo preemo zrkeln
no mišico do

kve zrkla, kj
kjer se konččuje pod
straanske plosk
nasaadiščem strranske prem
me zrkelne mišice.
Inervacija:
I
Očesni ggibalni živec (n.
oculo
lomotorius).
 Zgornja
Z
poševna zrrkelna miššica (m.
obliqquus dorsaliis) se začennja ob etm
moidalni
odp
prtini in po
oteka rostraalno med dorzalno
d
in medialno premo zrrkelno miššico do
škriipca, okoli katerega see previje v stran na
dorzalno plosk
kev zrkla. Mišica se pripenja
na dorzolateralno plooskev zrklla pod
nasaadiščem zgornje prem
me zrkelne mišice.
m
Inervacija:
I
Škripčev
Š
živvec (n. trochhlearis).
 Vzdigovalka
V
a zgornje veke (m. levator
palppebrae superrioris) sicerr ne spad
da med
zrkeelne mišice, jo pa obraavnavamo skupaj z
njim
mi glede na
n njen an
anatomski položaj.
Tan
nka mišica se začenjaa nad etm
moidalno
odp
prtino v očnici inn poteka znotraj
periiorbite dorzzalno ob zggornjipremi zrkelni
mišici do zgorrnje veke, v kateri se žarkasto
ž
kon
nčuje.
Inervacija:
I
Očesni ggibalni živec (n.
oculo
lomotorius).

Sllika 21: Miššice levega zrkla pri pssu;
pogled z dorrzolateralnee strani. Liččni lok
jee odstranjen
n.
1 trochlea, 2 m.
m obliquuss dorsalis, 3 m.
m
leevator palpeb
brae superiooris (prerezaana), 4
m.
m rectus dorrsalis, 5 m. rretractor bullbi, 6 m.
reectus lateralis, 7 foramenn maxillare, 8 fossa
saacci lacrimalis, 9. m. oblliquus ventraalis
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Slika
S
22: M
Mišice levegaa zrkla
pri
p psu, poggled z laterralne
strani.
1 m. rectuss dorsalis
(prerezana)), 2. m. retrractor
bulbi,
b
3 n. oopticus, 4 fissura
f
orbitalis,
o
5 m. rectus lateralis
l
(prerezana)), 6 m. rectu
us
ventralis
v
(pprerezana), 7 m.
obliquus
o
veentralis (preerezana)

Mišiice telesneega debla
Telessno deblo vključuje vrat,
v
prsni koš,
trebuh, medenico in rep. Kranialno
K
see na
vrat n
navezuje glava,
g
na stranske dele
prsnegaa koša in medenice
m
paa okončine,, kar
pogojujje topograafsko razvvrstitev m
mišic
telesnegga debla (mm. truncci) v ustreezne
skupinee. Poleg tega, da miššice povezuujejo
telesno deblo z glavo, imajo tudi
pomem
mbno vlogo pri preemikanju vvseh
delov telesa, vzdrževanju
v
u stoje oz.
ravnoteežja, nekateere mišične skupine ppa so
vključen
ne tudi v osnovn
ne življennjske
funkcijee, kot so dihanje, rojeevanje, blattenje
in mokkrenje. Topografsko mišice
m
telesnnega
debla rrazvrščamo
o v mišicee vratu, hrrbta,
prsnegaa koša, treb
buha, presreedka in repaa.
Vratn
ne mišice
ne mišice (mm. colli) ležijo laterralno
Vratn
in venttralno od vratnega
v
deela hrbtenicce in
imajo p
pomembno
o vlogo pri
p premikkanju
glave in
n vratu. To
opografsko
o prištevam
mo v
to skup
pino tudi spodnje jezičnične miišice,
ki se o
ob sapniku vzdigujejo
o proti grluu in
jezičnicci, čeprav je njiho
ova aktivvnost

vsem s požiiranjem, manj
m pa s
zvezzana predv
prem
mikanjem vratu.
v
 Trakasta
T
prsnično-dooglavna mišica (m.
sternnocephalicus) je razpeeta med ročajem
prsn
nice in glaavo. Spreddnji del mišice
m
se
kon
nčuje na različni
r
deelih glave, kar je
odvvisno od živalske vrste. Prri vseh
dom
mačih sesaalcih, razeen pri ko
onju, se
masstoidni del mišice
m
(pars
rs mastoidea) prirašča
na istoimen
nski poddaljšek senčnice.
Prežžvekovalci imajo še sspodnječeljjustnični
(parrs mandibularis), mesojeedi pa zatiln
nični del
(parrs occipitalis). Prašič im
ma samo maastoidni,
kon
nj pa samo mandibuularni del mišice.
Fun
nkcionalno mišica spadda med upo
ogibalke
vrattu, pri goveedu in konj
nju pa sodelluje tudi
pri odpiranju ust.
u
Inervacija:
I
Dodatni
D
živvec (n. accesorius).
 Vzdigovalke
V
e reber (mm
m. scaleni) so
o dve ali
tri ločene miišice, ki ppovezujejo prečne
pod
daljške vratn
nih vretencc z rebri. Vse
V tri tj.
dorzalna, sred
dnja in venntralna vzdiigovalka
rebeer, so prisotne pri prašiču in
prežžvekovalcih
h, dorzalnaa manjka prri konju,
ven
ntralna pa pri mesojeedih. Mišicce imajo
izho
odišče na prečnih
p
poddaljških tretjega do
sedm
mega vratn
nega vretencca, pritrjujeejo pa se
na stransko ploskev prvvega in trettjega do
osm
mega rebra, kar pomenni, da pri deelovanju
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utrjujejo vrat, ga upogibajo, sodelujejo pa
tudi pri vdihu z razpiranjem sprednjih
parov reber. Med ventralno in srednjo
vzdigovalko reber se prebijejo ventralne
veje zadnjih vratnih in sprednjih prsnih
hrbtenjačnih živcev, ki se nato v
pazdušnem
področju
prepletejo
v
nadlahtnem pletežu (plexus brachialis).
Inervacija: Ventralne veje vratnih
hrbtenjačnih živcev (nn. cervicales - rr.
ventrales).
 Jermenasta mišica (m. splenius) je
ploščata,
podolgovata
mišica
na
dorzolateralni ploskvi vratu, razpeta med
vihrom in zatilnico. Leži pod mišicami
plečnega obroča, prekriva pa m. longissimus
capitis in m. semispinalis capitis. Pri mesojedih
je mišica enotna, pri ostalih domačih
sesalcih pa je zaradi različnega prirastiča
končne kite razdeljena na dva dela tj.
glavno in vratno jermenasto mišico (m.
splenius capitis in cervicis). Mišica izvira iz
spinokostotransverzalne fascije in tilnične
vrvi, pri prežvekovalcih pa neposredno iz
trnov prvih štirih prsnih vretenc, prirašča
pa se na tilnični greben oz. pri konju na
mastoidni podaljšek (m. splenius capitis) ter
na prečne podaljške tretjega do petega
vratnega vretenca (m. splenius cervicis).
Jermenasta mišica je najbolj razvita pri
konju, pri katerem leži v področju
dorzolateralnega dela vratu neposredno
pod kožo. Mišica izteguje vrat in vzdiguje
glavo, pri enostranskem delovanju ju
upogiba vstran, pomembno vlogo pa ima
tudi pri vzdrževanju ravnotežja med
galopom.
Inervacija: Dorzalne veje vratnih
hrbtenjačnih živcev (nn. cervicales – rr.
dorsales), pri konju pa dodatni živec (n.
accesorius).

Spodnje jezičnične mišice so trakaste,
parne mišice, ki obdajajo vratni del sapnika
ter grlo od spodaj in od strani. Mišice
sodelujejo pri požiranju, saj ob krčenju
vlečejo koren jezika in grlo v
kavdoventralno smer.
 Prsnično-jezičnična mišica (m. sternohyoideus) poteka od ročaja prsnice do
bazihioida. Ploščat mišični trak je od
istoimenske mišice druge strani ločen v
mediani ravnini z vezivnim trakom in
prekriva sapnik z ventralne strani.
 Prsnično-ščitna mišica (m. sternothyroideus) poteka vzporedno ob sternohioidni
mišici pri tem pa pokriva sapnik bolj od
strani. Končuje se na stranski ploskvi
ščitastega hrustanca.
 Neposredno rostralno nadaljevanje
prsnično-ščitne mišice je krajša ščitnojezičnična mišica (m. thyreohyoideus), ki
povezuje stransko ploskev ščitastega
hrustanca z bazihioidom.
 Plečno-jezičnična mišica (m. omohyo-ideus)
ima pri konju izhodišče na prečnih
podaljških sprednjih vratnih vretenc, izvira
pa tudi iz podplečnične fascije (prašič in
konj) oz. globinske vratne fascije
(prežvekovalci), od koder se vzdiguje do
bazihioida oz. tireohioida pri prašiču.
Vzdolž poteka je delno zraščena z
nadlahtno-doglavno mišico, v sprednji
tretjini vratu pa se vrine med zunanjo
jugularno veno in skupno vratno arterijo.
Inervacija: Spodnje hioidne mišice
oživčujeta prvi vratni hrbtenjačni (n.
cervicalis I) in podjezični živec (n. hypoglossus),
tireohioidno mišico pa samo podjezični
živec.
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Slik
ka 23: Mišicce na ventralni
plo
oskvi vratu iin sprednjeega dela
prsnega koša ppri psu; pogled z
ven
ntralne strann.
1 m.
m sternohyooideus, 2 m.
sterrnocephalicuus, 3 m.
cleiidocephalicuus, 4 m.
cleiidobrachialiss, 5 m. pecto
oralis
descendens, 6 m
m. pectoralis
tran
nsversus, 7 m
m. pectoralis
pro
ofundus

Slika 244: Mišice tellesnega deb
bla pri psu; površinskaa plast.
1 m. spllenius, 2 m. longissimus
l
cervicis, 3 ffascia spinoccostotransveersalis, 4 m. serratus dorrsalis
cranialiss, 5 m. semisspinalis thorracis, 6 m. loongissiums dorsi,
d
7 m. serratus dorssalis caudaliss, 8
fascia thhoracolumbaalis, 9 m.obliquus internnus abdomin
nis, 10 mm. intercostales
i
s externi, 111 m.
rectus abbdominis, 12 mm. pecto
orales (prereezan), 13 mm
m. scaleni, 14 m. rectus thoracis, 155 m.
serratus ventralis ceervicis et tho
oracis (prerezzan), 16 m. sternocephaalicus, 17 m.. sternohyoideus
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Hrbtne mišice
Številne hrbtne mišice (mm. dorsi) se
prilegajo hrbtenici z dorzalne in ventralne
strani. So vzdolžno orientirane in so
izrazito razčlenjenjene. Delno so kratke in
preskakujejo z vretenca na vretence, delno
pa dolge in se vlečejo vzdolž celotne
hrbtenice. S kitnimi odcepi se priraščajo na
posamezna vretenca oz. rebra, nekatere
med njimi pa se končujejo tudi na lobanji.
Njihovi podolgovati mišični trebuhi
nastanejo z vzdolžnim povezovanjem
miotomov v enotne mišice, segmentalna
zasnova pa je razvidna tudi iz njihove
oživčenosti, saj vsak mišični segment
oživčuje ustrezna veja pripadajočega
hrbtenjačnega živca. Hrbtne mišice so
močnejše pri mesojedih, za katere je
značilno intenzivno upogibanje hrbtenice
med gibanjem. Med hrbtne mišice
prištevamo tudi posebne mišice glave, ki
povezujejo lobanjo, prvo in drugo vratno
vretence. Zadnje spreminjajo medsebojni
položaj kosti v atlantookcipitalnem in
atlantoaksialnem sklepu, kar omogoča
stresanje, upogibanje ali obračanje glave. Še
posebej dobro so razvite pri prašiču, ki po
tleh brska za hrano, in pri prežvekovalcih,
ki uporabljajo rogove kot orožje. Glede na
položaj delimo hrbtne mišice v dve skupini.
Nadosne (epaksialne) mišice ležijo nad,
podosne (hipaksialne) pa pod prečnimi
podaljški vretenc.
Nadosne mišice
Razporejene so v več, s potekom
hrbtenice vzporednih mišičnih plasteh, ki
se v področju ledij deloma združujejo, na
vratu pa razčlenijo na ločene mišične enote.
Močnejše in daljše mišice so naslojene v
trikotnem prostoru med trnastimi in
prečnimi podaljški na vsaki strani
hrbtenice, slabotnejše kratke hrbtenične
mišice pa so globlje, neposredno ob
vretencih in preskakujejo z vretenca na

vretence. Mišice utrjujejo in krivijo
hrbtenico v različni smereh, jo sučejo okoli
vzdolžne osi, nekatere med njimi pa
sodelujejo tudi pri premikanju glave.
 Črevnično-rebrna mišica (m. iliocostalis) je
podolgovata, razmeroma tanka, sestavljena
iz niza preskakujočih mišičnih snopov,
katerih
vlakna
so
usmerjena
kranioventrolateralno. Hrbtni del mišice (m.
iliocostalis dorsi) se začenja na črevničnem
grebenu, prečnih podaljških ledvenih
vretenc in močni fasciji, ki ločuje začetna
dela črevnično-rebrne in najdaljše mišice.
Od tod poteka nad rebri k vratnemu delu
hrbtenice, kjer preide v tanek vratni del (m.
iliocostalis cervicis), spotoma pa oddaja kitaste
odcepe, ki se končujejo na prečnih
podaljških ledvenih vretenc in na rebrnih
kotih sprednjih reber. Končna kita vratnega
dela mišice se prirašča na prečne podaljške
zadnjih vratnih vretenc, pri prašiču pa sega
vse do atlasovega krila. Mesojedi vratnega
dela nimajo, saj se mišica končuje na
prečnih podaljških sedmega vratnega
vretenca. Mišica utrjuje prsni in ledveni del
hrbtenice, pri enostranskem delovanju jo
upogiba vstran, sodeluje pa tudi pri
izdihovanju.
 Najdaljša
mišica
(m.
longissimus)
predstavlja jedro hrbtne mišičnine.
Razprostira se po vsej dolžini hrbta in vratu
od medenice do glave in je nadaljša mišica
v telesu nasploh. Izvorna, segmentalna
zasnova mišice se kaže v številnih
prirastiščih njenih odcepov na posamezna
vretenca. Izhodišče ima na križnici, krilu
črevnice, vzdolž poteka pa se prirašča s
kitastimi odcepi na trnaste in seskaste
podaljške vretenc in na proksimalne dele
reber. Na mišici ločimo hrbtni, vratni,
nosačev in glavni del, ki si sledijo tako, da
sprednji, nasadiščni konec mišice od strani
prekrije izhodiščni konec pred njim
ležečega dela. Mišica je najdebelejša v
ledvenem odseku hrbtnega dela mišice (m.
longissimus dorsi), kjer jo prekriva močna
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torakolumbalna fascija, kranialno pa se
postopno oži. Ledveni del mišice je
samostojen samo pri mesojedih in
prežvekovalcih, pri drugih vrstah domačih
sesalcev pa je spojen z ledvenim delom
črevnično-rebrne mišice. Vratni del mišice
(m. longissimus cervicis) je razpet med
prečnimi podaljški sprednjih prsnih in
zadnjih vratnih vretenc. Tanki mišični
snopi, ki segajo od sprednjih prsnih vretenc
do atlasovega krila predstavljajo nosačev
del (m. longissimus atlantis), snopi, ki segajo
do in mastoidnega podaljška senčnice, pa
predstavljajo glavni del (m. longissimus
capitis). Pri obojestranskem delovanju
mišica utrjuje in izteguje hrbtenico, kar
močno poveča nosilnost hrbteničnega
mostu, ter vzdiguje glavo in vrat. Mišica
sodeluje tudi pri prenosu gibalnih pobud z
zadnjega para okončin na sprednji del
telesa. Mišica vzdiguje sprednji del trupa,
kadar so zadnje okončine utrjene
(vzpenjanje), oz. dviguje zadnji del telesa
ob istočasnem ventralnem bočenju
hrbtenice, kadar so utrjene sprednje
okončine (brcanje). Pri enostranskem
delovanju sodeluje pri zvijanju hrbtenice ter
obrača glavo v atlantoaksialnem sklepu. Pri
dobro treniranih, mišičastih konjih sega
mišica preko trnastih podaljškov ledvenih
vretenc, kar ima za posledico izoblikovanje
izrazitega medianega žleba v ledvenem delu
hrbta.
 Trnova mišica (m. spinalis) povezuje
trnaste podaljške vretenc. Mišica se
izoblikuje iz mišičnih snopov, katerih
izhodišča so na trnastih podaljških ledvenih
in zadnjih prsnih vretenc, od koder poteka
kranialno do trnastih podaljškov sprednjih
prsnih in zadnjih vratnih vretenc, ki
predstavljajo
njeno
nasadišče.
Pri
mesojedih in prežvekovalcih vzdolž poteka
sprejme mišične snope, ki izvirajo iz
seskastih in prečnih podaljškov prilegajočih
se vretenc, zato jo pri teh živalskih vrstah
imenujemo
poltrnova
mišica
(m.
semispinalis). Tudi trnova oz. poltrnova

mišica se topografsko deli na prsni in vratni
del. Njena naloga je, da utrjuje hrbet in
vzdiguje vrat, pri enostranskem delovanju
pa krivi vstran vratni in prsni del hrbtenice.
 Poltrnova mišica glave (m. semispinalis
capitis) je razmeroma močna mišična plošča,
ki zapolnjuje trikotnik med zatilnico,
vratnimi vretenci in tilnično vrvjo. Od
strani jo pokriva jermenasta, delno pa tudi
najdaljša mišica. Pri vseh domačih sesalcih,
razen pri konju, je razdeljena na bolj
dorzomedialno ležečo dvotrebušno vratno
(m. biventer cervicis) in vetrolateralno
prilegajočo se kompleksno mišico (m.
complexus). Dvotrebušna vratna mišica se
začenja na prečnih podaljških vratnih
vretenc in v medianem kitnem traku v
tilniku, končuje pa se na kavdalni ploskvi
zatilnice pod zunanjo zatilnično izboklino.
Kompleksna mišica ima izhodišče na
sklepnih podaljških prvih prsnih vretenc,
nasadišče pa na tilničnem grebenu zatilnice.
Pri konju leži mišica neposredno ob tilnični
plošči in je enotna. Ob enostranskem
delovanju zvija glavo in vrat vstran, ob
obojestranskem pa ju izteguje.
 Razcepljenke (mm. multifidi) ležijo
najgloblje in se raztezajo od križnice do
sprednjih vratnih vretenc. Imajo obliko
mišičnih trakov, ki povezujejo sklepne in
seskaste, v prsnem delu pa tudi prečne
podaljške vretenc s trnastimi podaljški na
spredaj ležečih vretencih. Pri tem mišice
preskakujejo dva do pet vretenc, v vratnem
delu pa potekajo neposredno z vretenca na
vretence. Razcepljenke sodelujejo z drugimi
hrbteničnimi mišicami pri utrjevanju
hrbtenice, poleg tega jo v vratnem delu
ravnajo, v prsnem sučejo okoli vzdolžne
osi, v ledvenem pa zvijajo v središčni
ravnini. Pri mesojedih katerih hrbtenica je
razmeroma gibljiva tudi v ledvenem delu,
so mišični trakovi mesnati, bolj kitasti pa so
pri velikih sesalcih.
 Sukalke (mm. rotatores) so prisotne le na
tistih delih prsnega dela hrbtenice, ki
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dovoljuujejo sukan
nje okoli vzzdolžne ossi, tj.
od prveega do deseetega prsneega vretencaa pri
mesojeddih in praašiču, do dvanajstega
d
a pri
prežvekkovalcih in do šestnajsstega pri koonju.
Sukalkee so iz dveeh krakov;; krajši povveže
prečne in trnasste podaljške soseddnjih
vretencc, daljši paa med poteekom presskoči
eno vreetence.
 Meddtrnove mišice (mm. interspinales)
s) so
razpete med trnastimi podaljjški zaporeddnih
vretencc vratnega, prsnega
p
in ledvenega dela
hrbtenice. Pri meesojedih so
o mesnate,, pri
ostali pa so bolj kiitaste, kar še
š posebej vvelja
za konjja, ki ima namesto mišic
m
vezi (ligg.
interspinnalia). Mišiice utrjujeejo hrbtennico,
predvseem v prsnem
m in ledven
nem delu.

S
poševna
p
m
mišica glaave (m.
 Sprednja
obliqquus capitis cranialis) jee kratka in
n poteka
poševno preko
o atlantookkcipitalnegaa sklepa.
Od strani jo
o prekrivaata jermen
nasta in
nad
dlahtno-dogglavna mišicca. Mišica izvira iz
dorzolateralnega dela at
atlasovega krila in
segaa do mastoidnega poddaljška senččnice oz.
tilniičnega greebena. Obb obojestrranskem
krčeenju mišica izteguje atlantookkcipitalni
vzdiguuje
skleep,
torej
glavo
o,
ob
eno
ostranskem pa jo suka v desno ozz. levo.

 Meddprečne mišice (mm. intertransvers
rsarii)
so tankki mišični sn
nopi, ki se raztezajo med
prečnim
mi, med preečnimi in sklepnimi alli pa
med seeskastimi in
i pomožn
nimi podaaljški
sosednjjih vretencc. Delijo se
s na ledvveno
(mm. inntertransversaarii lumborum
m), prsno (mm.
intertrannsversarii thooracis) in vratno
v
skuppino
(mm. iintertransverssarii dorsale
les in venttrales
cervicis). Medpreečne miššice utrjuujejo
hrbtenico, ob eno
ostranskem
m delovanjuu pa
sodelujeejo
pri
njenem
m
stranskem
upogibaanju.
 Večja zgornja prema miišica glave (m.
med
rectus caapitis dorsallis major) jee razpeta m
trnom drugega vratnega vretenca in
luskastiim delom zatilnice. Leva
L
in d esna
mišica sse pri meso
ojedih in prašiču stikaata v
median
ni ravnini, pri prežžvekovalcihh in
konju p
pa je med obe
o mišici vrinjena
v
tilnnična
vez. Z iztegovan
njem atlanttookcipitalnnega
sklepa ssodeluje prii vzdigovan
nju glave.
 Man
njša zgornjaa prema mišica
m
glavee (m.
rectus cap
apitis dorsaliss minor) se prilega
p
ovoojnici
atlantoo
okcipitalnegga sklepa neposrednno z
dorzaln
ne strani. Raazpenja se med
m dorzallnim
lokom atlasa in zatilnico, na kateroo se
pritrjujee ob do
orzalnemu robu veelike
odprtin
ne. Tudi ta mišicaa deluje kot
iztegovalka atlanto
o-okcipitaln
nega sklepaa.

Slikka 25: Površšinske in gloobinske miišice, ki
sodelujejo pri premikanju
p
u glave pri psu;
p
povvršinska (A)) in globinsska plast (B).
1 m.
m obliquus capitis craanialis, 2 m.
m rectus
capiitis dorsalis major, 3 m. obliquu
us capitis
caud
dalis, 4 lig. nuchae,
n
5m
mm. multifid
di, 6 mm.
interrtransversarrii dorsaless cervici, 7 mm.
interrtransversarrii ventrales cervici, 8 m.
m longus
capiitis, 9 m. rectus
r
capittis ventraliss, 10 m.
rectus capitis dorsalis miinor, 11 m.
m rectus
capiitis lateralis
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 Zadnja poševna mišica glave (m. obliquus
capitis caudalis) prekriva nosač in okretač z
dorzalne strani. Izhodišče ima na trnastem
podaljšku okretača, od koder poteka
kraniolateroventralno do atlasovega krila,
na katerega se prirašča. V primeru
enostranskega skrčenja mišica vrti atlas in s
tem tudi glavo okoli vzdolžne osi
okretačevega zoba, ob obojestranski
kontrakciji pa nosi in utrjuje glavo v
premem položaju.
Podosne mišice
Podosne hrbtne mišice se prilegajo z
ventralne strani vratnemu in prsnemu delu
hrbtenice, skupinsko pa delujejo predvsem
kot upogibalke vratu in glave.
 Dolga vratna mišica (m. longus colli) se
prilega telesom zadnjih vratnih in prvih
prsnih vretenc z ventralne strani. Prsni del
mišice se začenja na telesih zadnjih dveh
vratnih in prvih šestih prsnih vretenc,
vratni del pa z mišičnimi snopi na prečnih
podaljških tretjega do sedmega vratnega
vretenca, od koder se snopi stekajo
kranioventralno na telesa spredaj ležečih
vretenc. Je najmočnejša upogibalka vratu.

vretenc in se prirašča na mišično grbico
osnovnega dela zatilnice. Pri konju je
nekoliko krajša in sega le do četrtega
vratnega vretenca. Neposredno pred
nasadiščem na glavi se leva in desna mišica
združita v enotno v mediani ravnini
potekajočo kito, ki je vrinjena med
izbuhlini
ušesne
troblje.
Ob
obojestranskem delovanju mišica upogiba
vrat in glavo v mediani ravnini, ob
enostranskem pa ju nagiba v levo ali desno.
 Stranska prema mišica glave (m. rectus
capitis lateralis) je razpeta med ventralnim
lokom atlasa in korenom jugularnega
podaljška
na
zatilnici.
Upogiba
atlantookcipitalni sklep in poševno nagiba
glavo pri enostranskem delovanju.
 Spodnja prema mišica glave (m. rectus
capitis ventralis) sega od ventralnega loka
atlasa do osnovnega dela zatilnice, na
katero se pritrjuje lateralno od mišične
grbice. Mišica opogiba atlantookcipitalni
sklep.
Inervacija: Vse nadosne hrbtne mišice
oživčujejo dorzalne, podosne pa ventralne
veje hrbtenjačnih živcev (nn. spinales), ki
topografsko ustrezajo poteku mišic.

 Dolga mišica glave (m. longus capitis) je
kranialno nadaljevanje dolge vratne mišice.
Je razmeroma močna mišica, ki leži ob
ventrolateralni ploskvi teles prvih šestih
vratnih vretenc. Z več odcepi se začenja na
kavdalnih vejah prečnih podaljškov vratnih
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Slika 266: Površinskke mišice teelesnega deebla pri psuu. Nekatere vratne miši
šice so odsttranjene
(m. sterrnocephaliccus, mm. sccaleni).
1 m. lonngus capitis, 2 m. spleniu
us, 3 m. longgissimus cerrvicis, 4 fasccia spinocosttotransversaalis, 5 m.
serratus dorsalis craanialis, 6 mm
m. intercostaales externi, 7 m. serratu
us dorsalis caaudalis, 8 fasscia
thoracollumbalis, 9 m.
m obliquus internus ab dominis, 100 m. rectus abdominis, 111 m. longuss colli,
12 oesopphagus, 13 m.
m serratus ventralis
v
cerrvicis (njeni izhodiščni
i
štrclji), 14 traachea, 15 m.
sternothhyroideus, 166 m. sternoh
hyoideus

p
mišic telesnega
t
deebla pri psuu.
Slika 277: Srednja plast
1 m. oblliquus capitiis cranialis, 2 m. obliquuus capitis cauudalis, 3 m. longissimuss capitis et attlantis, 4
m. semispinalis capiitis, 5 m. lon
ngissiumus ccervicis, 6 m.
m semispinallis, 7 m. ilioccostalis, 8 m.
m
longissim
mus dorsi, 9 fascia thoraacolumbalis , 10 m. transversus abdo
ominis, 11 m
m. rectus abdominis,
12 mm. intercostalees externi, 133. longus collli, 14. m. sternothyroid
deus, 15. m. llongus capittis, 16 m.
sternohyyoideus, 17 m. thyreohyyoideus, 18. mm. intertrransversarii
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Slika 288: Globinskka plast mišic telesnegaa debla pri psu.
1 m. oblliquus capitiis cranialis, 2 m. rectus ccapitis dorsaalis major, 3 m. obliquuss capitis cau
udalis, 4
mm. muultifidi (vratn
ni del), 5 m. semispinali s (vratni dell), 6 m. semiispinalis (prssni del), 7 mm.
m
levatores costarum, 8 mm. multtifidi (ledvenni del), 9 m transversus abdominis, 10 mm.
intercostales externii, 11 mm. in
ntercostales iinterni, 12 m.
m longus co
olli, 13 mm. iintertransveersarii
dorsaless cervici, 14. mm. intertrransversarii vventrales ceervici, 15 m. longus capiitis

Mišicce prsnega koša
Mišicce prsnegga koša (mm. thorracis)
sooblikkujejo
stteno
prsne
vottline,
med
funkcio
onalno paa jih razvvrščamo m
dihalne mišice, ker
k s svo
ojo aktivnoostjo
premikaajo steno prsnega
p
ko
oša. Pri tem
m se
raztegljiiva pljuča širijo in sttiskajo povvsem
pasivno
o, saj sta pljučni
p
krili v brezzraačnih
plevraln
nih votlin
nah na vsaki sttrani
medpljuučja. Po svvojem delo
ovanju so ttorej
bodisi vdihovalkke (mm. inspiratores),
i
, ki
obračajo rebra naavzven, ali pa izdihovvalke
(mm. exxspiratores), ki ožijo prsni kooš z
obračan
njem rebeer navznotter. Od vvseh
dihalnih
h mišic je najučinkov
n
vitejša preppona,
ki ločuje prsno votlino od treebušne.
 Sprednja zgorn
nja nazobčaana mišica (m.
serratus dorsalis crannialis) s širokko aponevrrozo
izvira izz spinokosstotransverzzalne fascijje in
se pritrrjuje na pro
oksimalne dele od peetega
do deseetega oz. dvvanajstega rebra (odvvisno

od živalske vrste). Funkcionaalno je
vdih
hovalka, sajj pri krčenjuu širi prsni koš.
 Vlakna
V
zadn
nje zgornjee nazobčane mišice
(m. serratus dorsalis ccaudalis) potekajo
p
kran
nioventraln
no. Tanka mišica izzvira iz
toraakolumbaln
ne fascije v področju ledij in
se končuje na
n kavdalnnem robu zadnjih
rebeer. Ob krččenju z obbračanjem in
i vleko
rebeer v kavdaln
no smer stiiska prsni koš.
k
 Medrebrne
M
mišice (mm. inteercostales)
zapolnjujejo medrebrne
m
prostore, pri tem
pa ležijo laterralno od m
medrebrnih živcev:
Nasslojene so v dveh plasteh. Zunanje
Z
med
drebrne miišice (mm. intercostaless externi)
presskakujejo iz rebraa na reebro v
kavdoventralni smeri in delujeejo kot
vdih
hovalke. Močnejše
M
so v sp
prednjih
prostorihh.
med
drebrnih
Globllje
so
slab
botnejše notranje meddrebrne miššice (mm.
interrcostales interrni). Njihovva vlakna potekajo
p
pravvokotno na
n vlaknaa zunanjih
h, tj. s
spreednjih rebrn
nih robov kkranioventrralno na
kavdalni rob sprednjih reber, in delujejo
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kot izdihovalke. Medrebrne mišice se
nadaljujejo ventralno tudi v prostore med
rebrnimi hrustanci kot medhrustančne
mišice (mm. intercartilaginei).
 Pod medrebrnimi mišicami in medialno
od medrebrnih živcev ležijo slabotne
podrebrne mišice (mm. subcostales). Še
najizrazitejše so pri mesojedih, pri katerih
se njihovi mišični snopi pripenjajo na
enajsto in dvanajsto rebro; pri prašiču so
mišice komaj zaznavne, pri velikih domačih
sesalcih pa manjkajo. Delujejo kot
izdihovalke.
 Vzratna potegovalka rebra (m. retractor
costae) izhaja iz prečnih podaljškov
sprednjih
ledvenih
vretenc
in
torakodorzalne fascije in se po kratkem
poteku pripenja na kavdalno rebro. Tudi ta
mišica stiska prsni koš in je torej
izdihovalka.
 Vzdigovalke reber (mm. levatores costarum)
morfološko težko ločimo od zunanjih
medrebrnih mišic. Kot samostojne jih
obravnavamo predvsem zaradi tega, ker jih
oživčujejo
dorzalne
veje
prsnih
hrbtenjačnih živcev. Začenjajo se kot
ploščati mišični trakovi na prečnih oz.
seskastih podaljških prsnih vretenc in se po
kavdoventralnem poteku pripenjajo na
kranialni rob naslednjih reber v višini
rebrnega kota. Prvo, včasih pa tudi zadnje
rebro nimata vzdigovalk. Mišice obračajo
rebra navzven in sodelujejo pri vdihu.
 Prema prsna mišica (m. rectus thoracis) je
tanka, ploščata mišica, ki leži na hrustancih
sprednjih reber, na katera se tudi pritrjuje,
izhodišče pa ima na prvem rebru. Je
kranialno nadaljevanje preme trebušne
mišice proti prvim rebrom. Mišica obrača
sprednja rebra navzven, zato deluje kot
vdihovalka.
 Prečna prsna mišica (m. transversus
thoracis) je trikotnega obrisa in leži na
notranji strani prsnice in hrustancev pravih

reber. Koničasti začetek mišice ima
izhodišče na prsnični vezi v mediani
ravnini, pripenja pa se na rebrnohrustančne spoje drugega do osmega rebra.
Mišica vleče rebra navznoter in s tem stiska
prsni koš.
 Prepona (diaphragma) je kupolasta
vezivno-mišična plošča, ki pri vseh sesalcih
ločuje prsno votlino od trebušne. Njen
izbočeni sprednji del sega daleč v prsno
votlino, tako da trebušni votlini pripada
tudi razmeroma velik t. i. intratorakalni del.
Prepona je iz centralne kitaste sredine
(centrum tendineum) in perifernega mišičnega
dela, ki obdaja kitasto sredino z vseh strani.
Vlakna mišičnega dela izvirajo iz notranje
prsne stene, od koder se žarkasto stekajo
proti kitasti sredini. Prsno ploskev prepone
prekrivata notranja prsna fascija in
poprsnica, trebušno stran pa prečna fascija
in serozna potrebušnica. V njej so tri
odprtine. Neposredno pod hrbtenico,
približno v mediani ravnini, je aortni zev
(hiatus aorticus), skozi katerega poleg aorte
potekata še neparna vena (v. azygos) in prsni
mezgovod (ductus thoracicus). Nekoliko bolj
ventralno in levo je zev za požiralnik (hiatus
oesophageus), in sicer za prehod požiralnika
in obeh debel vagusnega živca. Vse
strukture, ki potekajo skozi aortni in
požiralnikov zev, so s prepono gibljivo
povezane z rahlim vezivom. Tretji najbolj
ventralno ležeči prehod je odprtina za
zadnjo veliko dovodnico (foramen v. cavae
caudalis), ki leži v kitasti sredini prepone
desno od mediane ravnine. Stena zadnje
velike dovodnice je tesno in negibljivo
zraščena s kitasto sredino. Zato je položaj
odprtine stalen, ne glede na premikanje
prepone med vdihom in izdihom
Mišični del prepone se deli na ledveni,
rebrni in prsnični del. Ledveni del (pars
lumbalis) preponske mišičnine oblikujeta
levi in desni krak (crus dextrum in sinistrum),
ki izvirata na ventralni ploskvi tretjega do
četrtega ledvenega vretenca in sta
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usmerjena kranioventralno, med obema
krakoma pa je aortni zev. Še posebej dobro
razvita sta pri mesojedih. Desni krak je
močnejši od levega in se razcepi na
stransko in sredinsko mišično vejo.
Stranska veja sega v desno stran dorzalnega
dela prepone, sredinska pa se spusti
kranioventralno v kitasto sredino prepone,
kjer v obliki pentlje omejuje požiralnikov
zev. Levi krak je nerazcepljen pri vseh
domačih sesalcih, razen pri mesojedih, pri
katerih se razcepi v dve veji: ena je
usmerjena proti levemu dorzalnemu delu
prepone, druga pa ventralno, proti kitasti
sredini. Rebrni del prepone (pars costalis)
oblikujejo žarkasto potekajoči mišični
snopi. Dorzalno izvirajo na notranji ploskvi
zadnjih treh do štirih reber na obeh straneh
prsnega koša od koder se linija prirastišča
spusti kranioventralno in poteka vzdolž
rebrnohrustančnega spoja do osmega rebra
oz.
ksifoidnega
področja.
Vlakna
prsničnega dela (pars sternalis) izvirajo iz
ksifoidnega hrustanca prsnice in so
usmerjena dorzalno proti kitasti sredini.
Kitasta sredina prepone ima obliko črke
Y. Ima centralno položeno telo in dva
dorzalno usmerjena podaljška, ki ležita ob
mišičnih krakih ledvenega dela prepone.
Kitasta podaljška segata do dorzalnega roba
prepone, kjer ločujeta rebrni in ledveni del
preponske mišičnine, razen pri mesojedih
pri katerih se oba mišična dela prepone
dorzalno med seboj stikata. Kitasta sredina
je iz dveh plasti kitnih vlaken, ki izvirajo iz
mišične prepone. V kranialni, proti prsni
votlini ležeči plasti imajo kitna vlakna bolj
krožen, v kavdalni pa žarkast potek. Obe
plasti kitnih vlaken povezuje vmesni sloj iz
nepravilno organiziranega fibroznega tkiva.
Takšna razporeditev fibroznih plasti skupaj
z notranjima fascijama prsne in trebušne
votline in s seroznima prevlekama, ki

prekrivata prepono z obeh strani, daje
kitasti sredini ustrezno čvrstost. Prepona
ima poševen položaj. Del kitaste sredine, ki
sega najbolj kranialno, se imenuje
preponska kupola (cupula diaphragmatis). V
vmesnem položaju med izdihom in vdihom
sega preponska kupola do prečne ravnine v
višini šestega, pri psu pa sedmega
medrebrnega prostora. Pri stoječi živali je
ta prečna ravnina v višini komolčne
kljukice. Prepona je glavna dihalna mišica.
Pri vdihu postane prepona zaradi krčenja
obrobne mišičnine stožčaste oblike, pri tem
pa se kitasta sredina napne, saj je njeno
teme pritrjeno na steno zadnje velike
dovodnice. Stranska trebušna stena se
takrat izboči, drobovje v trebušni votlini pa
se pomakne v kavdalno smer. Tako se
prsna votlina poveča, pljuča pa se pasivno
vrinejo v razširjeno špranjasto rebrnopreponsko
zakotje
(recessus
costodiaphragmaticus) med prsno steno in
prepono. Med izdihom se preponska
mišičnina sprosti, trebušno drobovje pa se
pomakne kranialno, pri čemer sodeluje tudi
trebušna mišičnina. Ohlapna prepona
postane kupolaste oblike, kar privede do
zmanjšanja prsne votline, predvsem na
račun zoženja rebrno-preponskega zakotja.
Inervacija: Večino mišic prsnega koša
oživčujejo
ventralne
veje
prsnih
hrbtenjačnih živcev (nn. thoracici – rr.
ventrales), izjema sta le prepona, za katero je
odgovoren preponski živec (n. phrenicus) in
mišice vzdigovalke reber, ki jih oživčujejo
dorzalne veje prsnih hrbtenjačnih živcev (n.
thoracici – rr. dorsales). Preponski živec se
izoblikuje ob vhodu v prsno votino iz
živčnega nitja, ki se odcepi od ventralnih
vej zadnjih vratnih hrbtenjačnih živcev.
Živec poteka v serozni gubi vzdolž
mediastinuma vse do osrednjega kitastega
dela prepone.
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Slikka 29: Prepo
ona pri psuu; pogled s
kavdoventralne strani.
1 ceentrum tendiineum, 2 par
ars costalis, 3
oeso
ophagus, 4 crus
c sinister,, 5 aorta, 6 m.
m psoas
min
nor, 7 m. pso
oas major, 8 pars lumballis
(začčetni kiti), 9 m.
m retractorr costae, 10 crus
c
dextter, 11 v. cav
va caudalis, 12 pars sterrnalis

Treb
bušne mišicce
Treb
bušno sten
no oblikujeejo štiri taanke,
vendar ploskovno
o razprostraanjene trebuušne
mišice ((mm. abdom
minis), ki si sledijo od zzunaj
navznoter v nasslednjem vrstnem
v
rredu:
zunanjaa poševna, notranja poševna,
p
prrema
in prečn
na trebušnaa mišica. Mišice
M
izviraajo iz
kranialn
nega delaa medenicce, ledvennega
področjja in kavdaalnega delaa prsnega kkoša,
njihovee široke apo
onevroze pa
p se stikajoo na
kitastih strukturaah, kot so
o bela črtta v
median
ni ravnini ventralne
v
trebušne
t
sstene
ter preeddimljničn
na kita in dimeljska vez
pred ko
oščeno medenico. Miišice opravvljajo
celo vvrsto nalo
og. So po
omemben del
statično
o-dinamičnee strukture trupa, ki
podpiraa trebušno drobovje, s potiskannjem
drobovvja v kraniialno smer v zadnji fazi
izdiha pa tudi aktivno sodelujejo pri
poudarjjenem dih
hanju. Na drugi sttrani
mišice s povečevvanjem zno
otrajtrebušnnega
pritiskaa ob utrjen
ni preponi delujejo kot
trebušn
na preša, ki podpira deelovanje glaadke
mišičnin
ne v steni notranjih
n
organov
o
in zato
sodelujeejo
pri
nekateriih
osnovvnih
življenjsskih funkkcijah. Treebušne m
mišice
med
sodelujeejo tudi pri giban
nju, saj m
premikaanjem
pomagajo
podppirati

hrbtenico, z obojestrans
o
skim krčen
njem pa
tudii sodelujeejo pri uupogibanju hrbta.
Zad
dnje je še posebeej izrazito
o med
galo
opiranjem pri meesojedih, katerih
treb
bušne mišicce so zato pprecej bolj mesnate
m
kot pri drugih
d
doomačih sesalcih.
Povvršinsko jih
h pokriva gllobinska fascija, od
zno
otraj pa preččna fascija. Pri rastlino
ojedih je
ven
ntralni del globinske
g
ffascije prep
pleten z
elasstičnimi vlakni, ki ddajejo tem
mu delu
fasccije rumen
nkast odteenek in jo
j zato
imeenujemo ru
umena trebbušna plast (tunica
flavaa abdominis).
Bela
B črta (liinea alba) je kitasta vrvv, ki sega
od mečastegaa podaljškka na prsnici do
spreednjega rob
ba medenicce, kjer se končuje
kiti.
na
preddim
meljnični
Razvojno
R
pred
dstavlja ven
ntromedianni šiv, v katterega se
med
d razvojem
m zlijejo deli strranskega
mezzoderma. Pri
P plodu jee v njej po
opkovna
odp
prtina (anuulus umbiliccalis), ki služi
s
za
preh
hod urahussa in popkkovnih žil in
i se po
porodu zabrazgotini. Liinea alba skupaj z
glob
binsko fasccijo trupa, s katero se
s spoji,
ojaččuje ventrallno trebušnno steno.
Dimeljska
D
vez (ligaamentum inguinale)
i
povvezuje črev
vnično-dim
meljnično štrlino z
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ventralnim delom kolčne grče oz.
ventralnim črevničnim trnom pri mesojedih
in je v bistvu laterodorzalno nadaljevanje
preddimeljnične kite (tendo praepubicus), ki je
razpeta pred dimeljničnim grebenom med
črevnično-dimeljničnima štrlinama obeh
dimeljnic. Vez sodeluje pri omejevanju
mišičnega prepusta (lacuna musculorum), ki
omogoča prehod črevnično-ledvene, pa
tudi krojaške mišice (razen pri mesojedih)
na medialno ploskev stegna. Neposredno
ob dimeljski vezi je tudi žilni prepust (lacuna
vasorum) za prehod zunanje črevnične
arterije in vene (a. in v. iliaca externa),
stegenskega živca (n. femoralis) in limfnih žil
na medialno ploskev stegna. Medialno od
dimeljske vezi je dimeljski kanal skozi
katerega se med razvojem spustijo moda,
nadmodek in semensko povesmo.
 Zunanja poševna trebušna mišica (m.
obliquus externus abdominis) je površinska in
prekriva ventrokavdalno polovico prsne in
stranski del trebušne stene. Rebrni del
mišice izvira z mesnatimi jeziki iz
ventralnih koncev vseh nepravih, pa tudi
zadnjih pravih reber, izhodiščna črta mišice
pa
se
stopničasto
vzdiguje
do
torakolumbalne fascije, kjer izvira ledveni
del mišice. Mišična vlakna potekajo
kavdoventralno, na ventralni trebušni steni
pa preidejo v široko aponevrozo, ki se
razcepi v dve kiti. Del aponevroze, ki se
pripenja na belo črto in preddimeljsko kito,
je trebušna kita, drugi del, ki je kavdalno
usmerjen in se končuje na dimeljski vezi, pa
je medenična kita. Trebušna in medenična
kita sta v dimljah ločeni in omejujeta
špranjo, tj. površinski dimeljski obroček
(anulus inguinalis superficialis).
 Notranja poševna trebušna mišica (m.
obliquus internus abdominis) leži pod zunanjo.
Mišica se začenja na kolčni grči,
proksimalnem koncu dimeljske vezi,
prečnih podaljških ledvenih vretenc (razen
pri konju) in torakolumbalni fasciji, njena
mišična vlakna pa se spuščajo v

kranioventralni smeri in ob stranskem robu
preme trebušne mišice preidejo v
aponevrozo, ki se končuje na beli črti in
zadnjih rebrih. Od kavdalnega roba mišice
se pri samcih odcepi mišični trak, tj.
vzdigovalka moda (m. cremaster), ki se
prilega stranski ploskvi vaginalnega
podaljška (processus vaginalis). Kavdalni rob
notranje poševne trebušne mišice obdaja
skupaj s stranskim robom preme trebušne
mišice in dimeljsko vezjo globinski
dimeljski
obroček
(anulus
inguinalis
profundus).
 Prema trebušna mišica (m. rectus
abdominis) ima obliko širokega mišičnega
traku, ki leži vzdolžno ob beli črti. Njena
vlakna imajo sagitalen potek; začenja se na
hrustancih sternalnih reber in na prsnici,
kavdalno pa se prirašča na preddimeljnično
kito. V mišico so v pravilnih razmikih
vtkani prečni kitni vložki (intersectiones
tendineae), ki nakazujejo segmentalno
zasnovo mišice. Mišico obdaja gibljiva
vezivna nožnica preme trebušne mišice
(vagina m. recti abdominis), ki jo oblikujejo
aponevroze drugih treh trebušnih mišic in
notranja fascija.
 Prečna trebušna mišica (m. transversus
abdominis) je najgloblje od vseh naštetih, saj
jo od znotraj prekrivata samo še prečna
fascija in potrebušnica. Dorzalno se začenja
na prečnih podaljških ledvenih vretenc in
hrustancih nepravih reber vzdolž nasadišča
prepone, od koder potekajo njena vlakna
navpično navzdol. Ob stranskem robu
preme trebušne mišice vlakna preidejo v
aponevrozo, ki prekriva notranjo ploskev
preme trebušne mišice in se končuje na beli
črti.
Inervacija: Del mišične trebušne stene,
ki je pod rebrnim lokom, oskrbujejo
ventralne veje prsnih živcev (nn. thoracici –
rr. ventrales), za osrednji in dimeljski del pa
so odgovorni sprednji živci ledvenega
pleteža, ki se spuščajo iz ledvenega
področja med trebušnimi mišicami
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poševno
o
navzzdol
v
naslednnjem
kraniokkavdalnem zaporedju
u: črevniččnozatrebuušni (n. iliiohypogastricuus), črevniččnodimeljskki (n. ilioingguinalis), sp
polno-stegeenski
(n. genito
tofemoralis) in
n stranski stegenski
s
kkožni
živec (n
(n. cutaneus femoris
f
lateralis). Vsakk od
naštetih
h živcev oživčuje
o
prribližno ennako
širok paas trebušnee stene.
Nožn
nica premee trebušne mišice (vaagina
m. rectti abdominnis) je gib
bljiva vezzivna
ovojnicca, ki od zn
notraj in od
d zunaj obbdaja
premo trebušno
o mišico. Pri njennem
oblikovvanju sodeelujejo polleg aponevvroz
trebušn
nih mišic tuudi prečna fascija.
f
Zunnanji
list nožžnice nasttane tako da se sp ojita
aponevvrozi obeh poševnih
p
trrebušnih m
mišic,
medtem
m ko notraanji list oblikujeta preečna
fascija in aponeevroza preečne trebuušne

mišice. Pri mesojedih
m
je stena nožnice
nekkoliko dru
ugače izooblikovana.. Pred
pop
pkom je ap
ponevroza notranje poševne
p
treb
bušne mišicce razcepljeena, pri tem
m pa se
njen
n notranji del spaja s notranjim
m listom
nožžnice preme trebušnee mišice, kavdalno
k
od popka pa
p je apoonevroza notranje
n
poševne mišicce enotna in je del zu
unanjega
listaa nožnice. Pred vhoddom v meedenično
votllino se pomakne
p
nna zunanjo
o stran
prem
me trebušne mišice tudi apo
onevroza
preččne trebušn
ne mišice, ttako da je notranji
list vezivne no
ožnice na teem mestu samo še
iz prečne
p
fascije.

Slika 31: Shematsski prikaz zggradbe
nožnicce preme treebušne miššice pri
psu pred popkom
m, v višini popka
p
in pred
d dimeljnicoo.
1 lig. faalciforme heepatis, 2 fasccia
transveersalis, 3 m. ttransversus
abdomiinis, 4 m. obbliquus interrnus
abdomiinis, 5 m. obbliquus exterrnus
abdomiinis, 6 linea alba, 7 lig. vesicae
v
median
num
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Slika 300: Mišice treebušne sten
ne pri konjuu.
1 anuluss inguinalis superficialis,
s
, 2 anulus innguinalis pro
ofundus, 3 liggamentum iinguinale,4 lamina
iliaca, 5 m. obliquuss internus ab
bdominis, 6 m. transveruus abdominiis, 7 m. obliq
iquus extern
nus
abdominnis (delno oddstranjen), 8 m. rectus aabdominis, 9 intersectio
ones tendineeae

Povrršinski in
n globinskki dimeljjski
obročekk skupaj ob
blikujeta diimeljski kannal
(canalis inguinalis), ki pri sam
mcih omogooča
prehod vaginalneega podaljška, pa tuudi
krvnih in limfn
nih žil terr živcev, ki
oskrbujjejo organe v vaginaln
nem podaljššku
(modo, nadmodekk, semenskko povesm
mo).
Dimeljsski kanal im
majo živali obeh spollov
le da je praktičnegga pomena predvsem pri
samcih,, pri kateriih kanal om
mogoča spuust
mod izz trebušne votline, do
o česar pri
ride
neposreedno pred rojstvom ali po njeem.
in
Pri tem
m se okolli moda, nadmodka
n
semenskega povessma obliku
ujejo ovojniice,
ki so nekoliko
o modificcirane plaasti
trebušn
ne stene. Ko
oža in povrršinska fasccija
se spo
ojita v modnik
m
(sccrotum), skoozi
dimeljskki kanal izzbuhnjeni del
d peritonneja
in preččne fascije pa se zdru
užita v parrno
serozno
o-vezivno
vrečo
vaginaalni
podaljšeek (processuus vaginalis)
s), ki obddaja
posameezno mo
odo s pripadajoči
p
imi
strukturrami.

V dimeljski kanal vodi po
ovršinski
meljski obrroček, ki jee lateralno od bele
dim
črtte in nekaj centimetroov pred sp
prednjim
robom dimeljnice. Om
mejujeta ga obe kiti
zuunanje po
oševne ttrebušne mišice.
Šp
pranjasta od
dprtina je ppri konju in
n govedu
do
olga 10 do 12 cm, loccirana pa jee 4 do 5
cm
m lateralno od bele ččrte in 2 do
d 3 cm
prred robom medenice.. Pod povrršinskim
je v kraniiolateralni smeri globinski
g
dim
meljski obrroč, ki ga ood spredaj omejuje
kaavdalni rob
b notranje poševne trebušne
t
miišice, med
dialno straanski rob preme
treebušne mišice, s kavdoolateralne strani
s
pa
dim
meljska veez. Med obbročema jee precej
rah
hlega veziv
va in mašščobnega tkiva,
t
še
po
osebej pri kastriranih
k
ssamcih.
Repne miššice
Vse plosk
kve repnih vretenc pokrivajo
do
obro razčllenjene reppne mišicce (mm.
cauudae). Ko
onopčaste mišice obdajajo
o
do
orzalno, veentralno in lateralno ploskev
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repnega dela hrbtenice, pri tem pa
preskakujejo z vretenca na vretence.
Odvisno od tega, katera skupina mišic
deluje na rep, ga pri obojestranskem
delovanju vzdigujejo oz. spuščajo, pri
enostranskem delovanju pa ga zvijajo
vstran. Mišice se pripenjajo na posamezna
repna vretenca, kar omogoča njegovo
gibljivost v različnih smereh. Živali ga
uporabljajo v različne namene: z njim
odganjajo mrčes, lovijo ravnotežje med
tekom in pri skoku, pri mesojedih pa
repne mišice pomagajo utrjevati križni del
hrbtenice
in
podpirajo
delovanje
zadnjične
in
kavdalne
stegenske
mišičnine. Na osnovi položaja in gibanja
repa lahko sklepamo tudi na razpoloženje
živali, saj ima pomembno vlogo pri
medsebojnem sporazumevanju, kar je še
posebej značilno za mesojede.
 Zgornja stranska križnično-repna
mišica (m. sacrocaudalis dorsalis lateralis) je
neposredno nadaljevanje najdaljše hrbtne
mišice na področju repa. Pri mesojedih
ima mesnato izhodišče iz aponevroze
najdaljše hrbte mišice, začenja pa se tudi
na seskastih podaljških zadnjih ledvenih,
križnih in sprednjih repnih vretenc.
Kavdalno prehaja v večje število dolgih
tankih kit, ki se končujejo na seskastih
podaljških repnih vretenc od petega
naprej. Pri drugih domačih sesalcih je
začetni del manj mesnat, izvira pa iz
križnice in sprednjih repnih vretenc.
 Zgornja sredinska križnično-repna
mišica (m. sacrocaudalis dorsalis medialis) leži
medialno od prej navedene mišice in je
neposredno nadaljevanje razcepljenk.
Sestoji
iz
številnih
posameznih
segmentov, ki pri mesojedih segajo od
zadnjega ledvenega, pri drugih sesalcih pa
od zadnjih križnih vretenc do konice repa,
pri tem pa preskakujejo iz trnastih na
seskaste podaljške repnih vretenc. Ob
enostranski kontrakciji vleče rep v stran,
pri obojestranski pa ga vzdiguje.

 Spodnja stranska križnično-repna
mišica (m. sacrocaudalis ventralis lateralis) se
začenja na ventralni ploskvi križnice in na
prečnih podaljških sprednjih repnih
vretenc, njene številne dolge tanke
končne kite se končujejo na hemalnih
podaljških oz. njihovih rudimentih na
ventrolateralni ploskvi sprednjega konca
vretenc vse do konice repa. Mišica poveša
rep oz. ga pri enostranskem delovanju
zvija vstran.
 Spodnja sredinska križnično-repna
mišica (m. sacrocaudalis ventralis medialis) je
nekoliko šibkejša od prejšnje in leži
neposredno na ventralni ploskvi repnih
vretenc. Sestoji iz segmentov, ki segajo od
zadnjega križnega vretenca do konice
repa. Posamezni snopi se začenjajo na
ventralni ploskvi vseh repnih vretenc in
prehajajo v drobne kite, ki se združujejo s
kitami spodnje stranske križnično-repne
mišice ter se pripenjajo na spodnjo
ploskev repnih vretenc. V žlebu, ki je v
medialni ravnini med obema mišicama so
glavne repne arterije in vene.
 Repne medprečne mišice (mm.
intertransversarii caudae) ležijo na stranski
ploskvi repnih vretenc kot segmentalno
razporejeni snopiči, ki povezujejo prečne
podaljške. Močnejše so pri mesojedih,
kjer so razdeljene na sprednji dorzalni del,
ki se s segmenti razteza od križnice do
šestega oz. sedmega repnega vretenca,
kavdalni, ventralno ležeči del mišice pa s
svojimi segmenti leži na ventralnih
ploskvah prečnih podaljškov od tretjega
repnega vretenca do konice repa.
Inervacija: Dorzalno in dorzolateralno
od hrbtenice ležeče mišice oživčujejo
dorzalne
veje,
ventralno
in
ventrolateralno skupino mišic pa
ventralne veje ustreznih križnih (nn.
sacrales) in repnih hrbtenjačnih živcev (nn.
caudales).
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deelovanju pa upogibata koren repaa vstran.
Mišici,
M
ojačani s fasscijami, ob
blikujeta
medenično prepono,
p
kki zapira izhod iz
medenične votline,
v
skoozi njo pa potekata
p
ko
ončna odseeka prebavvne cevi in
n sečnosp
polnega aparata.

Slika 322: Repne mišice
m
pri psu.
1 fascia superficialiss caudae, 2 m.
m
sacrocauudalis dorsallis medialis, 3 m.
sacrocauudalis dorsallis lateralis, 4 m.
intertrannsversarius caudae,
c
5 m.. sacrocaudaalis
ventraliss lateralis, 6 m. cocc-ygeeus, 7 m.
sacrocauudalis ventraalis medialis, 8 a. in v.
caudalis medialis, 9 m. rectococccyge-alis, 100 a.
in v. cauudalis ventro
olateralis, 11 a. in v.
caudalis dorsolateraalis, 12 a. in v. caudalis
dorsalis

Mišicce presredkka
Presrredek je deel telesne sttene, ki zappira
kavdaln
no medeniččno odprtin
no, pri tem pa
obdaja končne dele prebavvne in sečnnospolne cevi. Mišiično osnovvo presreddka
predstav
avlja več med sebo
oj povezannih,
večinom
ma
preečnoprogasstih
miišic
presreddka (mm. peerinei), ki so
o sicer v teesni
anatom
mski in funkkcionalni zvezi
z
z orggani
za oploditev in
n s konččnim deloom
prebavn
ne cevi, tj. steno
s
dankee in zadnjikka.

 Repna mišica (m. ccoccygeus) izzhaja iz
sedničnega trna oz. široke meedenične
veezi, končujee pa se na prečnih po
odaljških
rep
pnih vretenc, delomaa pa tudi v repni
fassciji.
 Medialno ob reppni mišicci leži
vzzdigovalka zadnjika
z
(m
m. levator ani)
i), ki ima
ob
bliko triko
otne mišiččne plahtiice. Pri
mesojedih see začenja nna telesu črevnice,
č
no
otranji plo
oskvi dimeeljnice in celotni
medenični zrrasti, v kavvdalni smeri pa se
miišica posto
opno zožuuje in kon
nčuje na
heemalnih pod
daljških prvvih repnih vretenc.
Prri ostalih do
omačih sesaalcih ima drugačen
d
po
otek. Začen
nja se na širroki medeniični vezi
ozz. sedničneem trnu iin se pah
hljačasto
razzprostira v steno anuusa, kjer dopolnjuje
njeegovo mišično plast.
Inervacija:: Mišici ožživčujejo ventralne
v
veeje križnih
h hrbtenjaačnih živccev (nn.
saccrales – rr.ventrales).

Mišicci medeničn
ne preponee
Pri ddomačih seesalcih miššično osnoovo
medeniične prepo
one (diaphhragma pellvis)
oblikujeeta dve parrni trakastii mišici, ki se
raztezatta med dno
om koščenee medenicee in
prečnim
mi podaljškki prvih rep
pnih vretennc,
pri tem
m pa se vrrivata med
d dorzalne in
ventraln
ne hrbteniččno repne mišice.
m
Miššici
pri obo
ojestranskem
m delovanjju vlečeta rrep
em
navzdol in med noge,
n
pri enostranske
e

Sliika 33: Mišiice repa in medeničnee
prrepone pri psu.
p
1 m.
m obliquus externus abbdominis, 2 m.
m obliquuus internus abdominis, 3 mm. sacro
ocaudaless, 4 m. levato
or ani, 5 m. coccygeus, 6 m.
ilio
opsoas (štrceelj), 7 m. creemaster, 8 an
nulus
ingguinalis supeerficialis, 9 llamina iliacaa, 10 lig.
ingguinale
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Mišicce danke in
n zadnjika
Mišicce obdajajo
o končni del prebavvne
cevi in jo po
ovezujejo z okolniimi
strukturrami. So v tesni anato
omski zvezzi z
drugimii mišicami v področčju presreddka,
sodelujeejo pa preddvsem pri izztrebljanju.
 Zunaanja zapiraalka zadnjikka (m. sphinncter
ani exterrnus) je preččnoprogasta mišica, kii se
začenja na repniih vretenccih in dellno
obdaja zadnjik kot
k
krožn
na mišica. V
nasprottju z notraanjo zapirallko anusa (m.
sphincterr ani interrnus), ki je
j iz gladdke
mišičnin
ne in je ojačitev mišične
m
plaasti
zadnjikaa, je zun
nanja zapiralka hottna
mišica.
Med
obe
zapiralki
z
je
ventrolaateralno na
n vsaki strani anuusa
vrinjen zadnjiko
ov mošn
njiček (siinus
paranaliis), iz katerega se ob
b iztrebljannju
izloča smrdljiv sekret. Sprednji
S
rrob
zunanjee zapiralke anusa je preko fasccije
povezan
n s kavdaln
nim robom
m vzdigovaalke
zadnjikaa.
 Dankkino-repnaa mišica (m
m. rectococcygeeus)
je parn
na gladka mišica, ki izhaja iz
vzdolžn
nega sloja mišične pllasti danke in
se po kkavdodorzallnem potekku pripenja na
ventraln
no ploskevv prvih rep
pnih vretennc.
Mišica predstavljaa obešalni aparat dannke
in jo m
med blaten
njem vlečee v kavdallno
smer.

nalnega pod
dročja pri
Slika 344: Mišice an
psu.
1 rectum
m, 2 m. levattor ani (prerrezana) 3 m.
coccygeuus (prerezan
na), 4 m. recctococcygeuss, 5

m.. retractor penis, 6 m. spphincter ann
ni externuus, 7 sinus paaranalis, 8 m
m. bulbospon
ngiosus

Inervacija:: Mišice ožživčujejo sramni (n.
živci, ki izvvirajo iz
puudendus) in vegetativni
v
medeničnegaa pleteža (pll. pelvinus).
Sečno-spo
olne mišice
Nekatere med mišiicami te skupine,
z
prredvsem tiste, ki so sesstavni del zunanjih
sp
polovil, so pri
p obeh sppolih zelo različno
izo
oblikovane, saj jee njihova vloga
po
ogojena z zgradbo inn funkcijo spolnih
orrganov pri samcih
s
in saamicah.
 Neparna sečnična
s
miišica (m. urretralis) je
prrečnoprogasta mišica, ki ovija meedenični
deel sečnice, in
n sicer pri kkonju in mesojedih
v obliki rokaava, pri praašiču in govvedu pa
puušča prosto
o dorzalno steno seččnice. Je
po
odobno izo
oblikovana pri obeh spolih,
deeluje pa kott hotna zappiralka, ki zadržuje
z
seč.
čnična miššica (m.
 Parna sednično-sečn
iscchiourethralis)) je kratka;; izhodišče ima na
do
orzalni plo
oskvi sednničnega lo
oka, od
ko
oder segaa v veentralno ploskev
medeničnegaa dela sečnice. Njeno
deelovanje ni
n pojasnjeeno, verjeetno pa
so
odeluje pri erekciji peenisa s stiskanjem
do
orzalne pen
nisove vene,, ki poteka ob njej.
 Neparna čebulničnoč
-gobasta mišica
m
(m.
buulbospongiosuss)
je
zunajmeedenično
naadaljevanje sečnične m
mišice (m. uretralis).
u
Seestoji iz prečno postaavljenih vlaaken, ki
po
okrivajo čeb
bulo in teloo penisa s kavdalne
k
strrani. Pri živalskih vrstah s fibroelaastičnim tip
pom penissa (prežve--kovalci,
prrašič) prekrije čebulo in zgornjo tretjino
go
obastega teelesa peniisa, pri vrstah
v
z
izrrazitim muskulokav
m
vernoznim tipom
peenisa (kon
nj) pa seg
ega kranialno do
njeegove glav
vice. Njenaa naloga je, da z
rittmičnimi ko
ontrakcijam
mi potiska kri
k skozi
go
obasta tkiv
va erigirannega peniisa. Pri
sam
micah je namestoo nje zaažemalka

G. Fazaarinc. Anatom
mija domačih
h sesalcev: miologija
m

52

preddvo
ora (m. consstrictor vestibbuli), ki obddaja
in stisska predddvor nožžnice, njeeno
kavdaln
no nadaljevvanje pa je zažemaalka
sramnicce (m. constrictor vulvae), ki
predstav
avlja mišiččno osno
ovo sramnnih
ustnic.
nično-brecillna
mišica
m
(m.
 Sedn
ischiocavvernosus) jee pri sam
mcih krattka,
vendar močna paarna mišicaa, ki se začčne
na obeh
h straneh sedničnega loka. Mišicca s
kavdaln
ne strani prekriva
p
kraaka penisa in
sega le do njune združitve. Mišico im ajo
tudi samice, veendar je slabotna in
funkcio
onalno nep
pomembna. Mišica im
ma
podobn
no vlogo kot bulb
bospongiozzna
mišica, saj s stiskkanjem kraakov parneega
brecila p
potiska kri v sprednje dele penisaa.
 Vzraatna potego
ovalka peniisa (m. retracctor
penis) jee parna mišica
m
z izzhodiščem na
spodnjii ploskvi prvih rep
pnih vretennc.
Leva in
n desna miišica obdata in se dellno

pojita s stteno zadnnjika, v diistalnem
sp
naadaljevanju pa se nnato spusstita na
kaavdalno ploskev pennisa. Pri živalskih
ž
vrstah, ki im
majo fibroel
elastični tip penisa,
seggata do kavdalnega loka sigm
moidnega
zaavoja (prežvekovalci in prašiič), pri
in
konnju,
imajo
mesojedih
ki
muuskulokaveernozni tipp penisa, pa do
njeegove glav
vice. Sestooji iz skeleetnih in
glaadkih mišiičnih vlakeen, vendarr zadnja
prrevladujejo, njena funkkcija pa je postaviti
p
eriigiran peniis v prem
mi položaj. Samice
im
majo namessto nje vzrratno poteegovalko
kliitorisa (m. retractor clitoridis), ki ima
po
odoben po
otek. Njenoo izhodišče je na
veentralni plloskvi prvvih dveh repnih
vretenc, distalno se spoji z zunanjo
zaapiralko an
nusa in z zažemalko
o vulve,
naato pa se nadaljuje ventralno vse do
kliitorisa.
Inervacija:: Vse seččno-spolne mišice
ožživčuje sram
mni živec (nn. pudendus).

Sliika 35: Mišiice v podroočju presred
dka pri
pssu; pogled s kavdolaterralne stranii.
1 m.
m retractor penis, 2 m. obturator in
nternus,
3 m.
m sphincterr anni externnus, 4 m. recctococcyygeus, 5 m. levator annii, 6 m. coccyygeus, 7
m.. ischiocaverrnosus, 8 m.. bulbospon
ngiosus
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Sliika 36: Mišiice v podroočju presred
dka pri
pssici.
1 m.
m urethraliss, 2 vagina, 3 m. levator anni
(prrerezana), 4 m. coccygeuus (prerezan
na), 5 m.
saccrocaudalis ventralis
v
lateeralis, 6 m.
recctococcygeu
us, 7 m. sphiincter anni externus,
e
8 m.
m retractor clitoridis, 9 m. constricctor
vestibuli, 10 m.
m constrictoor vulvae, 111 m.
iscchiourethraliis, 12 m. ischhiocavernossus

MIŠ
ŠICE OKO
ONČIN
Dom
mači sesallci imajo dva p ara
okončin
n, ki nositaa telo, ga premikata ali
vzdigujeta od tal.. Kljub tem
mu da staa si
prsni in
n medeničn
ni par oko
ončin na pprvi
pogled podobna, so nalogee obeh preecej
različnee. Težišče telesnega bremena je
namrečč pri do
omačih seesalcih blliže
sprednjim okončin
nam, zato so
s te stalnoo in
bolj obremenjene kot zaadnje. Miššice
sprednje okončinee so tanjšee, vendar bbolj
vzdržljiive in bogatejše s kitniimi
sestavin
nami, ki okončin
no pasivvno
utrjujejo
o, mišice zadnje
z
oko
ončine pa so
močnejše in bollj mesnate, saj v nnjih
nastaja potrebna sila, ki ob
b iztegovannju
kolčnegga in koleenskega skklepa potisska
trup nap
prej.
Sprednji par okkončin vežeejo na telessno
deblo m
mišice plečnega obročča, zadnji ppar
pa miššice meden
ničnega ob
broča. Miššice
obročevv (tudi ekstrinziččne mišiice)
dopolnjjujejo delle skeletaa, predvseem
pomanjjklivi skeleet plečnegaa obroča, ob
svoji akktivnosti paa delujejo taako na telessno
deblo kkot tudi na okončine. Mišice, ki so
razporeejene po sami okončin
ni (intrinziččne

miišice) in iz nje ne prrehajajo na telesno
deeblo, pa delujejo samoo na sklepe te iste
so za preemikanje
okkončine. Odgovorne
O
njeenih delov
v, njihova glavna naaloga je
up
pogib in izteg ssklepov okončin,
o
om
mogočajo pa
tuudi
priteggovanje,
od
dtegovanje ali pa ssukanje okkončine.
In
ntrinzične mišice spprednje in zadnje
okkončine topografsko razdelimo
o v več
skkupin.
Mišice prrsne okonččine
Mišice prrsne okonnčine (mm. membri
thooracici) oprravljajo poomembne naloge
prredvsem prri gibanju, pa tudi pri
p stoji
živvali. Pri gibanju mišice sprednje
s
okkončine preestrezajo inn podpirajo trup, ki
gaa zadnji oko
ončini potisskata napreej. Ko se
zaadnji okonččini opreta ob tla in se njuni
skklepi iztegn
nejo, potisnneta trup naprej
n
k
sp
prednjima okončinam
ma. Ker se ti
prremikata po
osamič in lee izjemomaa v paru,
se tudi težiščče telesnegaa bremena premika
levvo in dessno, tako da sta sprednji
okkončini izzmenično obremenjeeni pri
prrestrezanju trupa. Tudi
di pri stoji na
n mestu
je sprednji par okoončin preccej bolj
staatično obrremenjen kkot zadnji, saj je
težžišče celottnega teles a bliže sp
prednjim
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okončinam. Zato so mišice, predvsem
tiste, ki utrjujejo sklepne kote, močno
prepredene s kitnimi vlakni, kar še
posebej velja za konja, pri katerem
sprednji okončini skoraj povsem pasivno
nosita breme. Mesojedi sprednje okončine
uporabljajo tudi za praskanje, kopanje,
igranje, plezanje i. t. d., zato so mišice
številnejše, kar še posebej velja za mišice
na šapi.
Večino mišic sprednje okončine
oživčujejo živci, ki izhajajo iz nadlahtnega
pleteža (plexus brachialis). Pletež je v
področju pazduhe, v njem pa se
prepletejo ventralne veje zadnjih vratnih
in prvih prsnih hrbtenjačnih živcev. Iz
njega izhaja dvanajst živcev, ki oskrbujejo
različna področja na sprednji okončini.
To so nadplečnični (n. suprascapularis),
podplečnični (nn. subscapulares), dolgi prsni
(n. thoracicus longus), prsno-hrbtni (n.
thoracodorsalis), stranski prsni (n. thoracicus
lateralis), sprednji in zadnji prsni (nn.
pectorales craniales in caudales), pazdušni (n.
axillaris), koželjnični (n. radialis), mišičnokožni (n. musculocutaneus), središčni (n.
medianus) in komolčnični živec (n. ulnaris).
Nekatere mišice plečnega obroča,
predvsem tiste, ki segajo proti zgornjemu
delu vratu in hrbta, oživčujejo poleg
živcev brahialnega pleteža tudi akcesorni
živec in dorzalne veje ustreznih vratnih in
prsnih hrbtenjačnih živcev.
Topografsko mišice na sprednji
okončini razvrščamo v mišice plečnega
obroča, mišice na plečetu, nadlahti,
podlahti in šapi.
Fascije prsne okončine
Mišice
prsne
okončine
ovijata
površinska in globinska fascija. Na
plečnem področju je v površinski fasciji
pri rastlinojedih že opisana kožna mišica
plečeta in nadlahti (m. cutaneus
omobrachialis), distalno od komolčnega

sklepa pa se površinska fascija spaja z
globinsko.
Globinska fascija kot rokav ovija
sprednjo okončino, na več mestih pa se
razcepi na pole, ki se kot medmišični
pretini zarijejo med mišice in se priraščajo
na koščeno osnovo. Topografsko jo
delimo na več delov. Zunanjo ploskev
plečeta prekriva plečna fascija, ki je
področni odsek površinske pole globinske
fascije trupa. Plečna fascija je na tem
mestu tesno zraščena z mišicami, prirašča
pa se tudi na plečnični trn. Kranialno
prehaja v globinsko fascijo vratu,
kavdalno pa v prsno-ledveno fascijo ter v
globinsko fascijo na prsnem košu in
trebuhu. Medialno ploskev plečeta
prekriva pazdušna fascija (fascia axillaris),
ki je tanka in večkrat močno zamaščena
opna. V njej so v brahialni živčni pletež,
bezgavke pazdušnega limfnega centra in
izvorna debla žil, ki oskrbujejo sprednjo
okončino in stranski del stene prsnega
koša. Distalno se pazdušna in plečna
fascija nadaljujeta v nadlahtno fascijo
(fascia brachii), ki razmeroma ohlapno ovija
dvoglavo nadlahtno in nadlahtno mišico,
medtem ko je s triglavo nadlahtno mišico
tesno spojena, predvsem na njeni stranski
ploskvi. Del fascije, ki ovija dvoglavo
nadlahtno mišico pri konju ima dve poli, s
katerima se prirašča na nadlahtnični
greben. Distalno prehaja nadlahtna fascija
v podlahtno (fascia antebrachii), ki se tesno
prilega
mišicam
iztegovalkam,
upogibalkam pa bolj ohlapno. Od nje se
odcepi več medmišičnih pretinov, ki
obdajajo posamezne mišice kot tudi
skupine mišic, in jih tako utrjujejo v
položaju ter jim določajo smer delovanja.
Medmišični pretini ovijajo tudi večje
krvne žile in živce ter jih na ta način
zavarujejo pred nategi in pritiski, katerim
so izpostavljene med krčenjem in
raztezanjem podlahtnih mišic. Na
medialni ploskvi koželjnice se podlahtna
fascija združi s periostom, v višini
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zapestn
nega sklepaa pa preh
haja v fasccijo
šape (faascia manus).. Ta je na dorzalni
d
strrani
zapestjaa ojačana s prečnim
mi vlakni in
oblikujee več izteggovalnih kitnih
k
držkkov
(retinacuulum extensoorum), podo
obna, venddar
enojna prečna ojaččitev je tud
di na upogibbni
strani zzapestnega sklepa in jo
o označujem
mo
kot up
pogibni kitni
k
držekk (retinacullum
flexorum
m). Distalno
o od zapesstnega skleepa
oblikujeejo prečne ojačitve faascije šape na

paalmarni straani tri obroočaste vezi,, katerih
naaloga je fikssacija kit uppogibalk prsstov. Pri
ko
onju je dlan
nska obročaasta vez (ligg. anulare
paalmare) v višini bbicljevega sklepa
izo
oblikovana
v
bbicljev
obroček,
o
prroksimalna obročastaa vez prsttov (lig.
annulare digiti proximale)) v štirirogljičasto
biccljevo plah
htico, distaalna obročaasta vez
prrstov (lig. annulare digiti distale) pa v široko
po
odplatno veezico.

Sliika 37: Ojaččitve fascijee šape pri konju;
k
po
ogled s palm
marne stranni.
1 m.
m interosseus medius, 2 m. flexor
diggitorum profundus, 3 m
m. flexor digiitorum
sup
perficialis, 4 lig. anularee palmare (biicljev
ob
broček), 5 ligg. anulare diggiti proximaale
(biicljeva plahtica), 6 lig. annulare digiti distale
(po
odplatna vezzica)

Mišice plečnega obrooča
Vse tri vezivn
ne ojačitve fascije šaape
predstav
avljajo celoto, ki pom
maga utrjevvati
sklepe konjskegaa prsta. Pri ostaalih
domačiih sesalcih
h so obročaste vvezi
enostavvnejše. Ko
ot prečno
o postavlj eni
fibrozn
ni obročki se
s s sprednjjim razklannim
delom od zadaj priraščajo
o na boččne
ploskvee dlančnic in ustrezniih prstnic ter
tako prrislanjajo kiite upogibaalk prstov ob
palmarn
no ploskev šape.

Mišice pllečnega obbroča so številne,
razzmeroma močne in so žarkasto
ž
razzmeščene okrog pllečnice. Z vratu,
hrrbta, stran
nskih in ventralnih
h delov
prrsnega košaa se stekaj
ajo na pleččnico in
naadlahtnico ter skupaj s prilegajo
očimi se
oblikujejo
spoj
fasscijami
mišični
(syynsarcosis) sp
prednje okkončine s telesnim
t
deeblom. Mišice
M
om
mogočajo prožno
prrestrezanje telesnegga debla med
pri preemikanju
gib
banjem, sodelujejo
s
sp
prednje ok
končine, vratu in hrbta,
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pomebno vlogo pa imajo tudi pri
vzdrževanju ravnotežja pri raznih oblikah
premikanja, kot so hoja, kas ali galop. Iz
topografskih razlogov jih razvrščamo v
površinsko in globinsko plast.
Površinske mišice plečnega obroča
 Kapucasta mišica (m. trapezius) je
široka, vendar tanka, je trikotnega obrisa,
umeščena neposredno pod kožo. Njeno
izhodišče je na tilnični vrvi oz. medianem
kitnem traku (prašič) na vratu od drugega
vratnega vretenca in na nadtrnovi vezi vse
do desetega prsnega vretenca, nasadišče
pa ima na plečničnem trnu. Zaradi
različnega izhodišča se mišica deli na
vratni (pars cervicalis) in prsni del (pars
thoracis). Mišica utrjuje pleče in sodeluje
pri premikanju okončine, predvsem pri
njenem odmikanju.
Inervacija: Dodatni živec (n. accesorius).
 Plečno-prečna
mišica
(m.
omotransversarius) je razmeroma močna,
trakasta, sega pa od distalnega konca
plečničnega trna do atlasovega krila. Njen
dorzalni rob je zraščen z vratnim delom
kapucaste mišice. Pri konju je mišica
sestavni del kleidocefalične mišice, zato je
ne obravnavamo kot samostojno. Ob
krčenju vleče plečnico in s tem celotno
sprednjo okončino naprej.
Inervacija: Dodatni živec (n. accesorius).
 Nadlahtno-doglavna
mišica
(m.
brachiocephalicus) je obsežna, površinsko
ležeča mišica, ki sega od nadlahtnice do
glave. Ventralno ob njej leži prsnično-

doglavna mišica, v žlebu med obema pa
poteka
zunanja
jugularna
vena.
Brahiocefalična mišica sestoji iz dveh
osnovnih delov, ki se stikata v
ključničnem
(klavikularnem)
traku.
Spodnji del, ki sega od nadlahtničnega
grebena do klavikularnega traku, je
ključnično-nadlahtna (m. cleidobrachialis),
zgornji del, ki se nadaljuje od ključničnega
traku proti glavi, pa je ključničnodoglavna mišica (m. cleidocephalicus). Ta je iz
dveh delov, katerih nasadišče je pri
domačih sesalcih različno. Ključničnobradavičnikov del (pars cleidomastoideus) je
tisti del mišice, ki se končuje na
mastoidnem podaljšku oz. ličnem loku
senčnice in je prisoten pri vseh domačih
sesalcih. Drugi del je pri mesojedih
ključnično-vratni del (pars cleidocervicalis), ki
se končuje na sprednji polovici tilnične
vrvi, pri prežvekovalcih in prašiču pa
ključnično-zatilnični
del
(pars
cleidooccipitalis) z nasadiščem na tilničnem
grebenu zatilnice. Pri konju je sicer
enotna ključnično-doglavna mišica delno
zraščena z jermenasto, predvsem pa s
plečno-prečna mišico (m. omotransversarius),
ki je v bistvu njen sestavni del, s katerim
se prirašča na prečne podaljške drugega
do četrtega vratnega vretenca. Mišica ob
utrjenem vratu in glavi vleče sprednjo
okončino naprej, ob oprti in utrjeni
sprednji okončini pa vleče glavo in vrat
navzdol. Pri enostranskem delovanju
upogiba glavo in vrat vstran.
Inervacija: M. cleidocephalicus oživčuje
dodatni (n. accesorius), m. cleidobrachialis pa
pazdušni živec (n. axillaris).
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Slika
S
38: Prrimerjava položaja
p
in
i delov naadlahtno-do
oglavne
in
i prsničnoo-doglavne mišice
pri
p domačihh sesalcih.
1 m. cleidoccephalicus - pars
cleidomasto
c
oideus, 2 m. cleidocephalicus
c
- pars leidoo
occipitalis,
3 m. cleidobbrachialis, 4 m.
sternocephaalicus – pars mastoidea,
i
5 m. stternocephaliicus - pars
mandibulari
m
is, 6 m. cleid
docephalicus
c
- pars cleidocervicalis,
7 m. omotraansversariuss, 8 m.
sternocephaalicus - pars cleidooccipitalis
o

 Najšširša hrbtn
na mišica (m. latissiimus
dorsi) jee obsežnaa mišična plahta, ki se
in
razprosstrira
prreko
dorrzalnega
stranskeega dela prrsnega košaa. Mišica izvvira
s širokko aponevvrozo iz prsno-ledvvene
fascije, od koder se njena vlakna
v
stekkajo
pod trriglavo naadlahtno mišico
m
in se
pritrjujee na grbino
o večje okro
ogle mišice oz.
pri meesojedih na
n manjšo
o grbico na
nadlahttnici. Pri mesojedih
h ima mi šica
dodatno
o izhodiščee na trnih zadnjih
z
prssnih
in ledveenih vreten
ncih ter na zadnjih
z
rebbrih.
Mišica upogiba plečni skllep ter vlleče
sprednjo okončin
no v kavdalno smer. Ob
oprti okončini mišica sodeluje pri
upogibaanju hrbten
nice.
Inervvacija: Prrsno-hrbtnii
thoracodo
dorsalis).

živec

nad
dlahtničnem
m grebenuu, druga pa ima
izh
hodišče na bočnih plooskvah sprrednjega
della prsnice,, od kodeer se preevije na
meedialno ploskev prsnee okončine,, kjer se
v višini kom
molčnega sklepa izzgubi v
pod
dlahtni fasciji.
f
Prri mesojeedih je
povvršinska prsna
p
mišicca precej enotna.
Im
ma obliko mišične plahte, ki ima
izh
hodišče naa prsničneem ročaju in na
prssnici do tretjega
t
rebbrnega hrrustanca,
nassadišče paa neposreedno pod
d večjo
nad
dlahtnične grbico. Mišica povezuje
p
sprrednjo okončino s truupom, jo priteguje
p
ter vleče v kraanialno ali kkavdalno sm
mer.
Inervacija: Sprednji prsni živvci (nn.
pecttorales craniaales).

(n.

 Povrršinske prssne mišice (mm. pectorrales
superficiaales) povezuujejo spodn
nji del prsnnega
koša s proksim
malnim dellom spreddnje
okončin
ne. V to skkupino sta vključeni dve
mišici: navzdoljn
nja prsna mišica (m.
pectoraliss descendens)) in prečnaa prsna mi šica
(m. pectooralis transveersus). Prva se začenjaa na
ročaju prsnice, ko
ončuje na proksimalnnem
delu sprednje ploskve
p
naadlahtnice ob
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odnja nazoobčana miišica (m.
 Vratna spo
venttralis
cerv
rvicis)
preedstavlja
serrratus
pom
memben del
d mišičnee oprte s katero
k
je
na sprednji okončini obešeno telesno
deb
blo. Je izred
dno močnaa mišica pah
hljačaste
obllike z izhod
diščem na prečnih po
odaljških
vraatnih vreten
nc, od kodeer se mišičn
ni snopi
stekajo proti nazobčanii ploskvi plečnice.
p
Mišica nosi in
n pri gibannju prestreeza trup,
pri utrjenih sprednjih
s
ookončinah pa tudi
privvzdiguje vrrat.

Slika 399: Površinskke mišice na
n plečetu inn
vratu prri psu.
1 m. sterrnocephalicus, 2 m. cleiidocephalicuus pars cleiidocervicaliss, 3 m. trapeezius, 4 m.
serratus ventralis ceervicis, 5 m. teres major,, 6
m. latisssimus dorsi, 7 m. pectorralis profunddus,
8 m. tricceps brachii,, 9 m. brachiialis, 10 m.
cleidobrrachialis, 11 m. deltoideu
us, 12 m.
omotrannsversarius.

Glob
binske mišice plečnegaa obroča
 Rom
mbasta mišica (m. rhomboideus) leži
pod kkapucasto mišico in povezzuje
medialn
no ploskeev plečniice in nnjen
hrustan
nec s tilničn
no vrvjo na tilniku oz. s
trnastim
mi podaljjški spred
dnjih prssnih
vretencc. Glede na različno izhodiišče
ločimo vratno (m
m. rhomboiddeus cervicis)) in
prsno rombasto mišico (m
m. rhomboiideus
thoracis), pri mesojedih in
n prašiču pa
obstaja tudi rom
mbasta miššica glave (m.
rhomboiddeus capitis), ki se začen
nja na zatilnnici.
Mišica predvsem utrjuje plečče, pomagaa pa
tudi vzddigovati sprrednjo okončino, ko j e ta
oprta, p
pa tudi vzdiiguje glavo in vrat.
Inervvacija: Ven
ntralne veeje vratnih in
prsnih hrbtenjačn
nih živcev (nn. cervicaleles –
rr. ventraales, nn. thorracici – rr. veentrales).

Inervacija: Ventralnne veje vratnih
hrb
btenjačnih živcev ((nn. cervicalles – rr.
ventrales).
odnja nazoobčana mišica (m.
 Prsna spo
serrratus ventraalis thoracisis) se začčenja z
meesnatimi jeeziki na pprvih sedm
mih do
dessetih rebrih
h, od koderr se vlaknaa stekajo
na nazobčano
o ploskev nna medialnii ploskvi
pleečnice. Je močna
m
mišicca, ki podo
obno kot
vraatna spodnja nazzobčana mišica,
preedstavlja mišično
m
opprto na kaatero je
obeešen trup, ob
o oprti spprednji okončini pa
vleeče trup kraanialno in ga privzdigguje. Če
sta sprednji okončini
o
rrazmaknjen
ni, lahko
delluje tudi kot pomožnaa vdihovalkka.
Inervacija: Dolgi prsnni živec (n. thoracicus
t
longgus).
 Globinska prsna m
mišica (m. pectoralis
p
proffundus) im
ma izhodiščče na prssnici in
hruustancih sternalnih reeber, pri konju
k
in
meesojedih pa izhaja ttudi iz gllobinske
fascije v ksiifoidnem ppodročju. Mišična
vlaakna
pottekajo
krraniolaterallno
k
nad
dlahtnici, kjer se konččujejo večin
noma na
njeeni manjši, delno pa tu
tudi na večjji grbici.
Mišica nosi trup,
t
prostto visečo sprednjo
s
oko
ončino pa vleče
v
nazaj..
Inervacija: Zadnji
pecttorales caudaales).

prsni živvci (nn.

 Podključnična mišicaa (m. subcllavius) je
izraazita le prii prašiču inn konju. Izhaja
I
iz
druugega do čeetrtega rebrrnega hrusttanca od
kod
der se vzp
penja v lokku kraniom
medialno
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ob pleččnem sklepu do sprrednjega rooba
plečnicee
(praššič)
oz..
epimiizija
nadgreb
benske mišice.
m
Miišica iztegguje
plečni sklep, če pa
p je spred
dnja okonččina
utrjena,, vleče trup naprej.

Inervacija: Sprednji prsni živvci (nn.
pecttorales craniaales).

Slika 400: Razporedditev prsnih
h mišic pri ddomačih seesalcih. poggled z ventrralne strani::
1 m. pecctoralis desccendens, 2 m.
m pectoralis transversuss, 3 m. pecto
oralis profunndus, 4 m.
subclaviius
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Slika 411. Mišice tellesnega deb
bla in globinnska plast mišic
m plečn
nega obročaa pri konju.
Sprednjja okončinaa je odrezan
na v višini ssredine pleččnice.
1 m. pecctoralis desccendens, 2 a.., v. axillaris in plexus brrachialis, 3 m.
m subclaviuus, 4 mm. scaleni, 5
m. sternnocephalicuss, 6 v. jugulaaris, 7 m. om
mohyoideus, 8 m. longuss capitis, 9 m
m. longissim
mus
capitis, 110 m. longisssimus atlanttis, 11 mm. iintertransveersarii, 12 m. romboideuus, 13 m.
semispinnalis capitis, 14 m. serraatus ventraliss cervicis, 155 m. serratuss ventralis thhoracis, 16 m.
m
supraspiinatus, 17 m.
m infraspinatus, 18 m. sppinalis, 19 m.serratus
m
do
orsalis craniaalis, 20 m.
longissim
mus dorsi, 21
2 m. iliocosstalis, 22 m. serratus dorrsalis caudaliis, 23 mm. inntercostales externi,
24 m. obbliquus exteernus abdom
minis, 25 m. ppectoralis prrofundus, 26
6 m. pectoraalis transverrsus, 27
m.rectuss abdominiss, 28 m. rectu
us thoracis

Mišicce plečeta
V to
o skupino spadajo
s
miššice, ki deluujejo
izključn
no na pleččni sklep, predvsem kot
njegovee iztegovalkke ali upoggibalke. M
Mišice
imajo iizhodišče na lateraln
ni ali meddialni
ploskvi plečnice,, končujejo pa se na
proksim
malnem deluu nadlahtniice.
 Nadttrnova mišiica (m. supra
raspinatus) izzhaja
iz nadggrebenske jaame, ki jo tudi
t zapolnnjuje,
nato paa se previjje preko izztezne plo skve
plečnegga sklepa in
n se z močn
no kito prirrašča

na večjo
v
nadlaahtnično grb
rbico pri mesojedih
ozirroma z dveema nasadi
diščnima kittama na
večjjo in man
njšo nadlahhtnično grb
bico pri
ostaalih domaččih sesalcihh. Med naasadiščni
kiti mišice se vriva
v
izhodiiščna kita dvoglave
d
nad
dlahtne mišice, ki ppoteka distalno v
med
dgrbičnem žlebu naadlahtnice. Mišica
sodeluje pri iztegovanjju in stabilizaciji
pleččnega sklep
pa.
Nadplečnnični
Inervacija:
I
suprrascapularis).

živvec

(n.

 Podtrnova
P
m. infraspinattus) ima
mišica (m.
izho
odišče na kavdalni
k
pl
ploskvi pleččničnega
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trna in v celotni podgrebenski jami, delno
pa izhaja tudi iz aponevroze deltoidne
mišice. Mišica se previje preko stranske
ploskve plečnega sklepa in se prirašča pri
mesojedih z enotno kito distalno od večje
grbice na nadlahtnici, pri ostalih domačih
sesalcih pa se nasadiščna kita razcepi na
globinski in površinski krak. Globinski krak
se prirašča na medialno ploskev in prosti
rob večje nadlahtnične grbice, površinski
pa na stransko ploskev nadlahtničnega
telesa neposredno pod večjo grbico. Med
končno kito mišice in večjo grbico
nadlahtnice je vrinjen sluznik. Podtrnova
mišica nadomešča stransko bočno vez in
izteguje plečni sklep, če je ta v upogibnem
položaju, pa ga upogiba. Pri mesojedih
omogoča tudi odtegovanje in sukanje dela
okončine pod plečnim sklepom navzven.
Inervacija: Nadplečnični
suprascapularis).

živec

(n.

 Deltoidna mišica (m. deltoideus) je pod
kožo ležeča ploščata mišica, ki se razteza
med plečničnim trnom in deltoidno grbino
na stranski ploskvi nadlahtnice. Pri
mesojedih in prežvekovalcih je izhodiščni
del mišice iz dveh delov, ostrčevega dela
(pars acromialis), ki ima izhodišče na ostrcu,
in plečničnega dela (pars scapularis), ki se
začenja z aponevrozo na plečničnem trnu.
Pri drugih domačih sesalcih je mišica
enotna. Deltoidna mišica upogiba plečni
sklep, pri mesojedih pa tudi sodeluje pri
odtegovanju in sukanju sprednje okončine
navzven.
Inervacija: Pazdušni živec (n. axillaris).
 Manjša okrogla mišica (m. teres minor) je
pod deltoidno mišico. Izhodišče ima na
distalni tretjini kavdalnega roba plečnice,
nasadišče pa na grbini manjše okrogle
mišice na nadlahtnici. Sodeluje pri
upogibanju plečnega sklepa.
Inervacija: Pazdušni živec (n. axillaris).

 Večja okrogla mišica (m. teres major) je
ploščata mišica z izhodiščem na
proksimalnem delu kavdalnega roba
plečnice, od koder se spušča čez upogibno
stran plečnega sklepa do manjše grbice na
nadlahtnici pri mesojedih oz. grbine večje
okrogle mišice na medialni ploskvi
nadlahtničnega telesa. Mišica upogiba
plečni sklep, pri mesojedih tudi sodeluje pri
pritegovanju sprednje okončine.
Inervacija: Pazdušni živec (n. axillaris).
 Mišica plečnega sklepa (m. articularis
humeri) je manjša, prisotna je le pri konju in
občasno pri prašiču. Prilega se sklepni
kapsuli plečnega sklepa z upogibne strani.
Začenja se nad robom sklepne ploskve na
plečnici, končuje pa na nadlahtničnem
vratu. Pomaga upogibati plečni sklep in
nateguje sklepno ovojnico.
Inervacija: Pazdušni živec (n. axillaris).
 Podplečnična mišica (m. subscapularis) je
ploščata mišica trikotnega obrisa, ki jo
kitasti vložki delijo na več delov. Začenja se
v podplečnični jami, ki jo tudi zapolnjuje,
nato prečka medialno ploskev plečnega
sklepa in se pritrjuje na manjšo grbico na
nadlahtnici. Nadomešča sredinsko bočno
vez v plečnem sklepu in sodeluje pri
iztegovanju ali upogibanju plečnega sklepa.
Inervacija:
Podplečnični
(nn.
subscapulares) in pazdušni živci (n. axillaris).
 Krokarnično-nadlahtna mišica (m.
coracobrachialis) se kot kratka mišica
vretenaste oblike razteza preko medialne
ploskve plečnega sklepa od korakoidnega
podaljška na plečnici do grbine večje
okrogle mišice na medialni ploskvi
nadlahtničnega telesa. Pri mesojedih je
mišica krajša in se končuje na grebenu
manjše nadlahtnične grbice. Korakobrahialna mišica izteguje plečni sklep in
obrača nadlahet navznoter.
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 IInervacija: Mišično-kkožni živecc (n.
musculoccutaneus).

tu in nadlah
hti pri
Slikka 43: Mišice na plečetu
psu; pogled z medialne
m
sttrani.
1 m. tensor fascciae antibracchii, 2 m. tricceps
bracchii - caput longum,
l
2' ccaput medialle,
2''caaput accesorrium, 3 m. laatissiums do
orsi, 4 m.
teres major, 5 m.
m subscapullaris, 6 m.
suprraspinatus, 7 m. coracobbrachialis, 8 m.
biceeps brachii, 9 m. brachiaalis

Slikka 42: Mišice plečeta inn nadlahti pri
p psu;
poggled z lateraalne strani. Odstranjen
ne so
m.trrapezius, m.
m deltoideuus, m.
bracchiocephaliicus, m. om
motransverssarius in
straanska glava m. triceps bbrachii.
halicus, 2 m.. longus capitis, 3
1 m. sternoceph
mm
m. scaleni, 4 mm.
m intertraansversarii, 5 m.
serratus ventraliis cervicis, 6 m. spleniuss, 7 m.
rhom
mboideus, 8 m. suprasppinatus, 9 m..
infraaspinatus, 10
0 m. teres m
major, 11 m.
latissimus dorsi, 12 m. obliqquus externu
us
abdo
ominis, 13 m.
m pectoraliss profundus, 14 m.
triceeps brachii - caput longuum, 14'capu
ut
acesssorium, 15 m. brachialiis, 16 m. biceps
bracchii, 17. m. teres
t
minor
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Sllika 44: Preečno prerezzano levo pleče pri
psu; pogled z dorzalne strani.
1 m. triceps brachii
b
(capuut longum), 2 m.
deeltoideus, 3 m. infraspinnatus, 4 m.
suupraspinatuss, 5 m.omotr
transversariu
us, 6
sccapula, 7 m. subscapularris, 8 m. terees major,
9 m. latissimu
us dorsi, 10 m
m. cutaneuss trunci

Slika 455: Mišice plečeta in nadlahti pri kkonju; pogleed z lateraln
ne (A) in m
medialne strani (B).
1 m. exttensor carpi radialis, 2 m.
m brachialis,, 3 m. biceps brachii, 4 m.
m infraspinnatus, 5 m.
deltoideeus, 6 m. sub
bclavius (preerezana), 7 m
m. supraspin
natus, 8 m. laatissimus doorsi, 9 m.tricceps
brachii - caput longuum, 9' caputt laterale, 9''' caput mediiale, 10 m. fllexor carpi uulnaris – cap
put
ulnare, 110' caput raddiale, 11 m. extensor carrpi ulnaris, 12
1 m. extenssor carpi raddialis, 13 m.
subscapularis, 14 m. teres major, 15 m. tenssor fasciae antebrachii,
a
16 m. pectooralis profun
ndus
(prerezaana), 17 m. coracobrachi
c
ialis, 18 m. fflexor carpi radialis
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Nadlahtne mišice
Mišice te skupine izvirajo na plečnici ali
nadlahtnici, pritrjujejo pa se na proksimalni
konec koželjnice in komolčnice, zato
nekatere od njih delujejo tako na plečni kot
komolčni sklep, druge pa le na
komolčnega. Njihova glavna vloga je
upogibanje in iztegovanje komolčnega
sklepa, sodelujejo pa tudi pri utrjevanju
stebra sprednje okončine.
 Nadlahtna mišica (m. brachialis) izvira na
kavdalni ploskvi nadlahtnice pod njeno
glavo, od koder se po nadlahtnem žlebu
previje na sprednjo ploskev in nato preko
upogibne ploskve komolčnega sklepa na
medialno ploskev podlahtnih kosti. Mišica
se končuje neposredno pod komolčnim
sklepom na proksimalnih koncih koželjnice
in komolčnice. Spada med upogibalke
komolčnega sklepa.
Inervacija: Mišično-kožni
musculocutaneus).

živec

(n.

 Dvoglava nadlahtna mišica (m. biceps
brachii) je močna vretenasta mišica, ki
funkcionalno povezuje gibanje plečnega in
komolčnega sklepa. V nasprotju s
človekom, je pri domačih sesalcih njena
začetna kita enotna. Izvira na nadponvični
grbici plečnice, od koder zavije preko
iztezne ploskve plečnega sklepa v
medgrbični žleb nadlahtnice, nato pa
poteka distalno ob dorzomedialni ploskvi
nadlahtnice. S svojim končnim delom se
mišica previje čez upogibno ploskev
komolčnega sklepa, kjer se njena končna
kita razcepi v dva kraka, s katerima se
prirašča na medialno ploskev proksimalnih
okrajkov koželjnice in komolčnice. Trebuh
mišice je prepreden s številnimi kitnimi
vlakni, ki povečujejo pasivno čvrstost
mišice. Pri konju se del kitnih vlaken
distalno združi v vezivni trak (lacertus
fibrosus), ki prestopi iz spodnjega dela
dvoglave nadlahtne mišice na koželjnično

iztegovalko zapestnega sklepa (m. extensor
carpi radialis). Začetno kito mišice v
medgrbičnem žlebu varuje sluznik, ki je pri
konju in govedu samostojna tvorba, pri
prašiču in mesojedih pa izbuhlina sklepne
ovojnice. Pri mesojedih je med večjo in
manjšo nadlahtnično grbico razpeta prečna
nadlahtnična vez (lig. transversum humeri), ki
preprečuje zdrs začetne kite mišice iz
medgrbičnega žleba. Dvoglava nadlahtna
mišica izteguje plečni in upogiba komolčni
sklep, pri konju pa preko vezivnega traku
tudi posredno utrjuje zapestni sklep.
Inervacija: Mišično-kožni
musculocutaneus).

živec

(n.

 Triglava nadlahtna mišica (m. triceps
brachii) je močna mišica, ki zapolnjuje
trikotnik med kavdalnim robom plečnice,
nadlahtnico in komolčno kljukico.
Kavdalni rob mišice (margo tricipitalis) se
dviguje od komolčne kljukice v smeri proti
vihru in je kot izrazita mišična kontura
razločno viden na živi živali. Mišica je iz
treh glav, ki imajo različna izhodišča. Dolga
glava (caput longum) izhaja iz kavdalnega
roba plečnice, stranska glava (caput laterale)
iz črte triglave nadlahtne mišice na stranski
ploskvi nadlahtnice, sredinska glava (caput
mediale) pa iz sredinske ploskve nadlahtnice
v bližini grbine večje okrogle mišice. Pri
psu je prisotna še dodatna glava (caput
accessorium) z izhodiščem na kavdalni
ploskvi nadlahtnice v višini nadlahtničnega
vratu in se združi s stransko in sredinsko
glavo mišice. Najmočnejša je dolga glava,
razmeroma močna pa je tudi stranska glava,
ki ima značilen pravokoten obris. Obe glavi
se skupaj končujeta na stranski ploskvi
komolčne kljukice, medialna glava pa na
medialni. Pri mesojedih se vse štiri glave
združijo v enotno končno kito, ki se
končuje na olekranonu. Pod končno kito
mišice je pri domačih sesalcih sluznik.
Triglava nadlahtna mišica izteguje in utrjuje
komolčni sklep, z dolgo glavo pa tudi
upogiba plečni sklep.
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Inervvacija: Kožželjnični živvec (n. radiallis).

nevrozo, kii se delno končuje
preiide v apon
na medialni ploskvi koomolca, deelno pa
preh
haja v podlahtno fascijo. Mišica
pred
dvsem natteguje poddlahtno fascijo in
sodeluje pri iztegovaanju kom
molčnega
skleepa.
Inervacija:
I
Koželjnični
K
i živec (n. radialis).
ra

Slika 466: Globinskke mišice naa področju
nadlahtti pri konju;; pogled z lateralne
l
strran.
1 m. bicceps brachii, 2 m. teres minor,
m
3 m.
brachialiis, 4 m. anco
oneus

molčna mišiica (m. ancooneus) je kraatka,
 Kom
vendar močna, vrinjena pod trigglavo
nadlahttno mišico
o. Njeno izhodiščee je
dela
kavdaln
na
ploskkev
disttalnega
nadlahttničnega telesa in kavvdalna plo skev
obeh n
nadlahtničn
nih nadčvrššev, od kooder
poteka do stranskke ploskve na
n olekranoonu.
Pri kon
nju in goveedu se zdrruži s strannsko
glavo trriglave naddlahtne miššice, pri ostalih
pa je saamostojna. Mišica izteeguje komoolčni
sklep.
Inervvacija: Kožželjnični živvec (n. radiallis).
 Nateegovalka po
odlahtne faascije (m. ttensor
fasciae aantebrachii) je ploščata mišica, ki se z
medialn
ne strani prilega
p
trigglavi nadlaahtni
mišici. Začenja see z dolgo aponevrozo
a
o, ki
pri meesojedih izzhaja iz najširše
n
hrbbtne
mišice, pri ostalih
h domačih sesalcih ppa iz
kavdaln
nega roba plečnice, od koderr se
spušča proti kom
molcu. V bližini
b
kom
molca

Slikka 47: Prečn
no prerezanna desna naadlahet
psa;; pogled z dorzalne
d
strrani.
1 m. pectoraalis superficiaalis, 2 m.
cleid
dobrachialis, 3 m. bicep s brachii, 4 m.
m
triceeps brachii, caput
c
mediaale, 4' caput
acceesorium, 4'' caput
c
lateralle, 4''' caput longum,
5 m. brachialis, 6 v. cephalic
ica, 7 m. tensor
fascciae antebracchii, 8 m. latitissimus dorssi in m.
cutaaneus trunci,, 9 m. pectooralis profun
ndus, 10
a. in
n v. brachialiis, n. mediannus, n ulnariis, n
mussculocutaneu
us

Podlahtne
P
mišice
m
mišice
Podlahtne
P
se
prilegajo
p
pod
dlahtnim ko
ostem z vsseh strani, razen z
med
dialne koželjnične ploskve, ki jo
pokkrivata sam
mo podlahtnna fascija in
i koža.
Miššice, ki se
s prilegaajo kranio
olateralni
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ploskvi podlahtnih kosti in potekajo čez
iztezno ploskev zapestnega in prstnih
sklepov, so po funkciji iztegovalke,
nasprotno pa so mišice na kavdomedialni
ploskvi podlahti upogibalke teh sklepov.
Pri mesojedih, pri katerih je zveza med
koželjnico in komolčnico gibljiva, so
dodatne krajše mišice, ki obračajo sprednji
del okončine v medialno (pronatorji) ali
lateralno smer (supinatorji). Pri drugih
domačih sesalcih so te mišice močno
zakrnele ali pa so se spremenile v kitne
vezi. Končne kite vretenastih mišic v višini
karpalnega sklepa utrjujejo v položaju
prečno postavljeni kitni držki. Na tem
mestu jih obdajajo tudi kitne ovojnice, ki so
še posebej dobro razvite pri kopitarjih.
Kraniolateralne podlahtne mišice
 Nadlahtno-koželjnično
mišico
(m.
brachioradialis) imajo samo mesojedi.
Trakasta mišica se začenja na grebenu nad
stranskim nadčvršem nadlahtnice in poteka
čez upogibno stran komolčnega sklepa nad
iztegovalko zapestnega sklepa do distalnega
konca medialne ploskve koželjnice. Pri psu
je mišica tanek mišični trak, ki večkrat
manjka, dobro pa je razvita pri mački.
Mišica obrača spodnji del proste okončine
navzven.
 Mišico navzvenjo obračalko (m. supinator)
imajo samo mesojedi. Leži neposredno na
sklepni kapsuli komolčnega sklepa, in sicer
na njegovi upogibni strani pod začetnimi
deli iztegovalk prstov. Začenja se na
stranski bočni vezi komolčnega sklepa in
na stranskem nadčvršu nadlahtnice, od
koder poteka distalno na kraniomedialno
ploskev zgornje četrtine koželjnice.
Pomaga upogibati komolčni sklep,
predvsem pa deluje kot supinator sprednje
okončine.
 Koželjnična iztegovalka zapestnega
sklepa (m. extensor carpi radialis) je močna
mišica, ki se začenja na grebenu nad

stranskim nadčvršem nadlahtnice od koder
se spušča po kranialni ploskvi podlahti do
proksimalnih okrajkov druge in tretje
dlančnice. Pri mački je mišica iz dveh
samostojnih delov. Dolga koželjnična
iztegovalka zapestnega sklepa (m. extensor
carpi radialis longus) leži na kraniomedialni
ploskvi koželjnice, njena kita pa se spusti
do proksimalnega konca druge dlančnice,
kratka koželjnična iztegovalka zapestnega
sklepa (m. extensor carpi radialis brevis) pa leži
lateralno ob prvi in se končuje na
proksimalnem delu tretje dlančnice. Pri psu
je mišični trebuh enoten, medtem ko je
končna kita dvodelna in se končuje na
proksimalnih okrajkih druge in tretje
dlančnice. Pri ostalih domačih sesalcih je
tudi končna kita enotna. Z njo se pripenja
na grbino tretje dlančnice. Pri konju
sprejme mišica na prehodu iz srednje v
distalno tretjino koželjnice lacertus fibrosus.
Mišica izteguje zapestni sklep, pri
mesojedih pa tudi obrača visečo šapo v
lateralno smer.
 Skupna iztegovalka prstov (m. extensor
digitorum communis) se začenja z več slabo
prepoznavnimi glavami na stranskem
nadčvršu nadlahtnice, na stranski bočni
vezi komolčnega sklepa in stranski vezni
grbici koželjnice. Mišični trebuh se prilega
kraniolateralni ploskvi podlahtnih kosti. Na
distalnem koncu podlahti preide v eno ali
več dolgih končnih kit, ki potekajo po
dorzalni ploskvi dlančnic in prstnic do
iztegovalnih podaljškov distalnih prstnic
vsakega od funkcionalnih prstov. Končne
kite v višini zapestnega sklepa utrjujeta en
ali dva iztegovalna kitna držka, obdajajo pa
jih tudi kitne ovojnice. V višini proksimalne
prstnice sprejme vsaka od končnih kit z
obeh, lateralne in medialne strani, končna
kraka medkostne mišice, ki se sicer prilega
dlančnici ustreznega prsta s palmarne
strani.
Pri mesojedih je mišica iz štirih slabo
ločenih trebuhov, ki ležijo tesno drug ob
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drugem in prehajajo vsak v svojo končno
kito. Začetne dele vseh štirih kit obdaja
skupna
sinovialna
ovojnica,
na
proksimalnem delu metakarpusa pa se kite
razidejo in segajo do distalnih prstnic
drugega do petega prsta. Končne kite za
tretji, četrti in peti prst se združijo tudi s
končnimi kitami stranske iztegovalke
prstov. Pri prašiču je skupna iztegovalka
prstov razdeljena na tri samostojne
trebuhe, od katerih je najmočnejši
sredinski, ki se končuje na parkeljnici
tretjega prsta, kita vmesnega trebuha pa se
razcepi v dve veji, ki se končujeta na
parkeljnici tretjega in četrtega prsta. Tudi
kita stranskega trebuha se razcepi na dva
kraka, medialni se združi s kito vmesnega
trebuha, lateralni pa se končuje na
parkeljnici petega prsta. Pri prežvekovalcih
ima mišica dva razločna trebuha, ki se
distalno nadaljujeta v dve ločeni vzporedno
potekajoči kiti, ki se končujeta na
iztegovalnih podaljških tretjega in četrtega
parklja. Od kite medialnega trebuha se
odcepi tudi kita, ki se končuje na
nadparkeljnici tretjega prsta, že prej v višini
bicljevega sklepa pa jo okrepita končna
kraka medkostne mišice. Za skupno
iztegovalko prstov pri konju je značilno, da
ima enoten trebuh, ki je na gosto prepleten
s kitnimi listi. V distalni tretjini podlahti
prehaja mišica v močno končno kito, ki se
spusti na dorzolateralno ploskev piščalnice
in nato poteka po dorzalni ploskvi prsta do
iztegovalnega podaljška kopitnice. Kiti se
na biceljnici z obeh strani pridružita tudi
končna kraka medkostne mišice. Lateralno
od trebuha skupne iztegovalke prstov ležita
drobni, funkcionalno nepomembni mišici,
ki sta rudiment posebne iztegovalke prvega
in drugega prsta. Globlje leži Thiernesova
mišica, ki ima izhodišče na komolčnici in se
spoji s skupno iztegovalko prstov, druga pa
je Phillipsova mišica, ki izhaja iz koželjnice,
njena kita pa poteka preko zapestja kot
samostojna kita vzporedno s kito skupne
iztegovalke. Pod zapestnim sklepom se od

nje odmakne in se pridruži kiti stranske
iztegovalke prstov.
Mišica izteguje zapestni in prstne sklepe.
 Stranska iztegovalka prstov (m. extensor
digitorum lateralis) leži kavdalno od skupne
iztegovalke prstov na stranski ploskvi
podlahti. Izhodišče mišice se nekoliko
razlikuje med živalskimi vrstami, v glavnem
pa izvira iz stranskih delov distalnega
okrajka nadlahtnice in proksimalnih
okrajkov podlahtnih kosti. Eden ali več
mišičnih trebuhov preide v kite že na
področju podlahti. V višini zapestnega
sklepa kite ovija sinovialna kitna ovojnica,
ki je še posebej močna pri kopitarjih.
Nasadišče končnih kit je pri živalskih
vrstah zelo različno, kar je odvisno od
števila funkcionalnih prstov.
Pri mački mišica izvira iz stranskega
suprakondilarnega grebena na nadlahtnici
in je iz treh mišični trebuhov, iz katerih
izhajajo štiri kite, ki se združijo s kitami
skupne iztegovalke prstov v višini zgornje
prstnice. Pri psu mišica izhaja iz
proksimalnega okrajka koželjnice. Njena
tesno spojena mišična trebuha se distalno
nadaljujeta v stransko in sredinsko kito, ki
sta obdani s skupno kitno sinovialno
ovojnico. Močnejša stranska kita se spoji s
kito skupne iztegovalke prstov za peti prst
in se z odcepi konča na zgornji, srednji in
spodnji prstnici. Šibkejša medialna kita se
razcepi na dve veji, ki se pridružita kitam
skupne iztegovalke prstov za tretji in četrti
prst in se z njo končujeta na krempeljnici.
Pri prašiču ima stranska iztegovalka dva
ločena trebuha. Večji izhaja iz stranskega
suprakondilarnega grebena na nadlahtnici
in iz stranske bočne vezi komolčnega
sklepa ter se končuje na srednji in distalni
prstnici četrtega prsta, potem ko sprejme
kito medkostne mišice. Manjši trebuh se
razteza od komolčnice do srednje in
distalne prsnice petega prsta. Pri
prežvekovalcih je mišica enotna. Izhodišče
ima na stranski bočni vezi komolčnega
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sklepa in na stranski ploskvi proksimalnih
okrajkov podlahtnih kosti, končna kita pa
se končuje na dorzolateralni strani
nadparkeljnice četrtega prsta. Pri konju je
mišica razmeroma slabotna in ima
izhodišče kot pri prežvekovalcih. V
spodnjem delu podlahti preide v kito, ki
poteka čez stransko ploskev karpalnega
sklepa do metakarpusa, kjer se spoji s kito
Phillipsove mišice, nato zavije dorzalno ter
se pridruži kiti skupne iztegovalke. Od nje
se neposredno pod bicljevim sklepom
odcepi in se konča na dorzolateralni
ploskvi biceljnice.
Stranska iztegovalka prstov izteguje
zapestni sklep pri vseh domačih sesalcih in
vse prstne sklepe stranskih prstov pri
mesojedih in prašiču, pri prežvekovalcih
samo bicljev in nadparkljev sklep četrtega
prsta ter pri konju bicljev sklep.
 Komolčnična iztegovalka zapestnega
sklepa (m. extensor carpi ulnaris) leži na
kavdolateralni ploskvi podlahti in je razpeta
med stranskim nadčvršem na nadlahtnici
ter stranskimi zapestnicami in dlančnicami.
Pri mesojedih se ploščata mišica prilega
stranski ploskvi komolčnice. Njena končna
kita poteka čez stransko ploskev
zapestnega sklepa in se končuje na
proksimalnem okrajku pete dlančnice. Pri
prašiču je mišica iz površinskega, bolj
kitastega in globinskega mesnatega dela.
Površinski del se nad zapestjem razcepi v
dva kraka, ki se priraščata na privesno in
komolčnično zapestnico, kita globinskega
dela pa se prebije skozi razpoko, ki jo
oblikujeta kraka površinskega dela mišice in
se končuje na proksimalnem okrajku pete
dlančnice.
Pri prežvekovalcih in konju se končna
kita razcepi v dva kraka; močnejši se
prirašča na privesno zapestnico, šibkejši pa
na peto dlančnico pri govedu oziroma
proksimalni okrajek četrte dlančnice
(stranska zapiščalnica) pri konju.

Zaradi njenega nasadišča, ki je blizu
vrtilne osi zapestnega sklepa deluje mišica
pri mesojedih na dva načina; kadar je
zapestje v upogibnem položaju ga upogiba,
sicer pa ga izteguje. Pri drugih domačih
sesalcih zapestje le upogiba.
 Dolga odtegovalka prvega prsta (m.
abductor digiti I longus) izhaja iz srednje
tretjine stranskega roba koželjnice in
komolčnice. S svojim mesnatim delom
trikotnega obrisa prekriva kraniolateralno
ploskev podlahti, njena končna kita pa
zavije poševno pod kito skupne iztegovalke
prstov in preko kite koželjnične iztegovalke
zapestnega sklepa na medialno stran
zapestja, kjer se končuje na proksimalnem
okrajku najbolj medialno ležeče dlančnice
(pri mesojedih prva, pri prašiču in konju
druga, pri prežvekovalcih tretja). Deluje kot
iztegovalka
zapestnega
sklepa,
pri
mesojedih pa tudi izteguje in odmika prvi
prst.
 Posebna iztegovalka prvega in drugega
prsta (m. extensor digiti I et II proprius) je
samostojna mišica le pri mesojedih, pri
drugih domačih sesalcih pa je združena s
skupno iztegovalko prstov (Thiernesova in
Phillipsova mišica pri konju).
Pri mesojedih izhaja iz kraniolateralnega
roba komolčnice in jo prekriva stranska
iztegovalka prstov. Končna kita je pri
mački iz treh krakov, ki potekajo medialno
pod kito skupne iztegovalke prstov in se
končujejo na prvem in drugem prstu. Pri
psu se njena končna kita razcepi v le dva
kraka; medialni se končuje na prvi
dlančnici, lateralni pa se združi s krakom
kite skupne iztegovalke prstov za drugi
prst. Izteguje prvi in drugi prst, pri psu tudi
priteguje prvi prst.
Inervacija: Vse mišice na kraniolateralni
ploskvi
podlahtnih
kosti
oživčuje
koželjnični živec (n. radialis).
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kom
molčnico čez
meedialno ploskev
med
dkostne špranje. Sodeeluje pri ob
bračanju
spreednje okončine navznnoter.
Inerrvacija: Sred
diščni živecc (n. medianus).
 Koželjnična
K
a upogibbalka zap
pestnega
skleepa (m. flexor carpi radi
dialis) ima izzhodišče
na medialnem
m nadčvršu nadlahtnicce, njen
mišični trebuh
h pa leži neposredn
no pod
kožžo za kožeeljnico na medialni ploskvi
pod
dlahti. Distalni koneec mišice prečka
med
dialno plo
oskev zapeestja, kjerr njeno
kon
nčno kito ovija sinnovialna ovojnica.
o
Kon
nčna kita see končuje nna palmarnii ploskvi
proksimalnegaa dela mettakarpusa, in sicer
pri mesojedih na drugi in tretji dllančnici,
pri prašiču in prežvekova
p
alcih na tretji in pri
kon
nju na druggi dlančnicci. Mišica upogiba
zapestni sklep..
Inerrvacija: Sred
diščni živecc (n. medianus).
Slika 488: Razporedditev kit izteegovalk prsstov
na levi ššapi pri govvedu; pogleed z dorzalnne
strani.
1 m. inteerosseus meedius, 2 m. extensor
e
digitorum
m communiis, 3 m. exteensor digitorrum
lateralis,, 4 vagina syynovialis tendinis

Kavdom
medialne po
odlahtne mišice
m
 Okro
ogla navzznoterna obračalka (m.
pronatorr teres) je izrrazita le pri mesojedihh. Pri
mački je močnejšaa kot pri pssu in je razzpeta
med sredinskim nadčvršem
n
nadlahtnicce in
kraniom
medialno plloskvijo zggornje poloovice
koželjniice. Podob
ben potek ima tudi pri
prašiču in goveduu, vendar je slabotnna in
nima vvečjega fun
nkcionalnegga pomena.. Pri
konju se je iz nje razvil
r
daljši krak sredinnske
bočne vezi kom
molčnega sklepa.
s
M
Mišica
obrača podlahet navznoter, pri konjuu pa
utrjuje kkomolčni sklep.
Inervvacija: Sreddiščni živec (n. medianuus).
 Kvaddratasto naavznoterno obračalkoo (m.
pronatorr quadratus) imajo le mesojedi.
m
N
Njena
vlakna se raztezzajo med koželjnicoo in

 Komolčničn
K
na upogibbalka zap
pestnega
skleepa (m. flexor
fl
carpii ulnaris) leži na
med
diokavdalnii ploskvii podlahtti nad
upo
ogibalkami prstov. M
Mišica se zaačenja z
dveema ločen
nima glav
avama. Močnejša
M
nad
dlahtnična glava
g
(caputt humerale) izvira na
nadčvrššu
sred
dinskem
hu
umerusa,
kom
molčnična (caput ulnarre) pa na medialni
m
plosskvi olekran
nona. Obaa dela se zd
družita v
skup
pno kito, ki se konnčuje na privesni
zapestnici. Prii konju jee pod kožželjnično
glavvo sluznik, ki sega tuddi pod začeetno kito
glob
binske upogibalke prsstov. Prežvekovalci
imaajo le kožeeljnično gllavo. Sodeeluje pri
upo
ogibanju zap
pestja.
Inervacija:
I
Komolčnič
K
čni živec mišica
m
(n.
ulnaaris).
 Površinska
P
upogibalkaa prstov (m.
(m flexor
digittorum superrficialis) prri vseh domačih
d
sesaalcih izviraa iz sreddinskega nadčvrša
n
nad
dlahtnice. Mišični
M
trebbuh preidee v kito
nep
posredno nad
n
zapesttjem. Kita poteka
med
dialno od
d privesnee zapestn
nice po
upo
ogibni stran
ni zapestneega sklepa in nato
po palmarni strani
s
metaakarpusa, kjer
k se v
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višini njegove proksimalne tretjine razcepi
v več vej, katerih število ustreza številu
funkcionalnih prstov. Vsaka kitna veja
oblikuje v višini dlančnično-prstničnega
sklepa manšeto (rokavec upogibalk, manica
flexoria), ki od zadaj prekrije kitne veje
globinske upogibalke prstov. Distalno se
vsaka od končnih vej razcepi na dva kraka,
s katerima se prirašča na bočni ploskvi
zgornjega dela srednje prstnice. Med
krakoma se prerine veja končne kite
globinske upogibalke prstov, ki se prirašča
nižje na distalno prstnico. V višini
dlančnično-prstničnega sklepa, sredine
proksimalne
prstnice
in
distalnega
prstničnega sklepa, kitne veje površinske in
globinske upogibalke s zadnje strani
prekrivajo prečne obročaste vezi, ki jih
utrjujejo v položaju na palmarni strani
prstov.

bicljevega sklepa razdeli v dva kraka s
katerima se pripenja na sredinski in stranski
konec upogibalne grbavine.
Mišica je predvsem upogibalka dlančničnoprstničnih in zgornjih medprstničnih sklepov
ter sodeluje pri upogibanju in utrjevanju
zapestja.
Inervacija: Komolčnični živec (n. ulnaris).

 Globinska upogibalka prstov (m. flexor
digitorum profundus) leži pod površinsko
upogibalko, in sicer neposredno na
kavdalni ploskvi podlahtnih kosti. Pri vseh
domačih sesalcih ima mišica tri glave:
nadlahtnično (caput humerale), koželjnično
(caput radiale) in komolčnično (caput ulnare).
Izhodišče nadlahtnične glave je na
sredinskem nadčvršu, izhodišči drugih glav
pa se pri domačih sesalcih nekoliko
razlikujeta. Vse tri glave preidejo na
Pri mesojedih je mišica ploščata in ležidistalnem koncu podlahti v skupno kito, ki
neposredno pod kožo na mediokavdalnipoteka v zapestnem žlebu distalno in nato
ploskvi podlahti. Končna kita se pri psupo palmarni strani metakarpusa, kjer se
razcepi v štiri veje za drugi do peti prst, prirazcepi v več vej, odvisno od števila
mački pa v pet vej, ki oskrbujejo vseh petfunkcionalnih prstov. Kitne veje se
prstov. Pri prašiču je mišica iz dveh delov.prerinejo med kraki površinske upogibalke
Šibkejši površinski del mišice se nadaljuje vprstov do palmarne ploskve distalnih
kito, ki se končuje na srednji prstnici četrtegaprstnic, na katerih se končujejo.
prst, kita močnejšega globinskega dela pa na
tretjem prstu. Tudi pri prežvekovalcih je Pri mesojedih so tri glave popolnoma
mišica razdeljena na površinski in globinskiločene. Nadlahtnična je prepredena z
trebuh, ki ju na podlahti skoraj v celotikitnimi listi in leži na kavdomedialni
prekriva komolčnična upogibalka zapestnegaploskvi podlahti, z medialne strani se ji
sklepa. Kiti obeh trebuhov se na srediniprilega koželjnična, z lateralne pa
metakarpusa združita v enotno kito, ki sekomolčnična glava. Koželjnična glava ima
distalno ponovno razcepi na dve veji. Ti seizhodišče na kavdomedialni ploskvi
dela
koželjnice,
povežeta s spojnim krakom medkostneproksimalnega
mišice. Vsaka od vej se nato razcepi v dvakomolčnična pa na kavdalnem robu
kraka, s katerima se končuje na palmarnikomolčnice, in sicer distalno od komolčne
strani nadparkeljnice tretjega in četrtega prsta.kljukice vse do spodnje tretjine
Pri konju leži mišični trebuh površinskekomolčnice. Neposredno nad zapestjem se
upogibalke
prstov
pod
komolčničnokite vseh treh glav združijo v enotno kito,
upogibalko zapestja. Nad zapestjem preide vkjer se na proksimalnem dela metakarpusa
kito, ki se na distalnem koncu koželjniceod nje najprej odcepi veja za prvi prst.
okrepi z vezivnim trakom, ki izvira naNekoliko bolj distalno se kita razcepi v štiri
kavdalni ploskvi koželjnice. Kita površinskeveje, ki potekajo po palmarni strani šape in
upogibalke prstov se na upogibni stranise končujejo na upogibalnih grbinah
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krempeljnic drugega do petega prsta. Pri
prašiču ima nadlahtnična glava površinski
in globinski del, ki imata vsak svojo kito, ki
se združita na distalnem delu podlahti.
Komolčnična glava ima izhodišče na
komolčni kljukici, koželjnična pa na
mediokavdalnem robu srednjega dela
koželjnice. Vse tri kite se nad zapestjem
združijo v enotno kito globinske
upogibalke, od katere se pod zapestjem
odcepita dve stranski veji za šibkejši par
parkljev, glavni dve veji pa potekata dalje
distalno do parkeljnic tretjega in četrtega
prsta. Pri prežvekovalcih je nadlahtnična
glava, ki izvira podobno kot pri drugih
domačih sesalcih iz sredinskega nadčvrša,
zelo kitasta. Komolčnična glava izvira na
mediokavdalni ploskvi komolčne kljukice
in preide v kito že v višini komolčnega
sklepa, kjer se prisloni k kavdalnemu robu
nadlahtnične glave. Ploščata koželjnična
glava se začne na kavdalni ploskvi
proksimalne tretjine koželjnice, nad
zapestjem pa preide v kito, ki se združi z
ostalimi v glavno kito. Na palmarni ploskvi
distalnega dela metakarpusa se slednja
razcepi v dve veji, ki potekata do svojega
nasadišča na nadparkeljnici in upogibni
ploskvi parkeljnice obeh glavnih prstov. Pri
konju se močna nadlahtnična glava prilega
koželjnici neposredno s kavdalne strani,
slabotna koželjnična glava pa izvira iz
srednjega dela koželjnice in se združi v
skupno kito nad zapestjem. Komolčnična
glava se začenja na kavdalnem robu
olekranona in poteka navzdol kot tanka
kita vrinjena med mišicama m. flexor carpi
ulnaris in m. extensor carpi ulnaris do zapestja,
kjer se pridruži skupni kiti. Na sredini
metakarpusa skupno kito dodatno ojača
močna dodatna vez (ligamentum accessorium),
ki izhaja iz fibrozne sklepne kapsule na
palmarni strani zapestnega sklepa. Distalno
na sredini biceljnice se kita najprej prebije
med krakoma površinske upogibalke

prstov, nato pa poteka preko upogibne
ploskve zakopitnice do kopitnice. V višini
nadkopitnice odda slabotno vejo t. i.
nadkopitnični krak, s katerim se pripenja na
njeno distalno tretjino. Med kito globinske
upogibalke prstov in zakopitnico je vrinjen
sluznik (bursa podotrochlearis), ki se širi preko
robov zakopitnice proksimalno, distalno in
vstran. Mišica upogiba celotno šapo,
prevsem pa distalne medprstnične sklepe
vseh prstov. Pri kopitarjih sodeluje pri
utrditvi bicljevega sklepa.
Inervacija: Središčni živec (n. medianus)
oživčuje koželjnično, komolčnični živec (n.
ulnaris) komolčnično, oba živca pa
oživčujeta nadlahtnično glavo mišice.
 Medupogibalčne mišice (mm interflexorii)
so drobne mišice ali fibrozni trakovi, ki
funkcionalno povezujejo površinsko in
globinsko upogibalko prstov. Medtem ko
imajo prašič in prežvekovalci proksimalno
in distalno medupogibalčno mišico, imajo
mesojedi le distalno, pri konju pa jih sploh
ni. Pri mesojedih distalna medupogibalčna
mišica izvira iz kite nadlahtnične glave
globinske upogibalke prstov v višini
distalnega dela podlahti, nakar se spusti po
upogibni strani zapestja, kjer se razcepi v
več vej, ki se v višini dlančnično-prstničnih
sklepov povežejo s kitami površinske
upogibalke
prstov.
Proksimalna
medupogibalčna mišica je pri prašiču in
prežvekovalcih iz kratkih kitastih ali
mesnati trakov, ki na prehodu srednje v
distalno tretjino podlahti povezujeju obe
upogibalki
prstov.
Distalna
medupogibalčna mišica ima podoben potek
kot pri mesojedih.
Inervacija: Središčni živec (n. medianus).
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Slika 499: Mišice naa distalnem delu leve ssprednje okkončine pri pri psu; poogled z
dorzolaateralne (A)) in kavdaln
ne strani (B , C). Pri slikki C so pov
vršinske miišice odstranjene.
1 m. abdductor digitii primus lon
ngus, 2 m. prronator teress, 3 m. brach
hioradialis, 4 m. extenso
or carpi
radialis, 5 m. biceps brachii, 6 m.
m cleidobracchialis, 7 m. triceps bracchii - caput llaterale, 7' caput
mediale,, 8 m. brach
hialis, 9 m. exxtensor digittorum comm
munis, 10 m.
m extensor ddigitorum latteralis,
11 m. exxtensor carp
pi ulnaris, 122 m. flexor ccarpi ulnaris,, končna kitaa, 12' caput uulnare, 12'' caput
c
humeralle, 13 m. ten
nsor fasciae antebrachii,
a
14 m. pronator quadrattus, 15 m. fllexor digitorrum
profunddus - skupnaa kita, 15' cap
put ulnare, 115'' caput huumerale, 15'''' caput radiaale, 16 m. fleexor
digitorum
m superficiaalis, 17 m. fllexor carpi rradialis, 18 ulna
u
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Slikka 50: Prečn
no prerezanna desna po
odlahet
psaa; pogled z dorzalne sttrani.
1 m.
m flexor digiitorum supeerficialis, 2 m.
m flexor
diggitorum proffundus (capuut humerale)),
2'caaput radiale,, 2'' caput uln
lnare, 3 m. flexor
fl
carp
pi radialis, 4 m. pronatoor teres, 5 m.
m
extensor carpi radialis, 6 v.. cephalica, a.
a in v.
anttebrachialis superficialis,
s
, 7 a.,v. med
diana in
n. medianus,
m
8 m. extensorr digitorum
com
mmunis, 9 m.
m pronator qquadratus, 10
1 m.
extensor digito
orum lateraliis, 11 m. abd
ductor
diggiti I longus, 12 m. extennsor carpi ullnaris, 13
a.,vv. in n. ulnarris, 14 m. fleexor carpi ulnaris,
cap
put humeralee, 14' caput uulnare

Slika
S
51: M
Mišice na disstalnem
delu
d sprednnje okončin
ne pri
konju;
k
pogl
gled z lateralne (A)
in
i medialnee strani (B).
1 m. abducttor digiti prim
mus
longus,
l
2 m . extensor caarpi radialis,
d
3 m. bbrachialis, 4 m. biceps
c brachiii, 5 m. ancon
neus, 6
m.
m extensorr digitorum
communis,
c
7 m. flexor
digitorum
d
pprofundus - skupna
s
kita,
k 7' capuut ulnare, 8 m.
m
extensor
e
carrpi ulnaris, 9 m.
extensor
e
diggitorum laterralis, 10
retinaculum
r
m exten-soriu
um, 11
Phillipsova
P
kkita, 12 m.
interosseus,
i
13 bicljev obroček,
o
14 bicljeva pplahtica, 15 m.
flexor carpi ulnaris - cap
put
ulnare,
u
15' ccaput humerrale, 16
lacertus
l
fibrrosus, 17 m. flexor
carpi
c
radialiss, 18 m. flexxor
digitorum
d
suuperficialis – skupna
kita
k
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Mišice šape
Med živalskimi vrstami so velike razlike
v številu, obliki in delovanju mišic šape.
Medtem ko pri mesojedih in prašiču mišice
sodelujejo pri premikanju posameznih
prstov, so pri govedu in konju bolj kitaste
in so pomembne predvsem za utrjevanje
sklepov distalnega dela okončine.
 Medkostne mišice (mm. interossei) ležijo
neposredno
na
palmarni
strani
metakarpusa, njihovo število pa večinoma
ustreza številu funkcionalnih prstov.
Začnejo se na proksimalnih koncih
dlančnic, na distalni polovici metakarpusa
pa se vsaka od njih razcepi v dve veji, s
katerima se pritrjuje na bočni ploskvi
parnih zgornjih sezamoidni kosti. Veji
nato potekata distalno poševno preko
bočnih ploskev prsta na njegovo dorzalno
stran, kjer se kot opora pridružita kiti
skupne iztegovalke prstov. Pri mesojedih in
prašiču so mesnate, pri odraslih
prežvekovalcih in konju pa kitaste.
Mesojedi imajo štiri medkostne mišice za
drugi do peti prst. So razmeroma močne,
ležijo ena ob drugi in v celoti prekrivajo
palmarno stran dlančnic. Prašič ima dve
mesnati medkostni mišici za tretji in četrti
prst, njun potek pa je podoben kot pri
mesojedih. Prežvekovalci imajo eno samo
medkostno mišico, ki ima izhodišče na
proksimalnem delu sprednje kračnice.
Mišica se na distalnem metakarpusu razcepi
v tri veje. Abaksialni veji se končujeta na
parnih proksimalnih sezamoidnih kosteh,
enojna aksialna veja pa se prerine skozi
zarezo med obema valjema kračnice na
dorzalno stran parklja, kjer se razcepi v dve
veji, ki se pridružita vejam kit iztegovalk
prstov. Tudi konj ima samo eno
funkcionalno zelo pomembno kitasto
medkostno mišico, ki se začenja na
proksimalnem okrajku piščalnice in leži
palmarno neposredno na piščalnici. Mišica
se razcepi v dva kraka, ki se pritrjujeta na
proksimalni sezamoidni kosti. Od tam

potekata distalno poševno preko bočnih na
dorzalno stran prsta, kjer se kot opora
pridružita kiti skupne iztegovalke prstov.
Pri mesojedih in prašičih mesnate
medkostne
mišice
sodelujejo
pri
upogibanju dlančnično-prstničnih sklepov,
pri prežvekovalcih in konju pa predstavlja
pomemben element pasivnega stojnega
aparata, katerega naloga je utrjevanje
bicljevega
sklepa
in
preprečevanje
njegovega prekomernega iztega.
 Črvaste mišice (mm. lumbricales) so na
palmarni ploskvi distalnega dela dlančnic in
so kot drobne mesnate mišice, močneje
razvite zlasti pri mesojedih, kjer povezujejo
razcepišče kite globinske upogibalke prstov
z zgornjimi okrajki zgornjih prstnic.
Prežvekovalci in prašiči črvastih mišic
nimajo, pri konju pa najdemo dve bledi
mišici v vezivu nad bicljevim sklepom na
vsaki strani kite globinske upogibalke
prstov.
 Kratka upogibalka prstov (m. flexor
digitorum brevis) je nežna, tanka mišica
prisotna le pri mesojedih. Pri psu se začenja
na lateralnem robu razcepišča kite
površinske upogibalke
prstov
pod
zapestjem, končuje pa se na obročasti vezi
proksimalne prstnice petega prsta. Pri
mački je mišica nekoliko močnejša in se
razcepi na tri veje, ki se končujejo na
tretjem, četrtem in petem prstu. Pri sekciji
šape jo običajno spregledamo.
 Poleg opisanih so na prstih šape, zlasti
pri mesojedih, prisotne še posebne kratke
vretenaste mišice, ki so odgovorne za
premikanje predvsem prvega in petega
prsta. Po delovanju so upogibalke (m. flexor
digiti I in m. flexor digiti V), pritegovalke (m.
adductor digiti I , II in V) in odtegovalke (m.
abductor digiti I in V). Večina se začenja na
palmarni
strani
sklepne
ovojnice
zapestnega sklepa, končujejo pa se na prvi
prstnici ustreznega prsta. Pri ostalih
domačih sesalcih so močno zakrnele oz. so
spremenjene v vezi, konj pa jih nima.
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Inervvacija: Vsee mišice šape oživvčuje
komolččnični živecc (n. ulnaris)..

Slikaa 52: Šapa pri
p psu; poggled s palmaarne (A) in dorzalne strani (B):
1 m. flexor carpii radialis, 2 m.
m adductor digiti I, 3 m.
m flexor digiiti I, 4 m. abbductor digitti I
longus, 5 m. abducttor digiti I, 6 m. flexor ddigitorum suuperficialis (p
prerezan), 6'' končne kite, 7 m.
flexor caarpi ulnaris, 8 m. abducttor digiti V, 9 m. flexor digiti V, 10 m. interflexxorius distaliis, 11 m.
flexor diigitorum pro
ofundus, 12 mm. interoossei,12' kon
nčni kraki, 13
3 mm. lumbbricales, 14 m.
m
extensorr carpi radiaalis, 15 m. exxtensor carp i ulnaris, 16 m. extensorr digiti I et III proprius, 17 m.
extensorr digitorum communis, 18 m. extennsor digitoruum lateralis
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Mišice medenične okončine
Glavna naloga mišic medenične
okončine (mm. membri pelvini) je, da s svojim
delovanjem potiskajo telo v kranialno smer,
njihove gibalne pobude pa se prenašajo na
telesno deblo preko črevnično-križničnega
sklepa. Zato so mišice zadnje okončine
precej obsežnejše in manj kitaste, kot na
sprednji okončini. Nekatere med njimi so
razmeroma kratke in delujejo le na en
sklep, druge pa preko dolgih končnih kit in
medkitnih zvez praktično na vse sklepe
zadnje okončine. Najobsežnejše so
razporejene na zgornjih dveh področjih, tj.
v zadnjici in v stegnu. Ker je težišče
telesnega bremena bliže sprednjim
okončinam kakor zadnjim, je posamezna
zadnja okončina gibljivejša od sprednje in
usposobljena za posebne gibe, kot je npr.
brcanje, praskanje in visoko dviganje
okončine (npr. pri psu med uriniranjem).
Zadnja okončina potisne trup naprej v
trenutku, ko z močnimi mišicami
iztegovalkami iztegne vse sklepe hkrati in
se istočasno z okončino opre v tla. Pri
potiskanju trupa delujejo predvsem
zadnjične mišice kot iztegovalke kolčnega
sklepa, štiriglava stegenska mišica kot
iztegovalka kolenskega in dvoglava mečna
mišica kot iztegovalka skočnega sklepa.
Tudi za utrditev zadnje okončine kot
opornega stebra mirujočega telesa je
potrebno mnogo aktivnejše delo mišic kot
na sprednjih okončinah. Pri tem sodelujejo
predvsem štiriglava stegenska mišica, ki
utrjuje koleno ter dvoglava mečna mišica in
površinska upogibalka prstov, ki sta
utrjevalki skočnega in prstnih sklepov. Pri
mesojedih in prašiču so naštete mišice bolj
mesnate in zato hitro utrudljive v nasprotju
s prežvekovalci in konjem, pri katerih sta
dvoglava mečna mišica in površinska
upogibalka prstov zelo kitasti. Mišici
delujeta kot krčljivi natezni vezi, kar
omogoča kopitarjem dolgotrajno stojo na
mestu, ne da bi se pri tem utrudili.

Mišice zadnje okončine oživčujejo živci,
ki izhajajo iz ledvenega plexus lumbalis in
križnega pleteža (plexus sacralis). V pletežih,
ki sta neposredno pod hrbtenico in jih z
ventralne
strani
prekrivajo
mišice
medeničnega obroča in križnično-repne
mišice, se prepletejo ventralne veje
ledvenih in križnih hrbtenjačnih živcev. Iz
ledvenega pleteža izhajajo zaporedno v
kavdalni smeri črevnično-zatrebušni (n.
iliohypogastricus), črevnično-dimeljski (n.
ilioinguinalis),
spolno-stegenski
(n.
genitofemoralis), živec stranski kožni stegenski
(n. cutaneus femoris lateralis), stegenski (n.
femoralis) in mašilkin živec (n. obturatorius). Iz
križnega pleteža izhajajo sprednji zadnjični
(n. gluteus cranialis), sednični (n. ischiadicus),
zadnji zadnjični (n. gluteus caudalis), zadnji
kožni stegenski (n. cutaneus femoris caudalis),
sramni (n. pudendus), zadnji dankini (nn.
rectales caudales) in repni živci (nn. caudales).
Podobno kot na sprednji tudi na zadnji
okončini mišice topografsko razvrščamo v
več skupin.
Fascije medenične okončine
Mišice pokrivata površinska in večslojna
globinska fascija. Površinska fascija
zadnjičnega in stegenskega področja je
nadaljevanje površinske fascije trupa.
Kavdalno prehaja v površinsko fascijo
repa, distalno pa kot tanek rokav ovija vso
zadnjo okončino od kolena navzdol in je na
tem področju večinoma zraščena z
globinsko fascijo. Na zadnjici sta
površinska in globinska fascija ločeni z
mačobnim
tkivom,
razen
pri
prežvekovalcih in konjih, pri katerih sta
obe fasciji tesno spojeni. Nad kolenskim
sklepom, kjer površinska fascija s stegna
preskoči na trup, skupaj s kožo oblikuje
stransko gubo (plica lateralis).
Globinska fascija je na zadnji okončini
zelo močna, oddaja pa tudi številne odcepe
v globino, ki ločujejo posamezne mišice ali
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mišične skupine. Na področju zadnjice jo
imenujemo zadnjična fascija (fascia glutea),
stegno ovija kot široka fascija (fascia lata), ta
pa se distalno nadaljuje v golenjo fascijo
(fascia cruris). Distalni del okončine ovija
fascija stopala (fascia pedis), ki v višini
skočnega sklepa in metatarzusa oblikuje
prečne ojačitve, podobno kot na sprednji
nogi. To so iztegovalni in upogibalni držki
(retinacula extensorum in flexorum), v višini
skočnega sklepa. Na plantarni strani stopala
fascija oblikuje prečne obročaste vezi, ki
pritiskajo kite upogibalk prstov k plantarni
ploskvi stopala.
Mišice medeničnega obroča
V to skupino prištevamo mišice, ki se
začenjajo na ventralni ploskvi zadnjih
prsnih in ledvenih vretenc, končujejo pa se
na koščeni medenici ali stegnenici. Zaradi
siceršnje tesne povezave med zadnjo
okončino in hrbtenico ter omejene
možnosti gibanja v črevnično-križničnem
sklepu so mišice medeničnega obroča manj
številne in šibkejše v primerjavi z mišicami
plečnega obroča. Njihova vloga je
predvsem v upogibanju in utrjevanju
hrbtenice, kar počnejo skladno z gibalnimi
pobudami, ki izvirajo iz zadnjega para
okončin.
 Manjša ledvena mišica (m. psoas minor)
ima izhodišče na ventralni ploskvi teles
zadnjih prsnih in sprednjih ledvenih
vretenc, končuje pa se z razmeroma močno
kito na telesu črevnice (tuberculum m. psoas
minoris). Pri mesojedih, ki imajo dobro
gibljiv ledveni del hrbtenice, je mišica
debelejša in bolj mesnata kot pri velikih
domačih sesalcih in se končuje po vsej
dolžini lokaste črte na telesu črevnice.
Mišica utrjuje hrbet in sili medenico v
pokončen položaj oz. krivi ledveni del
hrbtenice dorzalno konveksno.
 Črevnično-ledvena mišica (m. iliopsoas) je
najmočnejša iz te skupine. Glede na

različno izhodišče se deli na večjo ledveno
in črevnično mišico; obe se pred telesom
črevnice združita v enotno kito, ki se
pripenja na manjši obrtec stegnenice.
Večja ledvena mišica (m. psoas major) se
začenja na telesih in prečnih podaljških
ledvenih vretenc ter na zadnjih dveh prsnih
vretencih in rebrih. Mišica leži ventralno
pod kvadratasto ledveno mišico in
dorzolateralno ob manjši ledveni mišici,
končuje pa se na manjšem obrtcu, potem
ko se ji pridruži končna kita črevnične
mišice.
Črevnična mišica (m. iliacus) se začenja na
krilu in telesu črevnice, od koder se mišični
trebuh spusti skozi mišični prepust proti
stegnenici. Pri prežvekovalcih, konju in
prašiču je zelo mesnata in se začenja z
dvema glavama. Stranska, nekoliko
močnejša glava izvira na črevnični grbini,
manjša in krajša medialna glava pa na telesu
črevnice, pri prašiču pa izhaja tudi iz
križničnih kril in zadnjih ledvenih vretenc.
Obe glavi se pred sprednjim robom
črevničnega telesa združita z večjo ledveno
mišico, enotna končna kita pa se pripenja
na manjši obrtec stegnenice. Pri mesojedih
ima črevnična mišica samo medialno glavo,
ki izhaja iz ventralne ploskve telesa
črevnice. Črevnično-ledvena mišica kot
celota upogiba kolčni sklep in vleče zadnjo
okončino naprej, v primeru utrjene okočine
pa dorzalno konveksno krivi hrbtenico.
 Kvadratasta ledvena mišica (m. quadratus
lumborum) je pri mesojedih mesnata, pri
ostalih pa je tanka trakasta mišica, ki se z
ventralne
strani
prilega
prečnim
podaljškom vseh ledvenih vretenc in
proksimalnim delom zadnjih reber, končuje
pa se na ventralni ploskvi križničnega, pri
mesojedih in prašiču pa tudi črevničnega
krila. Pri živalskih vrstah z gibljivim
ledvenim delom hrbtenice (mesojedi) krivi
hrbtenico ventralno konveksno, pri ostalih
pa predvsem utrjuje prilegajoči se del
hrbtenice.
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Inervvacija: Miššice meden
ničnega ob roča
oživčujeejo živci, ki topograafsko ustreezajo
poteku mišic: ventralne veje zadnjih prrsnih
živcev ((nn. thoracicii – rr. ventraales), črevniččnozatrebuušni (n. ilioohypogastricuus), črevniččno–
dimeljskki (n. ilioingguinalis), stranski stegeenski
kožni ((n. cutaneus femoris latteralis), spollno–
stegenski (n. gennitofemoralis) in stegeenski
živec (nn. femoralis).

Kolčne
K
mišice
Zunanja
Z
in notranja plloskev kolččnice sta
oblo
oženi z miššicami, ki izzhajajo iz različnih
r
delo
ov črevn
nice, dim
meljnice, sednice,
nekkatere pa tudi iz kkrižnice in repnih
vrettenc. Kon
nčujejo sse večinom
ma na
proksimalnem delu stegnenice, zato
deluujejo predv
vsem na koolčni sklep.. Izjema
je nategovalka
n
a široke fasscije, ki delluje tudi
na kolenski
k
skllep.
 Nategovalk
N
m. tensor
a široke fascije (m
fasciiae latae) je pahljačasta
p
a mišica, ki omejuje
trikotni prosto
or med koolkom in kolenom.
Njeena mišičnaa vlakna diistalno preh
hajajo v
širo
oko aponev
vrozo, ki see končuje v široki
fascciji. Pri kon
nju in goveddu se konččuje tudi
na pogačici, stranski ppogačični vezi in
spreednjem ro
obu prokksimalnega konca
goleenice. Pri prašiču inn konju se njen
kavdalni rob spaja s kkranialnim robom
povvršinske zaadnjične m
mišice. Obee mišici
imaata pri konju
u tudi skuppno končno
o kito za
prittrdišče na tretjem
t
obrrtcu. Mišica, razen
pri mesojedih, omejuje spprednji rob
b stegna.
Je upogibalka
u
kolčnega skklepa, istoččasno pa
sodeluje pri izztegovanju kolenskegaa sklepa
ter nateguje
n
širroko fascijoo.
Inervacija:
I
Sprednji zzadnjični živec
ž
(n.
gluteeus cranialis).

Slika 533: Mišice medeničnega
m
a obroča,
trebušn
ne stene in medialne
m
sttrani stegnaa pri
psu; po
ogled z venttralne strani.
1 m. sem
mimembrano
osus, 2 m. adductor mag
agnus
et breviss, 3 m. pectiineus, 4 m. rectus
r
abdominnis, 5 m. tran
nsversus abd
dominis, 6 m
m.
obliquuss internus ab
bdominis, 7 m. obliquuss
externuss abdominis, 8 m. psoass minor, 9 m
m.
quadratuus lumborum
m, 10 m. pso
oas major, 111
m. iliacuus, 12 fascia iliaca, 13 ligg. inguinale, 14
lamina illiaca, 15 a. in
n v. femorallis, 16 m.
sartoriuss, 17 m. graccilis, 18 mm
m. sacrocaudaales
ventrales

 Površinska
P
m. gluteus
zadnjična mišica (m
supeerficialis) je samostojnaa le pri meesojedih,
pri vseh drugih
h domačihh sesalcih pa je bolj
ali manj zd
družena s sosednjim
mi. Pri
messojedih jee kot raz
azmeroma močna
vrettenasta miišica razpeeta med zgornjim
z
črevvničnim trn
nom in krrižnico terr večjim
obrtcem stegn
nenice, na kkaterega osnovo se
malih
prirrašča.
Pri
prašiiču
in
prežžvekovalcih
h ima miššica površiinski in
moččnejši globinski dell. Površin
nski del
mišice izvira izz zadnjičnee fascije in distalno
preh
haja v kran
nialni rob ddvoglave sttegenske
mišice, pri prrašiču pa ssprednji po
ovršinski
del mišice prah
haja tudi v nnategovalkko široke
fasccije. Globin
nski del izvvira na kriižnici in
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sprednjih repnih vretencih, distalno pa se
spoji z dvoglavo stegensko mišico v
zadnjično-dvoglavo mišico (m. gluteobiceps).
Podoben je potek pri govedu, le da je
mišica v celoti združena z dvoglavo
stegensko mišico. Pri konju površinska
zadnjična mišica izvira iz zadnjične fascije
in skoraj v celoti prekriva srednjo zadnjično
mišico. Pod kolčnim sklepom se spaja z
nategovalko široke fascije in se s skupno
kito prirašča na tretji obrtec, manjši del pa
se pahljačasto končuje v široki fasciji.
Mišica pri mesojedih izteguje, pri drugih
domačih sesalcih pa upogiba kolčni sklep.
Inervacija: Zadnji zadnjični živec (n.
gluteus caudalis).
 Močna srednja zadnjična mišica (m.
gluteus medius) leži na stranski ploskvi
črevnice, kjer jo večji del prekriva
zadnjična,
kranialni
del
pa
tudi
torakolumbalna fascija. Pri mesojedih
mišica izvira na obsežni zadnjični ploskvi
črevnice, pri drugih domačih sesalcih pa
tudi iz križnice ter z ledvenim jezikom iz
aponevroze najdaljše hrbtne mišice. Njeno
nasadišče je na večjem obrtcu, s svojim
globinskim delom tj. dodatno zadnjično
mišico (m. gluteus accesorius) pa se končuje
tudi na kavdalni ploskvi stegnenice pod
večjim obrtcem. Med končno kito in
večjim obrtcem je sluznik. Mišica je
najmočnejša iztegovalka kolčnega sklepa, ki
ob krčenju potiska trup v kranialno smer.
Inervacija: Sprednji zadnji zadnjični
živec (n. gluteus cranialis).
 Hruškasta mišica (m. piriformis) je
samostojna mišica le pri mesojedih. Leži za
srednjo zadnjično mišico in izvira na
stranskem robu križnice, od koder se v
loku spusti čez stransko ploskev večjega
obrtca in se končuje pod njim na
kavdalnem robu stegnenice. Pri drugih
domačih sesalcih se mišica odcepi od
kavdalnega dela srednje zadnjične mišice,
njen potek in nasadišče pa je kot pri

mesojedih. Mišica izteguje kolčni sklep in
odmika okončino.
Inervacija: Sprednji zadnjični živec (n.
gluteus cranialis).
 Globinska zadnjična mišica (m. gluteus
profundus) je kratka, vendar razmeroma
močna. Se prilega kolčnemu sklepu z
njegove lateralne strani in je razpeta med
sedničnim trnom na kolčnici in večjim
obrtcem stegnenice. Mišica predvsem
odmika okončino.
Inervacija: Sprednji zadnjični živec (n.
gluteus cranialis).
 Zadnjično-stegenska
mišica
(m.
gluteofemoralis) je vrinjena med površinsko
zadnjično in dvoglavo stegensko mišico pri
mački. Začenja se na sprednjih repnih
vretencih od koder se spusti kraniodistalno
proti kolenu. Končuje se s široko
aponevrozo v široki fasciji in na stranski
ploskvi pogačice. Če je utrjen rep, vleče
zadnjo okončino nazaj in navzven, če pa je
utrjena okončina vleče rep vstran. Sodeluje
tudi pri iztegovanju kolčnega sklepa.
Inervacija: Zadnji zadnjični živec (n.
gluteus caudalis).
 Notranja mašilka (m. obturatorius internus)
se začenja na notranji ploskvi kolčnice
okoli zadelane odprtine, pri konju pa tudi
na medenični ploskvi črevničnega telesa.
Njena ploščata kita se pri prašiču in
prežvekovalcih prebije iz medenične
votline skozi zadelano odprtino oz. poteka
čez manjšo sednično zarezo pri konju in
mesojedih, od koder se nadaljuje v
obrtčevo jamo na kavdalni ploskvi
proksimalnega dela stegnenice. Sodeluje
predvsem pri iztegovanju kolčnega sklepa.
Inervacija: Sednični živec (n. ischiadicus)
pri mesojedih in konju, mašilkin živec (n.
obturatorius) pri prašiču in prežvekovalcih.
 Zunanja mašilka (m. obturatorius externus)
je kratka, vendar močna mišica piramidaste

G. Fazarinc. Anatomija domačih sesalcev: miologija

80

oblike z izhodišččem na ventralni plooskvi
sednicee okoli zadeelane odprtiine, končujje pa
se v ob
brtčevi jam
mi. Mišica obrača steegno
navzven
n in priteguuje zadnjo okončino.
o

nvice, konnčuje pa se pod
kolččnične pon
večjjim obrtccem na sprednji strani
steggnenice. Deeluje kot uppogibalka kolčnega
k
skleepa.

Inervvacija: Mašiilkin živec (n. obturatorrius).

Inervacija:
I
Sprednji zzadnjični živec
ž
(n.
gluteeus cranialis).
Stegenske
S
mišice
m

Slika 544: Globinskka plast kolččnih mišic ppri
konju; p
pogled z latteralne strani.
1 m. gluuteus profun
ndus, 2 m. ob
bturatorius iinternus, 33. mm. gemeelli, 4 m. quaadratus fem
moris,
5. m. obbturatorius externus
e

 Dvojčica
(m
mm. gemellli) se priilega
globinski zadnjičn
ni mišici s kavdalne
k
str
trani.
Začenjaa se na sedn
ničnem trnu
u, končuje pa v
obrtčevvi jami. Sodeluje
S
pri iztegovvanju
kolčnegga sklepa in
n obrača steegno navzvven.
Inervvacija: Sedn
nični živec (n. ischiadicuus).
 Kvaddratasta stegenska mišica (m.
quadratuus femoris) je slabo
otna mišica z
izhodišččem na ven
ntralni ploskvi sednicee, po
kraniovventralnem poteku pa
p se konnčuje
neposreedno pod obrtčevo jamo.
j
Sodeeluje
pri izteggovanju kolčnega skleepa.
Inervvacija: Sedn
nični živec (n. ischiadicuus).
 Mišicca kolčnegga sklepa (m. articuularis
coxae) jee drobna mišica
m
na upogibni
u
sttrani
kolčnegga sklepa in
n jo imajo le mesojeddi in
konj. Mišica see začenja nad robbom

Stegenske
S
mišice
m
preddstavljajo obsežno
o
mišično gmoto
o, ki obdajaa stegnenico
o z vseh
straani. Mišice delujejoo predvseem na
koleenski, nekaatere med njimi pa tudi na
skočni in kolččni sklep. ŠŠe posebej močne
so mišice,
m
ki se
s s kavdallne strani prilegajo
p
steggnenici in predstavljajo
p
o večji del mišične
masse stegna. So večskleepne mišicee, saj se
razttezajo od hrbtenice in sednice do
o pete in
delujejo
skup
pinsko
predvsem
m
kot
iztegovalke ko
olčnega in skočnega sklepa,
istočasno pa delujejo tudii na kolenski sklep.
Te mišice
m
razv
vijejo zelo vveliko silo s katero
potiiskajo trup naprej.
 Štiriglava
Š
sttegenska m
mišica (m. quadriceps
q
femooris) leži na kranialni pploskvi steggnenice,
kjerr jo delno prekriva nnategovalkaa široke
fasccije. Mišica ima štiri zzačetne glaave. Ena
glavva tj. prem
ma stegenskka mišica (m.
( rectus
femooris) se začeenja na teleesu črevnice, druge
tri glave
g
t. i. mogočne
m
mi
mišice pa izvvirajo na
steggnenici. Sreedinska moogočna miišica (m.
vastu
tus medialis)
s) se začeenja na medialni
m
plosskvi proksimalnega dela steggnenice,
straanska
(m
m.
vastuss
lateralis
is)
na
kran
niolateralni, vmesna (m
(m. vastus inttermedius)
pa leži nepossredno na kranialni ploskvi
steggnenice. Vse štiri glaave se zdrružijo v
kon
nčno kito, ki se prippenja na go
olenično
grbiino. V kon
nčni kiti miššice je poggačica, ki
omo
ogoča glaadko drseenje kite preko
steggneničnega valja in preprečujee njeno
natrrganje
med
up
upogibanjem
m
in
iztegovanjem kolena. Je najm
močnejša
iztegovalka kolenskega
k
a sklepa, prema
steggenska mišica pa ttudi sodelluje pri
upo
ogibanju kolčnega skleepa.
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Inervvacija: Steggenski živecc (n. femoraliis).
 Krojjaška mišicca (m. sartorrius) je trakkasta
mišica, ki leži naa kraniomeedialni plooskvi
stegna. Mišica se začenja
z
na telesu črevvnice
in se n
nato spustti distalno skozi miššični
prepustt na kranio
omedialno ploskev
p
steegna.
Njena končna aponevroza
a
a se spaj a z
aponevvrozo slokke mišice in se skkupaj
končujeeta na proksimaln
nem okrrajku
golenicee, delno paa prehaja v golenjo fasscijo.
Pri messojedih imaa mišica dvva ločena ddela.
Sprednjji del (paars cranialis)
s), ki obliikuje
kranialn
ni rob steegna, ima izhodiščee na

obu črevniičnega krilla (crista
spreednjem ro
iliacca) od kod
der se usm
meri na medialno
m
plosskev stegnaa, nad poggačico pa preide
p
v
fasccijo goleni. Kavdalni ddel (pars cauudalis) se
začeenja na ven
ntralnem ččrevničnem trnu in
poteeka ob kavdalnem robbu kranialn
nega dela
krojjaške mišiice proti kolenu, kjer se
njeggova aponeevroza spojji z golenjo
o fascijo
in se preko njee končuje nna goleničn
ni grbini.
Miššica upogib
ba kolčni inn izteguje kolenski
k
skleep, vleče no
ogo naprej iin jo priteguje.
Inervacija:
I
Stegenski
S
žiivec (n. femoralis).

Slika 555: Mišice naa medeničn
ni okončini pri psu; po
ogled z laterralne strani na površin
nsko (A)
in globiinsko plast mišic (B).
1 m. sarrtorius (pars cranialis), 1' pars caudaalis, 2 m. gluteus mediuss, 2' m. gluteeus profundu
us, 2'' m.
gluteus ssuperficialis (prerezan), 3 m. sacroccaudalis dorssalis lateraliss, 4 m. interttansversarius, 5
m.obliquuus externuss abdominiss, 6 m. tensoor fasciae latae, 7 m. cocccygeus, 8 m
m. sacrocaudalis
ventraliss lateralis, 9 m. levator ani,
a 10 m. spphincter ani externus, 11
1 m. quadricceps femoriss - m.
rectus feemoris, 11' vastus
v
lateraalis, 12 m. piiriformis, 133 lig. sacrotuberale, 14 m
m.
semimem
mbranosus, 15 m. semittendinosus, 16 m. bicep
ps femoris, 17 m. abducttor cruris caaudalis,
18 n. iscchiadicus, 199 m. gemelli,, 20 m. quaddratus femorris, 21 m. ad
dductor, 22 m
m. tibialis crranialis,
23 m. m
m. peroneus longus,
l
24 m.
m exstensorr digitorum longus,
l
25 m.
m peroneus brevis, 26 m.
m
gastrocnnemius, 27 m.
m extensor digitorum laateralis, 28 teendo calcanei od m. bicceps femoriss in m.
semitenddinosus
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Slika 566: Mišice naa medeničn
ni okončini pri psu; po
ogled z med
dialne stranii na površin
nsko
(A) in gglobinsko plast
p
mišic (B).
(
1 m. flexxor digitorum lateralis, 2 m. flexor ddigitorum suuperficialis, 3 m. gastroccnemius, 4 m.
semitenddinosus, 5 m.
m gracilis, 6 m. adductoor, 7 m. pecttineus, 8 m. quadriceps ffemoris - vaastus
medialiss, 8' m. rectuus femoris, 9 m. semimeembranosus, 10 m. sarto
orius - pars ccaudalis, 10' pars
cranialiss, 11 m. popliteus, 12 m. tibialis crannialis

m. gracilis) jee široka miišica,
 Slokaa mišica (m
ki preekriva meedialno ploskev steegna.
Ploščatii začetni aponevrozi
a
leve in deesne
mišice sse združita v neparno
o kitasto plooščo
(lamina tendinea impar),
im
ki se od sppodaj
pripenjaa na meddenično zrrast. V vvišini
kolenskkega sklepa preide messnati del m
mišice
v apon
nevrozo, kii se nadaljuje v gollenjo
fascij in
n se preko nje pritrjuje na golennično
grbino in ostalee strukturee na meddialni
ploskvi kolena, predvsem na sredinnsko
pogačiččno vez. Mišica priiteguje zaddnjo
okončin
no, sodeluje pa tudi pri
p iztegovvanju
kolenskkega sklepa.
Inervvacija: Maššilni živec (n. obturatorrius),
pri konju tudi steggenski živecc (n. femoralilis).

P
a (m. adducctor) leži po
od sloko
 Pritegovalka
mišico. Izhodišče ima nna spodnji ploskvi
med
denice in neparni kkitasti plo
ošči, po
kran
niodistalnem
m poteku pa se prirrašča na
kavdomedialno
o ploskev stegnenicee, delno
pa se končujee tudi v sreedinski bočni vezi
koleenskega sk
klepa. Messojedi imaajo dve
prittegovalki. Dolga
D
priteggovalka (m. adductor
longgus) je majh
hna vretenaasta mišicaa, katere
izho
odišče je sp
podnja dim
meljnična grrbica, od
kod
der poteka ventrolatera
v
ralno do strranskega
roba hrapavee ploskve (facies asppera) na
steggnenici. Močnejša
M
vvelika in kratka
prittegovalka (m.
( adductorr magnus et
e brevis)
izvira iz neparrne kitaste plošče naa celotni
med
denični zrasti,
z
po kavdodiistalnem
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poteku pa se prrirašča na kavdolaterralno
ploskevv telesa stegnenice po
od prirastišščem
dolge p
pritegovalkee. Mišica priteguje zaddnjo
okončin
no in jo vleeče v kavdallno smer.
Inervvacija: Mašiilkin živec (n. obturatorrius).
benska miššica (m. pecttineus) je krratka
 Greb
vretenaasta mišica, ki leži kranialno
k
ppred
pritegovvalko. Povvezuje dimeeljnični greeben
z
in
črrevnično-diimeljnično
štrlino
medialn
nim robom
m stegnen
nične hrappave
ploskvee. Njen sprrednji rob in
i sprednji rob
sloke m
mišice omejuujeta stegen
nski rov (caanalis
femoraliss), po kateerem potekkajo stegennska
arterija,, vena in živec.
ž
Mišicca sodelujee pri
upogibaanju kolčn
nega sklepaa, pritegovvanju
zadnje okončine in
i pri braččanju okonnčine
navzven
n.

Inerrvacija: Maašilkin živeec (n. obtuuratorius),
pri konju spreednji del m
mišice oživččuje tudi
steggenski živecc (n. femoralilis).
 Podkolensk
P
ka mišica (m. popliteeus) leži
nep
posredno naa sklepni kaapsuli stegn
neničnogoleeničnega sklepa,
s
katteri se prrilega s
kavdalne stran
ni. Začetnaa kita se zaačenja v
jam
mi podkoleenske mišiice na strranskem
čvrššu stegneniice, od kooder se pah
hljačasto
razšširi čez kav
vdalno ploskkev proksim
malnega
delaa golenice do njenegaa medialnegga roba,
na katerega se priraašča. Delu
uje kot
upo
ogibalka ko
olenskega sklepa in obrača
zadn
njo okončin
no navznotter.
Inervacija:
I
Golenični
G
žživec (n. tibiialis).

Slika 577: Mišice naa stegnu prii konju; poggled z laterralne (A) in medialne sstrani (B).
1 m. tennsor fasciae latae,
l
2 m. gluteus
g
mediius, 2' m. gluuteus superfiicialis, 3 m. bbiceps femo
oris, 4 m.
semitenddinosus, 5 m.
m coccygeuss, 6 m. sacroocaudalis do
orsalis mediaalis, 7 m. saccrocaudalis dorsalis
lateralis,, 8 m. semim
membranosu
us, 9 m. graccilis (delno odstranjen),
o
10 m. obturratorius interrnus, 11
m. sartoorius (prerezan),12 m. iliiopsoas, 13 m
m. quadricep
ps femoris - m. rectus ffemoris, 13' m.
vastus m
medialis, 14 a.
a in v. femo
oralis, 15 m. psoas mino
or
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 Dvoglava stegenska mišica (m. biceps
femoris) je najmočnejša in lateralno ležeča.
Leži površinsko in jo prekrivata le široka
fascija in koža. Močnejša vretenčna glava se
začenja na križnici in široki medenični vezi,
šibkejša medenična glava pa izhaja iz
sednične grče. Pri prežvekovalcih in prašiču
je vretenčna glava zraščena s površinsko
zadnjično mišico v zadnjično-dvoglavo
mišico. Obe začetni glavi se združita v
enoten mišični trebuh, ki se distalno nad
kolenom razcepi v dve, pri konju pa tri
veje, prehajajo v ploščato končno
aponevrozo. Slednja se žarkasto razprostre
v široki in golenji fasciji ter se tako
posredno pritrjuje na pogačico, vezi
kolenskega sklepa, golenično grbino in
dorzalni rob mečnice. Od kavdalnega dela
mišice se odcepi tudi razmeroma močna
petna kita (tendo calcanei), s katero se
pritrjuje na petnično grčo. Mišica izteguje
kolčni in nartni sklep, na kolenski sklep pa
lahko deluje kot njegova iztegovalka ali
upogibalka; sprednji del z vretenčno glavo
ga izteguje, kavdalni del mišice pa ga
upogiba.
Inervacija: Zadnji zadnjični živec (n.
gluteus caudalis) oživčuje vretenčno,
golenični (n. tibialis) pa medenično glavo.
 Polkitasta mišica (m. semitendinosus) je
velika, mesnata mišica, ki oblikuje kavdalni
obris stegna. Lateralno meji na dvoglavo
stegensko, medialno pa na polvezivno
mišico. Z medenično glavo izhaja iz
ventralne ploskve sedne grče, nato poteka k
medialni ploskvi goleni, kjer preide v
plosko kito in se pripenja skupaj s kitami
sloke in krojaške mišice na medialni strani
telesa golenice in golenične grbine. Iz
kavdalnega roba mišice izhaja petna kita, ki
se zavleče pod Ahilovo kito in se združi s
petnično kito dvoglave stegenske mišice v
skupno kito, ki se končuje na petnični grči.
Prašič in konj imata tudi vretenčno glavo,
katere izhodišče je na trnastih in prečnih

podaljških prvih repnih vretenc. Polkitasta
mišica izteguje kolčni in nartni sklep ter
upogiba kolenski sklep; ob oprti okončini
pa potiska trup naprej.
Inervacija: Zadnji zadnjični živec (n.
gluteus caudalis) oživčuje vretenčno (pri
konju tudi n. cutaneus femoris caudalis),
golenični (n. tibialis) pa medenično glavo.
 Polvezivna mišica (m. semimembranosus) je
mesnata mišica na medialni ploskvi stegna,
kjer jo večji del prekriva sloka mišica.
Začenja se na ventralni ploskvi sednične
grče, nato se zavleče pod sloko mišico in v
kraniodistalni smeri poteka do kolena, kjer
se pripenja s kratkima končnima kitama na
sredinska čvrša stegnenice in golenice. Pri
konju ima začetni del mišice tudi vretenčno
glavo, ki se začenja s tanko aponevrozo na
prvih repnih vretencih. Mišica pri oprti
nogi izteguje kolčni in kolenski sklep, s
čimer potiska trup v kranialno smer, visečo
nogo pa vleče nazaj in jo obrača navznoter.
Inervacija: Zadnji zadnjični živci (nn.
rectales caudales) oživčujejo vretenčno,
golenični (n. tibialis) pa medenično glavo.
 Zadnja odtegovalka goleni (m. abductor
cruris caudalis) je dobro razvita le pri psih. Je
tanka trakasta mišica, ki se začenja na
medenični vezi, nato se zavleče med
dvoglavo stegensko in polkitasto mišico, na
zgornji tretjini goleni pa prestopi na
stransko ploskev dvoglave mečne mišice in
se preko nje spusti do sredine goleni.
Končuje se v golenji fasciji in na
kraniolateralnem robu golenice. Pri mački
je mišica zakrnela in jo je težko ločiti od
drugih stegenskih mišic. Mišica odmika
golen in nateguje golenjo fascijo.
Inervacija: Mečnični živec (n. peroneus).
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kavdalne sk
kupine paa delujejo kot
iztegovalke sko
očnega in upogibalkee prstnih
skleepov.
Kraniolater
K
alne golenj e mišice

Slika 588: Prečno prerezano leevo stegno pri
psu; po
ogled s prokksimalne strrani.
1 m. bicceps femoriss, 2 m. quadrriceps femorris –
m. rectuus femoris, 2'
2 m. vastus lateralis,
l
2'' m
m.
vastus inntermedius, 2''' m. vastu
us medialis, 3 m.
sartoriuss - pars cran
nialis, 3' parss caudalis, 4 a. in
v. femorralis, n. saph
henus, 5 m. pectineus,
p
6 m.
adductoor magnus ett brevis, 7 m.
m gracilis, 8 m.
semimem
mbranosus, 9 m. adducttor cruris
caudalis, 10 m. semiitendinosus,, 11 n.
ischiadiccus

Goleenje mišice
Goleenje miššice so podolgovvate,
vretenaaste, začenjaajo se na diistalnem kooncu
stegnen
nice ali pa na proksim
malnem kooncu
golenjih
h kosti, kaaterim se tu
udi prilegaajo s
svojimi mišičnimi trebuhi. Njihove
N
konnčne
kite prrehajajo čez skočni sklep inn se
končujeejo na prokksimalnem koncu stoppala,
nekaterre med njiimi pa z dolgimi
d
kittami
segajo vvse do prsto
ov. Mišice so topograafsko
razvrščeene v kran
niolateralno
o in kavddalno
skupino
o. Kraniiolateralne mišice so
skočnega
in
predvseem
upoggibalke
iztegovalke prstnih skleepov, m
mišice

 Sprednja
S
golenična
g
m
mišica (m.. tibialis
crannialis) leži neposreddno pred kožno
plosskvijo na golenici.
g
Izzvira na strranskem
čvrššu golenice, končuje ppa se z moččno kito,
ki poteka
p
čezz upogibnno stran skkočnega
medialniih
skleepa
do
nartn
nic
in
proksimalnih delov
d
mediialnih stopaalnic. Pri
prežžvekovalcih
h in konjuu se konččna kita
razccepi v dva kraka.
k
Pri m
mesojedih je mišica
skoraj po vsej dolžini neposredn
no pod
kožžo, pri druggih domačiih sesalcih pa jo z
lateralne stran
ni večji dell prekrivajo
o druge
goleenje mišice.. Mišica delluje kot upo
ogibalka
skočnega skleepa, sodelluje pa tudi
t
pri
obračanju zadn
nje okončinne navzven
n.
 Tretja
T
meččnična miišica (m. peroneus
tertiius) je mesnata mišica le pri
prežžvekovalcih
h in prašičuu, pri konju
u pa se je
preo
oblikovala v močno kkito. Izhodiišče ima
v iztegovalni
i
jami na stranskem
m čvršu
steggnenice sk
kupaj z ddolgo izteegovalko
prsttov, s katero je dellno združeena. Po
poteku čez izztegovalni žleb golen
nice se,
razeen pri konjju, razširi v mišičasti trebuh,
ki nad
n skočnim
m sklepom
m preide v ploščato
p
kon
nčno kito, s kateroo se pritrrjuje na
dorzalno plo
oskev disttalnih nartnic in
proksimalnih okrajkovv stopalniic. Pri
prežžvekovalcih
h in konjuu se konččna kita
razd
deli na dva do tri krakke, skozi razzcepišče
kit pa se prrebije konččna kita sprednje
s
goleenične mišiice. Pri praššiču in govvedu leži
treb
buh mišice površinskoo na kranio
olateralni
straani goleni, pri
p konju ppa je kitasta mišica
vrin
njena med dolgo izteegovalko prstov in
spreednjo golen
nično mišiico. Pri prašiču se
mišica končujje z lateraalnim krakkom na
proksimalnem koncu drruge stopaalnice, z
med
dialnim pa na prvi in drugi narttnici, pri
prežžvekovalcih
h se končnna kraka prriraščata

G. Fazaarinc. Anatom
mija domačih
h sesalcev: miologija
m

86

na tretjo stopalnico ter drugo in tretjo
nartnico, pri konju pa se z medialnim in
vmesnim krakom prirašča na osrednjo
nartnico, tretjo nartnico in proksimalni
konec zadnje piščalnice, z lateralnim
krakom pa na petnico in četrto nartnico.
Mesojedi tretje mečnične mišice nimajo.
Mišica upogiba skočni sklep, pri konju pa
deluje predvsem kot natezna vez, ki
funkcionalno povezuje kolenski in skočni
sklep.
 Dolga mečnična mišica (m. peroneus
longus) je razmeroma slabotna vretenasta
mišica na lateralni strani goleni z
izhodiščem na proksimalnem okrajku
mečnice in stranskem čvršu golenice ob
prirastišču stranske bočne vezi kolenskega
sklepa. Njena dolga končna kita se previje
preko stranske ploskve skočnega sklepa,
kjer prečka kiti stranske iztegovalke prstov
in kratke mečnične mišice, nakar v ostrem
loku zavije v žlebu med četrto nartnico in
bazo četrte stopalnice medialno na
plantarno ploskev skočnega sklepa. Pri
prežvekovalcih in prašiču se končuje na
prvi nartnici in bazi prve stopalnice, pri
mesojedih pa na četrti nartnici in
proksimalnih okrajkih vseh stopalnic. Konj
te mišice nima. Dolga mečnična mišica
pomaga upogibati skočni sklep in sodeluje
pri obračanju zadnje okončine navznoter.
 Kratko mečnično mišico (m. peroneus
brevis) imajo samo mesojedi in je pod dolgo
mečnično mišico. Začne se na distalni
polovici mečnice, njena tanka kita pa
poteka navzdol ob kavdalnem robu dolge
mečnične mišice, nato pa se zavleče pod
njo do proksimalnega konca pete
stopalnice, na katero se pripenja. Mišica
sodeluje pri upogibanju skočnega sklepa.
 Dolga iztegovalka prstov (m. extensor
digitorum longus) skupaj s tretjo mečnično
mišico izvira iz iztegovalne jame na
stranskem čvršu stegnenice. Začetna kita,
pod katero je pri prežvekovalcih sluznik,
pri konju pa izbuhlina sklepne ovojnice,

zavije v iztegovalni žleb na kraniolateralni
strani golenice, kjer se razširi v enega ali
več vretenastih mišičnih trebuhov. Pri
mesojedih in konju enojni trebuh leži
površinsko in je vrinjen med sprednjo
golenično mišico in stransko iztegovalko
prstov, pri prašiču in govedu pa večdelni
trebuh pokriva tretja mečnična mišica, s
katero je tudi sicer tesno spojena. Nad
skočnim sklepom preide njen mišični
trebuh v kito, ki se na upogibni strani
skočnega sklepa razcepi na več vej, katerih
število
večinoma
ustreza
številu
funkcionalnih prstov. Kitnim vejam se nad
proksimalnim medprstničnim sklepom z
obeh strani pridružijo kot vezivne ojačitve
končni kraki medkostnih mišic.
Pri mesojedih se končna kita dolge
iztegovalke prstov razcepi na štiri veje, ki
potekajo po dorzalni strani stopalnic in
prstnic ter se končujejo na krempeljnicah
drugega do petega prsta. Kitna veja
namenjena petemu prstu se združi s kito
stranske iztegovalke prstov, vsem drugim
kitnim vejam pa se priklopijo tudi kite
kratke iztegovalke prstov. Pri prašiču ima
dolga iztegovalka prstov tri trebuhe s
samostojnimi končnimi kitami, ki se cepijo
na več vej, s katerimi se pripenjajo na
parkeljnice posameznih prstov. Kitna veja
za tretji prst odda tudi krak, ki se končuje
na nadparkeljnici istega prsta. Pri
prežvekovalcih ima mišica dva trebuha.
Kita sredinskega trebuha se pripenja na
nadparkeljnico
tretjega
prsta,
kita
stranskega trebuha pa je močnejša in se
razcepi na dve veji, ki se pripenjata na
iztegovalna podaljška parkeljnic tretjega in
četrtega prsta. Pri konju ima mišica enojno
končno kito, ki sega do iztegovalnega
podaljška na kopitnici. Njeni kiti se na
proksimalnem delu stopala priklopi kita
stranske iztegovalke prstov, v višini
biceljnice pa se ji pripojita še končna kraka
srednje medkostne mišice.
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Mišica
sodeluje
pri
iztegovanju
kolenskega in upogibanju skočnega sklepa
ter izteguje prstne sklepe, pri tem pa vleče
distalni del okončine v kranialno smer.
 Stranska iztegovalka prstov (m. extensor
digitorum lateralis) leži na stranski ploskvi
golenice in sicer pri mesojedih pod dolgo
mečnično mišico, pri prežvekovalcih in
prašiču je kavdalno od nje, medtem ko pri
konju leži kavdalno ob dolgi iztegovalki
prstov. Izhodišče ima na proksimalnem
koncu mečnice, deloma tudi na stranskem
čvršu golenice, njena končna kita pa poteka
vzdolž stranske ploskve skočnega sklepa.
Pri mesojedih se končna kita sicer slabotne
mišice v višini stopalnično-prstničnega
sklepa združi s kito dolge iztegovalke
prstov za peti prst. Pri prašiču ima mišica
dva trebuha in dve vzporedno potekajoči
kiti, ki se končujeta na nadparkeljnicah
četrtega in petega prsta, pri prežvekovalcih
pa se kita razmeroma močne mišice pritrdi
na nadparkeljnico četrtega prsta, še prej pa
sprejeme končni krak srednje medkostne
mišice. Pri konju se njena končna kita spoji
s kito dolge iztegovalke prstov na dorzalni
ploskvi biceljnice.
 Dolga iztegovalka prvega prsta (m.
extensor digiti I longus) je samostojna pri
mesojedih in prašiču, pri govedu in konju
pa je združena s sprednjo golenično mišico.
Pri mesojedih leži mišica neposredno ob
golenici pokrita z dolgo mečnično mišico.
Izhodišče ima na proksimalni polovici
mečnice in medkostne membrane, njena
tanka kita pa prečka dorzalno ploskev
skočnega sklepa in se spusti do
stopalnično-prstničnega sklepa drugega in
prvega prsta, v kolikor je ta prisoten.
Podoben potek ima tudi pri prašiču. Deluje
kot iztegovalka prvega in drugega prsta ter
sodeluje pri upogibanju skočnega sklepa.
Inervacija: Vse kraniolateralne golenje
mišice oživčuje mečnični živec (n. peroneus).

Kavdalne golenje mišice
 Dvoglava mečna mišica (m. gastrocnemius)
je močna mišica, ki izvira z dvema glavama
značilne
vretenaste
oblike
iz
kavdomedialne in kavdolateralne ploskve
distalnega dela stegnenice neposredno nad
čvršema. Pri mesojedih sta v začetnih kitah
obeh glav Vesalijevi sezamoidni koščici
(ossa sesamoidea m. gastrocnemii). Med njeni
glavi je vrinjen začetni del površinske
upogibalke prstov. Distalno se glavi spojita
v močno skupno Ahilovo kito, ki se
končuje na petnični grči. Ahilova kita leži
najprej kavdalno od površinske upogibalke
prstov, nato pa se preko medialne strani
pomakne pred njo in se končno prirašča na
petnično grčo. Mišica upogiba kolenski in
izteguje skočni sklep.
 Mečna mišica (m. soleus) je močna le pri
mački in prašiču, pri prežvekovalcih in
konju je tanka in slabo razvita, pes pa je
sploh nima. Izhaja iz proksimalnega dela
mečnice oz. stranskega čvrša stegnenice, pri
prašiču pa iz preme pogačične vezi in se
nato združi s stransko glavo dvoglave
mečne mišice ali pa se direktno pridruži
Ahilovi kiti. Mišica pomaga iztegovati
skočni sklep.
 Površinska upogibalka prstov (m. flexor
digitorum superficialis) se začenja v plantarni
jami. Njen trebuh je pri prežvekovalcih
precej, pri konju pa izrazito kitast. Začetni
del mišice je vrinjen med glavi dvoglave
mečne mišice in preide na sredini goleni v
kito, ki leži najprej pod Ahilovo kito, nato
pa se previje preko njenega medialnega
roba na površino. Na petnični grči se kita
površinske upogibalke razširi v petnično
kapico, pod katero je sluznik. Prirašča se
lateralno na petnično grčo. V nadaljevanju
se njena končna kita spusti na plantarno
ploskev skočnega sklepa, kjer se razcepi na
končne kitne veje, katerih število ustreza
številu funkcionalnih prstov. Vsaka od vej
se podobno kot na sprednji okončini,
razcepi v dva kraka, s katerima se prirašča
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na bočni plantarni ploskvi zgornjega dela
srednje prstnice. Med krakoma se navzdol
prerine veja končne kite globinske
upogibalke prstov, ki se prirašča
na
distalno prstnico. Pri mesojedih se končne
kitne veje površinske upogibalke pripenjajo
na drugi do peti prst, pri prašiču in
prežvekovalcih na tretji in četrti, pri konju
pa se enotna končna kita pripenja na
nadkopitnico tretjega prsta. V višini
stopalnično-prstničnega sklepa končna kita
oz. njene veje oblikujejo rokavce upogibalk
(manica flexoria) okoli kitnih vej globinske
upogibalke prstov, ki so podobno
izoblikovani kot na sprednji okončini.
Površinska upogibalka prstov sodeluje pri
upogibanju kolenskega sklepa, izteguje
skočni sklep in upogiba prstne sklepe.
 Globinska upogibalka prstov (m. flexor
digitorum profundus) sestoji iz treh ločenih
glav, ki izvirajo na kavdalni ploskvi
proksimalnih okrajkov golenice in mečnice
in kavdalni ploskvi golenice. To so zadnja
golenična mišica (m. tibialis caudalis),
stranska upogibalka prstov (m. flexor
digitorum lateralis) in sredinska upogibalka
prstov (m. flexor digitorum medialis). Njihove
kite se združijo v močno končno kito že na
kavdalni ploskvi goleni ali pa distalno od
skočnega sklepa. Skupna končna kita se
nadaljuje distalno po plantarni ploskvi
stopala in se razcepi v več vej katerih
število ustreza številu funkcionalnih prstov.
Veje končne kite se končujejo na upogibni
strani spodnjih prstnic. V višini skočnega
sklepa so kite globinske upogibalke prstov,
podobno kot na sprednji okončini, obdane
s sinovialnimi kitnimi ovojnicami.

Pri mesojedih je zadnja golenična mišica
neposredno za golenico, pri drugih
domačih sesalcih pa leži na kavdalni
ploskvi
golenice
najprej
stranska
upogibalka prstov, na njej zadnja golenična
mišica, medialno ob njej pa sredinska
upogibalka prstov. Skupno kito globinske
upogibalke prstov pri psu oblikujeta samo
stranska in sredinska upogibalka, medtem
ko je m. tibialis caudalis samostojna mišica, ki
ne sega do prstov, saj se njena tanka kita
končuje na medialni bočni vezi skočnega
sklepa. Pri psu se kiti stranske in sredinske
upogibalke prstov združita v skupno kito
na plantarni strani skočnega sklepa v višini
osrednje nartnice, distalno na sredini
stopala pa se skupna kita razdeli na štiri ali
pet vej, ki segajo do krempeljnic. Pri
prašiču, prežvekovalcih in konju se nad
skočnim sklepom v močno skupno kito
najprej združita kiti stranske upogibalke
prstov in zadnje golenične mišice. Skupna
kita poteka čez opornik skočnice do
stopala, kjer se ji pridruži še kita sredinske
upogibalke prstov. Kita se nad stopalničnoprstničnim sklepom razdeli pri prašiču na
štiri veje za vse štiri prste, pri
prežvekovalcih na dve veji za glavna
parklja, pri konju pa je kita enotna in se
spusti do kopitnice.
Mišica upogiba prstne sklepe in sodeluje
pri iztegovanju skočnega sklepa.
Inervacija: Vse kavdalne mišice goleni
oživčuje golenični živec (n. tibialis).
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no prerezann zgornji deel leve
Slikka 59: Prečn
goleeni pri psu, pogled s pproksimalnee strani.
1 m. biceps fem
moris, 2 m. ggastrocnemiu
us capuut laterale, 2'
2 caput meddiale, 3 m. fleexor
difggitorum proffundus - m. tibialis caud
dalis, 3'
m. flexor
f
digitorum medialiis, 3'' m. flexxor
digittorum lateraalis, 4 m. perroneus longus, 5 m.
exteensor digitorrum longus, 6 m. tibialiss
cran
nialis, 7 nn. peronei,
p
8m
m. popliteus, 9 a., v.
in n.
n saphenus in
i n. tibialis,, 10 m. flexo
or
digittorum superrficialis, 11 aa. in v. tibiallis
cran
nialis, 12 a. tiibialis caudaalis, 13 v. sap
phena
laterralis

Sllika 60: Miššice leve go
oleni pri
pssu; pogled z kranialnee (A),
laateralne (B) in kavdaln
ne strani
(C
C).
1 m. extensorr digiti primu
us
lo
ongus, 2 m. ttibialis craniialis, 3
m.
m popliteus, 4 m. gastoccnemius
(skupna kita),, 4' caput meediale, 4''
caaput laterale,, 5 m. peron
neus
lo
ongus, 6 m. eextensor diggitorum
lo
ongus, 7 m. eextensor diggitorum
brrevis, 8 m. eextensor digiitorum
lateralis, 9 m. flexor digitorum
prrofundus (skkupna kita), 9' m.
fleexor digitoruum lateralis,, 9'' m.
fleexor digitoruum medialiss, 9 ''' m.
fleexor digitoruum profund
dus
(p
prerezana koončna kita čeetrtega
prrsta), 10 m. iinterosseus, 11
zd
družena petnnična kita mišic
m m.
biiceps femoriis in m.
seemitendinosuus, 11' petniična kita
m.
m biceps fem
moris, 11'' peetnična
kiita m. semiteendinosus, 12
1 m.
fleexor digitoruum superficcialis, 13
m.
m peroneus bbrevis, 14 manica
m
fleexoria
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ka 61: Mišicce distalnegga dela
Slik
zad
dnje okončiine pri konju;
poggled na lateeralno (A) in
n
medialno strann okončinee (B).
1 m.
m extensor ddigitorum lo
ongus, 2
m. extensor diggitorum lateralis, 3
m. extensor diggitorum brevvis, 4 m.
peroneus tertiuus, 5 m. tibiaalis
cran
nialis, 6 m. bbiceps femo
oris, 7 m.
soleeus, 8 m. gasstocnemius kon
nčna kita, 8' caput mediaale, 9 m.
flexxor digitorum
m profundu
us kon
nčna kita, 9' m. flexor diigitorum
lateeralis, 9'' m. ttibialis caud
dalis, 9'''
m. flexor digitoorum mediallis, 10
m. flexor digitoorum superfficialis,
11 m.
m semitenddinosus, 12 m.
m
pop
pliteus

Petn
na kitna vrvv (tendo calccaneus comm
munis)
je anato
omski pojeem s katerim
m označuj emo
skupek kit ojačan
nih s fascijjo, ki poteekajo
vzporeddno z golenjimi kostm
mi ob kavddalni
ploskvi goleni in se pripenjja na petnnično
grčo. V
Vključuje kiite površinske upogibbalke
prstov, dvoglave mečne, meečne, dvogglave
stegenske in polkitaste mišicee, pri čemeer sta
glavni ssestavini peetne kitne vrvi
v zgornjii del
kitaste površinskee upogibalkke prstov, kki je
razpet m
med stegneenico in petnično grčoo ter
Ahilovaa kita dvogglave mečnee mišice. P
Petna
kitna vvrv je še posebej
p
dob
bro razvitaa pri
konju, pri katereem je sesttavni del t. i.
stojnegaa aparata. Skupaj s kitasto trretjo
mečničn
no mišico na spredn
nji strani gooleni
pasivno
o utrjuje steber
s
zad
dnje okonččine,
obenem
m pa tessno povezzujeta gibbanje
kolenskkega in sko
očnega skleepa. Ob izztegu
oziromaa upogibuu kolenskeega sklepaa se
iztegne ali upognee tudi skočn
ni sklep.
Stojn
ni aparat pri konju om
mogoča stooječi
živali počitek z miinimalno porabo enerrgije,
tj. ob ohlapnosti mišic zad
dnje okonččine.
Aparat se aktivirra s trenu
utnim moččnim

skrččenjem štrriglave steggenske miišice ob
mirovanju oprrte okončinne. Takšna mišična
akciija potegnee pogačico navzgor, pri tem
pa medialni
m
ko
otalkasti greeben stegneeničnega
valja zdrsne v zanko, ki jo ob
blikujeta
med
dialna in vm
mesna pogaačična vez skupaj s
poggačico. Ko se v nasslednjem trenutku
t
mišica sprosti in na sklepp pritisne sila
s teže,
se parapatelarn
p
ni hrustaneec zaskoči v zarezo
na zgornjem delu
d
mediaalnega kotaalkastega
greb
bena na valju
v
stegneenice, s čimer se
zakllene in s tem utrddi kolenskki sklep.
Kitaaste poveezave medd kolenskkim in
skočnim sklep
pom, končnna kita povvršinske
upo
ogibalke prrstov, ki povezuje peto z
medkostnaa mišica,
nad
dkopitnico, in kitasta m
ki funkcionaln
f
no povezujee in utrjujee konjski
prstt, skupaj omogočijo
o
fiksacije tu
udi vseh
disttalnih skleepov in s tem utrditev
celo
otnega steb
bra okončinne. Šele po
otem, ko
se parapatelaarni hrusstanec sname z
med
dialnega kotalkastegga grebeena in
poggačica zdrsn
ne nazaj nna sklepno ploskev
steggneničnega valja, se jee zadnja okončina
o
zop
pet sposobn
na premaknniti. Do tegga pride
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ob

p
ponovnem

trenutneem

skrččenju

štiriiglave stegeenske mišicee.
spreemenjene v kitaste nnosilne trakkove, ki
utrjujejo prste.. Tudi poseebne kratkee mišice,
odggovorne za premikanjee prvega in
n petega
prstta, imajo kot
k tanke m
mišične traakove le
messojedi.
 Kratka
K
izteegovalka pprstov (m. exstenosr
digittorum breviis) leži nna dorzaln
ni strani
stop
palnic in lateralno od kitee dolge
iztegovalke prrstov. Pri prežvekovvalcih in
kon
nju je tan
nek mišičnni trak, nekoliko
moččnejša pa jee pri prašičču in mesojjedih. Pri
messojedih izviira iz vezivaa na upogib
bni strani
skočnega sklep
pa in se razccepi na nekkaj vej, ki
se pripenjajo
o skupaj s kitam
mi dolge
iztegovalke prrstov na ddrugem do četrtem
prsttu. Pri konjju napol zaakrnela mišica leži v
kotuu, ki ga ok
klepata podd skočnim sklepom
kiti dolge in strranske izteggovalke prsstov.

Slika 622: Shematskki prikaz deelov stojnegga
aparata (A) in zaskkoka pogačice (B, C, D
D)
pri konju. Pogled na
n steber okončine
o
z
lateraln
ne strani (A)) in na koleenski sklep s
kranialn
ne (B) in prroksimalne strani (C inn
D).
1 kita m
m. extensor digitorum
d
lon
ngus, 2 kita m.
extensorr digitorum lateralis, 3 m.
m peroneus
tertius, 4 ligamenta patellaria, 4'' lig. patellaee
mediale,, 4'' lig. patelllae intermedium, 4''' ligg.
patellae laterale, 5 patella,
p
6 kitii m. biceps
femoris in m. semitendinosus, 7 m.
gastocneemius, 7' ten
ndo gastrocn
nemius, 8 m
m.
flexor diigitorum sup
perficialis, 9 m. interossseus
medius, 10 cartilago
o parapatellaaris

Mišicce stopala
Krattke mišicee stopala so podoobno
izblikovvane kot isttoimenske mišice na ššapi.
Razvitee so pri mesojedih
h, pri drrugih
domačiih sesalcih pa so zakrnele alii pa

K
up
pogibalko prstov (m
m. flexor
 Kratko
digittorum breviis) imajo samo mesojedi.
m
Sesttoji iz nekaaj mišičnihh snopičev, zato jo
pri sekciji ob
bičajno sprregledamo. Mišica
leži neposredn
no pod skoččnim sklepo
om, kjer
se združi
z
s po
ovršinsko uupogibalko prstov.
Sod
deluje pri up
pogibanju pprstov.
 Medupogib
M
alčne mišicce (mm. intterflexorii)
imaajo le meso
ojedi. Pri ppsu so iz dveh,
d
pri
maččki pa treh
h mišičnih snopov, ki
k segajo
od razcepiščaa kite globbinske upo
ogibalke
prsttov do sp
podnje plloskve kitn
nih vej
povvršinske upogibalke
u
prstov. Mišice
pom
magajo upo
ogibati prsste in povvezujejo
delo
ovanje obeh
h glavnih uupogibalk.
 Tudi
T
kvadrratasta poddplatna miišica (m.
quaddratus plantee) je le pri m
mesojedih. Začenja
se na
n stranski vezni
v
grbici
ci petnice, od
o koder
poteka
poševno
m
mediodistaln
no
do
glob
binske upo
ogibalke prrstov, s kaatero se
spoji. Deluje predvsem
m kot nateegovalka
glob
binske upoggibalke prsttov.
 Medkostne
M
(mm. interosssei) in črvaaste (mm.
lumbbricales) mišice so podoobne kot na šapi.
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 Od posebnih
h kratkih mišic im
majo
mesojeddi pritegovvalki drugega in peetega
prsta (mm. adduuctores digitti II in V),
odtegovvalko petegga prsta (m
m. abductor digiti
V) in upogibalko
o prvega prsta
p
(m. fflexor

digitti I). Na splošno sso tudi tee mišice
pod
dobne tistim
m na šapi.
Vse miišice na stopalu
Inervacija:
I
oživvčuje golen
nični živecc (n. tibialis)), izjema
je lee kratka izttegovalka pprstov, za katero
k
je
odggovoren meečnični (n. pperoneus).

Slika 633: Stopalo pri
p psu; poggled na dorzzalno (A) in
n plantarno
o ploskev (B
B).
1m. exteensor digiti primus
p
longgus, 2 m. exttensor digito
orum brevis (več vej), 3 m. tibialis cranialis,
4 m. exttensor digito
orum longuss, 5 m. peronneus longus,, 6 retinaculu
um extensorrium, 7 m. extensor
e
digitorum
m lateralis, 8 mm. addu
uctores, 9 mm
m. interosseei, 9' končna kraka, 10 m
m. flexor digiitorum
profunddus, 10' m. tiibialis caudaalis, 10'' m. fl
flexor digitorrum medialis, 10''' m. fleexor digitoru
um
lateralis,, 11 m. flexo
or digitorum
m superficialiis, 11' njene končne kitee, 12 mm. innterflexorii, 13
1 m.
peroneuus brevis, 144 m. quadratu
us plantae, 115 m. abducctor digiti V
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