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Ursäkta röran!

Vardagskaos. Sömnkaos. Trafikkaos. Jobbkaos. Ja, det hör väl till när semestern är över,

arbetet kallar, skolor och förskolor öppnar och rutinerna ska återupptas. Vi har lite extra kaos

hos oss, som en del av er fått känna av, då fasad och fönster på fastigheten vi sitter i ska

renoveras. Detta innebär dessvärre dålig luft, damm, oväsen och en väldigt tråkig miljö. Det

är naturligtvis inget vi valt att göra och än mindre under årtusendets varmaste sommar. Så vi

kan bara be om ursäkt å Einar Mattssons vägnar, hoppas på ert överseende och att resultatet

blir bra.

Vi är tillbaka med full styrka i alla fall och ser fram emot en rolig och händelserik höst.

Nyhetsbrevet är en del av det som ska återupptas och vi fortsätter med anatomiskolan som

nu nått fram till ryggens ytliga muskulatur. Trevlig läsning!

Ryggens ytliga muskulatur

Nu är vi tillbaka i anatomiskolan och det har blivit dags att ta upp ryggens ytliga muskulatur.

Där har ju en hel del muskler att tala om, nämligen följande;

 

Latissimus dorsi

Rhomboideus major
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Rhomboideus minor

Serratus posterior inferior

Serratus posterior

superior

Trapezius

Levator scapulae

Splenius capitits

Splenius cervicis

 

Är du inte anatomiskolad men

kanske träningsintresserad har du säkert hört talas om de större musklerna som ofta kallas

”latsen” eller ”rhomberna” på ren svenska. Men vi grottar gärna in oss lite mer än så. Är det

anatomiskola så är det! Dock är dom många till antalet så vi kommer i detta nyhetsbrev

endast behandla de nedre ytliga ryggmusklerna. Resten får ni med spänning vänta på tills

nästa månad.

M. Latissimus Dorsi

M. Latissimus Dorsi är en stor, bred, platt muskel som täcker en stor del av ryggens nedre

och mellersta del. Muskeln har sitt ursprung längs crista iliaca och sacrum samt via den

thoracolumbala fascian på spinalutskotten Th6-L5. Muskeln löper sedan uppåt och utåt över

Angulus inferior scapulae på insidan av humerus ut mot sitt fäste på crista tuberculi minoris

humeri. På svenska så betyder det att muskeln utbreder sig från bäckenet och ryggraden

(under BH-bandet ungefär) till skuldran och överarmen.

Muskelns funktioner är att föra armen

bakåt och in mot kroppen (inåtrotation),

sänka skuldran och föra ihop

skulderbladen. Förutom det böjer den

ryggraden bakåt och åt sidan samt ökar

svanken när armarna är ovanför

huvudet.

Muskeln blir lätt förkortad eftersom vi

sällan utför några större rörelser med

armarna ovanför huvudet. Muskeln blir

sällan så förkortad att den begränsar

rörelser med armarna under axelleden,

däremot kan den begränsa rörelser

ovanför huvudet kraftigt exempelvis vid idrotter såsom längdskidåkning, golf, gymnastik och

klättring.
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Spänd eller förkortad muskel kan ge:

Svårigheter att arbeta med händerna högt över huvudet

Smärta i axelleden

Smärta eller värk i ländryggen

M. Rhomboideus Major och Minor

M. Rhomboideus Major är en platt muskel och som namnet antyder rombformad. Den ligger i

ett lager under M. Trapezius och är nästan helt täckt. Muskeln löper från processus spinosus

Th1-Th5 nedåt, utåt mot scapulaes mediala rand nedanför basis spina scapulae. (Och på

svenska så betyder det att den går från utskotten på kotorna i övre bröstryggen nedåt/utåt till

skulderbladets inre/nedre kant). Muskelns huvudfunktion är dra skuldran in mot ryggraden

och när du hör att du ska dra ihop skulderbladen så är det främst denna muskel som ska göra

jobbet! Muskeln påverkar inte nacken men nyckelbenslederna via skulderbladet.

Muskelfunktionen hos M. Rhomboideus Major gör

att den kommer påverkas av stress och

hållningsproblem. Vid en dålig hållning får muskeln

tillsammans med M. Trapezius mellersta del

arbeta statiskt för att skydda ryggrandens ledband

och diskar. Bröstmusklerna är antagonister och

drar fram axlarna. Förkortade bröstmuskler, som

ofta förknippas med arbete med armarna framför

kroppen, kan göra att uppgiften för dessa muskler

blir större än de klarar av.

M. Rhomboideus Minor är, som namnet anger,

mindre än sin namne. Den ligger lika djupt som den större, har samma fiberrikting och har

därmed samma funktion; adduktion av scapulae. Det som skiljer Major och Minor åt är att M.

Rhomboideus Minor har sitt ursprung högre upp, från de nedre nackkotorna C6-C7, och

därmed kan vara med att ge akuta smärtor och rörelseinskränkningar i halsryggraden.

Spända eller förkortade Rhomboideus kan ge:

Smärta eller värk mellan skulderbladen

Värk mot axelns framsida

Domningar mellan skulderbladen

M. Serratus Posterior Inferior/Superior

M. Serratus Posterior Inferior är en tunn, platt

muskel som ligger under M. Latissimus Dorsi.
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Spänd eller förkortad muskel kan ge smärta i

området som kan uppkomma vid forcerad

andning eller höjning och sänkning av revbenen.

M. Serratus Posterior Superior är också mycket

tunn och ligger under M.Trapezius övre delar.

Spänd eller förkortad muskel kan ge smärta

lokalt, ut i armens baksida och eller ut i lillfingret.

 

Nyheter på kliniken

KOST OCH PRESTATION

Vi har en förkärlek för utbildning och kunskap. Det är inte bara roligt att kunna saker att dela

med sig av, det skapar även motivation och inspiration för oss. Därför är det väldigt glädjande

att Linda blivit antagen till en kurs i Kost och Prestation på Gävle Högskola. Utbildningen

kommer pågå på deltid under hösten och en bit in på våren. Så får ni bara höra en massa

kostsnack från henne framöver så vet ni varför!

URSÄKTA RÖRAN!

Som nämndes i inledningen så har vi lite byggarbetsplats på kliniken just nu. Inte på kliniken

precis men i fastigheten där fasad och fönster ska bytas ut. Detta innebär damm, oväsen och

en tråkig miljö men den som väntar på något gott som det så fint heter... Vi ber så hemskt

mycket om ursäkt för detta och hoppas på ert överseende. 

Working hard for something we don't care about is called stress. 

Working hard for something we love is called passion.
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Njut av dagen och gör något du tycker om!

Kramar från 

Anette, Emma, Helena och Linda

Naprapatbussen Sverige AB

Odengatan 8, 114 24 Stockholm, Stockholm
Sweden
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