


 Скелетните мускули са активната част 

на опорно-двигателната система. 

 Изградени са от напречнонабраздена 

мускулна тъкан, която осъществява 

движението на тялото или на неговите 

части в пространството. 

 Мускулите в човешкото тяло са oколо 

600 и са приблизително 40% от масата 

му. 



1. Устройство на мускулите

 Тялото е активната част на 
мускула. То е изградено от успоредно 
разположени напречнонабраздени 
мускулни влакна, обединени в 
снопчета, които са обвити от рехава 
съединителна тъкан. При някои 
мускули тялото се разделя на две, 
три или четири части, наречени 
мускулни глави.

 Сухожилията са изградени от 
плътна съединителна тъкан. 
Разположени са в крайните части на 
мускула и чрез тях той се залавя за 
костите. 

Тяло

Сухожилиe



2. Видове мускули

 В зависимост от 
местоположението и 
функцията, която 
изпълняват, мускулите са 
много разнообразни по 
форма и размери. 

 Според формата си те 
са вретеновидни, плоски, 
кръгови, перести. 

 В зависимост от броя на 
мускулните глави са 
двуглави, триглави и 
четириглави. 

 Според функцията, 
която изпълняват, са 
сгъвачи, разгъвачи, 
отвеждачи, привеждачи. 



 Мускулите, които извършват еднопосочни 
действия, се наричат синергисти — например 
външните междуребрени мускули, които при 
съкращаване разширяват гръдния кош. Мускулите, 
които извършват противоположни действия се 
наричат антагонисти - например двуглавия 
мишничен мускул, сгъващ лакътната става, и 
триглавият мишничен мускул, разгъващ лакътната 
става.

двуглав мишничен мускул триглавият мишничен мускул



3. Основни групи мускули

В зависимост от положението, което 

заемат в тялото, мускулите се делят на:

 мускули на главата, 

 мускули на шията, 

 мускули на туловището, 

 мускули крайниците. 



а/ мускули на главата

Мускулите на главата са:

 Мимическите мускули с единия си край 
се залавят за костите на черепа, а с 
другия край - за кожата. При 
съкращаването си те придърпват 
кожата, като променят израза (мимиката) 
на лицето. Чрез тях човек изразява 
различни емоционални състояния 
(радост, скръб, болка, изненада и т. н.).

 Дъвкателните мускули - С тяхна 
помощ храната се отхапва, разкъсва и 
стрива.

Част от мимическите и дъвкателните 
мускули участват във формирането на 
членоразделната реч. 



б/ мускули на шията мускули на шията

 Мускулите на шията осигуряват 

разнообразните движения на шията и на 

главата.



в/ мускули на туловището

 Мускулите на гърдите вземат 
участие при движенето на горния 
крайник и на гръдния кош. По-
важни от тях са:

 големият гръден мускул, 
който участва в движението на 
горния крайник в раменната става, 

 междуребрените мускули, 
които движат гръдния кош при 
дишането. 

 Диафрагма - широк плосък 
мускул, който разделя гръдната от 
коремната кухина . Тя е основен 
дихателен мускул.



 Мускулите на гърба
поддържат изправеното 
положение на гръбначния 
стълб, участват в движението 
на горния крайник и на 
главата. По-важни от тях са 
многобройните мускули около 
гръбначния стълб, 
трапецовидният и широкият 
гръбен мускул.

 Мускулите на корема са 
широки и плоски. Те 
поддържат и защитават 
органите, разположени в 
коремната кухина, и участват 
в дихателните движения.



г/ мускули на крайниците

 Основни групи 

мускули на горния 

крайник :

 около раменния пояс -

делтовидният мускул, 

 на мишницата -

двуглавият и триглавият 

мишничен мускул, 

 мускулите на 

предмишницата и на 

ръката. 



 Основни групи 

мускули на долния 

крайник са:

 около тазодрената 

става (седалищните 

мускули), 

 на бедрото (четириглав 

бедрен мускул), 

 мускулите на 

подбедрицата и на 

ходилото.



4. Физиология на мускулите

 Възбудимост е свойството на 
мускулните влакна при 
дразнене да преминават от 
покой в активно (възбудено) 
стояние. 

 Проводимост е свойството на 
мускулните влакна да предават 
възбуждането по цялата си 
дължина. 

 Съкратимост е свойството на 
мускулите след възбуждане да 
намаляват дължината си, в 
резултат на което извършват 
движение.

Основните физиологични свойства на мускулите 
са възбудимост, проводимост и съкратимост.



5. Мускулен тонус и работа на 

мускулите

 Скелетните мускули непрекъснато получават импулси 

от нервната система. Дори когато мускулите са в покой, 

те са леко съкратени и готови да извършат мускулни 

съкращения. Това постоянно леко съкращение се 

нарича мускулен тонус. Мускулният тонус намалява при 

сън.



 При съкращаването си 
мускулите изригват определена 
работа. Те преодоляват 
съпротивления, вдигат товари, 
поддържат тялото в определено 
положение, когато мускулите 
осъществяват движения, те 
извършват динамична работа. 
Например движение на ръцете, 
ходене, бягане, навеждане, 
изправяне. Когато мускулите 
поддържат части на тялото в 
определено положение при 
минимално съкращение те 
извършват статична работа.




