
ANATOMIA ABDOMEN I TÒRAX

PECTORAL MAJOR (Figura n.1)
Múscul palpable en tota la seva superfície, d’ampli origen i petita inserció. El dividirem en diferents 
porcions: porció clavicular, porció esternocostal i porció abdominal. Aquest múscul realitza la flexió 
de l’espatlla, la rotació interna de l’húmer i adducció del mateix. Prenent com a punt fix l’húmer, el 
pectoral major elevarà les costelles, especialment la porció abdominal.
La fàscia que cobreix al pectoral major (figura n.2), és una fina làmina que envia nombroses expansions 
cap als ventres interpenetrant-los. Aquesta fàscia s’insereix centralment a l’estèrnum, cranialment a la 
clavícula i lateralment serà la que contribuirà a formar la fàscia axil·lar.
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RECTE ABDOMINAL (Figura n.4)
El recte de l’abdomen s’insereix per tres llengüetes a la superfície externa dels 
cartílags costals 5è a 7è, en l’apèndix xifoide i en els lligaments que s’estenen 
entre totes aquestes estructures, descendint fins a la cresta púbica. Es troba 
tancat en una beina formada per les aponeurosis dels oblics i el transvers. 
L’aponeurosi de l’oblic extern forma el full anterior i la del transvers el 
posterior. A la regió de la línia alba les fibres anteriors es creuen amb les 
posteriors i les d’un costat amb les de l’altre. En l’origen cranial del recte 
de l’abdomen, la beina es redueix a una fina coberta que continua amb la 
fàscia pectoral. Aquest múscul, quan es contrau, apropa l’estèrnum a la símfisi 
pubiana. 
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INTERCOSTALS (Figura n.5 i 6)
La musculatura intercostal, junt amb els escalens, és necessària per a la mobilitat normal de la caixa 
toràcica. 

 - Els músculs intercostals externs s’estenen des dels tubercles costals fins al començament del 
cartílag costal, actuen sobretot en la inspiració forçada.
 - Els músculs intercostals interns s’estenen des dels angles de les costelles a l’estèrnum. Els 

músculs intercostals interns baixen les costelles i són, per tant, espiradors.
 - Els músculs intercostals íntims formen una capa separada dels intercostals interns pels vasos i 

nervi intercostals. Les seves fibres acaben en la vora interna del solc costal.
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MÚSCUL DIAFRAGMA (Figuras n.7 i 8)
El diafragma és un múscul de transició que separa la cavitat toràcica de l’abdominal. Múscul aplanat, 
sent la seva funció principal la respiració. L’inserció posterior te dos pilars que van a cercar: la segona 
vèrtebra lumbar l’esquerre, i la segona i tercera vertebres lumbars el dret, així com als seus discos 
intervertebrals adjacents.
Aquest múscul en la seva porció central no posseeix fibres musculars sinó que està format per teixit 
fibròtic tendinós denominat “centre frènic”, la perifèria està formada per fibres musculars que donaran 
nom a les diferents porcions musculars: Esternal, Costal i Lumbar. La porció lumbar d’aquest múscul 
presenta insercions en els últims arcs costals, formant arcs per als músculs psoes-ilíac i quadrat 
lumbar, dos a cada costat, i donant origen a la fàscia que recobreix el psoes; la fàscia ilíaca. La fàscia 
endotoràcica (toràcica) té continuïtat amb la fàscia transversallis (abdominal) en la porció esternal 
del diafragma.

Figura n.8

OBLICS EXTERN I INTERN (Figura n.9 i 10)
L’oblic extern s’origina mitjançant 8 llengüetes que s’insereixen en les costelles 5a a 12a. Aquestes 
llengüetes s’interdigiten amb les insercions del serrat anterior i del dorsal ample. Les seves fibres 
porten una direcció obliqua cap avall i endavant, les fibres de les tres últimes costelles, però, baixen 
cap al llavi extern de la cresta ilíaca. Com ja s’ha dit, l’aponeurosi de l’oblic extern es creua amb la 
del costat oposat i forma part de la beina del recte.

L’origen de l’oblic intern es reparteix entre l’interstici de la cresta ilíaca, el full profund de la fàscia 
toraco-lumbar i l’espina ilíaca anterosuperior. Les fibres porten una direcció antero-superior obrint-
se en ventall, distingint-se tres diferents terminacions; a la vora inferior de les 3 últimes costelles, a 
la beina del recte de l’abdomen, i uns 5 cm aproximadament per sobre del melic, en la línia arcuata. 
També participa en la formació de la beina del recte abdominal. 

Aquests dos músculs realitzen tant la inclinació lateral com la rotació del tronc. En la rotació l’oblic 
extern treballa amb l’oblic intern contralateral i en la lateroflexió treballen els dos del mateix costat.
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SERRAT ANTERIOR (Figura n.11 1-2-3)
El serrat anterior s’origina en les 8-9 primeres costelles. Des del 
seu origen el múscul s’estén per la paret toràcica fins la vora medial 
de l’escàpula en la seva totalitat. Està dividit en tres porcions 
escapulars. Les tres porcions traccionen l’escàpula cap endavant. 
També adhereix l’escàpula al tòrax actuant sinèrgicament amb els 
romboides. La porció inferior rota l’escàpula lateralment i porta 
a l’angle inferior cap a fora i cap endavant. Aquest moviment fa 
possible l’elevació del braç. Les tres porcions poden elevar les 
costelles i actuar com un múscul auxiliar de la respiració si la cintura 
escapular es manté fixa.

MÚSCUL ROMBOIDE (Figura n.12 2-3)
És de forma romboïdal força regular, hi ha dos ventres d’aquest 
múscul, un cervical (2) o romboide menor i un altre toràcic (3) o 
romboide major.
La seva inserció és a les apòfisis espinoses de la 6a - 7a vèrtebres 
cervicals fins a la 4a vèrtebra toràcica, tots dos fascicles es dirigeixen 
obliquament en direcció caudal fins a la vora vertebral de l’escàpula. 
La principal acció de tots dos fascicles és la fixació de l’escàpula 
tirant d’aquesta en direcció medial i cranial.

ESPLENI DEL CAP (Figura n.13 7-8)
Aquest múscul s’estén de les espinoses de les primeres tres o 
quatre primeres vèrtebres toràciques i de les 4 cervicals inferiors 
per inserir-se en l’apòfisi mastoide (8) del crani. La contracció de 
tots dos esplenis porta al cap i al coll vers l’extensió, mentre que la 
contracció unilateral provoca una flexió lateral amb rotació del cap i 
coll cap al mateix costat de la contracció.
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PARAVERTEBRALS (Figures n.14, 15 i 16)
L’iliocostal i el llarguíssim constitueixen la porció més superficial de la massa muscular dels erectors 
de la columna. S’inicien en la massa comuna de la regió sacrolumbar i prenen direcció proximal 
i ascendent, dividint-se en diverses porcions, determinades per les seves insercions i regions per 
les quals discorren. En el seu origen posseeixen una gran massa muscular preparada per aportar 
fibres musculars a totes les insercions toràciques i cervicals. L’iliocostal es compon de porció lumbar, 
toràcica i cervical. El múscul llarguíssim, per la seva banda, té una porció toràcica, una altra cervical 
i una tercera cranial. En contracció bilateral realitzen l’extensió de la columna, unilateralment fan la 
lateroflexió ipsilateral.

Figura n.16

SERRAT MENOR POSTEROINFERIOR (Figura n.17)
El múscul serrat menor posteroinferior està format per quatre 
digitacions que s’estenen de les espinoses de les dues últimes 
dorsals i de les dues o tres primeres lumbars fins a les vores 
inferiors de les quatre últimes costelles. Està recobert per el 
dorsal ample.
Aquest múscul està relacionat amb el seu homòleg superior 
per una aponeurosi que recobreix els músculs dels canals 
paravertebrals.
El serrat menor posteroinferior, per les seves escasses fibres 
musculars, observades en dissecció, s’assembla més a un 
lligament frenador de l’expansió toràcica inferior durant la 
inspiració forçada, que a un múscul dedicat a la dinàmica.

Figura n.17



BIOMECÀNICA DE L’ABDOMEN I EL TÒRAX

CARA ANTERIOR
Un excés d’activitat del recte abdominal implicarà una cifosi dorsal excessiva a més a més d’un 
enfonsament esternal. Sota aquestes condicions els rectes majors de l’abdomen tiraran a la vegada de 
l’estèrnum cap avall i del pubis cap amunt, d’aquesta manera, la pelvis en la seva totalitat estarà en 
inclinació posterior.

Per la seva banda, el pectoral major, si pren com a punt fix les costelles, tirarà de la cintura escapular 
“enrotllant” les espatlles en una posició cap avall i endavant sobre el tòrax, les escàpules quedaran 
coaptades a les costelles, en translació lateral i en una posició de ‘campaneig’ intern; amb aquest 
quadre, les cavitats glenoides miraran cap avall. Finalment, aquesta tensió arrossegarà cap a flexió el 
tram dorsal superior, podent-se sumar a l’enfecte ja mencionat del recte abdominal.

Aquest enfonsament esternal limitarà l’activitat del diafragma, que es veurà impossibilitat, durant 
la inspiració, per aixecar la caixa toràcica per la seva part anterior. El diafragma es veurà impel·lit a 
estirar el centre frènic des dels pilars que s’insereixen a la columna lumbar portant-lo cap avall i cap 
enrere, arrossegant a la fàscia endotoràcica amb ell. És important esmentar que la fàscia endotoràcica 
conté tots els elements del mediastí inclòs el cor, i uneix el centre frènic a la cara posterior de l’estern 
i a la columna dorsal i cervical, també està connectada amb el fetge i, a través del diafragma, amb els 
ronyons i el múscul psoes (figures n.2 i 3).
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CARA LATERAL
A continuació descriurem les accions de la musculatura lateral del tronc quan es troba en hipertonia i 
els seus efectes sobre el mateix.

Les fibres més posteriors del oblic intern estan ubicades a la part lateral del tronc, aquestes fibres, a 
nivell proximal, s’insereixen en les tres últimes costelles i en el cartílag costal, i a nivell distal, en la 
cresta ilíaca. Quan entren en hipertonia acostaran les costelles a l’ilíac, limitant l’elevació d’aquestes, 
i escurçant per tant el recorregut de la respiració, a la qual mantenen més aviat en fase expiratòria. 
Portaran també a l’ilíac cap a inclinació anterior o el tronc vers posterior.



La musculatura intercostal, que actuarà a l’uníson en tota la caixa toràcica, col·laborarà, si es troba 
en hipertonia, amb les fibres posteriors de l’oblic intern en el manteniment del bloqueig en espiració 
de la caixa toràcica abans esmentat. Davant d’aquest quadre, els serrats menors posteroinferiors, tot 
i que estan ubicats a la cara posterior del tronc, participaran en el manteniment d’aquesta disminució 
del diàmetre lateral del tòrax portant cap avall i endins els quatre últims arcs costals.

Les fibres més inferiors de l’oblic extern, si estan en hipertonia, poden afavorir la inclinació posterior 
de l’ilíac.

Figura n.5

Figura n.4

La fàscia que envolta a la musculatura adbominal està connectada a la fàscia toraco-lumbar que envolta 
a la musculatura paravertebral. En la figura n.4 es pot observar una secció des del pla horitzontal on 
es veu com  les veines del transvers i dels oblics, en arribar a la part posterior del tronc es fusionen en 
una de sola, per connectar-se amb la fàscia toraco-lumbar que envolta als erectors de la columna.

CARA POSTERIOR
La fàscia dorsal s’inicia a l’espina de l’omòplat, essent la continuació de la fàscia cervical. La fàscia 
dorsal es comú a la fascia lumbar de tal manera que el conjunt rep el nom de fàscia toraco-lumbar.

Es una capa fibrosa que completa el canal ossi format per la columna vertebral i la cara posterior de les 
costelles. Està formada per dues fulles, entre las quals trobem la musculatura paravertebral.

La capa superficial s’inserta en les apòfisis espinoses de les 
vèrtebres i recorre des del sacre fins les cervicals, on continua 
amb la fascia cervical, s’expandeix lateralment fins trobar-se amb 
la capa profunda (figura n.4). La capa més superficial es fusiona 
a nivell de les vèrtebres amb el múscul erector de l’espina, servint 
d’origen al múscul dorsal ample i al serrat postero-inferior.

La capa profunda neix en les apòfisis transverses i s’exten fins la 
cresta iliaca, lateralment s’expandeix fins els músculs oblic intern 
i  transvers de l’abdomen.
    

   Figura n.6
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Els músculs com el llarguíssim i l’iliocostal, que abasten tota 
la columna, impedeixen la caiguda cap endavant del tronc, 
participant també en el manteniment de la verticalitat de tot el 
cos. Seran els fascicles lumbars i toràcics d’aquests músculs els 
encarregats principals de mantenir la caixa toràcica al seu lloc.

Quan la musculatura superficial de la columna acumula una 
tensió excessiva, tendeix a treballar en corda d’arc, és a dir, la 
contracció de les seves fibres tira dels extrems cap al centre,  
tendint a rectificar la cifosi dorsal verticalitzant-la.

En observar la columna veurem que l’esquena tendeix cap al 
dors pla, tancant el tòrax en la seva part posterior i tirant del 
sacre cap amunt. En el cas d’una cadena posterior amb un 
excés de tensió, la curvatura fisiològica de la lordosi lumbar es 
converteix en un angle lumbo-sacre.

BANDES HORIZONTALS 
Els Drs. L Schultz i R Feitis han descrit, en el seu llibre “The Endless Web”, l’existència d’unes bandes 
horitzontals repartides al llarg del cos que actuen com a retinacles. Aquestes bandes son espessiments 
de la fàscia profunda, i tot i que no estan descrites als atles d’anatomia, les podem palpar per sota la 
pell. La seva ubicació no és regular, igual que el seu gruix i elasticitat. En aquest bloc ens interessarem 
per les bandes situades a nivell del tòrax i de la clavícula (figures n.8 i 9).    

Aquestes bandes poden restringir el moviment 
normal de la caixa toràcica, especialment la situada a 
nivell de l’apòfisi xifoide. 

La banda toràcica discorre per sota del pectoral 
major, rodejant el tronc, s’adhereix a l’angle inferior de 
l’escàpula i acaba les espinoses de la zona dorsal mitja.   

La banda clavicular passa per les clavícules, incloent el 
teixit que recobreix les dues primeres costelles, recorre 
l’espatlla donant la volta fins l’esquena, on acaba en la 
transició entre les vèrtebres toràciques i cervicals.   
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CADENA ESPIRAL
La cadena espiral embolica el cos en una doble hèlix ajudant a mantenir l’equilibri en tots els 
plans. La cadena espiral participa generant, compensant i mantenint les torsions, les rotacions i els 
desplaçaments laterals del cos. Aquesta cadena es va formar en un període tardà de l’evolució de 
l’espècie humana, de manera que les parts que la componen també formen part d’altres cadenes 
musculars. Això implica la participació d’aquesta cadena en innombrables funcions, fent que la seva 
disfunció afecti l’adequat funcionament del conjunt de cadenes. 

La funció general de la cadena espiral és generar els girs i les rotacions del cos. A través de contraccions 
isomètriques i excèntriques, estabilitzarà el tronc i el membre inferior per evitar que es pleguin en una 
rotació completa.



Anem a descriure breument la cadena espiral en el tronc per poder comprendre el seu recorregut i 
funcionament amb més detall. Iniciarem el recorregut d’aquesta cadena a nivell de l’EIAS i, seguint 
les fibres de l’oblic intern, que es fonen amb l’aponeurosi de l’abdomen, ens desplaçaríem fins a la 
línia alba on aquestes s’entrecreuen amb les fibres d’orientació contrària de l’oblic extern del costat 
oposat. Les fibres de l’oblic extern, a nivell del tronc, tenen una forta continuïtat miofascial amb el 
serrat anterior i aquest, al seu torn, comparteix, tal com es pot apreciar en dissecció (figura n.10), 
fibres musculars amb el romboide major i menor, el que ens porta directament a les espinoses de la 
columna vertebral. Partint d’aquest punt, i a través d’una làmina fascial contínua, aquesta cadena es 
perllonga fins al crani gràcies a l’espleni del cap, on acaba el seu recorregut.

A l’abdomen, una de les parts de la cadena constituïda pels oblics extern i intern (des de les costelles 
abdominals fins a la pelvis del costat oposat) pot ser molt més curta que l’altra, indicant un escurçament 
d’aquest tram. Un cop a la cara dorsal, formada pel serrat anterior, el romboide i l’espleni del cap, 
l’escurçament pot continuar per la mateixa cadena o, com passa freqüentment, ubicar-se al tram del 
costat contrari per compensar l’escurçament de la cara anterior. Cal recordar que en els patrons de 
rotacions compensatòries més complexos sol participar també el psoes.
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