
ANATOMIA DEL MALUC, CUIXA I GENOLL

PLÀNOLS FASCIALS DE LA CUIXA I GENOLL (Figures n.1, 2 i 3)

La fàscia glútia, després de desdoblar-se en diverses fulles formant plànols musculars, continua amb 
la fàscia de la cuixa. Aquesta fàscia és prima per la part interna i posterior, passant a ser gruixuda i 
resistent per davant i per fora, enrotllant-se sobre la cuixa i la cama de dalt a baix i de fora a dins. En 
arribar al genoll, aquesta fàscia s’espessa i envolta completament aquest complex articular. Acaba en 
els peus, després de prendre relleu en les articulacions del genoll i el turmell com ja vam explicar en 
el bloc anterior.

La fàscia de la cuixa està connectada directament amb la zona sacroilíaca i per extensió amb la 
columna. És de destacar, per la cara posterior de la cuixa, la continuïtat de teixit entre la inserció 
proximal dels isquiotibials i el lligament sacrotuberós, creant una connexió directa entre la musculatura 
paravertebral, a través de l’aponeurosi superficial que la recobreix i els isquiotibials.

Des de les cares lateral i medial de la cuixa irradien cap a la profunditat, en direcció a la línia aspra 
del fèmur, dos envans intermusculars o aponeurosis. L’extern separa el vast lateral del quàdriceps del 
bíceps femoral, i l’intern separa el vast intern dels músculs adductors. La fàscia de la cuixa separa, 
mitjançant una aponeurosis fina, el grup isquiotibial dels músculs adductors de la cuixa.
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El compartiment anterior envolta els músculs quàdriceps i sartori (figura n.6). Cal recordar que el 
recte anterior del quàdricps també creua l’articulació del maluc, fent flexió de la mateixa. El sartori 
és més superficial que l’anterior i uneix l’ EIAS amb la cara interna del terç superior de la tíbia, zona 
coneguda com pota d’ànec superficial. En ser biarticular realitzarà rotació externa amb abducció i 
flexió de maluc i sobre el genoll realitzarà la flexió amb rotació interna.

En el compartiment lateral hi trobem  l’espessiment de la fàscia lata (figura n.5-7). Aquest espessiment 
es denomina tracte iliotibial de Maissiat, és llarg i aplanat per la cara lateral de la cuixa i s’insereix 
en el Tubercle de Gerdy i fa de tendó al múscul tensor de la fàscia lata. Aquest múscul és abductor 
i rotador intern del maluc, però en sobrepassar l’articulació del genoll, produeix una flexió i rotació 
externa del  mateix quan està flexionat.

El compartiment posterior està format pels isquiotibials (figura n.7), compostos pels bíceps femoral, 
semimembranós i semitendinós. Com són biarticulars seran extensors del maluc i flexors del genoll. 
Els “semis” participen en la rotació interna de la tíbia quan el genoll està en flexió, i el bíceps, 
mitjançant el peroné, portarà a la tíbia cap rotació externa.

En el compartiment intern tenim al grup dels músculs adductors (figura n.8) format per sis músculs. 
Com el seu nom indica, fan l’adducció del fèmur, però segons sigui la seva inserció proximal més 
anterior o posterior, influiran en la flexió o extensió del fèmur. En ser el gràcil un múscul biarticular 
participarà, també, en la flexió i rotació interna del genoll.

La fàscia de la cuixa, finalment, envolta completament el genoll amb una espessa capa de teixit 
connectiu per dotar-la de major estabilitat i protecció. La càpsula articular del genoll és gruixuda i 
resistent, acabant d’aportar l’estabilitat necessària a aquesta important, i encara en evolució, articulació 
(figura n.4).

Figura n.4

Inclourem en aquest capítol la musculatura pèlvica que influeix sobre el maluc i el genoll. Encara que 
aquesta musculatura es troba fora dels paquets fascials anteriorment descrits, la seva acció sobre el 
fèmur no serà menor, per la qual cosa es considera adient incloure-la en la present descripció anatòmica. 
Aliant-se amb algun dels anteriors músculs ja descrits, participaran en les accions realitzades per 
aquests, sent per tant imprescindible treballar-los per aconseguir una millora del conjunt. Tant els 
compartiments fasciales que li són propis com la influència d’aquesta musculatura sobre la pelvis 
s’abordaran en un capítol posterior.



Figura n.5

Múscul gluti major (Figures n.5-1)
S’origina a nivell sacre-ilíac per a inserir-se en la cara posterior del fèmur, entre el trocànter major i 
la línia aspra. Posseeix una altra inserció més superficial que s’uneix al tracte iliotibial. Prenent com 
a punt fix la pelvis actua sobre el fèmur, col·locant-ho en extensió, també és un important abductor i 
rotador extern.

Múscul gluti mitjà (Figures n.5 -2)
Té el seu origen en l’ilíac. S’insereix, per mitjà d’un tendó, a la cara externa del trocànter major 
del fèmur. Sobre el fèmur és un rotador extern, abductor i extensor del maluc, les seves fibres més 
anteriors participen el la rotació interna i flexió del maluc.
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Múscul gluti menor (Figures n.5-3)
Situat per sota i anterior del precedent, s’insereix a la cara interna del trocànter major. Realitza la 
flexió i rotació interna del maluc; les fibres més posteriors poden realitzar l’extensió i la rotació 
externa de la mateixa, per la seva situació central en l’eix de rotació i de flexo-extensió del maluc.

Tensor de la fàscia lata (Figures n.5-4)
Situat a la part anterior, té el seu origen en l’espina ilíaca anterosuperior i en els primers centímetres 
del llavi extern de la cresta ilíaca, distalment s’uneix al tracte iliotibial. És un flexor del maluc, fent 
rotació interna i abducció del fèmur.

Múscul piramidal (Figures n.5-5)
Neix a la cara anterior del sacre, per la seva vora lateral, inserint-se en la vora superior del trocànter 
major del fèmur. És un rotador extern del fèmur.

Quadrat crural (Figura n.5-6)
Aquest múscul té la seva inserció en la vora lateral de la tuberositat isquiàtica i s’insereix en la cresta 
intertrocantérea del fèmur. Realitza la rotació externa i l’adducció del fèmur.



BIOMECÁNICA DE LA CADERA Y LA RODILLA

La musculatura de la cuixa juga un paper fonamental en la biomecànica de l’extremitat inferior. 
Aquesta musculatura s’aliarà per grups funcionals dins del seu compartiment fascial, creant d’aquesta 
manera patrons musculars que afectaran clarament la fisiologia del conjunt.

Analitzarem quines implicacions tindran cada un d’aquests grups, amb la musculatura que interactua 
amb ells, a la cuixa i al genoll. Per això prendrem la pelvis com a punt fix de referència.

 - COMPARTIMENT ANTERIOR
Com ja hem comentat, en el compartiment anterior trobem els músculs quàdriceps i sartori.

 • Sartori i quàdriceps
Si tenim al recte anterior del quàdriceps i al sartori en estat hipertònic, l’articulació coxofemoral es 
mantindrà en flexió permanent. A nivell del genoll, la hipertonia dels tres vasts i del recte femoral 
portarà el genoll cap a extensió provocant un recurvatum del mateix. La ròtula es veurà ascendida i 
coaptada contra el cartílag femoral i els còndils seran empesos cap enrere, de manera que tendiran a 
sobresortir per la cara posterior del genoll.

 ▪ Psoas-ilíac i vast intern del quàdriceps
A partir de la situació descrita anteriorment, el psoes pot activar-se participant en la flexió del 
maluc. Per la seva banda, i pel petit component de rotació externa del fèmur aplicada per sartori 
i psoes, el vast medial del quàdriceps pot desplaçar-se cap a frontal tirant de la ròtula i portant-la 
lleugerament cap a medial.

 ▪ Adductor llarg, menor i gràcil
Els tres músculs adductors citats participaran, per la seva orientació postero-anterior, en la flexió 
del maluc. 

 - COMPARTIMENT LATERAL
El compartiment lateral està format pel tracte iliotibial i la musculatura que tira d’aquest. Això 
conferirà a aquest compartiment unes característiques particulars, que vindran determinades per la 
musculatura pèlvica que tingui un paper predominant a nivell de cada acció. Per la qual cosa tindrem 
tres grups principals:

 • Rotadors interns: TFL i gluti menor (1)
El fèmur patirà una impactació del cap femoral en l’acetàbul, quan és portat en rotació interna per 
aquests músculs, ajudats per les fibres anteriors del gluti medià. Això pot desembocar en una coxartrosi 
protusiva. A nivell del genoll, aquest es veurà situat en un lleuger valg a causa del component de 
adducció que la rotació interna imposa al fèmur.

 ▪ Sartori, gràcil, semitendinós i vast lateral del quàdriceps
A partir de la situació descrita més amunt, els tres primers músculs portaran la tíbia en rotació 
interna situant al genoll encara més en valg. El peu, arrossegat per la rotació interna de la tíbia, 
caurà en pronació. Però aquesta aparença de peu pla que adopta el peu desapareix quan aquest 
és alliberat de la càrrega del cos. A causa de la rotació interna del fèmur, el recte femoral del 
quàdriceps desplaçarà la ròtula cap lateral tensant al tendó subrotulià.

 ▪ El gluti medià, rotador extern del fèmur per les seves fibres posteriors, entrarà en espasme 
defensiu per contrarestar l’acció del TFL i gluti menor.



 • Rotadors externs: gluti medià i quadrat crural (1)
La hipertonia del gluti major (fibres profundes) y medià, ajudat pel quadrat crural, portarà al fèmur 
cap a rotació externa. Això crearà una tendència a la translació anterior del cap femoral, el que pot 
desembocar en una coxartrosi extrusiva. A nivell del genoll, s’instal·larà un genu varo, a causa del 
component d’abducció que la rotació externa imposa al fèmur.

 ▪ Vast lateral del quàdriceps i bíceps femoral 
Aprofitant la situació abans descrita, el vast lateral del quàdriceps, que és la continuació funcional 
del gluti medià, participarà en la rotació externa del fèmur i tirarà la ròtula desplaçant-la cap a 
lateral i proximal. El bíceps femoral, ajudat per les fibres superficials del gluti major que tira del 
tubercle de Gerdy, portarà a la tíbia en rotació externa, quedant el genoll situat en var.

 • Abductors: gluti medià, major i TFL
Quan els músculs gluti major (fibres superficials), medià i TFL es mantenen en hipertonia portaran al 
fèmur cap a l’abducció, el que ocasionarà un var de genoll, que pot incorporar una lleugera rotació 
externa per l’acció dels gluti major (fibres profundes) i medià. En aquests casos apareixerà una 
depressió a la cara lateral de la massa glútia que ens indicarà aquest excés de tensió muscular (figura 
n.9).

                                   Figura n.9

 ▪ Peroneals llarg i curt
Els peroneals, per la seva banda, poden rebre la tensió que els arriba del compartiment lateral de 
la cuixa i tirar al seu torn del 5è MTT i del cuboide, portant al peu cap a pronació i instal·lant un 
veritable peu pla. 

(1) Cal no oblidar que aquests moviments tenen lloc en el pla horitzontal a partir de les rotacions del fèmur, així doncs, les adduccions 
i abduccions no seran primàries sinó el resultat de les primeres.

 - COMPARTIMENT POSTERIOR
En el compartiment posterior trobem els músculs semimembranós i semitendinós al costat del bíceps 
femoral.

 • Gluti major, semimembranós i semitendinós
Quan les fibres profundes del gluti major, que s’insereixen a l’extrem superior del fèmur, entren en 
estat hipertònic, portaran al fèmur cap a extensió permanent. A causa d’aquesta extensió coxofemoral, 
els isquiotibials interns entraran en retracció tirant de la tíbia cap enrere i creant un recurvatum de 
genoll, amb un clar component de rotació interna del genoll que instal·larà un lleuger valg de genoll.

 ▪ Soli i flexors dels dits
El soli i la musculatura flexora dels dits poden solidaritzar-se amb els isquiotibials interns, portant 
a la tíbia cap inclinació posterior el primer, i el segon portarà el peu cap a buit amb els dits en 
martell.



 ▪ Psoas, quàdriceps, popliti
El psoes entrarà en espasme per contrarestar aquesta extensió permanent de maluc, podent 
provocar molèsties a nivell d’engonal i maluc. El quàdriceps intentarà frenar tant l’extensió de 
maluc com el recurvatum de genoll, podent aparèixer problemes per excés de tensió a nivell del 
tendó rotulià, lligament creuat posterior, o síndromes com condromalàcia rotuliana o Osgood-
Slatter. Finalment, el popliti, que és l’estabilitzador dinàmic del genoll, entrarà també en espasme 
defensiu davant la hiperextensió de genoll.

 - COMPARTIMENT INTERN
En el compartiment intern trobem als cinc músculs que formen el grup adductor.

 • Adductors: major, mitjà i menor, gràcil i pectini
Davant d’un grup adductor en estat de permanent tensió, el fèmur serà portat cap a l’adducció, 
provocant un valg de genoll amb un lleuger component de rotació externa. Aquest valg passa en el 
pla frontal, i és diferent al valg descrit en els compartiments lateral i posterior. Per la seva inserció a 
la branca isquiopubiana l’adductor major portarà a l’ilíac en sentit d’inclinació posterior, mentre que 
la resta d’adductors per la seva inserció propera a la símfisi del pubis el portaran cap a la incliclinació 
anterior. El gràcil participarà, al seu torn, en la flexió del genoll.

 ▪ Gastrocnemi medial i tibial posterior
Si el gastrocnemi medial i el tibial posterior es solidaritzen amb la tensió que els hi arriba dels 
adductors, poden portar al peu vers la supinació. En efecte, tirant del calcani cap a inclinació 
externa el primer, i per la tracció del segon sobre els ossos del tars.

EQUILIBRI TRANSVERSAL DE LA PELVIS

L’equilibri transversal de la pelvis està assegurat per l’acció conjunta dels abductors i adductors 
que impedeixen translacions en el pla frontal (figura n.10). Si per algun motiu, per exemple llargues 
passejades sobre una superfície inclinada (vora del mar), aquest equilibri de forces desapareix passant 
a dominar els adductors d’un costat i els abductors del contrari, la pelvis patiria un desplaçament 
lateral cap al costat en què dominen els adductors (figura n.11).

En el cas de la figura n.11 podem apreciar com els abductors del costat dret (fibres superficials del gluti 
major, fibres del gluti mitjà i gluti menor més el TFL) estan escurçats, igual que el grup de músculs 
adductors del costat esquerre. Aquest patró, si es manté en el temps, predisposarà vers una retracció 
fascial d’aquests músculs. Per contra, la musculatura abductora del costat esquerre i els adductors del 
costat dret estan treballant en estirament, el que els predisposarà a lesions i patologies diverses.
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