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Abstrakt 

 

Název diplomové práce: Vliv intraabdominálního tlaku na stabilitu bederní 

páteře 

 

Vymezení problému: Hlavním problémem, kterým se zabývá tato 

diplomová práce, je mechanismus stabilizace bederní páteře a vliv 

intraabdominálního tlaku na stabilitu bederní páteře. 

  

Cíle práce: Cílem mé diplomové práce je vyhledat, vyhodnotit a zpracovat 

veškeré dostupné zdroje a přiblížit problematiku IAP a jeho vlivu na bederní 

páteř. Práce by měla poskytnout co nejširší náhled do problematiky působení IAP 

na stabilitu bederní páteře, shrnout různící se názory do jedné práce a umožnit tak 

jednodušší orientaci v dané problematice 

 

Metoda: Práce je zpracována jako rešeršní, se zaměřením se na zpracování a 

vyhledání literatury, která se týká dané problematiky. Zařazeny jsou studie od 

roku 1950 po současnost. K tomu mi poslouží různé zdroje odborné literatury, 

internet a konzultace s vedoucím mé diplomové práce. 

  

Výsledky: Nárůstem IAP, který je zajištěn synchronní kontrakcí bránice, svalů 

pánevního dna a m. transversus abdominis, je možno efektivně stabilizovat páteř. 

Avšak nelze s jistotou určit, zda je tento podpůrný mechanismus stability bederní 

páteře skutečně využíván nebo je její stabilita zajišťována kontrakcí svalů, 

vedoucích k nárůstu IAP a ten je jen vedlejším produktem jejich aktivity. 

 

Klíčová slova:  

 Nitrobřišní tlak, bederní páteř, stabilita páteře 
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Abstract 

 

Title of thesis: Influence of intra-abdominal pressure on the stability of the 

lumbar spine 

 

Definition of the problem: This thesis addresses the problem of the stabilization 

mechanism of the lumbar spine and the influence of intra-abdominal pressure on 

the stability of the lumbar spine. 

  

Objectives: The aim of my thesis is to locate, evaluate and process all available 

resources and to bring up the issue of IAP and its influence on the lumbar spine. 

The work should provide the widest possible insight into the problems of IAP 

effects on the stability of the lumbar spine, summarize differing opinions, and 

allow easier orientation in the isme. 

 

Method: The work is treated as a search, focusing on the processing and 

retrieval of literature concerning the issue. Studies included range from 1953 to 

present. To which I will use a variety of sources of literature, internet and 

consultation with the head of my thesis. 

 

Results: The increase in IAP, which is provided by a synchronous 

contraction of the diaphragm, pelvic floor muscles and m. transversus abdominis, 

can effectively stabilize the spine. But you can not determine with certainty 

whether this mechanism to support the stability of the lumbar spine is indeed used 

or the stability is provided by contraction of muscles, leading to an increase in 

IAP, and that is just a byproduct of their activities. 

 

Keywords:  

 Intra-abdominal pressure, lumbar spine, spinal stability 
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1 SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK 

 

CNS   centrální nervová soustava 

EMG   elektromyografie 

ES   m. erector spinae 

et al.   a kolektiv 

IAP   intraabdominální tlak 

lig.   ligamentum 

Lp   bederní páteř 

m.   musculus 

mm.   musculi 

obr.   obrázek 

TA   m. transversus abdominis 
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2 ÚVOD 

V dnešní době, kdy jsou bolesti bederní páteře považovány za civilizační 

chorobu, se stává otázka intraabdominálního tlaku a jeho vlivu na bederní páteř 

stále více diskutovanou. 

Sedavý způsob života, obezita, stále méně pohybové aktivity, to všechno 

jsou faktory přispívající k nedostatečné funkci svalů, které zajišťují stabilizační a 

podpůrnou funkci bederní páteře zvýšením intraabdominálního tlaku při zvedání 

břemen, ohýbání či jakékoli jiné potřebě podpořit bederní páteř a její 

meziobratlové ploténky.  

V poslední době se téměř „roztrhnul pytel“ se studiemi zabývajícími se 

vlivem dýchání a fyzických aktivit na intraabdominální tlak, studiemi řešícími 

vliv IAP na bederní páteř a to jak u pacientů s bolestmi v oblasti bederní páteře, 

tak i u lidí zdravých. V tomto nesčetném množství názorů a článků, je velmi 

snadné ztratit přehled. Cílem této diplomové práce je tedy rešeršní zpracování 

doposud publikovaných studií, které by mělo poskytnout co nejširší náhled do 

problematiky působení IAP na stabilitu bederní páteře. Shrnout různící se názory 

do jedné práce a umožnit tak jednodušší orientaci v dané problematice. 

Pro pochopení mechanismu stabilizace páteře je důležité znát její anatomii, 

kineziologii a biomechaniku. První část práce se tedy snaží alespoň povrchově 

obsáhnout tyto teoretické poznatky, definovat stabilitu/instabilitu bederní páteře a 

mechanismus intraabdominálního tlaku. Hlavní částí práce je rešeršní shrnutí 

publikovaných článků zahrnující různící se názory na možnost stabilizace bederní 

páteře mechanismem IAP. Zjišťuje důvody vedoucí k hypotézám podporujících 

názor, že mechanismus IAP je schopen dostatečně stabilizovat bederní páteř, i 

důvody hypotéz kritizujících tento názor.  Zmiňuje svaly, které se podílejí na 

tvorbě IAP a zaměřuje se specielně na bránici, která má v tomto konceptu 

stabilizace bederní páteře zvláštní význam pro svou duální funkci. 
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3 SOUČASNÝ STAV BÁDÁNÍ 

Pro pochopení jakým způsobem může IAP ovlivňovat bederní páteř a její 

stabilitu je nutné znát její anatomii a biomechaniku, anatomii břišních svalů a 

jejich funkci. Jelikož cílem této diplomové práce není dopodrobna rozebírat tyto 

anatomické a biomechanické poznatky, ve svém úvodu je jen krátce připomíná. 

Pro hlubší studium je možno využít učebnice anatomie od Čiháka [14] nebo 

Palastangy [72]. Anatomií břišních svalů a jejich funkcí se ve svých publikacích 

zabývají například Norris [68], Richardson et al. [88], okrajově i Otáhal et al. [71] 

a mnoho dalších autorů. Anatomii ligamentózního aparátu páteře a jejich funkci 

při zpevnění páteře je možné opět hlouběji nastudovat v učebnicích anatomie. 

Znát anatomii a funkci břišních svalů je však pro další porozumění této diplomové 

práci velmi důležité, zejména pro pochopení jakým způsobem působí jejich 

kontrakce na páteř a trup, a proto nelze tuto její část vynechat. V současných 

publikacích o biomechanice je možno si připomenout velký význam 

meziobratlových disků, které kompenzují nárazové síly během pohybu a 

mechanismus, jakým tuto kompenzaci zajišťují. A v neposlední řadě i 

biomechaniku bederní páteře při jejích pohybech. Mezi autory významných, volně 

dostupných biomechanických publikací patří například Otáhal et al. [71] nebo 

Norris [68]. 

 Při snaze pochopit jakým mechanismem je možné zajistit efektivní 

stabilitu páteře, je nutné definovat co vlastně stabilita či instabilita páteře 

znamená. Jedním z nejznámějších autorů, který definoval stabilitu páteře je 

Panjabi. Aby určil, kdy je páteř stabilní a kdy už ne, přišel s konceptem neutrální 

zóny. Což je zóna, kde se pohyb nachází na začátku rozsahu pohybu, dříve než 

nastane aktivní nebo pasivní odpor. [76, 74, 75] Z toho konceptu pak vychází i 

mnoho dalších autorů, jako na příklad Kolář [47], Špringrová [87], Véle [88] nebo 

Richardson et al. [81]. Ať už je stabilita bederní páteře definována jakkoliv, autoři 

zabývající se touto problematikou se shodují na tom, že se jedná o dynamický děj, 

při kterém svalová koaktivita zajišťuje potřebnou tuhost kloubu koordinovanou 

prostřednictvím aktivity agonistů a antagonistů trupu. Mezi autory podporující 

tento názor patří Norris [68], McGill et al. [58], Cholewicki [43], Kolář [47], 

Richardson, Hodges et al. [81] a mnoho dalších. Nestabilní páteř tedy není 
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schopna udržet správné nastavení obratlů a vyznačuje se zvýšeným rozsahem 

pohybu, který není pod dostatečnou svalovou kontrolou [68]. Podle Panjabiho je 

v takové situaci stabilizační systém páteře neschopen udržet neutrální zónu ve 

fyziologickém rozmezí [73, 74, 76] a její rozsah se zvětšuje [75]. Tento 

stabilizační systém páteře rozděluje Panjabi [73] i Norris [68] na tři systémy a to 

aktivní, pasivní a neurální, které spolu za fyziologických podmínek úzce souvisí a 

vzájemně spolupracují. Aktivní systém, který je tvořen svalovým aparátem, by 

pak mohl být rozdělen podle Bergmarka [7] na svalový systém globální a lokální. 

Globální svalový systém zajišťuje spíše celkovou stabilizaci trupu, zatímco 

lokální svalový systém stabilitu segmentální. 

 Otázkou jak by mohl IAP přispívat stabilitě bederní páteře se zabývá 

mnoho autorů. McGill et al. [59, 57], Hodges et al. [33], Aspden [5], Cholewicki 

et al. [43]  nebo Morris et al. se domnívají, že nárůstem IAP dochází ke 

vzniku extenzorovému momentu sil, který pak snižuje zatížení páteře. Jiné studie 

[34, 32, 19, 7] zas předpokládají, že význam IAP může být v udržení vertebrální 

pohybové jednotky a regulaci meziobratlového pohybu. Zda je mechanismu IAP 

schopen zajistit dostatečnou stabilitu bederní páteře, se ve svých studiích snaží 

prokázat Essendrop et al. [18] nebo Cholewicki et al. [42]. Obě studie podporují 

názor, že nárůstem IAP je možné efektivně stabilizovat bederní páteř, ale zároveň 

poukazují na to, že není možné odlišit, zda tuto stabilitu zajišťuje IAP nebo 

kontrakce svalů vedoucí k jeho nárůstu. Někteří autoři jako například Marras a 

Mirka [55], Roussos [83] nebo McGill a Norman [59, 60] zas tvrdí, že stabilizující 

efekt IAP bude rušen flekčním momentem vznikajícím kontrakcí m. rectus 

abdominis a zamýšlejí se nad tím, jestli IAP není jen vedlejším produktem 

aktivity břišních svalů. 

 Svaly, které se podílejí na vytváření IAP jsou především bránice, svaly 

pánevního dna a m. transversus abdominis [29, 30, 68, 40]. Tyto svaly jsou také 

aktivovány před počátkem pohybu končetin a dříve než ostatní svaly trupu. To ve 

svých studiích dokazují například Hodges et al. [30, 38, 40, 37, 39], Cresswell et 

al. [11, 12], Richardson et al. [81]. Mnoho autorů předpokládá významnou funkci 

m. transversus abdominis, vzhledem k tomu, že svou kontrakcí nevytváří flekční 

moment, jako povrchové břišní svaly a nepůsobí tak proti odlehčujícímu efektu 
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IAP na páteř [15, 4, 6, 56]. Schopnost tohoto svalu ovlivnit stabilitu páteře by 

však nebyla možná bez současné aktivity bránice a svalů pánevního dna [30, 29]. 

 Bránice totiž neplní jen funkci nádechovou, ale je má důležitou posturální 

funkci. Svou kontrakcí zabraňuje posunu břišního obsahu do hrudníku a podílí se 

na nárůstu IAP [27, 4, 59]. Hodges a Gandevia [34, 33], Schultz et al. [85] ve 

svých studiích prokazují, že během pohybů končetin je aktivita bránice udržována 

a modulována na frekvenci dýchání a pohybu končetin, tím přispívá mechanické 

stabilizaci trupu i udržení ventilace. Pokud však dojde ke zvýšení nároků na 

dýchání, CNS upřednostňuje dechové funkce nad posturálními. Aktivita bránice 

spojená s posturální kontrolou klesá a ta pak musí být zajišťována jiným 

mechanismem. [36] 
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4 METODIKA 

4.1 Cíle práce 

Hlavním cílem této práce je snaha objasnit téma, jakým způsobem a jestli 

vůbec IAP pomáhá stabilizovat bederní páteř, popřípadě jaké další mechanismy 

mohou přispívat stabilizaci bederní páteře. Práce se dále snaží zmapovat výsledky 

provedených výzkumů, které souvisí s tímto tématem.  

 

4.2 Řešené otázky 

Otázka 1: Jaký význam má IAP při stabilizaci bederní páteře? 

Otázka 2: Které svaly a jakým způsobem stabilizují bederní páteř? 

Otázka 3: Jaké je vzájemné působení IAP a bránice při stabilizaci páteře? 

Otázka 4: Jaký vliv má dýchání na udržení IAP a aktivitu svalů stabilizujících 

bederní páteř? 

 

4.3 Metodologie práce 

V mé práci je proveden přehled literatury ve formě komentované literární 

rešerše. K hledání výzkumů byly použity tyto databáze: Medline, PEDro, EBSCO. 

Zahraniční články jsem získala s využitím Národní lékařské knihovny, knihovny 

FTVS UK a na internetových stránkách. Klíčová slova byla hledána na oficiálních 

stránkách zahraničních časopisů. Cílem je nalezení titulů a abstraktů všech 

vhodných zdrojů, zároveň vyloučení nevhodných zdrojů a získání primárních 

dokumentů včetně jejich analýzy. Takto získaná jsou zpracována tématicky do 

jednotlivých kapitol a podkapitol mé diplomové práce.  
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5 DESKRIPTIVNĚ-ANALYTICKÁ ČÁST 

5.1 Anatomie bederní páteře 

Páteř dospělého člověka je složena z 33 obratlů. Tvoří ji 5 obratlů, které 

druhotně splývají v kost křížovou a 4 obratle srůstající v kost kostrční. Tyto úseky 

jsou souborně označovány jako nepohyblivá část páteře. Zbývajících 24 obratlů, 

vytvářející pohyblivou část páteře, je rozděleno mezi krční (7 obratlů), hrudní 

(12 obratlů) a bederní (5 obratlů) úsek páteře. 

Každý obratel má tři hlavní, odlišně fungující složky. Je to tělo obratle 

(corpus vertebrae), uložené vpředu, které tvoří část nosnou. Kraniálně i kaudálně 

končí téměř rovnou meziobratlovou plochou (facies intervertebralis), s níž je za 

čerstva spojena chrupavčitá meziobratlová destička. Discus intervertebralis, 

meziobratlová destička, je útvar z vazivové chrupavky. Má tvar a rozsah 

intervertebrálních ploch obřadových těl, s nimiž se spojuje. Třetí složkou je 

oblouk obratle (arcus vertebrae), který chrání míchu, a je zezadu připojen 

k obratlovému tělu. [14] 

Anatomie bederní páteře obsahuje páteřní kosti a skloubení, ligamenta, 

meziobratlové destičky, facetové klouby a sakroiliakální skloubení. Tělo 

bederního obratle je mnohem silnější než ostatní v krčním a hrudím úseku. 

Nemají žádná foramina transversaria ani kloubní plochy pro žebra. Terminální 

plochy obratle mají ledvinovitý tvar s téměř souběžnou horní a spodní plochou, 

kromě obratle L5 , který je vpředu vyšší než vzadu. Processi spinossi vybíhají 

téměř horizontálně vzad, jsou v úrovni spodní poloviny těla obratle a od 

zesíleného posteriorního konce více klesají. Ten je u L5 často zaoblený. Processi 

articulares jsou párové kloubní výběžky připojené za pediklem. Processus 

articulares superiores míří kraniálně a obratel je jimi sklouben s předchozím 

vyšším obratlem. Processus articulares inferiores se spojují s kloubními výběžky 

nižšího obratle. V místech skloubení jsou kloubní plošky processi articulares 

povlečené chrupavkou. Příčné výběžky, processi transversi, jsou s výjimkou 

pátého bederního obratle krátké a úzké, vybíhají po stranách z těla obratle a 

pediklu laterálně a mírně dorzálně. Processus transversus L5 je krátký a silný a 

může být spojený s laterální částí sakra. [72, 14] 



17 

 

5.2 Anatomie břišních a hlubokých zádových svalů 

Hluboká vrstva zádového svalstva (nebo také paraspinální svaly) je 

tvořena silným sloupcem vlastních svalů zádového původu (proto označovány i 

jako autochtonní svaly zádové) na obou stranách páteře po celé její délce, od sakra 

až k bazi lební. Tato svalová masa je složena z mnoha jednotlivých a 

překrývajících se svalů, které se připojují k trnovým a příčným výběžkům 

páteřních obratlů. Funkce těchto svalů je extenze a rotace páteře. Hluboké zádové 

svaly jsou kryty lumbodorzální fascií, která se v bederním úseku páteře dělí na 

dvě vrstvy, lamina superficialis a lamina profunda. Povrchový list této fascie je 

připojen k příčným výběžkům bederních obratlů. Na laterálním okraji hlubokého 

svalstva zádového spolu lamina superficialis a lamina profundus splývají a ze 

zevního okraje tohoto spojení pak začíná m. transversus abdominis. Ve spodní 

části bederní páteře tato fascie vytváří fascii lumbální, která slouží k připojení 

dalších svalů zahrnujících i svaly břišní stěny. [71, 14] 

M. erector spinae leží po stranách páteře. V bederním úseku je největší a 

tvoří silnou masu, která se v kraniálním směru rozděluje ve tři sloupce. Je to část 

laterální – m. iliocostalis, střední – m. longissimus a část mediální – m. spinalis. 

Ve svém kraniálním průběhu ztrácí m. erector spinae na svém objemu a vsouvá se 

mezi obratle a žebra. [71] 

Mm. multifidi jsou hlubší snopce, které jdou od kosti křížové, od processi 

mamillares bederních obratlů a od každého příčného výběžku hrudních a krčních 

obratlů vždy k většímu počtu trnových výběžků výše uložených obratlů až 

k axisu. Podle Véleho provádějí tyto svaly vzájemné nastavení obratlů již při 

anticipaci pohybu a svou aktivitou snižují axiální tlak na meziobratlové ploténky 

bederní páteře. [14, 88] 

Mm. interspinales jsou svaly uložené mezi trnovými výběžky sousedících 

obratlů a pomáhají při záklonu. Mm. intertransversarii  jsou drobné svaly mezi 

příčnými výběžky obratlů a pomáhají při úklonu. [71, 14] 

M. obliquus externus abdominis je sval umístěný na anterolaterální straně 

břicha, jehož vlákna jdou v kaudálním a mediálním směru. Jeho začátek je 

připojený na zevní plochy posledních osmi žeber. Sval se proplétá s m. serratus 
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anterior a m. latissimus dorsi, jeho laterální snopce se pak upínají na cristu iliaca, 

mediální snopce jsou vedeny do aponeurózy, která tvoří povrch předního listu 

pochvy přímého svalu břišního. Je synergistou m. rectus abdominis, při 

jednostranné kontrakci uklání páteř homolaterálně a rotuje páteř na stranu 

protilehlou. Navíc se také účastní břišního lisu. [68, 71, 14] 

M. obliquus internus abdominis  je menší a tenčí než zevní šikmý břišní 

sval, pod kterým je uložen.  Jeho začátek vychází z ligamentum inguinale, crista 

iliaca a z lumbodorzální fascie. Snopce svalu se pak k úponu vějířovitě rozbíhají 

ve směru přibližně od spina iliaca anterior superior a upínají se na spodní hranu 

posledních tří žeber, do aponeurosis musculi obliquii interni a do linea alba. Tento 

sval kromě flexe a homolaterální rotace trupu pomáhá udržet břišní orgány a 

účastní se na modulaci intraabdominálního tlaku, čímž se podílí na stabilizaci 

osového orgánu. Účastní se také dechových pohybů. [68, 71, 14, 81] 

M. transversus abdominis tvoří nejhlubší vrstvu břišní stěny. Jeho začátek 

vychází z ligamentum inguinale, crista iliaca, z vnitřní plochy chrupavek 

posledních šesti žeber a z lumbodorzální fascie. Sval končí širokou aponeurózou, 

která prochází horizontálně ke střední linii a upíná se do linea alba. Tento sval má 

více stabilizační funkci než pohybovou. Jeho funkcí je preaktivace při jakémkoliv 

pohybu horních a dolních končetin. Oplošťuje břišní stěnu, kterou přitlačuje 

k páteři, zvyšuje intraabdominální tlak a pomáhá udržet břišní útroby, změnou 

napětí břišní stěny se účastní dýchacích pohybů břišní stěny. Účastní se také rotací 

trupu. [68, 71, 14, 87] 

M. rectus abdominis je dlouhý plochý sval táhnoucí se po celé délce přední 

části břicha. Je připojen k os pubis mezi symfýzou a tuberculum pubicum a 

probíhá až k processus xiphoideus a chrupavčitému zakončení 5. - 7. žebra. Jeho 

hlavní funkcí je flexe trupu, spolupůsobí při břišním lisu a je také pomocným 

svalem expiračním. [14, 71] 

M. quadratus lumborum má začátek na crista iliaca, ligamentum 

iliolumbale, na processi costales bederních obratlů a upíná se na 12. žebro. Tento 

sval se účastní extenze bederní páteře, při jednostranné kontrakci uklání bederní 

páteř a svým tahem posledního žebra kaudálně pracuje i jako inspirační sval tím, 

že se stává oporou pro kontrakci bránice. [71, 14] 
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Přestože z anatomického hlediska do této skupiny bránice nepatří, pro její 

významnou stabilizační funkci by neměla být opomenuta. Bránice (diaphragma) 

je plochý, dvojkopulovitě formovaný sval, který odděluje dutinu hrudní od dutiny 

břišní. Vrchol brániční kopule tvoří šlachovité centrum tendineum, od kterého se 

paprskovitě rozbíhají svalová vlákna kaudálně k úponům na periferii. Lumbální 

část bránice odstupuje od těl obratlů Th12 – L4, od ligamentum arcuatum mediale 

et laterale. Kostální část odstupuje od vnitřní plochy 7. – 12. žebra a její vlákna 

komunikují s vlákny m. transversus abdominis. Sternální část bránice odstupuje 

od vnitřní plochy processus xiphoideus. Bránice je nejen hlavním inspiračním 

svalem, ale jak již bylo řečeno, má také velmi důležitou funkci stabilizační. Díky 

svým úponům může ovlivnit bederní lordózu, pohyby žeber a nastavení hrudníku 

a páteře. Má významný vliv na stabilizaci páteře pomocí intraabdominálního 

tlaku, při stabilizaci páteře se oplošťuje nezávisle na dýchání. Stabilizační funkce 

bránice by měla při správném timingu předcházet aktivaci břišních svalů. [14, 88, 

81] 

5.2.1 Funkce břišních svalů 

Funkce těchto svalů závisí na jejich anatomickém začátku a poloze. 

M. rectus abdominis a laterální snopce m. obliquus externus abdominis zajišťují 

především flexi trupu, zatímco m. obliquus internus abdominis a m. transversus 

abdominis jsou považovány za hlavní stabilizátory páteře. 

Pokud jsou pánev a hrudník fixovány, břišní svaly udržují vnitřní útroby 

tlakem na břišní dutinu. Když je fixována pánev a páteř, tyto svaly stlačují spodní 

část hrudníku a podporují výdech. Při fixované pánvi a přímém předklonu 

hrudníku jsou břišní svaly aktivní na obou stranách, ale pokud tyto svaly pracují 

pouze na jedné straně, trup se uklání na tuto stranu a rotuje na stranu opačnou. Při 

fixovaném hrudníku a oboustranné aktivitě břišních svalů je pánev tažena vzhůru 

(dochází tedy k jejímu podsazení). [71] 

M. transversus abdominis se zapojuje do aktivity již při iniciaci pohybu 

pro stabilizaci trupu při pohybu končetin. Při namáhavých aktivitách jako je sport 

či zdvihání, pak břišní svaly stabilizují trup a zajišťují pevný základ pro pohyby 

horních a dolních končetin. [68] 
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5.3 Anatomie a funkce  ligamentózního aparátu páteře 

Ligamenta páteře můžeme rozdělit do dvou skupin. Jsou to dlouhé vazy, 

které podélně poutají celou páteř a krátké vazy, které spojují oblouky a výběžky 

sousedních obratlů. [14] Tyto vazy slouží k ochraně nervových struktur tím, že 

omezují pohyb každé funkční spinální jednotky. Zároveň také absorbují energii 

při rychlých a potencionálně škodlivých pohybech. 

Mezi krátká ligamenta patří ligamenta flava, ligamneta intertransversaria, 

ligamneta interspinalia a ligametum supraspinale. Ačkoliv jsou tyto vazy 

popisovány jako jednotlivé struktury, svými okraji se spojují a pracují společně 

jako funkční jednotka. Tím se vysvětluje otázka, jak mohou stabilizovat páteř. 

[14, 68] 

Ligamenta flava spojují oblouky obratlů. Jejich laterální vlákna jsou 

spojena s pouzdrem facetového kloubu a vytváří zadní stěnu spinálního kanálu. 

Přední okraj ligamenta interspinale (spojující trnové výběžky) je pokračováním 

ligamenta flava, zatímco zadní okraj tohoto ligamenta je zesílený v ligamentum 

supraspinale. Pokud je páteř v neutrálním postavení a meziobratlové disky jsou 

tedy stlačovány, je liq. flavum bederní páteře v neustálém předpětí. Toto 

ligamentum je nejvíce elastická tkáň v těle. [14, 68, 71] 

Ligamentum supraspinale se spojuje s dorzolumbální fascií, která při 

rotacích přichází do kontaktu s hlubokými břišními svaly. Tak mohou být síly 

vytvářené hlubokými břišními svaly přenášeny přes dorzolumbální fascii, 

prostřednictvím lig. supraspinale, přímo na lig. flavum a toto ligamentum pak 

chrání míchu před možnými deformacemi. To je jedna z cest, jak se mohou 

hluboké břišní svaly účastnit stabilizace páteře. [68] 

Lig. interspinale se spojuje s lig. supraspinale a následně s dorzolumbální 

fascií a vytváří tak ligamentózní komplex, který připojuje zádové fascie k bederní 

páteři. Významnost tohoto systému je v přenosu napětí vytvářeného na 

končetinách do páteře, takže i relativně vzdálená muskulatura končetin má 

zásadní vliv na rehabilitaci spinálních funkcí. [68] 

Mezi dlouhé vazy páteře patří ligamentum longitudinale anterius et 

posterius. Lig. longitudinale posterius se rozkládá po celé délce páteře a spojuje 
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obratlová těla po jejich zadní ploše, tedy po přední stěně páteřního kanálu. Toto 

ligamentum patří mezi nejslabší vazy v těle. Lig. longitudinale anterius spojuje 

obratlová těla po přední straně páteře po celé její délce. Toto ligamentum se 

naopak řadí mezi nejsilnější vazy v těle. [14, 68, 71] 
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5.4 Biomechanika bederní páteře 

Geometrie lidské páteře je odlišná na každé míšní úrovni, jako v zakřivení 

facetových kloubů, rozměrech obratlů a výšce meziobratlových disků. I mezi 

jedinci podobného vzrůstu existuje variabilita v odezvách obratlů. [51] 

Intervertebrální kinematika tvoří podstatu pohyblivosti celé páteře. 

Meziobratlový disk je jedním z hlavních elementů přenosu sil mezi obratli a 

základním prvkem pohybu, ale stejně důležitý význam má i odezva facetových 

kloubů. [71] 

5.4.1 Meziobratlové disky 

Mechanická odezva meziobratlových disků v oblasti bederní páteře má 

svůj význam v mnoha zdravotních problémech. Meziobratlové disky na úrovni 

L4/5 a L5/S1 jsou místa, která bývají často spojována s klinickými problémy a 

rozvojem chorob páteře. [51, 46] Podle Millera je během stoje 12-25% axiálního 

tlaku přenášeno mezi sousedící obratle prostřednictvím facetových kloubů a 

zbytek těchto kompresních sil pohlcují meziobratlové disky. Mechanické 

vlastnosti disku se během dne mění, kdy se jeho výška snižuje až o 0,75 mm, což 

je způsobeno ztrátou vody. Během spánku však disk regeneruje a vrací se do své 

původní výšky, která činí přibližně 10 mm. [71] 

Meziobratlový disk spojuje těla dvou sousedících obratlů. Je tvořen třemi 

základními komponentami. Patří mezi ně nucleus pulposus, annulus fibrosus a 

okrajové hyalinní chrupavky. Meziobratlový disk bederní páteře je největší 

neprokrvená struktura v těle a je závislá na výměně tekutin, která je zajištěna 

pasivní difuzí – ta je podporována pravidelným pohybem. V příčném řezu má tvar 

elipsy, podobá se hydrostatické struktuře, která má šest stupňů volnosti pohybu 

mezi jednotlivými obratli. Jeho schopnost přenosu sil je závislá na tvaru a 

geometrii přiléhajícího obratle. Pokud je disk vystavený ohýbání a stlačování, 

annulus fibrosus a nucleus pulposus mu poskytují podporu proti kompresivním 

silám. [46, 71, 68] 

Horní a spodní plochy obratlových těl jsou ohraničené hyalinní 

chrupavčitou vrstvou (některými autory označovanou okrajová ploténka) silnou 

asi 0,6 mm, která se směrem k centrální části ztenčuje. Tyto okrajové ploténky 
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mají porézní strukturu zajišťující výživu kyslíkem a glukózou, zatímco tělo 

obratle je tvořeno houbovitým kostním materiálem. Trámcové uspořádání uvnitř 

kosti sleduje trajektorie tlaku vznikající vnějšími vlivy. Tyto trajektorie můžeme 

sledovat ve třech hlavních směrech – jeden vertikální a dva šikmé. [46] 

Annulus fibrosus obsahuje několik vrstev fibrózní tkáně uložených 

v soustředných pásech při obvodu disku. Jeho vlákna jsou uspořádána paralelně 

v každé vrstvě a spojují dvě sousedící obratlová těla pod úhlem asi 65° 

v horizontální rovině (Palastanga et al. uvádí hodnotu 45°). Jejich orientace je 

změněna v každé vnitřní vrstvě od 65°do -65° a naopak. Tento mechanismus pak 

zajišťuje změnu velké škály typů zatížení v tahovou deformaci na vlákna annulus 

fibrosus. Při kompresivním zatížení je zde nucleus pulposus, které jej mění na 

tahové zatížení vláken annulus fibrosus. [71, 68] 

Nucleus puplosus je vodnaté jádro kulovitého tvaru, uložené uvnitř 

každého disku, blíže k jeho dorzálnímu okraji. Při axiálním zatížení je tekutina 

nucleus pulposus stlačována a rozpíná se do stran. Tento tlak napíná vlákna 

annulus fibrosus a chrání ji před vyhřeznutím. Při vzájemných pohybech obratlů 

se právě kolem tekutiny tohoto jádra obratle naklánějí a annulus fibrosus je přitom 

na jedné straně stlačován a na opačné namáhán v tahu. [14, 68] 

Hlavní funkcí disku je tedy kompenzace nárazových sil během pohybu. 

Tyto síly jsou vytvářeny například i během chůze. [71] K deformaci disků i 

obratlů dochází, jakmile začnou podporovat páteř při zatížení. Tato deformace 

disku nastává vždy mnohem rychleji během začátku axiálního zatížení, během 

konstantního zatížení pokračuje už jen plíživě. Při redukci kompresivních sil na 

disk je tekutina absorbována zpět skrz póry chrupavčité okrajové destičky. 

Deformace disku je vratná, dokud nepřesáhne tzv. mez trvalé deformace, kdy už 

dochází k trvalému poškození disku. Tato mez trvalé deformace je pro každý 

meziobratlový disk rozdílná. [6] Pod nadměrným kompresním zatížením se 

chrupavčitá okrajová polénka vtlačí do těla obratle a tím dochází k jejímu pnutí a 

následně i k jejímu zničení v „hvězdicovitém“ tvaru. Tyto fraktury nebo trhliny 

okrajové ploténky mohou být tak velké, že dovolí, aby nucleus pulposus disku 

vyhřeznul do těla obratle. [46] 
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McNally et al. ve své studii uvádí, že při prolapsu disku a fraktuře 

okrajové ploténky dochází k výraznému snížení tlaku v nucleus pulposus disku (v 

průměru až o 40%) a ve vnitřní části annulus fibrosus se objevuje vysoký stresový 

gradient. Snížením tlaku v nucleus pulosus se stává další prolaps disku méně 

pravděpodobný. Celkovým snížením zatížení disku pak narůstá zatížení 

facetových kloubů a laterálních částí disku. [64] 

5.4.2 Facetové klouby 

Facetové klouby jsou synoviální klouby mezi processi articulares inferior 

et superior sousedících obratlů. Facetový kloub má kloubní chrupavku, synoviální 

membránu obsahující tekutinu a kloubní pouzdro. Přední strana pouzdra je 

tvořena lig. flavum, zezadu je pouzdro zesíleno hlubokými vlákny mm. multifidi. 

[68, 14] 

Biomechanické studie podkládají střižně nosnou funkci facetových kloubů. 

Lamy et al. ve své studii prokazuje schopnost až 3000 N smykového zatížení mezi 

facetovými klouby bederních obratlů. [28] 

Nastavení facetových kloubů se v jednotlivých oddílech páteře různí, a tím 

mění také její možnou pohyblivost. Kromě kostní struktury, je to i pouzdro 

kloubu, které omezuje pohyby obratlů během zatížení celé páteře. V Th/L 

přechodu je tak omezována rotace, v bederní páteři je to rotace a lateroflexe. 

Facetové klouby bederní páteře jsou vůči sobě nastaveny tak, že během axiálního 

zatížení v neutrální poloze po sobě kloubní plochy kloužou. Artikulující plochy 

facetových kloubů přicházejí do kontaktu během extenze, krajní rotace a během 

narůstajícího axiálního zatížení. Během těchto pohybů bederní páteře jsou vlivem 

posunů jejich kloubních ploch natlačovány či tisknuty k sobě. Během flexe se 

facetové klouby otvírají a jejich kloubní pouzdra ve spojení s posteriorním 

ligamentózním aparátem páteře napínají a zajišťují stabilní, omezený pohyb 

páteře. [68, 28] 

Protože sacrum je zešikmené a těla a disky L5 mají klínovitý tvar, je pátý 

bederní obratel během axiálního zatížení vystavován střižným silám. Těmto silám 

je odoláváno díky většímu anteriornímu nastavení inferiorního processus 

articulares. Jak se bederní lordóza zvětšuje, jsou ligamentum longitudinale 
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anterius a přední část annulus fibrosus napínány, a poskytují tak ochranu silám 

ohybným. Další stabilizace pátého bederního obratle je zajišťována 

prostřednictvím iliolumbálního ligamenta, které se připojuje k příčným 

výběžkům L5. Toto ligamentum se spolu s pouzdrem facetového kloubu napíná a 

zajišťuje tak ochranu před distrakčními silami. Jakmile axiální kompresní síly 

přestanou působit na páteř, uvolněním nashromážděné energie páteřních ligament 

dojde k obnově neutrální lordózy bederní páteře. [68] 

5.4.3 Pohyby bederní páteře 

Většina biomechanických poznatků z této části vychází z materiálů a studií 

M. Ch. Norisse. Pro hlubší studium biomechaniky pohybů bederní páteře tedy 

odkazuji na jeho monografii Back stability (2008). [68] 

Flexe 

Při flexi bederní páteře dochází k oploštění její lordózy. Tento pohyb 

v sobě zahrnuje kombinaci anteriorní sagitální rotace a anteriorního posunu. 

Během této sagitální rotace se facetové klouby pohybují od sebe a umožňují 

translační pohyb. Ten je limitován kostní strukturou facetového kloubu. Protože 

facetové klouby mají zakřivené kloubní plochy, jejich zatížení není rozprostřeno 

rovnoměrně po celé jejich ploše, ale převážně na jejich anteromediální část. 

Sagitální rotace facetových kloubů je limitována napínáním kloubního pouzdra a 

posteriorně uložených páteřních ligament. 

Během flexe bederní páteře jsou přední vlákna annulus fibrosus 

meziobratlových disků stlačována, zatímco zadní vlákna se napínají. Nucleus 

pulposus disku je tedy stlačováno anteriorně a tento tlak je uvolňován do jeho 

posteriorní části. Posteriorní část annulus fibrosus je jeho nejslabší částí, a tak 

může kombinace napínání a tlaku v tomto místě způsobit vyboulení či herniaci 

disku. 

Extenze 

Během extenze jsou přední struktury páteře v napětí, zatímco posteriorní 

struktury se nejprve napětí zbavují a následně jsou stlačovány. Extenzní pohyb 

bederní páteře podrobuje obratlová těla posteriorní sagitální rotaci. Tento pohyb je 
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limitován kostní strukturou obratlů, kdy se processus articularis inferior pohybuje 

dolů a tlačí tak proti sousedícímu obratli pod ním. 

Rotace 

Během rotace je pevnost páteře vůči torzním silám zajišťována zevní 

vrstvou annulus fibrosus, orientací facetových kloubů a samotným kostěným 

obalem obratle. Vlákna annulus fibrosus jsou napínána. Jejich šikmé uspořádání 

ve střídajících se vrstvách umožňuje, aby některá vlákna relaxovala, zatímco jiná 

jsou v napětí. 

Trnové výběžky se během rotace oddalují a dochází k napínání lig. 

supraspinale a et interspinale. Na protilehlém facetovém skloubení vzniká tlak 

pouze na jedné straně a dochází ke stlačování kloubní chrupavky, čímž poskytuje 

podstatný tlumící mechanismus. Pokud rotace pokračuje, obratel se začne otáčet 

okolo stlačeného facetového kloubu, a způsobuje posteriorní a laterální pohyb. 

Lateroflexe 

Při úklonu bederní páteře jsou vlákna annulus fibrosus konkávní strany 

stlačována a na konvexní straně se napínají. Kontralaterální vlákna vnější vrstvy 

annulus fibrosus a kontralaterální ligamenta intertransversalia pomáhají odolávat 

tomuto pohybu během jeho většího rozsahu. 

Během úklonu facetové klouby kloužou po svých styčných plochách. Na 

straně konkávní se posouvá spodní plocha horního obratle směrem dolů po horní 

styčné ploše obratle spodního. Na konvexní straně je tomu naopak, kdy spodní 

artikulující plocha spodního obratle se posouvá nahoru po horní styčné ploše 

obratle spodního. 

Lateroflexe a rotace se odehrávají jako spřažený pohyb. V neutrální poloze 

je rotace horních čtyř bederních segmentů doprovázena lateroflexí na opačné 

straně. Při rotaci L5/S1 zas dochází k lateroflexi na straně homolaterální. 
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5.5 Stabilita/instabilita bederní páteře 

5.5.1 Stabilita páteře 

V klinickém světě je  „stabilita“  velmi diskutovaným pojmem, ačkoliv její 

definice může být problémem. Vždy záleží na jednotlivci a pozadí, ze kterého ji 

popisuje. Z hlediska biomechaniky se může týkat mechanické struktury, která se 

stává nestabilní, jakmile překročí určitou kritickou mez. Chirurg ji může vidět 

v abnormalitě kloubního vzorce, která se stává napravitelná při úpravě anatomie. 

Fyzioterapeutem zas mohou být interpretovány vzorce svalové koordinace a 

držení těla jako indikátory nestability. 

Ačkoliv je stabilita bederní páteře často považována za statický proces, 

Richardson et al. naopak definují stabilitu jako dynamický proces kontroly 

statické pozice umožňující kontrolovaný pohyb trupu v různých situacích. 

V souladu se Špringrovou popisuje stabilitu jako stav, kdy jsou kloubní struktury 

nejméně namáhané, svaly pracují v co nejlepší spolupráci a pohyb je vykonáván 

co nejekonomičtěji. [81, 87] To odpovídá i definici posturální stability dle Koláře. 

Říká, že tělo jako celek ve statické poloze nemění svou polohu v prostoru, ale 

každá statická poloha obsahuje dynamické děje. Posturální stabilizaci popisuje 

jako aktivní svalové držení segmentů těla proti působení zevních sil, kdy je 

prostřednictvím svalové aktivity zajištěna relativní tuhost skloubení koordinovaná 

aktivitou agonistů a antagonistů. Tato posturální stabilizace působí nejen proti 

silám gravitačním, ale je součástí všech pohybů, a to jak horních, tak i dolních 

končetin. [47] 

Podle Norisse je základním znakem stability schopnost těla kontrolovat 

celý rozsah pohybu v kloubu, v našem případě bederní páteře. [68] Tomu 

odpovídá i tvrzení McGilla et al., že způsobilost motorické kontroly je základem 

k dosažení stability, za všech možných podmínek, pro provedení úkonu a 

vyvarování se zranění. [58] 

McGill et al. pracují s pojmem „sufficient stability“, který by se dal 

přeložit jako postačující stabilita. Nedostatečná pevnost kloubu ho činí 

nestabilním, ale jeho nadměrná tuhost kloub zase nadměrně zatěžuje a brání 

pohybu. Sufficient stability tedy určuje míru svalové tuhosti, která je potřebná pro 
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stabilitu. [58] Cholewicki ve své studii názorně předvedl, že dostatečné stability 

bederní páteře je dosaženo v neutrální poloze, kdy páteř není vychýlena. U mnoha 

osob k jejímu udržení postačuje nízký stupeň koaktivace paraspinálních a břišních 

svalů. [43] To by znamenalo, že člověk musí být schopen udržet dostatečnou 

stabilitu při každé činnosti s nízkou, ale souvislou svalovou aktivitou. Tudíž 

udržení stability na bezpečné hranici při vykonávání běžných denních aktivit není 

ohroženo nedostatečnou silou, ale spíše nedostatečnou výdrží a nedostatečnou 

kontrolou. Silné břišní svalstvo nám tedy nutně nezaručí preventivní účinky. [58]  

Dosažení stability není pouze věcí aktivace několika cílených svalů. 

Stabilita vychází z vysoce koordinovaných vzorců svalové aktivity zahrnujících 

mnoho svalů. Výběr těchto vzorců se neustále mění v závislosti na daném úkonu. 

Dosažení stability je tedy pohyblivý cíl, který se neustále mění podle toho, jak se 

mění úloha a potřeba podpořit posturu, podle nezbytné tuhosti potřebné 

v očekávání náhlého zatížení nebo v případě potřeby rychlého pohybu či k udržení 

dostatečné stability v jakémkoliv stupni volnosti v kloubu, který by mohl být 

ohrožen zraněním. Množství svalové aktivity potřebné k udržení dostatečné 

stability závisí na prováděném úkonu. Pro mnoho aktivit běžného denního života 

je postačující jen nízká úroveň kokontrakce svalů břišní stěny. A stejně tak je pro 

udržení stability na daném úkonu závislá i vzájemná kontrakce extenzorů trupu a 

břišních svalů. Pokud však kloub vlivem poškození ztratí pasivní tuhost, ke 

kompenzaci tohoto deficitu je potřebná mnohem větší vzájemná svalová 

kontrakce. [58] 

Při snaze definovat a určit kdy je páteř stabilní a kdy už ne, přišel Panjabi 

s konceptem neutrální zóny, což je zóna, kde se pohyb nachází na začátku rozsahu 

pohybu, dříve než nastane účinný odpor způsobený svalovým systémem nebo 

páteří. Neutrální zóna je rozsah pohybu, který postrádá odpor, buď aktivní nebo 

pasivní. [76] Jinak řečeno je neutrální zóna ta část z celkového rozsahu pohybu, 

během kterého je kladen minimální odpor meziobratlovému pohybu. [74] Podle 

Špringrové má neutrální zóna vztah jednoho obratle vůči druhému a je podřízena 

přímé kontrole svalů hlubokého stabilizačního systému. Popisuje oblast neutrální 

zóny jako prostor před dosažením fyziologické bariéry. [87] Z této definice je 

možno vyvodit fakt, že výrazně nestabilní segment má tedy celkem velkou 
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neutrální zónu. [76] Což Panjabi potvrzuje ve své studii z roku 2003, kde zjistil, 

že při zranění se neutrální zóna a rozsah pohybu zvětšuje. [75] 

Stabilita páteře je také často modelována v kontextu Eulerovy mechaniky. 

Popisuje stabilitu páteře v termínu deformace z kompresivních sil. [43] V tomto 

poměrně rozvinutém modelu se má za to, že páteř je přirozeně nestabilní vůči 

kompresivním silám. Tento model tvrdí, že antagonistická svalová aktivita je 

nezbytná pro udržení páteře v mechanicky stabilní rovnováze a zabraňuje 

deformacím páteře. [43] Tato teorie má však dva hlavní nedostatky: popisuje páteř 

pouze ve vzpřímené poloze a neuvažuje o možnosti jejího ohýbání a zadruhé 

neklade důraz na význam kontroly pohybu. [81] 

Složené modely vyžadují, aby zvážily spektrum požadavků pro stabilitu, 

což znamená zahrnutí kontroly před deformačními silami a řízení během pohybu, 

stejně jako další úrovně řízení, od kontroly rovnováhy celého těla až po řízení 

meziobratlových pohybů. Doposud však žádný z biomechanických modelů 

nezahrnoval všechny tyto prvky, a jakákoliv kritéria, která mají za cíl 

optimalizovat stabilitu na základě těchto jednotlivých modelů, nelze považovat za 

odpovídající. [81] 

Dalším příkladem je Keiferův biomechanický model z roku 1998, který 

definuje stabilitu páteře jako její únosnost vůči kompresivním silám, zahrnující 

rotaci pánve v modelu  neutrální polohy. Kromě toho tento model prokazuje, že 

globální stabilizátory, které definoval Bergmark [7] jsou dostačující ve stabilizaci 

páteře při malých sagitálních pohybech. Přidáním lokálních stabilizátorů páteře 

pomáhají snižovat zatížení globálních svalů a zvyšují stabilitu páteře. [81, 87] 

5.5.2 Instabilita páteře 

Známkou nestabilní páteře je neschopnost udržet správné nastavení 

obratlů. Protože nestabilní segment je méně odolný vůči pohybu, pohyb uvnitř 

páteře narůstá i při minimálním zatížení, a tím se mění kvalita i kvantita pohybu. 

[68] 

White a Panjabi definovali klinickou instabilitu páteře jako ztrátu 

schopnosti páteře udržet vzorec posunu pod fyziologickým zatížením, bez 

přítomnosti počátečního ani přidruženého neurologického deficitu, bez 
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významnější deformity páteře a bez přítomnosti omezující bolesti. [75] Instabilita 

bederní páteře se tedy vyznačuje zvýšeným rozsahem pohybu oproti normálu, 

stejně jako je tomu u hypermobility, avšak je nutné si uvědomit, že to není to 

samé. Instabilita je přítomna až tehdy, je li nadměrný rozsah pohybu, pro který 

není ochranná svalová kontrola. Naopak o instabilitě nemluvíme, pokud jde o 

hypermobilitu s kompletní svalovou kontrolou. [68] 

Long et al uvádějí, že segmentální nestabilita bederní páteře bez 

přítomnosti defektů kostní struktury je považována za významnou příčinu 

chronických bolestí bederní páteře. Často lze nalézt zvýšený intersegmentální 

pohyb u pacientů s chronickými bolestmi bederní páteře bez jiného 

radiologického nálezu. [52] Avšak významné omezení v klinické diagnostice 

segmentální nestability bederní páteře spočívá v obtížnosti přesně zaznamenat 

neobvyklý či nadměrný intersegmentální pohyb. [79] 

Panjabi proto definoval instabilitu páteře jako oblast volnosti okolo 

neutrální pozice páteřního segmentu nazvanou neutrální zóna. Z jeho pohledu 

definice stability páteře a jejího rozdělení na aktivní, pasivní a kontrolní systém, 

popisuje instabilitu páteře jako významný pokles schopnosti stabilizačního 

systému páteře udržet meziobratlovou neutrální zónu ve fyziologickém rozmezí.  

Zároveň dokazuje, že neutrální zóna se zvyšuje při intersegmentálním zranění 

nebo při degeneraci meziobratlových plotének. [73, 74, 76] Tato velikost neutrální 

zóny je v dnešní době považována za významný ukazatel stupně stability páteře. 

[73, 74] 

5.5.3 Mechanismus stabilizace bederní páteře 

Mechanická stabilita páteře je zajišťována páteří a přesně koordinovanými 

okolními svaly, a to zejména za dynamických podmínek a při vysokém zatížení. 

[75] Úkolem stabilizačního systému je monitorovat pohyb páteře a modulovat 

svalovou aktivitu ke změně napětí závisející na velikosti zatížení páteře. [68] 

Panjabi popisuje stabilizační systém páteře jako tři subsytémy, které za 

normálních podmínek pracují v harmonii, jak ukazuje Obr. 1 a poskytují 

dostatečnou mechanickou stabilitu. Mezi tyto tři subsystémy se řadí: páteř 

poskytující vlastní stabilitu, svaly okolo páteře zajišťující dynamickou stabilitu a 
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nervovou řídící jednotku hodnotící a stanovující požadavky na stabilitu a 

koordinující svalovou odpověď. [73] Ze stejného mechanismu stabilizace bederní 

páteře vychází ve své publikaci i Norris. Uvádí, že stabilita páteře je udržována 

třemi systémy, které jsou ve vzájemném vztahu. Jsou to ligamenta zajišťující 

pasivní podporu, kontraktilní tkáně zajišťující aktivní podporu a nervová kontrolní 

centra koordinující zpětnou vazbu z obou předchozích systémů. [68]   

 

 

 

V tomto konceptu je pasivní podpora bederní páteře zajišťována 

protahováním ligament a kompresí měkkých tkání. Stlačená ligamenta jsou více 

relaxována a nabízejí méně podpory po dobu aktivního zpevnění. Například při 

stoji s anteriorním naklopením pánve je stabilita bederní páteře pasivně 

zajišťována elasticitou ligament a násilným uzamčením facetových kloubů. [68] 

Všechny složky páteře, jako jsou meziobratlové disky, páteřní ligamenta a 

facetové klouby tedy přispívají ke stabilitě páteře, a to v různé míře. [75] Pasivní 

stabilizační systém tak omezuje pohyb směrem ke konci neutrální zóny. [68] 
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Aktivní podpora je, jak již bylo uvedeno, zajišťována svalovým aparátem. 

V oblasti bederní páteře chrání spinální tkáně proti nepřiměřeným pohybům 

trupové svalstvo. Podmínkou je, aby svalstvo obklopující trup, bylo schopné 

izometrické kokontrakce, když je toho zapotřebí. Synergistická interakce mezi 

různými trupovými svaly tvoří komplex. Některé svaly primárně pracují tak, aby 

vytvářely velké pohyby celého trupu, zatímco ostatní pracují jako stabilizátory 

zajišťující podporu páteřních struktur a kontrolu nežádoucích pohybů. [68, 81] 

Aktivní a pasivní systém pak spojuje systém nervový. Díky zaznamenávání 

pohybu uvnitř neutrální zóny předává nervový systém informace aktivnímu 

systému o poloze a směru pohybu. Svalová schopnost kontrakce a udržení 

stability závisí tedy na rychlosti a přesnosti, se kterou je informace přenášena. 

[68] Panjabi tvrdí, že různé složky páteře tvoří snímače informací o mechanickém 

postavení páteře, jako je pozice, zatížení a pohyb každého obratle. Nervová 

kontrolní jednotka pak určuje potřebnou stabilitu a vytváří přiměřené svalové 

vzorce, pro každou situaci. [75] Podle Panjabiho tedy stabilizační systém páteře 

pracuje na základě úpravy vzorců svalové aktivity v reakci na mechano-

receptorové signály ligamentózní tkáně prostřednictvím kontrolní jednotky. [73] 

Dle Norrise je aktivní, pasivní a nervový systém vzájemně propojen 

procesem motorické kontroly. Centrální nervový systém monitoruje stabilitu 

páteře, aby mohl poskytnout správné množství napětí tkání pro jejich optimální 

funkci. Centrální nervový systém využívá dva procesy k monitorování a změně 

stability páteře – feedforward a feedback. Feedforward je proces předpovídající 

jak velké síly budou vyvíjeny na páteř a poskytuje dostatečnou stabilitu, ještě než 

pohyb nastane. Feedback zaznamenává, jaký pohyb nastane a pokud zatížení 

narůstá, mění se stabilita. [68]  

Bergmark v roce 1989 vyslovil předpoklad existence dvou svalových 

systémů, které se podílejí na udržení stability páteře.  Je to globální a lokální 

svalový systém. Globální svalový systém tvoří svaly produkující velký moment 

síly, který působí na trup a páteř, aniž by se k ní upínal. Patří sem m. rectus 

abdominis, m. obliquus externus abdominis, a hrudní část mm. iliocostales. Tyto 

svaly zajišťují celkovou stabilizaci trupu, ale nejsou schopné přímého 

segmentálního vlivu na páteř. Druhou skupinou je lokální svalový systém, který 
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se skládá ze svalů přímo se upínajících k bederním obratlům. Tyto svaly jsou 

schopné zajistit segmentální stabilitu a přímo působit na páteřní segmenty. Do této 

skupiny patří mm. multifidi lumbales, m. psoas major, m. quadratus lumborum, 

mm. iliocostales bederní části, m. longissimus bederní části, m. transversus 

abdominis, bránice a posteriorní vlákna m. obliquus internus abdominis. [7] 

Lokální a globální svalový systém pracují rozdílně a vzájemný vztah mezi těmito 

dvěma systémy se mění v závislosti na druhu zatížení uloženého na páteř. [69] 

Cholewicki a McGill prohlašují, že bederní páteř je mnohem více náchylná 

k nestabilitě ve své neutrální zóně a při menším zatížení, kdy je svalová síla nižší. 

Uvádějí, že stabilita bederní páteře stoupá se zvyšující se zátěží. Toto zvýšení 

stability nastává na základě nárůstu svalové koaktivace se zvyšujícím se svalovým 

úsilím. [43] Jelikož aktivní kontroly stability páteře je dosaženo prostřednictvím 

regulace sil okolních svalů, současná aktivita agonistů a antagonistů trupu 

zpevňuje bederní páteř a zvyšuje její stabilitu. [43, 7] Při menším zatížení je 

stabilita bederní páteře udržována zvýšením aktivity svalů lokálního svalového 

systému. Koordinovaný svalový nábor mezi svaly globálního a lokálního 

svalového systému během funkční činnosti zajišťuje, že bude udržena mechanická 

stabilita páteře. Zatímco globální svalový systém zajistí dostatečné zpevnění 

páteře, aktivita lokálního svalového systému je potřebná k udržení segmentální 

stability páteře. [43] Předpokládá se, že současná kontrakce svalů lokálního 

systému, jako jsou m. transversus abdominis, bránice a bederní mm. multifidi, má 

stabilizační účinek na pohybové segmenty bederní páteře, zejména uvnitř 

neutrální zóny a vytváří stabilní základ, na kterém mohou svaly globálního 

systému bezpečně pracovat. [37] 

Cholewicki et al. také zjistili, že svalová reflexní odpověď může za mnoha 

různých okolností kompenzovat nedostatečnou počáteční stabilitu páteře a udržet 

pohyb trupu v bezpečném rozmezí. Pokud je počáteční stabilita páteře 

nedostatečná ve vztahu k vnějšímu zatížení, může být rychlá a silná reflexní 

odpověď zásadní v prevenci velkých meziobratlových posunů nebo vybočení 

páteře a následného poranění měkkých tkání. [44] 

Norris se domnívá, že působ, jakým můžeme zmenšit velikost neutrální 

zóny, nabízí zvýšení pevnosti pomocí svalového stabilizačního systému. Cvičení, 
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která zvyšují svalovou stabilitu, mohou omezit pohyb uvnitř neutrální zóny ještě 

před dosažením pasivní bariéry. Pohyb v neutrální zóně je odlišný od totálního 

rozsahu pohybu. Cvičení, která vedou ke zmenšení neutrální zóny, tedy 

nezmenšují totální rozsah pohybu. [68] 
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5.6 Intraabdominální tlak 

Marras a Mirka popisují IAP jako přirozeně se vyskytující tlak, který se 

zvýší při zadržení dechu a vykonání Valsalvova manévru a uvádějí také to, že 

může být vědomě kontrolován. IAP se zvyšuje i při zdvihacích úkonech, což bylo 

dokumentováno v několika studiích již před 40 lety. [55] 

Teoretický základ pro mechanismus IAP je ten, že tlak uvnitř břicha 

pracuje jako nafouknutý balon proti pánvi a bránici a poskytuje dodatečný 

extenční moment síly páteři. [68]  IAP je distribuován ve všech směrech [40] a 

tato „přeměna“ trupu v pevnější válec snižuje axiální kompresi a střižné síly a 

přenáší zatížení na větší plochu. IAP také může pomáhat chránit páteř od 

nadměrného nepřímého zatížení, které nepůsobí na páteř přímo, ale skrz zatížení 

končetin, spolu se svaly pracujícími mimovolně při fixaci hrudního koše. [40] 

Vznik IAP vyžaduje synchronní kontrakci břišních svalů, bránice a svalů 

pánevního dna. V tomto ohledu jsou z břišních svalů nejdůležitější hluboké břišní 

svaly, což jsou m. transversus abdominis a mm. obliquii interni abdomonis, 

protože stlačují útroby spíše než flexory a jejich kontrakcí dochází k nárůstu IAP, 

jestliže je glottis uzavřena. [68] Svaly pánevního dna, které tvoří dno břišní 

dutiny, přispívají ke kontrole IAP. [40] Současná kontrakce bránice a svalů 

pánevního dna pak dovoluje, aby m. transversus abdominis vytvořil dostatečnou 

izometrickou kontrakci vedoucí k nárůstu IAP (Obr. 2). [29] Při nárůstu IAP musí 

bránice, břišní stěna a pánevní dno odolávat stejnému tlaku, proto je maximální 

IAP omezován strukturou s nejnižší produkční kapacitou. [15]  
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IAP je větší při zadržení dechu v hlubokém nádechu, protože bránice je 

níže a poměrná velikost břišní dutiny se zmenšuje (Valsalvův manévr). Během 

zdvihání se svaly pánevního dna kontrahují k udržení pánevní integrity a prevenci 

močení. Norris proto upozorňuje na to, že Valsalvův manévr je vhodný při 

zdvihání těžkých předmětů pouze po krátkou dobu, jelikož při něm dochází 

k nárůstu krevního tlaku. [68]  

V dnešní době máme k dispozici dvě metody využívané k měření IAP. 

První možností je nepřímé měření gastrického tlaku a druhou metodou je měření 

uvnitř močového měchýře. Intra-gastrický tlak je snadno zjistitelný pomocí 

gastrického balonu, umístěného do žaludku. Tlak močového měchýře je měřen 

pomocí Foleyho katetru, po infuzi solného roztoku do močového měchýře. Tento 

způsob měření je považován za vhodný pro odhad IAP a také velmi dobře 

koreluje s intra-gastrickým tlakem. [77] 
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5.7 Význam IAP při stabilizaci bederní páteře 

Mechanická stabilita bederní páteře musí být udržována po celou dobu 

fyzické zátěže, aby předcházela jejímu zkroucení a následnému poranění. Ta je 

zajišťována pasivně ligamentózním aparátem a kostěnými strukturami a aktivně 

aparátem svalovým. Bartelink se už ve své studii z roku 1957 zamýšlí nad 

možností, že existuje další podpora těla mimo páteř. Touto podporou je napjaté 

břicho, kde se napětí objevuje reflexní kontrakcí určitých svalů. Tento reflex je 

podle něj alespoň částečně reflexem podmíněným, kde  m. transversus abdominis, 

bránice a svaly pánevního dna označuje jako svaly, které svou kontrakcí vytváří 

„svalovou kostru“. [6] 

Stále však zůstává otázkou, jestli je stabilizace zajišťována kontrakcí 

břišních svalů a IAP je pouze jejím vedlejším produktem, nebo jestli je IAP 

hlavním stabilizátorem. V dnešní době převažují hypotézy podporující názor, že 

IAP zajišťuje stabilitu bederní páteře. Břišní svaly, pracující proti natlakované 

břišní dutině, mohou pak stabilizovat páteř. [42] 

Autoři podporující názor, že IAP přispívá ke stabilitě bederní páteře, 

usuzují, že vytvoření přetlakované břišní dutiny před páteří má za následek 

vytvoření síly působící proti vrcholu bederní lordózy, která zvyšuje stabilitu 

páteře při mnoha polohách a pohybech těla. [5] IAP považují za mechanismus, 

který se účastní při vytváření extenzorového momentu sil, a tím i na snížení zátěže 

působící na páteř a zároveň pomáhá udržet integritu břišních svalů a pohybových 

segmentů páteře. [59, 67, 33] Domnívají se, že IAP bude působit proti 

kompresivním silám uloženým na bederní páteř stlačením nahoru na hrudní koš. 

[6, 67] Vzhledem ke skutečnosti, že vyšší IAP je přítomen, když je páteř 

vystavena různým vnějším momentům sil, se Grew domnívá, že role IAP musí být 

více komplexní, než redukce extenzorového momentu sil na páteř [26], protože 

aktivita m. transversus abdominis je pozorována při různých stupních a směrech 

vnějšího momentu [81] a nárůst IAP je obvykle pozorován při větším zatížení 

páteře během denních aktivit jako je zdvihání, skákání či běhání. [42, 62]  

Bartelink a Morris tvrdí, že nárůst tlaku uvnitř trupu nastává jako reflexní 

fenomén, ale neuvažují o způsobu takového reflexu. [6, 67] Podle Kumara a 
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Davise jsou pro takovýto reflexní mechanismus podstatné tři složky – aferentní, 

centrální a eferentní. Jelikož k nárůstu IAP je vyžadována současná kontrakce 

bránice, svalů pánevního dna a břišních svalů, je zřejmé, že centrální a eferentní 

složky pracují jako komplex. Aferentní složka pravděpodobně nemusí být tak 

složitá. Jelikož tlakový mechanismus podporuje páteř, zdá se být opodstatněné 

předpokládat, že reflexní receptory budou spojeny s touto strukturou. Podle autorů 

je velmi nepravděpodobné, že by reflex vznikal ve facetových kloubech nebo ve 

strukturách mezi trny obratlů, jelikož receptory v těchto místech by byly 

stimulovány i při spinálních pohybech bez většího zatížení páteře. Během těchto 

pohybů však nebyly pozorovány významné změny tlaku v břišní dutině. Za více 

reálné považují přítomnost tlakových senzitivních receptorů uvnitř těl obratlů 

nebo meziobratlových disků, tedy struktur více náchylných proti velkým 

kompresivním silám. Tomu by odpovídal také fakt, že Kumar objevil velmi 

významnou souvislost mezi křivkou aktivity m. erector spinae a nárůstu IAP. 

Kontrakce m. erector spinae vyvíjí podélnou kompresi na odpovídající obratlová 

těla a meziobratlové disky, tudíž by reflexní spouštěče mohly být umístěny 

v obratlových tělech nebo meziobratlových ploténkách. [50] 

Cholewicki et al. si pokládají otázku, zda je možné stabilizovat bederní 

páteř zvýšením IAP. Vychází přitom z poznatků, že kontrakce svalů bederní 

páteře zvyšuje její napětí a stabilitu. Toto zvýšení stability pak může být 

uskutečněno dvěma mechanismy: antagonistickou svalovou kontrakcí a/nebo 

nárůstem IAP. Druhou hypotézou je mechanismus založený na předpokladu 

navýšení IAP, který je zajištěn kontrakcí břišních svalů. Cholewicki et al. ve své 

studii vytvořili analytický model, který by názorně ukázal možný IAP 

mechanismus stabilizace bederní páteře. Model byl složen z převráceného kyvadla 

s osou otáčení představující skloubení L5/S1. 20 cm dlouhé tělo kyvadla 

odpovídalo průměrné délce mezi L5 a Th9. Pružina překlenující osu otáčení 

představovala břišní svaly a m. erector spinae s momentální délkou 8,5 a 6 cm. 

Hydrostatické síly vytvářené IAP představoval vzduchový píst uložený v polovině 

mezi osou otáčení a místem uchycení břišní pružiny. Píst měl průměr 16 mm a byl 

aktivován stlačeným vzduchem vedeným z válce skrz tlakový regulátor. Oba 

mechanismy stabilizace bederní páteře napodobené v této studii byly efektivní ve 

stabilizaci modelu bederní páteře. Kritické zatížení a tudíž i stabilita modelu 
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páteře se zvyšovala v obou případech. Oba mechanismy byly také efektivní v 

mechanické stabilizaci modelu páteře, když byly použity současně. Cholewicki et 

al. z výsledků svého experimentu usuzují, že IAP mechanismus stabilizace 

bederní páteře se zdá být výhodnější především během úkonů vyžadující trupový 

extenzorový moment jako je zvedání či skákání. Tento mechanismus může zvýšit 

stabilitu bederní páteře bez další aktivace m. erector spinae. Aktivní jsou pouze 

břišní svaly, které jsou kontrahovány proti hydrostatickému tlaku v břišní dutině. 

Plná kapacita extenzorů trupu je pak dostupná pro provádění daného úkonu. 

Navzdory této výhodě, přesto autoři vyslovují domněnku, že je pravděpodobnější 

kombinace obou těchto mechanismů v odlišném poměru a zastávají názor, že 

svalová kontrakce spolu se zvýšením IAP může efektivně zpevnit páteř a 

dosáhnout tak potřebného stupně stability. [42] 

Essendrop et al. ve své studii zas vychází z poznatku, že úmyslné zvýšení 

IAP zvyšuje pevnost bederní páteře a následně tedy i stabilitu. Během 

experimentu se subjekty snažily zaměřit na udržení určité hodnoty IAP v 30° 

předklonu. Během experimentu byli připevněni v oblasti kyčelních kloubů, aby se 

vyloučil pohyb pod bederní páteří a v natažených rukách drželi krabici o 

hmotnosti 15% jejich váhy. Kolem ramen měli připevněný postroj, na jehož 

druhém konci byla kladka, sloužící zároveň jako potenciometr měřící pohyb. 

V těchto podmínkách byli probandi 10krát vystaveni náhlému zatížení skrz 

kladku, vždy s minutovou přestávkou a měli za úkol udržet danou hodnotu IAP, 

pohybující se v rozsahu až do 50% jejich maxima. Essendrop et al. ve své studii 

zjistili, že jakmile objekt zvýší aktivitu m. erector spinae, současně se zvyšuje i 

IAP. Zvýšením aktivity m. ES zvyšuje tedy i pevnost bederní páteře. Proto tedy 

není vyloučeno, že zjištěné zvýšení stability při volním zvýšení IAP je částečně 

způsobeno nárůstem svalové aktivity m. ES. Ve svých pilotních studiích prokázal, 

že je téměř nemožné vědomě zvýšit IAP bez současné kontrakce zádových svalů. 

Při tomto experimentu tedy předpokládá, že zádové svaly a IAP pracují 

v propojení, aby stabilizovaly páteř. [18] 

V této studii se autor zabývá náhlým zatížením trupu během statického 

zvedání a srovnává situace se střídáním nízkého stupně IAP dosažitelného během 

pracovního dne a snaží se zjistit, jestli IAP a malý nárůst aktivity zádového 
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svalstva jsou schopné zvýšit pevnost bederní páteře. Při daných úkonech stoupá 

celkové napětí zad, jak se zvyšuje IAP. Essendrop et al. vidí nárůst stability 

bederní páteře ve vztahu ke zvýšení IAP získané z doprovázejícího zvýšení 

svalové koaktivace, která je potřebná pro vytvoření IAP. Zvyšovala se tedy 

aktivita m. rectus abdominis a tím stoupla i flekční síla. Aby byl subjekt schopen 

udržet danou polohu (30°F), musela proti této síle působit extenční síla a tím 

musela stoupat i aktivita m. erector spinae. Essendrop et al. dochází k závěru, že 

IAP svým nárůstem pravděpodobně zvyšuje pevnost páteře během běžných 

pracovních úkonů a toto zpevnění omezuje pohyb vyvolaný náhlým zatížením. 

Tohoto zpevnění je možné dosáhnout jak zvýšením svalové aktivity potřebné 

k vytvoření IAP, tak i samotným IAP. [18] Ale stejně jako v předchozí studii od 

Cholewicki  et al., je nemožné odlišit zvýšení pevnosti jako následek nárůstu 

svalové aktivity zádových svalů nebo zvýšením IAP. Z tohoto důvodu Essendrop 

et al. dochází k závěru, že břišní svaly mají důležitou roli při stabilizaci páteře, 

dokonce i při malém náhlém zatížení v mnoha běžných denních úkonech  a tvrdí, 

že ve výsledku je během rehabilitace a tréninku důležité zaměřit se na funkci 

břišních a zádových svalů. [18] 

Essendrop et al. ve své další studii, kde probandi prováděli izometrickou 

extenzi trupu až do vyčerpání, znovu potvrzuje, že během extenze trupu narůstá 

IAP. Z výsledků usuzuje, že IAP může přispívat extenčním silám sám o sobě, 

nebo zahájením posunu zátěže mezi různé zádové svaly a tím může IAP snížit 

zatížení m. erector spinae  o 5-10%. Dokazuje zde, že udržení izometrické 

kontrakce až do vyčerpání zahajuje strategii zahrnující nárůst IAP, jak dolní 

zádové svaly začínají být vyčerpané.  To by podle něj znamenalo, že následkem 

zvýšené aktivity, a to především m.rectus abdominis, nevzniká flekční moment 

síly. Tento sval kvůli anatomickému uložení není schopen přispívat k nárůstu IAP 

a pokud je kontrahován, vytváří trupový flekční moment. Doposud stále není 

jasné, jak velký rozsah flekčního momentu vytvářeného břišními svaly by 

převažoval extenční moment vytvořený nárůstem IAP. [19] 

Jak je již popsáno v předchozí studii a v mnoha dalších, dochází během 

extenze páteře, jako například při zdvihání, ke značnému nárůstu IAP. [6, 67] 

Bartelink ve své studii z roku 1957 měřil velikost IAP pomocí balonu umístěného 
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do žaludku a zjistil, že IAP narůstá s velikostí zdvihané váhy a také to, že je 

rozdílný v různých stupních předklonu. Při maximální flexi trupu není IAP tak 

vysoký jako při předklonu, kdy jsou ruce asi 40 cm nad podložkou. V této poloze 

IAP dosahuje nejvyšších hodnot. Při dalším pomalém zvedání do vzpřímené 

polohy, klesá tlak spíše rychleji a v 15-20 stupních předklonu jsou jeho hodnoty 

již celkem nízké. [6] To by mohlo odpovídat tomu, že v první fázi zdvihání závaží 

z maximálního předklonu nastává narovnávání spíše v kyčelních kloubech a až 

když je tento pohyb vyčerpán, musí zahájit svou aktivitu vzpřimovače trupu a 

dochází k samotné extenzi páteře. M erector spinae začíná tedy pracovat až v tuto 

chvíli a jak je popsáno v předchozí studii, dochází i současnému nárůstu IAP. 

Bartelink v této studii také zjisti, že ve vzpřímené poloze, s jakýmkoliv závažím 

v rukou, je IAP obvykle velmi nízký a nevýznamný. Pokud je páteř flektována 

bez zdvihání další zátěže, IAP narůstá jen nepatrně. S větším množstvím zátěže 

nesené v rukou stoupá IAP až do svého maxima. [6] ale i tyto výsledky jsou jen 

relativní, protože velikost IAP nezávisí jen na váze zvedaného předmětu a stupni 

předklonu, ale také na tom, v jaké vzdálenosti od těla je předmět držen. Na to 

upozorňují ve své studii Schultz et al. a dokazují, že pro páteř může být mnohem 

více namáhavé ohnout se a natáhnout, abychom mohli zvednout kousek papíru, 

než zvedat těžký předmět držený blízkou těla. Jelikož velký rozsah rekčního 

momentu, ne velké vnější síly, jsou příčinou velkých kompresních sil působících 

na páteř. [85] 

McGill a Norman tvrdí, že význam IAP může být v udržení uspořádání 

vertebrální pohybové jednotky, čímž minimalizuje nebo úplně eliminuje malé 

pohyby ve střižném režimu facetových kloubů. [34] Tomu odpovídá i názor 

Hodgese et al, kteří ve své studii dokazují, že IAP zvyšuje pevnost páteře a 

reguluje meziobratlový pohyb. [32] Posun a rotace mezi jednotlivými obratli jsou 

nejefektivněji kontrolovány svaly s přímým připojením k nim. Ačkoliv TA se 

připojuje k obratlům přímo přes thorakolumbální fascii, jeho schopnost ovlivnit 

segmentální pohyb závisí na IAP. Udržení IAP aktivitou bránice a břišních svalů 

by minimalizovalo zkrácení břišních svalů a udržení svalové síly. Takže tonická 

aktivita bránice pak může podle těchto autorů řídit segmentální pohyb nepřímo. 

[34] Dalším vysvětlením je, že účinek nárůstu IAP může přímo souviset se 

změnami bederní lordózy. Bergmark tvrdí, že nárůst IAP přímou místní aktivitou 
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na obratle může napřimovat bederní lordózu a vytváří tak možnost pro narůstající 

svalové zpevnění z mm. multifidi a interspinálních svalů. [7] Napřímení bederní 

páteře a další zvětšení kyfózy může protáhnout m. erector spinae. Změny 

v zakřivení bederní páteře v kombinaci s vyčerpáním zádových svalů bederní 

páteře mohou změnit stabilitu páteře a nárůst IAP by mohl být spojen s touto 

změnou stability. [19] Cholewicky et al. tvrdí, že tuhost páteře může být zvýšena 

nárůstem IAP, ale bez nárůstu aktivity m. erector spinae [42] a jak již bylo řečeno, 

nárůst tuhosti páteře zvyšuje její stabilitu.  [7] 

Víme tedy, že fyzická aktivita spojená s velkým zatížením trupu je 

obvykle doprovázena velkým nárůstem IAP. Významu tohoto nárůstu tlaku však 

není stále zcela porozuměno. Někteří autoři zastávají názor, že IAP může 

redukovat kompresní síly kladené na páteř. Vzájemná kokontrakce s nárůstem 

IAP může efektivně zpevnit páteř a dosáhnout tak potřebné úrovně stability. [43, 

57] Například McGill a Norman ale prohlašují, že možnost odlehčujícího účinku 

na páteř nárůstem IAP bude neutralizována stejně velkým nebo větším 

zatěžujícím účinkem aktivity břišních svalů. [59, 60] Stejný názor vyslovují i 

Morris et. al. Uvádějí, že koaktivace břišních svalů během extenze trupu je 

spojena s nárůstem IAP, který pak vytváří extenční moment síly. Nicméně flekční 

moment vyplývající z flekčních sil téměř ruší tento účinek a zpochybňuje tento 

možný přínos antagonistické aktivity břišních svalů. [67] To, že aktivita břišních 

svalů by mohla působit proti odlehčujícímu efektu IAP na bederní páteř si ve své 

studii uvědomil i Bartelink. Podle něj by podélné napětí břišní stěny vytvořilo jak 

kompresivní síly na páteř, tak i flexorový moment, který by potřeboval být 

neutralizován dalším momentem, vytvářeným narůstajícími silami zádových 

extenzorů. [6] Z tohoto pohledu se zdá se, že jediným rozumným důvodem, který 

koaktivace nabízí, je stabilizace trupu proti možným rušivým účinkům 

nečekaných pohybů. [43, 7] 

Navíc Cholewicki et al. zjistili, že zvýšení pevnosti trupu během 

Valsavova manévru souvisí především s významným zvýšením aktivity břišních 

svalů a m. erector spinae. [42] Zejména aktivita m. rectus abdominis vytváří 

flekční moment, působící proti možnému odlehčujícímu vlivu narůstajícího IAP. 

Avšak Daggfeldt a Thorstensson dodávají, že možnost, že IAP vytváří extenční 
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moment, není vyloučena a modely potvrzují, že by bylo teoreticky možné využít 

IAP v odlehčení bederní páteře při její extenzi. Vysoký IAP jako takový ale není 

dostačující podmínkou pro intra-abdominálním tlakem vyvolané odlehčení 

bederní páteře. Podélné napětí břišní stěny může působit proti prospěšnému efektu 

IAP stlačením hrudního koše a pánve směrem k sobě, čímž se zmenší efektivní 

plocha přetlakovaného válce. Tomu se lze vyhnout využitím pouze příčného 

napětí břišní stěny k vytvoření tlaku. [15] To potvrzuje ve své studii i Bartelink, 

jehož studie ukázala, že během zdvihání se m. rectus abdominis nekontrahuje a 

zároveň tvrdí, že TA by mohl být hlavní sval zodpovědný za nárůst IAP, protože 

svalová vlákna jsou uložena příčně, což umožňuje stlačení břišní dutiny a nárůst 

IAP bez vytvoření jakéhokoli podélného napětí. [6] S tím souhlasí i výsledky 

Cresswella a Thostensona, kteří zjistili, že IAP může být navýšen bez rozvoje 

velkých sil flexorů trupu. [13] 

I mnoho dalších autorů je kritických při teorii IAP mechanismu 

prezentovaného pouze jako stabilizační proces páteře. A to z několika důvodů. 

Zaprvé, pro úplnou stabilizaci páteře během zvedání těžkých předmětů, IAP 

převyšuje systolický tlak v aortě a účinně přerušuje krevní oběh do vnitřních 

orgánů a dolních končetin, s čímž souvisí i to, že vysoký IAP by bránil 

bráničnímu oběhu [83]. Zadruhé, svalová síla potřebná k vytvoření dostatečně 

vysokého IAP je větší než obklopující tlak možný z břišních svalů. Zatřetí, pokud 

se m. rectus abdominis kontrahuje pro navýšení IAP, vytváří tak flekční moment 

síly, který působí proti antiflekčnímu účinku IAP vytvářenému tím, jak se bránice 

a svaly pánevního dna rozšiřují. [68] 

Někteří autoři se zamýšlejí nad tím, jestli IAP není jen vedlejším 

produktem aktivace trupového svalstva. [18, 55] Marras a Mirka prováděli studii, 

jejímž cílem bylo popsat, jak souvisí aktivita trupu za typických manuálních 

manipulačních podmínek s IAP. Cílem této studie je objasnit roli IAP během 

produkce extenzorového momentu trupu. Prováděli čtyři experimenty za vysoce 

kontrolovaných experimentálních podmínek, které vyžadovaly po subjektech 

vyvinutí konstantních sil zad při 45° rozsahu pohybu, během pohybování se 

v přesně stanovené asymetrii, rychlosti a zrychlení. Během všech těchto podmínek 

byl IAP vždy nejnižší za izometrických podmínek, ve srovnání dynamickými. Ve 
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většině případů také IAP plynule narůstá, jak stoupá rychlost pohybu. Studie také 

ukazuje, že vliv momentu sil na IAP je významný, pouze pokud byl vyšší než 54 

Nm. Výsledky této studie dále ukazují, že úroveň IAP se mění v reakci na 

asymetrii trupu, rychlosti, trupových momentech sil, a mnoha dalších aspektech. 

Marras a Mirka předpokládají, že rolí IAP může být poskytování protimomentu sil 

zatížení uloženého na trup. Ačkoliv výsledky jejich studie ukazují, že je zde 

několik důvodů, proč by to nemusela být hlavní funkce IAP. Zaprvé velikost 

odezvy IAP je menší ve srovnání s velikostí zevního zatížení, které bylo 

podporováno. Zadruhé IAP neodpovídá momentům sil podporovaných trupem. 

Ačkoliv nejsilnějším přispěvatelem IAP byla rychlost trupu. Autoři se zamýšlejí 

nad otázkou, zda IAP přímo stabilizuje páteř nebo páteř stabilizuje kontrakce 

několika svalů a nárůst IAP je pouze vedlejším produktem kontrakce těchto svalů. 

Z výsledků této studie usuzují, že IAP může hrát pouze malou roli při podpoře 

zatížení během celého úsilí a může být prostě jen vedlejším produktem koaktivace 

trupového svalstva. [55] 

Mens et al. se ve své studii zamýšlejí nad možností škodlivého efektu 

vysokého IAP. Tento škodlivý efekt IAP se týká herniace okraje abdominálního 

balónu (břišní stěna, bránice, vaginální a rektální prolaps) a inkontinence. Navíc 

nárůst IAP sebou přináší nárůst tlaku v cévách mimo abdominální balón, který 

může způsobovat bolesti hlavy a ruptury cév způsobující hematomy. Škodlivý 

efekt na bederní páteř nebyl však doposud nikým potvrzen. Autoři se také 

zamýšlejí nad tím, že pacienti s bolestmi v oblasti bederní páteře pociťují větší 

bolest v situacích, kdy je IAP větší a podle nich je zřejmé předpokládat, že nárůst 

IAP může mít škodlivý efekt na bederní páteř. Jsou to symptomy běžně 

považované za indikátory lumbosakrálního radikulárního syndromu, ačkoliv tyto 

symptomy jsou často pozitivní i u nespecifických bolestí bederní páteře. Jak již 

bylo řečeno, nikdy však nikdy nebylo prokázáno, že nárůst IAP by mohl 

způsobovat bolest. Tito autoři také zjistili, že nárůst IAP u pacientů s bolestmi zad 

v oblasti bederní páteře je do značné míry stejný jako u zdravých jedinců tak 

dlouho, dokud bolest není vyprovokována během aktivity. IAP je pak vyšší, 

jakmile subjekt pocítí bolest nebo únavu. [65] 
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 Mens et al. také předpokládají, že vysoký IAP zatěžuje ligamenta pletence 

pánevního. A že k jejich přetěžovaní dochází, jakmile zatížení pletence pánevního 

překročí sílu, při které pánevní pás zmírňuje bolest u pacientů s těmito bolestmi. 

Populární léčbou při bolestech pletence pánevního je instruktáž, jak kontrahovat 

m. transversus abdominis a svaly pánevního dna. Teoretické pozadí je stejné jako 

použití pánevního pásu, což je komprese částí pletence pánevního dohromady. 

V mnoha případech se m. transversus abdominis kontrahuje také při úsilí 

kontrahovat svaly pánevního dna. Nárůst IAP během kokontrakce m. transversus 

abdominis a svalů pánevního dna je celkem nízký. Z toho autoři vyvozují, že tato 

populární metoda léčby bolestí pletence pánevního nezvyšuje IAP. [65]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 

 

5.8 Břišní svaly a stabilita bederní páteře 

Významnost svalů při stabilizaci páteře je zřejmá už z příčného řezu 

lidského těla v oblasti bederní páteře (obr. 3). Z tohoto obrázku lze pozorovat, že 

z celkové plochy příčného řezu zabírají mnohem větší část svaly obklopující páteř 

než páteř samotná. Ale tyto svaly mají také mnohem větší rameno páky než 

meziobratlové disky a ligamenta. Můžeme tedy říct, že tyto svaly zajišťují 

mechanickou stabilitu páteře. [75] 

  

 

Při snaze stanovit nejdůležitější svaly přispívající ke stabilitě páteře jsme 

omezeni pomíjivostí okamžiku v čase, protože, jak tvrdí McGill et al., relativní 

přínos každého svalu se průběžně mění během úkonu. [58] Daggfeldt a 

Thostensson pro hodnocení svalů, které mohou odlehčovat bederní páteř, využili 

jednoduchý model nitrobřišní dutiny. Podle jejich modelu svaly s vlákny 

vedoucími pod úhlem větším než 55° mohou přispívat k odlehčení páteře, zatímco 

napětí ve svalech s vlákny jdoucími pod úhlem menším než 55° bederní páteř 

spíše zatěžuje. [15] Podle Arjmanda et al. by tak zůstával m. transvesus abdominis 

jako jediný sval, který by odlehčoval bederní páteř ve všech úrovních aktivity.  [4]  
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Ke zvýšení stability dochází vzájemnou kontrakcí flexorů a extenzorů 

trupu. [7] Podle Hodgese jsou to především m. transversus abdominis, bránice a 

svaly pánevního dna, které jsou aktivovány ve vzájemné spolupráci, aby vytvořili 

uzavřenou břišní dutinu, která pomáhá kontrolovat stabilitu páteře. [29] Ale ani 

přínos povrchových břišních svalů není zanedbatelný při stabilizaci páteře. 

Souvisí s jejich schopností vytvořit flekční, lateroflekční a rotační moment a tak 

kontrolovat vnější síly, které způsobují extenzi, lateroflexi a rotaci páteře. [7] 

Přínos povrchových a hlubokých svalů trupu ke stabilitě páteře je demonstruje 

Obr. 4.  

 

 

Gardner-Morse a Stokes předpokládají, že antagonistická koaktivace 

břišních svalů zvyšuje tlak uvnitř břišní dutiny a snižuje spinální kompresi, což je 

podle nich jejich hlavní role při stabilizaci páteře. Vyslovují názor, že páteř má 

určitou hranici bezpečnosti proti deformacím, která se s koaktivací svalů zvyšuje. 

Zvyšující se stabilita pak nastává za cenu narůstající svalové únavy a malého 

zvýšení komprese páteře. Autoři tvrdí, že bez aktivního svalového napětí by byla 
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bederní páteř celkově nestabilní už při malých odchylkách, i když by páteř byla 

v rovnovážné poloze. Toto zjištění podporuje jejich názor, že aktivované svaly se 

chovají jako stabilizační pružina. [22] 

Bránice a břišní svaly obklopující břišní dutinu jsou tedy aktivní při 

úkonech vyžadující zvýšenou stabilitu páteře. [30] Gardner-Morse a Stokes 

předpokládají, že nervosvalový řídicí systém nastavuje svalovou aktivitu a 

koaktivitu k zajištění stability bederní páteře, protože svalové napětí narůstá 

s aktivitou. [22] Pokud jsou tyto situace vyžadující zvýšenou stabilitu páteře 

předvídatelné, aktivita těchto svalů je zahájena ještě před začátkem pohybu a je 

předprogramována nervovým systémem. [30, 40] To by snižovalo potřebu aktivní 

odezvy nervosvalového řídicího systému a její vlastní časové zpoždění. [22] Podle 

Hodgese a Sapforda jsou součástí této přeprogramované posturální korekce i svaly 

pánevního dna. [40]  

Kontrakce břišních svalů tedy přispívá ke stabilitě trupu nejen před, ale i 

během pohybu končetin a tato aktivita ještě narůstá při zvýšení dechových 

požadavků. [30] Význam přisuzovaný této přípravné kontrakci břišních svalů je 

tvorba IAP k podpoře stabilizace trupu a kontrole posturální rovnováhy během 

pohybu končetin. Tento mechanismus zahrnuje samotný nárůst IAP a nárůst 

napětí thorakolumbální fascie, skrz kterou se TA připojuje k páteři. Hodges et al 

dodávají, že aby byl tento mechanismus účinný, vyžaduje kontrakci bránice, 

předcházející jejímu pasivnímu protažení a posunu břišního obsahu. [35] Aktivace 

všech těchto svalů, bránice, svalů pánevního dna a břišních a zádových svalů 

páteře tedy předchází pohybovou činnost horní a dolní končetiny. Kolář při tom 

uvádí společnou aktivitu bránice, m. transversus abdominis, svalů pánevního dna 

a ze zádových svalů především mm. multifidi. [47] Mm. multifidi, poskytují podle 

Hodgese až dvě třetiny v kontrole intersegmentálního pohybu v přímém směru. 

[29] Kolář také tvrdí, že žádný cílený pohyb, včetně pohybu končetin, nelze 

provést bez úponové stabilizace svalu. A proto například flexi v kyčelním kloubu 

není možné provést bez zpevnění bederní páteře a pánve. A pohybem v kyčelním 

kloubu jsou tedy spojeny extenzory páteře a jejich antagonisté, což nejsou jen 

břišní svaly, ale především IAP, který je regulovaný břišními svaly, bránicí a 

svaly pánevního dna. Z toho vyplývá, že souhra mezi extenzory páteře a 
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nitrobřišním tlakem vytváří pevný bod v oblasti bederní páteře a pánve, nejen pro 

tento pohyb (flexe v kyčelním kloubu). [47] 

Cholewicki a McGill vytvořili matematický model odhadující 

mechanickou stabilitu lidské bederní páteře in vivo. Tento model bere zřetel na 

vnější zatížení těla EMG signály z různých svalů. Testovali mladé, zdravé jedince, 

zatímco vykonávali různé úkony zahrnující flexi, extenzi, lateroflexi a rotaci 

trupu. Stabilita páteře, zajišťována především svalovou aktivitou, je v poměru 

k nárokům na páteř. Při velkém zevním zatížení je zapojeno do aktivity mnoho 

svalů, které zajišťují větší stabilitu. Během menšího zevního zatížení je tomu 

přesně naopak. Pokud je tedy systém náhle vystaven zvýšené vnější zátěži, např. 

krok do prázdna, páteř může být ohrožena zraněním, pokud je málo zatížená. [43] 

Ve své další studii Cholewicki et al. zkoumali vliv vertikálního zatížení na páteř. 

Zjistili, že během narůstajícího vertikálního zatížení páteře nedochází k nárůstu 

počáteční stability páteře. Z toho autoři usuzují, že vertikální zatížení páteře může 

být potencionálně více nebezpečné při náhlém uklouznutí nebo pádu, protože 

nevytváří takové svalové napětí a počáteční stabilitu páteře jako je tomu při 

horizontálním zatížení. [44] To by znamenalo, že páteř je paradoxně více 

ohrožena zraněním při jejím malém zatížení a také ve vertikální poloze, jelikož 

v těchto situacích není svalová aktivita tak velká a tudíž by nedocházelo ani 

k velkému nárůstu IAP. 
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5.9 M. transversus abdominis a IAP 

Při snaze popsat, které svaly svou aktivitou významně přispívají ke 

stabilizaci bederní páteře a k tvorbě IAP, autoři často zmiňují právě m. transversus 

abdominis. To mě vedlo k vytvoření další samostatné kapitoly, věnované právě 

aktivitě tohoto svalu a možnostech jeho ovlivnění stability bederní páteře.  

Jak již bylo zmíněno v předchozí kapitole, z hodnocení svalů 

přispívajících k odlehčení bederní páteře podle modelu Daggfeldta a 

Thostenssona ,by zůstával pouze m. transvesus abdominis jako jediný sval, který 

by odlehčoval bederní páteř ve všech úrovních aktivit, jelikož jako jediný 

z břišních svalů má vlákna jdoucí pod úhlem větším než 55°. [15, 4] Avšak jeho 

schopnost ovlivnit stabilitu páteře by byla nemožná, bez současné aktivity bránice 

a dalších trupových svalů. 

První studii zabývající se vlivem m. transversus abdominis jako možným 

přispěvatelem ke spinální kontrole vytvořil Cresswell et al. v roce 1992. Tato 

studie byla podnícena postřehem, že zvýšený IAP je přítomen během izometrické 

extenze trupu. [11]  Cresswell a Bartelink také předpokládají, že m. transversus 

abdominis je zodpovědný za nárůst tlaku, jelikož je schopen vytvořit tlak bez 

opačného extenzorového momentu trupu. [6, 11] I další autoři považují za důvod 

nárůstu IAP a napětí thorakolumbální fascie, vyplívající z kontrakce m. 

transversus abdominis, snížení spinálního zatížení vlivem produkce 

extenzorového momentu sil. [23, 27] Tuto teorii však někteří autoři, jako 

například Cresswell nebo McGill, vyvracejí a podporují názor, že kontrakce m. 

transversus abdominis může zlepšovat stabilizaci páteře. [59, 11] 

Vlivem horizontální orientace vláken tohoto svalu je výsledkem jeho 

kontrakce zmenšení břišního obvodu s následným nárůstem napětí 

thorakolumbální fascie a nárůstem IAP. [56] Ze stejných důvodů i Bartelink 

usuzuje, že by m. transversus abdominis mohl být hlavní sval zodpovědný za 

nárůst IAP, protože svalová vlákna jsou uložena příčně, což umožňuje stlačení 

břišní dutiny a nárůst IAP bez vytvoření jakéhokoli podélného napětí. [6] Hodges 

se domnívá, že m. transversus abdominis přispívá jen k části stability páteře, 

nejpravděpodobněji k intersegmentální kontrole. Svalová vlákna TA mají několik 
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úponů k bederním obratlům skrz vrstvy thorakolumbální fascie a mechanismus, 

kterým může TA přispívat k intersegmentální stabilitě zahrnuje buď napínání 

fascií, rozvoj IAP nebo kombinaci obou těchto mechanismů. [29] M. transversus 

abdominis má pouze omezenou schopnost vytvářet pohyb trupu. [56] a tak je více 

pravděpodobné, že může ovlivňovat právě segmentální stabilitu. Kvůli vlastní 

nestabilitě bederní páteře, zejména kolem neutrální zóny, má však kontrola této 

oblasti zvláštní význam. [29] 

Hodges et al. upozorňují, že schopnost m. transversus abdominis ovlivnit 

stabilitu páteře by byla nepravděpodobná, pokud současně nenastala i aktivita 

bránice. [30] Je to především z toho důvodu, že kontrakce bránice a svalů 

pánevního dna je důležitá při prevenci posunu břišního obsahu a dovoluje, aby m. 

transversus abdominis vytvořil potřebné izometrické napětí pro nárůst IAP. [29] 

Alisson et al., kteří se ve své studii zabývali aktivitou bránice během volní 

kontrakce břišních svalů se zaměřením na aktivitu m. transversus abdominis, 

zjistili, že aktivita bránice souvisí s aktivitou právě tohoto svalu.  A proto tvrdí, že 

při určitých úkonech jsou m. transversus abdominis a bránice aktivovány 

současně. [3] 

  Na základě hypotézy, že TA přispívá k oddělené stránce stability páteře, 

je předpokládáno, že CNS může řídit součásti stability páteře nezávisle. Jinak 

řečeno, je-li m. transversus abdominis je řízen nezávisle na ostatních trupových 

svalech, poskytuje dřívější hodnocení, kterým tento sval přispívá k tuhosti páteře. 

[29] S tímto názorem se shoduje i Hodges et. al ve své studii, kde zjistili, že se m. 

transversus abdominis kontrahuje dříve než svalstvo končetiny, což naznačuje, že 

odezva může být přeprogramována centrálním nervovým systémem. [38] S tím 

koreluje i objev Puckree et al., kteří ve své studii prokazují, že nábor samostatné 

motorické jednotky m. transversus abdominis může být rozdílný v dechových a 

posturálních úkonech. [80] 

Cresswell et al. ve své studii z roku 1994 zjistil, že při působení nečekané 

zevní síly působící na páteř směrem do flexe, což bylo zajištěno popruhem se 

závažím upevněným na ramena zkoumaných subjektů, je m. transversus 

abdominis aktivní ještě dříve než m. erector spinae. A jelikož je m. transversus 

neschopný vytvářet hybné síly, přispívá spíše stabilitě páteře. [12] Ke stejným 
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závěrům dochází Cresswell i ve své další studii. Souvislá aktivita m. transversus 

abdominis a její blízký vztah k IAP ho vede k přesvědčení, že tento sval může 

přispívat k hlavnímu mechanismu stabilizace trupu spíše než k produkci točivého 

momentu síly nebo kontrole postavení páteře. [11] Pokud tedy aktivace TA 

souvisí se stabilitou páteře, bude souviset s velikostí síly a nebude aktivní 

v situacích, kdy jsou tyto síly zanedbatelné a nepravděpodobné k rozrušení páteře. 

[29] 

Jak již bylo řečeno, CNS zahajuje kontrakci trupového svalstva, tedy i m. 

transversus abdominis, i před pohybem končetin. [37] Studie hodnotící pohyb 

horních končetin a aktivitu m. transversus abdominis většinou dochází ke stejným 

výsledkům.  Hodges et al. ve své studii ukazují, že počátek EMG aktivity bránice 

předchází EMG aktivitě svalů horní končetiny zodpovědných za pohyb a probíhá 

současně s EMG aktivitou m. transversus abdominis. [30] Hodges a Richardson 

předpokládají, že kontrakce m. transversus abdominis přispívá řízení sil spojených 

s pohybem horní končetiny nárůstem IAP a napětí thorakolumbální fascie. Tento 

vzniklý nárůst pevnosti bederní páteře v očekávání pohybu horní končetiny by 

pak mohl omezovat intersegmentální pohyb a rotační síly vznikajícími 

odchylkami páteře. [37] I Cresswell et al. pozorují velmi blízký vztah mezi IAP a 

aktivitou m. transversus abdominis. Navíc měření IAP při rychlém pohybu paží 

ukazuje, že IAP narůstá právě následkem aktivity m. transversus abdominis a 

dostatečně brzo na to, aby předcházela počátku pohybu končetin. [11, 12, 39] 

Stejně tak je tomu i při pohybech dolních končetin.  Při vyšetřování aktivity m. 

transversus abdominis a m. erector spinae během rychlého pohybu dolní 

končetiny, byl m. transversus abdominis stále prvním aktivovaným svalem. [38] 

Z těchto výsledků autoři opět docházejí k závěru, že jeho aktivace musí být 

předprogramována CNS a v souladu s přínosem pro přípravu páteře před 

odchylkami vycházejícími z reaktivních sil uložených na páteř. [38, 39]  

Mnoho autorů předpokládá zvláštní přínos m. transversus abdominis ke 

stabilitě páteře a narušení jeho funkce při bolestech bederní páteře. [70, 82] U 

zdravého jedince předchází aktivita m. transversus abdominis aktivitě ostatních 

svalů trupu a hlavních hybných svalů končetin. [81] Hodges potvrzuje předpoklad 

narušení jeho funkce spojený s bolesti bederní páteře zjištěním, že u pacientů s 
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bolestmi dolní části zad ztrácí m. transversus abdominis svou tonickou funkci. 

[29] K podobnému závěru došli i Hodges a Richardson ve své studii, když 

testovali aktivitu m. transversus abdominis během flexe ramenního kloubu na 

skupině probandů s bolestmi dolní části zad a na skupině bez těchto obtíží. Zjistili, 

že u zdravých probandů byl m. transversus abdominis vždy aktivován jako první a 

předcházel aktivitě přední části deltového svalu. Zatímco u skupiny probandů 

trpící bolestmi zad v oblasti bederní páteře byl vždy jako prví aktivován deltový 

sval, dříve než m. transversus abdominis. [37] 
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5.10 IAP a bránice – vzájemné působení 

Dalším důležitým svalem při stabilizaci páteře a vytváření IAP je bránice. 

Ačkoliv je bránice primárně svalem nádechovým, je zcela zásadní i její funkce 

posturální. Břišní a hrudní dutina, na které tento sval působí, jsou zapojeny do 

stability trupu a posturální kontroly [27] a deprese bránice ve spolupráci s dalšími 

břišními svaly vede k nárůstu IAP. [47] 

Bránice svým kopulovitým tvarem odděluje hrudní a břišní dutinu. A jejím 

rozdělením na dvě části dostaneme část centrální a periferní. Během nádechu se 

centrální (šlachovitá) oblast bránice posouvá dolů, zatímco periferní (svalová) část 

bránice je spojena s bederními obratli, sternem, žeberními chrupavkami. [63] 

Walde ve své studii z roku 1954 tvrdí, že bránice není pod přímou volní 

kontrolou, ale míra jejího pohybu je určována hloubkou dechu, která je prováděna 

a ta je pod volní kontrolou v tom smyslu, že dýchání je pod částečnou volní 

kontrolou. Ačkoliv jedinec nemá přímou kontrolu nad bránicí během dýchání, má 

přímou kontrolu nad pohyby hrudníku a díky tomu může být schopen omezit jeho 

pohyby při pokusu použít bránici samostatně. [89] 

Kontrakce bránice zajišťuje nádech skrz depresi její centrální šlachy a 

způsobuje také přetlakování břišní dutiny ve spolupráci s anterolaterálním břišním 

svalstvem [4] a svaly pánevního dna. Tím pomáhá mechanické stabilizaci páteře 

vlivem nárůstu IAP. [6, 11] Tato současná kontrakce bránice během kontrakce 

břišních svalů vedoucí ke zvýšení IAP je velmi důležitá, aby minimalizovala 

posun břišní náplně do hrudníku. Břišní svaly potom mohou zvýšit stabilitu trupu 

napětím thorakolumbální fascie. [30, 59] 

Pokud se dechové a posturální požadavky vyskytnou současně, potom 

musí bránice modulovat nitrohrudní tlak pro dýchání a IAP pro zpevnění páteře. 

[33] Zatímco dýchání může být přerušeno během krátkých aktivit, jako je 

zvracení, kašlání nebo zdvihání, jiné trvalejší úkony musí být prováděny současně 

s dýcháním. [36] Bartelink se z tohoto důvodu ve své studii také zamýšlí nad 

důvodem umístění plic mimo „břišní balón“. A považuje to za velkou výhodu, 

protože dýchání může pokračovat, i když je břicho využito jako podpora páteře a 

nemusí být relaxováno. [6] Tato duální funkce musí zahrnovat koordinaci bránice 
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a dalších svalů obklopujících břišní dutinu a najít kompromis při dýchacích 

pohybech hrudního koše a břicha. [33] CNS pak musí slaďovat motorickou 

aktivitu všech svalů trupu, zahrnujících i bránici, během posturálních i 

respiračních úkonů. K modulaci IAP pak dochází prostřednictvím bránice, 

břišních svalů a svalů pánevního dna a tato modulace má velký význam při řízení 

spinální stability. [30] 

Bránice je také aktivní, když je páteř rozrušena například pohybem 

končetin. Hodges et al. ve své studii ukazují kontrakci bránice,  která přispívá 

k nárůstu IAP ještě před zahájením pohybu horních končetin (pouze však velkých 

segmentů). Tato studie poskytuje přímý důkaz, že bránice může přispívat 

posturální kontrole trupu a že přípravná kontrakce bránice je spojena s počátečním 

zkrácením jejích svalových vláken a nastává současně s aktivací m. transversus 

abdominis. Autoři se domnívají, že odezva bránice na pohyb je předprogramována 

centrální nervovou soustavou a může být zahájena jako část motorické kontroly 

pohybu. K této myšlence je vede fakt, že je bránice kontrahována dříve, než je 

vykonán pohyb končetiny a je tedy příliš brzo, aby tato její kontrakce byla 

odezvou na kontrakci dalších posturálně aktivovaných svalů. [30] Když už je 

končetina v pohybu, reaktivní síly jsou uloženy na trup rovnoměrně a proti této 

končetině. Bránice nemůže pohybovat trupem přímo, aby odporovala těmto silám, 

ale svou kontrakcí přispívá stabilitě trupu buď díky nárůstu tlaku uvnitř břišní 

dutiny [30], čímž udržuje geometrii břišních svalů nebo hydraulickým odlehčením 

páteře a zvýšením stability trupu (Obr. 5). [27, 59] Trvalé zvýšení IAP spojené 

s tonickou aktivitou bránice pak odpovídá přínosu bránice k mechanické 

stabilizaci trupu. [33] 
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Při rychlém pohybu horní končetiny se aktivace bránice vyskytuje jako 

součást posturální odezvy. Posturální odezvy tohoto typu jsou chápány jako 

vyrovnání rozrušené posturální stability způsobené reaktivními silami z pohybu 

končetin. EMG aktivita bránice zde narůstá ještě před nárůstem aktivity svalů 

zodpovědných za pohyb končetiny a nastává bez ohledu na fázi dechu. Pokud je 

chápáno, že bránice přispívá posturální kontrole trupu nárůstem IAP, v reakci na 

opakovaný pohyb horních končetin může pomáhat mechanické podpoře udržením 

IAP na vyšší úrovni během tonické kontrakce nebo eventuálně ve fázické 

modulaci její aktivity, ve spojení s reaktivními silami vycházejícími z každého 

pohybu. Hodges a Gandevia ve své studii ukazují, že během souvislého pohybu 

horních končetin, byla aktivita bránice udržována a modulována na obou 

frekvencích, dechové i pohybové. Tato aktivita bránice pak může pomáhat 

mechanické stabilizaci trupu a navíc k udržení ventilace. [34] Hodges et al. ale ve 

své studii dokazují, že pokud stoupají respirační požadavky, aktivita bránice 

spojená s pohybem horní končetiny se snižuje. [36] 
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Během opakovaných pohybů horní končetiny, je EMG bránice stále 

modulováno k udržení dýchání, ale aktivita se také rozvíjí tonicky se současnou 

modulací na frekvencích pohybu horní končetiny. Schultz et al. proto usuzují, že 

zde musí být nejméně dvě jednotky na motoneuronech bránice při pohybu 

končetin, jedna týkající se nádechu a další pohybu. [85] Tento nález odpovídá 

výsledkům další studie, ve které Hodges a Gandevia zjistili, že tonická aktivita 

bránice spojená s opakovaným pohybem horních končetin zvyšuje IAP. Tento 

nárůst pokračuje po celou dobu pohybu s modulací velikosti tlaku stoupajícího 

s každým pohybem končetiny a s dýcháním. Dvojí úlohy regulace IAP a 

nitrohrudního tlaku současně bylo dosaženo koordinovanou kontrakcí bránice a 

břišních svalů. EMG bránice ukázalo tonickou aktivitu bránice s fázickou 

modulací na frekvencích dýchání a pohybu končetiny. Odpovídající změny byly 

nalezeny i v m. transversus abdominis, ale u ostatních břišních svalů nikoliv. 

Timing posturálního zapojení m. transversus abdominis se měnil v dýchacím 

cyklu, když bylo dýchání ovlivněno nádechovým zatížením. Na počátku pohybu 

končetiny se bránice a TA současně tonicky kontrahují a zvýší tak IAP. Dýchání 

je pak dosaženo cyklickými změnami tvaru přetlakované břišní dutiny jako 

výsledku střídavé modulace v přetrvávající aktivitě bránice a TA. Mechanické 

důsledky kontrakce bránice a TA jsou v protichůdné v aktivitě na hrudní koš a 

břišní dutinu, ale mají společnou funkci při přetlakování břišní dutiny. 

Kombinovaná tonická a fázická aktivita těchto svalů poskytuje mechanismus pro 

CNS ke sladění dýchání a řízení páteře během pohybu končetin. [33] 

Větší vyčerpání bránice při expulzivním úsilí může vzniknout z velkého 

pozitivního IAP, který brání venóznímu návratu. Inhibiční zpětná vazba 

k motoneuronům může být zprostředkována nociceptivními viscerálními nebo 

somatickými aferentními vlákny nebo i baroreceptory. Hypotézou pro snížení 

brániční aktivity během expulzivního úsilí je značné kontraktilní vyčerpání 

vyvíjející se v břišních svalech. Břišní svaly a bránice pracují v mechanickém 

sledu, aby došlo k navýšení IAP. Z toho vyplývá, že tyto svaly nemohou být plně 

aktivovány během statických manévrů. McKenzie et al. ve své studii dokládají, že 

břišní svaly nejsou plně aktivní během maximálního expulzivního úsilí 

zahájeného v klidové koncové fázi výdechu a že bránice, spíše než břišní svaly, se 

vyčerpává během prodlouženého statického expulzivního úsilí při 20-25% 
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maximální volní kontrakce. Nicméně vetší expulzivní manévry vyžadují poměrně 

vetší aktivitu břišních svalů. Tudíž je možné, že relativně vyčerpání odolná 

bránice nakonec odpovídá tlaku vytvářející kapacitě břišních svalů. Potom by 

maximální aktivita bránice neměla být vyžadována během statických manévrů. 

[63] 
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5.11 IAP a dýchání 

IAP také výrazně ovlivňuje funkci dalších orgánů, zejména pak 

mechanické vlastnosti hrudní stěny a následkem toho i dechovou funkci v různých 

podmínkách. [77] Intraabdominální tlak je modulován v průběhu celého 

dýchacího cyklu. [33] Během klidového dýchání dochází při nádechu k nárůstu 

IAP ve spojení s aktivitou bránice. [40, 9] Při zvýšeném dýchání sleduje IAP 

dvoufázový model, s vrcholy souvisejícími s činností bránice při nádechu a 

menším nárůstem IAP spojeným s činností břišních svalů během výdechu. [9] Je 

všeobecně rozšířeným názorem, že během klidového dýchání je výdech pasivní 

proces, ale při zvýšeném dechovém úsilí je výdech podporován aktivitou břišních 

svalů. Přední a laterální svalstvo břišní stěny je považováno za hlavní výdechové 

svaly a jejich kontrakcí stoupá IAP a bránice je tažena vzhůru. [8] 

Jak již bylo řečeno, aktivita břišního svalstva je pro dýchání důležitá. Jsou 

to m. obliquus externus abdominis, m. obliquus internus abdominis, m. 

transversus abdominis a m. rectus abdominis. Tyto svaly vtahují břišní stěnu a 

zvyšují IAP, který tlačí bránici do hrudní dutiny. Tato aktivita je prováděna 

především svaly s obvodovou orientací, což jsou mm. obliquii interni et externi 

abdominis a m. transversus abdominis. Kontrakce břišních svalů také táhne spodní 

žebra kaudálně, což zajišťují především mm. obliquii a m. rectus abdominis a 

mediálně, za což nesou zodpovědnost především m. TA a m. obliquus externus 

abdominis. Výsledkem této aktivity je pak zmenšení objemu hrudního koše. Proto 

je funkce břišních svalů výdechová vzhledem k plícím a jsou považovány za 

nejvýznamnější a nejsilnější výdechové svaly. [83] 

Roussos se ale domnívá, že břišní svaly mohou také pomáhat svalům 

nádechovým. Kontrakcí během výdechu mohou břišní svaly omezovat objem plic 

pod pasivně daným objemem na konci výdechu. Břišní svaly mohou uchovávat 

elastickou energii v hrudním koši během výdechu, jehož energie pak může 

pomáhat výdechovým svalům během nádechu. Vytlačením bránice do hrudního 

koše způsobují břišní svaly protažení dýchacích svalů do vhodné pracovní délky, 

kdy mohou vytvářet dané množství objemu s mnohem menší aktivitou. Touto 

aktivitou břišních svalů narůstá zakřivení bránice, její rádius se zmenšuje a 

bránice tak vytváří větší tlak pro dané napětí. Z toho vyplývá otázka, zda nejsou 
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břišní svaly nárůstem IAP také svaly nádechovými. Ačkoliv není pochyb o tom, 

že jsou to svaly výdechové, současně zvyšují IAP, což je s ohledem na hrudní koš 

aktivita nádechu. [83] 

Ve stoje je dýchání spojeno s nárůstem tonické nebo fázické výdechové 

aktivity břišních svalů a přizpůsobení délky bránice souvisí s přímou změnou IAP 

vycházející z aktivity břišních svalů jako i z pasivních změn IAP, které nastávají 

s odtažením abdominálního prostoru. [2] Tento koncept vtažení břišní dutiny jako 

důležitá výpomoc při nádechu vychází z několika předchozích měření hrudního a 

břišního obvodu a tlaku [48, 54], z čehož se dá uvažovat o vlivu břišních svalů na 

nádech. Ve stoje při náhlé relaxaci břišního kompartmentu během okamžiku před 

počátkem nádechu bychom předpokládaly podíl na rychlém poklesu bránice, což 

by ale bylo poněkud kontraproduktivní, jelikož nádechová kontrakce bránice by 

začínala ve výchozím zkráceném postavení. Taková náhlá relaxace břišního 

kompartmentu by samozřejmě mohla být ztlumena a pozměněna tonickou 

aktivitou břišních svalů. [2] Tato tonická aktivita byla demonstrována v několika 

studiích. [53, 17] Ačkoliv souvislá tonická aktivita břišních svalů během stoje 

nemusí být vždy přítomna. [1] 

Dokonce ani extrémně silná fázická kontrakce břišních svalů, která ustává 

náhle před počátkem následné nádechové aktivity bránice, by jen velmi 

nepravděpodobně mohla zamezovat rychlému poklesu a koncovému 

výdechovému zkrácení bránice. Udržitelná tonická aktivita břišních svalů by 

mohla pomáhat v udržení koncové výdechové délky bránice, ale tato stálá tonická 

aktivita by byla neefektivní ve srovnání s několika milisekundami fázické 

„povýdechové výdechové aktivitě“ břišních svalů. [2] Tuto „povýdechovou 

výdechovou aktivitu“ břišních svalů dokazuje Abe et al. ve své studii a popisuje ji 

jako aktivitu břišních svalů, která přetrvává po výdechu a prodlužuje se do dalšího 

nádechu. [1] Abe et al. ve své studií dochází k názoru, že během dýchání ve 

vzpřímené poloze může být udržení koncové výdechové délky bránice dosaženo 

bez nárůstu maximální fázické nebo tonické elektrické aktivity břišních svalů. [2] 

Campbell a Green ve své studii z roku 1953 rozlišují dva způsoby 

výdechového úsilí. Prvním je výdech vyskytující se jako volní manévr při 

statickém výdechovém úsilí, vědomé hyperventilaci, kašlání či námaze. V této 
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situaci je aktivita břišního svalstva větší než při druhém způsobu. Ten autoři 

popisují jako výdech vyskytující se na mimovolní úrovni dýchání, při klidovém 

dýchání. Za těchto podmínek je aktivita břišních svalů minimální, pomáhá zde 

výdechu jen ve velmi malém rozsahu. [8] Během klidového dýchání stoupá 

velikost nádechové aktivity bránice se zvýšeným dýcháním a aktivita m. 

transversus abdominis stoupá během výdechu. [36] 

Campbell a Green ve své studii využily měření EMG aktivity břišních 

svalů. Zaznamenávaly elektrickou aktivitu břišních svalů během udržování sledu 

výdechových tlaků. Tato měření byla prováděna během různé intenzity dýchání. 

Ve své studii zjistili, že během stupňovaného statického výdechového úsilí 

narůstá elektrická aktivita břišních svalů způsobem odpovídajícím nárůstu 

výdechového úsilí. Měření EMG aktivity břišních svalů prováděli také během 

určitých pohybů. Byla to laterální flexe trupu, při které byla zaznamenána výrazná 

aktivita m. obliquus externus abdominis a druhým testovaným pohybem byla 

flexe trupu z lehu, kde dominovala aktivita m. rectus abdominis. U obou těchto 

svalů byla elektrická aktivita spojená s pohybem mnohem větší než aktivita 

zaznamenaná během maximálního statického výdechového úsilí. [8] 

Aktivita břišních svalů spojená s maximálním statickým výdechovým 

úsilím je podstatně nižší než ta produkovaná během testovaných pohybů trupu. 

Campbell a Green pro to mají dvě možná vysvětlení. Některá svalová vlákna 

mohou být uspořádána tak, že jejich kontrakce nepřispívá k provedení výdechu. 

Což ale autor sám pokládá za nepravděpodobné vzhledem k dosavadním 

anatomickým znalostem. Jako další vysvětlení nabízí domněnku, že zde může být 

přítomen mechanismus, který předchází příliš velkému nárůstu IAP, který by 

mohl nastat při současné maximální kontrakci břišních svalů. Autor toto 

vysvětlení považuje za více pravděpodobné. [8] 

Respirační a posturální aktivita svalů obklopujících břišní dutinu musí být 

koordinována. Nedávné studie ukazují, že při úkonech jako jsou například 

opakované pohyby horních končetin, je tonická aktivita bránice a m. transversus 

abdominis modulována fázicky na frekvenci dýchání a pohybu končetin. [33, 34] 

CNS však musí upřednostňovat respirační dráhy nad dalšími funkcemi dýchacích 

svalů, jako je třeba posturální kontrola. Jednotlivé požadavky na bránici při řízení 
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tlaku v hrudníku, břišní dutině a při dýchání mohou být spojené, ale pokud se 

nároky na dýchání zvýší, část EMG bránice spojená s posturálním řízením klesá. 

Hodges et al. se domnívají, že tento snížený přínos bránice k posturální kontrole 

může kompenzovat aktivita jiných trupových svalů. Zjistili, že, EMG změny 

bránice a TA během pohybů horní končetiny při zvyšujícím se dýchání 

nenastávají v EMG m. erector spinae. EMG m. erector spinae se nemění podle 

frekvence pohybu horní končetiny nebo dýchání. Povrchové břišní svaly a m. 

erector spinae se tedy při opakovaném pohybu horních končetin fázicky 

kontrahují, ale ne s dechovou modulací. Aktivita m. ES spojená s pohybem horní 

končetiny nebude tedy ohrožena zvyšujícími se dechovými požadavky, ale CNS 

nemůže nahradit potencionální ohrožení spinální kontroly nárůstem aktivity 

tohoto svalu. Takže posturální aktivita bránice může být méně významná, jakmile 

stoupají respirační požadavky. [36] 
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6 DISKUZE 

Význam IAP při stabilizaci bederní páteře 

Stabilita páteře je zajišťována třemi systémy, které pracují ve vzájemném 

propojení. Je to systém aktivní, pasivní a nervový. Jisté je, že kontrakcí určitých 

svalů trupu dochází k nárůstu IAP. Stále však není zcela jednoznačně 

zodpovězena otázka, jestli je to právě IAP, který stabilizuje páteř nebo stabilitu 

zajišťuje kontrakce těchto určitých svalů a IAP je jen vedlejším produktem jejich 

aktivity. Na vzniku IAP se podílejí břišní svaly, svaly pánevního dna a bránice. 

Jejich synchronní kontrakcí pak dochází ke zvýšení IAP.  

Mnoho autorů [59, 67, 33, 18, 42, 5, 26, 6] se přiklání k teorii, že 

zvýšením IAP je možno dostatečně stabilizovat bederní páteř. Břišní svaly pak 

mohou pracovat proti natlakované břišní dutině a zvyšovat stabilitu páteře. IAP se 

podle nich podílí na vytváření extenzorového momentu sil a tím snižuje zátěž 

působící na páteř a působí proti kompresivním silám uloženým na bederní páteř 

[43, 57]. IAP by také mohl ovlivnit stabilitu páteře udržením uspořádání 

vertebrální pohybové jednotky a regulací meziobratlového pohybu [32, 34, 7]. 

Díky nárůstu IAP by docházelo k napřimování bederní lordózy a vznikala tak 

možnost pro narůstající svalové zpevnění z mm. multifidi a interspinálních svalů. 

Z provedených experimentů [18, 42] je zřejmé, že zpevnění bederní páteře 

je možné dosáhnout jak zvýšením svalové aktivity potřebné k vytvoření IAP, tak i 

samotným IAP. Je však nemožné odlišit, kterým z těchto dvou mechanismů je 

zpevnění dosaženo. Ve výsledku je tedy možné, že k efektivnímu zpevnění páteře 

dochází kombinací obou těchto mechanismů. To by se mohlo zdát výhodné i při 

extenzi páteře, jelikož při tomto úkonu je potřebná aktivita m. erector spinae. 

Pokud by ke zvýšení pevnosti bederní páteře docházelo nárůstem IAP, kapacita 

tohoto svalu by pak byla dostupná pro provádění daného úkonu. Při extenzi trupu 

tedy může IAP přispívat extenčním silám sám o sobě nebo snížit zatížení m. 

erector spinae [18, 19]. 

To by však znamenalo, že se nesmí kontrahovat m. rectus abdominis, který 

svou aktivitou není schopen zvyšovat IAP, ale vytváří flekční moment, který by 

působil proti extenzorovému momentu vznikajícímu nárůstem IAP. To je také 
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jeden z důvodů, proč jsou někteří autoři [59, 60, 67, 83, 68, 55] skeptičtí při 

domněnce, že by IAP mohl stabilizovat bederní páteř. Odlehčující účinek IAP by 

totiž byl neutralizován aktivitou břišních svalů. Tomu by se však dalo zamezit 

využitím pouze příčného napětí břišní stěny k vytvoření tlaku, které by zajišťoval 

m. transversus abdominis, který má vlákna uložena příčně. Svou aktivitou tedy 

nevytváří podélné napětí a tudíž ani flekční moment [15, 6, 13]. Některé studie 

dokonce prokazují, že navýšení IAP je možné dosáhnout bez rozvoje velkých sil 

flexorů trupu [13], což by znamenalo, že hlavním břišním svalem zodpovědným 

za nárůst IAP je m. transversus abdominis. Ale i tuto teorii někteří autoři [65] 

zavrhují a tvrdí, že vzájemnou kontrakcí m. transversus abdominis a svalů 

pánevního dna nedochází k nárůstu IAP. Což bychom ale mohli vysvětlit tím, že 

probandi v jejich experimentu se snažili o izolovanou kontrakci těchto svalů, bez 

synchronní kontrakce bránice, která předcházejí jejímu pasivnímu protažení a 

posunu břišního obsahu. 

Přestože není jednoznačné, zda je stabilita trupu zajištěna mechanismem 

IAP nebo synchronní aktivitou svalů, z výsledků můžeme říct, že během 

rehabilitace je důležité zaměřit se na funkci břišních a zádových svalů. 

 

Břišní svaly a stabilita bederní páteře 

Zvýšení stability páteře je zajištěno vzájemnou kontrakcí flexorů a 

extenzorů trupu. Z břišních svalů je to především m. transversus abdominis, dále 

svaly pánevního dna a bránice [7, 29]. Pokud jsou situace, které vyžadují 

zvýšenou stabilitu páteře předvídatelné, aktivita bránice a m. transversus 

abdominis je zahájena ještě před začátkem pohybu a je předprogramována 

nervovým systémem [30, 40]. Někteří autoři uvádějí jako součást této 

přeprogramované posturální korekce i svaly pánevního dna. Přípravná aktivita 

těchto svalů předchází i pohybu končetin a nastává vždy před kontrakcí svalů 

zodpovědných za pohyb končetiny. Význam této přípravné kontrakce může být 

tvorba IAP a následná podpora stability trupu [30, 35, 47]. 

Bylo ale zjištěno, že tak tomu není vždy. Studie zaměřená na přípravnou 

kontrakci m. transversus abdominis odhalila, že u probandů s bolestmi v oblasti 
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bederní páteře, během pohybů horní končetiny, předchází aktivitě m. transversus 

abdominis právě sval zodpovědný za tento pohyb [70, 82, 29, 37]. Toto zjištění by 

nás mohlo vést k tomu, že není zajištěna dostatečná stabilita bederní páteře, tudíž 

dochází k jejímu přetěžování a následným bolestem. Funkce tohoto svalu se tedy 

zdá být významná, ať už svou kontrakcí připívá k nárůstu IAP či nikoliv.  

Při stabilizaci páteře však nelze opomenout ani přínos povrchových 

břišních svalů, které vytváří flekční, lateroflekční a rotační moment a tak 

kontrolují vnější síly, které způsobují extenzi, lateroflexi a rotaci páteře. 

Svalová aktivita zajišťující stabilitu páteře je přiměřená nárokům 

kladeným na páteř. Během velkého zevního zatížení je do aktivity zapojeno více 

svalů zajišťujících její stabilitu než při menším zevním zatížení. Z toho vyplývá, 

že při nečekaném vnějším zatížení je páteř více ohrožena zraněním, než když je 

již zatížena a je vytvářeno větší svalové napětí. To by znamenalo, že například 

krok do prázdna může být pro páteř mnohem více nebezpečný, pokud půjdeme 

bez nákladu než s ním. 

 

M. transversus abdominis a IAP 

 Mnoho autorů [15, 4, 6, 11] předpokládá, že m. transversus abdominis je 

zodpovědný za nárůst IAP, protože je schopný jej svou aktivitou zvýšit bez 

vzniku flekčního momentu. Někteří autoři [29] se domnívají, že m. transversus 

abdominis přispívá jen k části spinální stability, konkrétně k intersegmentální 

kontrole. Tu by zajišťoval napínáním thorakolumbální fascie, která se upíná 

k obratlům bederní páteře. 

 Schopnost tohoto svalu ovlivnit stabilitu páteře by byla nemožná, bez 

současné aktivity bránice a svalů pánevního dna. Svou kontrakcí totiž zajišťují 

prevenci posunu břišního obsahu a tím dovolují, aby m. transversus abdominis 

vytvořil izometrické napětí potřebné k nárůstu IAP. 

M. transversus abdominis je jako jediný z břišních svalů řízen nezávisle na 

ostatních trupových svalech. Proto může být spolu s bránicí, například při 

pohybech končetin, aktivován dříve než ostatní svaly a přispívat tak k tuhosti 

páteře. Mnoho EMG studií [3, 30, 37, 38, 39, 11, 12, 29] dokazuje, že aktivita 
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bránice a m. transversus abdominis spolu souvisí, a že jsou současně aktivovány 

dříve než ostatní trupové svaly. Další studie ukazují souvislost mezi nárůstem IAP 

a aktivitou m. transversus abdominis. Při pohybech končetin narůstá IAP aktivitou 

tohoto svalu ještě před počátkem pohybu končetin. Přestože má tento sval pouze 

omezenou schopnost vytvářet pohyb trupu, je zřejmé, že při stabilizaci páteře má 

důležitý význam. 

 

IAP a bránice 

 Při stabilizaci páteře má bránice velký význam. Je nejen svalem 

nádechovým, ale významná je i její funkce posturální. Svou kontrakcí brání 

posunu břišního obsahu do hrudníku a poskytuje tak možnost k nárůstu IAP. Díky 

své duální funkci musí modulovat nitrohrudní tlak pro dýchání a IAP pro 

zpevnění páteře. 

Znovu se dostáváme k její přípravné aktivitě [30], která nastává před aktivitou 

ostatních svalů trupu a při pohybech končetin i před svaly, které za tento pohyb 

zodpovídají. To může vést k domněnce, že aktivita bránice je předprogramována 

CNS. Tato její aktivita spolu s dalšími svaly, jak již bylo zmíněno, vede k nárůstu 

IAP a zvýšení stability páteře [6, 11, 33]. Její přípravná aktivita nastává bez 

ohledu na fázi dechu. 

 Během souvislého pohybu končetin je tonická aktivita bránice udržována a 

fázicky modulována na dechové i pohybové frekvenci [34, 85, 33]. Pokud však 

respirační požadavky stoupají, její aktivita spojená s pohybem končetiny se 

snižuje. To dokazuje, že CNS upřednostňuje respirační dráhy nad dalšími 

funkcemi dýchacích svalů, tedy nad posturální kontrolou [36]. Ta může být 

nahrazena jinými svaly, které nejsou modulovány podle dechu, ale jen podle 

pohybu končetiny, jako například povrchové břišní svaly nebo m. erector spinae. 

 

IAP a dýchání 

 IAP je modulován během celého dechového cyklu, při klidovém dýchání 

dochází k jeho nárůstu ve spojení s aktivitou bránice a při zvýšeném dýchání 
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dochází k jeho většímu nárůstu při nádechu vlivem bránice a k menšímu nárůstu 

vlivem břišních svalů při výdechu [40, 9]. 

Ze svalů podílejících se na řízení stability bederní páteře jsou na frekvenci 

dýchání modulovány pouze bránice a m. transvesrus abdominis. To znamená, že 

při jejich tonické aktivitě zvyšující IAP, mají pouze oni fázickou modulaci na 

frekvenci dýchání a při pohybech končetin ještě na frekvenci pohybu končetin 

[68, 33, 34]. 

Studie hodnotící EMG aktivitu břišních svalů během výdechového úsilí, 

ukazuje jejich zvýšenou aktivitu [83]. Pokud bychom se vrátili k poznatkům 

z první kapitoly, mohlo by nás to vést k tomu, že m. rectus abdominis by vytvářel 

flekční moment, který by působil proti možnému odlehčujícímu účinku IAP. 

Stabilita bederní páteře by tak během větších dechových požadavků mohla být 

snížena. Na druhou stranu by její dostatečnou stabilitu během výdechu mohla 

zajišťovat právě zvýšená aktivita těchto svalů. 
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7 ZÁVĚR 

Z předložených studií je možno vyvodit, že mechanismus IAP je schopen 

efektivně zpevnit páteř. Potvrdit tuto skutečnost však nelze, jelikož není možné 

dokázat, zda toto je tohoto zpevnění dosaženo nárůstem IAP nebo aktivitou svalů 

vedoucích k jeho navýšení, či kombinací obou těchto mechanismů. 

Ke zvýšení IAP je potřebná synchronní aktivita bránice, svalů pánevního 

dna a břišních svalů. Z těch je to především m. transversus abdominis, jelikož 

svou kontrakcí nevytváří flekční moment působící proti odlehčujícímu 

mechanismu IAP. Kontrakce povrchových břišních svalů, především m. rectus 

abdominis tento flekční moment vytváří. Doposud však není jasné, jak velký 

rozsah flekčního momentu vytvářeného břišními svaly by převažoval extenční 

moment vytvořený nárůstem IAP. To nás znovu vrací k tomu, že nemůžeme 

s jistotou určit, zda je zvýšený IAP schopen efektivně zpevnit bederní páteř. 

Z EMG studií však můžeme s jistotou určit, že u zdravých jedinců 

předchází aktivita bránice, m. transversus abdominis a svalů pánevního dna 

aktivitu ostatních svalů trupu a při pohybech končetin i svaly zodpovědné za 

pohyb končetiny. Tyto svaly se tedy významně podílejí na stabilizaci páteře, ať už 

vlivem nárůstu IAP či svou vlastní aktivitou. 

Z tohoto důvodu je možno předpokládat, že při terapii bolesti bederní 

páteře způsobené její instabilitou, je vhodné se zaměřit právě na aktivitu těchto 

svalů. Jejich analytickým posilováním by však pravděpodobně nebylo dosaženo 

velkých úspěchů. Více významné je zaměřit se na chybné pohybové vzorce a 

jejich reedukaci. Trénink aktivity těchto svalů ve spojení s řízeným dýcháním a za 

přiměřeného zatížení při udržení neutrální bederní lordózy. 
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