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1  TERAPIE STABILIZAČNÍ FUNKCE OSOVÉHO ORGÁNU

Jak již bylo zmíněno dříve, dysfunkce  hlubokého stabilizačního systému patří mezi časté příčiny bolestí zad. 

U pacientů s bolestmi zad (ať se jedná o chronické bolesti či akutní) často nacházíme hypotonus až atrofii 

mm. multifidi a pacienti nejsou schopni aktivovat svaly hlubokého stabilizačního systému a zajistit tak do-

stačující stabilizaci a ochranu páteře. 

Při terapii není vždy možné definovat jednoznačný vztah mezi anatomickým nálezem (např. strukturální 

změnou), neurologickými a klinickými projevy pacienta. Morfologický nález může být v našem případě 

asymptomatický. Například 50 % populace s degenerativními změnami nemusí mít žádné klinické příznaky 

dané změny struktury, která bývá často objevena náhodně a nemusí být hlavní příčinou bolesti. Je však třeba 

respektovat anatomický i funkční nález.

Zásadní je rozlišit akutní a chronické stádium nálezu. Při akutním nálezu je nutné využít  medikamentózní 

léčbu a klidový režim. U chronického stavu je dominantním postupem cílené cvičení, které ovlivňuje stav 

pomocí vnitřních sil. Velký význam mají ergonomická a režimová opatření a podpůrná korzetoterapie. Jed-

norázové postupy jako mobilizace, uvolňování TRP, obstřiky a medikamentózní léčba není možné indikovat 

izolovaně, ale vždy v kontextu s cíleným cvičením. (Kolář, P. 2006; Kolář, P. 2007) 

2  PRINCIP AKTIVACE HLUBOKÉHO STABILIZAČNÍHO SYSTÉMU 
A OVLIVNĚNÍ STABILIZAČNÍ FUNKCE OSOVÉHO ORGÁNU

Při ovlivňování stabilizační funkce osového orgánu se jedná spíše o edukační proces. Při aktivaci hluboké-

ho stabilizačního systému se řídíme tzv. motorickým edukačním modelem. Cílem je identifikace chybných 

(patologických) pohybových vzorů a nácvik správných (fyziologických) pohybových vzorů, což se děje indi-

viduálně vzhledem k potřebám a stavu každého pacienta. Při terapii je naším cílem ovlivnit příslušné svaly 

v jejich koaktivační a stabilizační činnosti v souhře s ostatními svaly a dostat správnou stabilizační souhru 

svalů pod volní kontrolu (její automatizaci a zařazení do běžných denních činností). Jde o základní postu-

rální vzor, který je integrován do všech pohybů, včetně pohybů horních a dolních končetin. Nábor svalů při 

působení vnějších sil je vždy spojen se zpevněním páteře. Vnitřní síly jsou zpevňujícím mechanismem, který 

působí na meziobratlové ploténky a samotná kloubní spojení. Svalová souhra zpevňující páteř je identická 

vleže, v sedě i ve stoje. Pokud je porušena funkce svalů páteře a trupu během působení vnějších sil, dochá-

zí k jejich nadměrné zátěži a vzniku chronických obtíží. (Kolář, P. 2006; Liebenson, C. 2000; O‘Sullivan, P.B. 

2000)

Edukační model stabilizační funkce osového orgánu zahrnuje 3 stádia (obrázek č. 30):


