
Sta bi li za cja po sta wy cia ła przez war stwę głę bo ką mię śni
W opi sa nej w po wyż szym frag men cie tek stu zmia nie usta wie nia krę go słu pa lę dź wio we go
i mied ni cy de cy du ją ca jest war stwa głę bo ka mię śni te go od cin ka cia ła, któ re łą czą klat kę
pier sio wą, krę go słup i mied ni cę (m. czwo ro bocz ny lę dź wi [m. qu ad ra tus lum bo rum] i m.
po przecz ny brzu cha [m. trans ver sus ab do mi nis]). Je śli zo sta nie ona zak ty wo wa na, to na -
pi na się tyl na i bocz na ścia na brzu cha, bez wcią ga nia przy tym ta lii. Wy mie nio ne mię śnie
przy czy nia ją się do sta bi li za cji po zy cji cia ła i do po ru sza nia w za kre sie te go ob sza ru cia ła.
Szcze gól nie czu le re agu ją one na ce lo we bodź ce roz cią ga ją ce pod czas ak ty wa cji. Prze bie -
ga ją cy na sze ro kiej po wierzch ni, po przecz nie, bocz ny mię sień brzu cha, mię sień po przecz -
ny brzu cha (m. trans ver sus ab do mi nis) przy cze pia się do dol nych że ber, grze bie nia bio -
dro we go, a tak że do po wię zi ścia ny brzu cha i ple ców, jak sieć, któ ra utrzy mu je na rzą dy
ja my brzusz nej (zob. ryc. 5.17). Ro dzi ce czę sto mó wią wte dy z uzna niem: „Te raz mo je
dziec ko wy ro bi so bie do sko na łą fi gu rę”.

Opi sa na jed ność funk cjo nal namię śni brzu cha i mię śni lę dź wi jest przy kła do wo po -
waż nie za bu rzo naw przy pad ku dzie cię ce go po ra że nia mó zgo we go. Jed no cze śnie jed nak
u dzie ci z osła bie niem utrzy my wa nia postawy cia ła lub nie pra wi dło wą postawą cia ła jest
ona roz wi nię ta w roz ma itym stop niu w spo sób nie za do wa la ją cy. Na stęp stwa mi te go są
po głę bio na lor do za, za okrą glo ne ple cy i wiot ki brzuch, a tak że nie pra wi dło we ob cią że nie
krę go słu pa i bio der. Rów nież w wie ku doj rza łym wie lu pa cjen tów z do le gli wo ścia mi w ob -
rę bie ple ców wy ka zu je po dob ne de fi cy ty funk cjo nal ne.

Je śli wy mie nio ne mię śnie zo sta ną zak ty wo wa ne, to u nie mow ląt za zwy czaj moż na za -
ob ser wo wać opróż nie nie pę che rza mo czo we go i je li ta.

5 Leczenie
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Ryc. 5.17 Ścia na brzu cha, ry su nek sche -
ma tycz ny
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