
STRESZCZENIE 

Badania nad monitorowaniem skuteczności ćwiczeń 

postizometrycznej relaksacji na postawę ciała. 
 

Stosowane obecnie metody oceny radiologicznej skolioz są coraz doskonalsze, ciągle 

jednak trwają poszukiwania rozwiązań pozwalających na nieinwazyjną ocenę tego 

schorzenia. Te rozwiązania są doskonalone, a obecne systemy umożliwiają badanie i ocenę 

dzieci i młodzieży w kierunku wad postawy i według badań porównawczych wskazują na 

wysoką adekwatność tych urządzeń w stosunku do badań radiologicznych. Założono, że przy 

obecnym postępie technologicznym w zakresie urządzeń posturograficznych w technologii 

4D można podjąć próbę oceny zmian postawy pod wpływem ćwiczeń postizometrycznych 

mięśni obręczy biodrowej, a tym samym uzyskać nieinwazyjne narzędzie do oceny leczenia 

zachowawczego    u dzieci ze skoliozą idiopatyczną.  

Celem pracy było badanie nad możliwością wykorzystania nieinwazyjnych technik 

obrazowania do oceny skuteczności ćwiczeń postizometrycznej relaksacji na postawę ciała 

u dzieci i młodzieży. 

Przebadano 36 dzieci z rozpoznaną skoliozą idiopatyczna w wieku od 5 do 17 lat (średnio 

13 lat) i wzroście od 120 do 177cm (średnio 160cm), które rutynowo trafiały do poradni 

ortopedycznej. Waga pacjentów oscylowała w granicach 20 – 65 kilogramów (średnio 

45,5 kg). BMI pacjentów wynosiło od 12,2 do 22,6, (średnio 17,4).  

Grupa badawcza została najpierw poddana ocenie radiologicznej, po której dokonano analizy 

fotogrametrycznej aparatem DIERS 4D. Kolejno grupę tę poddano ocenie fizjoterapeutycznej, 

a następne wykonano fotogrametrię i plantokonturografie stóp. Kolejno przeprowadzono 

postizometryczną relaksację mięśni (PIR) zginaczy stawów biodrowych. Po czym ponownie 

wykonano kolejną analizę fotogrametryczną z oceną badanych. Uzyskane dane zebrano 

w tabeli zbiorczej i poddano analizie statystycznej. 

Wykazano, że PIR: 

1. Wpływa istotnie na rotację powierzchni grzbietu. 

(p < 0,0000001), 

2. Przyczynia się do istotnej zmiany przeciętnego odchylenie bocznego od pionu VP-DM 

(p < 0,0000001), 

3. Wpływa istotnie na procentowy rozkład masy w przodostopiu (p = 0,0201), 

4. Wpływa istotnie na przeciętny procentowy rozkład masy w pięcie  

(p = 0,0367), 



5. Przyczynia się do istotnej zmiany średniego kąta osiowego stopy prawej  

(p = 0,0114). 

Wnioski: 

1. Fotogrametria i plantokonturografia są prostym proceduralnie i szybkim sposobem 

monitorowania zmian w postawie ciała po ćwiczeniach postizometrycznej relaksacji 

mięśni zginaczy stawów biodrowych u dzieci z rozpoznaną skoliozą idiopatyczna. 

2. Postizometryczna relaksacja mięśni zginaczy stawów biodrowych u dzieci z rozpoznaną 

skoliozą idiopatyczna wpływa na poprawę rozkładu sił i napięcia w zakresie 

czworoboku podparcia utworzonego przez stopy. 

3. Badania fotogrametryczne 4D nie jest dobrym narzędziem do oceny zmian położenia 

kręgosłupa i miednicy w płaszczyźnie strzałkowej. Cennym byłaby modernizacja 

urządzenia o taką opcję.  

4. Wartościowym byłoby rozpoczęcie badań nad monitorowaniem porównawczym wpływu 

kolejnych ćwiczeń na postawę ciała z użyciem fotogrametrii uwzględniając 

wcześniejszą radiologiczna ocenę parametrów miedniczych takich jak PI, PT, SS i LL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


