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STRESZCZENIE
Postawa ciała dzieci zwykle oceniana jest i korygowana w 
okresie przedszkolnym i szkolnym. Proces posturogenezy rozpo-
czyna się jednak już w życiu płodowym i jest kontynuowany po 
urodzeniu. Według koncepcji neurorozwojowej rozwój postawy 
uwarunkowany jest jakością mechanizmu antygrawitacyjnego. 
Główną składową tego mechanizmu jest zróżnicowane osob-
niczo napięcie posturalne. Wielkość napięcia posturalnego 
wpływa na rodzaj aktywności antygrawitacyjnej niemowlęcia. 
U niemowląt z obniżonym napięciem  posturalnym dochodzi do 
rozwoju kompensacyjnego mechanizmu antygrawitacyjnego. 
Jego zewnętrznym przejawem jest nieprawidłowy rozkład 
napięcia mięśniowego, który zwykle określany jest  jako wada 
postawy.  W zakresie szeroko rozumianej normy można wyod-
rębnić trzy typy napięcia posturalnego: normotonia, napięcie 
spastoidalne i atetoidalne. Niemowlęta z normotonią rozwijają 
prawidłową postawę.  Pozostałe pionizując się kompensują 
obniżone napięcie w sposób czynny lub bierny, w zależności 
od typu napięcia posturalnego. Analizując rozwój postawy nie-
mowlęcia w oparciu o występujący u niego typ napięcia postu-
ralnego, można prognozować z dużym prawdopodobieństwem, 
jaki typ postawy rozwinie ono w przyszłości. Podejście neuro-
rozwojowe daje nie tylko możliwość wczesnego diagnozowania 
i prognozowania rozwoju postawy ciała. Ważne jest, że istnieją 
tu środki terapeutyczne, umożliwiające normalizację napięcia 
posturalnego, a tym samym ograniczające konieczność stoso-
wania przez niemowlę wspomnianych kompensacji w celu sta-
bilizowania ciała w coraz wyższych pozycjach. Prognozowanie 
obliguje więc do wprowadzenia postępowania prewencyjnego, 
zapobiegającego rozwojowi wad postawy lub zmniejszającego 
ich stopień ciężkości.

Słowa kluczowe: postawa ciała dzieci, jakość napięcia mięś-
niowego, prognozowanie rozwoju postawy

ABSTRACT
Children’s body posture is usually appraised and corrected 
during the pre-school and school periods. However, proc-
ess of posturogenesis starts in a foetal life and it is continued 
after a birth. According to the neurodevelopment conception, 
development of a posture is determined by the quality of anti-
gravitational mechanism. The main factor of this mechanism is 
postural tone, which is not the same for each individual in the 
population. The size of a postural tone influences on a kind of 
antigravitational activity of an infant. Infants with lower pos-
tural tone develop the compensatory antigravitational mecha-
nism. Its external symptom is an abnormal layout of a postural 
tone, mostly described as an incorrect posture. In the scope of 
widely defined norm three kinds of a postural tone can be distin-
guished: normotony, spastoidal tone  and atetoidal tone. Infants 
with the normotony develop an appropriate posture. The rest of 
them, while attaining vertical posture, compensate the lower 
tension in active or passive manner, depending on the type of 
a postural tension. By analysing development of an infant’s 
posture based on the type of its postural tension, it is possible 
to forecast with a high probability, which of the postural type 
will be developed by a child in the future. Neurodevelopment 
approach gives more than just a possibility to early diagnose 
and forecast development of a body posture. It is also important 
that there are therapeutic means which allow normalizing tone 
of a posture and in the same time limiting the necessity of using 
by infant mentioned compensations in order to stabilize body 
in higher positions. Therefore forecasting obliges to acquaint 
preventing conduct in order to either prevent development of 
postural defections or to lessen a level of heaviness.  

Key words: body posture of the infants, the quality of a pos-
tural tone, forecast posture’s development
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��s�awa c�ała �wykle jes� �ce��a�a � k�ryg�wa�a d�p�er� w �kre-
s�e pr�eds�k�l�ym � s�k�l�ym. C�ęść au��rów repre�e��ujących 
k��cepcję �eur�r��w�j�wą p�dkreśla �s���e��e śc�słeg� �w�ą�ku 
m�ęd�y wadam� p�s�awy s�w�erd�a�ym� w �kres�e pr�eds�k�l�ym 
� s�k�l�ym a �abur�e��am� �eur�r��w�j�wym� w p�erws�ym r�ku 
życ�a [1–3]. Celem pracy jes� u�asad��e��e k���ec���śc� wpr�wa-
d�e��a �ce�y � k�rekcj� p�s�awy już w �kres�e ��em�wlęcym. 

Is���eje w�ele def���cj� p�s�awy c�ała. W�ęks��ść au��rów 
p�dkreśla, że p�s�awa jes� �� ��dyw�dual�e uks��ał��wa��e c�ała 
� p�ł�że��e p�s�c�egól�ych �dc��ków �uł�w�a �ra� k��c�y� d�l-
�ych w p��ycj� s��jącej [4–8]. N�e ws�yscy au��r�y, w swych 
def���cjach p�dają, że p�s�awa �� głów��e sp�sób �r�yma��a s�ę w 
p��ycj� s��jącej, ale �wykle � pre�e���wa�ych r��waża� wy��ka, 
�ż �ce��a�a jes� właś��e w �ej p��ycj� [9–11].

�p�sób def����wa��a p�s�awy c�ała spraw�a, że w �kres�e 
��em�wlęcym, �e w�ględu �a brak m�żl�w�śc� sam�d��el�eg� 
pr�yjęc�a pr�e� ��em�wlę p��ycj� s��jącej – ��e p�sługujemy 
s�ę �kreśle��em �ce�a p�s�awy c�ała. Używa�e są �u �kreśle-
��a �ak�e, jak �ce�a w��rców p�s�ural�ych � m���ryc��ych [12, 
13] c�y w��rców uł�że��a [14]. Wys�ępujące ��epraw�dł�w�śc� 
�kreśla�e są jak� �abur�e��a ruch�we p�ch�d�e��a �śr�dk�weg� 
[15], �abur�e��a ce��ral�ej k��rdy�acj� �erw�wej [1, 16] lub 
��epraw�dł�we w��rce uł�że��a [14] � ��e sugerują jes�c�e wad 
p�s�awy. Na�ew��c�w� �� jes� właśc�we, ale w s�ers�ym r��u-
m�e��u pr�y��c���e �kreśle��a d��yc�ą p�s�awy c�ała. Nawe� w 
pr�ypadku, gdy � �bserw�wa�ych �abur�e� r��w���e s�ę �espół 
mó�g�weg� p�raże��a d��ec�ęceg�, war�� �auważyć, że jed�ym � 
�s����ych pr�blemów d��ecka jes� �wykle c�ężka wada p�s�awy.

R��wój p�s�awy w �kres�e ��em�wlęcym �ce��a�y jes� 
�l�śc��w� – jak� b�eżący p����m p�����acj�, c�yl� �d�l��śc� d� 
sam�d��el�ej k���r�l� c�ała w p��ycj� leże��a �yłem, pr��dem, w 
s�ad��e, w p��ycj� c�w�rac�ej � w s�a��u [15, 17 ]. Gdyby jed�ak 
pr�yjąć, że p�s�awa c�ała �� ��e �ylk� sp�sób �r�yma��a s�ę w 
p��ycj� s��jącej, ale rów��eż – w �kres�e ��em�wlęcym – układ 
p�s�c�egól�ych segme��ów c�ała w p��ycjach ��żs�ych – �ale-
żał�by już w �ym �kres�e p�sług�wać s�ę �kreśle��em p�s�awa w 
p��ycj� leżącej, s�ed�ącej c�y c�w�rac��ej. ��w�erd�a��e �abu-
r�e� p�s�awy u ��em�wlą� au��ma�yc���e �wraca uwagę, �ż już 
w �ym �kres�e m�ż�a � �ależy k�ryg�wać p�s�awę c�ała, �am�as� 
c�ekać aż d� �kresu pr�eds�k�l�eg� c�y s�k�l�eg�. ���rąc p�d 
uwagę fak�, że um�eję���śc� �s�ąg��ę�e we wc�eś��ejs�ych fa�ach 
r��w�ju s�a��w�ą ba�ę �praw�dł�wą lub ��epraw�dł�wą� dla póź-
��ejs�ych um�eję���śc� [18–21], war�� pr�yjąć jak� �asadę k�ry-
g�wa��e ��epraw�dł�w�śc� p�s�awy już w �kres�e ��em�wlęcym. 
C�ęść ��em�wlą�, p� ���rmal���wa��u �ap�ęc�a m�ęś���weg�, ��e 
mus�ałaby r��w�jać k�mpe�sacyj�eg� mecha���mu a��ygraw��a-

cyj�eg�, k�óreg� k��sekwe�cją są wady p�s�awy, r��p���awa�e 
�f�cjal��e w póź��ejs�ych �kresach r��w�j�wych. Na uwagę 
�asługuje fak�, �ż w �kres�e ��em�wlęcym �abur�e��a p�s�awy 
c�ała, r��um�a�e jak� �abur�e��a w��rców p�s�ural�ych � m���-
ryc��ych, k�jar���e są � dysfu�kcjam� �śr�dk�weg� układu �er-
w�weg�, a w póź��ejs�ym �kres�e już ��e. U ��em�wlą� k�rekcja 
w��rców p�s�awy � ruchu p�lega �a uspraw��a��u mecha���mu 
a��ygraw��acyj�eg�, w póź��ejs�ych �kresach r��w�j�wych 
– głów��e �a r��luź��a��u lub w�mac��a��u �dp�w�ed��ch grup 
m�ęś���wych. Wydaje s�ę, że �ależy �weryf�k�wać p�glądy �a 
p�s�ęp�wa��e k�rekcyj�e � k��sekwe����e uw�ględ��ać w ćw�-
c�e��ach k�rekcyj�ych def�cy�y mecha���mu a��ygraw��acyj-
�eg� [22]. 

��s�awa c�ała w �kres�e pr�eds�k�l�ym � s�k�l�ym �ce��a�a 
jes� �a p�ds�aw�e l�c��ych �b�ek�yw�ych � sub�ek�yw�ych me��d 
[5, 6, 11]. Obec��e ��e ma me��d �ce�y p�s�awy w �kres�e ��e-
m�wlęcym, ale m�ż�a wyk�r�ys�ać �ce�ę �l�śc��wą, uw�ględ-
��ającą p����m p�����acj� c�ała, � jak�śc��wą, uw�ględ��ającą 
w�elk�ść � r��kład �ap�ęc�a m�ęś���weg� [12, 14, 17, 15, 23].

Jak� pr�yc�y�y wad p�s�awy wym�e��a�e są ��ed�s��s�-
wa�e ławk� s�k�l�e, �by� c�ężk�e ��r��s�ry c�y �eż sede��eryj�y 
�ryb życ�a [4, 5, 24]. Wym�e����e c�y���k� � pew��śc�ą s�a��w�ą 
�agr�że��e dla praw�dł�weg� r��w�ju p�s�awy. War�� jed�ak 
�a��ac�yć, że ��em�wlę�a ��e k�r�ys�ają � ławek s�k�l�ych, ��e 
��s�ą ��r��s�rów � �wykle wyka�ują dużą sp���a��c��ą ak�yw-
��ść, a c�ęść sp�śród ��ch pre�e��uje ��epraw�dł�wy układ 
p�s�ural�y, k�óry w św�e�le wc�eś��ejs�ej wyp�w�ed�� jes� wadą 
p�s�awy. �r�blemy �e �w�ą�a�e są �e s�a�am� �b��ż��eg� �ap�ę-
c�a p�s�ural�eg� � ak�yw��acją k�mpe�sacyj�eg� mecha���mu 
a��ygraw��acyj�eg� [3].

War�� �wróc�ć uwagę �a c�ągł�ść ����ge�e�yc��ą, a w�ęc 
�akże �a m�żl�w�ść k���y�uacj� w �kres�e pr�eds�k�l�ym � 
s�k�l�ym ��epraw�dł�w�śc� wys�ępujących już w �kres�e ��e-
m�wlęcym. W św�e�le p�dejśc�a �eur�r��w�j�weg� pr�yc�y�y 
wad p�s�awy m�ż�a p�d��el�ć �a: 1� p�erw���e – �w�ą�a�e �e 
s�a�am� �b��ż��eg� �ap�ęc�a p�s�ural�eg�, 2� w�ór�e – �w�ą�a�e 
�e śr�d�w�sk�em �ew�ę�r��ym � sp�s�bem życ�a.

Według k��cepcj� �eur�r��w�j�wej jak�ść w��rców p�s�u-
ral�ych � m���ryc��ych uwaru�k�wa�a jes� jak�śc�ą mecha���mu 
a��ygraw��acyj�eg� [18–21]. Głów�ą skład�wą �eg� mecha��-
�mu jes� �róż��c�wa�e �s�b��c�� �ap�ęc�e p�s�ural�e �wykres 
I�. W�elk�ść �ap�ęc�a p�s�ural�eg� wpływa �a r�d�aj ak�yw��-
śc� a��ygraw��acyj�ej ��em�wlęc�a. Ws�elk�e dysfu�kcje OUN 
p�w�dują �abur�e��a mecha���mu a��ygraw��acyj�eg�, k�óreg� 
głów�ym pr�ejawem jes� �b��że��e p�ds�aw�weg� �ap�ęc�a 
p�s�ural�eg�. Zabur�e��a �ap�ęc�a m�ęś���weg� mają róż�e �a�ę-

Wykres 1. Klasyfikacja napięcia posturalnego [23] �lassification of a postural tone
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że��e, ale �aws�e u�rud��ają pr�ces r��w�j�wy, u��em�żl�w�ając 
�d�bywa��e praw�dł�wych d�św�adc�e� se�s�m���ryc��ych. 
N�em�wlę mając �gra��c���e m�żl�w�śc� gr�mad�e��a d�św�ad-
c�e�, ma �gra��c���y reper�uar ak�yw��śc�. W �parc�u � �ak �d�-
by�e d�św�adc�e��a ��em�wlę �w�r�y ��epraw�dł�wą p�s�awę � 
m���ryc���ść – ��epraw�dł�w� �dc�uwa�y � wyk��ywa�y ruch 
p�w�duje r��wój ��epraw�dł�wej p�s�awy c�ała. W aspekc�e 
�bec�ych p�glądów �eur�f��j�l�g�c��ych wc�eś��ej �s�ąg��ę�e 
um�eję���śc� s�a��w�ą ba�ę dla k�lej�ych �d�l��śc� m���ryc�-
�ych [18–21].

Ze w�ględu �a �ema�ykę ����ejs�ej pracy r��pa�rywa�e będą 
�ylk� pr�blemy d��ec� � �akresu s�er�k� p�ję�ej ��rmy ���rm�-

����a, para����a�. H�p�����a p�s�ural�a ��e jes� �u pr�edm���em, 
gdyż s�a��w� p�ds�aw�wy �bjaw róż�ych p�s�ac� mó�g�weg� 
p�raże��a d��ec�ęceg�.

�raw�dł�we parame�ry �ap�ęc�a p�s�ural�eg� waru�kują 
r��wój p�s�awy praw�dł�wej, �a��m�as� ws�elk�e s�a�y �b��ż�-
�eg� �ap�ęc�a p�s�ural�eg� ak�yw��ują mecha���my k�mpe�sa-
cyj�e �w�m�ż��e �ap�ęc�e w c�ęśc�ach dys�al�ych, p�s�er���a 
płas�c�y��a p�dparc�a�, c� pr�wad�� d� p�ws�a��a róż�eg� 
r�d�aju wad p�s�awy c�ała. 

N�em�wlę�a � ��rm�����ą r��w�jają praw�dł�wą p�s�awę, 
p���eważ p�ds�aw�wy p��e�cjał �ap�ęc�a jes� wys�arc�ający 
� ��e wyw�łuje ak�yw��acj� mecha���mów k�mpe�sacyj�ych 

a) normotonia                                                                         b) paratonia:  typ spastoidalny                                c) paratonia: typ atetoidalny

Fot. 1. Zróżnicowanie wielkości i rozkładu napięcia posturalnego u niemowląt w pozycji supinacyjnej Diversification of the size and layout of 
infants’ postural tone in supine position

a ) normotonia                                                              b) typ spastoidalny                                            c) typ atetoidalny

Fot. 2. Zróżnicowanie wielkości i rozkładu napięcia posturalnego u niemowląt w pozycji pronacyjnej Diversification of the size and layout of 
infants’ postural tone in prone position 

a) normotonia                                                            b) typ spastoidalny                                              c) typ atetoidalny

Fot. 3. Zróżnicowanie wielkości i rozkładu napięcia u niemowląt w pozycji bocznej Diversification of the size and layout of infants’ posturalize and layout of infants’ postural 
tone in side position
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wsp�erających p�����ację. ����s�ałe – � para����ą – u�yskując 
c�ra� wyżs�e p��ycje urucham�ają k�mpe�sacyj�y mecha���m 
a��ygraw��acyj�y, w wy��ku c�eg� s��p���w� us��yw��ają lub 
��epraw�dł�w� us�aw�ają p�s�c�egól�e c�ęśc� c�ała w celu u�y-
ska��a dys�al�ej s�ab�l��acj�. Im bard��ej wyk�r�ys�ywa�e są ��e-
właśc�we r��w�ą�a��a, �ym m��ejs�e są s�a�se �a r��wój reakcj� 
�as�awc�ych � rów��wag�, �apew��ających ���egrację �ap�ęc�a 
m�ęś���weg� we ws�ys�k�ch płas�c�y��ach.

W �ależ��śc� �d �ypu �ap�ęc�a p�s�ural�eg� k�mpe�sacja 
m�że m�eć charak�er c�y��y lub b�er�y [23]:

1� k�mpe�sacja c�y��a p�lega �a p�dwyżs�a��u �ap�ę-
c�a w c�ęśc�ach pr�ksymal�ych �ra� dys�al�ych � pr�wad�� d� 
p�ws�awa��a pr�ykurc�ów w �bręb�e kluc��wych pu�k�ów c�ała 
– gł�wa–s�yja, �bręc� bark�wa �ra� �bręc� b��dr�wa – wys�ę-
puje u d��ec� � �yp�e spas���dal�ym � spas�yc��ym,

2� k�mpe�sacja b�er�a p�lega �a p�s�er�a��u płas�c�y��y 
p�dparc�a w c�ęśc�ach dys�al�ych �ra� pr�em�es�c�a��u �dc��-
ków c�ała w�ględem s�eb�e p� �s�ąg��ęc�u dwu��ż�ej l�k�m�cj� � 
c�ęs�� p�w�duje s��p���w� �aras�ającą ��es�ab�l��ść w s�awach; 
wys�ępuje u d��ec� � �yp�e a�e���dal�ym � � a�e���ą.

Obserwując r��wój ��em�wlą� � rela�yw��e ��sk�m �ap�ęc�em 
p�s�ural�ym, m�ż�a �a�bserw�wać pew�e specyf�c��e �ach�-
wa��a ruch�we, wy��kające � wyk�r�ys�ywa��a k��kre��ych 
mecha���mów k�mpe�sacyj�ych. �r�wad�ą ��e d� ks��ał��wa-
��a specyf�c��ych w��rców p�s�ural�ych. D��ec� � �b��ż��ym 
�ap�ęc�em p�s�ural�ym ��yp spas���dal�y, a�e���dal�y� �w�r�ą 
�bra�y p�s�awy wadl�wej �arów�� w �bręb�e �uł�w�a, jak �eż 
k��c�y� d�l�ych we ws�ys�k�ch płas�c�y��ach.

W celu ��lus�r�wa��a pre�e���wa�ych p�glądów �a �djęc�ach 
pr�eds�aw���� pr�ykłady �róż��c�wa��a p�s�awy c�ała ��em�w-
lą�. ��erws�e ��em�wlę pre�e��uje praw�dł�wą p�s�awę c�ała 
– parame�ry �ap�ęc�a p�s�ural�eg�: w�elk�ść � r��kład są �u pra-
w�dł�we � s�a��w�ą �eż właśc�wą ba�ę dla dals�eg� p�myśl�eg� 
r��w�ju p�s�awy. ����s�ałe ��em�wlę�a pre�e��ują ��epraw�d-

ł�wą p�s�awę – parame�ry �ap�ęc�a p�s�ural�eg� są ��epraw�d-
ł�we, ��e s�a��w�ą w�ęc właśc�wej ba�y dla r��w�ju p�s�awy 
c�ała. W dals�ej c�ęśc� pracy �apre�e���wa�e ��s�a�ą ma�er�ały 
wska�ujące �a �ależ��śc� m�ęd�y p�s�awą ��em�wlą� � d��ec� w 
w�eku s�k�l�ym. 

A�al��ując r��wój p�s�awy ��em�wlą� w �parc�u � wys�ę-
pujący u ��ch �yp �ap�ęc�a p�s�ural�eg� wra� � charak�erys�yc�-
�ym mecha���mem k�mpe�sacyj�ym m�ż�a pr�g����wać � 
dużym prawd�p�d�b�e�s�wem, jak� �yp p�s�awy r��w��ą ��e 
w pr�ys�ł�śc�. Obserwując p�s�awę ��em�wlą� � d��ec� w w�eku 
s�k�l�ym, m�ż�a �a�bserw�wać p�d�b�e�s�wa  �w�ą�a�e � �kre-
śl��ym �ypem �ap�ęc�a m�ęś���weg�.

W wadach p�s�awy kr�yw���y kręg�słupa ulegają �m��ej-
s�e��u lub �w�ęks�e��u, w k��c�y�ach d�l�ych wys�ępują ��e-
praw�dł�w�śc� w p�s�ac� �adm�er�ej r��acj� �ew�ę�r��ej lub 
wew�ę�r��ej w s�awach b��dr�wych �ra� k�ślaw�śc� lub s�p�-
�aw�śc� k�la� � s�óp. Op�sa�e ��epraw�dł�w�śc� m�ż�a �kreśl�ć 
jak� brak k���r�l� p�s�c�egól�ych c�ęśc� c�ała w p��ycjach 
p�śred��ch. W św�e�le k��cepcj� �eur�r��w�j�wej ���ac�a �� 
brak lub �abur�e��e ���egracj� �ap�ęc�a m�ęś���weg�. Ośr�d-
k�wy układ �erw�wy jes� �rga�em ���egrującym fu�kcj���wa��e 
układu ruchu [23]. Jeśl� układ �e� ��e fu�kcj��uje praw�dł�w�, 
w p�s�aw�e c�ała ��e ma cech praw�dł�wej ���egracj� �ap�ęc�a 
m�ęś���weg�. Zam�as� wyrów�a��a p�s�ural�eg� �bserw�wa�e 
są cechy d�m��acj� p�s�c�egól�ych grup m�ęś���wych: �g��ac�y 
lub pr�s��w��ków p�s�ural�ych lub pr�yw�d��c�el� lub �dw�d��-
c�el�, r��a��rów wew�ę�r��ych lub �ew�ę�r��ych k��c�y� d�l-
�ych [22, 23].

U d��ec� wyk�r�ys�ujących k�mpe�sację c�y��ą �bserwuje 
s�ę �bec��ść charak�erys�yc��ych cech spas���dal�ych, jak: 
gł�wa wysu��ę�a pr�ed l���ę barków �żuchwa �ajbard��ej d� 
pr��du wysu��ę�ą c�ęśc�ą c�ała�, wys�k�e us�aw�e��e barków w 

a)  normotonia b) cechy spastoidalne postawy c) cechy atetoidalne postawynormotonia                                                   b) cechy spastoidalne postawy                            c) cechy atetoidalne postawy 

Fot. 4. Charakterystyczne cechy postawy w zależności od typu napięcia posturalnego �haracteristic features of a posture depending on the 
type of postural tone
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a)                                                                b)                                                                      c)                                               d)

Fot. 5. Zmniejszone przodopochylenie miednicy a i b) u niemowląt, c) u dzieci starszych o charakterze spastoidalnym oraz d) schemat 
postawy ciała  wg Colsone i Staffela określany jako plecy okrągłe Decreased anterior pelvic inclination of a pelvis a) and b) of infants�� c) ofanterior pelvic inclination of a pelvis a) and b) of infants�� c) of of a pelvis a) and b) of infants�� c) of 
older children with spastoidalny character and d) schema of body posture according to �olsone and Staffel described as a curved back 

pr��rakcj�, �w�ęks���a k�f��a p�ers��wa, kla�ka p�ers��wa kur�a, 
�m��ejs���e pr��d�p�chyle��e m�ed��cy, s�p��aw�ść k�la� �\lub 
s�óp. Według �yp�l�g�� C�ls��e � ��affela �bserwuje s�ę �ajc�ęś-
c�ej wady w płas�c�yź��e s�r�ałk�wej �e �m��ejs���ym pr��-
d�p�chyle��em m�ed��cy, �kreśla�e jak� plecy �krągłe, płask�e 
lub r�ad��ej �e �w�ęks���ym pr��d�p�chyle��em ��w. �krągł�- 
wklęsłe � p�głęb���ym kró�k�m łuk�em l�rd��y �ra� p�głęb��-
�ym � pr�edłuż��ym łuk�em k�f��y [3, 23]. M�że �eż wys�ąp�ć 
asyme�r�a �uł�w�a w płas�c�yź��e c��ł�wej.

U d��ec� wyk�r�ys�ujących k�mpe�sację b�er�ą �bserwuje 
s�ę �bec��ść charak�erys�yc��ych cech a�e���dal�ych: re�rakcja 

a)                                             b)                                                                c)                                                         d)

Fot. 6. Zwiększone przodopochylenie miednicy: a) i b) u niemowląt, c) u dzieci starszych atetoidalnych oraz d) schemat postawy ciała wg 
Colsone i Staffela określany jako plecy wklęsłe Increased anterior pelvic inclination of a pelvis a) and b) of older children with atetoidalnyanterior pelvic inclination of a pelvis a) and b) of older children with atetoidalny of a pelvis a) and b) of older children with atetoidalny 
character and d) schema of body posture according to �olsone and Staffel described as hollow back

barków, �m��ejs���a k�f��a p�ers��wa, kla�ka p�ers��wa lejk�-
wa�a, �w�ęks���a l�rd��a lędźw��wa, �w�ęks���e pr��d�p�chy-
le��e m�ed��cy, k�ślaw�ść k�la� �\lub s�óp. Wady �e w �yp�l�g�� 
C�ls��e � ��affela �kreśla�e są jak� plecy wklęsłe [5].

K�mpe�sacje wys�ępują �eż w k��c�y�ach w f�rm�e pr�epr�-
s�ów w s�awach k�la��wych � ł�kc��wych �płas�c�y��a s�r�ał-
k�wa�. �rawd�p�d�b��e �ajbard��ej ��am�e��ą k�mpe�sacją w 
płas�c�yź��e c��ł�wej jes� p�s�er�a��e c�w�r�b�ku p�dparc�a 
p�pr�e� k�ślaw�e��e k�la� lub s�óp. Te� r�d�aj k�mpe�sacj� p�w�-
duje wpr�wad�e��e d�da�k�weg� pu�k�u p�dparc�a p� wew�ę�r�-
�ej s�r���e k�la�, wyk�r�ys�ywa�eg� p�dc�as s�a��a [23].
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W �bu �ypach m�gą rów��eż wys�ęp�wać k�mpe�sa-
cje w płas�c�yź��e p�pr�ec��ej, wyraż��e �adm�er�ą r��acją 
�ew�ę�r��ą �chód „chapl���wsk�”� lub wew�ę�r��ą w s�awach 
b��dr�wych �chód „g�łęb�”�. 

R��wój ��em�wlęc�a � rela�yw��e ��sk�m �ap�ęc�em p�s�u-
ral�ym �aw�era róż�eg� r�d�aju ��epraw�dł�we sp�s�by p����-
�acyj�e. Im ��żs�y p��e�cjał, �ym skala �jaw�ska jes� bard��ej 
�aawa�s�wa�a. M�ż�a już we wc�es�ym �kres�e ��em�wlęcym 
d�k��ać �ce�y �gól�eg� p��e�cjału �ap�ęc�a � pr�g����wać �a �ej 
p�ds�aw�e dals�y jeg� r��wój. Obec��ść mecha���mu k�mpe�-
sacyj�eg� jes� wska�a��em d� p�djęc�a �erap�� �eur�r��w�j�wej 
� charak�er�e g�m�as�yk� k�rekcyj�ej, gdyż wc�es�y �kres r��-
w�ju d��yc�y �m�a� c�y���śc��wych apara�u ruchu �w�m�ż��e 
�ap�ęc�e jed�ych m�ęś��, �b��że��e ���ych� � m�ż�a sk�ryg�wać 

��epraw�dł�we w��rce p�s�ural�e � m���ryc��e, ��e d�pus�c�a-
jąc d� r��w�ju sku�ków m�rf��yc��ych � s�ruk�ural�ych [3]. 
Wc�es�a k�rekcja ��epraw�dł�w�śc� p��w�l� �bud�wać pra-
w�dł�wy p��e�cjał se�s�m���ryc��y, dający �bra� praw�dł�wej 
k���r�l� pr�e� �śr�dk�wy układ �erw�wy. Um�eję���śc� �d�by�e 
w �ajwc�eś��ejs�ym �kres�e r��w�ju są �aj�rwals�e � �aj�rud-
��ej usu�ąć p�ws�ałe w �ym c�as�e ��epraw�dł�w�śc�. Wc�es�a 
�bserwacja � ewe��ual�a k�rekcja r��w�ju p�s�awy ��em�wlęc�a 
p��w�l� u��k�ąć �w�r�e��a s�ę ��epraw�dł�weg� sys�emu k��-
�r�l� p�s�awy � ruchu [23].

Tabele I � II pr�eds�aw�ają �ajbard��ej repre�e��a�yw�e w 
k�lej�ych �kresach r��w�j�wych cechy p�s�ural�e � m���ryc��e, 
wska�ujące �a wys�ęp�wa��e b�er�eg� � c�y��eg� mecha���mu 
k�mpe�sacyj�eg� [3, 23].

Tab I. Cechy posturalne i motoryczne czynnego mechanizmu kompensacyjnego [23][23] Postural and motoric features specific to active compen-
satory mechanism

Wzorce postawy Wzorce motoryczne Rozwój reflektoryczny

Znaczne napięcie mięśni karku (słaba 
elongacja karku)

unoszenie kończyn górnych w rotacji wewnętrznej z zaciś-
niętymi dłońmi

silny odruch chwytny rąk

Wysokie ustawienie barków,
najczęściej w protrakcji, słaby rozwój 
dysocjacji ramię–łopatka

sięganie do kończyn dolnych bez kontroli wzroku z wykorzy-
staniem STOS-u 

wzmożone napięcie w kończy-
nach górnych podczas próby 
trakcyjnej

Silne napięcie mięśni przykręgosłupo-
wych 
(wyprost w obrębie tułowia)

podpór na kończynach górnych z zaciśniętymi dłońmi i 
pronacją przedramienia 

bardzo wczesna gotowość do 
stania 
(ok. 4 miesiąca życia)

zmniejszona ruchomość
 w stawach, nadmierna kokontrakcja w 
obrębie stawów kończyn

niechętne przyjmowanie pozycji siedzącej, siad z tyłopochy-
leniem miednicy

w reakcjach nastawczych i rów-
nowagi mała aktywność tułowia 
z wyraźnym wpływem czynnej  
kompensacji obwodowej Kształtowanie klatki piersiowej „kurzej”   wczesna pionizacja z tendencją do chodzenia na palcach 

  ustawienie miednicy w przodopochyleniu
  rzut środka ciężkości przesunięty  na przodostopie
  nadmierne napięcie mięśni przykręgosłupowych
  tendencja do przykurczów mięśni kulszowo-goleniowych 

Brak prawidłowej aktywności mięśni 
brzucha brzuch duży 
i twardy 

Często występuje szpotawość kolan

Nieprawidłowe kształtowanie łuków 
stopy w wyniku: 
– rozwoju we wzorcu wyprostu, rotacji 
wewnętrznej i przywiedzenia
– przedłużającego się chodzenia na 
palcach i braku pełnego obciążania pięt 
(stopa szpotawa, wdrążona)
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Tab II. Cechy posturalne i motoryczne biernego mechanizmu kompensacyjnego [23] Postural and motoric features specific to passive com-
pensatory mechanism

Wzorce postawy Wzorce motoryczne Rozwój reflektoryczny

Słaba kontrola głowy   często otwarte usta, 
zaburzenia ssania, połykania

trudności w podnoszeniu głowy zarówno w leżeniu 
przodem jak i tyłem

słabe podążanie głowy za tułowiem 
w próbie trakcyjnej 

Wiotkość mięśni karku trudności w uzyskaniu podporu na kończynach 
górnych

słabo wyrażone reakcje prostowa-
nia w różnych pozycjach ciała

Kształtowanie klatki piersiowej lejkowatej 
(poszerzenie i odstawanie łuków dolnych 
żeber)

niechęć do leżenia na brzuchu ze względu na kłopoty 
z oddychaniem w tej pozycji 

słaba aktywizacja reakcji prostowa-
nia przeciw grawitacji (wydają się 
ciężkie po uniesieniu z podłoża)

Nieprawidłowa aktywność mięśni brzucha 
– brzuch rozlany („żabi”)

  siedzenie z wykorzystaniem poszerzonej płaszczyzny 
podparcia, np. przez odwiedzenie i zgięcie jednej, 
zawsze tej samej kończyny dolnej
  stabilizacja przez koślawienie stóp oraz zaciskanie 
palców 

późno pojawia się gotowość do 
stania

Utrzymywanie zgiętych kolan w poz. prona-
cyjnej  po 4 mies. życia 

Zmniejszony opór w stawach podczas wyko-
nywania ruchów biernych ze względu na 
niski poziom kokontrakcji tzw. „luźne stawy” 
(hipermobilność)

poruszanie się na pośladkach po podłodze w tzw. 
siadzie „płotkarskim”, taki układ powoduje asyme-
tryczne obciążenie pośladków i kończyn dolnych 

często występuje koślawość kolan słaba stabilizacja obręczy barkowej utrudnia: 
– podpór na kończynach górnych
– utrzymanie głowy poza płaszczyzną podparcia
– czworakowanie 

Nieprawidłowe kształtowanie łuków stopy 
w wyniku rozwoju we wzorcu zgięcia, 
odwiedzenia i rotacji zewnętrznej (stopa 
płasko-koślawa ) 

późne samodzielne chodzenie
(14–15 miesiąc), często z przeprostami w stawach 
kolanowych i szeroko odwiedzionymi kończynami 
dolnymi

N�em�wlę�a � para����ą pre�e��ują �a�wyc�aj w aspekc�e 
�l�śc��wym r��wój adekwa��y d� w�eku, speł��ając s�a�dardy 
�awar�e w �abelach r��w�j�wych. �r�blem s�a��w� aspek� jak�ś-
c��wy pre�e���wa�ych um�eję���śc�. W��rce p�s�awy r��w�ja�e 
w �parc�u � k�mpe�sacyj�y mecha���m a��ygraw��acyj�y ��e są 
praw�dł�we. Omaw�a�e ��em�wlę�a p�w���y być �bję�e �erap�ą 
�eur�r��w�j�wą, gdyż – b��rąc p�d uwagę pr�eds�aw���e r��-
waża��a – ��e ma pew��śc�, �ż sam�d��el��e wyrów�ają def�cy�y 
w �akres�e �ap�ęc�a p�s�ural�eg�. Wc�es�e sk�ryg�wa��e jak�-
śc� w��rców p��w�l� u��k�ąć �lub �m��ejs�yć sku�k�� u�rwale��a 
��epraw�dł�weg� sys�emu k���r�l� p�s�awy c�ała w �śr�dk�wym 
układ��e �erw�wym.

��dejśc�e �eur�r��w�j�we daje ��e �ylk� m�żl�w�ść wc�es-
�eg� d�ag����wa��a � pr�g����wa��a r��w�ju p�s�awy c�ała. 
Waż�e jes�, że �s���eją śr�dk� �erapeu�yc��e um�żl�w�ające ��r-
mal��ację �ap�ęc�a p�s�ural�eg�, a �ym samym �gra��c�ające 
k���ec���ść s��s�wa��a pr�e� ��em�wlę wsp�m��a�ych k�m-
pe�sacj� w celu s�ab�l���wa��a c�ała w c�ra� wyżs�ych p��ycjach. 
�r�g����wa��e �bl�guje w�ęc d� wpr�wad�e��a p�s�ęp�wa��a 
prewe�cyj�eg�, �ap�b�egająceg� r��w�j�w� wad p�s�awy lub 
�m��ejs�ająceg� �ch s��p�e� c�ężk�śc�. ��ws�aje py�a��e: c�y 
p�s�ęp�wa��e wyrów�ujące def�cy�y �ap�ęc�a p�s�ural�eg� u ��e-
m�wlą� jes� g�m�as�yką k�rekcyj�ą, c�y prewe�cyj�ą?
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