
MODUŁ3 naucz się patrzeć 

Analiza posturalna

Typ tylny:

Wpływ przepony na ustawienie kręgosłupa 

Typ przedni:

przepona  ustawiona wdechowo (nisko) i zablokowana, oznacza 
to również wydechowe ustawienie klatki piersiowej w okolicy 
górnych żeber. Wynikiem takiego ustawienia przepony jest 
zwiększone ciśnienie w jamie brzusznej. 

dochodzi do pogłębienia lordozy lędźwiowej, przodopochylenia 
miednicy.

dochodzi do wypłaszczenia krzywizny kręgosłupa w odcinku 
piersiowym i szyjnym. 

głowa ustawia się w retrakcji, co może skutkować nadmiernym 
napięciem mięśni potylicy i karku, a w konsekwencji bólami głowy.  

ramiona ustawiają się w rotacji zewnętrznej.  

kolana mają ustawienie przeprostne. 

środek ciężkości na przodostopiu. 

przepona ustawiona wydechowo (co warunkuje jej 
rozszerzenie w górnej części).

pogłębienie krzywizny w obrębie kręgosłupa piersiowego 
i szyjnego, zniesienie krzywizny w odcinku lędźwiowym.
 
głowa ustawiona w protrakcji. Takie ustawienie powoduje 
napięcie mięśni mostkowo - obojczykowo - sutkowych 
oraz duże napięcie w obrębie przejścia szyjno - 
potylicznego.
 
ramiona ustawione w rotacji wewnętrznej. 

miednica ustawiona w tyłopochyleniu.

kolana ustawione w zgięciu.

środek ciężkości na tyłostopiu. 

Typ przedni Typ tylny 



Płaszczyzna strzałkowa

Płaszczyzna czołowa 

odchylenia pod kątem rotacji i zgięcia bocznego w odcinku szyjnym 
kręgosłupa,

masę fałdu mięśnia czworobocznego,

ustawienie łopatek,

mięsień prostownik (porównanie objętości jednej i drugiej strony),

ustawienie kolców biodrowych tylnich górnych,

wcięcie w talii,

ustawienie kolan,

ustawienie Achillesa.

Oceniamy z tyłu:

ustawienie linii uszu (wahania ustawienia mogą świadczyć o 
nadmiernym napięciu struktur w obrębie kręgosłupa szyjnego),

doły nadobojczykowe (sprawdzamy zmiany napięciowe jednej strony 
w stosunku do drugiej),

masa klatki piersiowej - zwracamy uwagę na znaczną różnicę między 
jedną a drugą stroną,

ustawienie pępka (czy jest bezpośrednio w osi, nie odchyla się w 
którąś ze stron),

wysunięty w przód brzuch,

ustawienie kolców biodrowych przednich górnych,

ocena mięśni czworogłowych (dysproporcje w napięciu, wychylenie 
środka ciężkości),

ustawienie rzepki,

ocena łuku podłużnego stopy.

Oceniamy z przodu:

Oceniamy:

ustawienie głowy,

ustawienie stawu ramienno - łopatkowego,

krzywizny kręgosłupa, 

wychylenie środka ciężkości,

ustawienie kolan.

ustawienie nosa,
ustawienie brody,
mostek, 
pępek,
rzut kończący się równo pomiędzy stopami.

Istotne punkty orientacyjne w ocenie postawy ciała (przód):

sprawdzamy czy zachowana jest oś od najbardziej wystającego 
punktu na potylicy, poprzez kręgosłup, szparę pośladkową. Oś 
powinna spadać równo pomiędzy stopy. 

Istotne punkty orientacyjne w ocenie postawy ciała (tył):

wyrostek sutkowaty kości skroniowej,
wyrostek barkowy,
krętarz większy kości udowej, 
głowa kości strzałkowej,
kostka boczna.

Istotne punkty orientacyjne w ocenie postawy ciała:



Ocena podstawowych funkcji. Ciało w ruchu 

Zakres ruchomości zgięcia w odcinku szyjnym powinien wynosić 45°, pacjent powinien być w stanie dotknąć brodą mostka. 
Ruch mogą ograniczać struktury w obrębie odcinka szyjnego po stronie grzbietowej, np.: więzadło międzykolcowe, więzadło 
międzykarkowe. 

W przypadku wyprostu twarz powinna być skierowana równolegle do sufitu, zakres ruchu wynosi 45°. Struktury w obrębie 
mięśnia płatowatego szyi i powięzi przedniej mogą ograniczać ruch. 

Zakres ruchomości w przypadku skłonu bocznego również powinien wynosić 45°. Przyczyną ograniczenia ruchu może być 
sama powierzchnia stawowa, bądź struktury takie jak m. dźwigacz łopatki, mm. pochyłe, m. czworoboczny (cz.zstępująca). 

Zakres ruchu rotacji powinien wynosić 80°, struktury mogące ograniczać ten ruch to głównie m. dźwigacz łopatki, 
m. czworoboczny, m. MOS. 

Wizualna ocena chodu 
Pacjenta oceniamy z otwartymi oraz zamkniętymi oczami. Jeśli pacjent idzie lepiej z oczami zamkniętymi, to oznacza 
to, że obszar oczu (i/lub głowy) jest kluczowy i warto z nim pracować. Jeśli pacjent idzie lepiej z zamkniętymi oczami, 
to wiemy, że układ wzroku kompensuje jakieś problemy w ciele. 

Na co warto zwrócić uwagę?

regularność chodu,
obciążenie którejś ze stron, 
płynność chodu,
równomierna praca kończyn górnych,
ustawienie głowy względem tułowia,
usztywnienie klatki piersiowej, 
ustawienie kończyn górnych (w zgięciu/wyproście),
rotacja miednicy.

Miejsca, które pracują nieprawidłowo możemy sprawdzić za pomocą testów nerwowo - mięśniowych.  

Odcinek szyjny kręgosłupa 

Kolejny element w badaniu zakresów ruchomości kręgosłupa to rotacja w obrębie całego tułowia. Badanie wykonujemy 
w pozycji siedzącej przy ustabilizowanej miednicy. Zakres ruchu powinien wynosić 30 - 40°. Ograniczenie może wynikać 
ze struktur przyczepiających się bezpośrednio do kręgosłupa jak grupa prostowników, m. czworoboczny lędźwi, 
struktury mięśniowe w obrębie brzucha. 
 
Skłon boczny tułowia (wykonywany w pozycji stojącej) - oceniamy zakres ruchu (do 40°) oraz wygląd kręgosłupa i 
lokalizacje wyrostków kolczystych. 

Test palce - podłoga pozwala ocenić elastyczność grupy kulszowo - goleniowej oraz zakres ruchomości zgięcia 
kręgosłupa, powinien on wynosić 70°. Oceniamy wygląd krzywizny kręgosłupa oraz widoczność wyrostków kolczystych. 
Wyprost kręgosłupa powinien wynosić do 30°.   

Odcinek piersiowy i lędźwiowy kręgosłupa 


