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ОЦІНЮВАННЯ ПОСТАВИ ДІВЧАТ 7-8 РОКІВ ЗА ДОПОМОГОЮ КОМП’ЮТЕРНОЇ СИ-
СТЕМИ МУАРЕ. Рената ЖАБЄЦКА-ХОВАНЄЦ, Магдалена ЖМУДА-ПАЛКА, Моніка БІГОСІЦ-
КА. Державна Вища Професійна Школа в Новому Сончу, Інститут фізичної культури, Польща 

 

Анотація. Під час досліджень було обстежено 69 дівчат віком від 7 до 8 років. Для оцінювання по-
стави було використано комп’ютерну систему, яка базувалася на методі Муаре. Проаналізовано деякі па-
раметри, які характеризують поставу. Мета роботи – показати як формуються параметри постави. Виснов-
ки: значення параметрів, які характеризують порушення рівноваги тіла у фронтальній площині, підтве-
рджують наявність сколіозу у всіх обстежених. Переважно сколіоз був розташований в грудному відділі – 
у 68% обстежених дівчат. В ділянці тазового поясу (нахил і скручування таза) не виявлено відхилень у 
7,6% обстежених. Дівчата мали подібну форму викривлень у сагітальній площині (грудний кіфоз і попере-
ковий лордоз). 
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Wstęp. Obserwowana w ostatnich czasach zmniejszona aktywność ruchowa występująca u 
dzieci i mіodzieży istotnie wpіywa na występowanie zaburzeс statyki ciaіa. Obecnie dzięki szerokiej 
dostępności do nowoczesnych metod pomiarowych, postawa ciaіa jest stosunkowo іatwo mierzalna.  

Boczne skrzywienie kręgosіupa (skolioza) jest chorobą ogуlnoustrojową i charakteryzuje się 
zmianami zachodzącymi we wszystkich pіaszczyznach. Komputerowym badaniem, możemy stwier-
dzić zmiany zachodzące w obrębie samego kręgosіupa w pіaszczyźnie czoіowej, a następnie strzaі-
kowej (przy skoliozie występują spіaszczone lub pogіębione fizjologiczne krzywizny np. Kifo-
skolioza). Zaburzenia w pozostaіych pіaszczyznach (pіaszczyzna poprzeczna i zіożona) możemy 
określić w powiązaniu ze zmianami zachodzącymi w obrębie obręczy barkowej i biodrowej [3, 5, 12, 
13]. 

Materiaі i metoda pracy. Badaniami objęto 69 dziewczynek mieszkających w Nowym Są-
czu, urodzonych w latach 2004 i 2005 r. Badana grupa uczęszczaіa na zajęcia z gimnastyki ko-
rekcyjnej do Międzyszkolnego Ośrodka Gimnastyki Korekcyjnej w Nowym Sączu. Każda dziew-
czynka zgіaszaіa się ze skierowaniem od lekarza.  

Do oceny postawy ciaіa zastosowano aparaturę do Komputerowej Oceny Postawy Ciaіa z 
wykorzystaniem optycznego zjawiska Moire’a. Aparatura pozwalaіa wykonać obiektywny i miaro-
dajny obraz sylwetki ciaіa badanej osoby. Po wykonaniu skanowania uzyskany obraz zostaі prze-
tworzony, a zgromadzone dane zostaіy zapisane w postaci elektronicznej.  

Analizie poddano wybrane parametry opisujące postawę ciaіa: DKK- dіugość krzywej 
kręgosіupa, DCK- wysokość kręgosіupa, UK- maksymalne odchylenie linii wyrostkуw kolczystych 
od linii C7 do S, KNT- kąt nachylenia tuіowia, KNM- kąt nachylenia miednicy, KSM- kąt skręcenia 
miednicy, KKP- kąt kifozy piersiowej, KLL – kąt lordozy lędźwiowej. Dodatkowo omуwiono 
parametry definiujące ksztaіt kręgosіupa w pіaszczyźnie czoіowej. Analizie poddano liczbę іukуw, 
lokalizację skrzywienia oraz ocenie poddano odchylenia ze względu na występujący kierunek 
skrzywienia. Na podstawie uzyskanych danych obliczono BMI. Ze względu na mіodszy wiek 
badanych do oceny antropometrycznej zastosowano wskaźnik Cole’a. 

Cel pracy. Z uwagi na stale rosnący odsetek dzieci i mіodzieży z wadami postawy ciaіa, 
wzbudzający zaniepokojenie spoіeczne, niniejsza praca ma na celu przedstawienie jak ksztaіtują się 
wybrane parametry postawy ciaіa dzieci w wieku wczesnoszkolnym na podstawie badaс kompu-
terowym systemem mory projekcyjnej sіużącej do oceny postawy ciaіa. 
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Wyniki i analiza badaс. Z analizy wynikуw niniejszej pracy wynika, że zaburzenia statyki 
ciaіa występują coraz liczniej u dzieci w mіodszym wieku szkolnym.  

Parametrem, ktуry podaje faktyczną dіugość kręgosіupa tzn. liczy odlegіości pomiędzy 
odcinkami fizjologicznych krzywizn kręgosіupa (kifozą piersiową i lordozą lędźwiową) jest DKK. 
Rуżnica pomiędzy wartością minimalną dіugości krzywej kręgosіupa DKK, a wartością 
maksymalną u badanych dziewcząt wynosiіa 99,1 mm. Średnia wartość dіugości krzywizn kręgo-
sіupa wynosiіa 350,7 mm, odchylenie standardowe dla badanych dziewcząt byіo na poziomie 
20,9 mm przy wspуіczynniku zmienności 5,9%. 

DCK- dіugość caіkowita kręgosіupa jest liczona w osi pionowej, pomiędzy odlegіością od 
zaznaczonych na ciele badanych dziewcząt punktуw od C7 (siуdmy kręg szyjny) do punktu S (po-
czątek kości kość krzyżowej). Badane dziewczęta posiadaіy średnią dіugość kręgosіupa DCK na 
poziomie 341,4 cm przy odchyleniu standardowym wynoszącym 20cm. Wspуіczynnik zmienności 
wynoszący 5,8% wskazaі sіabe zrуżnicowanie cechy.  

Występujące niewielkie rуżnice pomiędzy badanymi parametrami DKK i DCK mуwią o sіabo 
zaznaczonych fizjologicznych krzywiznach u dziewczynek w wieku 7-8 lat. 

Oceniając postawę ciaіa metodą mory projekcyjnej uzyskujemy bardzo wiele danych licz-
bowych. Identyfikatorem na podstawie, ktуrego możemy stwierdzić występowanie bocznego skrzy-
wienia kręgosіupa jest parametr UK- uksztaіtowanie kręgosіupa. Określa on maksymalne odchylenie 
linii wyrostkуw kolczystych od linii zaznaczonych punktуw C7- S. Należy jednak zwrуcić uwagę na 
fakt, że nie każde odchylenie linii wyrostkуw kolczystych od linii C7- S formuіuje się w іuk, gdyż 
odchyleniom mogą ulegać rуwnież pojedyncze wyrostki, wtedy jednak, wartość odchyleс jest bardzo 
niewielka. 

Dane liczbowe odnoszące się do parametru UK - uksztaіtowanie kręgosіupa, ukazują silne 
zrуżnicowanie wynikуw badanej cechy u poddanych analizie dziewcząt, na co wskazuje wspуі-
czynnik zmienności wynoszący 46,2% dla odchyleс w prawą stronę i 50,7% dla odchyleс w lewą 
stronę. Wpіyw na takie rozproszenie może mieć fakt, iż zmiany zachodzące w uksztaіtowaniu 
kręgosіupa przy występowaniu bocznych skrzywieс kręgosіupa mają charakter wielopіaszczyznowy 
i przebiegają bardzo indywidualnie[1,2,7]. Maksymalne odchylenia w prawą i lewą stronę są 
podobne, natomiast średnia 5,4 mm odchylenie w prawo i 6,5 mm odchylenie w lewo oraz 
odchylenie standardowe 2,5 mm prawy kierunek i 3,3 mm lewy kierunek rуżnią się od siebie 
nieznacznie. 

Porуwnując występowanie odchyleс linii wyrostkуw kolczystych od linii C7 - S w odcinkach 
piersiowym i lędźwiowym możemy zauważyć, że najwięcej odchyleс dotyczyіo odcinka piersio-
wego - 68% badanych dziewcząt. Odchylenia w odcinku lędźwiowym zaobserwowano tylko u 22 
dziewczynek, co stanowiіo 31% badanych dziewcząt. 

Zarуwno dane liczbowe, jak i procentowe wynikające z analizy uzyskanych wynikуw wska-
zują na znacznie częstsze występowanie u dziewcząt skoliozy jednoіukowej lewostronnej 53,6%. 
Skoliozę jednoіukową prawostronną obserwowano u 27,5% badanych dziewcząt. Skoliozę dwu-
іukową zanotowano u 18,8% badanych dziewcząt. Występujące u większości badanych dzie-
wczynek jednoіukowe boczne skrzywienie kręgosіupa może świadczyć o wystąpieniu w pуźniej-
szym okresie, progresji skrzywienia kręgosіupa, gdyż nie powstaіy jeszcze procesy kompensacyjne 
w postaci wytworzenia przeciw skrzywienia [6,7].  

Gіуwnym elementem badania klinicznego jest ocena badaс obrazowych metodą RTG. Naj-
częściej w rozpoznaniu skoliozy i ocenie deformacji kręgosіupa stosuje się metodę wg Cobba tj. kąta 
zawartego między prostą styczną do gуrnej powierzchni trzonu kręgu kraсcowego gуrnego oraz 
prostą styczną do powierzchni dolnej kręgu kraсcowego dolnego. Podane poniżej wartości kąta іuku 
prawo i lewostronnego obliczane są w programie komputerowego systemu do oceny postawy ciaіa 
jako kąt mierzony pomiędzy prostymi przebiegającymi przez punkty maksymalnego wychylenia 
(pіaszczyzna czoіowa) oraz punkty przecięcia tych prostych przez teoretyczną linię biegnącą od C7 
do S. 

W pіaszczyźnie czoіowej średnie wartości kąta bocznego skrzywienia kręgosіupa dla іukуw 
prawo i lewostronnych byіy na podobnym poziomie, strona prawa wynosiіa 175,7 stopni a strona 
lewa 174,6 stopni. Niewielkie rуżnice wystąpiіy w odchyleniu standardowym – strona prawa 1,7 
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stopni a lewa strona 2,6 stopni. Wspуіczynnik zmienności wartości kątowych dla obu analizowanych 
kierunkуw wskazaі na bardzo sіabe zrуżnicowanie badanej cechy. 

Kąt nachylenia tuіowia (KNT) w prawą lub lewą stronę określony jest w programie jako 
odchylenie od pionu w pіaszczyźnie czoіowej. Wartości tego parametru wyrażane są w stopniach. 

U dwуch badanych dziewcząt nie stwierdzono nachylenia tuіowia w pіaszczyźnie czoіowej, 
natomiast występujące maksymalne nachylenie zarуwno w prawą jak i w lewą stronę rуżniіo się 
niewiele tj. nachylenie w prawą stronę wynosiіo 3,2 stopni a w lewą stronę 4,3 stopni. Wartości 
średnie byіy identyczne, a odchylenie standardowe badanego konta nachylenia tuіowia znajdowaіy 
się na podobnym poziomie w obu kierunkach – w prawą stronę 0,9 stopni, a w lewą stronę 1 stopieс. 
Jednak badana cecha w obu kierunkach byіa bardzo silnie rozproszona (w prawą stronę 75%, w lewą 
stronę 83,3%). Rуżnica pomiędzy wspуіczynnikiem zmienności dla prawej i lewej strony wynosiіa 
8,3%.  

Nachylenie miednicy (KNM) oznacza kąt zawarty pomiędzy poziomem, a linią іączącą kolce 
biodrowe tylne gуrne w pіaszczyźnie czoіowej. Parametr ten mуwi o asymetrycznym ustawieniu 
obręczy biodrowej. Występowanie nachylenia miednicy wiąże się ze zіożonymi procesami 
znieksztaіcającymi, zachodzącymi w okresie wzrostu kośćca, dającymi w efekcie jednostronne 
nachylenie, a następnie przodoskręcenie miednicy [3,7,8,]. 

Jedenaście badanych dziewczynek nie miaіo zmian w obrębie obręczy biodrowej. KNM – kąt 
nachylenia miednicy wynosiі u nich 0 stopni. Wartości maksymalnego nachylenia miednicy u po-
zostaіych badanych dziewcząt rуżniіy się w zależności od strony nachylenia, lecz odchylenia te nie 
przekraczaіy zarуwno z prawej jak i z lewej strony 10 stopni. Średnia wartość występujących 
odchyleс w obrębie miednicy byіa też nieduża i wynosiіa dla prawej strony 2,7 stopni, a dla lewej 
strony 2,3 stopnie. Odchylenie standardowe ksztaіtowaіo się odpowiednio dla prawego kierunku 2 
stopnie, a dla lewego 1,8 stopni. Wysoki wspуіczynnik zmienności świadczyі o bardzo dużym zrу-
żnicowaniu wynikуw badanych dziewcząt dla każdej ze stron.  

Komputerowy system do oceny postawy ciaіa podaje także kąt skręcenia miednicy – KSM 
badanej osoby. Obliczenia dotyczą pіaszczyzny poprzecznej, liczonej pomiędzy pіaszczyzną czo-
іową, a linią іączącą kolce biodrowe tylne gуrne. Uzyskane wartości ujemne informują, że lewy 
tylny gуrny kolec biodrowy badanej osoby jest skręcony w stronę kamery.  

Podstawę dla kręgosіupa tworzy obręcz biodrowa (miednica wraz z kością krzyżową). Naj-
mniejsze odchylenie w poіożeniu miednicy w pіaszczyźnie czoіowej powoduje zaburzenie statyki 
ciaіa, a w konsekwencji pociągnie za sobą zmiany w pіaszczyźnie zіożonej oraz powstanie bocznego 
skrzywienia kręgosіupa) [7, 8, 10]. Skręcenia miednicy KSM nie zanotowano u 11 badanych 
dziewczynek. Pozostaіe dziewczęta miaіy w mniejszym lub większym stopniu skręconą miednicę 
w obydwu kierunkach. Średnia wartość skręcenia w lewą stronę wynosiіa 1,9 stopni, a w prawą 
stronę 2,4 stopnie. Osobom, u ktуrych, stwierdza się boczne skrzywienie kręgosіupa w odcinku 
lędźwiowym, najczęściej towarzyszą zmiany zachodzące w obręczy biodrowej w pіaszczyźnie 
poprzecznej i zіożonej, gdzie miednica ustawia się asymetrycznie, a następnie ulega skręceniu. U 
badanych dziewczynek zmiany te są bardzo zrуżnicowane, co potwierdza wspуіczynnik zmienności 
obliczony dla zachodzących zmian w kierunku lewym i prawym. Średnie wartości kąta skręcenia 
miednicy i odchylenie standardowe wskazują na występowanie na bardzo podobnym poziomie 
zmian w prawą i lewą stronę.  

OL – rуżnica odlegіości dolnych kątуw іopatek od kręgosіupa jest liczona po linii prostej w 
poziomie od kręgosіupa. Zapisy liczb ujemnych oznaczają, że rуżnica odlegіości lewego dolnego 
kąta іopatki jest mniejsza, a zapisy liczb bez znaku minus (dodatnie) wskazują na odwrotne 
zjawisko. 

W warunkach prawidіowych, przy prostym ustawieniu kręgosіupa w pіaszczyźnie czoіowej w 
ustawieniu іopatek nie występują rуżnice w odlegіości dolnych kątуw іopatek od kręgosіupa. Tylko 
u dwуch badanych dziewczynek stwierdzono brak takich rуżnic. Uzyskane wartości średnich rуżnic 
w ustawieniu іopatek u pozostaіych badanych ukazują zmiany, ktуre zachodzą w obydwu 
kierunkach i towarzyszą zmianom II stopnia odchyleс przy występowaniu bocznych skrzywieс 
kręgosіupa [9, 11, 12]. Wspуіczynnik zmienności na poziomie 79 % i 73% określa jednak bardzo 
silne zrуżnicowanie badanej cechy. 
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Pіaszczyznę strzaіkową między innymi opisują parametry KKP- kąt kifozy piersiowej i KKL – 
kąt lordozy lędźwiowej.  

Kąt kifozy piersiowej - KKP obliczany jest na podstawie sumy nachylenia odcinka piersiowo 
– lędźwiowego i nachylenia odcinka piersiowego gуrnego, ktуrą odejmuje się od wartości 180 
stopni.  

KKP - kąt kifozy piersiowej u dziewcząt rozkіadaі się pomiędzy kątem 150,3 stopni a 169,6 
stopni. Średnia wynosiіa 160,5 stopni. Wartości kąta kifozy piersiowej byіy bardzo niedużo 
zrуżnicowane. Wspуіczynnik zmienności oznaczono na poziomie 2,8%, co potwierdza, że wszystkie 
badane dziewczęta miaіy zbliżony ksztaіt kifozy piersiowej.  

KLL – kąt lordozy lędźwiowej obliczany jest na podstawie sumy nachylenia odcinka lęd-
źwiowo-krzyżowego i nachylenia odcinka piersiowego gуrnego, ktуrą odejmuje się od wartości 180 
stopni. 

Wartości KLL – kąta lordozy lędźwiowej podobnie jak kąta kifozy piersiowej byіy bardzo 
niedużo zrуżnicowane, o czym świadczy wspуіczynnik zmienności na poziomie 4,1%. Średnia kąta 
lordozy lędźwiowej u badanych dziewczynek byіa na poziomie 160,4 stopnie, a odchylenie stan-
dardowe wynosiіo 6,6%.   

Analizując kąt kifozy piersiowej – KKP i kąt lordozy lędźwiowej – KLL należy pamiętać 
o osobniczym zrуżnicowaniu, na ktуry ma wpіyw wiele czynnikуw, między innymi: budowa 
somatyczna i uwarunkowania genetyczne [7]. 

Oceniając postawę ciaіa u dziewcząt w wieku 7-8 lat, prześledzono także wskaźnik antro-
pometryczny oparty na pomiarze wzrostu i masy ciaіa. Dziewczętom obliczono BMI. Do oceny 
antropometrycznej ze względu na mіodszy wiek badanych dziewcząt zastosowano wskaźnik Cole’a. 
Rozpatrując ten wskaźnik, uzyskane średnie wartości pomiarуw wykazaіy, że nowosądeckie 
dziewczynki posiadają prawidіową masę ciaіa [14]. 

Wnioski. 
1. Wartości parametrуw opisujących zaburzenia statyki ciaіa w pіaszczyźnie czoіowej po-

twierdzają występowanie bocznego skrzywienia kręgosіupa u wszystkich badanych dziewczynek. 
2. Skolioza najczęściej umiejscowiona byіa w odcinku piersiowym – 68% badanych dzie-

wczynek. 
3. W obrębie obręczy biodrowej (KNM i KSM) odchyleс nie stwierdzono u 7,6% badanych 

dziewczynek. 
4. Badane dziewczynki miaіy bardzo podobny ksztaіt krzywizn w pіaszczyźnie strzaіkowej 

(KKP i KLL).  
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OCENA POSTAWY CIAŁA DZIEWCZҐT W WIEKU 7-8 LAT  
BADANYCH KOMPUTEROWYM SYSTEMEM MORY 
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Streszczenie. Badaniami objęto 69 dziewczynek w wieku 7-8 lat. Do oceny postawy ciaіa zastosowano kompu-
terowy system mory projekcyjnej. Analizie poddano wybrane parametry opisujące postawę ciaіa. Praca ma na celu przed-
stawienie jak ksztaіtują się wybrane parametry postawy ciaіa. Wnioski: wartości parametrуw opisujących zaburzenia 
statyki ciaіa w pіaszczyźnie czoіowej potwierdzają u wszystkich badanych występowanie bocznego skrzywienia kręgo-
sіupa. Skolioza najczęściej umiejscowiona byіa w odcinku piersiowym – 68% badanych. W obrębie obręczy biodrowej 
(KNM i KSM) odchyleс nie stwierdzono u 7,6% badanych dziewczynek. Badane dziewczęta miaіy podobny ksztaіt 
krzywizn w pіaszczyźnie strzaіkowej (KKP i KLL). 

 

Sіowa kluczowe: ocena postawy ciaіa, postawa ciaіa, boczne skrzywienie kręgosіupa, zaburzenia statyki ciaіa 
 
 
 

DISORDERS OF THE BODY STATICS OF THE GIRLS AT THE AGE OF 7-8 YEARS  
EXAMINED WITH THE PHOTOGRAMMETRIC METHOD 
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Abstract. The examination was carried out in a group of 69 girls at the age of 7-8 years. A computerized system of 
projection moire has been used in order to estimate a body posture. The chosen elements describing the body posture have 
been analyzed and presented in this article. 

Conclusions: values of the parameters describing the disorders of the body statics in the frontal plane have con-
firmed that all the examined girls have a scoliosis. A scoliosis was placed in the thoracic section in most of the cases 
(68%). In the 7.6% of all the examined girls the incorrect the pelvic girdle haven’t been found. The examined girls had 
similar shape of curvature in the sagittal plane. 

 

Key words: body posture estimation, body posture, scoliosis, disorders of body statics. 
 


