
Nasza  metoda  -  „Metody  statycznych  naprężeń  odwróconej

przyczyny”

              Jesteśmy autorami „Metody statycznych naprężeń odwróconej przyczyny”, która zakłada,

że  wada  w  postawie  ciała  jest  wyrazem  procesu  adaptacji  organizmu do  zaistniałych  zmian

funkcjonalno-strukturalnych,  w wyniku wystąpieniu każdej  z  przyczyn,  która w swym skutku

wpływając na zmiany geometrii ciała, powoduje równoległe dostosowanie procesów życiowych do

zaistniałych asymetrii na poziomie OUN i Autonomicznego UN.

„Metodę  statycznych  naprężeń  –  odwróconej  przyczyny”scharakteryzować  można  jako

analityczne studium przypadku, zmian strukturalno – funkcjonalnych, z naciskiem na indywidualne

ku temu predyspozycjie  jednostki,  oraz  terapeutyczne na nią   oddziaływanie siłą  i  kierunkiem

odwrotnie  proporcjonalnym  do  sił  i  kierunku  patologicznych  czynników  patomechanicznych.

Podstawy teoretyczne prezentowanej metody zakładają, że:

1.  Czynniki wywołujące progresję skoliozy, w przypadkach  deformacji cielesnej, działają

zgodnie z kierunkiem oddziaływania pierwotnego czynnika patomechanicznego,  leżą po stronie

symbiozy posturalnego sposobu bycia,  w tym często  oddziaływania  korekcyjnego z działaniem

patologicznego  czynnika  biomechanicznego  i  są  to  najczęściej  skoliozy  jednołukowe,  z

niewyrównaną osią kręgosłupa  - nieskompensowane .

2. Pojawienie się składowych czynników patomechanicznych, będących w  działaniu

przeciwnym do kierunku i  siły działania  czynnika pierwotnego,  powoduje powstanie skrzywień

wielołukowych,  co  jest  w  literaturze  przedmiotu  określane  jako  proces  kompensacji  czyli

wyrównaną osią kręgosłupa.  

 Brak skutecznej metody leczenia skolioz idiopatycznych, a bywa nie rzadko konieczność

operacyjnej, trópłaszczyznowej korekty przebiegu kręgosłupa, często uprzedza przed stosowaniem

zachowawczych,  postrzeganych  jako  nieskutecznych,  koncepcji   zatrzymania  ich  rozwoju  na

poziomie, który nie stanowiłby zagrożenia dla podstawowych funkcji życiowych, pomimo zakresu

skrzywienia  nie  przekraczającego  20º.  W  związku  z  powyższym uważa  się,  że  każdy proces

terapeutyczny skolioz, winien być poprzedzony takimi badaniami, których wyniki określić mogą

niebezpieczeństwo progresji. 

 Proces  terapeutyczny  w  zakresie  omawianej  metody  zapoczątkowuje  diagnostyka

rentgenowska w oparciu o którą dokonuje się określenie kąta Cobba, kąta rotacji Raimondi oraz

stopnia procesu kostnienia testem Rissera, jak też kwalifikacja skrzywienia do właściwego typu.

             Cechą znamienną wyznaczania wartości kątowych krzywizn przednio – tylnych kręgosłupa,

jest   uwzględnianie  w  badaniu  wygięcia  szyjnego,  co  jest  rzeczą  podstawową   w planowaniu
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procesu terapeutycznego. Uważa się, że  kształtowanie płaszczyzny strzałkowej ciała, winno być

dokonywane w bezwzględnej korelacji  jego segmentarnych wygięć,  co jest  procesem wybitnie

jednostkowym,  czyli  zwolnionym  z  odniesienia  do  wszelakich  teoretycznych  norm  dla  tej

płaszczyzny ciała.      

Wyznaczanie wartości kątowych płaszczyzny strzałkowej kręgosłupa odbywa się według

schematu, przedstawionego na ryc.  2.

  Wartość  lordozy szyjnej, (jest to kąt

zawarty  pomiędzy  prostą  prostopadłą

poprowadzoną  od  punktu  maksymalnego

wygięcia w tym segmencie do podłoża, a prostą

poprowadzoną  od  tego  punktu  do  szczytu

kifozy  piersiowej  -  kąt  1.  na  ryc..2

Analogicznie  wyznaczamy  pozostałe

krzywizny. 

Inną  znamienną  cechą  omawianej  metody jest  kształtowanie  jednostce  właściwego  jej

wzorca posturalnego, co stanowi wartość jednostkową i dlatego w każdym następnym przypadku

wygląda inaczej. Występuje oczywiście dużo cech wspólnych, jednak w punkcie wyjścia zakłada

się bezwzględny zakaz stosowania uogólnień, co obliguje terapeutę do traktowania przypadku w

kategoriach „nowego wyzwania”.

W  toku  wieloletniej  pracy  ze  skoliozami  będącymi  następstwem  różnej  etiologii

i  patogenezy,  wypracowano „Metodę statycznych naprężeń -  odwróconej  przyczyny”.  Jest   ona

wyposażona w system urządzeń mających przeznaczenie::diagnostyczne, wyciągi (osiowo skrętne,

oddolnokończynowe,  derotujące),  kształtujące  wzorzec  prawidłowej  postawy oraz  własne  testy
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Ryc. 2: Wyznaczanie 
wartości kątowych 
metodą własną.  Źródło:
Opracowanie własne

Ryc1.: Wynik badania
"Posturometrem S". 
Źródło: Opracowanie 
własne



statyczno-czynnościowe.  Na  ich  podstawie  wyłonić  można   przypadki  skolioz  tzw.  wysokiego

ryzyka,  w stosunku do których stosuje się szczególne zasady terapeutyczne. Opis testów poniżej.

Test rokowań

 W  przebiegu  testu  rokowań  wykorzystuje  się”

 komputerowy system diagnostyczny,  „Posturometr  S”  oraz   „Symulator  prawidłowej  postawy

ciała”  w  opcji  stojącej  i  siedzącej  (ryc.   –  rozwiązanie  autorskie  wykorzystujące  zasadę

biofeedbacku; w kształtowaniu jednostce  optymalnego sposobu trzymania się, ryc.4,5,6 (A i B).

Ryc.  3:  Pierwsze
badanie w teście

Pacjent  po  przebytym  badaniu,  instruowany  jest

o nieprawidłowościach w postawie ciała. 

Następnie  umieszczony  jest  w  „Symulatorze  prawidłowej

postawy ciała” w opcji stojącej i siedzącej skorygowanej, tj. optymalnej

na daną chwilę.

Przyjęcie  postawy  sugerowanej  stojącej  i  siedzącej  jest

monitorowane przez trzy kamery z przodu, tyłu, boku i przedstawiane

na ekranie telewizora ustawionego przed urządzeniem.

Wszelkie zmiany w ułożeniu ciała pacjenta generują zmianę

w jego  tonusie  mięśniowym  co  często  pozostaje  w opozycji  do  do

ukształtowanego  prze  lata  stereotypu  wentylacji  płucnej.  Stąd  też

odnotowuje  się  przypadki  niewydolności  oddechowej  w    trakcie

badania. Pacjent  przebywa  w symulatorze do czasu, kiedy stwierdzi,

że posiada pamięć sugerowanej przez terapeutę i utrzymywanej przez

siebie  pozycji.  Dokonujemy  drugiego  badania   „Posturometrem  S”.

W przypadku kiedy stwierdzamy nieprawidłowe przeniesienie osi ciała

do przodu  bądź  tyłu  z rotacją  któregoś  segmentu  ciała,  test  musimy

powtórzyć  najwcześniej  następnego  dnia.  Trzy  kolejne  negatywne

badania  dają  podstawę do przypisania  pacjentowi  statusu”wysokiego

ryzyka”  progresji  stwierdzonej  skoliozy  w  toku  standardowego

postępowania terapeutycznego.
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Ryc. 4: Kształtowanie wzorca posturalnego z  wykorzystaniem „Symulatora prawidłowej
postawy ciała” w opcji stojącej.  Źródło: Opracowanie własne

Ryc.  5:  Kształtowanie  wzorca  posturalnego  z   wykorzystaniem  „Symulatora
prawidłowej postawy ciała” w opcji stojącej.  Źródło: Opracowanie własne
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Ryc.  6-  A,B:  Kształtowanie  wzorca  posturalnego  z   wykorzystaniem  „Symulatora
prawidłowej postawy ciała” w opcji siedzącej. Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 7 – A,B: Drugie i trzecie badanie w teście rokowań.
Źródło: Opracowanie własne

Ryc.  7  A i  B  .ilustrują  wyniki  pomiaru  po  drugim i  trzecim

zastosowaniu symulatora, czyli po teoretycznym i praktycznym

ukazaniu optymalnego ułożenia ciała , co niestety nie przyniosło

pozytywnego przełożenia na płaszczyznę strzałkową kręgosłupa

– ewidentna projekcja osi ciała ku tyłowi, co daje podstawę  do

zakwalifikowania badanej do grupy wyższego ryzyka, tzn  przy

pozostawieniu  pacjentki  własnej  koncepcji  trzymania  się,

nawoływaniem  ,  by  się  prostowała,  osiągnąć  możemy

nieobliczalną  kombinację asymetrii posturalnej.

         W oparciu o test rokowań i  przyznaniu pacjentowi statusu

„wysokiego  ryzyka”  ze  względu  na  „brak  orientacji

przestrzennej”, następuje  jego przesunięcie   do grupy leczenia

skojarzonego  np.  gorsetem.  Grupa  ta  ze  względu  na  wysokie  prawdopodobieństwo

trópłaszczyznowej  progresji  deformacji  posturalnej,  zostaje  pozbawiona  całkowitej  swobody

interpretacji  i  przebiegu  przypisanych  ćwiczeń  na  rzecz  ćwiczeń  izolowanych,  oraz
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zabezpieczających  ,  optymalnie   na  daną  chwilę,ich  wykonanie  przez  terapeutę.  Osoby  te

najczęściej  zostają  wyposażone,  do  ciągłego  stosowania,  w  „Siedzisko  rehabilitacyjne”  oraz

dodatkowo  zostają zdyscyplinowane w sposobie trzymania się odpowiednią aplikacją „Plastrów

korekcyjnych”.  

            Test kątowej addukcji biodrowej i sprężynowania

Uważa się, że w przypadku kończyn dolnych, kiedy wartości szpotawości bądź koślawości

kolan nie przekraczają 30 mm, można  przyjąć  za wartość przybliżoną kątów addukcji biodrowej ,

ustawienie stóp w pozycji leżącej na plecach tj. kąt zawarty pomiędzy styczną do  przyśrodkowego

brzegu stopy, a prostą prostopadłą do płaszczyzny czołowej ciała(do leżyska).

 Bezpośrednio  po  przyjęciu  przez  Pacjenta  pozycji  leżącej,  zwykle  bacznej,  oceniamy

wstępnie  kąt zawarty pomiędzy styczną do  przyśrodkowego brzegu stopy, a prostą prostopadłą do

leżyka (fot. B).
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Ryc. 8: Rtg. obręczy biodrowej z 
ewidentną asymetrią kątową 
addukcji biodrowe. Źródło: Opracowanie 
własne

Ryc. 9: Schemat wyznaczania 
wartości kątowych stóp. Źródło: 
Opracowanie własne



Jedną ręką  utrzymujemy  piętę   Pacjenta,  drugą działamy na przodostopie,  odwodząc

odśrodkowo do maksymalnego wychylenia. Obserwujemy zakres rotacji zewnętrznej stopy lewej i

prawej, jak też  wkład siły do wykonania tych czynności (fot. obok).

W  przypadku  stabilności  w  stawach

kolanowym  i  skokowym,  kończyna  dolna  przenosi

całkowity  zakres  sprężynowania  stawu

biodrowego.W  przypadku niestabilności, w którymś ze

stawów  widać  ewidentny  ruch  na  styku  składowych

stawu.    Następnie  wykonujemy  badanie

drugiej kończyny porównując wyniki w  zakresie kątów

ułożenia stóp, jak też siłę sprężynowania

Prawidłowo  ustawione  stopy  tworzą  kąt  ok.

45º,  przepisy  wojskowe  wielu  państw  wymagają

ustawienia  stóp  pod  kątem  90º,  co  zmusza  do

wykonania  w stawie  biodrowym obrotu  na  zewnątrz.

Postawa  gimnastyczna  wymaga  równoległego
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Ryc. 10: Test kątowej 
addukcji biodrowej – test 
sprężynowania – 
przebieg .Źródło: Opracowanie 
własne

Ryc. 11: Test kątowej 
addukcji biodrowej – test 
sprężynowania – 
przebieg .Źródło: Opracowanie 
własne

Ryc. 12: Test kątowej addukcji 
biodrowej – test sprężynowania – 
przebieg .Źródło: Opracowanie własne



ustawienia stop, a więc obrotu wewnętrznego...Kąt skręcenia kości udowej i piszczelowej otwiera

się w tę samą stronę W czołowym ustawieniu poprzecznej osi stawu kolanowego zarówno stopa,

jak i szyjka kości udowej kierują się do boku.. ( Bochenek A., Reicher M.,Anatomia człowieka,

PZWL,Warszawa 1990,str.537-560).

 W przypadku kończyn dolnych, kiedy wartości szpotawości bądź koślawości kolan nie

przekraczają 35 mm, można  przyjąć za wartość przybliżoną kątów addukcji biodrowej, ustawienie

stóp tj. kąt zawarty pomiędzy styczną do  przyśrodkowego brzegu stopy, a prostą prostopadłą do

płaszczyzny  czołowej  ciała(do  leżyska)  wyznaczone  na  fotografii  wykonanej  po  teście

sprężynowania,  gdyż uniknie się wtedy pozycji skorygowanej, względnie symetrycznej. 

W przypadku stabilności w stawach kolanowym i skokowym, kończyna dolna przenosi

całkowity  zakres  sprężynowania  stawu  biodrowego.  W  sytuacji  niestabilności,  w  którymś  ze

stawów  widać  ewidentny  ruch  na  styku  składowych  stawu.  Następnie  wykonujemy  badanie

drugiej kończyny porównując wyniki w  zakresie kątów  ułożenia stóp, jak też siłę sprężynowania

celem określenia zakresu asymetrii strukturalno – funkcjonalnej lewej i prawej kończyny dolnej. 

 Jeżeli w badaniu stwierdzamy ograniczenie obrotu do wewnątrz należy uznać, że odbywa

się  to  za  sprawą  przykurczu  przede  wszystkim  więzadła   kulszowo-udowego,   jeżeli  zaś

ograniczony jest obrót na zewnątrz to przyczyna leży zwłaszcza po stronie więzadła biodrowo –

udowego, przy zgiętym biodrze również przez więzadło głowy kości udowej.

Test sprężynowania obrazuje napięcie w zakresie stawów biodrowych, które to można w

dalszych badaniach przypisać:

– przebiegowi kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej oraz strzałkowej w stosunku do

kątowego ustawienia miednicy;

– wrodzonym niewłaściwym relacjom składowym stawu biodrowego;

– przyczynom rozwojowym:

            a)    nierównowadze statycznej miednicy;

            b)   różnicy w długości kończyn dolnych(funkcjonalna, strukturalna);

            c)   zaburzeniom czynnościowym stawów biodrowo - krzyżowych;

            d)   nierównowadze statycznej mięśni;

            e)    wynikających z: asymetrycznych obciążeń, przeciążeń, statycznych naprężeń, w

zakresie czynności dnia codziennego.            

Wnioski:Proponowane  testy  w  sposób  prosty,  obiektywny,  powtarzalny  ukazują  asymetrię  w

strukturalno-funkcjonalnym   zakresie  stawów  biodrowych.  Stosowanie  ich  powinno  stanowić

składową badania klinicznego.
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                 Test derotacji obręczy biodrowej

Duża skala wad postawy u dzieci i młodzieży, sugeruje dopatrywać się po stronie przyczyn

takich zachowań, które są niejako w zakresie czynności dnia codziennego (zbieżność poglądowa

zupełnie przypadkowa do doktryny sygnatur zakładająca, że w miejscu szerzenia się choroby, musi

też występować lek leczący ją)

 Jedną z wiodących przyczyn powstawania deformacji postawy ciała,  w zakresie zarówno

płaszczyzny czołowej jak też strzałkowej, zdaniem autora, jest niepoprawna pozycja ciała podczas

siedzenia, za sprawą nieprawidłowego doboru tego, na czym siedzimy i jego niewłaściwej relacji do

tego przy czym siedzimy.

Najczęściej  pozycji  siedzącej  towarzyszy  kifotyzacją  (wygięcie  ku  tyłowi)  odcinka

lędźwiowego  kręgosłupa.  W  efekcie  tego  powstaje  zbyt  duża  kompresja  krążków

międzykręgowych,   nacisk  na  spojenie  łonowe i  mostek.  Powstaje  również  współruch odcinka

szyjnego kręgosłupa z jego przodoprzesunięciem, hyperlordozą bądź  przeprostem,  na poziomie

przejścia szyjno - czaszkowego. Pozycja ta wywołuje generalnie wzrost tonusu wszystkich mięśni

posturalnych.     

Aby  temu  przeciwdziałać,  Brűgger  zalecał  siedzenie  na  krawędzi  krzesła  z  kończynami

dolnymi lekko rozstawionymi i ciężarem ciała opartym na stopach zrotowanych na zewnątrz. 

Sugerowana pozycja jest osiągalną w opcji swobodnego siedzenia, mało zaś realną dla osoby

pracującej w niej.

Przedstawiony  powyżej  rozkład  napięć  w  obrębie  ciała  osoby  siedzącej,  odnosi  się  do

przypadków,  kiedy  nie  występuje  element  skrętu  np.  korzystamy  z  komputera  z  ustawieniem

monitora na wprost. Wszystko zaś ulegnie zmianie w przypadku przebywania w pozycji skrętnej,

wnoszącej dużą asymetrię strukturalno - funkcjonalną pomiędzy stroną ciała prawą a lewą.    

Przedstawiane  rozwiązanie,  „Siedzisko  rehabilitacyjne”,  dzięki  zastosowaniu  „  Kulowego

mechanizmu  zmiany  ułożenia  i  stabilizacji”,  daje  możliwość  takiego  ułożenia  obręczy

biodrowej,jakiej  wymaga  profilaktyka,  bądź  korekta  postawy ciała.  Odpowiednie  dla  jednostki

ustawienie siedziska, najczęściej niezbyt wygodne, czyni z pozycji siedzącej baczną, ze względu na

tworzenie nowych interoreceptywnych  potencjałów.

Działając na ustawienie obręczy miedniczej, „Siedzisko rehabilitacyjne” daje użytkownikowi

duże  możliwości  na  ustawienie  kręgosłupa  w  płaszczyźnie  czołowej  i  strzałkowej,  ustawienia

łopatek oraz ramion. Daje również możliwość oddziaływania na ustawienie głowy poprzez tonus
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szyi. 

Osoba badana zasiada na siedzisku w ułożeniu 0º,  ryc.13

Ryc.14. przedstawia tę samą pacjentkę w pozycji skorygowanego ułożenia siedziska. 

 W  przypadku tym możemy stwierdzić, że „kołem napędowym” zaistniałej asymetrii jest 

przede wszystkim obręcz biodrowa, co widać w analizie chodu. 

Test derotacji obręczy biodrowej pozwala określić zakres wpływu tego segmentu ciała na 

trójpłaszczyznowe ułolżenie tułowia i głowy. 

Ryc. A,B,C,D ilustrują  możliwości kątowego ustawienia siedziska.
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Ryc. 13:  Pacjentka w pozycji
siedzącej swobodnej. Źródło: 
Opracowanie własne

Ryc. 14:  Pacjentka w pozycji 
skorygowanej "Siedziskiem 
rehabilitacyjnym". Źródło: 
Opracowanie własne



Ryc. A,B,C,D ilustrują  możliwości kątowego ustawienia siedziska.

 Badanie wentylacji płucnej

          Dzięki współpracy z prof. Tomalakiem i dr Radlińskim z Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc,

dokonuje się pomiaru wentylacji, urządzeniem o nazwie „Noxturnal”, celem określenia jej wpływu

na proces postawotwórczy.

Badania prowadzone są w czterech pozycjach: siedzącej  swobodnej i bacznej ,  stojącej

swobodnej i bacznej.

Kolor zielony na wykresie odnosi się do pomiaru wychyleń klatki piersiowej, kolor 
czerwony zaś brzucha. Przykłady poniżej
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Badanie w pozycji siedzącej swobodnej

Badanie w pozycji siedzącej bacznej

Badanie w pozycji stojącej swobodnej

Ryc.15.  Badanie  wentylacji  w  pozycjach  siedzącej  swobodnej  i  bacznej  oraz  stojącej

swobodnej i bacznej.Źródło: Opracowanie własne

Badania czynnościowe z wykorzystaniem„Łóżka diagostycznego

             „Łóżko diagnostyczne” (ryc.16) jest urządzenie pozwala na szeroki zakres diagnostyczny,

w pozycjach leżących. „Monitoring” przebiegu  aktu ruchowego daje możliwość bieżącej oceny jak

też odtwarzania w odpowiednim programie np.  przez pryzmat poziomic czy  siatki   asymetrii
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funkcjonalno – strukturalnej. Jest również wyposażone w system suwaków wykorzystywanych min.

w teście Derbolowskiego, ryc. 17, .ryc 18 -  rtg badanej.

  

        „Łóżko  diagnostyczne”  wykorzystywane  jest  min.z  wyciągiem przyściennym.  Ryc  19

13

Ryc. 16: „Łóżko diagnostyczne” widziane z boku. Źródło: Opracowanie własne

Ryc. 17: Wykorzystanie 
"Łóżka diagnostycznego"
do testu Derbolowskiego.
Fot. własna

Ilustracja 18: Rtg. obręczy biodrowej 
osoby badanej.



przedstawia przebieg testu nogi prawej.

Ryc. 20 i 21 ukazują tonus pleców i linię kręgosłupa w trakcie obciążenia k.d. p. zaś ryc. 

21  tonus pleców i linię kręgosłupa w trakcie obciążenia k.d. p. Ewidentna asymetria napięcia 

mięśniowego pleców podczas obciążenia kończyny dolnej prawej i lewej jest  kolejnym dowodom 

na to, że dobór ćwiczeń dla dzieci i młodzieży ze stwierdzonymi wadami postawy nie jest 

zjawiskiem prostym.
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Ryc. 19: Wykorzystanie "Łóżka diagnostycznego" w 
zestawieniu z wyciągiem przyściennym, obciążenie 
kończyny dolnej. Fot. własna

Ryc. 20: Obciążenie kończyny dolnej 
prawej. Fot. własna   

Ryc. 21: Obciążenie kończyny dolnej 
lewej. Fot. własna



Ryc. 22 ilustruje wykorzystanie "Łóżka diagnostycznego" w zestawieniu z wyciągiem 

przyściennym, w opcji obciążenia  kończyn górnych.
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Ryc. 22: Wykorzystanie "Łóżka diagnostycznego" w 
zestawieniu z wyciągiem przyściennym, obciążenie kończyn 
górnych.. Fot. własna



  Poniżej przedstawione zostaną   wyniki leczenia sześciu 

przypadków skolioz w Gabinecie Terapii Ruchowej w Świdnie gm. 

Krasocin, powiat Włoszczowa. 

 Pani  Justyna Łączek, stażystka,  prowadziła zajęcia korekcyjne , 

których wyniki miała  ująć w swojej  pracy magisterskiej na temat: 

„Wykorzystanie metody statycznych naprężeń – odwróconej przyczyny” 

w leczeniu skoliozy idiopatycznej”.

Przedstawione, wyniki korekty zawierają wszystkie przypadki 

skolioz, którymi zajmowaliśmy się przez ostatnie pół roku, nie są więc w 

żadnym przypadku wynikiem wyboru.

P. Łączek była na bieżąco przygotowywana do pracy jak też w niej 

nadzorowana.

Przytoczone poniżej zabiegi ( przez okres co najmniej sześciu 

miesięcy) wykonywane były w 70% bezpłatnie.
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Szesnastoletnia Patrycja leczona od kilu lat  z wykorzystaniem gorsetu, z którego sama 

zrezygnowała.

  W badaniu przed  terapią stwierdzono skoliozę z kątem Cobba 25º (ryc. A), oraz . 

hypermobilność segmentu lędźwiowego kręgosłupa z całkowitym ograniczeniem mobilności 

w odcinku piersiowym. 

W tym  przypadku udało się po okresie półrocznym zatrzymać skrzywienie na  poziomie 

sprzed roku 25° ( ryc.B), kiedy  to stosowany był gorset. Osiągnięto mobilność w segmencie 

piersiowym na poziomie 10%..Rotacja kregów w trakcie procesu korekcyjnego uległa mianie z 19° 

na15°

17



Szesnastoletnia Weronika.
       

              Wartość skrzywienia bocznego przed terapią wynosiła 17° i rotacji 5°(ryc. A). Po czterech 
miesiącach korekty skrzywienie uległo zmniejszeniu do 10°,rotacja do3° (ryc. B).
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Piętnastolatka Karolina  że stwierdzoną skoliozą, o wartości skrzywienia 30°.  i rotacji19° 

ryc. A. Ryc. B przedstawia rtg po ośmiomiesięcznej terapii gdzie skrzywienie boczne uległo 

zmniejszeniu 

do 25°, zaś rotacja do15°.
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 Ryc. D przedstawia  Karolinę w pozycji stojącej swobodnej przed korektą posturalną, ryc. 
F  po kilku miesiącach terapii, ryc. C przedstawia Karolinę w pozycji siedzącej przed 
korektą, ryc. D po kilku miesiącach terapii. 

Piętnastoletnia Julia o skrzywieniu  bocznym 23 ° i rotacji11° przed terapią ryc. A, 
uzyskała poprawę w wyniku kilkumiesięcznego procesu korekcyjnego          9°.
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  Piętnastoletnia Paulina. Według pierwszego zdjęcia, rtg. ryc. A.) posiadała skrzywienie o 

wartości  24° i  i rotacji 22°. Po pięciomiesięcznym okresie terapii skrzywienie zmniejszyło 
się do poziomu 16°, a rotacja do 17° - ryc.B.
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Ryc. A przedstawia pacjentkę przed korektą posturalną siedzącą na zwykłym 
stołku. 

Ryc. B przedstawia tę samą pacjentkę siedzącą na „Siedzisku rehabilitacyjnym”, 

jednym z urządzeń wykorzystywanych w pięciomiesięcznej terapii.

Ryc. C przedstawia pacjentkę  w pozycji stojącej swobodnej przed korektą 
posturalną.

Ryc. D  przedstawia pacjentkę  w pozycji stojącej swobodnej po korekcie 
posturalnej.
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Zdjęcia rtg szesnastoletniej Aleksandry. Ryc. A przedstawia badanie w płaszczyżnie 

czołowej kręgosłupa w przebiegu Th-L-S, zaś ryc.B w płaszczyźnie strzałkowej. Ryc. C 

przedstawia badanie w płaszczyżnie czołowej kręgosłupa szyjnego i piersiowego górnego. Ryc D 

kręgosłup szyjny w płaszczyźnie strzałkowej. 
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   W wyniku terapii, parametry deformacji kręgosłupa uległy zmianie:

-   w segmencie L z 28° na 18ş°, 
-   w segmencie Th dolnym z  35ş° na 20° , 
 -  w segmencie piersiowym górnym z30° ma 28°.
       Kąt rotacji  zmieniła się z 18°  na 11°. 
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Średnia skrzywienia bocznego przed procesem terapeutycznym 

wynosiła 26,5°, zaś po co najmniej półrocznym oddziaływaniu 

posturalnym wynosiła 19°.

Średnia rotacja kręgów według skali Raimondiego wynosiła przed

terapią 15,3°, zaś po terapii10,7°.

        Urządzenie własne, będące powodem szczególnej dumy konstrukcyjnej, to „Wyciąg 

osiowo-skrętny” ,Urządzenie  posiada  status medyczny i jest wykorzystywane w terapii wad 

postawy, skolioz idiopatycznych, dyskopatii, w przywracaniu funkcjonalnej symetrii długości 

kończyn dolnych itp. Ryc poniżej ilustrują w bardzo lapidarnym ujęciu niektóre z możliwości   

urządzenia. Skuteczność urządzenia w badaniach zostanie wykazana poniżej.

25

Ryc. 1: "Wyciąg osiowo skrętny"  widziany z boku.
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Ryc. 2: Wyciąg osiowo skrętny" -  opcja ustalania podstaw 
korekcyjnych

Ryc. 3: Wyciąg osiowo skrętny" -  opcja ustalania podstaw 
korekcyjnych
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Ryc. 4: Wyciąg osiowo skrętny" -  opcja ustalania 
podstaw korekcyjnych

Ryc. 5: Wyciąg osiowo skrętny" -  opcja ustalania 
podstaw korekcyjnych



Skuteczność  urządzenia  została  wykazana  w  pracy  licencjackiej  Pana  Pawła  Marii

Muskała  w  oparciu  o  wynik  przebytych  zabiegów,  zleconych  przez  lekarzy,  w  ramach  NFZ.

i wykonanych w PHU Terapia Ruchowa w Czermnie, przez dwie fizjoterapeutki, mgr Agatę Gil

i mgr Katarzynę Efemberg w okresie od stycznia 2012r do marca 2014r.

Badania dotyczyły pacjentów w następujących przedziałach wiekowych:

– jedenaście osób w wieku do lat 13;

– osiemnaście osób od 14 do 19 r.ż;

– piętnaście osób w przedziale wiekowym 20 – 29 lat;

– trzydzieści pięć osób w wieku od 30 do 59 lat;

 jedenaście osób powyżej 60 r.ż.

 Przed zabiegami pacjenci byli poddani, opisanym poniżej testom, mającym na celu ustalenie:

– ewentualne zablokowanie stawów międzykręgowych;

– ewentualne występowania objawów wyprzedzania.
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Ryc. 6: Wyciąg osiowo skrętny" -  opcja ustalania podstaw 
korekcyjnych



 Zablokowanie stawów międzykręgowych.

Przy  zablokowaniu  przodozgięcia  prawego  stawu  międzykręgowego  (nie  otwiera  się),

zwanym także  zablokowaniem rozsuwania  się,zawsze  występuje  ograniczenie  zgięcia  bocznego

i rotacji w lewo.

Przy  zblokowaniu  wyprostu  (staw  nie  zamyka  się),  zwanym  też  zablokowaniem

nakładania się powierzchni stawowych, dochodzi także do zablokowania zgięcia bocznego i rotacji

w prawo.

Odwrotnie  w  zablokowaniu  przodozgięcia  lewego  stawu  międzykręgowego  zawsze

ograniczone jest zgięcie boczne i rotacja w prawo, a przy zablokowaniu wyprostu – zgięcie boczne

i rotacja w lewo.

 Badanie objawów wyprzedzania

PST , terapeuta siedzi i kciukami ustala ustawienie KBTG. Następnie pacjent schyla się, a terapeuta

ponownie określa ustawienie KBTG. Jeżeli jeden z kolców unosi się wcześniej i dalej do przodu niż

ten,  po  drugiej  stronie,  wtedy  opisujemy  to  jako  objaw  wyprzedzania,  spowodowany

zablokowaniem ruchu rotacji tylnej talerza biodrowego względem kości krzyżowej. Wtedy należy

kontynuować obserwację przez kilkanaście sekund

• jeżeli  kolec  wyprzedzający  cofa  się  do  pozycji  wyjściowej,  względem tego  po  drugiej

stronie, to oznacza, że występuje różnica napięcia mięśni łączących kręgosłup – miednicę-

kończyny dolne,

• jeżeli  wyprzedzanie  KBTG  utrzymuje  się  nadal  to  oznacza  to  zablokowanie  stawów

krzyżowo – biodrowych po tej stronie.

Wyniki

.Struktura płci i wieku pacjentów poddanym zabiegom „Wyciągiem osiowo-
skrętnym”

Tabela 1: Zestawienie grup pacjentów według kryterium płci
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Przyczyny różnicy względnej 
długości kończyn dolnych.

Liczba pacjentów w grupie. Liczba kobiet w grupie Liczba mężczyzn w grupie

Dyskopatie 42 23 19

Urazy kończyn dolnych 10 5 5

Niedowład połowiczy 1 - 1

Zablokowanie stawów 
międzykręgowych

4 1 3

Choroba Perthesa 3 2 1

Zablokowanie stawów biodrowo-
krzyżowych

7 6 1

Dysplazja stawu biodrowego 2 1 1

Wady postawy 20 11 9

Idiopatyczny stan zapalny stawu 
kolanowego

1 1 -

 Biorąc pod uwagę płeć pacjentów, płeć żeńska stanowiła pięćdziesięcioosobową grupę, zaś

mężczyzn było czterdziestu dwóch.

Pacjenci przed pierwszym zabiegiem byli proszeni o udzielenie informacji  dotyczących

stanu zdrowia, zażywanych środków farmakologicznych, oraz byli poddani badaniu.

Przyczyny asymetrii względnej długości kończyn dolnych

Stosując kryterium przyczyny względnej długości kończyn dolnych, pacjenci korzystający
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Ryc. 7: Zestawienie grup pacjentów według kryterium płci.
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z  zabiegów  z  wykorzystaniem  „Wyciągu  osiowo  –  skrętnego”  stanowili  liczebnie  następujące

podgrupy:

1. Dyskopatie – 42 osoby.

2. Wady postawy -20 osób.

3. Urazy stawów kończyn dolnych – 10 osób.

4. Zablokowanie stawów biodrowo – krzyżowych – 7 osób.

5. Zablokowanie stawów międzykręgowych – 4 osoby.

6. Choroba Perthesa. - 3 osoby.

7. Dysplazja stawów biodrowych – 2 osoby.

8. Idiopatyczny stan zapalny stawu kolanowego - 1 osoba.

9. Niedowład połowiczy - 1 osoba.

Biorąc pod uwagę kryterium: wieku , płci,  złożoności czynnika warunkującego różnicę

względnej długości kończyn dolnych izolowany bądź składowy, zaprezentowane powyżej grupy

pacjentów przedstawione zostaną przez bardziej obrazowy pryzmat. 

 Dyskopatie

Tabela  2:  Zestawienie  grupy  pacjentów  ze  stwierdzoną  dyskopatią  jako  przyczyną  względnej
różnicy długości kończyn dolnych.

Licz. 
Pacjent
ów
w 
grupie

Wiek-
dekada żyć.

Najmło
dsza
 osoba 
w grup
(lat)

Najstar
sza 
osoba 
w 
grupie
(lat)

Średn
ia 
wieku
 
grupy
(lat)

Licz. 
przypad
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad
.L. dł. 
koń.dol

Najmniej.
różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Najwięks
z różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Śr. 
różnica 
wzgl.dł. 
koń.dol.
(mm.)

Przyczyn
a wz. 
dług. 
koń.dol.-
izolowan

Przyczyn 
wz.dług. 
koń.dol.-
składowa

Liczba
kobiet

Liczba
mężcz
yzn

42 II - 1
III - 6 
IV - 8
V - 6
VI - 15
VII - 4
VIII - 2

16 77 47,5 14 28 20 35 23,9 26 16 23 19
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Ryc. 8: Graficzne przedstawienie podgrup ze względu na przyczynę względnej długości kończyn

dolnych
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Ryc. 10: Zestawienie pacjentów w 
grupie wg. płci w grupie dyskopatii.

Liczba kobiet

Liczba 
mężczyzn

42

20

10

7
43211

Dyskopatie Wady postawy

Urazy stawów kończyn dolnych Zablokowanie stawów biodrowo-
krzyżowych

Zablokowanie stawów 
międzykręgowych

Choroba Perthesa

Dysplazja stawów biodrowych Idiopatyczny stan zapalny stawu 
kolanowego

Niedowład połowiczy

Ryc. 11: Zestawie różnicy w długości kończyn 
dolnych w grupie dyskopatii

Licz. przypad .P. dł. 
koń.dol

Licz. przypad .L.  dł. 
koń.dol

Najmniej. różnica 
w zg.dł. koń.dol  
(mm.)

Najw iększ różnica 
w zg.dł. koń.dol  
(mm.)

Śr. różnica w zgl.dł. 
koń.dol. (mm.)

Ryc. 9: Zestawienie pacjentów wg kategorii
wieku w grupie dyskopatii.

Najmłosza 
osoba w  grup 
(lat)

Najstarsza  
osoba w  grupie 
(lat)

Średnia w ieku  
grupy (lat)

Ryc. 12: Zestawienie wg kryterium 
złożoności problemu w grupie 
dyskopatii.

Przyczyna w z. 
dług. koń.dol.- 
izolow ana 

Przyczyna 
w z.dług. 
koń.dol.- 
składow a



Grupa pacjentów, gdzie przyczyną różnicy w długości kończyn dolnych były dyskopatie,

liczyła 42 osoby. Najmłodsza osoba w grupie miała 16 lat zaś najstarsza 77 lat.  Średnia wieku

wynosiła 47,5 lat. Dłuższą lewą kończynę dolna stwierdzono w 28 przypadkach, zaś prawą w 14.

Najmniejsza różnica wynosiła 20 mm., zaś największa 35 mm. Średnia różnica w długości wynosiła

23,9 mm. Przyczyny izolowane, stwierdzonej różnicy w długości kończyn dolnych, stanowiły 26

przypadków, zaś składowe 16 przypadków. W grupie były 23 przedstawicielki płci żeńskiej i 16- stu

przedstawicieli płci męskiej

 Urazy kończyny dolnej

Tabela 3: Zestawienie grupy pacjentów ze stwierdzonym urazem kończyny dolnej jako przyczyną 
względnej różnicy długości kończyn dolnych.

Licz. 
Pacjentów
w grupie

Wiek-
dekada żyć.

Najmło-
dsza
 osoba 
w grup
(lat)

Najstarsza
osoba w 
grupie
(lat)

Średnia 
wieku
 grupy
(lat)

Licz. 
przypad
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad
.L. dł. 
koń.dol

Najmniej.
różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Najwięks
z różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Śr. różnica 
wzgl.dł. 
koń.dol.
(mm.)

Przyczyna wz. 
dług. koń.dol.-
izolowan

Przyczyn 
wz.dług. 
koń.dol.-
składowa

Liczba 
kobiet

Liczba 

mężczyz
n

10 II -1
II – 5
IV----
V -2 
VI – 1
VII - 1

20 66 37,8 5 5 20 50 28,7 5 5 5 5
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Ryc. 15: Zestawienie wg kryterium 
złożoności problemu w grupie urazów 
kończyn dolnych.

Przyczyna 
w z.dług. koń.dol.- 
składow a

Liczba kobiet

Ryc. 14: Zestawie różnicy w długości 
kończyn w grupie urazów dolnych 
kryterium.

Licz. przypad .P. 
dł. koń.dol

Licz. przypad .L.  
dł. koń.dol

Najmniej. różnica 
w zg.dł. koń.dol  
(mm.)

Najw iększ 
różnica w zg.dł. 
koń.dol  (mm.)

Śr. różnica 
w zgl.dł. koń.dol. 
(mm.)

Ryc. 13: Zestawienie pacjentów wg 
kategorii wiekowej w grupie urazów 
kończyn dolnych.

Najmłosza osoba 
w  grup (lat)

Najstarsza  
osoba w  grupie 
(lat)

Średnia w ieku  
grupy (lat)



Grupa  pacjentów,  gdzie  przyczyną  różnicy  w  długości  kończyn  dolnych  były  urazy  kończyn

dolnych, liczyła 10 osób. Najmłodsza osoba w grupie miała 20 lat zaś najstarsza 66 lat. Średnia

wieku wynosiła 37,8 lat. Dłuższą lewą kończynę dolną stwierdzono w 5 przypadkach analogicznie

jak lewą. Najmniejsza różnica wynosiła 20 mm., zaś największa 50 mm. Średnia różnica w długości

wynosiła 28,7 mm. Przyczyny izolowane i składowe stanowiły po 5 przypadków. W grupie były po

5 kobiet i 5-ciu mężczyzn.

 Niedowład połowiczy

Tabela 4: Pacjent ze stwierdzonym niedowładem połowiczym jako przyczyną względnej różnicy długości kończyn 
dolnych

Licz. 
Pacjent
ów
w 
grupie

Wiek-
dekada
żyć.

Najmło-
dsza
 osoba 
w grup
(lat)

Najstarsz
a 
osoba w 
grupie
(lat)

Średnia 
wieku
 grupy
(lat)

Licz. 
przypad
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad
.L.. dł. 
koń.dol

Najmniej.
różnica 
wzg..dł. 
koń.dol 
(mm.)

Najwięk. 
różnica 
wzg..dł. 
koń.dol 
(mm.)

Śr. 
różnica 
wzgl..dł. 
koń.dol.
(mm.)

Przyczyn
a wz. 
dług. 
koń.dol.-
izolowan

Przyczyn.
wz.dług. 
koń.dol.-
składowa

Liczba
kobiet

Liczba
mężcz
yzn

1 II 12 --- --- --- 1 30 30 30 1 --- ----

Niedowład połowiczy występował u jednego, dwunastoletniego pacjenta. Lewa kończyna 

dolna była względnie dłuższa w tym przypadku o 30 mm. Stwierdzona przyczyna istniejącej 

asymetrii okazała się izolowana, czyli jedyną do stwierdzenia na dzień zakwalifikowania do 

zabiegów.

 

 Idiopatyczny stan zapalny stawu kolanowego

Tabela 5: Pacjenci ze stwierdzonym idiopatycznym stanem zapalnym stawu kolanowego jako przyczyną względnej 

różnicy długości kończyn dolnych.

Licz. 
Pacjent
ów
w 
grupie

Wiek-
dekada
żyć.

Najmło-
dsza
 osoba 
w grup
(lat)

Najstarsz
a 
osoba w 
grupie
(lat)

Średnia 
wieku
 grupy
(lat)

Licz. 
przypad
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad
.L. dł. 
koń.dol

Najmniej.
różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Najwięks
z różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Śr. 
różnica 
wzgl.dł. 
koń.dol.
(mm.)

Przyczyn
a wz. 
dług. 
koń.dol.-
izolowan

Przyczyn
a 
wz.dług. 
koń.dol.-
składowa

Liczba
kobiet

Liczba
mężcz
yzn

1 II 19 --- --- 1 --- 25 25 25 1 --- 1 ----

 Idiopatyczny stan zapalny stawu kolanowego był przyczyną różnicy w długości kończyn dolnych u

dziewiętnastoletniego pacjenta. Prawa kończyna dolna okazała się dłuższą o25 mm. Przyczyna 

różnicy w długości kończyn okazała się, podobnie jak w przypadku powyżej, izolowana.
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 Zablokowanie stawów międzykręgowych

Tabela 6: Zestawienie grupy pacjentów ze stwierdzonym w badaniu zablokowaniu stawów międzykręgowych dyskopatia

jako przyczyna względnej różnicy długości kończyn dolnych.

Licz. 
Pacjent
ów
w 
grupie

Wiek-
dekada 
żyć.

Najmł
o-dsza
 osoba 
w grup
(lat)

Najstarsz
a 
osoba w 
grupie
(lat)

Średnia 
wieku
 grupy
(lat)

Licz. 
przypad
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad
.L. dł. 
koń.dol

Najmniej.
różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Najwięks
z różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Śr. 
różnica 
wzgl.dł. 
koń.dol.
(mm.)

Przyczyn
a wz. 
dług. 
koń.dol.-
izolowan

Przyczyn
a 
wz.dług. 
koń.dol.-
składowa

Liczba
kobiet

Liczba
mężcz
yzn

4 II- 2
III ---
IV -2

13 38 24 1 3 22 32 25,5 4 --- 1 3

Grupa  pacjentów,  gdzie  przyczyną  różnicy  w  długości  kończyn  dolnych  były

zablokowania stawów międzykręgowych , liczyła 4 osoby. Najmłodsza osoba w grupie miała 13 lat

zaś najstarsza 38 lat. Średnia wieku wynosiła 24 lat. Dłuższą lewą kończynę dolną stwierdzono w 3

przypadkach zaś lewą w jednym przypadku. Najmniejsza różnica wynosiła 22 mm., zaś największa

32 mm. Średnia różnica w długości wynosiła 25,5 mm. W grupie były jedna przedstawicielka płci

żeńskiej i trzech przedstawicieli płci męskiej.
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Ryc. 16: Zestawienie pacjentów wg 
kategorii wieku w grupie zablokowania 
stawów międzykręgowych.

Najmłosza osoba 
w  grup (lat)

Najstarsza  
osoba w  grupie 
(lat)

Średnia w ieku  
grupy (lat)

Ryc. 17: Zestawie różnicy w długości 
kończyn dolnych w grupie zablokowania 
stawów międzykręgowych.

Licz. przypad .P. dł. 
koń.dol

Licz. przypad .L.  dł. 
koń.dol

Najmniej. różnica 
w zg.dł. koń.dol  
(mm.)

Najw iększ różnica 
w zg.dł. koń.dol  
(mm.)

Śr. różnica w zgl.dł. 
koń.dol. (mm.)



Choroba  Perthesa  była  przyczyną  względnej  różnicy  długości  kończyn  dolnych  w  4

przypadkach.  Najmniejsza różnica wynosiła  25 mm,  największa  30 mm,  średnia  zaś  28,3 mm.

Stwierdzona asymetria okazała się we wszystkich przypadkach zjawiskiem złożonym, o więcej niż

jednej przyczynie.

Tabela 7: Zestawienie grupy pacjentów ze stwierdzonym chorobą Perthesa jako przyczynę względnej różnicy długości 

kończyn dolnych.

Licz. 
Pacjent
ów
w 
grupie

Wiek-
dekada
żyć.

Najmło-
dsza
 osoba 
w grup
(lat)

Najstarsz
a 
osoba w 
grupie
(lat)

Średnia 
wieku
 grupy
(lat)

Licz. 
przypad
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad
.L. dł. 
koń.dol

Najmniej.
różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Najwięk. 
różnica 
wzg..dł. 
koń.dol 
(mm.)

Śr. 
różnica 
wzg..dł. 
koń.dol.
(mm.)

Przyczyn
a wz. 
dług. 
koń.dol.-
izolowan
a

Przyczyn
a 
wz.dług. 
koń.dol.-
składowa

Liczba
kobiet

Liczba
mężcz
yzn

3 II-2 15 22 17,7 1 2 25 30 28,3 --- 3 2 1
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Ryc. 18: Zestawienie pacjentów wg. płci 
w grupie zablokowanych stawów 
międzykręgowych 

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Ryc. 19: Zestawienie pacjentów wg 
kategorii wieku w grupie choroby 
Perthesa.

Najmłosza osoba 
w  grup (lat)

Najstarsza  
osoba w  grupie 
(lat)

Średnia w ieku  
grupy (lat)



 

Zablokowanie stawów biodrowo – krzyżowych

Tabela 8: Zestawienie grupy pacjentów ze stwierdzonym zablokowaniem stawów biodrowo-krzyżowych jako przyczynę 

względnej różnicy długości kończyn dolnych.

Licz. 
Pacjent
ów
w 
grupie

Wiek-
dekada
żyć.

Najmło-
dsza
 osoba 
w grup
(lat)

Najstarsz
a 
osoba w 
grupie
(lat)

Średnia 
wieku
 grupy
(lat)

Licz. 
przypad
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad
.L. dł. 
koń.dol

Najmniej.
różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Najwięks
z różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Śr. 
różnica 
wzgl.dł. 
koń.dol.
(mm.)

Przyczyn
a wz. 
dług. 
koń.dol.-
izolowan
a

Przyczyn
a 
wz.dług. 
koń.dol.-
składowa

Liczba
kobiet

Liczba
mężcz
yzn

7 II - 4
III-2
IV- 1

13 33 21,1 5 6 25 40 28,7 --- 7 6 1

37

Ryc. 20: Zestawienie pacjentów w grupie 
wg. Płci w grupie choroby Perthesa.

Liczba kobiet

Liczba mężczyzn

Ryc. 21: Zestawie różnicy w długości kończyn dolnych w grupie choroby 
Perthesa.

Licz. 
przypad 
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad 
.L.  dł. 
koń.dol

Najmniej. 
różnica 
w zg.dł. 
koń.dol  
(mm.)

Najw iększ 
różnica 
w zg.dł. 
koń.dol  
(mm.)

Śr. różnica 
w zgl.dł. 
koń.dol. 
(mm.)



Grupa  pacjentów,  gdzie  przyczyną  różnicy  w  długości  kończyn  dolnych  były

zablokowania stawów biodrowo-krzyżowe, liczyła 7 osób. Najmłodsza osoba w grupie miała 13 lat

zaś najstarsza 33 lat. Średnia wieku wynosiła 21,1 lat. Dłuższą lewą kończynę dolna stwierdzono w

6 przypadkach zaś lewą w 5 przypadku. Najmniejsza różnica wynosiła 25 mm, zaś największa 40

mm. Średnia różnica w długości wynosiła 28,7 mm. W grupie było sześć przedstawicielek płci

żeńskiej i jeden przedstawiciel płci męskiej.

 Dysplazja stawów biodrowych
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Ryc. 23: Zestawie różnicy w długości 
kończyn dolnych w grupie zablokowania 
stawów biodrowo-krzyżowych.

Licz. 
przypad 
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad 
.L.  dł. 
koń.dol

Najmniej. 
różnica 
w zg.dł. 
koń.dol  
(mm.)

Najw iększ 
różnica 
w zg.dł. 
koń.dol  
(mm.)

Śr. różnica 
w zgl.dł. 
koń.dol. 
(mm.)

Ryc. 22: Zestawienie pacjentów wg 
kategorii wieku w grupie zablokowania 
stawów biodrowo-krzyżowych.

Najmłosza 
osoba w  
grup (lat)

Najstarsza  
osoba w  
grupie (lat)

Średnia 
w ieku  
grupy (lat)

Ryc. 25: Zestawienie pacjentów
w wg. płci w grupie 
zablokowania stawów 
biodrowo-krzyżowych.

Liczba 
kobiet

Liczba 
mężczyzn

Ryc. 24: Zestawienie wg kryterium 
złożoności problemu w grupie 
zablokowania stawów biodrowo-
krzyżowych.

Przyczyna 
w z. dług. 
koń.dol.- izo-
low ana 

Przyczyna 
w z.dług. 
koń.dol.- 
składow a



Tabela 9: Pacjenci ze stwierdzoną dysplazją stawów biodrowych jako przyczyną względnej różnicy długości kończyn 

dolnych.

Licz. 
Pacjent
ów
w 
grupie

Wiek-
dekada
żyć.

Najmło-
dsza
 osoba 
w grup
(lat)

Najstarsz
a 
osoba w 
grupie
(lat)

Średnia 
wieku
 grupy
(lat)

Licz. 
przypad
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad
.L. dł. 
koń.dol

Najmniej.
różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Najwięks
z różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Śr. 
różnica 
wzgl.dł. 
koń.dol.
(mm.)

Przyczyn
a wz. 
dług. 
koń.dol.-
izolowan
a

Przyczyn
a 
wz.dług. 
koń.dol.-
składowa

Liczba
kobiet

Liczba
mężcz
yzn

2 II-1
VIII 
-1

31 83 57 1 1 22 45 33,5 1 1 1 1

Dysplazję  stawów biodrowych  stwierdzono  u  dwóch  pacjentów  w  wieku  31  i  83  lat.

Różnica w długości względnej kończyn dolnych wynosiła 22 mm i 45 mm.

 Wady postawy

Tabela 10: Pacjenci ze stwierdzoną wadą postawy jako przyczyną względnej różnicy długości kończyn dolnych.

Licz. 
Pacjent
ów
w 
grupie

Wiek-
dekada
żyć.

Najmło-
dsza
 osoba 
w grup
(lat)

Najstarsz
a 
osoba w 
grupie
(lat)

Średnia 
wieku
 grupy
(lat)

Licz. 
przypad
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad
.L. dł. 
koń.dol
.

Najmniej.
różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Najwięks
z różnica 
wzg.dł. 
koń.dol 
(mm.)

Śr. 
różnica 
wzgl.dł. 
koń.dol.
(mm.)

Przyczyn 
wz. dług. 
koń.dol.-
izolowan

Przyczyn
a 
wz.dług. 
koń.dol.-
składowa

Liczba
kobiet

Liczba
mężcz
yzn

20 I- 3
II-15
III-2

7 28 14,5 3 17 20 28 24,2 2 18 11 9
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Ryc. 26: Zestawienie pacjentów wg 
kategorii wieku w wad postawy.

Najmłosza 
osoba w  
grup (lat)

Najstarsza  
osoba w  
grupie (lat)

Średnia 
w ieku  
grupy (lat)

Ryc. 27: Zestawie różnicy w długości 
kończyn dolnych w grupie wad 
postawy.

Licz. 
przypad 
.P. dł. 
koń.dol

Licz. 
przypad 
.L.  dł. 
koń.dol

Najmniej. 
różnica 
w zg.dł. 
koń.dol  
(mm.)

Najw iększ 
różnica 
w zg.dł. 
koń.dol  
(mm.)

Śr. różnica 
w zgl.dł. 
koń.dol. 
(mm.)



Wady postawy jako różnicę względnej długości kończyn dolnych stwierdzono u 20 osób,

w tym 11 kobiet i 9 mężczyzn. Lewa kończyna dolna okazała się, w wymiarze względnym, dłuższą

u 17 przypadków, zaś prawa u trzech. Najmniejsza różnica wynosiła 20 mm., największa 28 mm.,

średnia  24,2  mm.  W osiemnastu  przypadkach  przyczyny asymetrii  okazały się  złożone,  zaś  w

dwóch izolowane.

Różnica względnej długości kończyn dolnych przed zabiegami

Dokonując  bilansu  różnicy  w  długości  względnej  kończyn  dolnych,  dziewięciu  grup

pacjentów,  stwierdza  się  prawą kończynę względnie  dłuższą  w 27 przypadkach,  lewą aż  w 63

przypadkach. Najmniejsza różnica względnej długości wynosiła 20mm, największa 50 mm. i była

ona wynikiem wcześniejszego urazu kończyny dolnej. Średnia różnica wszystkich grup wynosiła

27,5 mm, przy czym najmniejszą średnią różnicę stwierdzono w grupie dyskopatii, największą w

grupie dysplazji stawów biodrowych.

Tabela 11: Zestawienie różnicy względnej długości nóg we wszystkich grupach.

Przyczyny różnicy 
względnej długości
kończyn dolnych.

Liczba pacjentów 
w grupie.

Licz. przypadków
.Prawej dłuższej. 
kończyny dolnej

Liczba przypadków
.Lewej. dłuższej. 
kończyny dolne

Najmniejsza
różnica względnej 
długości koń .dol 
 (mm.)

Największa różnica
względnej długości
koń .dol 
 (mm.)

Średnia różnica 
względnej długości
koń .dol 
 (mm.)

Dyskopatie 42 14 28 20 35 23,9

Urazy kończyn 
dolnych

10 5 5 20 50 28,7

Niedowład 
połowiczy

1  - 1 30 30 30

Zablokowanie 
stawów 
międzykręgowych

4 1 3 22 32 25,5

Choroba Perthesa 3 1 2 25 30 28,3

Zablokowanie 
stawów biodrowo-
krzyżowych

7 1 6 25 40 28,7

Dysplazja stawu 
biodrowego

2 1 1 22 45 33,5

Wady postawy 20 3 17 20 28 24,2

Idiopatyczny stan 
zapalny stawu 
kolanowego

1 1  - 25 25 25
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Zestawienie  grup  pacjentów  pod  względem  kryterium  złożoności  przyczyn

asymetrii względnej długości kończyn dolnych

 Tabela 12: Zestawienie grup pacjentów pod względem przyczyny różnicy długości względnej 
kończyn dolnych.
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Ryc. 28: Zestawienie grup pacjentów według kryterium płci.
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Przyczyny różnicy względnej 
długości kończyn dolnych.

Liczba pacjentów w grupie.
Przyczyna względnej długości 
kończyn dolnych- izolowana

Przyczyna względnej długości 
kończyn dolnych - składowa

Dyskopatie 42 26 16

Urazy kończyn dolnych 10 5 5

Niedowład połowiczy 1 1 -

Zablokowanie stawów 
międzykręgowych

4 4 -

Choroba Perthesa 3 - 3

Zablokowanie stawów biodrowo-
krzyżowych

7 - 7

Dysplazja stawu biodrowego 2 1 1

Wady postawy 20 2 18

Idiopatyczny stan zapalny stawu 
kolanowego

1 1

Biorąc  pod  uwagę  złożoność  przyczyny  wystąpienia  względnej  różnicy  w  długości,

czynnik  jednostkowy czyli  izolowany został  stwierdzony w 40 przypadkach,  w 42 stwierdzono

występowanie  kilku  elementów warunkujących asymetrię  posturalną.  Przy czym wady postawy

stanowiły grupę, gdzie przyczyny złożone wystąpiły w osiemnastu na dwadzieścia przypadków.

Kryterium przypisania pacjentowi kategorii izolowanej bądź złożonej przyczyny stanowiła

w grupie wad postawy wypadkową analizy diagnozy lekarskiej(skierowanie pacjenta na zabiegi)
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Ryc. 29: Zestawienie grup pacjentów pod względem przyczyny różnicy długości 
względnej kończyn dolnych
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Liczba pacjentów  w  grupie.

Przyczyna w zględnej dług. 
kończyn dol.nych- izolow ana  

Przyczyna w zględnej długugości 
kończyn dol.nych - składow a 



oraz badania „Posturometrem S” komputerowym urządzeniem do badania postawy ciała.

Na  podstawie  przeprowadzonych  badań  przed  pierwszym  zabiegiem,  pacjentów  ze

stwierdzoną różnicą  względnej  długości  kończyn  dolnych,  podzielić  można na  dwie  grupy.  Do

pierwszej należą ci, u których asymetrię stwierdzono w leżeniu na plecach, drugą zaś tworzą osoby

z asymetrią w wyniku przejścia z pozycji leżącej do siedzącej.

Bez  względu  na  przyczynę  różnicy  względnej  długości  kończyn  dolnych,  u 100%

badanych stwierdzono skręcenie obręczy miedniczej, co dało w ponad 80% pozorne wydłużenie po

stronie lewej.

 U pacjentów ze stwierdzoną dyskopatią, pod postacią protruzji i  sekwestracji (10), nie

wykorzystywano oddziaływania wibracji na obręcz biodrową w przeciwieństwie do pozostałych

przypadków. 

Wpływ zabiegów na względna długość kończyn dolnych

Oddziaływanie  przez  okres  10  dni  „Wyciągiem  osiowo  -  skrętnym”  na  wymienione

powyżej  grupy  wiekowe,  zaowocowało  stuprocentowym  sukcesem,  przejawiającym  się

przywróceniem względnej długości kończyn dolnych czyli ich symetrii.

Istotnym efektem stosowania „wyciągu osiowo – skrętnego” było przywrócenie symetrii

strukturalno  –  funkcjonalnej  w  7  przypadkach  stwierdzonych  zablokowań  stawów biodrowo –

krzyżowych oraz w 4 przypadkach zablokowania stawów międzykręgowych, Tak więc przypadki,

które często poddawane są zabiegom manipulacji udało się skorygować w wymiarze funkcjonalno-

strukturalnym 

Po upływie nie mniej niż tygodnia, nie więcej jak dwóch, od przebytych zabiegów, udało

się przebadać około 40% przedstawionych przypadków Osiągnięte wyniki przetrwały za wyjątkiem

4 osób. Wywiad z tymi osobami przyniósł informację o zaistnieniu urazów mechanicznych typu

upadek, niewłaściwe ułożenie ciała podczas dźwigania itp..

Na podstawie przeprowadzonych badań, i  osiągniętych wyników, uznaje się za wysoce

zasadne  stosowanie  „Wyciągu  osiowo  –  skrętnego”  w  terapeutycznym  procesie  przywracania

względnej długości kończyn dolnych.
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Ryc.  30:  Graficzne  zobrazowanie  procentowej  ilości  osób,  którą  udało  się  przebadać  po

tygodniu
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