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1. Imię i Nazwisko: Justyna Drzał-Grabiec 

2. Posiadane dyplomy, stopnie naukowe – z podaniem nazwy, miejsca i roku ich 

uzyskania oraz tytułu rozprawy doktorskiej 

2008 r. - tytuł magistra fizjoterapii z wyróżnieniem, Uniwersytet Rzeszowski  

2011 r.- tytuł doktora nauk o kulturze fizycznej, Akademia Wychowania Fizycznego w 

Krakowie. Tytuł rozprawy doktorskiej: Wady łuku podłużnego stóp a wady kręgosłupa 

wśród uczniów w wieku 6-10 lat. 

3. Informacje o dotychczasowym zatrudnieniu 
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Uniwersytet Rzeszowski – adiunkt 

• 1.09.2009 r.  – NZOZ „Justynka” Gabinet Rehabilitacji, Kolbuszowa - fizjoterapeuta 

 

4. Wskazanie osiągnięcia wynikającego z art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 14marca 2003 r. 

o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki 

(Dz. U. nr 65, poz. 595 ze zm.):  

 

a)  tytuł osiągnięcia naukowego  

Do jednotematycznego cyklu włączono pięć prac stanowiących część większego cyklu  

publikacji objętego wspólnym tytułem: 

„Współzależności parametrów postawy ciała z wybranymi czynnikami 

wewnętrznymi i zewnętrznymi  u dzieci i dorosłych” 
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c) omówienie celu naukowego ww. prac i osiągniętych wyników wraz  

z omówieniem ich ewentualnego wykorzystania 

  

Wprowadzenie 

W polskiej literaturze naukowej istnieje wiele definicji postawy ciała. Według 

Kasperczyka postawą ciała nazywamy indywidualne ukształtowanie ciała i położenie 
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poszczególnych odcinków tułowia oraz kończyn w pozycji stojącej [1]. Wilczyński definiuje 

postawę ciała jako nawyk ruchowy kształtujący się na określonym podłożu 

neurofizjologicznym, kostno-stawowo-więzadłowym, mięśniowym, środowiskowym i 

emocjonalno-wolicjonalnym [2]. Według Nowotnego postawa ciała to sposób trzymania się 

osobnika w pozycji stojącej, którego zewnętrznymi przejawami są przestrzenny (wzajemny) 

układ poszczególnych segmentów ciała oraz sylwetka ciała [3].  

W literaturze światowej postawa ciała definiowana jest jako pozycja ciała w przestrzeni 

oraz położenie wszystkich części ciała względem siebie, co jest ściśle związane z siłą 

grawitacji [4, 5]. Wszystkie te definicje pomimo różnego brzmienia przedstawiają postawę 

jako charakterystyczny dla każdego człowieka sposób trzymania się, na który mogą wpływać 

różnego rodzaju czynniki zewnętrzne i wewnętrzne.  

Postawa ciała i parametry ją charakteryzujące są częstym tematem badań naukowych 

ponieważ liczba czynników od których zależy postawa ciała oraz które mogą zmieniać ją  

w sposób istotny jest niezliczona. Temat ten dotyczy zarówno dzieci jak i dorosłych. Jeżeli 

jednak w przypadku dorosłych możemy mówić tylko o zapobieganiu pogłębianiu się 

negatywnych zmian w postawie ciała w wyniku wykrycia negatywnego oddziaływania 

konkretnego czynnika, to w przypadku dzieci wyniki badań naukowych pomagają zarówno 

zapobiegać powstawaniu i pogłębianiu wad postawy ciała jak również leczyć już powstałe 

deformacje. 

Cel ogólny 

Celem naukowym prac wymienionych w cyklu jest przedstawienie wpływu 

wybranych czynników, takich jak wiek, pozycja siedząca, noszenie obuwia na wysokich 

obcasach czy stabilność posturalna danej osoby na parametry postawy ciała. W wymienionym 

cyklu zestawiono prace w których przedstawiono wyniki badań naukowych znajdujące 

zastosowanie w praktyce. Z uwagi na ograniczoną objętość i formułę do cyklu wybrano tylko 

kilka prac z całego, większego zbioru prac poświeconego ocenie wpływu wybranych 

czynników na postawę ciała. Kryterium wyboru było przedstawienie różnorodności 

czynników które mogą zmieniać postawę ciała. W cykl włączono pięć prac, kwalifikując je 

począwszy od tych przedstawiających działanie czynników wewnętrznych. Pierwsze dwie 

prace dotyczą postawy ciała i stabilności posturalnej u osób starszych. Kolejne dwie oceny 

czynników zewnętrznych działających na postawę ciała u dzieci, takich jak noszenie plecaka 



czy pozycja siedząca. Cykl zamyka praca dotycząca zależności pomiędzy postawą ciała  

a wysokością obcasów u młodych kobiet. Badania w ramach całego cyklu przeprowadzono 

wykorzystując tą samą metodę. Parametry postawy ciała u wszystkich badanych oceniono za 

pomocą metody fotogrametrycznej opartej na zjawisku mory projekcyjnej, wykorzystując 

aparaturę firmy CQ Elektronik System. 

Omówienie celu szczegółowego prac i osiągniętych wyników 

Pierwszą pracą w cyklu jest praca pt. „The effect of spinal curvature on the 

photogrammetric assessment on static balance in elderly women”.  

Ocena krzywizn kręgosłupa jest istotnym wyznacznikiem stanu aparatu ruchu [6]. 

Zaburzenia w ukształtowaniu krzywizn wpływają na dynamikę oraz statykę ciała. 

Jednocześnie zaburzenia w stabilności posturalnej będą wpływać na postawę ciała. Wpływ na 

statykę jest łatwo mierzalny, poprzez ocenę stabilności posturalnej w testach funkcjonalnych 

np. SEBT (Star Excursion Balance Test), jak również w trakcie testów na platformach 

tensometrycznych, gdzie kwantyfikowane są reakcje równoważne, zarówno w warunkach 

dynamicznych jak i statycznych [7–11]. 

W pracy dokonano oceny korelacji pomiędzy parametrami określającymi krzywizny 

kręgosłupa w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej z wybranymi parametrami 

równowagi statycznej, kwantyfikowanej podczas swobodnego stania obunóż, w próbie  

z oczami zamkniętymi i otwartymi. 

W badaniu udział wzięło 90 kobiet w wieku 60-92 lat. Badanie polegało na 

wykonaniu pomiaru równowagi dynamicznej w dwóch 30 sekundowych próbach, pierwszej  

z oczami otwartymi oraz drugiej z oczami zamkniętymi. W ocenie wykorzystano 

współczynnik Romberga, automatycznie wyznaczany przez urządzenie. Jest to stosunek 

wartości parametrów mierzonych w próbie z oczami otwartymi do mierzonych z oczami 

zamkniętymi. Następnie przeprowadzono fotogrametryczną ocenę postawy ciała. 

W badanej populacji korelowano ocenę współzależności z krzywiznami kręgosłupa. 

Na takiej podstawie próbowano określić czy krzywizny kręgosłupa współzależą z reakcjami 

równoważnymi z wyłączeniem narządu wzroku, opierając się na wrażeniach przesyłanych  

z proprioreceptorów i błędnika. 

W przypadku większości uzyskanych wyników nie udowodniono istotnych 

statystycznie zależności pomiędzy postawą ciała badanych a ich równowagą w próbie 

Romberga. Podobnie jak w przypadku badania równowagi z oczami zamkniętymi wyróżniają 



się wartości głębokości kifozy piersiowej oraz głębokości lordozy lędźwiowej jako 

najczęściej korelujące z parametrami równowagi. Większość istotnych korelacji była słaba  

i umiarkowana. Wystąpiły jednak korelacje nieco silniejsze jak w przypadku zależności 

pomiędzy stosunkiem pola powierzchni COP przy oczach otwartych do pomiaru z oczami 

zamkniętymi  a głębokością lordozy lędźwiowej po stronie lewej (RQSA-L; GLL; R = 0.40), 

podobnie dla strony prawej (RQSA-P;GLL; R = 0.40). Również zależność średniej prędkości 

COP, (stosunku pomiaru przy oczach otwartych do zamkniętych) strony prawej (RQMV-P)  

a głębokością kifozy piersiowej wykazywała istotne różnice (GKP; R = 0.44). Silniejszą 

negatywną korelacje znaleziono dla współczynnika Romberga, ilorazu pola długości ścieżki 

oraz pola powierzchni COP (RQSPA-P) i głebokkości lordozy lędźwiowej (GLL; R = -0.41). 

Otrzymane wyniki należy rozpatrywać w dwojaki sposób. Ogólnie należy oczekiwać 

pogorszenia stabilności w związku z kierunkiem zmian krzywizn kręgosłupa oraz zmian  

w postawie ciała pod wpływem pogorszenia stabilności posturalnej. Zwiększenie lordozy 

lędźwiowej zmniejsza zależność jakości reakcji równoważnej od kontroli wzrokowej przez 

zmianę napięcia mięśni posturalnych. Wrażliwość na zmiany położenia rzutu środka ciężkości 

wywoływana jest wzrostem napięcia mięśni przykręgosłupowych, prostownika grzbietu 

odcinka lędźwiowego czy mięśni biodrowo-lędźwiowych [2]. Zjawisko występuje tylko do 

pewnego momentu. Zaburzenie fizjologicznego ukształtowania kręgosłupa będzie zawsze 

rzutować negatywnie, prowadząc do przeciążeń i zaburzeń odpowiedzi posturalnej na zmiany 

napięcia mięśni. Wzrost kifozy piersiowej w badanej populacji, wywoływał natomiast 

odwrotny efekt, przez zwiększenie napięcia mięśniowego – wzmagała się zależność jakości 

reakcji równoważnych od kontroli wzrokowej. Nie bez znaczenia pozostaje występujące 

przesunięcie ogólnego rzutu środka ciężkości, stwarzające nową sytuację równoważną, dla 

której musi zaistnieć nowy wzorzec kontroli postawy [12-15]. 

Z dalszych obserwacji wynika, że dla odstającej łopatki, po stronie jej odstawania 

(prawej), zwiększała się wrażliwość na kontrolę narządu wzroku dla parametru pola 

powierzchni COP. Istotnym wnioskiem z przeprowadzonych analiz jest, że  zmiana krzywizn 

kręgosłupa (w granicach normy fizjologicznej) wpływa na napięcie mięśni posturalnych, co 

modeluje jakość odpowiedzi na zmianę napięcia mięśni w trakcie ruchu, ale także podczas 

swobodnego stania. Jest to zjawisko przebiegające wzdłuż funkcjonalnego szlaku – pętli, 

gdzie wyjściowe napięcie mięśniowe, warunkuje odpowiedź mięśnia na napływający bodziec, 

kształtując to wyjściowe napięcie mięśniowe. W ten sposób pętla się zamyka [2, 15]. 

Napięcie mięśniowe wpływa na propriocepcję włókien mięśniowych. Zostało to potwierdzone 



w analizie obserwacji zmian krzywizn kręgosłupa w płaszczyźnie czołowej. Kierunek zmian 

wywoływał wzrost wrażliwości układu posturalnego na korekcje płynące z narządu wzroku.  

Z analizowanych zależności wynika, że postawa ciała, kształt krzywizn przednio-

tylnych oraz rotacja kręgosłupa mają wpływ na jakość odpowiedzi układu równowagi. Istotną 

kwestią pozostaje wpływ ukształtowania krzywizn kręgosłupa na wrażliwość 

proprioceptywną zmian napięcia mięśniowego, warunkującą poprawną reakcję na czynnik 

zakłócający i utrzymanie stabilnej postawy stojącej w teście równowagi statycznej.  

Opisane zależności, ze względu na wybiórczy charakter parametrów dobranych do 

analizy nie pozwalają na jednoznaczną ocenę kierunku zmian parametrów równowagi. 

Zostały określone w oparciu o analizę literatury i badania własne.  

Oczywistym faktem jest, że postawa ciała zależy od wieku. W drugiej pracy zaliczanej 

do cyklu pt. “Changes in the body posture of women occurring with age” przedstawiono 

zmiany w postawie ciała u kobiet po 60-tym roku życia.  

Według przewidywań WHO w 2050 roku populacja osób starszych na świecie 

stanowić będzie 2 miliardy ludzi. W sposób oczywisty wzrasta zainteresowanie badaniami tej 

tematyki. Jednym z tematów dotyczących geriatrii w których liczba badań jest ciągle 

niewielka są zmiany w postawie ciała zachodzące z wiekiem. Początek tych zmian określa się 

na wiek pomiędzy 40 a 50 rokiem życia, a ich początkowo powolny przebieg przyspiesza po 

60 roku życia. W wyniku starzenia dochodzi do spadku efektywności centralnych  

i obwodowych komórek nerwowych, zmniejszenia masy ciała, zmniejszenia masy kostnej 

oraz ilości tkanki mięśniowej w stosunku do masy ciała. Ponadto maleje zawartość wody  

i potasu w komórkach oraz zmniejsza się tempo syntezy białek w mięśniach. Stopniowa 

redukcja sieci naczyń włosowatych prowadzi do zmniejszenia siły mięśni. Narastająca 

kruchość tkanki łącznej oraz zmniejszona siła mięśniowa w sposób bezpośredni wpływają na 

postawę ciała. Statyka organizmu ulega zaburzeniu również z powodu zmian wstecznych  

w aparacie więzadłowo-stawowym. W wyniku zmniejszającej się siły mięśniowej człowiek 

podświadomie stara się w większym stopniu zrównoważyć ciężar ciała wykorzystując bierne 

elementy podporowe. Ten mechanizm prowadzi do dalszego pogłębienia fizjologicznych 

krzywizn kręgosłupa, a w postawie stojącej również do kompensacyjnego zgięcia kończyn 

dolnych w stawach biodrowych i kolanowych [16, 17, 18]. 

Badaniami objęto 260 losowo wybranych kobiet. Do grupy badanej włączono 130 

kobiet w wieku 60-90 lat. Grupę kontrolną stanowiło 130 kobiet w wieku 20-25 lat (okres 



stabilizacji postawy). Wszystkie pacjentki samodzielnie się poruszały i przyjmowały pozycję 

stojącą do badania. Z badań wyłączono kobiety, które z powodu zaburzeń neurologicznych 

bądź schorzeń narządu ruchu nie potrafiły samodzielnie utrzymać równowagi w pozycji 

stojącej i poruszały się za pomocą sprzętu ortopedycznego (kule, balkonik, wózek 

inwalidzki). Ponadto wykluczono ochotniczki z chorobami neurologicznymi  

i ortopedycznymi mającymi wpływ na ukształtowanie kręgosłupa (np. RZS, gruźlica, 

osteoporoza, zaawansowane zmiany zwyrodnieniowe, asymetrie wynikające z chorób 

neurologicznych. 

Badania przeprowadzono dwuetapowo. W pierwszym etapie porównano parametry 

charakteryzujące postawę ciała u kobiet po 60-tym roku życia z grupą kobiet młodych. W 

drugim etapie wykorzystując test ANOVA Kruskala-Wallisa porównano postawę ciała kobiet 

z grupy badanej w kolejnych dekadach życia. 

W przypadku parametrów charakteryzujących nachylenie poszczególnych krzywizn 

kręgosłupa wszystkie z nich wykazują wzrost z wiekiem, przy czym kąt nachylenia odcinka 

lędźwiowo-krzyżowego nie wykazuje różnic istotnych statystycznie pomiędzy badanymi 

grupami. W przypadku kąta nachylenia odcinka piersiowego (p=0,0033) oraz piersiowego 

górnego (p=0,0000) różnice te wykazują istotność statystyczną. Również kąt pochylenia 

tułowia ulega zwiększeniu z wiekiem (p=0,0000), podobnie głębokość kifozy piersiowej 

(p=0,0002), natomiast zmniejsza się kąt kifozy piersiowej (p=0,0000). Z wiekiem wzrasta 

asymetria tułowia o czym świadczy istotnie wyższy kąt linii barków (p=0,0199) i różnicy 

nachylenia kątów dolnych łopatek (p=0,0007) w grupie kobiet po 60-tym roku życia. 

Analizując dynamikę zmian parametrów charakteryzujących postawę ciała  

w kolejnych dziesięcioleciach zaobserwowano wzrost kąta Gamma z wiekiem (p=0,0168). 

Istnieje również istotna statystycznie różnica pomiędzy parametrem GKP w grupie kobiet 60-

70 letnich i 81-90 letnich (p=0,0001) oraz pomiędzy kobietami w wieku 71-80 i 60-70 lat 

(p=0,0467). Średnia wartość głębokości kifozy piersiowej maleje z wiekiem. Kąt lordozy 

lędźwiowej różni się istotnie pomiędzy grupami 60-70 i 81-90 lat, gdzie p=0,0027 oraz 

pomiędzy grupami 71-80 i 81-90  lat (p=0,0382). Średnia wartość KLL wzrasta z wiekiem. 

Ponadto istnieje istotna statystycznie różnica pomiędzy głębokością lordozy lędźwiowej  

w grupie kobiet 60-70 letnich oraz 81-90 letnich, (p=0,0053), co świadczy o wzroście średniej 

wartość GLL z wiekiem. Różnica nachylenia łopatek różni się istotnie pomiędzy grupą kobiet 

w wieku 71-80 i 81-90 lat (p=0,0263). 



Singh i wsp. stwierdzili istotne pogłębienie kifozy piersiowej u kobiet starszych.  

W przypadku lordozy lędźwiowej ci sami autorzy nie odnotowali istotnych różnic [19]. Tezę 

te potwierdza również Kado [20]. W badaniach własnych głębokość kifozy piersiowej 

wzrasta stopniowo z wiekiem w grupach pań 60-70, 71-80, 81-90 letnich. Proces starzenia 

powoduje modyfikację w wyprostowanej pozycji ciała z uwagi na zmiany zachodzące  

w stabilizatorach biernych i czynnych kręgosłupa. Dotyczą one przede wszystkim 

zmniejszania elastyczności, kurczliwości i siły mięśni. Zmianom ulega budowa kości, 

więzadeł, torebek stawowych i chrząstki stawowej [21, 22, 23]. Przyczynia się to do rozwoju 

procesów zwyrodnieniowo-zniekształcających, zwłaszcza w obrębie kręgosłupa i stawów 

biodrowych, które są szczególnie narażone na obciążenia. Zmiany wsteczne w aparacie 

więzadłowo-stawowym są przyczyną pogarszającej się wraz z wiekiem statyki ciała. Przy 

zmniejszonej sile mięśniowej osoba w starszym wieku podświadomie równoważy ciężar ciała 

biernymi elementami podporowymi. Środek ciężkości ciała przesuwa się do przodu, co 

prowadzi do pochylenia w tym kierunku całej sylwetki [23]. 

Zwiększona kifoza piersiowa według doniesień naukowych wpływa na wzrost 

niepełnosprawności [24], zwiększenie liczby upadków z uwagi na przeniesienie środka 

ciężkości ciała [25, 26, 27], zwiększenie podatności na choroby płuc [28], pogorszenie jakości 

życia [29], zwiększenie ryzyka złamań [30] czy występowanie choroby przeciążeniowej [31]. 

Z tego względu pogłębianiu kifozy piersiowej z wiekiem głównie u kobiet, u których jest to 

problem częściej występujący niż u mężczyzn, poświęcono wiele miejsca w literaturze [29, 

32]. Pozostałe parametry charakteryzujące postawę ciała analizowane w badaniach własnych 

nie były dotąd opisywane przez innych autorów, stąd brak możliwości porównania wyników. 

Wyniki badań własnych są pierwszymi w dostępnej literaturze tak dokładnie analizującymi 

parametry postawy ciała kobiet po 60-tym roku życia. Wnioski z badań znajdują zastosowanie 

w praktyce klinicznej oraz są pomocne w  programowaniu rehabilitacji osób starszych. 

Wyniki niniejszej pracy dowodzą, że postawa ciała kobiet starszych i młodszych różni się co 

uniemożliwia stosowanie tych samych zaleceń i zestawów ćwiczeń. Z uwagi na negatywny 

wpływ kifozy piersiowej na jakość życia tak istotne jest jej korygowanie. Nie należy jednak 

pomijać pozostałych parametrów charakteryzujących postawę, ponieważ każda terapia 

powinna być kompleksowa i przyczynowa, a zajmując się tylko zmianami w odcinku 

piersiowym modyfikujemy niewielką część skomplikowanego układu biomechanicznego 

jakim jest kręgosłup. Jak wykazują badania własne istotnie zwiększa się kąt nachylenia 

tułowia, nachylenie poszczególnych krzywizn kręgosłupa oraz asymetria tułowia. Wszystkie 

te zmiany zachodzące w obrębie kręgosłupa należy uwzględnić w terapii i pracy z osobami 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Singh%20DK%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20103408


starszymi. Zarówno zmiany w nachyleniu całego tułowia, jak i zmiany w nachyleniu 

poszczególnych odcinków kręgosłupa wpływają na nieprawidłowe obciążenie oraz zmianę 

parametrów równowagi, co z kolei może przyczyniać się do zwiększenia częstotliwości 

upadków u osób starszych. Asymetrie w obrębie kręgosłupa są zmianami trwałymi u osób 

dorosłych. Nie korygowane ulegają pogłębieniu co powoduje zwiększone występowanie 

dolegliwości bólowych. Zmiany w postawie ciała u kobiet po 60-tym roku życia należy wziąć 

pod uwagę w pracy grupowej z pacjentami geriatrycznymi. Z uwagi na fakt, że aktualnie 

dostępne są nieinwazyjne metody oceny postawy ciała i ukształtowania kręgosłupa należy 

każdego pacjenta badać przed terapią i dostosować plan ćwiczeń indywidualnie, a w trakcie 

terapii monitorować jej efekty. 

Trzecia praca z cyklu pt. “Effects of Carrying a Backpack in an Asymmetrical 

Manner on the Asymmetries of the Trunk and Parameters Defining Lateral Flexion of 

the Spine” opisuje zmiany w parametrach postawy ciała pod wpływem asymetrycznego 

obciążenia plecakiem szkolnym. 

Noszenie plecaka jest powszechne u dzieci w wieku szkolnym. Ponad 90% dzieci  

z tzw. krajów rozwiniętych nosi plecak [33]. Według zaleceń wielu badaczy bezpieczna waga 

plecaka szkolnego nie powinna przekraczać 10% masy ciała dziecka, jednak często dochodzi 

nawet do 30-40% [34]. Noszenie takiego plecaka przez wiele godzin jest czynnikiem 

wpływającym na pojawianie się bólu kręgosłupa u dzieci. Ponadto, jak pokazują badania 

naukowe, takie obciążenie wpływa istotnie na postawę ciała i chód. Noszenie plecaka na 

obydwu ramionach jest mniej szkodliwe niż asymetryczne obciążenie [35, 36, 37]. Jednak 

według badań Pascoe i wsp. większość uczniów (72,3%) preferuje noszenie plecaka na 

jednym ramieniu [38].  

Do badań włączono 162 uczniów szkół podstawowych w wieku 11-13 lat. U każdego 

z badanych wykonano trzykrotną ocenę parametrów charakteryzujących postawę ciała. 

Badanie pierwsze wykonano w postawie nawykowej, bez obciążenia. Badanie drugie 

wykonano z plecakiem założonym na prawe ramię, a badanie trzecie z plecakiem założonym 

na lewe ramię. W przypadku badania drugiego i trzeciego ciężar plecaka stanowił 10% masy 

ciała dziecka. Badania postawy ciała dokonano wykorzystując System MORA 4Generacji 

firmy CQ Elektronik. 

Wyniki badań własnych pokazują istotne różnice w większości parametrów 

opisujących asymetrię i zgięcie boczne. Tułów ulega istotnemu pochyleniu w lewo  

w przypadku pomiaru z plecakiem na prawym ramieniu oraz pochyleniu w prawo  



w przypadku pomiaru z plecakiem na lewym ramieniu (KNT:p=0,0000). Zwiększa się 

również istotnie asymetria barków (KLB:p=0,0000) i łopatek (UL:p=0,0000). W pomiarach  

z asymetrycznym obciążeniem wzrastają również parametry świadczące o asymetrii barków: 

WBS(p=0,0000) i WBC (p=0,0000). W przypadku obciążenia plecakiem prawego ramienia 

wzrasta oddalenie linii wyrostków kolczystych od kręgosłupa (UK:p=0,0000). Zwiększenie 

asymetrii tułowia jest wynikiem kompensacyjnego ustawienia wskutek obciążenia zbyt 

dużym ciężarem barków dziecka. 

Istotne zmiany zachodzą również w przypadku pomiaru parametrów 

charakteryzujących zgięcie boczne tułowia. W ocenie łuku prawego parametry ulegają 

zwiększeniu przy obciążeniu prawego ramienia, a w przypadku obciążania barku lewego 

istotnemu zmniejszeniu (LpD:p=0,0002; LpS:p=0,0007; LpK:p=0,0076). W przypadku łuku 

lewego zachodzi odwrotna zależność, parametry ulegają zwiększeniu przy obciążaniu barku 

lewego oraz zmniejszeniu przy obciążaniu barku lewego (LpD:p=0,0000; LpS:p=0,0000; 

LpK:p=0,0000) co jest wynikiem kompensacyjnego zgięcia tułowia w stronę przeciwną do 

obciążonej. 

Pochylenie tułowia w bok i w przód, w porównaniu do zgięcia tylko w płaszczyźnie 

strzałkowej, zwiększa moment zgięciowy kręgosłupa nawet o 30% w porównaniu do 

płaszczyzny strzałkowej. Dzieje się tak prawdopodobnie dlatego, że miednica przejmuje 

mniejszą część ruchu [39]. Tym samym obciążenie asymetryczne plecakiem wywołuje 

większe przeciążenia kręgosłupa niż obciążenie symetryczne i pochylenie tułowia w przód. 

W badaniach Bettany i Cole oceniano wielkość asymetrii u studentów przy obciążeniu 

plecakiem o wartości 15% masy ciała. Przy asymetrycznym noszeniu plecaka dochodziło do 

wzrostu asymetrii tułowia, a przy obciążeniu obustronnym do powrotu symetrii [40]. Według 

badań tej samej autorki obciążenie asymetryczne plecakiem o masie równej 17% masy ciała 

badanego istotnie zwiększa skrzywienie boczne w odcinku piersiowym [41]. Według Negrini 

asymetria barków wzrasta przy asymetrycznym obciążeniu plecakiem o wadze 8 kilogramów 

w porównaniu do obciążenia symetrycznego [42]. Według Korovessis i wsp. asymetryczne 

noszenie plecaka zwiększa asymetrię barków oraz wielkość skoliozy w porównaniu  

z obciążeniem plecakiem obu ramion. 

Noszenie plecaka na jednym ramieniu powoduje uniesienie obciążanego barku oraz 

wysunięcie go nieznacznie do przodu. Ma to na celu zrównoważenie ciężaru plecaka 

i odciążenie mięśni. Autorzy zakładają możliwość istnienia podobnego zjawiska w przypadku 

symetrycznego noszenia plecaka. Jednakże ze względu na ograniczenia jakie stwarza metoda 



fotogrametryczna z wykorzystaniem zjawiska mory projekcyjnej nie są w stanie tego 

jednoznacznie zbadać. Przypuszczalnie znaczne obciążenie ciężarem plecaka powodować 

będzie wysunięcie obu barków do przodu oraz pochylenie tułowia. Weryfikacja tej hipotezy 

wymaga dalszych analiz. 

Według współczesnych badań asymetryczne noszenie plecaka u dzieci i młodzieży 

jest czynnikiem ryzyka bólów kręgosłupa w omawianej grupie. A jak wiadomo występowanie 

dolegliwości bólowych w dzieciństwie predysponuje do występowania zespołów bólowych 

kręgosłupa w wieku dorosłym [43, 44]. 

Wyniki badań własnych oraz wyniki badań innych autorów świadczą o negatywnym 

wpływie asymetrycznego noszenia plecaka przez dzieci, nawet w przypadku gdzie plecy 

badanych obciążano ciężarem 10% masy ich ciała co dotąd było rekomendowane jako 

bezpieczne dla pleców dziecka. Badania własne opisują wpływ asymetrycznego noszenia 

plecaka na parametry charakteryzujące miednice, łopatki, oraz tułów. Dodatkową wartością 

badań własnych jest przeprowadzenie ich podczas obciążenia plecakiem, który dzieci noszą 

na co dzień, a nie jego imitacją która stwarza podobne warunki biomechaniczne, ale nie jest 

dokładnym odzwierciedleniem sytuacji dnia codziennego i tym samym nie w pełni odtwarza 

w badaniu wzór postawy habitualnej.  

W większości polskich szkół uczniowie nie mają możliwości pozostawiania w szkole 

książek i przyborów szkolnych, co oznacza codzienne pokonywanie drogi do i ze szkoły oraz 

spędzanie całego dnia z obciążeniem na plecach. Z uwagi na wagę problemu, dzieci w ramach 

zajęć szkolnych powinny być edukowane na temat ergonomii, w tym także zasad 

przedłużonego noszenia plecaka oraz wpływu ich niestosowania na postawę ciała. Ostrożniej 

należy dobierać limit obciążenia plecaka, który aktualnie wynosi 10%, a jak pokazują badania 

własne już takie obciążenie wywołuje negatywne zmiany w postawie ciała. 

Czwarty artykuł pt. “Effect of the sitting position on the body posture of children aged 11 

to 13 years” omawia zmiany zachodzące w parametrach postawy ciała w pozycji siedzącej  

u dzieci w wieku 11-13 lat.  

W dzisiejszych czasach dzieci coraz częściej spędzają czas w pozycji siedzącej, 

zarówno w szkole w trakcie lekcji, jak i w domu przed komputerem czy telewizorem. 

Współcześnie dzieci w wieku 4-15 lat spędzają 7-8 godzin dziennie w pozycji siedzącej [45]. 



Podczas siedzenia większość mięśni nie jest aktywna, a długotrwałe utrzymywanie 

takiej pozycji powoduje osłabienie mięśni posturalnych, co może wpływać na wzrost 

częstości występowania wad postawy i skolioz u dzieci. Sam sposób siedzenia wpływa 

również istotnie na postawę ciała [45]. Aktualne doniesienia naukowe potwierdzają zależność 

pomiędzy długotrwałą pozycją siedząca a występowaniem dolegliwości bólowych, również 

u dzieci [46, 47, 48]. 

Do badań własnych włączono 91 uczniów szkół podstawowych w wieku 11-13 lat.  

U każdego z nich wykonano dwukrotne badanie postawy ciała. Badanie pierwsze wykonano 

w swobodnej pozycji stojącej a badanie drugie w pozycji siedzącej. Badanie w pozycji 

stojącej wykonano w pozycji nawykowej, tyłem do kamery w odległości 2,6 metra. Badanie 

w pozycji siedzącej wykonano z wykorzystaniem krzeseł z których dzieci korzystają na co 

dzień. Przed przyjęciem pozycji siedzącej dziecku wydano polecenie: „usiądź tak, jak siedzisz 

zwykle”. Następnie odczekano 5 minut, aby dziecko przyjęło pozycję jak najbardziej zbliżoną 

do przyjmowanej na co dzień i wykonano zdjęcie pleców. Pomiaru parametrów postawy ciała 

dokonano wykorzystując metodę fotogrametryczną, opartą na zjawisku mory projekcyjnej. 

Wyniki badań własnych pokazują istotne statystycznie różnice w parametrach 

opisujących wielkość krzywizn przednio-tylnych kręgosłupa. W pozycji siedzącej istotnie 

zmniejsza się kąt nachylenia odcinka piersiowo-lędźwiowego (p=0,0000), natomiast kąt 

nachylenia odcinka lędźwiowo-krzyżowego oraz piersiowego górnego choć zmniejsza się to 

różnice  nie wykazują istotności statystycznej. Istotnie zmniejsza się również głębokość 

kifozy piersiowej (p=0,0000) oraz lordozy lędźwiowej (p=0,0000), natomiast zwiększają się 

kąt kifozy piersiowej i lordozy lędźwiowej, przy czym KLL wykazuje różnice istotne 

statystycznie (p=0000). W pozycji siedzącej zwiększają się również asymetrie miednicy, 

barków, łopatek oraz skrzywienie boczne. Różnice te jednak nie wykazują istotności 

statystycznej. Natomiast istotnie wzrasta kąt nachylenia tułowia w płaszczyźnie czołowej 

(p=0,0009). 

Spłaszczenie lordozy lędźwiowej i kifozy piersiowej jest wynikiem kifotyzacji całego 

tułowia, do której dochodzi u dzieci w pozycji siedzącej. Kifoza piersiowa ulega zmniejszeniu 

ponieważ jej głębokość wyliczana jest od punktu przejścia kifozy w lordozę do szczytu 

kifozy. Przy kifotyzacji całego kręgosłupa punkt przejścia kifozy w lordozę znajduje się 

prawie na jednej linii z punktem oznaczającym szczyt kifozy co w rezultacie daje mniejszą 

głębokość kifozy piersiowej ale w praktyce oznacza kifotyzację całego kręgosłupa. Lordoza 



lędźwiowa ulega naturalnemu spłaszczeniu przy długotrwałej pozycji siedzącej, co dowodzą 

również wyniki badań własnych. Pogłębienie skoliozy i asymetrii tułowia w pozycji siedzącej 

związane jest z  brakiem aktywności stabilizatorów czynnych. W pozycji siedzącej zmniejsza 

się aktywność mięśni posturalnych co powoduje niedbałą pozycje i pogłębienie już 

istniejących deformacji. 

Według Geldhof i wsp. kifoza statyczna jest powszechnym zjawiskiem u dzieci 8-12-letnich 

[49]. Według badań Endo i wsp. oraz Decarvalho w pozycji siedzącej istotnie zmniejsza się 

lordoza lędźwiowa [50, 51]. Do podobnych wniosków doszli Harrison i wsp. [52]. Również 

Bridger i wsp. udowodnili, że wielkość lordozy lędźwiowej jest istotnie mniejsza w pozycji 

siedzącej w stosunku do pozycji stojącej [53]. Breen i wsp. oraz Kelly i wsp. wykazali  

u dzieci postawę nieprawidłową w pozycji siedzącej w trakcie pracy z komputerem na lekcji 

[54, 55]. Dotychczasowe badania naukowe w większości dotyczyły pomiaru krzywizn 

przednio-tylnych w pozycji siedzącej u dzieci, z uwagi na ich wpływ na występowanie 

zespołów bólowych kręgosłupa. Meble szkolne powinny wspomagać utrzymywanie 

prawidłowej pozycji siedzącej przez dziecko. Tułów powinien być wyprostowany i oddalony 

od stołu 3-5 cm, nogi dotykać całymi stopami podłoża, głowa nieznacznie pochylona nad 

stołem, odległość oczu od końca długopisu 30 -35 cm, łokcie nie leżeć na stole, wystawać 

nieco poza jego brzeg, zeszyt na wprost środka piersi tak, aby prawy róg zeszytu leżał wyżej 

niż lewy (praworęczne dzieci), a w czasie czytania dziecko siedzieć prosto i nie pochylać się.  

Największym problemem jest korzystanie wszystkich dzieci z tych samych sal 

lekcyjnych co oznacza, ze zarówno dzieci 9-letnie jak i 13-letnie które istotnie różnią się 

wysokością ciała siedzą przy tych samych stolikach, na krzesełkach takiej samej wysokości  

z taką samą głębokością siedziska. Autorzy wskazują również, że krzesełka z regulacją 

dopasowane indywidualnie do dziecka są bardziej odpowiednie dla zachowania prawidłowej 

postawy ciała niż standardowe stoliki i krzesełka [56]. Wiele szkół nie jest wyposażonych  

w meble pozwalające na utrzymanie prawidłowej postawy w trakcie długiego siedzenia  

w czasie lekcji oraz odpowiadające standardom ergonomicznym. Krzesła są za wysokie albo 

za głębokie, a biurka zbyt wysokie. Wszystkie meble są standardowe, bez względu na to 

jakimi parametrami antropometrycznymi charakteryzują się dzieci przy nich siedzące. 

Potwierdzają to również obserwacje innych autorów [57, 58].  

Wyniki badań własnych oraz doniesienia innych autorów wskazują na konieczność 

zmian w umeblowaniu szkół tj. wprowadzenie stolików i krzesełek dostosowanych 



indywidualnie do wysokości i masy ciała dziecka. Badania własne pokazują negatywny 

wpływ pozycji siedzącej na postawę, co skłania do wprowadzenia programów edukacyjnych 

w szkołach, uczących dzieci przyjmowania i utrzymywania prawidłowej pozycji. 

W programie takim należałoby wprowadzić zarówno zajęcia teoretyczne, mówiące  

o konsekwencjach długotrwałego utrzymywania nieprawidłowej postawy oraz praktyczne 

przedstawienie zasad biomechaniki kręgosłupa. Każde dziecko powinni zrozumieć na swoim 

przykładzie jak istotne jest utrzymywanie skorygowanej pozycji, ponieważ nawet mając 

dostosowane meble dzieci nie będą potrafić w odpowiedni sposób z nich korzystać. W drugim 

etapie takiego programu edukacyjnego powinny znajdować się zajęcia praktyczne  

z reedukacji posturalnej. W kilku krajach takie programy, w różnej formie, zaczęto 

wprowadzać. W Polsce, jak i w wielu krajach europejskich takie programy nie są 

prowadzone, głównie ze względu na brak możliwości finansowania. Wprowadzenie edukacji 

już u dzieci wydaje się być zasadne, ponieważ koszt takich programów, prowadzonych 

grupowo, byłby wielokrotnie niższy niż koszt leczenia i indywidualnej terapii wad postawy 

i skolioz czy zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa, które są bezpośrednią 

konsekwencją nieprawidłowej i długotrwałej pozycji siedzącej. 

W dzisiejszych czasach 59% kobiet nosi obuwie na wysokim obcasie przez około 1-8 

godzin dziennie [59]. Z tego powodu temat ten jest aktualnie często podejmowany przez 

badaczy. W ostatniej pracy z przedstawionego cyklu pt. “Effect of high-heeled shoes on the 

parameters of body posture” opisano zmiany w postawie ciała w obuwiu na wysokich 

obcasach. Do badań włączono 90 młodych, zdrowych kobiet w wieku 20-25 lat. U każdej  

z badanych przeprowadzono trzykrotne badanie parametrów charakteryzujących postawę 

ciała. Pomiar pierwszy bez obuwia, pomiar drugi w obuwiu na obcasach 4cm i pomiar trzeci 

w obuwiu na obcasach 10 cm. Wszystkie trzy pomiary wykonano bezpośrednio po sobie. 

Oceny parametrów charakteryzujących postawę ciała dokonano, tak jak w poprzednich 

pracach, wykorzystując metodę fotogrametryczną opartą na zjawisku mory projekcyjnej. 

Oceniano parametry długościowe i kątowe poszczególnych krzywizn obrazujące postawę 

ciała w płaszczyźnie strzałkowej, czołowej i poprzecznej. Wyniki badań własnych wskazują 

na zmniejszenie kąta nachylenia odcinka piersiowego, kąta kifozy piersiowej,  głębokości 

kifozy piersiowej, różnicy głębokości dolnych kątów łopatek, różnicy szerokości trójkątów 

talii oraz kąta nachylenia miednicy wraz z wysokością obcasa. Zwiększeniu ulega kąt 

pochylenia tułowia, kąt nachylenia odcinka piersiowego górnego, głębokość lordozy 

lędźwiowej oraz kąt linii barków. W wynikach badań własnych nie wykazano istotnych 



różnic na poziomie istotności p<0,05 pomiędzy kolejnymi pomiarami w większości 

parametrów. Istotne wyniki odnotowano tylko w przypadku kąta pochylenia tułowia ku 

przodowi. Wzrasta on stopniowo przy wzroście wysokości obcasów. Tłumaczyć to można 

zmianą położenia środka ciężkości i próbą utrzymania stabilności. Różnica istotna występuje 

pomiędzy pomiarem bez obuwia i pomiarem w butach na 4-centymetrowym obcasie. Przy 

pomiarze parametrów u kobiet w obuwiu na 10-centymetrowym obcasie tendencja ku 

zwiększeniu pochylenia tułowia jest zachowana, jednak różnice te nie są istotne pomiędzy 

pomiarami w obuwiu na obcasach 4 cm i 10 cm. W badaniach własnych zwiększeniu ulegają 

również parametry świadczące o asymetrii tułowia, które jak wiadomo są jednym  

z pierwszych objawów skoliozy. Zmiany w parametrach świadczących o symetrii tułowia 

świadczą o pewnej tendencji, która pokazuje utrudnienie utrzymania symetrycznej postawy 

ciała w trakcie chodzenia w obuwiu na wysokich obcasach.   

W dostępnej literaturze brakuje badań analizujących szczegółowe zmiany  

w parametrach charakteryzujących postawę ciała podczas stania na wysokich obcasach stąd 

brak możliwości porównania wyników badań własnych z doniesieniami innych autorów.  

W dostępnej literaturze jedynym badanym parametrem jest wielkość lordozy lędźwiowej. 

Wyniki badań własnych potwierdzają wnioski poprzednich badaczy świadczące o tym, że 

wzrost wysokości obcasa zmniejsza wielkość lordozy lędźwiowej [60, 61, 62]. Również 

Bendix i wsp. w badaniach inklinometrycznych stwierdził zmniejszenie wielkości lordozy 

lędźwiowej [63]. Natomiast Iunes i wsp. w badaniach nad wpływem rodzaju obuwia  

i wielkości obcasa nie stwierdzili istotnych zmian w wielkości kifozy piersiowej i lordozy 

lędźwiowej [64]. W badaniach własnych widać zmniejszenie lordozy lędźwiowej w butach na 

obcasach 4 centymetrowych. Zmiany te nie wykazują  istotności statystycznej, jednak 

pokazują tendencje do zmniejszenia lordozy lędźwiowej w obuwiu na obcasie 10 cm, co 

wymaga omówienia z uwagi na istotę tematu i powiązanie z zespołami bólowymi odcinka 

lędźwiowego kręgosłupa. Wiadomo, że jedną z funkcji kręgosłupa jest funkcja 

amortyzacyjna, która jest możliwa dzięki występowaniu charakterystycznych lordoz i kifoz. 

W przypadku zmniejszenia wielkości lordozy lędźwiowej, czyli jej „wyprostowania” 

zmniejsza się wytrzymałość kręgosłupa na obciążenie co powoduje jego zmiany 

przeciążeniowe i dolegliwości bólowe. Podobne problemy powoduje zwiększone pochylenie 

tułowia w przód, które u kobiet w obuwiu na wysokich obcasach wykracza poza granicę 

normy. Wychylony nienaturalnie w przód tułów potrzebuje zwiększonego wydatku 

energetycznego i napięcia mięśniowego do utrzymania równowagi.  



Przedstawione wyniki badań własnych są pierwszymi tak szczegółowo pokazującymi 

znaczenie wysokich obcasów dla postawy ciała. Znaczna większość badanych parametrów, 

poza kątem pochylenia tułowia, nie wykazuje różnic istotnych statystycznie. W praktyce 

klinicznej ten fakt jest istotny, ponieważ bardzo często lekarze czy fizjoterapeuci wymieniają 

noszenie obuwia na wysokich obcasach jako przeciwwskazanie lub czynnik predysponujący 

do zespołów bólowych odcinka lędźwiowego kręgosłupa którym towarzyszy zmniejszenie 

lordozy lędźwiowej. Jak pokazują badania własne, powszechnie uważany za negatywny, 

wpływ wysokich obcasów na postawę ciała nie ma poparcia w badaniach naukowych. 

Pojawiają się jedynie pewne tendencje w przypadku kilku parametrów, które wymagają 

sprawdzenia w dalszych badaniach naukowych. Podobne wnioski przedstawiają Moraes  

i wsp. którzy również nie znaleźli istotnych zależności pomiędzy noszeniem wysokich 

obcasów a postawą ciała [65]. 

 

Podsumowanie 

 

 Wszystkie prace z cyklu opisują zależność parametrów opisujących postawę ciała, 

mierzonych metodą fotogrametryczną z wybranymi czynnikami wewnętrznymi  

i zewnętrznymi. Tak jest w przypadku pierwszej pracy w cyklu, która dowodzi zależności 

pomiędzy postawą ciała w płaszczyźnie strzałkowej i stabilnością posturalną, jak również 

zależności postawy ciała od współczynnika Romberga. W pozostałych pracach przedstawiono 

zmiany w postawie ciała pod wpływem wybranych czynników, takich jak obciążenie 

plecakiem, pozycja siedząca, wiek czy noszenie obuwia na wysokich obcasach.  

Z uwagi na ograniczoną objętość do cyklu włączono pięć wybranych prac. Wszystkie są 

częścią większego zbioru w którym starałam się przedstawić jak najwięcej czynników pod 

wpływem których postawa ciała będzie ulegać zmianie. Klinicznie, wyniki tych powinny być 

będą istotnym aspektem w realizacji procesu rehabilitacji, programowaniu zarówno ćwiczeń 

leczniczych jak edukacji i profilaktyki. W przypadku dzieci i prac dotyczących obciążenia 

plecakiem czy pozycji siedzącej wyniki badań mogą być przydatne w profilaktyce wad 

postawy i edukacji pacjentów. W przypadku badań na grupie osób starszych, dotyczących 

zależności pomiędzy krzywiznami przednio-tylnymi a równowagą oraz zmian zachodzących 

w postawie ciała wraz z wiekiem wyniki badań wskazują na konieczność wdrożenia ćwiczeń 

reedukacji posturalnej w proces rehabilitacji oraz profilaktyki w grupie osób starszych. 

Natomiast praca dotycząca postawy ciała w obuwiu na wysokich obcasach wpisuje się 

istotnie w program edukacji kobiet z zespołami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa.  



 Zarówno postawa ciała wpływa na wiele składowych wybranych parametrów 

życiowych człowieka, jak również parametry postawy ciała ulegają zmianie pod ich 

wpływem. Czynniki te mogą być modyfikowalne, tak jak przypadku pozycji siedzącej czy 

obciążenia plecakiem, co można zmieniać i dostosowywać tak, aby warunki dla kręgosłupa 

były optymalnie ergonomiczne. W przypadku czynników nie podlegających modyfikacji, 

takich jak zmiany w postawie ciała zachodzące z wiekiem, wyniki badań naukowych pomogą 

w opóźnianiu zmian degeneracyjnych poprzez celowaną terapię i fizjoprofilaktykę. 
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5. Omówienie pozostałych osiągnięć naukowo-badawczych 

a) Tematyka pozostałych prac 

 

Tematyka pozostałych prac dotyczy postawy ciała ze szczególnym uwzględnieniem 

ergonomii, ukształtowania stóp oraz stabilności posturalnej dzieci i dorosłych. W swojej 

pracy naukowej zajmowałam się również oceną trafności i rzetelności oraz zgodności 

wybranych narzędzi badawczych służących do oceny postawy ciała. Prace dotyczą zarówno 

badania wybranych parametrów u osób zdrowych pod wpływem działania czynników 

wewnętrznych i zewnętrznych, jak również oceny parametrów charakteryzujących postawę 

ciała, ukształtowanie stóp czy stabilność posturalną uosób z dysfunkcjami. 

• Postawa ciała 

     Znaczną część mojego dorobku naukowego stanowią prace dotyczące wpływu różnego 

rodzaju czynników na postawę ciała. Poza pracami ujętymi w cyklu porównywałam postawę 

ciała dzieci ze środowiska miejskiego i wiejskiego (Drzał-Grabiec, Snela; AAEM 2012),  

kobiet i mężczyzn po 60-tym roku życia (Drzał-Grabiec, Rykała, Podgórska, Snela; OTR 

2012). Oceniałam również zależności pomiędzy ukształtowaniem stóp a postawą, które 

omówiono w dwóch artykułach (Drzał-Grabiec, Snela, Walicka; PHiE 2012; Drzał-

Grabiec, Truszczyńska; JMPT 2015-praca przyjęta do druku). Ponadto oceniałam zmiany 

postawy ciała u dzieci w wieku 7-9 lat (Drzał-Grabiec, Snela, Bibrowicz, Szczepanowska-

Wołowiec; Prz. Med. Uniw. Rzesz. Inst. Leków 2011) oraz parametry postawy ciała  

w  wybranych typach postawy (Drzał-Grabiec, Szczepanowska-Wołowiec; 2011). W moich 



badaniach wiele prac dotyczyło dzieci i młodzieży, min. badanie postawy ciała u dzieci 

grających na instrumentach muzycznych (Walicka-Cupryś, Drzał-Grabiec; Człowiek  

w Zdrowiu i chorobie 2012), ocena postawy ciała dzieci trenujących skoki do wody (Drzał-

Grabiec, Puszczałowska-Lizis; Polish J Sport Med. 2014) czy zmiany w postawie ciała  

w trakcie wykonywania ćwiczeń elongacyjnych (Drzał-Grabiec, Rykała, Podgórska, 

Truszczyńska; Biomedical Human Kinetics 2014). Istotną częścią badań które są nadal 

kontynuowane jest ocena parametrów charakteryzujących postawę ciała w wybranych 

jednostkach chorobowych. Do prac opublikowanych w omawianej tematyce należy praca 

dotycząca postawy ciała kobiet po zabiegu mastektomii (Drzał-Grabiec, Rachwał, Walicka-

Cupryś; Onkologia Polska 2013) oraz pacjentów z chorobami ortopedycznymi takimi jak 

stenoza kanału kręgowego (Truszczyńska, Drzał-Grabiec, Płaszewski, Rąpała, Tarnowski;  

J Back Musculoskelet Rehabil. 2014) czy choroba zwyrodnieniowa stawów biodrowych 

(Truszczyńska, Drzał-Grabiec, Rąpała, Tarnowski, Górniak, Białecki; Ortop Traumatol 

Rehabil 2014). Badania w tym temacie są nadal prowadzone a w recenzjach pozostają prace 

będące kontynuacją omawianego cyklu. 

• Ukształtowanie stóp 

Najważniejsza praca w moim dorobku dotycząca ukształtowania stóp (poza pracami  

o zależnościach stopy-postawa które wymieniono wyżej) to ocena ukształtowania stóp  

u dzieci pod wpływem obciążeniem plecakiem o masie równej 10% masy ciała dziecka 

(Drzał-Grabiec, Snela, Rachwał, Rykała, Podgórska; Ergonomics 2013). Ponadto oceniałam 

ukształtowanie stóp u kobiet po zabiegu mastektomii oraz zależność pomiędzy 

ukształtowaniem stóp a równowagą ciała w populacji osób po 65-tym roku życia (Drzał-

Grabiec, Rachwał, Snela, Rykała, Podgórska, Cichocka, Truszczyńska; ABB 2014-praca 

przyjęta do druku). 

• Stabilność posturalna 

Za najważniejsze prace dotyczące stabilności posturalnej w swoim dorobku uważam 

prace dotyczące stabilności posturalnej u pacjentów po alloplastyce stawu biodrowego 

(Truszczyńska, Drzał-Grabiec, Rąpała, Gmitrzykowska; Ortop Traumatol Rehabil 2013) 

oraz u pacjentów ze zmianami zwyrodnieniowymi stawów biodrowych (Trzuszczyńska, 

Rąpała, Gmitrzykowska, Trzaskoma, Drzał-Grabiec; ABB 2014), a także prace dotyczącą 

oceny równowagi u pacjentów ze stenozą kanału kręgowego w porównaniu do osób 

zdrowych (Truszczyńska, Drzał-Grabiec; JMPT 2014-praca przyjęta do druku). Interesującą 



jest również praca dotycząca stabilności posturalnej u dzieci niesłyszących (Walicka-Cupryś, 

Przygoda, Czenczek, Truszczyńska, Drzał-Grabiec, Trzaskoma, Tarnowski; Res Dev 

Disabil. 2014).  

• Ocena rzetelności, trafności i zgodności urządzeń wykorzystywanych do 

oceny postawy ciała 

W swojej pracy naukowej zajmowałam się kilkakrotnie oceną metod diagnostycznych 

wykorzystywanych w badaniu postawy ciała. Za szczególne istotne w tej części uważam 

pracę dotycząca zgodności wewnętrznej metody fotogrametrycznej (Drzał-Grabiec, Snela, 

Justyna Rykała, Podgórska, Banaś; BioMed Research International 2014) oraz prace 

dotyczącą porównaniu parametrów postawy ciała u osób dorosłych w metodzie radiologicznej 

i fotogrametrycznej (Drzał-Grabiec, Truszczyńska; JMPT 2014-praca przyjęta do druku). 

Ponadto dwukrotnie porównywałam wyniki badania krzywizn przednio-tylnych w metodzie 

fotogrametrycznej i inklinometrycznej (Drzał-Grabiec, Walicka-Cupryś, Truszczyńska; Post 

Reh 2013; Walicka-Cupryś, Drzał-Grabiec, Mrozkowiak; Ortop Traumatol Rehabil 2013). 

• Pozostałe 

W swoim dorobku posiadam dwie prace o tematyce różnej od moich głównych 

zainteresowań. Jedna z nich dotyczy porównania dwóch technik leczenia operacyjnego stenoz 

kanału kręgowego (Truszczyńska, Rąpała, Łukawski, Trzaskoma, Tarnowski, Drzał-Grabiec, 

Cabak; Med. Sci Monit. 2014), natomiast druga oceny parametrów krążeniowo-oddechowych 

u kierowców i pilotów rajdowych (Truszczyńska, Truszczyński, Drzał-Grabiec, Wiśniowska, 

Szurlej, Maślanka; Med. Sport. 2014).  

 

b) dane bibliometryczne  

 

Autor lub współautor 49 oryginalnych publikacji naukowych, w tym 43 artykułów 

opublikowanych w czasopismach polskich i zagranicznych oraz 6 rozdziałów  

w monografiach.    

Łączna punktacja wg KBN/MNiSW: 428 pkt, w tym 105 MNiSW w cyklu 

Sumaryczny impact factor zgodnie z rokiem opublikowania: IF= 21,041, w tym 7,696 IF  

w cyklu 



Ponadto w swoim dorobku posiadam kilkanaście artykułów przyjętych i oczekujących na 

druk, w tym sześć prac w czasopismach posiadających wskaźnik Impast Factor o łącznej 

wartości 5,9 IF; 125 MNiSW. 

 

b) projekty badawcze  

 

• Grant uczelniany dla młodych naukowców 

„Propozycja norm i typologii klasyfikujących postawę ciała” 2012-2013, funkcja-

kierownik 

• Grant uczelniany dla młodych naukowców 

„Fotogrametria jako wiarygodna i rzetelna metoda oceny postawy ciała”, 2014-2015, 

funkcja-kierownik 

• Grant uczelniany 

„Ocena postawy ciała, równowagi dynamicznej i stabilności posturalnej z lokalizacją 

miejsca zaburzeń oraz analiza wzajemnych korelacji u osób w różnych grupach 

wiekowych”, 2014-2015, funkcja-kierownik 

• Grant uczelniany 

„Wpływ ćwiczeń usprawniających na postawę ciała,  sprawność funkcjonalną i wydolność 

fizyczną osób po 65 roku życia”, 2014-2015, funkcja-wykonawca 

• Grant uczelniany 

„Postawa i równowaga ciała osób z niepełnosprawnością  intelektualną  i ruchową, 

funkcja wykonawca”, 2014-2015, funkcja – wykonawca 

• Grant uczelniany 

„Profilowanie ekspresji miRNA w osteoartrozie i reumatoidalnym zapaleniu stawów”, 

2014-2015, funkcja – wykonawca 

d) Recenzowanie publikacji w międzynarodowych czasopismach naukowych: 

Journal of Neurosciences in Rural Practice 



Ergonomics  

Aging Clinical and Experimental Research 

e) Staże w zagranicznych ośrodkach naukowych 

Trinity College Dublin – 2012 

f) Prezentacje na międzynarodowych i krajowych konferencjach naukowych 

 

• Prezentacje na międzynarodowych konferencjach zagranicznych:  

• Moloda Sportivna Nauka Ukraïni (Young Sports Science of Ukraine), Lwów 

29-31.03.2012 r. Drzał-Grabiec Justyna. Współzależność parametrów 

opisujących postawę ciała. 

• The 7th World Congress of The International Society of Physical and 

Rehabilitation Medicine in Beijing, China, June 16-20, 2013 r. Walicka-

Cupryś Katarzyna, Drzał-Grabiec Justyna, Rykała Justyna, Podgórska 

Justyna, Grzegorczyk Joanna, Brzozowska-Magoń Agnieszka, Rachwał 

Maciej. The Relationship Between the Size of the Anterior-Posterior Curvature 

of the Years of Age Spine and Postural Stability in Woman Over 60. 

• Young Sports Science of Ukraine XVIII scientific conference March 27-29 

2014 r. Puszczałowska-Lizis Ewa, Drzał-Grabiec Justyna, Omorczyk 

Jarosław. Stabilność posturalna początkujących zawodników uprawiających 

skoki do wody. Postural control in novice divers. 

• Mechanizmy a nové markery Izniku a priebehu cirkulačných porúch mozgu  

a  asistovaná robotizovaná rehabilitácia pri  CMP Ružomberok-20-21 luty 

2014 r. Walicka-Cupryś  Katarzyna, Skalska-Izdebska Renata, Drzał-Grabiec 

Justyna, Krypel Katarzyna. Selected socio-demographic determinants of 

stroke knowledge problems. 

• Prezentacje na międzynarodowych i krajowych konferencjach w Polsce: 24 

 

 

 



g) Otrzymane nagrody i wyróżnienia: 

 

• Wyróżnienie: za pracę „Wysklepienie łuku podłużnego stóp a typ postawy ciała”. III 

Konferencja Naukowa CZŁOWIEK W ZDROWIU I CHOROBIE –  

PROMOCJA ZDROWIA, LECZENIE I REHABILITACJA-Tarnów, 21-22 

września 2012 r. 

• Wyróżnienie za pracę: „Zaburzenia postawy ciała u młodzieży grających na 

instrumentach muzycznych”. III Konferencja Naukowa CZŁOWIEK W ZDROWIU 

I CHOROBIE – PROMOCJA ZDROWIA, LECZENIE I REHABILITACJA- 

Tarnów, 21-22 września 2012 r. 

• III MIEJSCE w konkursie „PRACA ROKU”- EDYCJA 2012, organizowanym 

przez czasopismo Ortopedia, Traumatologia, Rehabilitacja. 

• Nagroda Rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego za doktorat przed 30-tym rokiem 

życia – 2013 r. 

 

6. Informacje o pozostałych osiągnięciach nukowo-dydaktycznych, organizacyjnych 

i popularyzujacych naukę 

Od 1 października 2009 roku jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu 

Fizjoterapii Uniwersytetu Rzeszowskiego. Na studiach drugiego stopnia, kierunku 

Fizjoterapia prowadzę zajęcia z Gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej, wykłady  

z Metodologii badań naukowych oraz Seminarium licencjackie i magisterskie.  

Do tej pory byłam promotorem 22 prac licencjackich, obecnie pod moim kierunkiem 9 

studentów przygotowuje prace magisterskie. Ponadto jestem promotorem pomocniczym pracy 

doktorskiej pt. Wpływ nadciśnienia tętniczego na regulację równowagi ciała. Przewód jest 

aktualnie prowadzony na Wydziale Medycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Od roku 2011 

roku jestem opiekunem Koła Naukowego, działającego przy Instytucie Fizjoterapii 

Uniwersytetu Rzeszowskiego. Studenci Koła Naukowego biorą udział w badaniach 

naukowych, których wyniki prezentują na konferencjach i sympozjach naukowych. Od roku 

2012 jestem członkiem Rady Instytutu Fizjoterapii a od bieżącego roku akademickiego 

uczestniczę w pracach Komisji przygotowującej Raport Samooceny w Instytucie Fizjoterapii 

Wydziału Medycznego. 

 

http://www.pwsztar.edu.pl/documents/Program_III_Konferencji_IOZ.pdf
http://www.pwsztar.edu.pl/documents/Program_III_Konferencji_IOZ.pdf
http://www.pwsztar.edu.pl/documents/Program_III_Konferencji_IOZ.pdf
http://www.pwsztar.edu.pl/documents/Program_III_Konferencji_IOZ.pdf
http://www.pwsztar.edu.pl/documents/Program_III_Konferencji_IOZ.pdf
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