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Pionowe ustawienie osi ciała cha-
rakteryzuje wyprostowaną posta-
wę. Jej kształtowanie rozpoczyna 

się od urodzenia, a dziecko ostatecz-
nie osiąga ją pod koniec pierwszego 
i połowy drugiego roku życia. Doj-
rzewający układ nerwowy objęty jest 
procesami wzrostu oraz różnicowania. 
Rozwój postępuje zgodnie z prawem 
cefalokaudalnym, czyli dziecko osiąga 
pełną kontrolę ciała od głowy w kierun-
ku bardziej oddalonych odcinków ciała 
oraz od linii środka ciała na zewnątrz 
(kierunek proksymalno-dystalny). 

Dojrzewanie  
układu nerwowego
Dojrzewanie układu nerwowego 
na co dzień manifestuje się doskona-
leniem czynności psychoruchowych. 
Rozwój ruchowy niemowlęcia to jed-
na z głównych sfer rozwoju malucha, 
na podstawie której wnioskuje się 
o prawidłowości bądź odchyleniu 
od przyjętych norm rozwojowych. 
Ciało noworodka, a następnie nie-
mowlęcia ma niewielkie zdolności 
do wykonywania ruchów antygrawita-
cyjnych. Posiada natomiast mechani-
zmy zapewniające prawidłową pozycję 
ciała. Należą do nich: statyczne odru-
chy ciała oraz odruchy obronne (1). 
Odruchy toniczne, które w tym czasie 
zawiadują postawą ciała, mają swoje 
receptory w obrębie stawów kręgosłu-
pa szyjnego, w receptorach czucia zlo-
kalizowanych w skórze oraz w recep-
torach umiejscowionych w błędniku. 
W pierwszych trzech miesiącach życia 
dziecka dominującymi odruchami ma-
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nifestowanymi przez układ nerwowy, 
integrowanymi na poziomie rdzenia 
kręgowego oraz rdzenia przedłużone-
go, są: odruch podparcia, odruch to-
niczny szyjny asymetryczny, odruch 
toniczny szyjny symetryczny, odruch 
skrzyżowanego wyprostu (2). Odruchy 
te są punktem wyjściowym do uzyska-
nia bardziej złożonych umiejętności 
i doznań ruchowych. Opóźnienie 
wygasania czynności podstawowych 
hamuje pojawienie się czynności zło-
żonych, dlatego tak istotna jest wszech-
stronna stymulacja układu nerwowego 
niemowlęcia zdrowego, a tym bardziej 
chorego. 

Stymulowanie linii środka 
Istotne dla prawidłowego rozwoju ru-
chowego jest stymulowanie lini środka, 
która tworzy wzorzec symetrii. Usta-
wienie głowy, kręgosłupa oraz miedni-
cy w jednej pionowej linii warunkuje 
prawidłowy, obustronny wzorzec ru-
chowy. Dążenie do jak największej sy-
metrii ciała zmniejsza ryzyko nadmier-
nego obciążenia jednej ze stron ciała 
i wystąpienia asymetrii. Przy sprawnie 
działającym układzie nerwowym liczba 
i jakość pobudzeń nerwowych jest wy-
starczająca, mówimy wówczas o nor-
motonii. W takim przypadku dziecko 
jest symetryczne, tułów ustawiony jest 
w przedłużeniu pionowo ustawionej 
głowy. Występuje również liniowe usta-
wienie barków oraz bioder. Wielkość 
napięcia mięśniowego oraz jego prawi-
dłowy rozkład w istotny sposób wpły-
wają na rozwój wzorców ruchowych 
i posturalnych. Wszelkie odchylenia 

Optymalna liczba i jakość 
pobudzeń nerwowych wysyłana 
do aparatu ruchu warunkuje 
prawidłową lub wadliwą z punktu 
widzenia biodynamiki postawę 
ciała. Uzyskanie jak najbardziej 
wyrównanego pionu stwarza 
korzystne warunki do rozwoju 
organizmu dziecka, a następnie 
dorosłej osoby. 

Praca recenzowana
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Fot. 1. Układanie dziecka w pozycji skorygowanej. Uzyskanie jak najbardziej pio-
nowej linii

Fot. 3. Nawiązanie kontaktu z dzieckiem – dotyk i uwaga

Fot. 5. Rozcieranie koliste wykonywane jednym palcem 

Fot. 7. Głaskanie podłużne wykonywane dwoma palcami

Fot. 2. Korygowanie pozycji niemowlęcia

Fot. 4. Głaskanie niemowlęcia jednym palcem w linii środka

Fot. 6. Uciski i wibracje wykonywane jednym palcem

Fot. 8. Ruch zbierający dłońmi w kierunku centralnym
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od normy związane z  integracją na-
pięcia mięśniowego w istotny sposób 
wpływają na pojawienie się mechani-
zmów kompensacyjnych w postawie. 

Prawidłowo  wykształcona  linia 
środka u niemowląt umożliwi w przy-
szłości dziecku automatyczne stero-
wanie  swoim  ciałem  w  przestrzeni. 
Nieprawidłowe  napięcie  mięśniowe 
oraz  bardzo  często  występująca  za-
burzona integracja sensomotoryczna 
w istotny sposób wpływają na pracę 
poszczególnych układów człowieka, 
upośledzając  ich czynność. Zaburze-
nia  napięcia  mięśniowego  skutkują 
obniżeniem podstawowego napięcia 
posturalnego.  W  takim  przypadku 
dochodzi do uruchomienia kompen-
sacyjnych  mechanizmów  antygrawi-
tacyjnych.  Kompensacja  może  mieć 
charakter czynny, wówczas dochodzi 
do podwyższenia napięcia mięśniowe-
go w częściach proksymalnych oraz dy-
stalnych z następowym ograniczeniem 
zakresu ruchu w kluczowych punktach 
ciała (głowa – szyja), obręczy barkowej 
i biodrowej. Kompensacja może być 
również bierna – polega na całościo-
wym obniżeniu napięcia mięśniowe-
go, któremu towarzyszy poszerzenie 
płaszczyzny  podparcia  w  częściach 
dystalnych oraz przemieszczenie od-
cinków ciała względem siebie po osią-
gnięciu dwunożnej lokomocji (3). 

Stymulowanie  linii środka ma rów-
nież fundamentalne znaczenie w profi-
laktyce asymetrii, gdzie jedna ze stron 
ciała ulega skróceniu, a druga – wy-
dłużeniu. Nieleczony, nieprawidłowy 
rozkład napięcia mięśniowego może 
spowodować powstanie skrzywienia 
bocznego kręgosłupa oraz – w  jego 
następstwie  –  wadę  postawy.  Już 
sama pielęgnacja dziecka polegająca 
na układaniu w osi długiej, gdzie mied-
nica i tułów będą w przedłużeniu gło-
wy, korzystnie wpłynie na profilaktykę 
występowania asymetrii. Zaburzenie 
symetrycznej  aktywności  powoduje 
nieprawidłową koordynację wzrokowo-
-ruchową, co w późniejszym czasie ma-
nifestuje się trudnością w przekracza-
niu linii środka, zaburzając tym samym 
koordynację bilateralną. Niemowlę już 
we wczesnej  fazie  rozwoju angażuje 

bardziej jedną stronę ciała, wykonując 
nią większość czynności ruchowych. 
Możemy  zaobserwować  dominację 
jednej strony w przenoszeniu ciężaru 
ciała zarówno w pozycji  leżącej, sie-
dzącej, jak również po spionizowaniu 
w pozycji stojącej.

Rozwój dziecka, u którego została 
stwierdzona asymetria, przebiega nie-
prawidłowo, co jest wynikiem utrwale-
nia doświadczeń sensomotorycznych 
pochodzących  z  błędnych  sprzężeń 
zwrotnych wzorców postawy i ruchu, 
dlatego celem terapeutów pracujących 
z dziećmi  jest zapewnienie bodźców 
potrzebnych do gromadzenia prawi-
dłowych  doświadczeń  sensomoto-
rycznych. 

Masaż 
Jedną z form stymulacji jest masaż, któ-
ry angażuje zmysł dotyku. Drażnienie 
receptorów odpowiedzialnych za od-
biór wrażeń czucia powierzchownego 
oraz  głębokiego w  strefie kluczowej 
stanowi uzupełnienie terapii ruchowej. 
Masaż linii środka jest odpowiedni dla 
każdego dziecka jako forma profilakty-
ki prawidłowego napięcia mięśniowego 
oraz niemowląt, u których zdiagnozo-
wano: obniżone posturalne napięcie 
mięśniowe,  asymetryczne  ułożenie 
głowy  oraz  tułowia,  wzmożony  lub 
przetrwały asymetryczny toniczny od-
ruch szyjny oraz kiedy dziecko pręży 
się w wyproście (opistotonus). 

Podczas masażu bardzo istotna jest 
korekta ułożenia dziecka tak, aby uzy-
skać jedną linię pomiędzy głową, tuło-
wiem oraz miednicą (fot. 1). Zapewni 
to odpowiednie bodźcowanie układu 
nerwowego.  Niemowlę  ułożone  jest 
na plecach z lekko uniesioną miednicą. 
Głowa powinna być ułożona w prze-
dłużeniu osi ciała, lekko zgięta, z pod-
bródkiem przybliżonym w kierunku 
klatki piersiowej, barki w dysocjacji, 
kończyny dolne – ustawione w rota-
cji zewnętrznej i lekkim odwiedzeniu 
w linii stawów biodrowych (fot. 2). Za-
leca się, aby niemowlę było ułożone 
na  kolanach  terapeuty  lub  rodzica, 
który wykonuje masaż. Wówczas  ła-
twiej utrzymać skorygowaną pozycję 
dziecka. 

Sesję terapeutyczną rozpoczynamy 
od delikatnego kontaktu z dzieckiem 
poprzez nasz dotyk i skupienie (fot. 3). 
Czas  trwania  masażu  wynosi  około 
10 minut,  jednak kiedy dziecko  jest 
niespokojne lub też zareaguje płaczem, 
masaż należy przerwać. Ruchy wyko-
nywane  są  wolno,  z  dużą  precyzją. 
Ośrodkowy układ nerwowy powinien 
mieć  czas  na  odbiór  i  interpretację 
dostarczanych bodźców dotykowych. 
Podczas masażu możemy zastosować 
przybory: pędzle, materiały o różnej 
fakturze, gumowe kolczaste piłeczki, 
watę (4).

Masaż  rozpoczynamy  od  przegła-
skania całego ciała niemowlęcia, a na-
stępnie wykonania ruchem głaskania 
jednym  palcem  linii  środka,  która 
rozpoczyna się od środka czoła, prze-
biega  pomiędzy  łukami  brwiowymi 
(glabella),  przechodzi  przez  środek 
nosa, brody, wcięcia szyjnego, trzonu 
mostka,  rękojeści,  jak również przez 
środek  powłok  brzusznych  do  spo-
jenia  łonowego  (fot.  4).  Praktycznie 
wszystkie kolejne  ruchy przebiegają 
wzdłuż opisanej  linii. Po wykonaniu 
głaskania  jednym palcem w tym ob-
szarze wykonujemy kolejno ruch roz-
cierania kolistego (fot. 5), ucisków oraz 
wibracji (fot. 6). Po tak wykonanej czę-
ści wstępnej przechodzimy do części 
zasadniczej masażu, którą ogranicza-
my do klatki piersiowej oraz powłok 
brzusznych. W tej części masażu ruchy 
wykonywane są już z większym doci-
skiem na tkanki, używamy dwóch pal-
ców (fot. 7), angażując większą liczbę 
receptorów zlokalizowanych w skórze 
oraz powięzi. Efekt  taki uzyskujemy 
również, masując dziecko całymi dłoń-
mi  ruchem zbierającym  w kierunku 
centralnym (fot. 8). Kończąc techniki 
manualne, wykonujemy ruch ucisków 
naprzemiennych (fot. 9). Podczas ko-
lejnego etapu masażu wykorzystujemy 
pędzel z naturalnego włosia, którym 
przegłaskujemy ciało dziecka (fot. 10), 
jak również wykonujemy ruch wymia-
tania (fot. 11). Później można sięgnąć 
po gumową piłeczkę z kolcami, którą 
przetoczymy w  linii  środka  (fot. 12) 
oraz uciśniemy nią powłoki brzuszne 
na wysokości pępka (fot. 13).
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Po tak wykonanych technikach sty-
mulujących układ nerwowy przychodzi 
kolej na wykonanie masażu przy użyciu 
waty (fot. 14). Jego celem jest zarówno 
wyciszenie, jak i zaangażowanie recep-
torów czucia powierzchownego u nie-
mowlęcia.  Jest  to etap masażu, który 
pozbawi dziecko uczucia rozdrażnienia 
w następstwie tak stymulującego masa-
żu. Ze względu na charakter masażu 
zaleca się jego wykonanie w godzinach 
porannych. Unikniemy nadmiernego 
pobudzenia w godzinach wieczornych 
i zaburzenia procesu snu. Masaż zaleca 
się wykonać po wcześniejszej kinezyte-

rapii, jako uzupełnienie postępowania 
terapeutycznego lub jako masaż samo-
dzielny u dziecka zdrowego. 

Podsumowanie
Nieprawidłowe  napięcie  mięśniowe 
u człowieka oraz brak względnej syme-
trii niosą za sobą wiele niekorzystnych 
zmian. Proces posturogenezy rozpo-
czyna się już podczas życia płodowe-
go i jest kontynuowany po urodzeniu. 
Pełna uwaga opiekunów dziecka, ro-
dziców,  lekarzy oraz fizjoterapeutów 
(gdy zachodzi taka konieczność) po-
zwoli  wcześniej  zauważyć  nieprawi-

dłowości  w  funkcjonowaniu  układu 
psychoruchowego dziecka. Zarówno 
szybka i sprawna diagnoza, jak i tera-
pia umożliwią dziecku  jak najlepsze 
funkcjonowanie. Terapeuci w pierw-
szej kolejności wprowadzają uspraw-
nianie  ruchowe,  które  powinno  być 
uzupełnione  masażem  oraz  terapią 
nakierowaną na  integrację zmysłów. 
Dopiero tak zaopatrzonemu dziecku 
zapewnia  się  najbardziej  korzystne 
warunki do pełnego rozwoju.   q

Piśmiennictwo dostępne u autorki 
(cebartmaj@wp.pl). 
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Fot. 9. Uciski naprzemienne wykonywane czterema palcami

Fot. 11. Ruch wymiatania pędzlem w linii środka

Fot. 13. Ucisk piłką powłok brzusznych na wysokości pępka

Fot. 10. Przegłaskanie ciała dziecka pędzlem w linii środka

Fot. 12. Przetaczanie piłki na klatce piersiowej oraz powłokach brzusznych

Fot. 14. Wyciszenie dziecka – masaż watą
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