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Streszczenie. Mię nie głębokie brzucha (tj., mięsień sko ny wewnętrzny-OI, mięsień 
poprzeczny brzucha-TrA) zaliczane są do głównych mię ni stabilizujących odcinek 
lędźwiowy kręgosłupa oraz miednicę. Obecne badania naukowe wskazują, że osoby z 
dolegliwo ciami bólowymi dolnego odcinka kręgosłupa (LBP) mogą przejawiać zwiększony 
lub zmniejszony przyrost grubo ci tych mię ni w obrazie ultrasonograficznym (USG) podczas 
manewru wciągania dolnej czę ci brzucha (ADiM – abdominal drawing-in maneuver). ADiM 

jest także ćwiczeniem stosowanym u osób cierpiących na LBP. Problem LBP powszechnie 
rozpoznawany jest w ród rodziców dzieci z niepełnosprawno cią motoryczną 
uczestniczących w programie Olimpiad Specjalnych, tym samym mogą stać się oni 
potencjalnymi beneficjentami programów fizjoterapeutycznych opartych na ADiM. Biorąc 
jednak pod uwagę możliwy niekorzystny wpływ wiadomego wolicjonalnego ADiM podczas 
rutynowych czynno ci dna codziennego, celem niniejszej pracy była ocena wpływu ADiM na 
wybrane parametry stabilograficzne oraz chodu, a także analiza związku tych parametrów z 
aktualnie występującymi dolegliwo ciami kręgosłupa. W tym celu zrekrutowano 20 osób 

( rednia wieku: 20,6) u których kwestionariusz niepełnosprawno ci Oswestry (ODI) ocenił 
stopień niepełnosprawno ci. W badanej grupie 9 osób zadeklarowało brak LBP, a pozostali 
(11 osób) potwierdzili co najmniej niewielkiego stopnia ból kręgosłupa w dniu badania. 

Następnie, osoby te zostały poddane następującej procedurze: 1. Badanie wybranych 

parametrów stabilometrycznych w trakcie 30-sekunodowego stania z oczami otwartymi i 

zamkniętymi na platformie ZEBRIS; 2. Badanie wybranych parametrów podczas 1-

muntowego chodu na bieżni ZEBRIS; 3. Pięciominutowa nauka prawidłowego napięcia 
mię ni głębokich brzucha podczas ADiM pod kontrolą USG w pozycji leżącej i stojącej; 4. 

Natychmiastowe powtórzenie punktu 1 i 2 z wolicjonalnym utrzymaniem napięcia mię ni 
głębokich (ADiM). Po zakończonej procedurze dwie osoby zostały wykluczone z analizy, 
gdyż nie były w stanie poprawnie zaktywizować TrA. Wyniki pozwoliły stwierdzić, że 
podczas chodu osoby bez bólu w dniu badania podczas ADiM uzyskały mniejszy o 19,5 N 

(95% PU 4,8-34,2) nacisk pięty od badania wyj ciowego. Z kolei w badaniu 

stabilograficznym podczas ADiM uzyskano zwiększenie o 0,77 mm (95% PU 0,02-1,5 – oczy 

otwarte) i o 0,75 mm (95% PU 0,07-1,4 – oczy zamknięte) długo ci półosi małej zarówno u 
osób bez, jak i z LBP w dniu badania.   
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