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STRESZCZENIE 

WSTĘP: Związany z procesem starzenia wzrost ryzyka upadków wśród seniorów stanowi 

bardzo poważny problem geriatryczny, społeczny i ekonomiczny. Zaburzenia równowagi 

i zawroty głowy w wieku podeszłym to jedne z najczęstszych przyczyn upadków, stanowiące 

zagrożenie dla ich zdrowia i życia. Odpowiednio wczesne ustalenie przyczyn gorszej jakości 

kontroli posturalnej oraz dodatkowych czynników mogących mieć wpływ na stan jej 

funkcjonowania może pomóc w opracowaniu nowych programów profilaktycznych dla 

seniorów.  

 Informacje niezbędne do utrzymywania równowagi rejestrowane są za pomocą 

narządu wzroku, narządu przedsionkowego i proprioreceptorów układu czucia głębokiego. Ze 

względu na złożoność funkcjonowania układu równowagi, diagnostyka nieprawidłowości w 

jego obrębie jest trudnym zadaniem. Ilościową i jakościową ocenę jego poszczególnych 

komponentów umożliwia metoda komputerowej posturografii dynamicznej (CDP). 

CEL: Celem pracy było ustalenie, czy wiek, wzrost, masa ciała, wskaźnik BMI oraz 

zawartość masy mięśniowej i tłuszczowej ciała wpływają na stan funkcjonowania układu 

równowagi oceniany z wykorzystaniem CDP w grupie kobiet po 60 roku życia. 

MATERIAŁ I METODY: Badania przeprowadzone zostały w Katedrze i Zakładzie 

Biofizyki Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za zgodą Komisji Bioetycznej. Badaniami 

objęto grupę 41 kobiet po 60 roku życia, które wyłonione zostały na podstawie oceny stanu 

ich zdrowia z grupy liczącej 72 osób. Wpływ wieku na stabilność posturalną oceniono 

pierwotnie pomiędzy grupami: 41 kobiet starszych i 101 kobiet młodych, a następnie po 

selekcji mającej na celu ujednolicenie pod względem wzrostu, masy ciała oraz BMI osób 

badanych, w jednakowych, liczących 10 osób grupach. Ocenę wpływu wzrostu, masy ciała 

oraz BMI, a także zawartości masy mięśniowej i tłuszczowej ciała przeprowadzono w grupie 

41 seniorek.  

 Badanie stanu funkcjonowania równowagi przeprowadzono z wykorzystaniem 

posturografu EquiTest wyprodukowanego przez NeuroCom International Inc. Protokół 

badania posturograficznego obejmował test organizacji zmysłowej (SOT), test kontroli 

motorycznej (MCT) oraz test adaptacji (ADT). W teście organizacji zmysłowej została 

wykonana analiza równowagi ciała (ES), analiza sensoryczna (SRS) poszczególnych 

narządów zmysłu biorących udział w kontroli równowagi oraz analiza strategii motorycznej 



(MS) w 6 warunkach sensorycznych. Parametrami analizowanymi podczas testu kontroli 

motorycznej były latencja (L) i amplituda (A) odpowiedzi posturalnej. W teście adaptacji 

oznaczano energię kołysania (SE) oceniającą sprawność mechanizmów adaptacyjnych w 

przypadku cyklicznych zaburzeń powierzchni podparcia powodujących zgięcie (ATU) lub 

wyprost (ATD) w stawach skokowych.  

 Ocena zawartości poszczególnych komponentów składu masy ciała przeprowadzona 

została z wykorzystaniem metody impedancji bioelektrycznej przy użyciu urządzenia SECA 

mBCA 515/514. Analizowanymi parametrami składu masy ciała były: masa mięśni 

szkieletowych (SMM), masa mięśni lewej (LLM) i prawej (RLM) kończyny dolnej, 

zawartość tłuszczowej (FM) i beztłuszczowej (FFM) masy ciała. 

 W analizie statystycznej wykorzystano testy W Shapiro-Wilka, Levene’a,  

t-Studenta lub U Manna-Whitney’a, korelacji Pearsona lub korelacji R Spearmana. Dla 

wszystkich analizowanych zmiennych oraz ich relacji przyjęto poziom istotności statystycznej 

p<0,05. 

WYNIKI: Wiek osób badanych znalazł odzwierciedlenie w mniejszych wartościach 

wyników analizy równowagi (ES) oraz wartości całkowitego wyniku analizy równowagi ciała 

(CES) ocenianych w teście organizacji zmysłowej, co świadczy o większych wychwianiach 

w kierunku przednio-tylnym osób starszych. Osoby starsze charakteryzowała mniejsza 

użyteczność sygnałów z narządu wzroku (VIS) i narządu przedsionkowego (VEST) 

w kontroli równowagi ciała, a także mniejsze wartości wyników strategii motorycznej (MS), 

świadczące o przewadze aktywności mięśni odpowiedzialnych za ruch w stawach 

biodrowych. Wiek korelował dodatnio z wartościami wyników latencji odpowiedzi 

posturalnej (L) określanych w teście kontroli motorycznej. Większe wartości energii 

kołysania (SE) w próbach 2-4 testu adaptacji, w warunku powodującym wyprost w stawach 

skokowych (ATD2-ATD4) u seniorek oznaczają większe odchylenia środka ciężkości od 

położenia równowagi w trakcie tych prób. 

W grupach ujednoliconych pod względem wzrostu, masy ciała i BMI, wiek powodował 

w grupie seniorek mniejsze wartości całkowitego wyniku analizy równowagi ciała (CES), co 

świadczy o mniejszej stabilności sylwetki osób starszych. Wyniki analizy strategii 

motorycznej (MS) w dynamicznych warunkach testu organizacji zmysłowej (SOT 4- SOT 6), 

wskazują na przewagę wykorzystania strategii stawu biodrowego podczas powrotu ciała do 

stanu równowagi w grupie osób starszych. Seniorki charakteryzował dłuższy czas reakcji 



i odpowiedzi posturalnej na niespodziewane zaburzenia płaszczyzny podparcia stóp, co miało 

odzwierciedlenie w większych wartościach latencji odpowiedzi posturalnej (L) 

ocenianej w teście kontroli motorycznej. 

Większy wzrost osób badanych powodował większe wychwiania w płaszczyźnie 

strzałkowej w warunkach statycznych testu organizacji zmysłowej (SOT 1 – SOT 3). 

Wartości latencji (L) i amplitudy (A) odpowiedzi posturalnej oceniane w teście kontroli 

motorycznej były w przypadku wstecznego ruchu platformy większe u wyższych osób. 

Znaczy to, że większy wzrost powoduje wydłużenie czasu reakcji posturalnej i nadaje 

większą prędkość kątową środkowi ciężkości ciała w odpowiedzi na niespodziewane 

zaburzenia płaszczyzny podparcia stóp. 

Wraz ze zwiększaniem się masy ciała i BMI obserwowano spadek wartości wyników 

analizy strategii motorycznej (MS) we wszystkich warunkach testu organizacji zmysłowej 

(SOT 1 – SOT 6), co wskazuje na większą aktywność mięśni odpowiedzialnych za ruch 

w stawach biodrowych u osób otyłych. Większa masa ciała i BMI powodowały także wzrost 

wartości wyników amplitudy odpowiedzi posturalnych (A), czyli wielkości prędkości kątowej 

nadawanej środkowi ciężkości podczas jego powrotu do stanu równowagi w teście kontroli 

motorycznej. Wraz ze zwiększaniem się masy ciała i wskaźnika BMI, wartości energii 

kołysania (SE) w warunku testu adaptacji powodującym zgięcie w stawach skokowych, 

przyjmowały mniejsze wartości, co świadczy o mniejszych odchyleniach środka ciężkości 

ciała od położenia równowagi w odpowiedzi na ruch rotacyjny płaszczyzny podparcia stóp. 

Większa zawartość masy mięśniowej znalazła odzwierciedlenie w mniejszych 

wartościach wyników analizy równowagi ciała (ES) i strategii motorycznej (MS) 

w warunkach statycznych (SOT 1 – SOT 3) oraz w warunku dynamicznym odbywającym się 

przy zamkniętych oczach (SOT 5) w teście organizacji zmysłowej. Większa zawartość masy 

mięśniowej powoduje zatem większe wychwiania w kierunku przednio-tylnym, a także 

większą aktywność mięśni odpowiedzialnych za ruch w stawach biodrowych. Analiza 

wyników testu kontroli motorycznej ujawniła dodatnią korelację zawartości masy mięśniowej 

z latencją (L) i amplitudą (A) odpowiedzi posturalnej. Rezultaty testu adaptacji wskazują 

natomiast na spadek wartości energii kołysania (SE) w 2, 3 i 4 próbie warunku powodującego 

zgięcie w stawach skokowych (ATU2-ATU4) u osób o większej zawartości masy 

mięśniowej. Świadczy to o mniejszych wychyleniach środka ciężkości ciała w odpowiedzi na 

rotacyjny ruch płaszczyzny podparcia stóp u bardziej umięśnionych osób. 



Większa zawartość masy tłuszczowej ciała powodowała większe wartości wyników 

strategii motorycznej (MS) w warunkach dynamicznych (SOT4 – SOT 6) oraz w warunku 

statycznym przy braku bodźców wzrokowych (SOT 2). Oznacza to, że osoby o większej 

zawartości masy tłuszczowej wykazują tendencję do używania strategii stawu skokowego. 

Wzrost zawartości masy tłuszczowej ciała powodował także wydłużenie latencji (L) 

i zmniejszenie amplitudy (A) odpowiedzi posturalnej w teście kontroli motorycznej. Oznacza 

to, że osoby o większej zawartości masy tłuszczowej wolniej reagują na niespodziewane 

zaburzenia płaszczyzny podparcia stóp, ale reakcje te charakteryzuje mniejsza prędkość 

kątowa środka ciężkości ciała. 

Wzrost zawartości beztłuszczowej masy ciała powodował spadek wartości wyników 

analizy równowagi ciała (ES) i strategii motorycznej (MS) w warunkach statycznych (SOT 1 

– SOT 3) oraz w warunku dynamicznym odbywającym się przy zamkniętych oczach (SOT 5) 

w teście organizacji zmysłowej. Większa zawartość beztłuszczowej masy ciała miała także 

odzwierciedlenie w niższych wartościach całkowitego wyniku analizy równowagi (CES), co 

świadczy o mniejszych wychwianiach sylwetki w płaszczyźnie strzałkowej. Wraz ze 

wzrostem zawartości beztłuszczowej masy ciała obserwowano wzrost wartości wyników 

strategii motorycznej (MS) w warunkach odbywających się przy braku sygnału wzrokowego 

(SOT 2, SOT 5). Zawartość beztłuszczowej masy ciała korelowała także dodatnio z latencją 

(L) i amplitudą (A) odpowiedzi posturalnej w teście kontroli motorycznej. Wzrost zawartości 

beztłuszczowej masy ciała powodował także mniejsze odchylenia środka ciężkości ciała od 

położenia równowagi w odpowiedzi na ruch rotacyjny płaszczyzny podparcia stóp w warunku 

testu adaptacji powodującym zgięcie w stawach skokowych (ATU2-ATU5). 

WNIOSKI: Wiek osób badanych wpływał negatywnie na jakość kontroli posturalnej 

ocenianą metodą komputerowej posturografii dynamicznej. Niezależnie od dostępności 

i prawidłowości docierających do ciała informacji sensorycznych, większe wychwiania w 

kierunku przednio-tylnym obserwowano w grupie kobiet starszych. 

Parametrami najbardziej różnicującymi i najczulszymi na zachodzące w organizmie 

wraz z wiekiem zmiany są uzyskiwany na podstawie testu organizacji zmysłowej całkowity 

wynik analizy równowagi (CES) oraz uzyskiwany na podstawie testu kontroli motorycznej 

całkowity wynik analizy latencji odpowiedzi posturalnej (LC). 



Wyniki komputerowej posturografii dynamicznej w grupie kobiet po 60 roku życia 

zależały od wzrostu. Większy wzrost powoduje większe wychwiania w kierunku przednio-

tylnym w warunkach statycznych oraz dłuższy czas reakcji posturalnej. 

Wyniki komputerowej posturografii dynamicznej w grupie kobiet po 60 roku życia 

zależały od masy ciała i BMI osób badanych. Różnice kontroli równowagi obserwowano 

w rodzaju przyjmowanej strategii posturalnej – osoby otyłe charakteryzowała strategia stawu 

biodrowego, podczas gdy osoby o prawidłowej masie ciała przyjmowały strategię stawu 

skokowego. 

Zawartość masy mięśniowej, tłuszczowej i beztłuszczowej korelowała z wynikami 

komputerowej posturografii dynamicznej w grupie kobiet po 60 roku życia. W celu 

zmniejszenia prawdopodobieństwa ograniczenia sprawności i stabilności w podeszłym wieku, 

istotne jest zapobieganie gromadzeniu się tkanki tłuszczowej i utrzymywanie prawidłowej 

masy ciała. 

 


