
Katarzyna MIKOŁAJCZYK, Koło Naukowe „TechMed Team”, Zakład Inżynierii 
Biomedycznej, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich 
w Bydgoszczy 
Marek ANDRYSZCZYK, Zakład Inżynierii Biomedycznej, Uniwersytet Technologiczno-
Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy 

 
 
 

WPŁYW OBCIĄŻEŃ TORNISTRA ORAZ BIOFEEDBACKU NA 
ZACHOWANIE ŚRODKA CIĘŻKOŚCI CIAŁA 

 
 

IMPACT OF LOADS BACKPACK AND BIOFEEDBACK ON 
MAINTAIN THE CENTER OF GRAVITY OF THE BODY 

 
Słowa kluczowe: środek ciężkości, równowaga ciała człowieka, 
biofeedback, platforma stabilograficzna 

 
1. WSTĘP 
 

Swoboda, z którą zdrowy człowiek zachowuje równowagę w pozycji stojącej powoduje, 
że stabilność posturalna jest uważana za rzecz oczywistą, niewymagającą zaangażowania 
ani wysiłku. Złożoność procesu kontroli równowagi można dostrzec w momencie jej 
pogorszenia na skutek zmian chorobowych czy starzenia [1]. Rezultatem zaburzeń kontroli 
równowagi jest niestabilność postawy, która w pewnych przypadkach może prowadzić do 
upadku. 

Na dokładność kontroli położenia rzutu środka ciężkości wpływa między innymi siła 
mięśniowa, sprawność zmysłu równowagi i kontroli wzrokowej. Wizualizacja, zwana 
biofeedbackiem, wzmacnia biologiczne sprzężenie zwrotne, a jej używanie może pomagać 
w rehabilitacji i przywracaniu kontroli równowagi [2]. 

Celem pracy było określenie wpływu obciążenia i biofeedbacku na parametry 
stabliogramu. 

 
 

2. METODOLOGIA BADAŃ 
 

Analizowana grupa liczyła 32 osoby, w tym 14 kobiet i 18 mężczyzn. Kryteriami 
wyłączenia z badania były stwierdzone: otyłość i niedowaga, schorzenia kręgosłupa i kończyn 
dolnych, choroby neurologiczne oraz niepełnosprawność ruchowa. 

Pomiary parametrów masy ciała i wzrostu wykonano przy użyciu elektronicznej wagi 
lekarskiej (RadWag). Ocenę długości ścieżki oraz pola powierzchni utworzonego przez 
analizę przemieszczenia środka ciężkości wykonano z wykorzystaniem platformy 
stabilometrycznej ALFA firmy Technomex. Długość ścieżki środka ciężkości to suma 
wszystkich odcinków linii łamanej, czyli trajektorii ruchów środka ciężkości na płaszczyźnie 
XY. Pole powierzchni jest powierzchnią wieloboku utworzonego przez tą łamaną. 
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Badania wykonywano kolejno w 4 powtórzeniach po 30 sekund: najpierw bez obciążenia, 
następnie z obciążeniem umieszczonym na plecach, dwa pomiary z oczami otwartymi (O.O.) 
oraz dwa pomiary w obecności sprzężenia zwrotnego (S.Z.). Obciążenie umieszczone było na 
plecach osób badanych w okolicach środka ciężkości i stanowiło 10% masy osoby badanej. 

 
 

3. WYNIKI  
 

W pierwszej serii pomiarów bez obciążenia pleców uzyskano średnie wyniki długości 
ścieżki dla O.O. 24,18cm, a dla S.Z. 19,50cm. Dla próby z obecnym obciążeniem wyniki 
średnie dla próby O.O. wyniosły 24,85cm, a dla S.Z. 24,14cm. Wpływ biofeedbacku na 
uzyskane wartości dał różnice istotne statystycznie z p<0,001 między grupami bez 
obciążenia. W obecności obciążenia na plecach wyniki nie różniły się w istotny statystycznie 
sposób. 

Średnie wyniki dla pola powierzchni uzyskane bez obciążenia wyniosły odpowiednio dla 
O.O. 1,78cm2 oraz dla S.Z. 2,20cm2, a w obecności obciążenia na plecach odpowiednio dla 
O.O. 1,63cm2, a dla S.Z. 1,65cm2. Wyniki nie różniły się statystycznie miedzy sobą. 

Analiza porównująca rezultaty otrzymane bez obciążenia i z obciążeniem na plecach dla 
O.O. oraz S.Z. pokazuje, że badani uzyskiwali istotne statystycznie niższe rezultaty dla 
długości ścieżki i pola powierzchni ścieżki nie mając obciążenia na plecach z p<0,05. 

 
 

4. DYSKUSJA 
 

Zwiększenie długości i pola powierzchni ścieżki związane jest z wiekiem osób badanych, 
chorobami, chorobami neurodegeneracyjnymi oraz wstępnym zmęczeniem mięśni 
posturalnych i ich siłą. Uzyskane wyniki potwierdzają związek poprawy stabilności i wpływu 
kontroli wzroku na parametry długości i pola powierzchni stabilogramu oraz negatywnego 
wpływu obciążenia na oba analizowane parametry. 

W niniejszej pracy uzyskano wyniki zgodne z rezultatami osiąganymi przez innych 
badaczy dla młodych osób, niemających problemów z otyłością i chorobami 
neurodegeneracyjnymi [3]. 
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