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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 zastosowania biofeedbacku na stabilność posturalną osób 
młodych po wysiłku fizycznym oraz wskazanie obszarów aplikacyjnych biofeedbacku. 

 
2. MATERIAŁ I METODY 
 
Badaniu poddano 28 studentów. Pomiary parametrów masy i wysokości ciała wykonano przy 
użyciu wagi lekarskiej (Grundig GMK1210, d=0,1kg) oraz wzrostomierza (Charder HM200D, 
d=1mm). Ocenę długości ścieżki oraz pola powierzchni utworzonego przez analizę 
przemieszczenia rzutu środka ciężkości wykonano z wykorzystaniem platformy 
stabilometrycznej ALFA (Technomex). Badania wykonywano kolejno w 4 powtórzeniach po 
30 sekund: bez zmęczenia z oczami otwartymi (O.O.) oraz w obecności sprzężenia zwrotnego 
- obserwacji położenia rzutu środka ciężkości w czasie rzeczywistym (S.Z.). Analogiczne 
pomiary przeprowadzono po wysiłku fizycznym jakim był bieg.  
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3. WYNIKI 
 
Uzyskano wyniki pomiarów długości ścieżki oraz pola powierzchni. Długość ścieżki rzutu 
środka ciężkości definiowana jest jako suma wszystkich odcinków linii łamanej, stanowiącej 
trajektorię ruchów środka ciężkości w płaszczyźnie XY. Natomiast pole powierzchni stanowi 
powierzchnia wieloboku utworzonego przez tę łamaną. 
Wartości średnich wyników serii pomiarowych bez zmęczenia i po wysiłku fizycznym 
przedstawiono w tab. 1. Wyznaczono różnice wartości wyników w próbie z oczami otwartymi 
(O.O.) oraz w obecności sprzężenia zwrotnego (S.Z.), które wykazują że zastosowanie 
biofeedbacku wpływa na zmniejszenie długości ścieżki oraz pola powierzchni, w odniesieniu 
do wyników uzyskiwanych bez zastosowania biofeedbacku. 
 

Tab. 1. Wartości uzyskanych wyników 
  O.O. S.Z. 

Długość ścieżki Bez zmęczenia 25,40cm 19,34cm 
Po wysiłku 30,82cm 25,67cm 

Pole powierzchni Bez zmęczenia 2,57cm2 1,34cm2 
Po wysiłku 2,71cm2 1,82cm2 

 
4. WNIOSKI 
 
Powysiłkowe zwiększenie wartości długości ścieżki oraz pola powierzchni, wykreślonych za 
pomocą trajektorii ruchu rzutu środka ciężkości, pozwala wywnioskować, iż wysiłek fizyczny 
wpływa na zmiany stabilność postawy. Zastosowanie biofeedbacku pozwala na istotną 
poprawę stabilności poprzez obniżenie wartości zarówno długość ścieżki, jak również pola 
powierzchni. Zjawisko to jest możliwe do osiągnięcia zarówno przed wysiłkiem fizycznym, jak 
również po wysiłku fizycznym o zróżnicowanej intensywności.  
Na podstawie niniejszych wyników możliwe jest wskazanie obszarów aplikacyjnych 
biofeedbacku. Zauważa się, że biofeedback może być z powodzeniem stosowany w przypadku 
osób pracujących przy znacznym obciążeniu fizycznym, od których wymaga się precyzyjnego 
działania. Stwierdzenie to może dotyczyć: lekarzy (operatorów chirurgicznych), żołnierzy 
wojsk specjalnych np. snajperów, operatorów dużych dźwigów, czy też prac wykonywanych 
w ekstremalnych warunkach np. kosmonauci, a także sportowców w dyscyplinach takich jak 
strzelectwo sportowe, łucznictwo czy biathlon.  
 
 
LITERATURA 

 
[1] Blaszczyk, J.W., P.D. Hansen, and D.L. Lowe, Evaluation of the postural stability in man: 

movement and posture interaction. Acta Neurobiol Exp (Wars), 1993. 53(1), s. 155-60. 
[2] Varela, D.G., J.A. Carneiro, and J.F. Colafemina, Static postural balance study in patients with 

vestibular disorders using a three dimensional electromagnetic sensor system. Braz 
J Otorhinolaryngol, 2012. 78(3), s. 7-13. 

[3] Ortiz-Gutierrez, R., et al., A telerehabilitation program improves postural control in multiple 
sclerosis patients: a Spanish preliminary study. Int J Environ Res Public Health, 2013, 10(11), s. 
5697-710. 

 


