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   Streszczenie Cel. Celem badań była ocena wpływu siły mięśni kończyn dolnych (mięśnia 
czworogłowego uda, trójgłowego łydki, mięśni kulszowo-goleniowych i przywodzicieli stawu 
biodrowego) na stabilność postawy starszych kobiet i mężczyzn z uwzględnieniem 
aktywności fizycznej.  
Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 113 osób w wieku powyżej 60 lat (73,35 ± 
7,05 lat), którzy zostali podzieleni na grupę osób aktywnych i nieaktywnych fizycznie. 
Pomiar siły mięśni przeprowadzono przy pomocy dynamometru ręcznego (SAUTER, FK 1K 
AFK02 AC45). Do oceny stabilności posturalnej wykorzystano testy “Wstań i Idź” i „Zasięgu 
Funkcjonalnego Duncana”.  
Wyniki. Osoby aktywne fizycznie charakteryzowały się większą siłą mięśni niż osoby 
nieaktywne (p≤0.001). W przypadku mięśnia czworogłowego uda i mięśni grupy kulszowo-
goleniowej różnice w średnich wartościach siły mężczyzn i kobiet były istotnie większe u 
osób aktywnych fizycznie niż u osób nieaktywnych. 
Zarówno u osób aktywnych fizycznie jak i nieaktywnych krótszy czas wykonania testu 
„Wstań i Idź” współwystępował z większą siłą wszystkich badanych mięśni (od r=-0.28 do 
r=-0.48) z wyjątkiem mięśnia trójgłowego łydki. U osób aktywnych fizycznie wyniki testu 
„Zasięgu Funkcjonalnego Duncana” istotnie korelowały (r=0.34) z siłą mięśnia trójgłowego 
łydki.   
Wnioski. Siła mięśni kończyn dolnych starszych kobiet i mężczyzn jest zdecydowanie 
wyższa w grupie osób aktywnych fizycznie. W zakresie wszystkich badanych grup 
mięśniowych mężczyźni wykazują większą siłę niż kobiety. U starszych mężczyzn 
nieaktywnych fizycznie obserwuje się duży ubytek siły mięśnia czworogłowego uda i mięśni 
kulszowo-goleniowych. Poziom siły tych mięśni osiąga wartości zbliżone do wartości 
obserwowanych u nieaktywnych kobiet.  Siła mięśnia czworogłowego uda, mięśni kulszowo-
goleniowych i przywodzicieli stawu biodrowego są dobrymi predyktorami wyników testu 
„Wstań i Idź”, a siła mięśnia trójgłowego łydki jest predyktorem wyników testu „Zasięgu 
Funkcjonalnego Duncana”. 
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