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Streszczenie. Postawę człowieka mimo niewielkiego punktu podparcia charakteryzuje 
pionowe ustawienie ciała względem osi długiej. Zmiany, jakie zaszły w trakcie ewolucji 
spowodowały, że człowiek jest bardziej podatny na utratę stabilności. W celu zapobiegnięcia 
niekontrolowanym upadkom niezbędne jest prawidłowe działanie układu równowagi, na 
który składa się współpraca układu nerwowo-mięśniowego. Każdy wysiłek fizyczny, jakiemu 
poddawane jest organizm człowieka wpływa na efektywność pracy układu szkieletowego. 
Skutkuje to zmniejszeniem siły oraz szybkości działania mięśni w tym mięśni posturalnych 
odpowiadających za utrzymanie pionowej postawy ciała. 

Celem pracy jest zbadanie wpływu zmęczenia mięśni posturalnych różnych poziomów 
(tułowia, ko czyn dolnych, całego ciała) oraz intensywności ćwicze  na rzut środka ciężkości 
na podłoże. Ponadto za cel obrano określenie wpływu czynników swoistych na wielkość 
analizowanych parametrów. Do czynników tych należą płeć, wskaźnik BMI, urazy ko czyn 
dolnych oraz wady kręgosłupa. 

Badania wykonano na grupie 17 dorosłych osób. Do wykonania pomiarów w warunkach 
statycznych wykorzystano platformę stabilometryczną ALFA. Umożliwiło to określenie 
przemieszcze  ogólnego środka ciężkości (COG) z punktu położenia równowagi. Pomiary 
przeprowadzono w warunkach kontroli wzrokowej z wykorzystaniem biofeedbacku oraz bez 

biofeedbacku. Do analizy statystycznej otrzymanych wyników zastosowano program 

STATISTCA 10.  

Na podstawie przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż wysiłek zarówno umiarkowany jak i 
intensywny wpływa na zmianę COG na podłoże. Porównując te dwa rodzaje zmęczenia 
można stwierdzić, że różnice istotne statystycznie dla równowagi człowieka zauważono 
jedynie po wysiłku intensywnym. Odnotowano także istotność sprzężenia zwrotnego na 
zmniejszenie przemieszcze  COG. Określenie znaczenia zmęczenia mięśni na wybrane cechy 
swoiste dało informacje, iż nie mają one znaczącego wpływu na stabilność posturalną ciała 
człowieka. 

Brak istotności cechy swoistych na zmianę położenia punktu równowagi mógł być związany 
z niewielką grupą osób biorących udział w badaniu, a co za tym idzie niewystarczającą liczbą 
wyników do analizy. 
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