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Streszczenie, Wst p. Różne formy stretchingu są powszechnie wykorzystywane w związku 
z aktywnością sportową, a także w procesie rehabilitacji pacjentów, w celu likwidacji 
przykurczów tkanek miękkich. O ile ten ostatni aspekt jest dość dobrze udokumentowany, to 
stosowaniu stretchingu przez sportowców towarzyszy wiele mitów. Doniesienia naukowe 

dotyczące skuteczności jego stosowania podczas rozgrzewki i wpływu na czynność mięśni 
bywają często sprzeczne. Niejednoznaczne są też wyniki bada  dotyczących wpływu 
stretchingu na zdolność utrzymania równowagi ciała. Dlatego celem pracy była ocena 
wpływu dwóch różnych form stretchingu mięśni kontrolujących staw skokowy na zdolność 
utrzymania równowagi w płaszczyźnie strzałkowej. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 24 młode zdrowe osoby, które losowo przydzielono do 
2 grup: (1) PNF (n = 12) – osoby, którym wykonano stretching PNF; (2) STAT (n = 12) – 

osoby, którym wykonano stretching statyczny. Badanie równowagi wykonano na platformie 

dynamometrycznej Kistler 9286 AA przy oczach zamkniętych w dwóch próbach: (a) stanie 

swobodne, (b) maksymalne wychylenie w przód. Obie próby przeprowadzono trzykrotnie: 

przed stretchingiem (T0), 1 min po stretchingu (T1), 20 min po stretchingu (T2). Na 

podstawie zarejestrowanych sygnałów kołysania ciała obliczono następujące miary 
równowagi w płaszczyźnie strzałkowej: odchylenie standardowe (SD), średnia prędkość 
(MV), wymiar fraktalny (FD), entropia (SE), częstotliwość (FR).  

Do oceny wpływu ćwicze  na równowagę zastosowano analizę wariancji ANOVA (2x3) dla 

dwóch grup i trzech powtarzanych pomiarów oraz test post hoc Tukey’a dla wybranych par 

wartości średnich. Różnice uznano za istotne statystycznie gdy p < 0,05. 

Wyniki. W grupie PNF w staniu swobodnym stwierdzono niższe wartości SE (p = 0,008) i 

FR (p = 0,01) dla T2 w porównaniu z T0. W tej samej grupie, podczas maksymalnego 

wychylenia w przód, zaobserwowano niższe wartości FD (p = 0,006) i FR (p = 0,03) dla T1 w 

porównaniu z T0 oraz niższe wartości MV (p = 0,02), FD (p = 0,004), SE (p = 0,03), FR (p = 

0,007) dla T2 w porównaniu z T0. W grupie STAT nie zanotowano żadnych zmian w 
równowadze uczestników w kolejnych pomiarach.  

Wnioski. Zastosowanie stretchingu PNF mięśni kontrolujących staw skokowy może 
wywierać pozytywny wpływ na zdolność utrzymania równowagi ciała w płaszczyźnie 
strzałkowej w krótkim czasie po jego zastosowaniu. Warto te badania kontynuować i 
rozszerzyć z udziałem grupy kontrolnej. Stretching statyczny wydaje się być obojętnym 
bodźcem dla mechanizmów odpowiedzialnych za stabilność posturalną. 
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