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    Streszczenie.Choroba Parkinsona (PD) należy do grupy chorób neurodegeneracyjnych, 
która charakteryzuje się drżeniem, sztywnością mięśni oraz bradykinezją, mającymi wpływ 
na postawę ciała i zaburzenia posturalne (Benatru i wsp. 2008). Niestabilność postawy 
spowodowana jest dysfunkcją odruchów i jest ważnym czynnikiem przyczyniającym się do 
obniżenia jakości życia osób z chorobą Parkinsona (Jankovic 2008). U osób dotkniętych PD 
zaburzenia równowagi występują zarówno w czasie stania swobodnego, jak i w trakcie 

rozpoczęcia, zako czenia lub zmian kierunku ruchu (Dibble 2008, Galna 2013). W związku  
z tym celem pracy jest analiza parametrów posturograficznych podczas inicjacji chodu  

w różnych warunkach u osób z chorobą Parkinsona. W badaniach uczestniczyło 17 osób  
z chorobą Parkinsona w III stadium klinicznym choroby wg. skali Hoehn i Yahra (H&J),  

w fazie ON (wiek: 66±6,6 lat; masa ciała: 76±12,6 kg; wysokość ciała 168±5,4 cm) oraz 17 

osób starszych bez deficytów neurologicznych (wiek: 70,2±4,8 lat; masa ciała: 72,8±7,7 kg; 

wysokość ciała: 164,1±8,0 cm). Do przeprowadzenia bada  wykorzystano dwie platformy 
tensometryczne. Procedura obejmowała 3 fazy: stanie swobodne na platformie nr 1, przejście 
na platformę nr 2, stanie swobodne na platformie nr 2. Badanie przeprowadzono w 4 różnych 
warunkach pomiarowych: 1) przejście bez przeszkody, 2) przejście z przeszkodą, 3) wejście 
na stopie , 4) zejście ze stopnia. Czas trwania całej próby wynosił 35 sekund, każda próba 
była powtarzana trzykrotnie. Analizowane zmienne: czas fazy 2 [s], czas stabilizacji S1[s] 

(czas od utraty stabilności do kontaktu z drugą platformą), czas stabilizacji S2 [s] (czas od 

kontaktu z drugą platformą do odzyskania stabilności). Analiza wyników pokazała, że w obu 
badanych grupach występuje istotnie statystycznie wzrost czasu przejścia (czas fazy 2)  
w poszczególnych warunkach (PD: p=, 016, kontrolna: p=,000). Osoby z PD mają większe 
trudności z wchodzeniem na stopie , natomiast osoby zdrowe wykazują trudności ze 
schodzeniem ze stopnia. Grupa osób bez deficytów neurologicznych wykazuje istotny wzrost 

czasu odzyskania równowagi (czas S2) po przekroczeniu przeszkody, oraz w trakcie 

wchodzenia i schodzenia ze stopnia (p=,000), natomiast osoby z PD wykazują trudności  
w odzyskaniu równowagi we wszystkich warunkach, nawet bez dodatkowego utrudnienia 

(p>0,05). Wszystkie mierzone parametry były istotnie mniejsze w grupie kontrolnej,  
w porównaniu do grupy osób z PD (p<0.05). Różne warunki inicjacji chodu mogą zmieniać 
stabilność ciała. Większy wpływ zmieniających się warunków na zachowanie równowagi 

można zaobserwować u osób z PD, niż u osób zdrowych. 
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