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Streszczenie
Wprowadzenie. W grupie osób powyżej 65. r.ż. upadki są główną przyczyną urazów, co stanowi ogrom-
ny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny. U osób starszych obserwuje się poszerzenie rozstawu stóp 
podczas chodu oraz wydłużenie czasu trwania fazy obunożnego podporu, maleje także wysokość podno-
szenia kończyn nad podłożem. W wyniku tych zmian oraz chorób współistniejących osoby starsze poruszają 
się w wolniej, asekuracyjnie, w sposób zapewniający większą stabilność, chroniący przed upadkiem. Wystę-
powanie upadków u osób starszych, zwłaszcza zakończonych urazem z możliwym powikłaniem w postaci 
złamania, to jeden z głównych problemów geriatrycznych, który istotnie wpływa na jakość życia. Postrze-
ganie osób starszych w sposób holistyczny, jako istot bipsychospołecznych, może znacznie wpłynąć na po-
prawę jakości ich życia. Do działań zmniejszających ryzyko upadków należy fizjoterapia ukierunkowana na 
wzmacnianie siły mięśniowej, poprawę równowagi oraz chodu. Terapię oraz ocenę zarówno równowagi, 
jak i siły mięśniowej umożliwiają platformy stabilometryczne.

Cel pracy. Głównym celem pracy była ocena wpływu innowacyjnych rozwiązań terapeutycznych włączo-
nych w proces rehabilitacji osób starszych przebywających na leczeniu sanatoryjnym jako elementu profi-
laktyki upadku.

Materiał i metody. W badaniach wzięło udział 61 osób powyżej 60. r.ż., które podczas leczenia uzdro-
wiskowo-sanatoryjnego korzystały z zabiegów zaordynowanych przez lekarza oraz były poddawane tre-
ningowi na platformie stabilometrycznej. Trening ten obejmował zadania terapeutyczne wpływające na: 
pamięć, planowanie ruchów zamierzonych, precyzję ruchów, podzielność uwagi, ruchy funkcjonalne, rów-
nowagę i balans.

Wyniki. Różnice między I a II pomiarem w teście Romberga przy oczach otwartych dotyczyły średniej pręd-
kości w płaszczyźnie strzałkowej, która była istotnie wyższa w pomiarze I (34,97) niż w pomiarze II (0,74). 
Różnice te były istotne statystycznie p = 0,0080.

Wnioski. Wykorzystanie platformy stabilometrycznej w treningu równowagi ciała w relatywny sposób 
wpływa na poprawę równowagi i balansu ciała.
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Wprowadzenie

Wyniki prognozy ludności w Polsce na lata 2014–2050 
wskazują na pogłębianie się procesu starzenia się spo-
łeczeństwa. W Polsce pod koniec 2013 r. liczba ludno-
ści wynosiła 38,5 mln, z czego 5,7 mln (14,7%) to osoby 
w wieku 65 lat i więcej. Pod koniec 2015 r. osoby powyżej 
65. r.ż. stanowiły blisko 23% ludności Polski.1

Upadki seniorów, czyli osób powyżej 65. r.ż., stanowią 
ogromny problem medyczny, społeczny i ekonomiczny. 
Do profilaktyki upadków zaliczamy fizjo terapię ukierun-
kowaną na wzmacnianie siły mięśniowej, poprawę rów-
nowagi oraz chodu.2,3 Występowanie upadków, zwłaszcza 
zakończonych urazem z możliwym powikłaniem w po-
staci złamania, to u osób starszych jeden z głównych pro-
blemów geriatrycznych.4 Szacuje się, że co 3. osoba po-
wyżej 65. r.ż. jest narażona na upadek przynajmniej raz 
w roku, natomiast w przypadku osób powyżej 80. r.ż. od-
setek ten sięga nawet 50%.5 W grupie szczególnie wy-
sokiego ryzyka znajdują się kobiety, najczęściej w wieku 
ok. 80 lat, co jest ściśle powiązane z występowaniem oste-
oporozy.6

U osób starszych obserwuje się poszerzenie rozstawu 
stóp podczas chodu oraz wydłużenie czasu trwania fazy 
obunożnego podporu, dodatkowo maleje wysokość pod-
noszenia kończyn nad podłożem. W wyniku tych zmian 
seniorzy poruszają się wolniej, asekuracyjnie, w sposób 
zapewniający większą stabilność, chroniący przed upad-
kiem. Taki sposób chodzenia wpływa jednak na zwięk-
szenie ryzyka upadków.7,8 Kluczową rolę w zapobieganiu 
upadkom odgrywa równowaga oraz siła mięśniowa. Tera-
pię oraz ocenę zarówno równowagi, jak i siły mięśniowej 
umożliwiają platformy stabilometryczne.9

Celem pracy była ocena wpływu innowacyjnych roz-
wiązań terapeutycznych włączonych w proces rehabilita-
cji osób starszych przebywających na leczeniu uzdrowi-
skowym jako elementu profilaktyki upadku.

Materiał i metody

Grupę badaną stanowiło 61 pacjentów Działu Uspraw-
niania Leczniczego, którzy byli objęci leczeniem uzdro-
wiskowo-sanatoryjnym w sanatorium w Krynicy-Zdroju. 
Wiek włączonych do badania osób mieścił się w przedzia-
le 60–85 lat, a średnia wieku wynosiła 68,4 roku. Badania 
prowadzono w okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. Pa-
cjenci zostali poinformowani o celowości badań, wyrazili 
również zgodę na uczestnictwo.

W badaniach posłużono się metodą sondażu diagno-
stycznego. Poddano analizie dostępną dokumentację me-
dyczną, co umożliwiło ustalenie schorzenia podstawo-
wego, współistniejących chorób i  przebytych urazów. 
Dokonano określenia głównych problemów związanych 
z zachowaniem równowagi. Podstawowym narzędziem 
badawczym była platforma stabilometryczna ALFA wy-
posażona w oprogramowanie VAST.REHAB, które umoż-
liwia kompleksowe prowadzenie oraz dokumentowanie 
podjętego procesu rehabilitacji za sprawą audiowizualne-
go biofeedbacku. Program VASR.REHAB pozwala na ćwi-
czenie funkcji poznawczych i ruchowych.

Wyniki badań opracowano statystycznie. W przypadku 
zmiennych o charakterze nominalnym posłużono się te-
stem niezależności χ2. W przypadku zmiennych ilościo-
wych przy powtarzanych pomiarach użyto testu znaków 
rangowanych Wilcoxona. W pracy przyjęto poziom istot-

Abstract
Background. In people over 65 years of age, falls are the main cause of injuries, which constitutes a huge medical, social and economic burden. Falls are one 
of the major geriatric problems, which significantly affect the quality of life of elderly people, especially if they result in an injury with a possible complication 
in the form of a fracture. Perceiving the elderly in a holistic way as biopsychosocial beings can significantly improve their quality of life. The prevention of falls 
comprises primarily physical therapy aimed at strengthening muscles as well as improving balance and walking. Therapy and the assessment of both balance and 
muscle strength are possible due to stabilometric platforms.

Objectives. The main aim of the study was to assess the impact of innovative therapeutic solutions involved in the rehabilitation process of elderly people undergo-
ing sanatorium treatment as an element of fall prevention.

Material and methods. The study included 61 people over 60 years of age who, during their stays at a spa or a sanatorium, used the treatments ordered by their 
doctors and were subjected to a workout on a stabilometric platform. The training comprised therapeutic tasks that influenced memory, planning of aimed move-
ments, movement precision, divisibility of attention, functional movements, and balance.

Results. The differences between the 1st and 2nd measurement in the Romberg test with eyes open regarded the mean velocity in the sagittal plane, which was 
statistically significantly higher in measurement I (34.97 mm/s) than in measurement II (0.74 mm/s) (p = 0.0080).

Conclusions. The use of a stabilometric platform for training the body balance relatively improves the body balance.

Key words: elderly people, fall prevention, stabilometric platform
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ności p < 0,05. Obliczenia przeprowadzono z wykorzysta-
niem programu IBM SPSS Statistics 20.

Kryteria włączenia:
 – wiek wczesnej starości: 60–85 lat;
 – zgoda pacjenta na przeprowadzenie badań;
 – stan psychiczny umożliwiający kontakt z pacjentem;
 – w wywiadzie chorobowym dolegliwości ortopedyczne 
lub neurologiczne.
Kryteria wyłączenia:

 – niespełnienie kryteriów włączenia;
 – protezy kończyn dolnych;
 – zaburzenia poznawcze uniemożliwiające zrozumienie ba-
dania (Krótka Skala Oceny Stanu Umysłowego –  MMSE 
<24 punktów);

 – znaczny stopień niesprawności ruchowej uniemożliwia-
jący przeprowadzenie badania.
Osoby, które wyraziły chęć uczestnictwa w badaniu, 

były badane 2-krotnie: w 1. dniu oraz po 10 dniach tre-
ningów z wykorzystaniem platformy stabilometrycznej 
ALFA. W 1. dniu wykonano testy: Romberga, dystrybu-
cji obciążeń oraz test dynamiczny. Następnie przez 10 ko-
lejnych dni pacjenci poddawani byli treningowi na plat-
formie stabilimoetrycznej oraz korzystali z  zabiegów 
kinezyterapeutycznych, fizykoterapeutycznych i balneo-
logicznych zaordynowanych przez lekarza w toku leczenia 
uzdrowiskowego, ukierunkowanych na działanie przeciw-
bólowe. Program treningowy na platformie trwał 15 min 
i obejmował zestaw 6 zadań terapeutycznych wpływają-
cych na: pamięć, planowanie ruchów zamierzonych, pre-
cyzję ruchów, podzielność uwagi, ruchy funkcjonalne, 
równowagę i balans.

Wyniki

W badaniach wzięło udział 61 osób powyżej 60. r.ż. 
– 32 kobiety i 29 mężczyzn. Dolegliwości ortopedycz-
ne miało 67,2% (n = 41), natomiast neurologiczne 32,8%  
(n = 20) pacjentów. W badanej grupie najczęściej wy-
stępującymi schorzeniami wśród kobiet (56,1%) były 
schorzenia ortopedyczne, a w grupie mężczyzn (55,0%) 
– schorzenia neurologiczne. Grupę wiekową 60–67 lat 
stanowiło 50,8% badanych osób (n = 31), 68–74 lat mia-
ło 37,7% badanych (n = 23), a 75–85  lat – 11,5% osób 
(n = 7). Wśród pacjentów ortopedycznych najwięcej było 
osób w wieku 68–74 lat (53,7%), natomiast w grupie pa-
cjentów neurologicznych dominowały osoby mające 
60–67 lat (85,0%).

Na podstawie wzrostu i masy ciała obliczono wartość 
wskaźnika BMI, a uzyskane wyniki odniesiono do norm. 
Wartość wskaźnika BMI w normie miało 31,1% senio-
rów (n = 19). Nadwagę stwierdzono u 42,6% osób (n = 26), 
a otyłość występowała u 26,2% z nich (n = 16).

Aktywnych zawodowo było 49,2% badanych (n = 30). 
Nie pracowało zawodowo 50,8% osób (n = 31). Dolegli-
wości ortopedyczne dotyczyły częściej osób z wykształ-

ceniem średnim (39,0%), a neurologiczne – głównie ba-
danych z  wykształceniem wyższym (65,0%). Poziom 
istotności zależności pomiędzy zmiennymi określono na 
p = 0,0245.

Najczęściej powodem powstania schorzenia był uraz/
wypadek (37,7%) lub wiek (31,1%). W przypadku 26,2% 
osób (n = 16) schorzenie pojawiło się po operacji, a u nie-
licznych – 4,9% było wrodzone. Zabezpieczenie ortope-
dyczne stosowało 42,6% osób (n = 26). Najczęściej były to 
kule (n = 13), rzadziej laska (n = 7), balkonik (n = 2) lub 
gorset ortopedyczny (n = 2). Nie stosowało zabezpiecze-
nia ortopedycznego 57,4% seniorów (n = 35).

W  ostatnim roku upadkowi uległo 68,9% badanych 
(n = 42), a 31,1% (n = 19) nie doświadczyło tego przy-
krego zdarzenia. Wystąpienie upadku w ciągu ostatnich 
12 miesięcy nie wiązało się istotnie z rodzajem dolegli-
wości (p = 0,3084). Badani seniorzy zarówno ze scho-
rzeniami ortopedycznymi (73,1%), jak i neurologicznymi 
(68,8%) ulegali upadkom rzadziej niż raz w miesiącu. Po-
ziom istotności zależności pomiędzy zmiennymi określo-
no na poziomie p = 0,0328.

Osoby zmagające się z dolegliwościami ortopedyczny-
mi częściej miały zaburzenia równowagi podczas wstawa-
nia (86,5%), a pacjenci z dolegliwościami neurologiczny-
mi – zaburzenia równowagi podczas chodzenia po domu 
(75,0%). Różnice te były istotne statystycznie: p = 0,0001.

Wykazano, że po alkohol częściej sięgały osoby z dole-
gliwościami ortopedycznymi niż dolegliwościami neu-
rologicznymi. Poziom istotności zależności pomiędzy 
zmiennymi wyniósł p = 0,0050.

Po wyroby nikotynowe również istotnie częściej sięga-
li badani z dolegliwościami ortopedycznymi (39,0%) niż 
neurologicznymi (5,0%). Poziom istotności zależności po-
między zmiennymi był równy p = 0,0054.

Aktywność fizyczną podejmowały częściej osoby z do-
legliwościami neurologicznymi (95,0%) niż dolegliwościa-
mi ortopedycznymi (41,5%). Poziom istotności zależności 
pomiędzy zmiennymi określono na poziomie p = 0,0002, 
a preferowaną formą aktywności fizycznej były spacery.

W badaniach własnych nie stwierdzono istotnych sta-
tystycznie różnic między wynikami testu Romberga za-
równo w I, jak i II pomiarze przy oczach otwartych, biorąc 
pod uwagę pacjentów zmagających się z dolegliwościa-
mi ortopedycznymi i neurologicznymi. Różnice między 
I i II pomiarem w teście Romberga przy oczach otwar-
tych dotyczyły średniej prędkości w płaszczyźnie strzał-
kowej (średnia prędkość Y mm/s), która była istotnie wyż-
sza w I (34,97) niż w II (0,74) pomiarze. Różnice te były 
istotne statystycznie: p = 0,0080. Mediana czasu dla gru-
py badanej w I pomiarze wyniosła 1,00 mm/s, a podczas 
pomiaru II – 0,76 mm/s. Oznacza to, że osoby badane 
podczas pomiaru I potrzebowały więcej czasu, by uzy-
skać równowagę w pozycji pionowej. Pozostałe mierzone 
parametry, w tym średnia prędkość w płaszczyźnie czo-
łowej (średnia prędkość X mm/s), nie różniły się istotnie 
w poszczególnych próbach (tabela 1). 
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Biorąc pod uwagę grupę pacjentów ze schorzeniami or-
topedycznymi, w  teście Romberga przy oczach otwar-
tych wykazano różnicę dla średniej prędkości Y: w po-
miarze I  wynosiła ona 51,63  mm/s, a  w  pomiarze  II 
tylko 0,77 mm/s. Różnica ta była istotna statystycznie: 
p = 0,0095. Mediana czasu dla badanej grupy ze schorze-
niami ortopedycznymi w pomiarze I wyniosła 0,93 cm/s, 
a podczas pomiaru II – 0,79 cm/s. Oznacza to, że senio-
rzy podczas pomiaru I potrzebowali więcej czasu, by uzy-
skać równowagę w pozycji pionowej. W pozostałych mie-
rzonych parametrach nie wykazano znaczących różnic 
( tabela 2).

W toku przeprowadzonej analizy nie wykazano różnic 
istotnych statystycznie w grupie osób ze schorzeniami 
neurologicznymi dla testu Romberga w próbie z oczami 
otwartymi. Szczegółowe informacje zawarto w tabeli 3.

Zaobserwowano, że im wyższa wartość wskaźnika BMI, 
tym wyższe wartości średniego odchylenia X przy oczach 
otwartych w pomiarze I (rho = 0,255; p = 0,0469). Podobną 
relację (wyższe wartości BMI = wyższe wyniki pomiarów) 
odnotowano w momencie pomiaru I dla oczu otwartych 
w przypadku takich parametrów, jak: średnie odchyle-
nie X cm/s (p = 0,0471), długość ścieżki (p = 0,0060), ob-
szar cm2 (p = 0,0097) oraz obszar oczy otwarte / oczy 
zamknięte (p = 0,0025). Wpływ wartości BMI na wyniki 

Tabela 1. Różnice między I a II pomiarem w teście Romberga w próbie z otwartymi oczami w grupie wszystkich pacjentów

Table 1. Differences between measurements I and II in the Romberg test with eyes open

Parametr
Średnie 

odchylenie X 
[mm]

Średnie 
odchylenie Y

[mm]

Średnia 
prędkość X 

[mm/s]

Średnia
prędkość Y 

[mm/s]

Długość ścieżki 
[mm]

Obszar
[cm²]

Pomiar I

M –0,07 –0,37 0,93 34,97 51,70 10,70

SD 0,47 1,58 0,53 265,81 30,45 17,67

Me 0,00 0,00 0,84 1,00 42,29 3,62

min. –1,96 –4,29 0,27 0,00 15,89 0,67

maks. 0,75 2,91 2,53 2077,00 135,30 80,40

Pomiar II

M 0,01 –0,40 0,77 0,74 45,90 13,65

SD 0,16 1,01 0,47 0,41 25,85 25,69

Me 0,00 –0,06 0,68 0,76 42,09 4,00

min. –0,37 –3,96 0,00 0,00 13,69 0,00

maks. 0,36 1,00 2,00 2,00 137,00 150,00

Z –0,80 –0,46 –0,96 –2,65 –0,65 –0,25

p 0,4256 0,6449 0,3376 0,0080 0,5156 0,8042

M – średnia; SD – odchylenie standardowe; Me – mediana; Z – rozkład normalny; p – poziom istotności statystycznej.

Tabela 2. Test Romberga przy oczach otwartych – różnice między I a II pomiarem w grupie osób mających dolegliwości ortopedyczne

Table 2. Romberg test with eyes open – differences between measurements I and II in the group of people with orthopedic disorders 

Parametr
Średnie 

odchylenie X 
[mm]

Średnie 
odchylenie Y 

[mm]

Średnia 
prędkość X 

[mm/s] 

Średnia 
prędkość Y 

[mm/s] 

Długość ścieżki 
[mm] 

Obszar
[cm²] 

Pomiar I

M –0,09 –0,55 0,95 51,63 54,85 11,39

SD 0,55 1,39 0,55 324,22 31,47 19,25

Me 0,00 –0,08 0,77 0,93 43,22 3,99

min. –1,96 –4,29 0,27 0,28 15,89 0,67

maks. 0,75 2,13 2,53 2077,00 135,30 80,40

Pomiar II

M 0,01 –0,46 0,84 0,77 47,35 12,71

SD 0,14 1,04 0,43 0,31 23,16 17,90

Me –0,01 –0,16 0,83 0,79 47,40 4,24

min. –0,37 –3,96 0,22 0,25 13,69 0,61

maks. 0,36 0,45 1,54 1,43 85,23 47,70

Z –0,35 –0,48 –0,12 –2,60 –0,58 –0,18

p 0,7266 0,6283 0,9037 0,0095 0,5640 0,8611

M – średnia; SD – odchylenie standardowe; Me – mediana; Z – rozkład normalny; p – poziom istotności statystycznej.
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pomiaru II przy oczach otwartych nie był istotny staty-
stycznie. Szczegółowe informacje zawarto w tabeli 4.

Stwierdzono, że w pomiarze I osoby z wyższymi war-
tościami BMI stawiały więcej kroków (rho  =  0,268; 
p = 0,0366). W przypadku pomiaru II stwierdzono, że 
osoby z wyższym BMI uzyskiwały wyższe wyniki średniej 
zmiany odchylenia kąta na krok (rho = 0,259; p = 0,0442). 
Szczegółowe informacje zawarto w tabeli 5.

Wykazano, że osoby, które doznały upadków w ostatnim 
roku, uzyskały wyższe wyniki niż seniorzy, którzy nie do-
świadczyli tego przykrego zdarzenia w tym czasie w zakre-
sie takich wskaźników, jak średnie odchylenie Y przy oczach 
otwartych w pomiarze I (p = 0,0014) oraz w pomiarze II w za-
kresie średniego odchylenia X cm/s przy oczach otwartych 
(p = 0,0450). Szczegółowe informacje zawarto w tabeli 6.

Omówienie

Stały wzrost średniej długości życia i ujemny przyrost 
naturalny powodują coraz większy odsetek osób powyżej 
65. r.ż. Prognozuje się, iż w Polsce w 2050 r. nastąpi zwięk-
szenie liczby osób w wieku 65 lat i więcej do 33%. Proble-
my, z jakimi borykają się seniorzy, są najczęściej złożone 
i stanowią wyzwania dla współczesnej medycyny.10

Upadki i  zaburzenia mobilności wchodzą w  skład 
tzw. wielkich zespołów geriatrycznych. U osób w wieku 
podeszłym powodują poważne następstwa, takie jak zła-
mania, które w konsekwencji unieruchomienia zwiększa-
ją śmiertelność i dlatego są jednym z wyzwań współczes-
nej geriatrii.10,11

Tabela 3. Test Romberga przy oczach otwartych – różnice między I a II pomiarem w grupie osób zmagających się z dolegliwościami neurologicznymi

Table 3. Romberg test with eyes open – differences between measurements I and II in the group of people with neurologic disorders

Parametr
Średnie 

odchylenie X 
[mm] 

Średnie 
odchylenie Y 

[mm] 

Średnia 
prędkość X 

[mm/s] 

Średnia 
prędkość Y 

[mm/s] 

Długość ścieżki 
[mm] 

Obszar
[cm²] 

Pomiar I

M –0,03 –0,02 0,90 0,82 45,23 9,27

SD 0,25 1,89 0,49 0,42 27,89 14,23

Me 0,00 0,04 1,00 1,00 33,00 3,31

min. –0,53 –4,29 0,32 0,00 18,93 0,67

maks. 0,58 2,91 2,53 1,82 135,30 62,81

Pomiar II

M 0,03 –0,27 0,63 0,66 42,95 15,59

SD 0,20 0,96 0,53 0,56 31,12 37,46

Me 0,02 0,00 0,49 0,48 27,98 3,02

min. –0,37 –3,96 0,00 0,00 19,41 0,00

maks. 0,36 1,00 2,00 2,00 137,00 150,00

Z –1,17 –1,10 –1,25 –0,89 –0,71 –0,97

p 0,2420 0,2702 0,2106 0,3748 0,4774 0,3309

M – średnia; SD – odchylenie standardowe; Me – mediana; Z – rozkład normalny; p – poziom istotności statystycznej.

Tabela 4. Wartość BMI a parametry oceny równowagi przy oczach 
otwartych, N = 61

Table 4. Body mass index (BMI) value and the parameters of balance 
assessment with eyes open, N = 61

BMI Pomiar I Pomiar II

Średnie odchylenie 
X [cm] – pomiar I

rho 0,255 0,142

p 0,0469 0,2765

Średnie odchylenie 
Y [cm] 

rho 0,239 –0,082

p 0,0639 0,5283

Średnie odchylenie 
X [cm/s] 

rho 0,255 –0,075

p 0,0471 0,5673

Średnia prędkość 
Y [cm/s] 

rho 0,050 –0,016

p 0,7002 0,9025

Długość ścieżki [cm] 
rho 0,348 –0,036

p 0,0060 0,7818

Obszar [cm²] 
rho 0,329 –0,113

p 0,0097 0,3859

Długość OO/OZ 
rho 0,139 –0,052

p 0,2840 0,6915

Obszar OO/OZ 
rho 0,381 –0,062

p 0,0025 0,6335

OO – oczy otwarte; OZ – oczy zamknięte; rho – korelacja rang Spearmana; 
p – poziom istotności statystycznej.

Tabela 5. Wartość BMI a kąt odchylenia na krok dla badanej grupy, N = 61

Table 5. BMI value and the deflection angle for the group tested, N = 61

BMI Pomiar I Pomiar II

Średnia zmiana 
odchylenia kąta na 
krok – pomiar I

rho –0,168 0,259

p 0,1966 0,0442

Liczba kroków 
– pomiar I

rho 0,268 0,114

p 0,0366 0,3837

rho – korelacja rang Spearmana; p – poziom istotności statystycznej.
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Tabela 6. Wystąpienie upadku w ostatnim roku a parametry oceny równowagi

Table 6. Occurrence of a fall in the past year and the parameters of balance assessment

Parametr

Wystąpienie upadku w ostatnim roku

ptak nie

M SD M SD

Średnie odchylenie X [cm] (oczy otwarte) – pomiar I –0,11 0,48 0,02 0,44 0,6623

Średnie odchylenie Y [cm] (oczy otwarte) 0,12 1,19 –1,46 1,81 0,0014

Średnie odchylenie X [cm/s] (oczy otwarte) 0,82 0,32 1,18 0,77 0,1225

Średnia prędkość Y [cm/s] (oczy otwarte) 0,90 0,40 110,28 476,26 0,3868

Długość ścieżki [cm] (oczy otwarte) 44,20 20,94 68,27 40,89 0,0253

Obszar [cm²] (oczy otwarte) 4,74 3,95 23,86 27,20 0,0019

Długość OO/ZZ (oczy otwarte) 0,62 0,25 1,11 0,95 0,1406

Obszar OO/OZ (oczy otwarte) 0,46 0,40 2,08 2,67 0,0049

Średnie odchylenie X [cm] (oczy zamknięte) –0,12 0,94 –0,02 0,46 0,8945

Średnie odchylenie Y [cm] (oczy zamknięte) 0,20 1,29 –0,38 1,29 0,4401

Średnie odchylenie X [cm/s] (oczy zamknięte) 1,22 0,67 1,19 0,61 0,5483

Średnia prędkość Y [cm/s] (oczy zamknięte) 1,39 0,74 1,35 0,72 0,9441

Długość ścieżki [cm] (oczy zamknięte) 81,09 40,45 75,29 41,36 0,7141

Obszar [cm²] (oczy zamknięte) 183,46 1084,92 12,49 7,47 0,7970

Średnie odchylenie X [cm] (oczy otwarte) – pomiar II 0,05 0,14 –0,07 0,17 0,1150

Średnie odchylenie Y [cm] (oczy otwarte) –0,18 0,39 –0,89 1,64 0,6066

Średnie odchylenie X [cm/s (oczy otwarte) 0,85 0,51 0,59 0,31 0,0450

Średnia prędkość Y [cm/s] (oczy otwarte) 0,79 0,43 0,62 0,34 0,0668

Długość ścieżki [cm] (oczy otwarte) 50,64 27,04 35,43 19,85 0,0623

Obszar [cm²] (oczy otwarte) 16,17 27,65 8,07 20,25 0,4493

Długość OO/ZZ (oczy otwarte) 0,73 1,04 0,67 0,36 0,9689

Obszar OO/OZ (oczy otwarte) 15,53 75,43 2,89 9,82 0,5958

Średnie odchylenie X [cm] (oczy zamknięte) 0,23 0,59 –0,22 0,57 0,0088

Średnie odchylenie Y [cm] (oczy zamknięte) –0,47 0,98 –1,02 1,97 0,8454

Średnie odchylenie X [cm/s] (oczy zamknięte) 1,35 0,51 0,92 0,50 0,0024

Średnia prędkość Y [cm/s] (oczy zamknięte) 1,42 0,56 1,10 0,86 0,0059

Długość ścieżki [cm] (oczy zamknięte) 81,10 28,85 60,70 41,96 0,0082

Obszar [cm²] (oczy zamknięte) 21,49 23,39 9,15 11,77 0,0070

Średnia zmiana odchylenia kąta na krok – pomiar I 5,50 3,09 4,99 2,94 0,4682

Liczba kroków – pomiar I 11,31 9,67 10,63 9,45 0,6790

Średnia zmiana odchylenia kąta na krok – pomiar II 3,67 2,30 3,58 1,85 0,8637

Liczba kroków – pomiar II 15,60 10,26 13,05 9,32 0,4119

Balans (lewa kończyna) – pomiar I 49,74 4,39 49,95 0,97 0,9230

Balans (prawa kończyna) – pomiar I 50,26 4,39 50,05 0,97 0,9230

Balans (lewa kończyna) – pomiar II 50,31 1,55 50,21 0,98 0,8494

Balans (prawa kończyna) – pomiar II 49,93 1,02 49,79 0,98 0,8642

Ilość powtórzeń – pomiar I 1,31 0,47 1,16 0,37 0,2163

Odchylenie osi X 0,01 0,38 –0,03 0,27 0,9379

Odchylenie osi Y 0,26 0,32 0,44 0,33 0,0468

Ścieżka min. 907,46 758,65 918,51 453,02 0,1826

Długość ścieżki 385,39 319,64 388,54 190,55 0,1877

Ilość powtórzeń – pomiar II 1,19 0,40 1,16 0,37 0,7611

Odchylenie osi X 0,26 1,03 0,33 1,29 0,7910

Odchylenie osi Y 0,33 0,93 0,25 1,17 0,3912

Ścieżka min. 685,41 366,79 735,71 346,75 0,5227

Długość ścieżki 291,94 157,09 311,72 144,95 0,5126

OO – oczy otwarte; OZ – oczy zamknięte; p – poziom istotności statystycznej; SD – odchylenie standardowe; Me – mediana.
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Wiele badań11–13 wskazuje na to, że to kobiety upada-
ją niemalże 3-krotnie częściej niż mężczyźni, wskutek 
czego częściej doznają urazów i wymagają hospitaliza-
cji. Dane te potwierdzają wyniki opracowane przez Bar-
toszka et al., którzy objęli badaniem 92 osoby po 65. r.ż. 
mieszkające w środowisku domowym na wsi. Wyniki ich 
badań wskazują, że na upadek bardziej narażone są kobie-
ty (55,1%) niż mężczyźni (35,2%). Zaobserwowano także, 
że kobiety mają większą skłonność do upadków.11 Skalska 
et al. zwrócili uwagę, iż na 4920 zbadanych przez nich 
osób upadku doświadczyło 1138, z czego 56,2% stanowi-
ły kobiety.12

Według danych Bojar et al., którzy zbadali 500 osób 
w wieku 90 lat i więcej, problemy lokomocyjne w posta-
ci upadków, zaburzeń równowagi, omdleń utrudniają-
cych codzienne funkcjonowanie dotyczyły 35,8% bada-
nych. Problem omdleń, upadków dotyczy istotnie częściej 
(p < 0,05) kobiet, zwłaszcza ze środowiska miejskiego, niż 
mężczyzn.13 W badaniach własnych zaobserwowano, że 
upadkowi w ostatnim roku uległo 68,9% osób, z czego 
większość stanowiły kobiety.

Do schorzeń związanych ze znacznym wzrostem ryzy-
ka upadków Maruszak-Szeliga zaliczyła nie tylko choro-
by neurologiczne i narządu ruchu, ale również choroby 
psychiczne i zaburzenia metaboliczne.14 Wysokie ryzy-
ko upadku na podstawie przeprowadzonego testu Tinetti 
w grupie pacjentów ze schorzeniami narządu ruchu w ba-
daniu Bartoszek et al. stwierdzono u 57,1%, a w grupie ze 
schorzeniami układu nerwowego u 33,3% osób.11 Wyni-
ki badań własnych wskazują, że zarówno znaczna część 
osób ze schorzeniami neurologicznymi (80,0%), jak i or-
topedycznymi (63,4%) uległa upadkowi w ciągu ostatnich 
12 miesięcy. Wystąpienie upadku w ostatnim roku nie 
wiązało się istotnie z rodzajem dolegliwości.

W wyniku analizy badań własnych stwierdzono również, 
iż u pacjentów ze schorzeniami ortopedycznymi prowa-
dzona terapia wpłynęła na zwiększenie średniej liczby kro-
ków. Dodatkowo wykazano zmniejszenie wartości niemal-
że wszystkich mierzonych parametrów. Wyniki te wskazują 
na korzystny wpływ podjętego programu rehabilitacji.

Szczygielska-Babiuch et  al. przeprowadzili badanie 
wśród 42 kobiet między 60. a 74. r.ż. chorujących na osteo-
porozę. Wyniki ich badań w zakresie zwinności i równo-
wagi w czasie chodu były dodatnio skorelowane z BMI 
(p < 0,05). Wraz ze wzrostem BMI zwiększał się czas po-
trzebny na wykonanie testu „wstań i idź” (ang. timed up 
and go – TUG).15 W badaniach własnych zauważono ko-
relację pomiędzy wysokim wskaźnikiem BMI a zaburze-
niami równowagi. Autorzy niniejszych badań na pod-
stawie wyników wykazali wzrost wartości parametrów 
w zakresie: średniego odchylenia, długości ścieżki oraz 
pokonanego obszaru, co sugeruje zaburzenie kontroli po-
stawy ciała u osób z dużą masą ciała.

W  badaniach Armithy et  al., w  których zastosowano 
platformę balansową, wykazano poprawę stabilności cia-
ła oraz pozytywny wpływ treningu na wykonywanie czyn-

ności dnia codziennego.16 Redlicka et al. w badaniu z wyko-
rzystaniem platformy stabilometrycznej przeprowadzonym 
z udziałem 50 pacjentów w wieku 32–76 lat chorych na 
stwardnienie rozsiane lub po udarze mózgu wykazali, iż 
kompleksowa rehabilitacja ma znaczący wpływ na równo-
wagę.17 Trening z wykorzystaniem platformy stabilome-
trycznej przyczynia się do zwiększenia kontroli postawy 
ciała w badanej populacji osób starszych, co zostało wy-
kazane w teście Romberga. Jak wynika z badań własnych, 
wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w treningu rów-
nowagi ciała w relatywny sposób wpływa na poprawę rów-
nowagi i balansu ciała. Przyczyną pogorszenia się stabilno-
ści u osób w podeszłym wieku jest upośledzenie sprawności 
wszystkich elementów układu kontroli postawy, co ma ścis-
ły związek z tendencją do upadków.18

W celu osiągnięcia holistycznego efektu w leczeniu pa-
cjenta konieczne jest zintegrowane działanie personelu me-
dycznego, rodziny i samego chorego. Wiedza zdobywana 
samodzielnie, często przez Internet, musi podlegać wery-
fikacji przez wykwalifikowany personel medyczny.19 Nie-
zbędne jest zatem wdrażanie programów profilaktycznych 
popularyzujących aktywność fizyczną wśród seniorów. Plat-
formy stabilometryczne stosowane we współczesnej rehabi-
litacji są jedną z metod treningu, oceny zaburzeń równowa-
gi oraz analizy ryzyka upadków. Posturografia ma szerokie 
zastosowanie w ocenie stabilności dzięki możliwości zarów-
no analizy ilościowej, jak i jakościowej układu równowagi.

Wnioski

Na podstawie przeprowadzonych badań wyprowadzo-
no następujące wnioski:

 – trening z  wykorzystaniem platformy stabilometrycz-
nej przyczynił się do zwiększenia kontroli postawy ciała 
w badanej populacji osób starszych. Wykorzystanie wir-
tualnej rzeczywistości w treningu równowagi ciała w re-
latywny sposób wpływa na poprawę równowagi i balansu 
ciała, co wynika ze zmniejszenia większości parametrów 
stabilogramu w II pomiarze wykonywanym po przebyciu 
programu treningowego na platformie stabilometrycznej;

 – istotne znacznie dla pogorszenia stabilności postawy 
u osób starszych ma masa ciała. Wraz ze wzrostem wskaź-
nika BMI zwiększają się wartości większości parametrów 
stabilogramu. Złożony proces treningów i usprawniania 
w połączeniu z regularnym dobowym trybem życia i zbi-
lansowaną dietą wpływa pozytywnie na funkcjonowanie 
pacjenta oraz na poprawę stabilności i równowagi ciała, 
zmniejszając ryzyko wystąpienia upadku;

 – rodzaj schorzenia nie jest istotnym czynnikiem zwięk-
szającym ryzyko upadku w badanej grupie.
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