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Ocena stabilności postawy ciała na podstawie 
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u osób ze stwardnieniem rozsianym po fizjoterapii
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	 	 				Streszczenie	

Postępujący	charakter	stwardnienia	rozsianego	pogłębia	ubytki	
neurologiczne	 oraz	 niepełnosprawność,	 która	 w	 niektórych	
przypadkach	przybiera	postać	znacznego	inwalidztwa.	Do	naj-	
częstszych	 problemów	 osób	 z	 SM	 (multiple sclerosis)	 należą	
zaburzenie	 chodu	 i	 równowagi.	 Różnorodność	 i	 zmienność	
objawów	oraz	trudny	do	przewidzenia	przebieg	choroby	powodują,	
że	rehabilitacja	chorych	jest	skomplikowanym	zadaniem.
Celem	pracy	było	określenie	wpływu	ćwiczeń	równoważnych	
oraz	 ćwiczeń	 koordynacji	 wzrokowo-ruchowej	 (biofeedback)	
na	 stabilność	 postawy	 osób	 ze	 stwardnieniem	 rozsianym,	
zobrazowaną	wielkością	marginesu	stabilności.	
Badaniami	objęto	20	osób	z	SM	w	wieku	od	22	do	67	lat.	Efektem	
zastosowanych	 ćwiczeń	 było	 uzyskanie	 istotnie	 większego	
przedniego	marginesu	stabilności	(p	=	0,00004).	Natomiast	tylny	
margines	 stabilności	 uległ	 nieistotnej	 statystycznie	 zmianie.	
Uzyskany	 istotny	 wzrost	 parametru	 koordynacji	 wzrokowo-	
-ruchowej	(p	=	0,0003)	wskazuje	na	większą	skuteczność	świadomej	
autokorekcji	postawy	z	zastosowaniem	wzrokowego	sprzężenia	
zwrotnego.	Uzyskane	wyniki	dowodzą	większej	sprawności	kon-	
troli	postawy	u	osób	chorych	na	SM	po	fizjoterapii.

Słowa	kluczowe:	stwardnienie rozsiane, stabilność postawy ciała, 
margines stabilności, koordynacja wzrokowo-ruchowa, posturografia

Abstract
Progressive	nature	of	the	multiple	sclerosis	(SM)	results	in	the	
increase	of	neurological	defects	and	the	intensification	of	disability	
which	 in	 some	 cases	 turns	 into	 notable	 invalidity.	 The	 most	
regnant	symptoms	of	SM	are	gait	disorders	and	impaired	balance.	
Rehabilitation	of	patients	suffering	from	SM	is	complicated	due	to	
the	variability	and	changeability	of	symptoms	and	difficulties	in	
predicting	illness	course.
The	aim	of	the	study	was	to	examine	the	influence	of	the	stability	
training	and	visual-motor	coordination	exercises	(biofeedback)	on	
the	body	stability.	20	patients	between	22	and	67	years	of	age	were	
enrolled	into	this	study.	The	result	of	exercises	was	significance	

improvement	of	front	stability	margin	(p	=	0,00004).	However,	
back	stability	margin	insignificantly	changed	insignificantly	only.	
The	 significancet	 improvement	 of	 visual-motor	 coordination	
(p	=	0,0003),	was	observed,	 it	means	the	improvement	of	 the	
effectiveness	of	self	correction	of	posture	based	on	a	conscious	
visual	control	of	own	posture	(biofeedback).	This	study	has	shown	
that	physiotherapy	resulted	in	better	postural	control	of	patients	
with	SM.

Key	words: multiple sclerosis, postural stability, stability margin, 
visual-motor coordination, posturography 

Wprowadzenie
Postępujący charakter stwardnienia rozsianego pogłębia ubytki neu- 
rologiczne oraz niepełnosprawność, która w niektórych przypa- 
dkach przybiera postać znacznego inwalidztwa [1]. Do najczęstszych 
symptomów SM (multiple sclerosis) należą: zaburzenia widzenia  
i mowy, zaburzenia celowości i dokładności ruchów kończyn 
górnych i dolnych, niestabilność postawy ciała oraz osłabienie 
zmysłu dotyku, a także ból i zmęczenie. Zmniejsza się siła mięśni 
kończyn, chodzenie staje się utrudnione, a nawet niemożliwe [2]. 

Mimo znacznych postępów w diagnostyce i leczeniu choroby 
dokładne przewidywanie skutków choroby i stopnia inwalidztwa 
jest jeszcze niemożliwe [3]. Rehabilitacja chorych ze stwardnieniem 
rozsianym z powodu różnorodności i zmienności objawów oraz 
niemożliwego do przewidzenia przebiegu choroby jest zadaniem 
niezmiernie trudnym. Realizując cele usprawniania, należy zmierzać 
do poprawy sprawności chorych w płynnym, systematycznym oraz 
celowym procesie usprawniającym [4].

Uszkodzenia i objawy występujące u osób ze stwardnieniem 
rozsianym mogą powodować zaburzenia kontroli postawy. Typową 
dla człowieka postawę wyprostną charakteryzuje pionowe ustawienie 
osi ludzkiego ciała względem niewielkiej płaszczyzny podparcia. 
Taka orientacja ciała w polu grawitacyjnym oraz wielosegmentowa 
budowa ciała, jego wysokość i mała powierzchnia podparcia 
powodują, że w warunkach statycznych postawa stojąca człowieka 
jest niestabilna. Tylko ciągła aktywna regulacja postawy przez system 
kontroli postawy zapewnia jej stabilność. W normalnych warunkach 
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system kontroli równowagi zapewnia pewien margines stabilności, 
czyli optymalne położenie środka ciężkości ciała względem granicy 
stabilności [5]. Jakiekolwiek zaburzenie w przekazie informacji 
płynącej z receptorów, ich nieprawidłowa interpretacja ośrodkowa 
lub zaburzenie związane z reakcją motoryczną mogą stać się przy- 
czyną pojawienia się niestabilności i zaburzeń równowagi u osób 
z SM. Warunkiem utrzymania równowagi jest takie odchylenie 
środka ciężkości od osi grawitacji, aby pozostawał on stale w gra- 
nicach stabilności. Granice stabilności wychyleń dokładnie 
opisał Nashner, definiując tę przestrzeń oraz charakteryzując 
cechy warunkujące wartość granic stabilności [6]. Model kontroli 
równowagi dzieli płaszczyznę podparcia na kilka obszarów. 
Rzeczywistą granicę stabilności postawy oddziela od granicy 
mechanicznej, tj. krawędzi stóp, obszar nazywany marginesem 
bezpieczeństwa. Powierzchnia granicy stabilności podzielona jest 
na dwa koncentryczne obszary, w zakresie których przebiegają 
procesy stabilności postawy dla utrzymywania ciała w równowadze 
w warunkach statycznych i dynamicznych [5, 7, 8]. Skuteczność 
przywracania równowagi zależy od wydolności systemu kontroli 
postawy oraz od wielkości bodźca destabilizującego. Wiedza o tych 
mechanizmach powinna stanowić podstawę do zainteresowania 
się wykrywaniem, szczegółowym diagnozowaniem oraz leczeniem 
zaburzeń równowagi. W postępowaniu usprawniającym warto 
uwzględnić te mechanizmy, programując indywidualny program 
fizjoterapeutyczny osób ze stwardnieniem rozsianym.

Cel	pracy
Celem pracy było określenie wpływu postępowania usprawniającego 
na stabilność postawy ciała osób ze stwardnieniem rozsianym, 
zobrazowaną przednim i tylnym marginesem stabilności oraz 
wskaźnikiem koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Materiał	badawczy	i	metody	badań
Badaniom poddano 20 osób (14 K i 6 M) z rozpoznaniem 
stwardnienia rozsianego, w wieku od 22 do 67 lat (średnia 43 lata, sd 
11,12). Czas trwania choroby u badanych osób był zróżnicowany i wy- 
nosił od 2 lat do 38 lat (średnio 12 lat).

Postępowanie usprawniające według programu autorstwa Małgorzaty 
Mraz oraz ocena stabilności ciała przeprowadzone zostały w Praco- 
wni Badawczej Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania 
Fizycznego we Wrocławiu. U wszystkich osób wykonano dwukrotnie 
ocenę stanu równowagi w pozycji stojącej za pomocą aparatu 
POSTUROGRAF firmy Pro-Med., tj. przed usprawnianiem i po jego 
zakończeniu. System diagnostyczny jest przeznaczony do badania 
i oceny stanu czynnościowego narządu równowagi człowieka metodą 
testów statokinezjometrycznych [9, 10]. Do analizy i oceny wyników 
fizjoterapii wybrano wielkość przedniego i tylnego marginesu 
stabilności oraz wskaźnik koordynacji wzrokowo-ruchowej. Przedni 
margines stabilności oceniono wielkością średniego promienia 
wychylenia, uzyskanego podczas maksymalnego i bezpiecznego do 
utrzymania pochylenia ciała badanego do przodu i utrzymania go 
około 4-6 sekund. Tylny margines stabilności oceniono wielkością 
promienia wychylenia uzyskanego podczas maksymalnego i bez- 
piecznego do utrzymania odchylenia ciała badanego do tyłu i utrzy- 
mania go przez 4-6 sekund. Pochylenie ciała do przodu oraz odchylenie 
ciała do tyłu i utrzymanie tego zadania przez 4-6 sekund wykonywane 
było z kontrolą wzrokową (oczy otwarte) – rys. 1. Natomiast parametr 

koordynacji wzrokowo-ruchowej wyznaczono komputerowo pod- 
czas badania ze sprzężeniem zwrotnym. 

Wszyscy  pacjenci  poddani byli fizjoterapii, z uwzględnieniem 
grupowych i indywidualnych ćwiczeń równoważnych autorstwa 
M. Mraz [4]. Były to ćwiczenia indywidualne, wykorzystujące wzorce 
i techniki metody proprioceptywnego nerwowo-mięśniowego 
torowania (PNF) [11] oraz ćwiczenia grupowe w oparciu o zasady 
metody Frenkela [12]. U wszystkich osób zastosowano również 
ćwiczenia koordynacji wzrokowo-ruchowej, oparte na wzrokowym 
sprzężeniu zwrotnym na platformie posturograficznej. Program 
fizjoterapeutyczny trwał 4 tygodnie.

Omówienie	wyników	badań
1. Ocena przedniego marginesu stabilności osób  
ze stwardnieniem rozsianym w przebiegu usprawniania 
Przed fizjoterapią średni przedni margines stabilności wyniósł 
32,44 mm (sd 10,09). Wartości wahały się od 12,6 mm do 52,2 mm. 
Po fizjoterapii zaobserwowano istotnie statystyczny wzrost wartości 
przedniego marginesu stabilności (p = 0,0000). Po ćwiczeniach 
średnia wartość przedniego marginesu stabilności wyniosła 43,96 
mm (sd 11,52). Wartości wahały się od 20,1 mm do 59,4 mm (rys. 1).
Zaobserwowano:

u 17 osób wzrost przedniego marginesu stabilności (średnio • 
o 14,0 mm),
u 3 osób zmniejszenie przedniego marginesu stabilności • 
(średnio o 2,3 mm), 
największa wartość zmiany to 28,8 mm, natomiast najmniejsza • 
– 0,4 mm.

Wykazano, że zastosowane postępowanie usprawniające miało 
pozytywny wpływ na kontrolę postawy osób ze stwardnieniem 
rozsianym. Uzyskany po fizjoterapii istotny wzrost przedniego 
marginesu stabilności średnio o 11,52 mm wpłynął na poprawę 
stabilności postawy ciała osób ze stwardnieniem rozsianym.

2. Ocena tylnego marginesu stabilności osób  
ze stwardnieniem rozsianym w przebiegu usprawniania 
Przed fizjoterapią średni tylny margines stabilności wyniósł  
24,54 mm (sd 7,88). Wartości wahały się od 10,1 mm do 35,2 mm.  
Po ćwiczeniach średnia wartość tylnego marginesu stabilności 
wyniosła 26,64 mm (sd 7,38). Wartości wahały się od 10,1 mm do 
38,2 mm (rys. 2). Uzyskany po fizjoterapii nieistotny statystycznie 
wzrost tylnego marginesu stabilności wyniósł średnio 2,1 mm.

Porównana wielkość przedniego i tylnego marginesu stabilności 
wykazała w obu badaniach różnicę istotną statystycznie (p < 0,05). 

Rys. 1 Przykładowe statokinezjogramy przedniego i tylnego 
marginesu stabilności
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Obserwowany po fizjoterapii wzrost przedniego marginesu stabi- 
lności był istotnie większy niż marginesu tylnego (p < 0,05) – rys. 3. 

3. Ocena wskaźnika koordynacji wzrokowo-ruchowej osób 
ze stwardnieniem rozsianym w przebiegu usprawniania 
Przed fizjoterapią średnia wartość wskaźnika koordynacji wzrokowo- 
-ruchowej wyniosła 46,12% (sd 23,77). Wartości wahały się od 6,1% 
do 80,1%. Po fizjoterapii zaobserwowano istotnie statystyczny wzrost 
koordynacji wzrokowo-ruchowej (p = 0,0003). Po ćwiczeniach 
średnia wartość tego wskaźnika wyniosła 57,01% (sd 26,2). Wartości 
wahały się od 15,1% do 88,4% (rys. 4).

Zaobserwowano:
u 17 osób zwiększenie parametru koordynacji wzrokowo-ruchowej • 
(średnio o 14%),
u 3 osób zmniejszenie parametru koordynacji wzrokowo-ruchowej • 
(średnio o 6,7%), 
największa wartość zmiany to 26,2%, natomiast najmniejsza – 0,4%.• 

Zastosowane postępowanie usprawniające miało pozytywny 
wpływ na koordynację wzrokowo–ruchową u osób ze stwardnieniem 
rozsianym. Uzyskany po fizjoterapii istotny wzrost tego wskaźnika 
średnio o 10,9% wpłynął na poprawę stabilności postawy ciała. 

Po fizjoterapii wykazano istotny statystycznie związek między 
koordynacją wzrokowo-ruchową a przednim i tylnym marginesem 
stabilności u osób z SM – korelacja koordynacji. Analizę tę dowie- 
dziono istotną statystycznie wysoką korelacją koordynacji wzrokowo- 
-ruchowej z przednim marginesem stabilności (p = 0,0012; r = 0,67) 
oraz z tylnym marginesem stabilności (p = 0,016; r = 0,53) – rys. 5 i 6.  
Wynik ten świadczy o silnym związku między ocenianymi para- 

metrami, gdzie wzrost koordynacji wzrokowo-ruchowej wiąże się  
ze wzrostem przedniego i tylnego marginesu stabilności. 

Dyskusja

Wszelkie czynności sensomotoryczne wymagają prawidłowej 
postawy ciała. Z tej perspektywy kontrola stabilności postawy ma 
podstawowe znaczenie dla organizmu. Człowiek potrafi sprawnie 
poruszać się i wykonywać skomplikowane czynności bez narażania 
się na utratę równowagi. Utrzymanie stabilnej postawy ciała 
w spoczynku i w ruchu jest związane ze złożonymi procesami 
zachodzącymi w ośrodkowym układzie nerwowym. Powszechnie 
uważa się, że postawa jest wynikiem równowagi między aktywnością 
odpowiednich grup mięśni przeciwstawnych, stabilizujących 
poszczególne stawy. Efektem takiej równowagi jest ściśle określone 
położenie środka ciężkości w polu podstawy. Nawet stojąc nieru- 
chomo, człowiek wykonuje drobne ruchy oscylacyjne, które można 
rejestrować za pomocą platformy posturograficznej. Wielkość koły- 
sania jest silnie zależna od wieku osoby badanej i jest większa u dzieci 
i u osób starszych. W ramach obszaru, nazwanego marginesem 
stabilności, przemieszczania środka ciężkości wywołane aktywnością 
motoryczną są korygowane bez potrzeby przerywania bieżącej 
aktywności ruchowej. Odbywa się to poprzez programy korekcyjne, 
będące integralną częścią wykonywanego programu ruchowego [10]. 

Znaczne zakłócenie równowagi i związane z tym przemieszczenia 
środka ciężkości poza przedni lub tylny margines stabilności wymaga 

Rys. 3 Średnie wartości tylnego marginesu stabilności przed 
fizjoterapią i po fizjoterapii

Rys. 2 Średnie wartości tylnego marginesu stabilności przed 
fizjoterapią i po fizjoterapii

Rys. 4 Porównanie średniej zmiany przedniego i tylnego marginesu 
stabilności

Rys. 5 Średnie wartości wskaźnika koordynacji przed fizjoterapią 
i po fizjoterapii
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przerwania realizowanego programu ruchowego i wykonania 
odpowiedniego programu korekcyjnego. Przykładem takiego 
programu korekcyjnego jest „strategia kroku”, która sprowadza się 
do zwiększenia pola podparcia. Jeśli w wyniku zakłócenia środek 
ciężkości przekroczy margines bezpieczeństwa, to odzyskanie 
równowagi staje się niemożliwe i osobnik przewraca się [10]. Badania 
posturograficzne i analizy wyników prowadzone przez naukowców 
na całym świecie mają na celu opracowanie skutecznych technik 
rehabilitacyjnych pozwalających na poprawę jakości życia, również 
osób chorych na stwardnienie rozsiane [10]. Jednym z najbardziej 
uciążliwych objawów stwardnienia rozsianego spowodowanych 
uszkodzeniem układu nerwowego jest zaburzenie równowagi  
i koordynacji. Zaburzenia równowagi, niezborność kończyn i ataksja 
chodu to objawy nie tylko przewlekłe, ale również pojawiające 
się na początku trwania choroby [13]. Przeprowadzone badania 
posturograficzne wykazały trudności w utrzymywaniu równowagi 
oraz związane z tym zaburzenie koordynacji wzrokowo-ruchowej. 

Badanie posturograficzne powinno stać się kluczowe w określaniu 
zaburzeń i podejmowaniu celowej fizjoterapii osób ze stwardnieniem 
rozsianym i z zaburzeniami równowagi ciała. Postępowanie 
usprawniające powinno być ukierunkowane na stabilność postawy, 
w celu zapewnienia chorym większego poczucia bezpieczeństwa  
i zmniejszenia ilość upadków. Zastosowane ćwiczenia koordynacji 
wzrokowo-ruchowej na platformie posturograficznej mogły 
spowodować stymulację układu równowagi w pętli sprzężenia 
zwrotnego i wraz z ćwiczeniami równoważnymi poprawiły stabilność 
ciała osób chorych na SM.

Wnioski

1.  Zastosowane ćwiczenia ukierunkowane na poprawę kon- 
troli postawy osób ze stwardnieniem rozsianym przyczyniły 
się do zwiększenia przedniego marginesu stabilności.

2.  Zastosowane ćwiczenia wykazały wzrost koordynacji 
wzrokowo-ruchowej, tym samym lepszą skuteczność 
autokorekcji postawy opartej na wzrokowym sprzężeniu 
zwrotnym.

3.  Wzrost koordynacji wzrokowo-ruchowej po fizjoterapii wy- 
kazuje silny związek ze zwiększeniem przedniego i tylnego 
marginesu stabilności ciała osób chorych na stwardnienie 
rozsiane. ■
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