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Wybrane aspekty równowagi posturalnej 
 
 

Równowaga wiąże się z podstawowymi sprawnościami motorycznymi człowieka. 
Stanowi jeden z komponentów koordynacji ruchowej zwanych zdolnościami 
koordynacyjnymi. Dobrze rozwinięta równowaga umożliwia organizmowi utrzymanie 
pozycji ciała bez zewnętrznej pomocy. I to w różnych sytuacjach – na łyżwach, na 
snowboardzie, w tańcu, jeżdżąc konno, przyjmując określone pozycje w jodze czy 
trenując strzelectwo.  

Typową dla człowieka postawę wyprostowaną charakteryzuje pionowe ustawienie osi 
ciała względem niewielkiej płaszczyzny podparcia. Taka orientacja ciała w polu 
grawitacyjnym oraz wielosegmentowa budowa ciała, jego znaczna wysokość i mała 
powierzchnia podparcia powodują, że w warunkach statycznych postawa stojąca 
człowieka jest niestabilna. Jedynie ciągła aktywna regulacja postawy poprzez system 
kontroli równowagi zapewnia jej stabilność. Kontrola równowagi polega na statycznym 
i dynamicznym równoważeniu destabilizujących sił grawitacji i bezwładności (oraz ich 
momentów) poprzez pobudzenie odpowiednich grup mięśni. 
Stopień rozwoju zdolności zachowania równowagi ciała zależny jest zarówno od 
indywidualnych genetycznych, jak i środowiskowych uwarunkowań.  

Okres sensytywny zdolności równoważnych, w którym znacznie bardziej intensywnie 
w stosunku do reszty etapów życiowych przebiega rozwój badanej zdolności przypada 
pomiędzy 7 a 11 rokiem życia a okres krytyczny przypada tu na wiek od 11 do 13 lat. 
Dlatego też bardzo istotny jest trening dzieci w wieku szkolnym ukierunkowany na rozwój 
zdolności koordynacyjnych. Na stan naszej równowagi możemy wpływać w wieku 
późniejszym, jeżeli jej brak dotyczy słabych mięśni posturalnych. 

Warunki do utrzymania równowagi są bardzo złożone. Dotyczą one przede wszystkim 
sprawności narządu ruchu, szybkości reakcji i podejmowania decyzji oraz umiejętności 
prawidłowej analizy informacji o aktualnym stanie ciała, obejmującej położenie jego 
segmentów oraz ich prędkość 
i przyspieszenie. W tej perspektywie 
stabilność posturalna jest pojęciem 
zarówno biomechanicznym, jak 
i fizjologicznym. 

W ujęciu fizjologicznym 
utrzymanie stabilnej, pionowej 
postawy ciała wymaga analizy 
bodźców z trzech układów 
sensorycznych: wzrokowego, przed-
sionkowego (błędnikowego) zloka-
lizowanego w uchu wewnętrznym 
i receptorów tzw. czucia głębokiego 
wrażliwych na ucisk, rozciąganie, 
napinanie – znajdujących się w mię-
śniach, ścięgnach i torebkach sta-
wowych (proprioreceptory) (ryc. 1).  

Ryc.1. Schemat kontroli postawy ciała (Tjernström 2009). 
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Informacje o przemieszczeniu środka ciężkości są analizowane w ośrodkowym 
układzie nerwowym, gdzie dochodzi do aktywowania ośrodków układu ruchu, w taki 
sposób, aby ograniczyć kołysanie ciała. Narząd wzroku ocenia ustawienie oczu i głowy 
w stosunku do otaczających przedmiotów. Receptory czucia głębokiego, przez 
rejestrację stopnia napięcia mięśni kontrolujących ruchomość stawów oraz pomiar 
nacisku stóp na podłoże, informują o ustawieniu poszczególnych części ciała w stosunku 
do siebie i do podłoża. Układ przedsionkowy informuje o przyśpieszeniach kątowych 
i liniowych, których doznaje głowa na skutek działania sił zewnętrznych, w tym siły 
grawitacji. 

Według umownego podziału równowagę jako cechę organizmu dzieli się na dwie 
składowe, którymi są: równowaga statyczna i równowaga dynamiczna 

Równowaga statyczna jest to zdolność utrzymania ciała w spoczynku z minimalnym 
odchyleniem od ustalonej pozycji, przy wykorzystaniu pełnej kontroli wzrokowej lub po jej 
wyłączeniu. Podczas jej utrzymywania ciało jest w bezruchu, choć ulega niewielkim 
wychyleniom. Do oceny równowagi statycznej stosuje się różne testy polegające na 
przykład na jak najdłuższym staniu na jednej kończynie dolnej oraz utrzymanie tej pozycji 
stojącej na wąskiej płaszczyźnie. Równowaga dynamiczna jest to zdolność utrzymania 
i kontroli ciała, która warunkuje wykonywanie czynności ruchowych, w których ciało 
przemieszcza się w przestrzeni. Wiąże się ona z niewielkimi wychyleniami i poruszaniem 
bez upadku. Równowagę dynamiczną można ocenić w oparciu na typy występujących 
ruchów, w tym: 

 ruchy na małej powierzchni podparcia; 
 ruchy na małej i przemieszczającej się powierzchni podparcia; 
 ruchy z obrotami wokół podłużnej osi ciała bez podparcia; 
 ruchy z obrotami wokół różnych osi z podparciem; 
 ruchy ze zmianą szybkości i kierunku; 
 ruchy bez powierzchni podparcia. 

Stabilizacja pionowej postawy ciała polega na minimalizowaniu jej kołysania, w taki 
sposób, aby rzut pionowy środka ciężkości ciała nie przemieszczał się poza anatomiczne 
granice podstawy podparcia, mieszczącej się w polu powierzchni przylegania stóp do 
podłoża (ryc. 2). 

 
AS – obszar wychwiań 
IBS- subiektywna granica stabilności 
SM – obszar granicy bezpieczeństwa 
BS – hipotetyczna granica stabilności 

Ryc. 2. Model stabilności człowieka (Błaszczyk, Czerwosz 2005) 
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Rzut środka ciężkości nie pozostaje w jednym punkcie, lecz wykonuje ciągłe ruchy 
o amplitudzie kilkunastu milimetrów. Ruchy te mają charakter oscylacyjny. Utrzymywanie 
równowagi w pozycji stojącej jest przejawem koordynacji nerwowo-mięśniowej i jest 
związane z ciągłymi ruchami korygującymi, przywracającymi właściwe położenie środka 
ciężkości względem płaszczyzny podparcia. 

Równowaga posturalna – to pewien określony stan układu posturalnego. Stan ten 
charakteryzuje pionowa orientacja ciała osiągnięta dzięki zrównoważeniu działających na 
ciało sił. Równowagę zapewnia układ nerwowy przez odruchowe napięcie odpowiednich 
grup mięśni nazywanych posturalnymi lub antygrawitacyjnymi. 

Stabilność posturalna – jest pojęciem szerszym i oznacza zdolność do odzyskiwania 
stanu równowagi. W przypadku postawy człowieka stabilnością nazywamy zdolność do 
aktywnego przywracania typowej pozycji ciała w przestrzeni utraconej w wyniku działania 
czynników destabilizujących. 

W procesie kontroli ciała wykorzystywane są różne strategie ruchowe, które służą do 
odzyskiwania równowagi. 

Strategia stawu skokowego (dystalno-proksymalna) – występuje wtedy, gdy osoba 
w pozycji stojącej poddawana jest krótkotrwałym zmianom położenia w płaszczyźnie 
strzałkowej w staniu swobodnym na platformie, które j powierzchnia jest większa od 
płaszczyzny podparcia stóp. Można tutaj zaobserwować nieznaczne zaburzenia 
równowagi osoby stojącej na sztywnym podłożu, gdzie aktywowane są mięśnie 
brzuchate łydki przy ruchu do tyłu, a następnie mięśnie piszczelowe przednie (podczas 
wychylenia ciała do przodu). Staw skokowy jest osią obserwowanej reakcji. Taka 
strategia występuje przy niewielkich zakłóceniach w staniu swobodnym. 

Strategia stawu biodrowego (proksymalno-dystalna) – pojawia się, kiedy zakłócenia 
są większe lub wykorzystanie strategii stawu skokowego jest niemożliwe, na przykład ze 
względu na opóźnienie obiegu informacji posturalnych. Taka sytuacja ma miejsce wtedy, 
gdy osoba stoi na platformie mniejszej od pola powierzchni stóp, gdzie nie mają 
podparcia palce stóp i pięty. Mięśniami odpowiedzialnymi za korygujące momenty sił są 
mięśnie zginacze i prostowniki stawu biodrowego. W płaszczyźnie czołowej strategia ta 
zależy od miejsca przyłożenia i wielkości działającej siły zewnętrznej. Mięśniami, które w 
nich uczestniczą są odwracacze i nawracacze stawu skokowego oraz przywodziciele 
i odwodziciele stawu biodrowego. 

Strategia kroku – jest związana z większymi wychyleniami środka ciężkości ciała poza 
granice stabilności, czyli w przypadku zadziałania silnego bodźca destabilizującego. 
Poprzez zrobienie kroku do przodu ulega zwiększeniu płaszczyzna podparcia i dzięki 
temu strategia ta zapobiega upadkowi.  
 

 
Ryc. 3 Strategie ruchowe do odzyskiwania równowagi. 
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Istotą sterowania są specyficzne procesy pobudzania i rozluźniania mięśni. Zmiany 
napięcia i długości odpowiednich grup mięśni posturalnych są swoistą impulsacją 
(pobudzanie-rozluźnianie). Ta naprzemienna aktywacja mięśni posturalnych, stanowi 
istotę korekcji kontrolowanej pozycji pionowej ciała człowieka. 
Wyróżnia się trzy rodzaje napięcia mięśniowego:  

 Spoczynkowe – utrzymuje względnie stabilne położenie poszczególnych 
elementów składowych narządu ruchu względem siebie.  

 Postawne - przeciwdziała sile ciężkości i zapewnia utrzymanie ciała w określonej 
postawie. Napięcie to pochodzi głównie od mięśni szyi i tułowia aktywowanymi 
(głównie) pobudzeniami płynącymi z receptorów czucia głębokiego 
(prioprioceptorów) i receptorów narządu równowagi (kanałów półkolistych).  

 Wspierające (pomocnicze), które towarzyszy wszystkim czynnościom 
zamierzonym człowieka (ruchy dowolne), zwiększając płynność i dokładność 
ruchów. 

W zachowaniu właściwej równowagi duże znaczenie odgrywają wspomniane już 
mięśnie posturalne, do których zaliczamy: mięśnie głębokie brzucha, przykręgosłupowe 
oraz dna miednicy, a także mięsień prosty i skośne brzucha, najszerszy grzbietu 
i pośladkowe. Żeby rozwinąć omawianą tu umiejętność dobrze jest sięgnąć do ćwiczeń 
koordynacyjnych metodą Pilates, ćwiczeń na niestabilnym podłożu i w zawieszeniu. 
Może to być również trening na piłce szwajcarskiej (rehabilitacyjnej), z wykorzystaniem 
platformy Bosu, taśm TRX czy hamaków podwieszanych pod sufitem. Liczy się tu przede 
wszystkim spokój i precyzja wykonania. W pierwszej kolejności uczymy się utrzymywać 
przez określony czas w danej pozycji a następnie wytrącamy się z równowagi 
i balansujemy ciałem tak, by utrzymać ciało w odpowiednim położeniu. 

Większość testów klinicznych równowagi opiera się na tzw. próbie Romberga, której 
początki wykorzystywania sięgają połowy XIX w. i w praktycznie niezmienionej formie 
funkcjonują po dzień dzisiejszy. Próba Romberga, oceniająca równowagę statyczną 
osoby badanej, polega na utrzymaniu wskazanej przez badacza pozycji ciała (złączone 
stopy z wyprostowanymi i uniesionymi kończynami górnymi) przez 10 sekund, 
początkowo z oczami otwartymi, następnie w ciągu tego samego okresu czasu z oczami 
zamkniętymi. 

Obiektywnymi metodami diagnostycznymi są testy posturograficzne. Ocenę stanu 
równowagi dokonuje się w pozycji stojącej na podstawie analizy otrzymanych zapisów 
graficznych przemieszczeń środka ciężkości ciała. Testy te, statyczne i dynamiczne, 
wykonuje się z zastosowaniem platformy posturograficznej ze wspomaganiem systemu 
komputerowego.  
Parametrami ocenianymi w testach równowagi są: 

 Prędkość wychyleń ciała Amplituda wychyleń;  
 Średnie wartości wychyleń w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej;  
 Długość przebytej drogi przez środek ciężkości;  
 Czas utrzymania równowagi na platformie;  
 Przemieszczanie środka ciężkości poza wyznaczony obszar. 
Warto ćwiczyć równowagę, bo pozwala ona na wiele swobodnych działań i ułatwia 

życie. Jest to cecha przydatna w każdym wieku, przedstawicielom obojga płci. Może 
przydać się tak samo na stoku, jak i podczas wieszania firanek.  

Realizowane badania naukowe biomechaników i innych badaczy w Polsce i na 
świecie wzbogaciły wiedzę na temat procesu kontroli pozycji pionowej ciała człowieka 
w staniu swobodnym. Biomechanicy, cybernetycy, neurofizjolodzy i inni naukowcy w celu 
kompleksowego wyjaśnienia procesu równowagi badają wpływ różnorodnych zakłóceń 
stabilności pozycji pionowej człowieka. 
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