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Stabilizacja pionowej postawy ciała polega na minimalizowaniu 
jej kołysania, w taki sposób, aby rzut pionowy środka masy ciała 
nie przemieszczał się poza anatomiczne granice podstawy pod-
parcia, mieszczącej się w polu powierzchni przylegania stóp do 
podłoża. Utrzymanie stabilnej pionowej postawy ciała wymaga 
analizy bodźców z trzech układów sensorycznych: wzrokowego, 
prioprioceptywnego i przedsionkowego. Podstawą aktywności 
ruchowej, służącej utrzymaniu stabilnej pionowej postawy ciała, 
są odruchy.
Komputerowa posturografia dynamiczna jest badaniem reje-
strującym i oceniającym reakcje posturalne, u których podstaw 
leżą odruchy rozciągowe i przedsionkowo-rdzeniowe. Pozwala 
ona na analizę reakcji posturalnych w warunkach konfliktów 
sensorycznych, z zastosowaniem ruchomej platformy oraz 
ruchomego otoczenia wzrokowego.
W pracy przedstawiono przykłady zastosowania komputerowej 
posturografii dynamicznej w diagnostyce zaburzeń równowagi 
oraz omówiono najczęściej przeprowadzane testy z zasto-
sowaniem posturografu EquiTest wyprodukowanego przez 
NeuroCom International, Inc. badania.

Słowa kluczowe: posturografia, zaburzenia równowagi

Vertical posture stabilization can be obtained by reducing dis-
locations of the centre of gravity in such a way that its vertical 
projection does not move beyond the borders of the base of 
support. The maintenance of the upright posture in humans 
requires an analysis of signals from three sensory systems: 
visual, proprioceptive and vestibular. Reflexes are the basis 
of the physical activity necessary to maintain a stable upright 
body posture. 
Computerized dynamic posturography evaluates postural re-
sponses based on stretch and vestibulo-spinal reflexes. Postural 
responses are analyzed under sensory conflict conditions, 
using moving support surface and variable visual environment 
conditions.
The paper discusses the use of computerized dynamic postu-
rography in the diagnosis of balance disorders and presents 
the most frequent tests performed on the EquiTest system 
developed by NeuroCom International, Inc.
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Mechanizmy utrzymywania równowagi ciała

	 Stabilizacja	pionowej	postawy	ciała	polega	na	
minimalizowaniu	jej	kołysania,	w	taki	sposób,	aby	
rzut	pionowy	środka	ciężkości	ciała	(center of gravity	
–	 COG)	 nie	 przemieszczał	 się	 poza	 anatomiczne	
granice	podstawy	podparcia	(base of support	–	BOS),	
mieszczącej	się	w	polu	powierzchni	przylegania	stóp	
do	 podłoża	 [1].	 Utrzymanie	 stabilnej,	 pionowej	

postawy	 ciała	 wymaga	 analizy	 bodźców	 z	 trzech	
układów	 sensorycznych:	 wzrokowego,	 prioprio-
ceptywnego	i	przedsionkowego.	Informacje	o	prze-
mieszczeniu	COG	są	analizowane	w	ośrodkowym	
układzie	 nerwowym,	 gdzie	 dochodzi	 do	 aktywo-
wania	ośrodków	układu	ruchu,	w	taki	sposób,	aby	
ograniczyć	kołysanie	ciała.	Narząd	wzroku	ocenia	
ustawienie	oczu	i	głowy	w	stosunku	do	otaczających	
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na	aktywność	motoryczna	człowieka	możliwa	jest	
dzięki	odruchom	równowagi,	 które	 są	 złożonymi	
automatyzmami	ruchowymi	 [8].	W	powstawaniu	
odruchów	 prostowania	 największe	 znaczenia	 ma	
monosynaptyczny	odruch	na	rozciąganie.	Integracja	
odruchów	 prostowania	 ma	 miejsce	 na	 poziomie	
mostu	 i	 śródmózgowia.	 Odruchy	 równowagi	 po-
wstają	na	wyższych	piętrach	układu	nerwowego	i	są	
integrowane	na	poziomie	kory	mózgowej,	do	której	
docierają	informacje	z	jąder	podkorowych	i	móżdż-
ku.	Polegają	one	na	wykonywaniu	odpowiednich,	
korekcyjnych	 ruchów	 głowy,	 kończyn	 i	tułowia	
w	taki	sposób,	aby	zapobiec	utracie	równowagi.
	 COG,	 który	 w	 pozycji	 stojącej	 jest	 zlokalizo-
wany	zwykle	na	poziomie	lędźwi,	oddzielony	jest	
od	płaszczyzny	podparcia	utworzonej	przez	stopy	
trzema	parami	stawów:	stawami	skokowymi,	kola-
nowymi	i	biodrowymi	[1].	Zmiana	kąta	ustawienia	
stawów	skokowych	wyzwala	korygującą	równowa-
gę,	odruchową	odpowiedź	z	rozciągniętych	mięśni.	
Reakcja	 ruchowa,	 której	 osią	 jest	 staw	 skokowy,	
nazywana	 jest	 strategią	 stawu	 skokowego	 (ankle 
strategy	–	AS)	 [9].	 Inną	odpowiedzią	stabilizującą	
postawę,	opartą	na	działaniu	mięśni	obręczy	bio-
drowej	jest	strategia	stawu	biodrowego	(hip strategy	
–	HS),	która	spowoduje	zgięcie	stawów	biodrowych	
i	pochylenie	tułowia	do	przodu.	Udział	w	tym	ruchu	
biorą	głównie	mięśnie	zginające	i	prostujące	staw	
biodrowy,	w	mniejszym	stopniu	mięśnie	kontrolują-
ce	czynność	stawu	skokowego.	Rodzaj	pojawiającej	
się	strategii	zależy	od	wielkości	powierzchni	podsta-
wy,	stopnia	wychyleń	środka	ciężkości	oraz	prędko-
ści	kątowej	tych	wychyleń	[9].	Trzeci	model	reakcji	
ruchowej	 to	 strategia	 kroku	 (step strategy	 –	 SS),	
prezentowana	przy	wychyleniach	środka	ciężkości	
poza	granice	stabilności.	Zapobiega	ona	upadkowi	
dzięki	 zwiększeniu	 powierzchni	 podparcia	 ciała,	
uzyskanemu	przez	wykonanie	kroku	i	rozstawienie	
stóp	[10].

Komputerowa posturografia dynamiczna

	 Komputerowa	 posturografia	 dynamiczna	
(computerized dynamic posturography	 –	 CDP)	 jest	
badaniem	rejestrującym	i	oceniającym	reakcje	po-
sturalne,	czyli	odpowiedzi	ruchowe	całego	ciała	na	
bodźce	zewnętrzne,	u	podstaw	których	leżą	odruchy	
rozciągowe	i	przedsionkowo-rdzeniowe.	Zależnie	od	
czasu	 utajenia	 reakcji	 powstających	 w	mięśniach	
szkieletowych	 wyróżnia	 się	 trzy	 rodzaje	 reakcji	
posturalnych	[11].	Najszybciej	pojawiają	się	odpo-
wiedzi	o	latencji	około	50	ms,	powstałe	w	wyniku	
działania	odruchu	z	rozciągania	mięśni	kontrolują-
cych	ustawienie	stawów	skokowych	oraz	pozosta-
łych	stawów	kończyn	i	tułowia.	Reakcja	odruchowa	
inicjowana	jest	przez	pobudzenie	wrzecion	mięśnio-

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	kąto-
wych	i	liniowych,	których	doznaje	głowa	na	skutek	
działania	sił	zewnętrznych,	w	tym	siły	grawitacji.
	 Integracja	 impulsów	 nerwowych	 z	 wymienio-
nych	 układów	 jest	 możliwa	 dzięki	 połączeniom	
jąder	 przedsionkowych	 z:	 móżdżkiem,	 narządem	
przedsionkowym,	motoneuronami	rdzenia	kręgowe-
go,	jądrami	nerwów	okoruchowych,	korą	mózgową,	
jądrami	przedsionkowymi	strony	przeciwnej	oraz	
układem	 siatkowatym.	 W	 układzie	 siatkowatym	
oddziałują	na	siebie	pobudzenia	z	narządu	przed-
sionkowego,	 rdzenia	 kręgowego,	 móżdżku,	 kory	
mózgowej	 oraz	 wzgórka	 górnego	 blaszki	 czwora-
czej	[2].
	 Jądra	przedsionkowe	wysyłają	włókna	nerwowe	
wstępujące	do	jąder	motorycznych	mięśni	zewnętrz-
nych	gałek	ocznych	za	pośrednictwem	pęczka	po-
dłużnego	przyśrodkowego	oraz	szlaku	wstępującego	
jądra	 Deitersa	 i	 zapewniają	 odruchową	 regulację	
ustawienia	gałek	ocznych	[3].
	 Poprzez	szlak	przedsionkowo-rdzeniowy	boczny,	
przedsionkowo-rdzeniowy	przyśrodkowy	oraz	siat-
kowo-rdzeniowy	jądra	przedsionkowe	wpływają	na	
czynność	mięśni	 szkieletowych.	 Dzięki	 obecności	
zwrotnych	połączeń	między	jądrami	przedsionko-
wymi	 i	 móżdżkiem	 biorą	 one	 udział	 w	 regulacji	
napięcia	 mięśni	 szkieletowych	 oraz	 odruchów	
mięśniowych	 [4].	Aktywacja	włókien	nerwowych	
szlaku	przedsionkowo-rdzeniowego	bocznego	po-
woduje	pobudzenie	motoneuronów	prostowników	
oraz	 hamowanie	 motoneuronów	 zginaczy	 po	 tej	
samej	stronie	[5],	natomiast	szlak	przedsionkowo-
rdzeniowy	przyśrodkowy,	kończący	się	na	poziomie	
szyjnych	 segmentów	 rdzenia	 kręgowego,	 bierze	
udział	w	koordynacji	odruchów	szyjno-przedsion-
kowo-okoruchowych	[6].
	 Układ	przedsionkowy	poprzez	odruchy	przed-
sionkowo-oczne	 stabilizuje	 spojrzenie,	 a	 poprzez	
odruchy	 przedsionkowo-rdzeniowe	 wpływa	 na	
czynność	mięśni	szkieletowych	[1].	Wpływ	narzą-
du	przedsionkowego	na	mięśnie	podlega	kontroli	
móżdżku,	który	reguluje	zakres	wywołanych	odpo-
wiedzi	oraz	stanowi	ośrodek	koordynacji	ruchów,	
zbierający	informacje	ze	wszystkich	somatorecepto-
rów	głowy,	tułowia	i	kończyn	[7].
	 Podstawą	 aktywności	 ruchowej,	 służącej	
utrzymaniu	 stabilnej,	 pionowej	 postawy	 ciała	 są	
odruchy.	Uzyskanie	i	utrzymanie	pozycji	pionowej	
możliwe	jest	dzięki	odruchom	prostowania,	a	peł-
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wych,	proprioreceptorów	wrażliwych	na	rozciąganie,	
zlokalizowanych	pomiędzy	włóknami	mięśniowy-
mi.	Powstały	bodziec	nerwowy	przekazywany	jest	
do	 rdzenia	 kręgowego,	 gdzie	 po	 przełączeniu	 na	
kolejną	synapsę	powraca	do	włókien	mięśniowych	
sąsiadujących	 z	 pobudzonym	 wrzecionem	 powo-
dując	 ich	 aktywację	 i	 usztywnienie	 stawu	 [4,12].	
Kolejnym	rodzajem	reakcji	posturalnych,	pojawia-
jącym	 się	 w	 odpowiedzi	 na	 silne	 destabilizujące	
bodźce,	są	reakcje	korygujące	postawę.	Występują	
one	w	czasie	od	90	do	120	ms.	Ostatnim	z	trzech	
typów	reakcji	mięśniowych	są	odpowiedzi	stabilizu-
jące	postawę,	które	ujawniają	się	po	240	ms.	Dwie	
ostatnie	 reakcje	 mają	 charakter	 wielomięśniowy	
i	 znajdują	 się	pod	kontrolą	odruchów	przedsion-
kowo-rdzeniowych	 oraz	 odruchów	 wywołanych	
z	pobudzenia	proprioreceptorów	kończyn	dolnych	
i	 tułowia.	Pojawiają	się	one	prawie	równocześnie	
w	mięśniach	kończyn	dolnych,	tułowia	i	szyi,	stąd	
panuje	opinia,	że	mechanizmy,	które	je	inicjują	są	
koordynowane	ośrodkowo	[1,4].	W	sytuacji	nagłego	
zaburzenia	równowagi,	jako	pierwszy	pojawia	się	
odruch	rozciągania	oraz	reakcje	korygujące	posta-
wę,	 przeciwdziałające	 upadkowi.	 Następujące	 po	
nich	odpowiedzi	stabilizujące	umożliwiają	powrót	
sylwetki	do	stanu	równowagi.
	 CDP	 umożliwia	 ilościową	 ocenę	 czynności	
układu	 równowagi	 podczas	 wykonywania	 prób	
statycznych	 i	 dynamicznych.	 Jednym	 z	 urządzeń	
pozwalających	 na	 przeprowadzenie	 badania	 jest	
posturograf	EquiTest	wyprodukowany	przez	Neu-
roCom	International,	Inc.,	za	pomocą	którego	ana-
lizowane	są	reakcje	posturalne	w	warunkach	kon-
fliktów	sensorycznych,	z	zastosowaniem	ruchomej	
platformy	oraz	ruchomego	otoczenia	wzrokowego	
[10].	Badanie	umożliwia	ilościową	analizę	zdolno-
ści	 osoby	 badanej	 do	 korzystania	 ze	 składowych	
sensorycznych	i	motorycznych	układu	równowagi	
oraz	 ich	 centralnej	 integracji.	 W	 CDP	 wyróżnia	
się	 kilka	protokołów	badań,	między	 innymi:	 test	
organizacji	 zmysłowej	 (sensory organization test	
–	SOT),	test	kontroli	motorycznej	(motor control test	
–	MCT),	test	adaptacji	(adaptation test	–	ADT)	oraz	
opcję	elektromiografii	(EMG)	w	ocenie	wywołanych	
odpowiedzi	posturalnych	(postural evoked responses	
–	PER).

Test organizacji zmysłowej – SOT

	 SOT	ocenia	zdolność	osoby	badanej	do	utrzyma-
nia	równowagi	w	różnych	warunkach	stymulacji	na-
rządów	zmysłu,	w	tym	również	w	warunkach	kon-
fliktów	 sensorycznych,	 tzn.	 dopływu	 sprzecznych	
informacji.	Osoba	badana	stoi	na	dwóch	płytach	
tensometrycznych,	które	pozostają	stabilne	lub	od-
chylają	się	od	płaszczyzny	poziomej.	Pole	widzenia	

jest	zasłonięte	przez	obudowę	imitująca	otoczenie	
wizualne,	 która	 może	 się	 nachylać.	 Podczas	 prób	
dynamicznych,	 siłowniki	 w	 podstawie	 platformy	
poruszają	dwoma	płytami	tensometrycznymi	i	obu-
dową	imitującą	otoczenie	wizualne	w	taki	sposób,	
że	zarówno	powierzchnia	podstawy,	jak	i	obudowa	
imitująca	otoczenie	wizualne	mogą	przechylać	się	
w	odpowiedzi	na	kołysanie	osoby	badanej.
Osoba	badana	poddawana	jest	sześciu	próbom:
1.	 badanie	na	platformie	nieruchomej	przy	oczach	

otwartych,
2.	 badanie	na	platformie	nieruchomej	przy	oczach	

zamkniętych,
3.	 badanie	na	platformie	nieruchomej	przy	oczach	

otwartych,	ale	poruszającym	się	otoczeniu,
4.	 badanie	na	platformie	ruchomej,	nieruchomym	

otoczeniu,	przy	oczach	otwartych,
5.	 badanie	na	platformie	ruchomej	z	oczami	za-

mkniętymi,
6.	 badanie	na	platformie	ruchomej,	z	oczami	ot-

wartymi	i	poruszającym	się	otoczeniem.
	 Każda	próba	powtarzana	jest	trzy	razy.	W	pierw-
szych	trzech	powierzchnia	podparcia	jest	ustalona,	
a	 zmieniają	 się	bodźce	 z	narządów	wzroku:	oczy	
otwarte,	zamknięte	oraz	zależny	od	wychyleń	COG	
ruch	otoczenia	wzrokowego.	Różnice	w	stabilności	
sylwetki	 ciała	 obserwowane	 podczas	 tych	 prób	
wskazują,	czy	pacjent	wymaga	prawidłowego	wi-
dzenia	 do	 utrzymania	 równowagi	 oraz	 czy	 może	
hamować	niezgodne	z	rzeczywistością	informacje	
wzrokowe.	W	próbie	4,	5,	6	platforma	nachyla	się	
zależnie	od	kołysania	osoby	badanej,	a	oś	obrotu	
znajduje	się	na	wysokości	kostek.	Parametry	tego	
ruchu	 są	 obliczane	 przez	 program	 komputerowy	
w	oparciu	o	jednoczesną	analizę	przednio-tylnego	
wychylenia	COG.	Ruchoma	płaszczyzna	podparcia	
zaburza	informację	płynącą	z	receptorów	czucia	głę-
bokiego.	Każda	z	prób	odbywa	się	w	innych	warun-
kach	wzrokowych:	przy	oczach	otwartych,	zamknię-
tych,	oraz	przy	ruchomym	otoczeniu	wzrokowym.	
Próby	5	i	6	pozwalają	na	izolowaną	ocenę	narządu	
przedsionkowego,	 którego	 rola	 w	kontrolowaniu	
równowagi	wzrasta,	gdy	informacje	z	propriorecep-
torów	i	narządu	wzroku	są	nieprawidłowe	lub	gdy	
jest	ich	brak.	Podczas	każdej	próby	rejestrowane	są	
odchylenia	COG	od	położenia	centralnego.	Maksy-
malny	możliwy	kąt	odchylenia	COG	od	położenia	
centralnego	 wyznacza	 granice	 stabilności	 (limits 
of stability	–	LOS).	W	wymiarze	przednio-tylnym	
wartość	 ta	 wynosi	 około	 12,5	 stopni	 od	 punktu	
wysuniętego	najbardziej	ku	tyłowi	do	punktu	wy-
suniętego	najbardziej	ku	przodowi.	W	badaniu	SOT	
przedstawiane	są	wyniki	analiz	 równowagi	 (equi-
librium score	–	ES),	sensorycznej	 (sensory analysis	
–	SA),	strategii	oraz	wyosiowania	środka	ciężkości	
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dla	każdej	próby	przy	każdym	zbiorze	warunków	
(ryc.	1).

Analiza wyosiowania środka ciężkości (COG 
alignment)

	 Analiza	wyosiowania	 środka	 ciężkości	określa	
przemieszczenia	rzutu	COG	na	płaszczyznę	podpar-
cia	podczas	18	prób.	Obliczane	są	średnie	wartości	
wychyleń	 przednio-tylnych	 i	 bocznych.	 Wynik	
przedstawiany	jest	w	postaci	graficznej	(ryc.	1).

Analiza strategii (strategy analysis)

	 Analiza	strategii	dokonywana	jest	podczas	każ-
dej	próby	SOT,	a	otrzymane	wyniki	przedstawiane	
są	 w	postaci	 graficznej	 (ryc.	 1).	 Skala	 oceniająca	
strategię	 umieszczona	 jest	 na	 osi	 X,	 a	 oceniająca	
równowagę	na	osi	Y	wykresu.	W	 lewym	górnym	
polu	wykresu	znajdują	są	próby,	w	których	odno-
towano	 niewielkie	 wychylenia	 COG	 przy	 dużej	
amplitudzie	 ruchów	 bioder	 i	 górnej	 części	 ciała.	
W	prawym	dolnym	polu	wykresu	znajdują	są	pró-
by,	w	których	odnotowano	duże	wychylenia	COG	
przy	dużej	amplitudzie	ruchów	w	stawie	skokowym.	
Jeżeli	 w	 kolejnych,	 coraz	 trudniejszych	 próbach,	
amplituda	ruchów	bioder	i	górnej	części	ciała	wzra-
sta	proporcjonalnie	do	amplitudy	wychyleń	COG,	
punkty	odpowiadające	tym	próbom	przemieszczają	
się	wzdłuż	linii	biegnącej	skośnie	od	pola	górnego	
prawego	do	dolnego	lewego	wykresu.	Jeżeli	punkty	
oznaczające	kolejne	próby	obniżają	się	wzdłuż	linii	
pionowej,	osoba	badana	nadużywa	strategii	stawu	
skokowego.	Jeżeli	przemieszczają	się	one	wzdłuż	linii	
poziomej,	osoba	badana	nadużywa	strategii	stawu	
biodrowego.
	 Nieprawidłowa	 selekcja	 i	 koordynacja	 pobu-
dzeń	zmysłowych,	czyli	nieprawidłowa	organizacja	
zmysłowa,	powoduje	zwiększenie	zakresu	wychyleń	
środka	 ciężkości	 oraz	 stosowanie	 niewłaściwej	
strategii	ruchowej	w	celu	utrzymania	równowagi.	
AS	 zapewnia	większą	 stabilność	przy	niewielkich	
zmianach	położenia	platformy,	HS	 jest	 skuteczna	
przy	większych	zmianach	położenia	platformy.	Pod-
czas	testu	ocenia	się,	czy	przyjmowana	strategia	jest	
adekwatna	do	nasilenia	stosowanego	bodźca	[13].

Test kontroli motorycznej – MCT

	 W	 badaniu	 MCT	 dwie	 płyty	 tensometryczne	
przesuwają	 się	 w	 poziomie	 do	 przodu	 i	 do	 tyłu	
w	stosunku	 do	 pozycji	 centralnej,	 niezależnie	 od	
wychyleń	osoby	badanej.	Pole	widzenia	jest	zasło-
nięte	przez	obudowę	imitująca	otoczenie	wizualne,	
która	 jest	 nieruchoma.	 Badanie	 obejmuje	 ocenę	
sekwencji	reakcji	pacjenta	na	trwające	poniżej	jed-
nej	sekundy	ruchy	poziome	platformy.	Amplituda	
ruchu	jest	dobierana	przez	program	komputerowy	
odpowiednio	 do	 wzrostu	 osoby	 badanej.	 System	
rejestruje	dane	z	trzech	prób	przeprowadzonych	przy	
każdym	 z	 następujących	 warunków:	 SFT	 –	 słaby	

Ryc.	1.	Przykładowy	wynik	testu	organizacji	zmysłowej	
–	SOT	(sensory organization test)

Analiza równowagi (ES) i sensoryczna (SA)

	 Wyniki	ES	 i	 SA	podawane	 są	w	 skali	procen-
towej,	 gdzie	 100%	 oznacza	 brak	 wychyleń.	 Gdy	
granica	wychyleń	w	danej	próbie,	czyli	kąt	najwięk-
szego	 odchylenia	 COG	 od	 położenia	 centralnego	
w	kierunku	przednio-tylnym	zbliża	się	do	LOS,	wy-
nik	zmniejsza	się	do	zera.	Wynik	SA	przedstawiany	
jest	osobno	dla	układu:	prioprioceptywnego	(SOM),	
wzrokowego	 (VIS),	 przedsionkowego	 (VES)	 oraz	
w	 postaci	 wyniku	 preferencji	 wzrokowej	 (PREF).	
Sposoby	 obliczania	 wyników	 dla	 poszczególnych	
układów	i	ich	interpretacje	podane	są	w	tabeli	I.

Tabela I. Wyniki analizy sensorycznej (SA) badania SOT (sensory 
organization test) dla poszczególnych układów i ich interpretacja

Analiza 
senso-
ryczna

Sposób 
obliczania Co ocenia Układ

SOM
ES1
ES2 Zwiększenie zaburzeń 

równowagi po zablokowaniu 
sygnału wzrokowego

Układu 
czucia głę-
bokiego

VIS
ES1
ES4 Zwiększenie zaburzeń 

równowagi po zablokowaniu 
sygnału prioprioceptywnego

Układ wzro-
kowy

VEST

ES1
ES5

Zwiększenie zaburzeń 
równowagi po zablokowa-
niu sygnałów wzrokowych 
i prioprioceptywnych

Układ 
przedsion-
kowy

PREF
ES2 + ES5
ES3 + ES6 Stopień, w jakim badany po-

lega na sygnale wzrokowym
Preferencja 
wzrokowa

SOM – wynik analizy sensorycznej dla układu czucia głębokiego
VIS – wynik analizy sensorycznej dla układu wzrokowego
VES – wynik analizy sensorycznej dla układu przedsionkowego
PREF – wynik preferencji wzrokowej
ES – skala równowagi
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stępstwie	udaru	pnia	mózgu	z	wydłużeniem	latencji	
i	osłabieniem	siły	odruchów	po	stronie	uszkodzenia	
[15].	MCT	może	służyć	również	do	wykrywania	sy-
mulacji	zaburzeń	równowagi,	w	której	wygórowane,	
zależne	 od	 woli	 odpowiedzi	 mają	 długą	 latencję	
a	ich	 parametry	 znacznie	 różnią	 się	 między	 sobą	
w	kolejnych	powtórzeniach	testu	[16].

ruch	 postępowy	 (small forward translation),	 SBT	
–	słaby	ruch	wsteczny	(small backward translation),	
MFT	 –	 średni	 ruch	 postępowy	 (medium forward 
translation),	MBT	–	średni	ruch	wsteczny	(medium 
backward translation),	LFT	–	duży	ruch	postępowy	
(large forward translation),	LBT	–	duży	ruch	wsteczny	
(large backward translation).	MCT	ocenia	sprawność	
odruchowych	 reakcji	 posturalnych,	 w	 tym	 zdol-
ność	do	wykonywania	ruchów	korekcyjnych	ciała	
w	odpowiedzi	na	niespodziewane	zmiany	położenia	
płaszczyzny	podparcia.	Test	analizuje	odruchy	dłu-
giej	pętli	nerwowej.	Sygnał	pochodzący	z	recepto-
rów	rozciągowych	mięśni	i	ścięgien	okolicy	stawów	
skokowych,	 kolanowych,	 biodrowych	 biegnie	 do	
kory	mózgowej,	a	następnie	do	mięśni	posturalnych	
ciała	 [14].	 W	 badaniu	 analizowane	 są:	 symetria	
rozłożenia	 wagi,	 opóźnienie	 reakcji,	 czyli	 czas	
pomiędzy	 przesunięciem	 platformy	 a	 początkiem	
odpowiedzi	posturalnej,	wartość	amplitudy	reakcji,	
czyli	zmiana	nacisku	stóp	na	podłoże	oraz	syme-
tria	tej	odpowiedzi	dla	każdej	próby,	przy	każdym	
zbiorze	warunków	(ryc.	2).	Czas	 latencji	 jest	oce-
niany	w	odniesieniu	do	norm	charakterystycznych	
dla	ludzi	zdrowych	w	danej	grupie	wiekowej,	przy	
symetrycznym	 obciążeniu	 obu	 kończyn	 dolnych.	
Jest	on	analizowany	osobno	dla	każdej	z	kończyn	
dolnych,	 w	każdym	 ze	 zbiorów	 warunków.	 Nie-
prawidłowy	czas	utajenia	może	występować	tylko	
w	jednej	 z	 kończyn	 oraz	 tylko	 po	 zadziałaniu	
bodźca	 o	 określonym	 kierunku	 i	amplitudzie,	 co	
jest	związane	z	konkretną	lokalizacją	uszkodzenia	
w	obrębie	układu	nerwowego	lub	mięśniowo-szkie-
letowego.	Wydłużenie	latencji	w	obu	kończynach,	
przy	 ruchach	 platformy	 w	 obu	 kierunkach	 jest	
najczęściej	 efektem	 uogólnionego	 uszkodzenia	
ośrodkowego	 lub	obwodowego	układu	nerwowe-
go,	np.	polineuropatii,	stwardnienia	rozsianego	lub	
efektu	 neurotoksycznego	 substancji	 chemicznych.	
Jednostronne	 wydłużenie	 czasu	 latencji	 wskazuje	
na	zlokalizowane	uszkodzenia	ośrodkowego	układu	
nerwowego	 np.	 udar	 pnia	 mózgu	 albo	 obwodo-
we	 uszkodzenia	 nerwu	 [15].	 Może	 ono	 również	
występować	 przy	 nadmiernym	 obciążeniu	 jednej	
z	kończyn	dolnych,	w	przypadku	niesymetrycznego	
rozłożenia	 wagi	 ciała.	 Nieprawidłowe	 amplitudy	
odruchów	w	MCT,	stwierdzone	w	obu	kończynach	
dolnych	podczas	ruchu	platformy	w	obu	kierunkach	
wynikają	z	zaburzonej	regulacji	siły	odruchu.	Duży	
wzrost	amplitudy	występuje	u	ludzi	ze	schorzeniami	
móżdżku,	 mniejszy	 obserwowany	 jest	 u	 chorych	
z	obustronnym	uszkodzeniem	narządu	przedsion-
kowego.	Jednostronne	osłabienia	siły	odruchów	są	
prawdopodobnie	efektem	zlokalizowanych	zmian	
w	ośrodkowym	układzie	nerwowym	lub	uszkodzeń	
mięśniowo-szkieletowych	 np.	 niedowładu	 w	 na-

Ryc.	2.	Przykładowy	wynik	testu	kontroli	motorycznej	
–	MCT	(motor control test)

Test adaptacji – ADT

	 W	ADT	obudowa	imitująca	otoczenie	wzrokowe	
pozostaje	nieruchoma.	Dwie	płyty	tensometryczne	
nachylają	się	niezależnie	od	kołysania	osoby	bada-
nej	z	prędkością	8	stopni	na	sekundę	[13].	Badanie	
przeprowadzane	jest	w	dwóch	zbiorach	warunków:	
nachylanie	platformy	do	przodu	oraz	do	tyłu.	Oś	
obrotu	znajduje	się	na	wysokości	kostek.	Dla	każ-
dego	typu	obrotu	przeprowadzanych	jest	pięć	prób.	
System	ustawia	losowo	odstępy	czasowe	pomiędzy	
próbami	wynoszące	od	3	do	5	sekund.	Amplituda	
obrotów	pozostaje	stała	podczas	wszystkich	prób	
i	dla	wszystkich	pacjentów.	Obroty	płyt	tensome-
trycznych	 wywołują	 ruchy	 zginania	 i	 prostowa-
nia	 w	 stawie	 skokowym,	 które	 stanowią	 bodźce	
o	parametrach	umożliwiających	pomiar	zdolności	
adaptacyjnych	w	odpowiedzi	na	serię	pięciu	pobu-
dzeń	(ryc.	3).	Wywołany	w	pierwszej	próbie	odruch	
powoduje	usztywnienie	mięśni	w	stawie	skokowym,	
a	 tym	 samym	 destabilizację	 postawy	 i	 zwiększe-
nie	wychylenia	COG	w	trakcie	powrotu	do	stanu	
równowagi.	 W	 ciągu	 następnych	 4	 prób	 złożone	
mechanizmy	 kontrolujące	 równowagę	 prowadzą	
do	 redukcji	 amplitudy	 skurczów	 mięśni	 wywoła-
nych	ich	rozciąganiem.	Brak	zdolności	hamowania	
destabilizująco	działających	bodźców	z	układu	prio-
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prioceptywnego	może	wskazywać	na	uszkodzenie	
układu	równowagi	pochodzenia	ośrodkowego	lub	
usztywnienie	w	stawie	skokowym	[15].

LL	podlegają	kontroli	na	poziomie	rdzenia	przedłu-
żonego	i	kory	mózgu	[14].	Najczęściej	ocenianymi	w	
badaniu	parametrami	są	czas	utajenia	odpowiedzi,	
a	 także	czas	 trwania	oraz	amplituda	odpowiedzi.	
Wyniki	 są	 wartościami	 uśrednionymi	 z	 9	 do	 20	
prób.

Ryc.	3.	Przykładowy	wynik	test	adaptacji	–	ADT	(adap-
tation test)

Ryc.	 4.	 Przykładowy	 wynik	 posturalnych	 odpowiedzi	
wywołanych	–	PER	(postural evoked responses)

Opcja elektromiografii (EMG) w ocenie 
wywołanych odpowiedzi posturalnych (postural 
evoked responses – PER)

	 W	 PER	 otoczenie	 wzrokowe	 pozostaje	 nieru-
chome,	 a	 płaszczyzna	 podparcia	 wykonuje	 ruch	
rotacyjny	 w	 osi	 stawu	 skokowego,	 co	 powoduje	
zgięcie	w	tym	stawie.	Amplituda	obrotu	płaszczyzny	
podparcia	wynosi	4°,	a	jego	szybkość	50°/s.	Wyko-
nywanych	jest	20	takich	prób.	Program	kompute-
rowy	ustala	losowo	czas	odstępu	między	próbami,	
uniemożliwiając	badanemu	przewidzenie	momentu	
wystąpienia	ruchu	płaszczyzny	podparcia.	Elektrody	
umieszczone	nad	brzuścem	przyśrodkowym	mięśnia	
brzuchatego	łydki	rejestrują	potencjały	bioelektrycz-
ne	o	krótkim	i	średnim	czasie	utajenia	(short latency	
–	SL,	middle latency	–	ML),	pojawiające	się	odpo-
wiednio	po	ok.	40	ms	i	80	ms	od	zadziałania	bodźca	
tj.	obrotu	płaszczyzny	podparcia	(ryc.	4).	Elektrody	
umieszczone	nad	mięśniem	piszczelowym	przednim	
rejestrują	potencjały	bioelektryczne	o	długim	czasie	
utajenia	(long latency	–	LL),	pojawiające	się	po	ok.	
120	ms	od	zadziałania	bodźca	[17].	Niespodziewa-
ne,	destabilizujące	postawę	 zgięcie	w	 stawie	 sko-
kowym	wywołuje	odpowiedzi	SL	i	ML	w	mięśniu	
brzuchatym	łydki.	Powrót	do	pozycji	pionowej	jest	
efektem	odpowiedzi	LL	w	mięśniu	piszczelowym	
przednim.	Reakcje	SL	odpowiadają	odruchowi	mo-
nosynaptycznemu	na	poziome	rdzenia	kręgowego.	
Reakcje	ML	są	kontrolowane	przez	rdzeń	kręgowy,	
rdzeń	przedłużony	i	jądra	podstawy	mózgu.	Reakcje	

	 Określone	wzorce	aktywności	bioelektrycznej	są	
związane	z	lokalizacją	uszkodzenia	w	ośrodkowym	
i	obwodowym	układzie	nerwowym	oraz	w	układzie	
mięśniowo-szkieletowym,	a	pośrednio	z	rodzajem	
jednostki	chorobowej	[18].	Wynik	badania	pozwala	
określić,	czy	zmiany	patologiczne	zlokalizowane	są	
w	 obrębie	 nerwów	 obwodowych,	 rdzenia	 kręgo-
wego,	pnia	mózgu,	jąder	podkorowych,	móżdżku,	
kory	 mózgowej.	 Badanie	 jest	 pomocne	 również	
w	 ustaleniu	 charakteru	 zmian	 patologicznych	
np.	 w	 odróżnieniu	 procesów	 demielinizacyjnych	
w	ośrodkowym	układzie	nerwowym	od	uszkodzeń	
charakterystycznych	dla	choroby	Parkinsona	[19].

Zastosowanie kliniczne

	 CDP	 jest	 badaniem	 szczególnie	 przydatnym	
w	diagnostyce	 zaburzeń	 równowagi	 i	 zawrotów	
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głowy	 u	 chorych,	 u	 których	 wywiad,	 badanie	 fi-
zykalne	 i	 inne	 badania	 dodatkowe	 nie	 wskazują	
na	 przyczynę	 dolegliwości.	 CDP	 charakteryzuje	
się	 stosunkowo	 niską	 czułością	 w	 diagnostyce	
obwodowego	 i	 ośrodkowego	 uszkodzenia	 układu	
przedsionkowego,	 wynoszącą	 w	 przypadku	 SOT	
odpowiednio	40%	 i	54%,	przy	 swoistości	wyno-
szącej	90%	w	stosunku	do	obserwacji	klinicznych	
[20].	Natomiast	zastosowanie	CDP	z	inną	metodą	
diagnostyczną,	np.	badaniem	elektronystagmogra-
ficznym,	 znacznie	 zwiększa	 wykrywalność	 scho-
rzeń	układu	przedsionkowego.	W	odróżnieniu	do	
badania	elektronystagmograficznego,	oceniającego	
głównie	funkcje	kanału	półkolistego	bocznego,	CDP	
pozwala	na	ocenę	narządu	otolitowego	woreczka	i	
łagiewki	 oraz	 narządu	 osklepkowego	 pozostałych	
kanałów	półkolistych	[20].	Potwierdzają	to	obser-
wacje	Lipp	i	wsp.	[21],	którzy	odnotowali	niepra-
widłowe	 wyniki	 CDP	 u	 chorych	 z	 prawidłowym	
testem	kalorycznym	i	dolegliwościami	określanymi	
mianem	łagodnych	położeniowych	zawrotów	gło-
wy,	związanych	z	uszkodzeniem	w	zakresie	tylnego	
kanału	półkolistego.
	 CDP	jest	również	badaniem	pomocnym	w	wy-
kluczeniu	schorzeń	aparatu	mięśniowo-stawowego,	
zmian	patologicznych	w	nerwach	obwodowych,	dro-
gach	wstępujących	i	zstępujących	rdzenia	kręgowego,	
a	 także	 zlokalizowanych	 na	 poziomie	 wyższych	
pięter	ośrodkowego	układu	nerwowego.

	 Zaburzenie	równowagi	o	nieznanej	przyczynie,	
zawroty	 głowy	 nieustępujące	 po	 leczeniu	 farma-
kologicznym	i	rehabilitacji,	zaburzenia	równowagi	
u	chorych	z	prawidłowym	wynikiem	badania	elek-
tronystagmograficznego	i	testu	krzesła	obrotowego	
oraz	długo	utrzymujące	się	zaburzenia	równowagi	
po	 zażywaniu	 leków	 ototoksyczych,	 chemiotera-
pii,	czy	chirurgii	ucha	są	stanami	patologicznymi,	
w	diagnostyce	których	powinno	się	rozważyć	wyko-
nanie	CDP	[15].	CDP	nie	jest	badaniem	wyczerpu-
jącym	diagnostykę	zaburzeń	równowagi	i	w	wielu	
przypadkach	wymaga	badań	uzupełniających.

COG	–	środek	ciężkości,	BOS	–	podstawa	podpar-
cia,	CDP	–	dynamiczna	posturografia	komputero-
wa,	SOT	–	test	organizacji	zmysłowej,	MCT	–	test	
kontroli	motorycznej,	ADT	–	test	adaptacji,	EMG	
–	 elektromiografia,	 PER	 –	posturalne	 odpowiedzi	
wywołane,	 LOS	 –	 granice	 stabilności,	 ES	 –	 skala	
równowagi,	SA	–	analiza	sensoryczna,	SOM	–	wynik	
analizy	 sensorycznej	 dla	 układu	 czucia	 głębokie-
go,	 VIS	 –	 wynik	 analizy	 sensorycznej	 dla	 układu	
wzrokowego,	VES	–	wynik	analizy	sensorycznej	dla	
układu	przedsionkowego,	PREF	–	wynik	preferencji	
wzrokowej,	SL	–	potencjał	o	krótkim	czas	utajenia,	
ML	–	potencjał	o	średnim	czasie	utajenia,	LL	–	po-
tencjał	o	długim	czasie	utajenia,	SFT	–	słaby	ruch	
postępowy,	SBT	–	słaby	ruch	wsteczny,	MFT	–	średni	
ruch	postępowy,	MBT	–	średni	ruch	wsteczny,	LFT	
–	duży	ruch	postępowy,	LBT	–	duży	ruch	wsteczny
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