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Az értekezésben használt rövidítések  

 

AP antero-posterior 

BMI Body Mass Index, Testtömeg Index 

EO nyitott szem 

EC csukott szem 

COM Centre of Mass, test tömegközéppont 

COP Centre of Pressure, talpi nyomásközéppont 

ML medio-laterális 

TUG Timed Up & Go teszt 
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1. Bevezetés 

A poszturális kontroll a test helyzetének térbeli kontrollálását jelenti két, olyan 

egymástól jól elkülöníthetı célnak eleget téve, mint a stabilitás és az orientáció. Minden 

feladathoz szükséges egy stabilitás komponens, azaz a test tömegközéppont (COM) 

alátámasztási felület felett tartása, és egy orientációs komponens, azaz fenntartani az egyes 

test szegmentumok közötti megfelelı viszonyt egy speciális kontextusban melyek támogatják 

a készségszintő viselkedés kialakulását. A poszturális kontroll annak képessége, hogy COM-t 

az alátámasztási felület felett tartsuk állás és mozgás közben, egy perceptuális-motoros 

folyamat eredménye, mely magában foglalja a vizuális, szomatoszenzoros és vesztibuláris 

rendszerekbıl származó helyzet- és mozgásérzékelést, a szenzoros információk feldolgozását 

az orientáció és mozgás meghatározásához, és a megfelelı motoros válaszok kiválasztását, 

melyek fenntartják, vagy visszaállítják a test egyensúlyi helyzetét (Schimdt 1975). A mozgás 

a szenzoros információ feldolgozással kétféle módon kapcsolódik össze, melyek 

befolyásolják a motoros viselkedést: feedback és feed forward. Az izmokból, a mozgás 

folyamatáról a környezetbıl származó szenzoros feed-back nagy jelentıséggel bír a hibák 

detektálásában, a mozgás összehasonlításában, korrekciójában az adott cél elérése érdekében. 

A feed-back kontroll fontos szerepet játszik, amikor az egyén tanul egy mozgást, illetve a 

váratlan kibillentı tényezıkhöz való alkalmazkodáskor. A szenzoros afferensek jelentik és 

folyamatosan frissítik az egyén és környezete közötti interakcióból származó információkat, 

lehetıvé téve ezáltal, a motoros idegsejteknek a mozgás és az idızítés pontosságának 

növelését hogy visszanyerjék az egyensúlyi állapotot. Az exteroceptív és szomatoszenzoros 

információk segítségével az egyén egy un. closed-loop rendszerben mőködik, mely lehetıvé 

teszi a hibák detektálását és javítását. Manapság az úgynevezett feed-forward koncepciónak, 

vagy anticipációs kontrollnak (open-loop rendszerként is emlegetik) szintén nagy jelentıséget 

tulajdonítanak, amelyben a gyors komplex mozgások és az automatikus poszturális reakciók 

kivitelezéséhez anticipációs szenzoros információkra van szükség, hogy elıkészítsék és 

elindítsák az adott feladat poszturális hátterét, a motoros cselekvést megelızıen. A test és a 

cél térbeli helyzetének érzékelése alapján állítja be a szabályzó mechanizmus a megfelelı 

paramétereket (irány, sebesség, erı, timing, hibadetektálás). Az open-loop kontroll nem 

használ szenzoros feed-backet direkt módon. A feed forward kontroll tanulási folyamatok 

eredményeként jelenik meg, mindenképpen szüksége van elızetes tapasztalatokra az adott 

feladatot illetıleg. A rendelkezésre álló szenzoros információkat a feladat elıtt a központi 

idegrendszer feldolgozza, összeveti korábbi hasonló tapasztalatok emlékével, mely alapján a 
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motoros választ elıre kiválasztja, elıkészíti és végrehajtja, mint egy szorosan összefüggı 

szenzomotoros szinergia részeként, feed-back nélkül. Az open-loop modellben rendkívül 

fontos, a korábbi gazdag motoros tapasztalatszerzés, és annak a lehetısége, hogy a különbözı 

motoros problémák megoldására számos mozgásstratégiát begyakorolhassunk. Valódi 

élethelyzetekben, a funkcionális mozgásokban válaszul a fizikai világ dinamizmusára e két 

rendszer egymással egy idıben mőködik (Bly, 1996; Schmidt & Lee, 1999; Ángyán 2005). 

Egyenes álláskor a test kisebb-nagyobb mértékő kilengése figyelhetı meg, fıként elıre 

és hátra. Ez az oka, amiért a kutatók elıször arra koncentráltak, hogy egy normál felnıtt 

egyén milyen módon kontrollálja testtartását a saggittális síkban. Azonban az utóbbi években 

a laterális stabilitás kontrollja is a tudományos érdeklıdés fókuszába került. Egyenes állás 

során rendszerint a poszturális izmok minimális aktivitása szükséges (Schieppati et al. 1994), 

a központi idegrendszer anticipációs képességének köszönhetıen, mely alapján a minimális 

destabilizáló hatásokra elıre felkészül. Következésképpen, ha bármelyik szenzoros csatorna 

információ közvetítése sérül, a test kilengése megnı, amelyet az egyensúly megtartása 

érdekében megnıtt izomaktivitás kísér (Dietz 1992). A poszturális kontroll kulcsfontosságú 

elem mind a mindennapi mozgások illetve sport mozgások szervezésében, kivitelezésében, 

mind a rehabilitációban alkalmazott mozgásterápiában.  

Egyenes álló helyzetben a jellegzetes, spontán megjelenı, kismértékő kilengést kell 

kontrollálni, amelyhez számos tényezı hozzájárul. Elıször a test egyes részeinek egymáshoz 

viszonyított elhelyezkedése tudja minimalizálni a gravitációs erık hatását, amelyek elhúznák 

a testet középhelyzetébıl, így ideális esetben az állás kontrollja minimális 

energiafelhasználást igényel. Másodszor az izomtónus tartja meg a testet gravitációval 

szemben. Három fı faktor járul hozzá a háttér izomtónus kialakításához álló helyzetben: Az 

izmok viszkoelasztikus tulajdonságából adódó belsı feszesség, azaz a stiffness, a normál 

nyugalmi tónus, amely az idegi mőködés eredményeként áll fenn minden izomban és a 

poszturális tónus, azaz az antigravitációs izmok aktivitása függıleges helyzetben. A 

poszturális tónus kialakításában a szomatoszenzoros információk kiemelkedı jelentıséggel 

bírnak a vizuális és vesztibuláris információk mellett.  

Akár a megelızés, akár a rehabilitáció keretein belül kívánjuk fejleszteni az egyensúlyt, 

elengedhetetlen követelmény a mérhetıség.  

A nyomás középpont (Centre of Pressure COP) elmozdulásának mérése erımérı 

platform segítségével elfogadott módszer a poszturális kontroll, vagy egyensúly mérésében. A 

hagyományos értelmezés szerint a COP mérések során a poszturális kontroll rendszer 

hatékonysága az egyensúly fenntartásakor direkt kapcsolatban áll a COP elmozdulás 
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amplitúdójával, eszerint, a feltételezés szerint kis amplitúdójú COP kitérés „jó” egyensúlyt 

tükröz, míg a nagy amplitúdójú COP elmozdulás „szegényes” egyensúly kontrollt feltételez. 

Ezt a megállapítást számos tanulmány alátámasztotta, igazolván, hogy a poszturális 

kontrollhoz szükséges szenzoros információk csökkenése valamilyen patológiai folyamat 

eredményeként, vagy az öregedési folyamat részeként a COP elmozdulás növekedését idézi 

elı. Azonban számos kivétel létezik e szabály alól, például a Parkinson kórban szenvedı 

betegek csökkent COP kitérésük ellenére poszturális instabilitással küzdenek, jelezve, hogy 

nem ilyen egyszerő a poszturális kontroll rendszer mőködése. Tehát a mérhetıségen túl, a 

kapott eredmények értékelése nagyobb körültekintést igényel, a poszturális kontrollt 

befolyásoló számos tényezı figyelembevételével. 

A motoros fejlıdés és a poszturális kontroll fejlıdése egy állandó folyamat. A 

tapasztalat és a tanulás speciális környezeti kontextusban megerısít bizonyos 

mozgásmintákat, egyéni jellegzetességet hoz létre, ugyanakkor mindezek hiánya is 

megnyilvánul, szegényesebb repertoárt jelentve az egyén életében. A tény, hogy az egyensúly 

egy tanult készség tükrözıdik abban, hogy egyéni egyensúlybéli képességeink rendkívül 

széles tartományban mozognak a gyakorlásnak megfelelıen, ezáltal szoros összefüggésben 

kell lennie a fizikai aktivitás szintjével. Ebbıl a megállapításból kiindulva felmerült a kérdés, 

hogy vajon szélsıséges esetekben hogyan zajlik az egyensúly szabályozása, illetve a 

rendszeres fizikai aktivitás hatására milyen változások következnek be. Szélsıséges esetként 

kiemeltük e széles skála egyik végén elhelyezkedı csoportot, vagyis az ironman sportolók 

poszturális kontrollját, majd a kapott eredményeken felbuzdulva a másik végletet, azaz a 

nagyon idıs korosztály poszturális kontrollját és annak befolyásolhatóságát.  
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2. Irodalmi áttekintés 

 

2.1. A sport és a poszturális kontroll 

 

Eltekintve a szenzoros információkban bekövetkezı kóros változások szerepétıl, 

speciális fiziológiás állapotok is befolyásolják az egyensúly kontrollját egészséges 

egyénekben. Kevés tanulmány vizsgálta a sportolók poszturális kontrollját, amelyek többsége 

olyan sportágak képviselıit vizsgálta ahol speciális egyensúlybéli készségek szükségesek. 

Megfigyeléseik szerint a professzionális táncosok és tornászok szignifikánsan stabilabbak és 

kevésbé függnek a vizuális információktól, mint edzetlen társaik. (Golomer et al. 1999; 

Vuillerme et al. 2001a). Továbbá a tornászok kiemelten kevésbé függnek a vizuális 

környezettıl, mint egyéb sportemberek az egyensúly szempontjából kihívást jelentı helyzetek 

megtartásakor. Ezek az eredmények felvetik, hogy a tornászok és a táncosok sokkal 

hatékonyabban tudnak váltani a vizuális és egyéb szerzoros rendszerek között, vagy ennek a 

csoportnak sokkal érzékenyebbek a szenzoros rendszereik egyéb sportemberekéihez 

viszonyítva. Azonban mind a tornászoknak, mind a táncosoknak fizikai aktivitásuk során 

speciális készségeik fejlıdnek, edzéseik fejlesztik a propriocepciót, csökkentve a vizuális 

függıséget a poszturális kontrollban (Golomer et al. 1999; Vuillerme et al. 2001a, b).  

Az ironman-ek olyan jól edzett sportolók, akik magas szintő jártassággal bírnak 

úszásban, kerékpározásban és futásban, a sportágra jellemzı specifikum az extrém hosszú 

idejő állóképességi terhelés (9-12 óra). Az ironman tréning nem igényel speciális egyensúly 

gyakorlatokat ezért feltételezhetı, hogy az ironman sportolók poszturális kontrollja nem 

különbözik szignifikánsan más fizikailag aktív egészséges alanyokétól. Azonban Ángyán és 

mtsai egészséges sportoló és nem sportoló egyetemistákkal és professzionális 

kosárlabdázókkal végzett tanulmányában szignifikáns negatív korrelációt talált a 

kosárlabdázók körében az állóképességi kapacitás és a test kilengése között, tehát a nagyobb 

állóképességi kapacitás kisebb kilengéssel társult (Ángyán et al. 2007). Jól-ismert, hogy az 

ironman triatlon egy ultra állóképességi verseny, amely szignifikáns változásokat eredményez 

a különbözı élettani paraméterekben. A csekély számú tanulmány, amelyben ironman triatlon 

után vizsgálták a fáradást, a kardiovaszkuláris változásokra (Holtzhausen and Noakes 1995; 

Douglas et al. 1987, 1998; Rifai et al. 1999; Whyte et al. 2000), endokrin hatásokra (Ginsburg 

et al. 2001), és energetikai aspektusokra koncentrált csupán (Laursen et al. 2002). 
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2.2. Az öregedés és a poszturális kontroll kapcsolata 

 

Az életkor elırehaladtával a megváltozott mőködéső vesztibuláris, vizuális és 

szomatoszenzoros rendszerek csökkent, vagy nem megfelelı minıségő feed-backet 

szolgáltathatnak a poszturális kontroll központoknak. Hasonlóan a végrehajtó 

izomrendszerben is csökkent lehet a kapacitás, hogy megfelelıen válaszoljon a poszturális 

stabilitást megzavaró hatásokra (Mazzeo et al. 1998), mivel a vázizmok fehérje tömege, 

keresztmetszete, és izomereje csökkenést mutat az öregedéssel a zsír és kötıszövet infiltráció 

következtében (Yarasheski 2003). Így tehát a csökkent izomerı összefüggést mutat a 

szegényesebb poszturális kontrollal (Buchner et al. 1992; Brown et al. 1995; Wolfson et al. 

2005), míg a károsodott poszturális kontroll kapcsolatban áll az elesések megnıtt 

kockázatával (Campbell et al. 1989; Lord et al. 1994), és az elesésre hajlamos idısek térd és 

boka ízületére ható izmok szignifikánsan gyengébb dinamikus izomerıvel rendelkeztek, mint 

az esésre nem hajlamos idıstársaik. (Whiple et al. 1987).  

Jól ismertek az életkor függı változások a poszturális kontroll stratégiákban. 

Tekintélyes mennyiségő tanulmány számolt be a megnıtt poszturális kilengésrıl az életkor 

elırehaladtával, mely magasan szignifikáns pozitív korrelációt mutatott, lényeges nembeli 

különbség nélkül (Fujita et al. 2005). Továbbá olyan szituációkban, ahol a poszturális 

kontrollt nagyobb kihívásnak vetették alá, idısek esetén a talpi nyomás középpontot (COP) 

kevésbé biztonságos területeken, az alátámasztási felület határainál találták hosszabb ideig, 

fiatal felnıttekkel összehasonlítva (Bugnariu and Sveistrup 2006). Kevés tanulmány vizsgálta 

a lengési frekvencia spektrumot idısek esetén (McCleanaghan et al. 1995; Williams et al. 

1997). Williams és munkatársai szerint az idıs alanyok szignifikánsan nagyobb frekvencia 

diszperziót mutattak ML irányban, mint a fiatal felnıttek. Mi több, az idıseknél a lengési 

energia alacsonyabb frekvenciákon koncentrálódott a ML irányban. Az idısek által mutatott 

alacsony frekvenciakomponens jelenléte felveti egy lassú poszturális sodródás, vagy egy lassú 

súlyátvitel megjelenését statikus álló helyzetben (Williams et al. 1997). 

Az utóbb években számos kutatócsoport vizsgálta különbözı, a funkcionális tesztek és 

az álló egyensúly javítását célzó tréning programok hatékonyságát idıs emberek körében 

(Judge et al. 1993; Judge et al. 1994; Judge 2003; Hue et al. 2004). Eredményeik azt jelezték, 

hogy az egyensúlyjavulás csökkent COP elmozdulás formájában jelenik meg, azaz a jobb 

egyensúly kontroll kisebb kilengést takar. Az alacsony intenzitású erıfejlesztı és egyensúly 
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tréning javította az egyensúlyt és csökkentette az esések számát, a kontroll csoporthoz képest, 

azonban, a frekvencia spektrumot nem vizsgálták ezen a tanulmányokban. 

 

 

3. Célkitőzések 

 

1. Kutatásaink egyrészt arra irányultak, hogy kimutassuk, van e különbség az 

ultra állóképességi versenyben résztvevı sportolók poszturális kontrollja és normál kontroll 

csoporté között illetve, hogy milyen prompt hatása van az ironman triatlonnak a résztvevık 

poszturális kontrolljára.  

 

Feltételeztük, hogy mivel az ironman tréning nem igényel speciális egyensúlyfejlesztı 

gyakorlatokat, nem találunk majd különbséget a normál fizikai aktivitású csoporttal 

összevetve. 

 

 

2. Másrészt megvizsgáltuk, hogy az idıs korosztály poszturális kontrollja miben 

tér el a fiatal korosztályétól, illetve, hogy a hetvenes-nyolcvanas éveikben járóknál milyen 

hatása van egy 8 hetes kombinált aerob - egyensúlyfejlesztı - izomerısítı tréningnek az 

idısek egyensúlyi paramétereire (AP, ML lengés, frekvencia energia).  

 

Feltételeztük, hogy a résztvevık jobb egyensúly kontrollt mutatnak majd a tréning után, azaz 

a kisebb kilengést, mint azok az idısek, akik nem vesznek részt a programban. 
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4. Módszer 

 

4.1 Résztvevık 

Összesen 50 különbözı életkorú és állapotú egészséges egyén vett részt a tanulmányban.  

1. csoport Rendszeresen sportoló fiatal felnıtt (10 fı) 

2. csoport Ironman (10 fı)  

3. csoport Hallgatók (11fı) 

4. csoport Idıs tréning (9fı) 

5. csoport Idıs kontroll (10 fı) 

Az 1. csoportot olyan egészséges fiatal felnıttek alkották, akik legalább heti három 

alkalommal részt vettek valamilyen fizikai aktivitásban, de egyikük sem volt professzionális 

atléta. (mind férfi) A 2. csoportot ironman triatlonban edzett, fiatal atléták alkották, melyek 

legtöbbje már évek óta rendszeresen teljesíti ezt a megmérettetést. (mind férfi). A 3. csoportot 

egészséges gyógytornászhallgatók alkották. (3 férfi, 8 nı). A 4. és 5. csoportot 

véletlenszerően alakítottuk ki az egészséges, a tréningre önként jelentkezı, idısek otthonában 

lakók közül. Az idısek mindegyike képes volt az önellátásra és a normál háztartási feladatok 

elvégzésére. A 4. csoportot 3 férfi, 6 nı alkotta., míg a 5. vagyis az idıs kontroll csoportot 3 

férfi, 7 nı. (1. táblázat) 

1.csoport 2. csoport 3. csoport 4. csoport 5. csoport 
 

(Felnıtt 
kontroll) (Ironman) (Hallgatók) 

(Idıs 
tréning) 

(Idıs 
kontroll) 

Életkor (év) 33 ± 1.3 33 ± 2.4 22 ± 0.4 79 ± 1.6 76 ± 1.9 

Testtömeg 
(kg) 

78 ± 2.8 74 ± 2.3 58 ± 2.9 73 ± 4.5 69 ± 5.1 

Testmagasság 
(cm) 

175 ± 1.5 175 ± 2.2 163 ± 0.025 157 ± 0.023 159 ± 0.029 

BMI index 
(kg/m2) 

25,47 24,17 21,83 29,62 27,29 

1. táblázat A tanulmányban résztvevık antropometriai adatai 

 

Minden résztvevı elızetes beleegyezését adta a tanulmányban való részvételhez. Az 

idıs csoportok esetén egy késıbbi periódusban a kontroll csoport tagjai is ismételten 

lehetıséget kaptak részt venni egy hasonló tréningben vizsgálaton kívül.  
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4.2 Vizsgálatok 

 

A statikus poszturális stabilitást mértük, egy erımérı platformon (Stabilometer ZWE-

PII) állva 20mp-ig. A platform lehetıvé teszi a COP elmozdulásának (lengési út) mérését. A 

poszturográfiát elıbb nyitott, majd csukott szemmel végeztük egy csendes teremben. A 

résztvevık mezítláb, összezárt lábakkal álltak, karjaik lazán a törzs mellet voltak. A nyitott 

szemmel végzett teszt alatt a résztvevık egy kb. 2 méter távolságban lévı, szemmagasságban 

elhelyezett célt néztek. Az alaptesztelést követıen a 2. csoport esetén az extrém fizikai 

terhelést (4.3) követıen 15 perccel és újabb 5 perc elteltével megismételtük a méréseket a 

poszturális paraméterek helyreállási jeleinek megfigyelése céljából. A 4. csoport esetén, pedig 

a 8 hetes tréning periódust (4.4) követıen ismételtük meg a méréseket. 

A funkcionális teljesítmény mérésére a 4. csoport esetében a dinamikus egyensúly 

tesztek közül a Timed Up & Go (TUG) tesztet alkalmaztuk, amely során azt az idıtartamot 

mérjük másodpercben, amelyre egy ülı embernek szüksége van ahhoz, hogy felálljon, majd 

megkerüljön egy 3 méter távolságban elhelyezett tárgyat és visszaüljön a székére. 

 

4.3 Ironman triatlon 

 

A 2. csoport tagjai a kezdeti tesztelést követıen részt vettek egy ironman triatlonon, 

mely 3.8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és 42.195 km futásból áll, a versenyzık ezt a 

teljesítményt 9-12 óra alatt érték el. 

 

4.4 Az idıs csoport tréning programja 

 

A 4. csoport részt vett egy 8 hetes kombinált egyensúlyfejlesztı tréningen heti kétszer 

45 percben. A torna program alsóvégtagi erısítı és flexibilitást növelı gyakorlatokból – 

különös tekintettel a csípı körüli izmok és a törzs, elsısorban a hasizmok erısítésre, statikus 

és dinamikus egyensúly gyakorlatokból, és aerob aktivitásként járógyakorlatokból tevıdött 

össze. Az elsı 4 hétben egy rövid 5-10 perces bemelegítést követıen 20 percig az alsóvégtag 

és törzs erısítı és flexibilitását növelı gyakorlatokat hangsúlyoztuk, nagyobb alátámasztási 

felületet használva, mint a fekvı és ülı helyzetek, míg az egyensúly és a járás gyakorlatok (5-

10 perc) kisebb szerepet játszottak ebben a részben. A tréning második felében ez az arány 

megfordult, az egyensúly és a járás gyakorlatokra fókuszáltunk. Dinamikus gyakorlatokat 
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végeztettünk álló helyzetben fokozatosan csökkentve az alátámasztási felületet, vizuális 

kontrollal és anélkül. A tréning intenzitását fokozatosan növeltük a tréning során a maximális 

pulzus 70 %-áig. ((220-életkor)*0.7) gyógytornász vezetésével. 

 

4.5 Adatfeldolgozás 

 

Az elsı 4 másodpercét a mérésnek adaptációs periódusnak tekintettük, és nem vontuk be 

a számítások során. A lengési utat az alábbi képlet alapján számoltuk a mért adatokból.  
 

Lengési út = ( ) ( )∑
−

=
−+

1

1

21
n

i
xx isis  

 

ahol n a teljes száma a mintáknak, i a minta szám és s a COP elmozdulása AP vagy ML 

irányba. Ez a paraméter tükrözi a stabilitás fenntartásához szükséges aktivitás mennyiségét.  

A lengési utat mindkét irányban spektrum analízisnek vetettük alá. A platform 

oszcillációk frekvencia spektrumát a gyors Fourier transzformáció segítségével számoltuk 

0.1-0.3, 0.3-1, 1-3 Hz tartományokban. Ez a módszer Golomer et al. (1994) és Oppenheim et 

al. Spektrum analízisének a módosított változata.  

A kapott adatokat variancia analízisnek vetettük alá a Statistica program segítségével, 

hogy összehasonlítsuk a csoportokat és a kísérleti szituációkat. Post hoc összehasonlításkor az 

LSD tesztet használtuk. A TUG teszt értékelésekor a Student t-tesztet alkalmaztuk a 

szignifikáns különbség meghatározására. Az adat elemzés során p<0.05 szignifikancia szintet 

fogadtunk el. 
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5. Eredmények 

 

5.1. Extrém fizikai terhelések általános hatása a poszturális kontrollra 

 

Ábra magyarázat 

Az ábrákon az átlag értékeket (± S.E.M.) jelöltük. Statisztikailag szignifikánsnak 

tekintettük a különbséget, ha p<0.05, és az alábbi módon jelöltük összehasonlítva az ironman 

csoporttal: +; a kiindulási értékekkel: o, az AP iránnyal: x; és nyitott szemmel: * .  
 

Az antropometriai adatok tekintetében nem volt szignifikáns különbség az 1. csoport és 

a 2. csoport között. A normál felsıérték körüli BMI index jól mutatja a fizikailag aktív 

személyek erınlétét, esetükben az index inkább az izomtömegükre utal, mintsem elhízásra. 

 

A lengési út AP és ML irányban szignifikánsan rövidebb volt a 2. csoportnál (ironman), 

mint az 1. csoportnál (rendszeresen sportoló fiatal felnıttek) csukott szemmel. (1A ábra) 

1A

A lengési út AP és ML irányban a kontroll és ironman csoportban
 Szignifikánsnak  különbség összehasonlítva az ironman csoporttal: +;  és nyitott szemmel: *. 
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Következésképpen, a teljes lengési út szintén szignifikánsan rövidebb volt a 2. 

csoportnál (ironman), mint az 1. csoportnál (rendszeresen sportoló fiatal felnıttek) csukott 

szemmel. (1B ábra) 

1B

A teljes lengési út a kontroll és ironman csoportban nyitott (EO) és
csukott szemmel (EC)

Szignifikánsnak  különbség összehasonlítva az ironman csoporttal: +;  és nyitott szemmel: *. 
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A vizuális kontroll hiánya szignifikáns növekedést eredményezett a lengési útban 

mindkét irányban az 1. csoportban, de az ironman csoport esetén nem. A frekvencia analízis 

szintén szignifikáns különbségeket fedett fel a két csoport között. Alacsony frekvencia 

tartományban a 2. csoport alacsonyabb amplitúdót mutatott ML irányban, csukott szemmel, 

mint a kontroll csoportja. (2A ábra). 

2A
Alacsony frekvencia

A lengési energia alacsony frekvencián AP és ML irányban, nyitott (EO) és
csukott szemmel (EC), a kontroll és ironman csoportban
Szignifikáns különbség összehasonlítva az ironman csoporttal: +; az AP iránnyal: x. 

F
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Továbbá a vizuális kontroll hiánya enyhén növelte a frekvencia energiát a kontroll 

csoportban, míg az ironman csoport esetén nem volt hatással a vizuális kondíció a lengési 

energiára. Az AP irányt illetıleg nem volt lényeges eltérés a két csoport között ebben a 

frekvencia tartományban egyik vizuális feltétel esetén sem. Érdekes módon a 2. csoportban a 

lengési frekvencia energia ML irányban szignifikánsan alacsonyabb volt, mint AP irányban, 

mindkét vizuális feltétel mellett, míg a kontroll csoport esetén nem jelentek meg ezek a 

különbségek. 
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A közepes frekvencia tartományban szignifikáns különbségek voltak a két csoport 

között ML irányban, mindkét vizuális feltétel mellett, azaz a 2. csoport alacsonyabb lengési 

frekvencia energiát mutatott (2B ábra). 

2B
Közép frekvencia

A lengési energia alacsony frekvencián AP és ML irányban, nyitott (EO) 
és csukott szemmel (EC), a kontroll és ironman csoportban

Szignifikáns különbség összehasonlítva az ironman csoporttal: +; az AP iránnyal: x ; és nyitott szemmel: *. 
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 Míg a 2. csoportnál a vizuális feltétel nem befolyásolta a lengési energiát, az 1. 

csoportban a vizuális kontroll hiánya szignifikánsan megnövelte azt. Az AP irányt illetıen 

szignifikáns különbség volt a két csoport között csukott szemmel. Az ironman csoport esetén 

az ML lengési energia szignifikánsan alacsonyabb volt csukott szemmel, mint AP irányban, 

míg a kontroll csoport esetén ezek a különbségek nem mutatkoztak.  
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5.2. Extrém fizikai terhelés prompt hatása a poszturális kontrollra 

 

A verseny a lengési út átmeneti, enyhe emelkedését eredményezte, mindkét irányban, 

mindkét vizuális feltétel mellett, ami szignifikáns volt AP irányban csukott szemmel. (1C 

ábra). 

 

1C

A lengési út alakulása AP és ML irányban nyitott (EO) 
és csukott szemmel (EC) a verseny elıtt (pre) és után (post1, post2)

Szignifikáns különbség összehasonlítva a kiindulási értékekkel: o, az AP iránnyal: x. 
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Hasonlóan a teljes lengési út is a verseny után csukott szemmel volt szignifikánsan 

magasabb. (1D ábra).  

1D

A teljes lengési út alakulása nyitott (EO) 
és csukott szemmel (EC) a verseny elıtt (pre) és után (post1, post2)

Szignifikáns különbség összehasonlítva a kiindulási értékekkel: o. 
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A spektrum analízis alapján az alacsony frekvencia tartományban a verseny nem okozott 

lényeges változást a lengési energiában. Azonban, megfigyelhetı, hogy az elsı verseny utáni 

mérésnél az AP és ML lengési energiák szinte azonosak minkét vizuális feltétel esetén, 

ellentétben az alapméréssel. (2D ábra). 
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2D
Alacsony frekvencia

A frekvencia energia alakulása alacsony frekvencián AP és ML irányban
nyitott (EO) és csukott szemmel (EC) a verseny elıtt (pre) 

és után (post1, post2)
Szignifikáns különbség összehasonlítva az AP iránnyal: x. 
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A közepes frekvencia tartományban a verseny szignifikáns növekedést okozott a lengési 

energiában csukott szemmel, AP irányban összehasonlítva az alap értékkel. (2E ábra)  

2E
Közép frekvencia

A frekvencia energia alakulása közép frekvencián AP és ML irányban
nyitott (EO) és csukott szemmel (EC) a verseny elıtt (pre) 

és után (post1, post2)
Szignifikáns különbség összehasonlítva az AP iránnyal: x; a kiindulási értékekkel: o;  és nyitott szemmel: * 
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Továbbá a verseny utáni második méréskor a lengési energia szignifikánsan növekedett 

mindkét irányban csukott szemmel. 

A magas frekvencia tartományban a verseny utáni elsı méréskor szignifikáns különbség 

figyelhetı meg a két irány között csukott szemmel. A verseny utáni második méréskor a 

vizuális kontroll hiánya szignifikánsan növelte a lengési energiát ML irányban és ez a 

növekedés az alap értékhez képest is jelentıs volt (2F ábra). 

 

 

2F
Magas frekvencia

A frekvencia energia alakulása magas frekvencián AP és ML irányban
nyitott (EO) és csukott szemmel (EC) a verseny elıtt (pre) 

és után (post1, post2)
Szignifikáns különbség összehasonlítva az AP iránnyal: x; a kiindulási értékekkel: o;  és nyitott szemmel: * 
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5.3. Életkor függı változások a poszturális kontrollban  

 

Ábra magyarázat 

Az ábrákon ismét az átlag értékeket (± S.E.M.) jelöltük. Statisztikailag szignifikánsnak 

tekintettük a különbséget, ha p<0.05, és az alábbi módon jelöltük összehasonlítva a 3. 

ábracsoporton a fiatal, míg a 4. és 5. ábracsoporton az idıs kontroll csoporttal: +; a kiindulási 

értékekkel: o, az AP iránnyal: x; és nyitott szemmel: * .  

 

Nem volt szignifikáns különbség az alap értékek között a két idıs csoportnál (4. és 5. 

csoport) ezért az adataikat együttesen hasonlítottuk össze a 3. csoporttal (hallgatók).  

A lengési út mindkét irányban szignifikánsan magasabb volt az idısek esetén, a 

fiatalokéval összehasonlítva. (3A ábra)  

3A 

A lengési út az Idıs és Fiatal csoportban nyitott (EO)
 és csukott szemmel (EC) AP és ML irányban 

 Szignifikáns különbség összehasonlítva a fiatal kontroll csoporttal: +; az AP iránnyal: x; és nyitott szemmel: *. 
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A vizuális feed-back hiánya szignifikáns növekedést eredményezett a lengési útban, 

mindkét irányban az idısek esetén, de a fiataloknál nem. Az idıseknél szignifikánsan 

nagyobb volt a lengési út csukott szemmel AP irányban, mint ML irányban. 
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A frekvencia analízist illetıleg egyik frekvencia tartományban sem volt szignifikáns 

különbség a két csoport között ML irányban nyitott szemmel (3BCD ábra). Az alacsony 

frekvencia tartományban (0.1-0.3 Hz) szignifikáns különbségek mutatkoztak csukott szemmel 

a két csoport között, vagyis az idısek lengési energiája magasabb volt mind AP , mind ML 

irányban a 3. csoporttal összehasonlítva (3B ábra). 

3B
Alacsony frekvencia

A lengési energia alacsony frekvencián AP és ML irányban, nyitott (EO) 
és csukott szemmel (EC), a Fiatal és Idıs csoportban

Szignifikáns különbség összehasonlítva a fiatal kontroll csoporttal: +.
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Érdekes módon, ellentétben a magasabb frekvencia tartományokkal, az idısek enyhén 

magasabb frekvencia energiát mutattak csukott szemmel ML irányban, mint AP irányban. A 

középsı (0.3-1 Hz) és a magas (1-3 Hz) frekvencia tartományokban szignifikáns különbségek 

voltak a két csoport között AP irányban mindkét vizuális feltétel mellett, míg ML irányban 

csak csukott szemmel, tehát az idısek lengési frekvencia energiája magasabb. Míg a vizuális 

információ nem befolyásolta a lengési energiát a fiatal csoportban, az idıs csoportnál a 

vizuális kontroll hiánya szignifikánsan megnövelte azt mindkét irányban. A csukott szemmel 

végzett mérés esetén az idıs csoportban szignifikáns különbség volt a két irány között azaz, 

AP irányban lényegesen magasabb volt a frekvencia energia, mint ML irányban (3C, 3D 

ábra). 
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3C
Közép frekvencia

A lengési energia közép frekvencián AP és ML irányban, nyitott (EO) 
és csukott szemmel (EC), a Fiatal és Idıs csoportban

Szignifikáns különbség összehasonlítva a fiatal kontroll csoporttal: +; az AP iránnyal: x; és nyitott szemmel: *.
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5.4. A poszturális kontroll fejleszthetısége idıs korban 

 

Az antropometriai adatok tekintetében nem volt szignifikáns különbség az 4. csoport és 

a 5. csoport azaz a két idıs csoport között. Esetükben a magas BMI index valóban az 

elhízottságra utal. 

 

A tréning szignifikáns javulást eredményezett a TUG teszt értékeiben, tehát a résztvevık 

képessé váltak a tréning után jelentısen gyorsabban teljesíteni a tesztet amelynek értéke 10.3 

± 0.6 s volt a tréning elıtt és 8.9 ± 0.6 s utána. (p<0.05) (4A ábra).  

4A

TUG teszt alakulása a tréning csoportban a tréning elıtt és után
Szignifikáns különbség összehasonlítva a kiindulási értékekkel: o 

elıtt után
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A lengési utat illetıleg, az 5. csoport (idıs kontroll csoport) nem mutatott lényeges 

eltérést 8 hét elteltével. A 4. csoport (idıs tréning csoport) esetén AP irányban a tréning nem 

volt hatással a lengési útra. A vizuális információ hiánya szignifikánsan növelte a lengési utat 

AP irányban mindkét csoportnál, mind az alapértékekben, mind 8 hét elteltével (4B ábra). 
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4B

A lengési út alakulása AP irányban a tréning elıtt és után nyitott (EO) 
és csukott szemmel (EC) a tréning és idıs kontroll csoportban.

Szignifikáns különbség összehasonlítva nyitott szemmel: *.
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 Érdekes változások történtek a ML irányban a tréning hatására, a lengési út mindkét 

vizuális feltétel mellett jelentısen megnıtt (4C ábra). 
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A frekvencia analízis eredményi alapján az 5. csoport nem mutatott lényeges változást 8 

hét elteltével. A tréning csoport esetén az eredmények az egyes frekvencia tartományok 

alapján eltérnek.  

Az alacsony frekvencia tartományban, AP irányban nem volt különbség a két csoport 

között a tréning elıtt és után (5A ábra). 

 

5A

  A frekvencia energia alakulása AP irányban, alacsony frekvencián 
a tréning elıtt és után nyitott (EO) 

és csukott szemmel (EC) a tréning és idıs kontroll csoportban.
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 A változások ML irányban jelentek meg, a 4. csoport szignifikánsan magasabb energiát 

mutatott a 8 hetes tréning után csukott szemmel (5D ábra). 
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5D

  A frekvencia energia alakulása ML irányban, alacsony frekvencián 
a tréning elıtt és után nyitott (EO) 

és csukott szemmel (EC) a tréning és idıs kontroll csoportban.
Szignifikáns különbség összehasonlítva az idıs kontroll csoporttal: +
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A közepes frekvencia tartományban AP irányban a vizuális információ hiánya 

szignifikánsan növelte az energiát mindkét csoportban a tréning elıtt és után, de a tréningnek 

nem volt lényeges hatása ebben a frekvencia tartományban (5B ábra). 
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ML irányban a lengési energia szignifikánsan növekedett nyitott szemmel, és közel volt 

a szignifikancia határhoz csukott szemmel is (p=0.0059). Továbbá a tréning csoport 

lényegesen magasabb energiát mutatott csukott szemmel a tréning után, mint a kontroll 

csoport (5E ábra). 

5E

  A frekvencia energia alakulása ML irányban, közép frekvencián 
a tréning elıtt és után nyitott (EO) 

és csukott szemmel (EC) a tréning és idıs kontroll csoportban.
Szignifikáns különbség összehasonlítva az idıs kontroll csoporttal +; a kiindulási értékekkel: o. 
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A magas frekvencia tartományban a tréning nem okozott szignifikáns változást sem AP 

sem ML irányban, azonban enyhe emelkedés megfigyelhetı a frekvencia energiában, ML 

irányban (5C,5F ábra). Így, tehát a tréning csoportban az energia enyhén megemelkedett, 

minden frekvencia tartományban, ellentétben a kontroll csoporttal, ahol az ellenkezı 

tendencia látható (5D, 5E, 5F ábra). 
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5C

  A frekvencia energia alakulása AP irányban, magas frekvencián 
a tréning elıtt és után nyitott (EO) 

és csukott szemmel (EC) a tréning és idıs kontroll csoportban.
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5F

  A frekvencia energia alakulása ML irányban, magas frekvencián 
a tréning elıtt és után nyitott (EO) 

és csukott szemmel (EC) a tréning és idıs kontroll csoportban.
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6. Megbeszélés 

 

6.1 Az ironman triatlon poszturális kontrollra kife jtett hatása 

 

A vizsgálat elsı részének fı eredménye az volt, hogy az ironman sprtolók 

szignifikánsan stabilabbak voltak és kevésbé függtek a vizuális információktól, mint a 

kontroll csoport tagjai, akik rendszeres fizikai aktivitásban vettek részt. Továbbá az 

állóképességi verseny szignifikáns növekedést okozott a lengési útban AP irányban, csukott 

szemmel. A második verseny utáni mérés a poszturális változások mérséklıdésének 

tendenciáját mutatta. A frekvencia analízis szintén feltárt néhány új eredményt, amelyek a 

lengési út elemzésekor nem voltak szignifikánsak. Így az alacsony frekvencia tartományban 

szignifikáns különbségek voltak az ironman sportolók esetén az AP és ML lengési energia 

között mindkét vizuális feltétel esetén, a kontroll csoporttól eltérıen. Ez a különbség 

megfigyelhetı ebben a csoportban az összes frekvencia tartományban, csukott szemmel, 

jelezve a magasabb szintő motoros kontrollt a ML irányban. Néhány tanulmány vizsgálta az 

ultra állóképességi tréning során fellépı élettani változásokat, de ez idáig nem voltak elérhetı 

adatok az ironman-ek poszturális kontrolljára vonatkozólag. A tény, hogy az ironman 

sportolók magasabb szintő stabilitást mutattak csukott szemmel, felveti, hogy ezen sportolók 

poszturális kontrollja kevésbé függ a látástól. A kontroll csoport esetén a vizuális információ 

hiánya szignifikánsan növelte a frekvencia oszcillációkat, de ez a hatás nem mutatkozott az 

ironman sportolók esetén. Azonban nem egyszerő elemezni és magyarázni a lengési 

frekvenciában bekövetkezett változásokat. Számos tanulmány leírta, hogy az egyenes állás 

kontrolljában az egyes lengési frekvenciák különbözı neurofiziológiai hálózatokhoz 

kötıdnek. Létezik néhány besorolás a lengési frekvencia spektrum tartományait illetıleg. 

Golomer és mtsai (1999) a teljes lengési energia frekvencia spektrumát három tartományra 

osztották (0–0,5; 0,5–2 és 2–20 Hz), azért, hogy pontosabb képet kapjanak a megfigyelt 

értékek tulajdonságairól és a fı szabályzó neurális hálózatok kapcsolatáról. Megfigyeléseik 

szerint a látás csökkentette legnagyobb mértékben a frekvencia oszcillációt minden 

tartományban. Mely eredmények megegyeznek a mi kontroll csoportunknál talált 

tendenciákkal. Továbbá, az egyensúly tréning (tánc) szignifikánsan csökkentette a lengési 

energiát minden frekvencia tartományban (Golomer et al. 1997). 

Más kutató csoportok eltérı frekvencia tartományokat vizsgáltak: 0–0,1; 0,1–0,5; 0.5–1 

és >1 Hz (Oppenheim et al., 1999), eredményeik felvetik, hogy az alacsony frekvenciák a 
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vizuális kontrollal kapcsolatosak, a közép-alacsony frekvencia tartomány a vesztibuláris 

rendszerhez kötött, a közép-magas frekvenciák a szomatoszenzoros aktivitással, és a magas 

frekvencia tartomány a központi idegrendszer funkciójával állnak összefüggésben. Azonban a 

frekvencia oszcillációk eloszlása a 0.01–0.7, 0.7–1 és >1 Hz tartományokban felfedte a 

diabéteszes proprioceptív deficitet, amely többsíkú destabilizációhoz vezetett a közép-magas 

frekvencia tartományban, míg a labirintus deficit nem diabéteszes betegek esetén laterális 

destabilizációhoz vezetett minden frekvencia tartományban. (Giacomini et al. 1998). Egy 

tanulmányban a frekvencia energiaváltozásokat vizsgálták munka után, eredményeik 

szignifikáns hatást igazoltak az alacsony frekvencia tartományban (0.1–0.25 Hz) éjszakai 

mőszak után (Kohen-Raz et al. 1996). Nincs tehát általános egyetértés az elıbbiekben leírt 

frekvencia indexek jelentıségét illetıleg, sem abban, hogy vajon specifikusak-e ezek a 

tartományok a poszturális kontroll rendszerekben történı változások azonosításában. Azonban 

az eredményeink felvetik, hogy a lengési energia spektrum általános növekedése a fáradás 

után lehet, hogy nem specifikus és csupán a megnıtt kilengéssel kapcsolatos. Mindazonáltal 

néhány hipotézis általánosságban elfogadottnak tőnik: a vizuális információ domináns, a 

propriocepció fıként az AP irányt befolyásolja, a relatíve alacsony frekvencia oszcillációkat a 

vesztibuláris információ befolyásolja, míg a magasabb frekvenciájú oszcillációkat a 

proprioceptív információk kontrollálják (Giacomini et al. 1998). A frekvencia spektrum 

analízisünk eredményei felvetetik, hogy a vizuális kontroll nem változtatta meg a lengési 

energiát egyik frekvencia tartományban sem az ironman sportolók esetén, továbbá ezen 

sportolók ML irányban sokkal stabilabbnak bizonyultak, mint AP irányban, amely 

magyarázható a kiváló csípı kontrolljukkal (Winter et al. 1996), vagy a magasabb 

hatékonyságú propriocepciójukkal (Giacomini et al. 1998).  

Feltételezzük, az általunk talált különbségek a poszturális kontrollban az ironman-ek 

magasabb szintő mozgás készségének következményei. A szignifikánsan alacsonyabb energia 

az összes frekvencia tartományban felveti, hogy az ironman sportolók nemcsak a vizuális, 

hanem a vesztibuláris és proprioceptív információkat is hatékonyabban dolgozzák fel. 

Meglepı módon az állóképességi verseny csupán enyhe változásokat okozott a lengési 

útban. Az egyetlen szignifikáns növekedés AP irányban mutatkozott, felvetve a gyengébb 

egyensúlyt, fıként a boka kontrollban (Winter et al. 1996) illetve alátámasztva azt a felvetést 

miszerint az AP kontrollban a propriocepció játszik fontos szerepet (Giacomini et al. 1998), 

Ezek a kismértékő változások lehetnek a gyakorlottság következményei (Vuillerme et al. 

2000).  
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Azonban a frekvencia analízis számos szignifikáns változást fedett fel a verseny elıtti 

értékékhez viszonyítva, jelezve, hogy ez a módszer jóval érzékenyebb eszköz a poszturális 

kontrollban bekövetkezett változások feltárására. Az utóbbi tíz évben a fizikai aktivitás hatása 

az egyensúlyra a tudományos érdeklıdés homlokterébe került. Számos tanulmány igazolta, 

hogy a fáradás, mely egy tipikus belsı perturbációt jelent, megváltoztathatja az poszturális 

kontroll funkciót. (Nardone et al. 1997; Johnston et al. 1998; Vuillerme et al. 2001a, b; 

Derave et al. 2001, 2002 ). 

Ezen a tanulmányok mindegyike azt találta, hogy az izomfáradás átmeneti 

destabilizációs hatással bír, azaz növeli a poszturális kilengést. Jóllehet általánosnak tőnik az 

egyetértés a kimerítı fizikai aktivitás nyugodt állás során a stabilitásra gyakorolt negatív 

hatására vonatkozólag, azonban ennek a hatásnak a modalitásaival kapcsolatban már nagyobb 

a bizonytalanság és vitás kérdések is felmerülnek. Továbbá, ezen tanulmányok többsége olyan 

egészséges, normál alanyokat vizsgált, akik nem vettek részt extrém sport tevékenységben. 

Így például az izokinetikus fáradást vizsgálták a boka plantár és dorsálflexoraiban, egészséges 

személyek esetén. (Yaggie and McGregor 2002). Jól ismert, hogy számos fizikai aktivitás 

által okozott fáradás szignifikánsan befolyásolja a poszturális kontrollt (Nussbaum 2003). A 

fáradást gyakran jellemzik a csökkent teljesítménnyel, beleértve mind a motoros, mind a 

szenzoros folyamatokat. A fı oka ezen változásoknak az izomfáradás. Számos adat támasztja 

alá, hogy a bokára ható izmok fáradása szignifikánsan növeli a poszturális kilengést (Yaggie 

and McGregor 2002; Vuillerme et al. 2002), és a tartós aktivitás (25 perc futószalagon 

gyaloglás) szignifikáns emelkedést okoz a kilengésben mind nyitott, mind csukott szemmel 

15 perces helyreállási idıvel (Nardone et al. 1998). Továbbá az izomfáradás megbontja a láb 

anterior és poszterior elhelyezkedéső izmai közötti egyensúlyt, azaz a m. rectus femoris és a 

m. semitendinosus, illetve a paravertebralis izmok közötti egyensúlyt (Nyland et al. 1997). Ez 

a hatás szintén hozzájárulhat a megnıtt kilengéshez, de további tanulmányok szükségesek 

ennek igazolására. Néhány tanulmány igazolta, hogy 5 órás kimerítı aktivitás negatívan 

befolyásolja a kontraktilis tulajdonságokat, az ingerlékenységet (neuromuszkuláris szinten) 

legalább egy óráig (Millet et al. 2002; Lepers et al. 2002). Ezek az eredmények összecsengnek 

a mi eredményeinkkel, mert a poszturális változások a verseny után 15-20 perccel voltak 

szignifikánsak, de megmutatkozott a helyreállási tendencia. Mindazonáltal eltekintve a 

fáradástól, egyén faktorok is közremőködhetnek a csökkent poszturális stabilitáshoz a fizikai 

aktivitás után. Leírták, hogy a poszturális kontrollhoz szükséges vizuális információt is 

befolyásolja a fizikai aktivitás (Derave et al. 2002) és az alanyok kevésbé hatékonyan 

hasznosítják a vesztibuláris információkat (Lepers et al. 1997). Ezek az eredmények felvetik, 
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hogy a futás megzavarhatja a poszturális stabiltást feltételezhetıen a túlzott fejmozgások 

révén, mely zavarhatja a vizuális és vesztibuláris központokat. Feltételezik, hogy a 

szegényesebb egyensúly futószalagon történı futást követıen összefüggésben van a vizuális 

és a szomatoszenzoros információk közti konfliktussal (Hashiba 1998). A rendelkezésre álló 

szenzoros információk módosulása után az egyén kénytelen újra definiálni, súlyozni a 

különbözı szenzoros információ források szerepét a testhelyzet szabályzásához. Ezért a 

verseny utáni állapot a poszturális kontroll rendszer efferens pályáira és a központi részeire 

hatással van. Ritkán veszik számításba a fizikai aktivitást követı egyensúly vizsgálatoknál a 

belsı anyagok mozgását a testen belül, mint például a kardiovaszkuláris rendszerrel 

kapcsolatosan a vértömeg mozgását minden szívösszehúzódással, illetve a légzı mozgásokat, 

pedig ezek a belsı, mozgásban lévı anyagon szintén hozzájárulnak a COM elmozdulásához. 

Rendelkezésre álló adatok támasztják alá, hogy a légzés szignifikáns információt jelent a 

poszturális kontroll számára (Bouisset and Duchene 1994). A légzés kilengésre gyakorolt 

hatása megközelítıleg állandó, a normál légzésszám tartományon belül, pozitív korrelációt 

mutat a légzési amplitúdóval, jelezve, hogy a koherencia a légzés és a COP között alacsony 

nyugodt légzés során, de megnı, amint a légzésszám és amplitúdó is nı (Hunter and Kearney 

1981; Hodges et al. 2002). A szívciklus egyensúlyra gyakorolt hatásának vonatkozásában 

leírták, hogy a COP elmozdulása a szívciklus alatt 0,5–1 mm (Conforto et al. 2001). Azonban 

úgy tőnik, hogy a pulzus nem mutat szignifikáns korrelációt a kilengés-mérésekkel (Kincl et 

al. 2002). 

Végül a dehidráció, amely mindig jelen van az ironman triatlon után, szintén negatív 

hatással van a poszturális kontrollra (Holtzhausen and Noakes 1995; Gauchard et al. 2002). 

Mivel mi nem vizsgáltuk a pulzust, légzésszámot, és a kiszáradás mértékét a verseny 

után, így nem tudjuk meghatározni a fenti paraméterek pontos korrelációját az egyensúllyal. 

Azonban, feltételezzük, hogy e paraméterek szintén hatással vannak a poszturális kilengésre a 

versenyt követıen. Ennélfogva, van tehát néhány fontos limitáló tényezı ebben a 

tanulmányban, amelyek hiányában nehéz pontosan meghatározni a poszturális kontroll 

érintettségének okait a verseny után, de felvetjük, hogy a csökkent poszturális kontroll a 

versenyt követıen lehet az izom és neuromuszkuláris fáradás, a szenzoros és központi zavar, a 

folyadékvesztés és a kardiorespiratórikus változások következménye, miután ezek a hatások 

valószínőleg egyszerre vannak jelen, és együttes hatásuk határozza meg a kimenetet.  

Eredményeink alapján bemutattuk, hogy az állóképességi verseny szignifikánsan 

befolyásolja az ironman spotolók egyensúlyozási képességét verseny után. Azonban további 

vizsgálatok szükségesek, melyekben a poszturográfiás vizsgálatok kiegészülnek az izom 
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aktivitás, a szív és légzési frekvencia, a kiszáradás mértékének meghatározásával, hogy 

jobban megértsük a poszturális kontrollban bekövetkezett változásokat ironman triatlont 

követıen.  

 

6.2 Poszturális kontroll fejleszthetısége idıs korban 

 

Az idısekkel végzett tanulmány fı eredménye az volt, hogy azok az idısek, akik a 

speciális egyensúlyfejlesztı tréningben részt vettek, szignifikáns javulást mutattak a 

funkcionális teljesítményben és szignifikáns változásokat a poszturográfiás paraméterekben, 

így tehát a tréning szignifikánsan megnövelte a lengési frekvencia energiáját vizuális kontroll 

nélkül, ML irányban mind az alacsony, mind a középmagas frekvencia tartományban. Az 

idısek által mutatott szignifikánsan magasabb lengési út mindkét irányban, mindkét vizuális 

feltétel mellett - a fiatalokéval összehasonlítva - egybecseng a poszturális kontroll jól ismert 

változásaival (Buchner et al. 1992; Brown et al. 1995; Collins et al. 1995).  

Eredményeink összhangban vannak Collins et al. egészséges egyénekkel végzett 

keresztmetszeti tanulmányának eredményeivel, mely szerint az un. open loop poszturális 

kontroll – amely rövid intervallum felett mőködik, feed back nélkül – sokkal instabilabb az 

idısekben, fiatalokhoz képest. Tehát összességében a rendszer fokozott tendenciát mutat a 

relatív egyensúlyi ponttól való elsodródásra, vagy elmozdulásra, amely lehet az idısek által 

adoptált poszturális kontroll stratégia következménye, amely által az idısek megnövelik az 

izomaktivitást az alsóvégtag ízületei körül (Collins et al. 1995). Loram és Lakie (2002) 

azonosított egy, a boka forgatónyomatékának bifázisú, ballisztikus-szerő mintáját, (throw and 

catch - „kimozdulás-elkapás” elmélet) amit ismétlıdıen használunk a pendulum (inga) 

pozíciójának kontrolljához. Ez a „kimozdulás elkapás” mőködés gyorsabb lehet egy merevebb 

egységben, mert az erıfejlıdés egy rugalmas soros elasztikus komponens esetén 

szükségszerően lassabb, mint egy rugalmatlanabb sorosan kapcsolt elasztikus komponensnél, 

így az Achilles ín merevsége szintén hozzájárulhat az idısek megnıtt izomaktivitásához 

(Onambele et al. 2006). Nagyon fontos itt megjegyezni, hogy a vázizmok erıkifejtése 

tartalmaz egy zajszerő fluktuációt (De Luca et al. 1982), amely nı az izomaktivitással 

(Galganski et al. 1993). A megnıtt izomaktivitás az ízületek körül ezért megnıtt zajszerő 

fluktuációhoz vezethet, ezáltal növelve a rövid-távú poszturális kilengés mennyiségét. 

Hasonlóan Laughton és mtsai leírták, hogy szignifikánsan nagyobb mértékő poszturális 

kilengést találtak idıseknél a fiatalokéhoz képest. Az azonban nem ismert, hogy vajon a 
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megnıtt izomaktivitás járul-e hozzá a megnıtt kilengéshez, vagy a megnıtt izomaktivitással 

kompenzálják a megnıtt kilengést (Laughton et al., 2003).  

Eredményeink szerint a legtöbb változás ML irányban történt. Nashner és McCollum két 

különbözı stratégia meglétét feltételezte, amelyeket akár külön akár kombináltan alkalmaz az 

idegrendszer, hogy kontrollálja a test tömegközéppont pozícióját saggitális síkban. Elıbb a 

bokastratégia mozdítja a test tömegközéppontot, a testet, mint egyszegmenső inverz ingát a 

boka körül létrejövı forgatónyomaték által. Ellenben másodszor a csípıstratégia mozgatja a 

testet, mint kétszegmenső inverz inga, a bokában és a csípıben ellentétes irányú mozgással. 

Felvetették továbbá, hogy a csípıstratégia figyelhetı meg olyan szituációkban ahol a boka 

forgatónyomaték hatékonysága limitálva van például rugalmas, kicsiny alátámasztási 

felületeken (Nashner and McCollum 1985). Saggitális síkban, (AP irányban) nyugodt állás 

során ezt a kontrollt a boka plantarflexorok végzik, míg frontális síkban (ML irányban) a 

csípı abduktorok-adduktorok végzik. Két lábon álláskor tehát az AP egyensúly teljesen a 

boka kortoll alatt áll (plantár-dorsalflexorok), míg a ML egyensúly csípıkontroll (abduktor-

adduktor) alatt áll (Winter et al. 1996; Williams et al. 1997). Figyelembe véve az EMG 

aktivitást, oldalirányú kitérések esetén az elsı aktivált izom a M. Tensor Fasciae Latae, míg 

AP irányú kibillenés esetén a disztális izmok aktiválódnak elıször (Henry et al. 1998). 

Válaszul a hirtelen poszturális kibillentésekre idısek esetén azonban a csípı kontroll 

prioritását írták le, azaz az idısek a csípıstratégiát részesítik elınyben a bokával szemben 

(Manchester et al. 1989). Továbbá, az alátámasztási felület szőkítése nagyobb kilengést 

eredményezett idısekben eltérı EMG és kinematikai mintákkal, fiatalokéval összehasonlítva. 

Kevert csípı-boka aktivációt figyeltek meg idıseknél, míg a fiatalok csupán a boka körüli 

izmok aktivitásának növelésével alkalmazkodtak a megnıtt poszturális követelményekhez 

(Amiridis et al. 2003). Így tehát az idıs személyek másfajta stratégiát alkalmaznak, amely 

különbségek magyarázhatják a szignifikáns változásokat ML irányban.  

Feltételezéseink szerint a résztvevık jobb egyensúlyi paramétereket mutatnak a 

tréninget követıen. Elvárásainkat alátámasztotta a tény, hogy szignifikáns javulást 

detektáltunk a TUG teszt értékeiben, mely a funkcionális mobilitással áll összefüggésben. 

Meglepı módon azonban mind a lengési út, mind a lengési frekvencia energia szignifikánsan 

nıtt a tréning után, ML irányban.  

A közelmúltban számos tanulmány kiemelte a laterális instabilitást, mint az idısek 

károsodott egyensúly kontrolljának mutatóját (Maki and McIlroy 1996; Maki and McIlroy 

1997). Az ironman csoport esetén talált szignifikánsan alacsonyabb lengési energia ML 

irányban, a normál kontroll csoporthoz képest, függetlenül a vizuális feltételtıl felvetette a 
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magasabb szintő mozgás kontroll lehetıségét a ML irányban. Idısek esetén szintén a ML 

irány bizonyult sokkal érzékenyebbnek a fizikai aktivitásra, nem az AP irány, noha életkori 

sajátosságokból adódóan más módon, mint az ironman csoport esetén. Ezek az eredmények 

összhangban vannak McCleanaghan és mtsai eredményeivel, vagyis AP irányban, a ML 

irányhoz képest, számos alternatív stratégia létezik, melyek segítségével az egyén le tudja 

küzdeni az instabilitást, így az életkor-függı különbségek rejtve maradhatnak az alkalmazott 

kontroll stratégia variációk következtében (McCleanaghan et al. 1995). Ahogyan fent 

említettem, számos tanulmány felveti, hogy a megnıtt ML kilengés az elesések kockázatának 

fontos indikátora (Maki et al. 1994; Mitchell et al. 1995). Azonban Laughton és mtsai (2003) 

azt az említésre méltó eredményt közölték, hogy nem volt szignifikáns különbség a ML 

kilengésben gyakran elesı és nem elesı idısek között. A tréningben résztvevıink 

szignifikánsan nagyobb ML kilengést mutattak tréning után, csukott szemmel, ellentétben az 

idıs kontroll csoporttal, amely nem jelentheti, hogy a tréningben résztvevık a tréning 

befejeztével hajlamosabbak lennének az elesésre, mint azok, akik nem vettek részt a 

tréningben, figyelembe véve a TUG teszt által mutatott javulást is. Sokkal valószínőbb, hogy 

a tréning hatására javult a ML egyensúly kontrollja és/vagy a résztvevık magabiztossága 

egyensúly terén, így a résztvevık képessé váltak egy nagyobb szabadságfok kontrolljára a 

csípı ízületükben. Eredményeink felvetik azt is, hogy akár az open-loop kontrollban 

megnyilvánuló pozitív változásoknak is tulajdonítható ez a jelenség, vagyis a ML kilengés 

növekedése a TUG tesztben mutatkozó javulással egyidejőleg, ugyanis a résztvevıknek 

lehetısége nyílt begyakorolni, esetleg feleleveníteni korábbi életük során elsajátított, esetleg 

manapság kevésbé használt motoros stratégiákat a kihívást jelentı egyensúlyi helyzetek 

megoldására. Jól ismert, hogy a poszturális kilengés növekedése nem mindig jelenti a kontroll 

mechanizmusok leromlását. Tény, hogy a megnıtt kilengés nem egyértelmően utal a 

poszturális instabilitásra, mivel számos instabil beteg, mint például a Parkinson kórban 

szenvedık kilengése kisebb, mint a normál (Horak 1997). 

Tekintélyes kutatások igazolták, hogy a vizuális információ fontos szerepet játszik az 

egyensúly kontrolljában: segít fixálni a test térbeli orientációját és vizuális információ 

hiányában a kilengés nı (Sheldon, 1963), továbbá, a jelenséget megerısítették egészséges 

idısek esetén is (Brooke-Wavell 2002), mely adatokkal a mi eredményeink is egybecsengnek. 

Következésképpen az idısek vizuális információktól való függısége a poszturális kilengés 

kontrolljában nagyobb, mint a fiatal korosztályé. Ellenben Maki és mtsai (1991) leírták, hogy 

azok a személyek, akik féltek, hogy elesnek, szignifikánsan gyengébb teljesítményt mutattak, 
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vagyis kisebb kilengést csukott szemmel a spontán kilengés vizsgálata során, mely 

alátámasztja a felvetést, hogy a kisebb kilengés nem feltétlen jelent jobb egyensúlyt. 

A lengési frekvencia analízise a poszturális kontroll jóval finomabb változásait is 

felfedte ezúttal is. Golomer és mtasi (1999) szerint az alacsony frekvencia tartomány a 

vizuális információkhoz kötött, a közepes frekvenciatartomány a vesztibuláris és 

szomatoszenzoros információkra érzékeny és a magas frekvenciák tükrözik a proprioceptív 

kontrollt és az izomaktivitást. Eredményeink támogatják azt a felvetést, hogy az alacsony 

frekvencia a vizuális kontrollal kapcsolatos, mivel a rendelkezésre álló vizuális információ 

hasznosítását tekintve nem különbözött szignifikánsan a két korcsoport ebben a 

frekvenciatartományban. 

Az egyenesen állás kontrolljának egyik lehetséges befolyásoló tényezıje, ha az egyén 

nem érzi a helyzetét biztonságosnak, azaz csökkent a magabiztossága egyensúly terén. 

Krafczyk és mtsi (1999) szignifikáns különbséget találtak a lengési frekvencia eloszlásában a 

közép (különösen 2,3 és 3,3 Hz között) és a magasabb (különösen 4 és 5,3 Hz között) 

frekvencia tartományokban; az energia spektrum amplitúdója nagyobb volt a fóbiás 

poszturális vertigóban szenvedı betegek esetén, akik hajlamosak voltak a testtartásukat oly 

módon kontrollálni, ami egy megnıtt magasabb frekvenciájú - alacsonyabb amplitúdó-jú 

kilengést eredményezett. Amely úgy tőnik, megváltozott poszturális kontroll stratégiát tükröz. 

Mi is elemeztük az adatainkat ezen a frekvencia tartományokban is (3-8Hz), de nem találtunk 

szignifikáns különbségeket a két csoport között (ezért ezek az adatok nem kerültek közlésre). 

Carpenter és mtsai megállapították, hogy egészséges felnıttek is alacsonyabb amplitúdójú, 

magasabb frekvenciájú poszturális kilengést alkalmaztak, amikor magasban elhelyezett 

platformon álltak, amely szituációt fenyegetett egyensúlyi helyzetnek tekintették. Az egyének 

a fixálás stratégiáját alkalmazták ebben a szituációban, amely szignifikáns változásokat a 

kinematikai, kinetikai és EMG paraméterekben foglal magába. Ezek az eredmények felvetik, 

hogy egy elesés szempontjából fenyegetett szituációban a központi idegrendszer úgy 

kontrollálja a testtartást, hogy limitálja a COM alátámasztási felületen kívülre kerülésének 

lehetıségét (Carpenter et al. 1999). Maki és mtsai (1994) beszámoltak róla, hogy azok az 

alanyok, akik elesésre hajlamosak, egy szignifikánsan alacsonyabb átlag lengési frekvencia 

energiát mutatnak ML irányban spontán állás során. Ez az eredmény további bizonyítékként 

szolgál ahhoz a feltételezésünkhöz, miszerint a tréning után mutatott magasabb lengési 

frekvencia energia ML irányban jobb egyensúlyi teljesítményt tükröz. 

Feltételezéseinknek megfelelıen, eredményeink szerint a kombinált egyensúlyi tréning 

pozitív hatással volt a résztvevık egyensúlyi teljesítményére, még ebben a magas 
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életkorcsoportban is, és különösen fontos kiemelni, hogy a javulás az elesések szempontjából 

kockázatos ML irányban, vizuális kontroll nélkül mutatkozott meg, azonban lehetséges, hogy 

eredményeink specifikusak erre a populációtípusra.  

Eredményeik a gyakorlati alkalmazhatóság vonatkozásban is jelentısnek bizonyulnak: 

hiszen az idıskori elesések jelentıs terhet rónak mind a társadalomra, mind az egyénre, az 

általunk alkalmazott módszerrel igazoltan befolyásolható az idısek egyensúlya.  
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7. Összefoglalás 

A poszturális kontroll a test helyzetének térbeli kontrollálását jelenti két egymástól jól 

elkülöníthetı célnak eleget téve, mint a stabilitás és az orientáció. A poszturális kontroll 

annak képessége, hogy COM-t az alátámasztási felület felett tartsuk állás és mozgás közben, 

egy perceptuális-motoros folyamat eredménye, mely magában foglalja a vizuális, 

szomatoszenzoros és vesztibuláris rendszerekbıl származó helyzet- és mozgásérzékelést, a 

szenzoros információk feldolgozását az orientáció és mozgás meghatározásához, és a 

megfelelı motoros válaszok kiválasztását, melyek fenntartják, vagy visszaállítják a test 

egyensúlyi helyzetét. A mozgás a szenzoros információ feldolgozással kétféle módon 

kapcsolódik össze, melyek befolyásolják a motoros viselkedést: feed-back és feed-forward 

módon. 

Kevés tanulmány vizsgálta a sportolók poszturális kontrollját, amelyek többsége olyan 

sportágak képviselıit vizsgálta ahol speciális egyensúlybéli készségek szükségesek. Az 

ironman-ek olyan jól edzett sportolók, akik magas szintő jártassággal bírnak úszásban, 

kerékpározásban és futásban, a sportágra jellemzı specifikum az extrém hosszú idejő 

állóképességi terhelés, átlagosan 9-12 órás intenzív mozgás. Azonban az ironman tréning nem 

igényel speciális egyensúly gyakorlatokat ezért feltételezhetı, hogy az ironman sportolók 

poszturális kontrollja nem különbözik szignifikánsan más fizikailag aktív egészséges 

alanyokétól. Jól-ismert, hogy az ironman triatlon egy ultra állóképességi verseny, amely 

szignifikáns változásokat eredményez a különbözı élettani paraméterekben. 

Az életkor elırehaladtával a megváltozott mőködéső vesztibuláris, vizuális és 

szomatoszenzoros rendszerek csökkent, vagy nem megfelelı minıségő feed-backet 

szolgáltathatnak a poszturális kontroll központoknak. Hasonlóan a végrehajtó 

izomrendszerben is csökkent lehet a kapacitás, hogy megfelelıen válaszoljon a poszturális 

stabilitást megzavaró hatásokra. Jól ismertek az életkor függı változások a poszturális 

kontroll stratégiákban. Tekintélyes mennyiségő tanulmány számolt be a megnıtt poszturális 

kilengésrıl az életkor elırehaladtával, 

Kutatásaink egyrészt arra irányultak, hogy kimutassuk, van e különbség az ultra 

állóképességi versenyben résztvevı sportolók poszturális kontrollja és normál kontroll 

csoporté között illetve, hogy milyen prompt hatása van az ironman triatlonnak a résztvevık 

poszturális kontrolljára. Feltételeztük, hogy mivel az ironman tréning nem igényel speciális 

egyensúlyfejlesztı gyakorlatokat, nem találunk majd különbséget a normál fizikai aktivitású 

csoporttal összevetve. 
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Másrészt megvizsgáltuk, hogy az idıs korosztály poszturális kontrollja miben tér el a 

fiatal korosztályétól, illetve, hogy a hetvenes-nyolcvanas éveikben járóknál milyen hatása van 

egy 8 hetes kombinált aerob - egyensúlyfejlesztı - izomerısítı tréningnek az idısek 

egyensúlyi paramétereire (AP, ML lengés, frekvencia energia). Feltételeztük, hogy a 

résztvevık jobb egyensúly kontrollt mutatnak majd a tréning után, azaz a kisebb kilengést, 

mint azok az idısek, akik nem vesznek részt a programban. 

Összesen 50 különbözı életkorú és állapotú egészséges egyén vett részt a tanulmányban 

az alábbi megoszlásban: 1. csoport Rendszeresen sportoló fiatal felnıtt (10 fı), 2. csoport 

Ironman (10 fı), 3. csoport Hallgatók (11fı), 4. csoport Idıs tréning (9fı), 5. csoport Idıs 

kontroll (10 fı). 

A Centre of Pressure COP elmozdulásának mérése erımérı platform segítségével 

elfogadott módszer a poszturális kontroll, vagy egyensúly mérésében. A statikus poszturális 

stabilitást mértük, egy erımérı platformon (Stabilometer ZWE-PII) állva 20mp-ig elıbb 

nyitott, majd csukott szemmel. A résztvevık mezítláb, összezárt lábakkal álltak, karjaik lazán 

a törzs mellet voltak. A nyitott szemmel végzett teszt alatt a resztvevık egy kb. 2 méter 

távolságban lévı, szemmagasságban elhelyezett célt néztek. Az alaptesztelést követıen a 2. 

csoport esetén az extrém fizikai terhelést (3,8 km úszásból, 180 km kerékpározásból és 42,195 

km futás) követıen 15 perccel és újabb 5 perc elteltével megismételtük a méréseket a 

poszturális paraméterek helyreállási jeleinek megfigyelése céljából. A 4. csoport esetén, pedig 

a 8 hetes tréning periódust (kombinált egyensúlyfejlesztı tréning) követıen ismételtük meg a 

méréseket. 

A funkcionális teljesítmény mérésére a 4. csoport esetében a dinamikus egyensúly 

tesztek közül a Timed Up & Go (TUG) tesztet alkalmaztuk, amely során azt az idıtartamot 

mérjük másodpercben, amelyre egy ülı embernek szüksége van ahhoz, hogy felálljon, majd 

megkerüljön egy 3 méter távolságban elhelyezett tárgyat és visszaüljön a székére. 

A lengési utat számítottuk a mért adatokból, majd a lengési utat mindkét irányban 

spektrum analízisnek vetettük alá és a gyors Fourier transzformáció segítségével számoltuk 

0,1-0,3; 0,3-1; 1-3 Hz tartományokban. A kapott adatokat variancia analízisnek vetettük alá a 

Statistica program segítségével, hogy összehasonlítsuk a csoportokat és a kísérleti 

szituációkat. Post hoc összehasonlításkor az LSD tesztet használtuk. A TUG teszt 

értékelésekor a Student t-tesztet alkalmaztuk a szignifikáns különbség meghatározására. Az 

adat elemzés során p<0,05 szignifikancia szintet fogadtunk el. 

A vizsgálat elsı részének fı eredménye az volt, hogy az ironman sprtolók 

szignifikánsan stabilabbak voltak és kevésbé függtek a vizuális információktól, mint a 
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kontroll csoport tagjai, akik rendszeres fizikai aktivitásban vettek részt. Továbbá az 

állóképességi verseny szignifikáns növekedést okozott a lengési útban AP irányban, csukott 

szemmel. A második verseny utáni mérés a poszturális változások mérséklıdésének 

tendenciáját mutatta. A frekvencia analízis szintén feltárt néhány új eredményt, amelyek a 

lengési út elemzésekor nem voltak szignifikánsak. Így az alacsony frekvencia tartományban 

szignifikáns különbségek voltak az ironman sportolók esetén az AP és ML lengési energia 

között mindkét vizuális feltétel esetén, a kontroll csoporttól eltérıen. Ez a különbség 

megfigyelhetı ebben a csoportban az összes frekvencia tartományban, csukott szemmel, 

jelezve a magasabb szintő motoros kontrollt a ML irányban. 

Az idısekkel végzett tanulmány fı eredménye az volt, hogy azok az idısek, akik a 

speciális egyensúlyfejlesztı tréningben részt vettek, szignifikáns javulást mutattak a 

funkcionális teljesítményben és szignifikáns változásokat a poszturográfiás paraméterekben, 

így tehát a tréning szignifikánsan megnövelte a lengési frekvencia energiáját vizuális kontroll 

nélkül, ML irányban mind az alacsony, mind a középmagas frekvencia tartományban. 

Eredményeink alapján bemutattuk, hogy az állóképességi verseny szignifikánsan 

befolyásolja az ironman sportolók egyensúlyozási képességét verseny után. Azonban további 

vizsgálatok szükségesek, melyekben a poszturográfiás vizsgálatok kiegészülnek az izom 

aktivitás, a szív és légzési frekvencia, a kiszáradás mértékének meghatározásával, hogy 

jobban megértsük a poszturális kontrollban bekövetkezett változásokat ironman triatlont 

követıen.  

Feltételezéseinknek megfelelıen, eredményeink alátámasztották, hogy a kombinált 

egyensúlyi tréning pozitív hatással volt a résztvevık egyensúlyi teljesítményére, még ebben a 

magas életkorcsoportban is, és különösen fontos kiemelni, hogy a javulás az elesések 

szempontjából kockázatos ML irányban, vizuális kontroll nélkül mutatkozott meg, azonban 

lehetséges, hogy eredményeink specifikusak erre a populációtípusra.  

Tanulmányunk mindkét részében fıként a statikus egyensúly vizsgálatát hangsúlyoztuk, 

- a dinamikus tesztek közül csupán a TUG tesztet használtuk-, mivel a tanulmány fókuszában 

a kilengés frekvencia spektrumának vizsgálata állt, melynek segítségével jobb betekintést 

nyertünk az állás kontrolljának természetébe, illetve pontosabb képet kaptunk a különbözı 

típusú fizikai aktivitások hatására bekövetkezett finom változásokról.  

A tanulmány második felének szakmapolitikai jelentıségét az adja, hogy az általunk 

használt módszerekkel objektíven mérhetıek az egyensúlyfejlesztı tréning hatására 

bekövetkezett pozitív változások, így a bizonyítékokon alapuló gyógyítás térhódításakor nagy 

jelentıséggel bír a gyógytornász fizioterapeuta munkájának objektív mérhetısége. 
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Abstract We studied the degree of dependence on vision
of static postural control among ten male adult ironmen
and ten healthy subjects (firemen, control group) who
took part in regular physical activity, and the pertur-
bations of equilibrium after prolonged exercise in iron-
men. Static postural stability was measured during
standing on a single-force platform alternating between
eyes open and eyes closed. First, body sway was analy-
sed on a force plate in both groups, and the athletes then
took part in an ironman triathlon. The measurement
was repeated after the race. The sway in both directions
was subjected to spectral analysis. The frequency spec-
trum of the platform oscillations was calculated by fast
Fourier transformation in the intervals 0–0.3, 0.3–1 and
1–3 Hz. The sway path in both directions and the total
path were significantly lower in the ironmen than in the
control group without vision, and the absence of visual
control caused a significant increase in sway in both
directions in the control group, but not in the ironmen.
The frequency analysis revealed a higher level of stability
in the medio–lateral direction with closed eyes. The

endurance race caused increases in both the total sway
path only with closed eyes, and these changes were sig-
nificant at higher frequency bands. These results indicate
that ironmen are more stable and less dependent on vi-
sion for postural control than the control subjects, and
the prolonged stimulation of the proprioceptive, ves-
tibular and visual inputs in the endurance race causes a
significant disturbance in postural control.

Keywords Fatigue Æ Exercise Æ Human Æ Postural
sway Æ Triathlon

Introduction

The motor control of the body is dependent upon visual,
vestibular and proprioceptive feedback, and the reflexive
and voluntary muscle responses (Isableu et al. 1997;
Johnston et al. 1998). The balance is actively controlled
by the central nervous system (CNS), which calls into
action the various relevant postural muscles, as and
when needed (Nardone et al. 1990). During a quiet
stance, little activity is normally required on the part of
the postural muscles (Schieppati et al. 1994), thanks to
the ability of the CNS to anticipate minimal body de-
stabilisation. Accordingly, when any of these inputs is
defective, the body sway increases and the muscle
activity increases concurrently, in order to maintain
balance (Dietz 1992). Apart from the role of possible
alterations in the sensory inputs, some information ex-
ists as to other causes that may affect the control of body
balance under specific physiological conditions.

Only a few studies have reported the postural control
of sportsmen, and most of these studied sportsmen who
needed special skills in balance control. Thus, it has been
observed that professional dancers and gymnasts are
significantly more stable and less dependent on vision
for postural control than untrained subjects (Golomer
et al. 1999; Vuillerme et al. 2001a). Nevertheless, gym-
nasts are particularly less dependent on visual cues than
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other sportsmen for maintaining balance in challenging
postures. These results suggest that gymnasts and
dancers can switch between visual and other sensory
systems more efficiently, or they have a more sensitive
sensory system as compared with other sports experts.
However, both dancers and gymnasts have special skills,
and their training develops proprioception so as to re-
duce the dependence on vision for postural control
(Golomer et al. 1999; Vuillerme et al. 2001a, b). Ironmen
are well-trained sportsmen who have a high level of
practice in running, cycling and swimming. However,
ironman training does not require special practice in
balance, and therefore it might be supposed that iron-
men do not differ significantly in postural control com-
pared with healthy, physically active subjects. The first
goal of the study, therefore, was to compare the postural
control of ironmen with that of healthy subjects who
partook in regular physical activity.

It is well known that the ironman triathlon is an ul-
tra-endurance race, which causes significant changes in
various physiological parameters. In fact, the rare
experiments in which fatigue was induced by an ironman
triathlon, a highly exhausting exercise for the whole
body, studied cardiovascular alterations (Holtzhausen
and Noakes 1995; Douglas et al. 1987, 1998; Rifai et al.
1999; Whyte et al. 2000), endocrine effects (Ginsburg
et al. 2001), and energetic aspects (Laursen et al. 2002)
only. Therefore, the second aim of our experiment was
to examine postural control after an ironman triathlon
race. For this purpose, we tested the changes in postural
sway path and frequency oscillation that may be ob-
served after the triathlon.

Methods

Subjects

Ten healthy subjects (control group) and ten ironmen
were enrolled in the study. The control subjects were
firemen who participated in different forms of physical
activity (running, playing football) at least three times
per week, but none were professional athletes. All the
subjects gave their informed consent prior to participa-
tion in the study. We declare that the experiments
comply with the current laws of our country.

Experimental procedure

Static postural stability was measured during standing
on a single-force platform (Stabilometer, ZWE-PII) for
20-s periods. The platform allowed measurement of the
displacement of the centre of foot pressure (sway path).
Signals were amplified and sampled at 16 Hz via an
analog-to-digital converter. Posturography was per-
formed alternately with the eyes open (EO) and then
with the eyes closed (EC), always starting with EO.
During the EO test, the subject looked at a fixed

eye-level target at a distance of approximately 2 m. The
subjects stood barefoot, with the feet positioned side by
side with no space between them, and they were in-
structed to minimise postural sway. After the initial
balance testing (pretest), the athletes took part in an
ironman triathlon (3.8 km swimming, 180 km cycling
and 42.195 km running; duration, 9–12 h). At the end of
the race, all the ironmen reported a feeling of dizziness.
Accordingly, the after-exercise series of trials on the
stabilometric platform began about 15 min from the end
of the exercise (post-test 1) and was repeated 5 min later
(post-test 2). Since the control group did not take part in
the race, they gave only baseline values (pre-test). The
second determination after the race (post-test 2) was
performed to observe signs of recovery in the postural
sway parameters.

Data analysis

The first 4 s of the 20-s time series was regarded as an
adaptation period and was discarded from the data
analysis after the filtering processes. The data were low-
pass filtered at 10 Hz, since most of the power of the
signal was below 2 Hz (Soames and Atha 1982). The
sway path in both directions (anterior–posterior, A/P;
medio–lateral, M/L) and the total length of the sway
were calculated via the formulae:

Sway path =
Xn�1

i = 1

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
sx iþ 1ð Þ � sx ið Þ2
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where n is the total number of samples, i is the sample
number, sy is the A/P sway and sx is the lateral dis-
placement of the centre of pressure. These parameters
reflect the amount of activity required to maintain sta-
bility.

The sway in both directions was subjected to spectral
analysis. The frequency spectrum of the platform oscil-
lations was calculated from 0 to 3 Hz by fast Fourier
transformation. The postural performance was calcu-
lated from the power spectrum in the intervals 0–0.3,
0.3–1 and 1–3 Hz. This method is a modification of the
spectral analysis methods of Golomer et al. (1994) and
Oppenheim et al. (1999). These results suggest that the
low-frequency band is linked with visual control, the
middle-frequency band is sensitive to vestibular and
somatosensory information, and the high frequencies
reflect the proprioceptive control and the muscle activity
(Golomer et al. 1999). A decrease in this averaged mean
power indicates an increase in postural stability. All the
data were subjected to appropriate analysis of variance
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in order to make comparisons between the groups and
the experimental situations, which constituted the inde-
pendent variables. In the first experiment, a three-factor
analysis of variance was used and the factors were sway
direction, subject type and visual condition. In the sec-
ond analysis, the factors were sway direction, visual
condition and time. The post-hoc test was the least sig-
nificant difference multiple comparisons test. A 0.05
level of significance was adopted throughout the data
analysis.

Results

The age [controls, 33 (1.3); ironmen, 33 (2.4) years],
body mass [controls, 78 (2.8); ironmen, 74 (2.3) kg] and
body height [controls, 175 (1.5); ironmen, 175 (2.2) cm]
did not differ significantly between the two groups.

The sway path in both directions and the total path
were significantly lower in the ironmen than in the
control group without vision (Fig. 1A, B). The absence
of visual control caused a significant increase in sway in
both directions in the control group, but not in the
ironmen.

The frequency analysis also revealed significant dif-
ferences between the two groups. At low-frequency band
(0.1–0.3 Hz), there were significant differences between
the two groups in some respects, i.e. the ironmen showed
a lower amplitude in the M/L direction in the EC con-
dition as compared with the control group (Fig. 2A).
Furthermore, the absence of visual control slightly
increased the power of frequency in the control group,
whereas the eye status did not influence the power for
the ironmen. As regards this frequency band in the A/P
direction, there was no significant difference between the
two groups in either visual condition. Surprisingly, in
the ironmen, the sway frequency power in the M/L
direction was significantly lower that in the A/P

direction in both visual conditions, while the control
group did not exhibit these differences. At the middle
frequency band (0.3–1 Hz), there were significant dif-
ferences between the two groups in the M/L direction in
both visual conditions, i.e. the ironmen showed a lower
power of sway frequency (Fig. 2B). While the visual
condition did not influence the power in the ironmen,
the absence of visual control significantly increased the
sway power in the control group. As regards the A/P
sway frequency, there was a significant difference
between the two groups in the EC condition. Further-
more, the A/P sway frequency power was significantly
higher than the M/L power in the EC condition in the
ironmen, while the control group did not display these
differences. At the high-frequency band (1–3 Hz), there
were significant differences between the two groups,
again in the M/L direction in both visual conditions, i.e.
the ironmen had a lower power of sway frequency
(Fig. 2C). While the visual condition did not influence
the power in the ironmen, the absence of visual control
significantly increased the sway power in this direction in
the control group. As regards the A/P sway frequency,
there was a significant difference between the two groups
in the EC condition. In the ironmen, the M/L sway
frequency power was significantly lower than the A/P
power in the EC condition, while the control group did
not show these differences.

The race caused a temporary, slight increase in the
sway path in both directions in both visual conditions,
and this increase was significant in the A/P direction
with the EC condition (Fig. 1C). Similarly, the increase
in the total path was significant in the EC condition after
the race (Fig. 1D). As regards the spectral analysis, at
the lowest frequency band (0.1–0.3 Hz), the race did not
cause any significant change in the power (Fig. 2D).
However, it was observed that, in the first measurement,
the A/P and M/L powers were very similar in both visual
conditions, which is in contrast with the baseline. At the
middle-frequency band (0.3–1 Hz), the race caused a
significant increase in the power in the A/P direction in
the EC condition as compared with the baseline value
(Fig. 2E). Furthermore, in the second determination, the
power increased significantly in both directions without
visual control. At the high-frequency band (1–3 Hz), in
the first measurement after the race, a significant dif-
ference was observed between the two directions in the
EC condition. In the second determination, the absence

Fig. 1 Mean (SEM) sway path in both directions (A) and total
sway path (B) for the two groups. The effects of the triathlon on the
sway at both directions in ironmen (C) and on the total sway path
(D). Statistically significant differences (P<0.05) in comparison
with the ironmen group (+), in comparison with the basal value
(o), in comparison with the medio–lateral (M/L) direction (x) and
in comparison with the open eye (*). A/P Antero–posterior
direction
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of visual control significantly increased the power in the
M/L direction, and in this direction the change was also
significant relative to the baseline (Fig. 2F).

Discussion

The main findings of the present study were that the
ironmen were significantly more stable and less depen-
dent on vision for postural control than subjects who
partook in regular physical activity. Furthermore, the
endurance race caused significant increases in both the
sway path in the A/P direction with EC. The second
post-exercise trials indicated a trend in the decrease of
postural changes. The frequency analysis also revealed
some new findings, which were not significant in sway-
path analysis. Thus at the low-frequency band, there
were significant differences between the A/P and M/L
power in ironmen in both visual conditions, but not in
the control group, suggesting that this band might not
be linked only with visual control. This difference could
be observed in this group at all frequency bands with

EC, indicating a higher level of motor control in the M/
L direction.

Only a few studies have investigated the physiological
changes in ultra-endurance triathletes. However, to date,
no data are available concerning the postural control of
ironmen. The fact that ironmen have a higher level of
stability in the EC condition suggests that the postural
control of ironmen is less dependent on vision. For the
control group, vision made a significant contribution in
reducing the frequency oscillations, but this effect could
not be observed in the ironmen. However, it is very
difficult to discuss and analyse the results of the changes
in the power of frequency. Several studies indicated that
different neurophysiological circuits underlie the various
frequencies of body sway for regulation of the upright
posture. The frequency content of postural sway has
been reported to contain over 90% of the total energy
below 2 Hz, and it is normally distributed as regards
events such as respiration and heart beat (Soames and
Atha 1982). There are some examples for the subdivision
of the power spectrum in frequency windows. Thus, the
total energy of the power spectrum was divided into
three bands by Golomer et al. (1999) (0–0.5, 0.5–2 and
2–20 Hz) in order to facilitate the attribution of the
observed values to the main regulation of the neuronal
loops. It was observed that vision made the largest
contribution to reducing the frequency oscillations for
all bands, i.e. results in accord with those in our control
group. Furthermore, it has been found that equilibrium

Fig. 2 Mean (SEM) spectral energy at different frequency bands
for the two groups (A–C). The effects of the triathlon on the
spectral energy at different frequency bands in ironmen (D–F).
Statistically significant differences (P<0.05) in comparison with the
ironmen group (+), in comparison with the basal value (o) in
comparison with the M/L direction (x) and in comparison with the
open eye (*)
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training (dancing) significantly decreases the spectral
energy at all frequency bands (Golomer et al. 1997).
Others have analysed different frequency bands, i.e.
0–0.1, 0.1–0.5, 0.5–1 and >1 Hz (Oppenheim et al.
1999) and produced results suggesting that the low fre-
quencies are linked with visual control, the medium–low
frequency band with vestibular reflexes, the medium–
high frequencies with somatosensory activity, and the
high–frequency band with the function of the CNS.
However, the distribution of frequency oscillations to
the 0.01–0.7, 0.7–1 and >1 Hz bands revealed that the
diabetic proprioceptive deficit led to multiplanar desta-
bilisation at the medium–high frequency range, while the
labyrinth deficit in nondiabetic patients caused lateral
destabilisation at all frequencies (Giacomini et al. 1998).
In a pilot study, the frequency power changes after work
demonstrated that the spectral power at the low-fre-
quency band (0.1–0.25 Hz) was significantly influenced
by shift work (Kohen-Raz et al. 1996). Thus, there is no
universal agreement as to the importance of this index or
as to whether it is specific in identifying alterations in the
postural control systems; however, our data suggest that
the general increase of power spectrum after fatigue
might be nonspecific and merely connected with the
increase in sway. Nevertheless, some hypotheses appear
to be generally accepted: visual information dominates,
proprioception affects mainly A/P oscillation, relatively
low-frequency body oscillation is affected by vestibular
input, while higher frequency oscillations are controlled
by proprioceptive information (Giacomini et al. 1998).
Thus, our spectral analysis results reveal that the visual
control did not change the power of frequency at any
band in the ironmen. Furthermore, the ironmen were
more stable in the M/L than in the A/P direction, which
might be due to the excellent hip control (Winter et al.
1996) or highly effective proprioception (Giacomini
et al. 1998). We propose that all of these differences in
equilibrium may be due to a higher level of skill in
ironmen. The significantly lower power at all frequency
bands suggests that not only the visual, but also the
vestibular and proprioceptive information processes are
more effective in ironmen.

Surprisingly, the endurance race caused only a slight
change in the sway path. The only significant increase
was observed in the A/P direction, suggesting a decreased
balance, mainly in the ankle balance (Winter et al. 1996).
These minor changes might be due to the practice in this
type of exercise or muscle stiffness (Vuillerme et al. 2000).
However, the frequency analysis revealed several signif-
icant changes as compared with the pretest values, indi-
cating that this method is a more sensitive means of
exploring the changes in the postural control.

Over the last decade, the effect of physical exercise on
body balance has received increasing attention. Several
studies have shown that fatigue, which is typically an
internal perturbation, may alter this function (Nardone
et al. 1997; Johnston et al. 1998; Vuillerme et al. 2001a,
b; Derave et al. 2001, 2002 ). All these studies found that
muscular fatigue caused a temporary destabilising effect,

i.e. an increase in postural sway. Although there seems
to be overall agreement that strenuous exercise adversely
affects stability during a subsequent quiet stance, much
uncertainty and disagreement remains concerning the
modalities of this effect. Furthermore, most of these
studies investigated healthy normal subjects who do not
take part in extreme sport activities. Thus, the effects of
isokinetic fatigue of the ankle plantarflexors and dorsi-
flexors have been determined in healthy subjects (Yaggie
and McGregor 2002). It is well known that the fatigue
caused by several kinds of physical activities significantly
influences the postural control (Nussbaum 2003). Fati-
gue is often characterised by an impaired performance
involving both motor and sensory processes. The main
cause of these changes should be the muscle fatigue. A
number of data demonstrate that both ankle and calf
muscle fatigue cause a significant increase in postural
sway (Yaggie and McGregor 2002; Vuillerme et al.
2002), and strenuous exercise (treadmill walking for
25 min) causes a significant increase in body sway in
both EO and EC conditions with a 15-min recovery
(Nardone et al. 1998). Furthermore muscle fatigue could
impair the balance between anterior and posterior
muscles on the leg, e.g. m. rectus femoris and m. semi-
tendinosis, and also the paravertebral muscles (Nyland
et al. 1997; Ebenbichler et al. 2002). These effects could
also contribute to the increased body sway, but further
studies are needed to demonstrate this. Some studies
have shown that 5 h of exhausting exercise impairs the
contractile properties, the excitability (at the neuro-
muscular level) and the central drive of the muscles for
at least 1 h (Millet et al. 2002; Lepers et al. 2002). These
results agreed with ours, because the postural changes
after the exhausting race were significant after
15–20 min, but there was a trend to recovery.

However, apart from fatigue, additional factors may
also contribute to reduced postural stability following
exercise. It has been demonstrated that the visual input
in postural control is affected by exercise (Derave et al.
2002) and subjects make less effective use of vestibular
input (Lepers et al. 1997). These results suggest that
running tends to disturb the postural stability, possibly
because of the more excessive head movement and dis-
turbance of the vestibular and visual information cen-
tres. It has been claimed that an impaired balance
following running is also related to the conflict of
information between the somatosensory and visual in-
puts during treadmill running (Hashiba 1998). After
modification of the sensory inputs available, individuals
need to redefine the respective contributions of the dif-
ferent sources of sensory information in order to regu-
late posture. Therefore, after the race both the afferent
and efferent pathways and the central part of the pos-
tural control will be influenced.

Internal masses in motion within the body, such as
those associated with the cardiovascular system, with
the blood mass transient movement at each heart-beat,
and with ventilation, have seldom been taken into
consideration. These masses in motion contribute, by
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definition, to the whole-body centre of mass displace-
ment, and thus to the ground reactions. There have been
reports about the effects of respiration and cardiac
function on postural sway. These data suggest that
respiration is a significant input for postural control
(Bouisset and Duchene 1994). The magnitude of the
respiratory contribution to sway is approximately con-
stant over the normal range of respiratory rates and is
linearly related to the respiration amplitude, indicating
that the coherence between the respiration and the
centre of pressure is low during quiet breathing, but is
increased when the respiration is increased (Hunter and
Kearney 1981; Hodges et al. 2002). As regards the
effects of the cardiac cycle, it has been reported that the
displacement of the centre of pressure during a cardiac
cycle would be 0.5–1 mm (Conforto et al. 2001). How-
ever, it seems that the heart rate is not significantly
correlated with the sway measurements (Kincl et al.
2002). Finally the dehydration that always occurs after
the triathlon could also impair the postural control
(Holtzhausen and Noakes 1995; Gauchard et al. 2002).
Since we did not determine the heart rate, breathing rate
and the extent of dehydration during and after the race,
we could not determine the correlation of these
parameters. However, we presume that the increased
frequencies of the cardiorespiratory parameters and
dehydration could also influence the postural sway after
the race.

Hence, there were several potentially important lim-
itations in this study, because we did not determine the
above-mentioned parameters. From these data, there-
fore, it is difficult to determine the exact causes of the
impairment of the postural control. We suggest that the
decrease in postural control after the race might be due
to the muscle and neuromuscular fatigue, the sensory
and the central impairment, the dehydration and the
cardiorespiratory changes, because these effects are
probably present simultaneously, and the net result de-
pends on their sum.

In conclusion, we have demonstrated that the
exhaustive race significantly affects the ability of iron-
men to maintain balance. Further studies of muscular
activity, heart and breathing rates, and degree of dehy-
dration, in parallel with posturography, are needed for a
better understanding of the changes in postural control
observed following the ironman triathlon. It could be
also interesting to determine to what extent the postural
disturbance could affect the stance in the last part of the
triathlon.
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Abstract The changes in postural control in elderly

people after an 8-week training course were charac-

terized. Static postural stability was measured during

standing on a single force platform first with the eyes

open and then with the eyes closed. Body sway was

analysed on a force plate in groups of elderly and of

young subjects. Half of the elderly subjects then took

part in the training course. The posturographic

measurements were repeated after the course. The

sway in anteroposterior (AP) and mediolateral (ML)

directions was subjected to spectral analysis. The fre-

quency spectrum of the platform oscillations was cal-

culated by fast Fourier transformation in the intervals

0.1–0.3, 0.3–1 and 1–3 Hz. It was found that the sway

path was longer and the frequency power was higher in

the elderly group. The training caused a significant

improvement in functional performance, but a signifi-

cantly longer sway path was observed after the training

in the ML direction. The frequency analysis revealed a

significantly higher power after 8 weeks without visual

control in the ML direction in the training group in the

low and the middle frequency bands. The results sug-

gest that the participants’ balance confidence and the

control of ML balance improved in response to the

training. The higher ML frequency power exhibited

after the training may be indicative of a better balance

performance. Thus, the increase in the sway path in

this age group did not mean a further impairment of

the postural control.

Keywords Balance � Elderly � Exercise � Training �
Postural sway � Frequency

Introduction

Postural control is the ability to maintain the body’s

centre of mass over the base of support during quiet

standing and movement. It is a perceptual-motor pro-

cess that includes the sensation of position and motion

from the visual, somatosensory and vestibular systems,

the processing of the sensory information to determine

orientation and movement, and the selection of motor

responses that maintains or brings the body into

equilibrium (Schmidt 1975). Postural control is

affected by alterations in both the sensory and motor

systems, including the basal ganglia and the cerebel-

lum, and also the perceptual systems that interpret and

transform the incoming sensory information. Accord-

ingly, the vestibular, visual and somatosensory systems,

which all undergo changes with aging, may provide a

diminished or inappropriate feedback to the postural

control centres. Similarly, the muscle effectors may

lack the capacity to respond appropriately to

disturbances in postural stability (Mazzeo et al. 1998),

since declines in skeletal muscle protein mass,
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cross-sectional area and muscle strength occur with

advancing age due to the infiltration of fat and con-

nective tissue (Yarasheski 2003). Thus the decreased

strength is related to diminished postural control

(Buchner et al. 1992; Brown et al. 1995; Wolfson et al.

2005; Onambele et al. 2006), whereas impaired pos-

tural control is associated with an increased risk of

falling (Campbell et al. 1989; Lord et al. 1994), and

elderly fallers have been reported to display a signifi-

cant decrease in the dynamic strength of the muscles of

the knees and ankles as compared with non-fallers

(Whiple et al. 1987). Concerning the role of calf mus-

cle-tendon on maintenance balance, it has been sug-

gested that the role of the tendon increases as the base

of support decreases, and there is a substantial contri-

bution to changes in torque from intrinsic mechanical

ankle stiffness; however, by itself this is insufficient to

maintain balance or to control position (Loram and

Lakie 2002; Onambele et al. 2006).

The age-related alterations in postural control

strategies are also well known. A considerable number

of studies have reported on the increase in postural

sway with advancing age, with a highly significant po-

sitive correlation without marked sex differences

(Fujita et al. 2005). Furthermore, centre of pressure

(COP) in elderly adults has been found to be located in

less safe regions, at the boundaries of the base of

support, for greater periods of time as compared with

young adults placing them at greater risk of destabili-

zation (Bugnariu and Sveistrup 2006). Few investiga-

tions have been made of the frequency power spectrum

in the elderly (McCleanaghan et al. 1995; Williams

et al. 1997). According to Williams et al., elderly sub-

jects exhibited significantly greater frequency disper-

sion than young adults in the ML direction. Moreover

the elderly were characterized by a greater concen-

tration of power at low frequencies in the ML postural

forces. The appearance of a low-frequency component

exhibited by the elderly suggests the emergence of a

slow postural drift or a slow shifting of weight during

static standing (Williams et al. 1997).

In recent years, many research labs have designed

and tested training programmes with the specific goal of

improvement in functional tests, including those of the

standing balance in the elderly population (Judge et al.

1993, 1994; Judge 2003; Hue et al. 2004). These results

indicated that the improvement occurs as a decreased

centre of force displacement, i.e. a better balance con-

trol means a smaller postural sway. The exercise pro-

grammes that included low-intensity strength and

balance training improved the balance and reduced the

fall rates as compared with the controls, though the

frequency power spectrum was not analysed.

The goals of the present study were to analyse the

differences in postural control parameters between

young and elderly people, and to explore how a com-

bined training (focusing on the above-mentioned fea-

tures) can influence the balance parameters (AP, ML

sway and frequency power), and functional perfor-

mance in this specific age group. We hypothesized that

the participants would demonstrate better balance

control, i.e. smaller postural sway than those who did

not take part in the programme.

Method

Subjects

Nineteen healthy elderly persons dwelling in a local

community were enrolled in the study on a volunteer

basis. Subsequently 9 of them were randomized into the

training group (3 males, 6 females; age 79 ± 1.6 years;

mass 73 ± 4.5 kg; height: 1.57 ± 0.023 m) and the

remaining 10 in the control group (3 males, 7

females; age 76 ± 1.9 years; mass 69 ± 5.1 kg; height:

1.59 ± 0.029 m). Eleven healthy students were also

investigated as a young control group in order to

compare the postural parameters with those of the el-

derly people (3 males, 8 females; age 22 ± 0.4 years;

mass 58 ± 2.9 kg; height: 1.63 ± 0.025 m). All of the

elderly subjects were independent and capable of self-

care and normal household tasks. All the subjects gave

their informed consent prior to participation in the

study, which was approved by the local institutional

ethics committee.

Experimental procedure

Static postural stability was measured during standing

on a single force platform (Stabilometer, ZWE-PII) for

20-s periods as described earlier (Nagy et al. 2004).

The platform allowed measurement of the displace-

ment of the COP (sway path). Signals were amplified

and sampled at 16 Hz via an analogue-to-digital con-

verter. Posturography was performed in first with the

eyes open (EO) and then with the eyes closed (EC) in

a quiet room. During the EO test, the subject looked at

a fixed eye-level target at a distance of approximately

2 m. The subject stood barefoot, with the feet posi-

tioned side by side with no space between them, with

the arms hanging freely at either side and was

instructed to minimize postural sway. After the initial

balance testing, the training group took part in an

8-week course of combined training (see below

‘‘Training’’), while the control group received no
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intervention, although the social contact was main-

tained and they had the opportunity to take part in a

next balance training programme on voluntary basis.

After the training session, the measurements were re-

peated for both elderly groups.

To assess the functional mobility of the training

participants, the Timed Up & Go (TUG) test was also

applied, which means the time it takes for a seated

subject to stand, walk 10 ft (3 m), pass around an ob-

ject, walk back to the chair and sit down again was

recorded in seconds. Prior to testing, each subject was

informed that the therapist would monitor them clo-

sely to minimize the risk of falls.

Training

The subjects participated in combined training twice a

week for 8 weeks in 45-min sessions. The exercise

programme included combinations of lower extremity

strength and flexibility exercises, static and dynamic

balance exercises, and walking as an aerobic activity. In

the first 4 weeks, after a short, 5–10 min of warming-up

period, the strength and flexibility exercises of the

muscles of the trunk and lower extremities were

emphasized for 20 min, using a greater base of support

such as a lying or sitting position, and the balance and

walking (5–10 min) played smaller roles. In the last

4 weeks, this ratio was reversed: we focused on gait

and balance exercises (20 min). Dynamic exercises

were conducted in standing position gradually

decreasing the base of support with and without visual

control. In the single-leg stance position the hip mus-

cles were strengthened in a functional way and during

gait the direction was changed frequently challenging

more the postural control system. The training inten-

sity was gradually increased during the training up to

70% of the maximum heart rate [(220 – age in

years) · 0.7] under physiotherapist’s instructions.

Data analysis

The first 4 s of the 20-s time series was regarded as an

adaptation period and was discarded from the data

analysis after the filtering processes. The data were

low-pass filtered at 10 Hz, since most of the power of

the signal was <2 Hz (Soames and Atha 1982). The

sway path was calculated via the following formula:

Sway path ¼
Xn�1

i¼1

ffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffiffi
s iþ 1ð Þ � s ið Þf g2

q

where n is the total number of samples, i is the sample

number and s is the displacement of the COP in the AP

or ML directions. This parameter reflects the amount

of activity required to maintain stability.

The sway in both directions was subjected to spec-

tral analysis. The frequency spectrum of the platform

oscillations was calculated in the intervals of 0.1–0.3,

0.3–1, 1–3 Hz by fast Fourier transformation based on

our earlier work (Nagy et al. 2004).

All of the data were subjected to analysis of variance

in order to make comparisons between the groups and

the experimental situations, which constituted the

independent variables. The post hoc test was the LSD

multiple comparisons test. As concerns the TUG test,

the Student t test was used to determine the level of

difference. A level of significance of P < 0.05 was

adopted throughout the data analysis.

Results

Age-related changes

There were no significant differences in baseline values

between the two elderly groups, and we therefore

merged their data before comparison with the young

control group.

The sway paths in both directions were significantly

higher in the elderly subjects than in the young control

group (Fig. 1a). The absence of visual feedback caused

a significant increase in both directions in the elderly

group, but not in the young control group. The elderly

group, but not the young one exhibited a significantly

higher sway path in the AP direction than in the ML

direction without visual information.

As regards the frequency analysis, there were no

significant differences between the two groups in the

ML direction with visual control in any frequency band

(Fig. 1b–d). In the low-frequency band (0.1–0.3 Hz),

there were significant differences between the two

groups in the EC condition, i.e. the elderly displayed a

higher power in both the ML and the AP direction as

compared with the control group (Fig. 1b). Interest-

ingly, in contrast with the higher-frequency bands (see

below), the elderly subjects exhibited a slightly higher

frequency power in the ML direction with EC than that

in the AP direction. In the middle (0.3–1 Hz) and high-

frequency bands (1–3 Hz), there were significant dif-

ferences between the two groups in the AP direction in

both visual conditions, and in the ML direction only in

the EC condition, i.e. the elderly demonstrated a higher

power of sway frequency. While the visual condition

did not influence the power in the young control group,

the absence of visual control significantly increased the

sway power in both directions in the elderly group. As

Eur J Appl Physiol (2007) 100:97–104 99
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regards the EC condition, there was a significant dif-

ference between the two directions for the elderly

group, i.e. the AP sway frequency power was signifi-

cantly higher than the ML power, while the young

group did not display these differences (Fig. 1c, d).

The effects of the 8-week training course on the

balance parameters

The training caused a significant improvement in the

results of the TUG test: the TUG value was

10.3 ± 0.6 s before the training and 8.9 ± 0.6 s after

(P < 0.05) (Fig. 2a).

As concerns the sway path, the non-training group

did not show any significant changes 8 weeks later. For

the training group, no effects of the training could be

observed in the AP direction. The lack of visual input

significantly increased the sway path in both groups in

the AP direction before and after 8 weeks (Fig. 2b).

Interesting changes were observed in the ML plane, i.e.

the training significantly increased the sway path in

both eye conditions.

As regards the frequency analysis, the non-training

group did not exhibit any significant changes 8 weeks

later.

In the training group, the results depended on the

frequency band. In the low-frequency band, in the AP

directions there was no significant difference between

the groups before or after the training (Fig. 3a). The

changes appeared in the ML direction: the training

group displayed a significantly higher power in the

EC condition after 8 weeks (Fig. 3d). In the middle-

frequency band, in the AP direction the lack of visual

input significantly increased the power in both groups

before and after the training period, but the training

did not cause any significant effect (Fig. 3b). In the ML

direction there was a significant increase in the power

in the EO condition after the training, and it was close
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to the significant difference (P = 0.059) in the EC

condition. Furthermore, the training group showed a

significantly higher power than that for the control

group in the EC condition after the training (Fig. 3e).

In the high-frequency band, there were no significant

changes in either the AP or the ML direction after the

training, but in the ML direction the training caused a

slight increase in frequency power (Fig. 3c, f). Thus, in

the ML direction, for the training group, the power was

slightly increased in the EC condition in each fre-

quency band, in contrast with the control group, where

the opposite tendency could be seen (Fig. 3d–f).

Discussion

The main findings of the present study were that the

elderly who took part in the special training course

exhibited a significant improvement in the functional

performance test, and significant changes in the pos-

turographic parameters. Thus, the training significantly

increased the sway path in the ML direction without

visual input. The frequency analysis revealed that the

training increased the frequency power without visual

control in the ML direction in both the low- and mid-

dle-frequency bands.

The significantly greater values of the sway path in

both directions and both visual conditions in the elderly

as compared with the young agree with the well-known

age-related changes in postural control (Buchner et al.

1992; Brown et al. 1995; Collins et al. 1995). Our result

is consistent with the findings of Collins et al. (1995): in

a cross-sectional study of healthy subjects, the steady-

state behaviour of the open-loop postural control

mechanisms—which operates over short-term inter-

vals—is more unstable in older compared with young

adults, i.e. the output of the overall system has a greater

tendency to move or drift away from a relative equi-

librium point, which may be due to a postural control

strategy adopted by elderly individuals whereby they

increase the level of muscle activity across their lower-

limb joints. Loram and Lakie (2002) identified a bi-

phasic, ballistic-like pattern of torque at the ankle

(‘throw and catch’) that is repeatedly used to control

the position of the pendulum and the correction of this

throw and catch action could be faster in a stiffer unit

because force development in an actuator in-series with

a compliant unit is inevitably slower than in an actuator

in-series with a stiffer unit (Onambele et al. 2006),

which may contribute to the increased muscle activity

in case of elderly. It is highly relevant to note here that

the force output of skeletal muscles contains noise-like

fluctuations (De Luca et al. 1982), which increase with

muscle activity (Galganski et al. 1993). Increased

muscle activity would therefore lead to larger noise-like

fluctuations across joints, thereby increasing the

amount of short-term postural sway. Similarly, Laugh-

ton et al. reported that significantly greater amounts of

postural sway and muscle activity were present in the

elderly as compared with younger subjects. It is un-

known, however, whether increased muscle activity is a

contributory factor to increased postural sway, or

whether increased muscle activation is a compensation

for increased postural sway (Laughton et al. 2003).
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The finding was that most changes were observed in

the ML direction. In 1985, Nashner and McCollum

hypothesized the existence of two discrete strategies

that could either be used separately or be combined by

the nervous system to produce adaptable control of the

horizontal position of the centre of mass in the saggital

plane. Firstly, the ankle strategy repositions the centre

of mass by moving the whole body as a single segment-

inverted pendulum by production of torque at the ankle.

Secondly, and in contrast, the hip strategy moves the

body as a double-segment inverted pendulum with

counter-phase motion at the ankle and hip. They further

suggested that the hip strategy should be observed

in situations that limit the effectiveness of ankle torque

in producing whole-body motion (e.g. compliant or

shortened surfaces) (Nashner and McCollum 1985). In

the saggital plane (AP direction) during quiet standing

this stiffness control exists at the ankle plantar flexors,

while in the frontal plane (ML direction) by the hip

abductors/adductors. In the side-by-side stance, the AP

balance is totally under ankle (plantar/dorsiflexor)

control, whereas the ML balance is under hip (abductor/

adductor) control (Winter et al. 1996; Williams et al.

1997). With respect to EMG activity, the first muscle

activated is the proximal tensor fascia latae for lateral

translations, whereas the distal muscles are recruited

first for AP translations (Henry et al. 1998). Over-reli-

ance on hip joint action has been shown in the elderly

when they respond to unexpected postural disturbances

(Manchester et al. 1989). Additionally, narrowing the

base of support results in greater postural sway in older

as compared with younger adults, accompanied by dif-

ferent electromyographic and kinematic patterns. Mixed

hip-ankle activation has been observed in the elderly,

while young participants accommodate for the increased

postural requirements by increasing only the activity of

the ankle muscles (Amiridis et al. 2003). Thus, the older

subjects apply another strategy for postural control, and

these differences might explain the significant changes

in the ML direction.

We hypothesized that the participants would dem-

onstrate better balance parameters after the training.

In support of this expectation, we detected a significant

improvement in the TUG test relating to functional

mobility; surprisingly however, both the sway path and

the frequency power were increased significantly in the

ML direction after the training course.

In recent years, a great number of studies have

pointed to lateral instability as a marker of impaired

balance control in older persons (Maki and McIlroy

1996, 1997). In an earlier study we found a significantly

lower ML power in ironmen trained in extreme

strenuous exercises in comparison with healthy normal

control subjects, independently of the visual condition,

indicating a higher level of motor control in this

direction (Nagy et al. 2004). In the present study the

ML balance parameters again appeared to be more

sensitive to the effect of training in comparison with

the AP parameters. These results are in agreement

with the findings of McCleanaghan et al. (1995), i.e. in

the AP direction as compared with the ML direction,

there are an increased number of alternative strategies

that the individual can use to cope with instability, and

age differences may be masked by variations in the

control strategy adopted.

As noted above, several studies have reported the

increased ML sway to be an the indicator of the risk of

falling (Maki et al. 1994; Mitchell et al. 1995). How-

ever, Laughton et al. (2003) made the noteworthy

finding that there were no significant differences in ML

sway between the elderly fallers and non-fallers. Our

training participants demonstrated a significantly

greater ML sway after the training in EC condition in

contrast with the control group, which could not be a

sign of being more prone to fall than the control group.

It is much more likely that the training improved the

control of ML balance and/or the participants’ balance

confidence, and thus the participants became able to

control a greater degree of freedom of their hip joints.

It is known that an increase in postural sway does not

always mean a deterioration of the control mecha-

nisms. In fact, increased sway is not a good predictor of

postural instability since many unstable patients, such

as patients with Parkinson’s disease, show smaller than

normal sway in stance (Horak 1997).

Considerable research has demonstrated that vision

plays a significant role in balance control: it helps to fix

the body’s orientation in space (Sheldon 1963) and,

when visual information is reduced, the postural sway

increases. Furthermore, the sway is increased when vi-

sion is removed in healthy older adults (Brooke-Wavell

et al. 2002), a result which agrees with our data.

Accordingly older people have a greater visual depen-

dence for the control of postural sway relative to the

young population. In contrast, Maki et al. (1991) re-

ported that subjects who expressed a fear of falling were

found to exhibit a significantly poorer performance, i.e.

less sway in blindfolded spontaneous-sway tests.

Frequency analysis of the sway more precisely re-

vealed the changes in postural control. Golomer et al.

(1999) suggested that the low-frequency band is linked

with visual control, the middle-frequency band is sen-

sitive to vestibular and somatosensory information, and

the high-frequencies reflect the proprioceptive control

and muscle activity. Our findings support this: the low-

frequency band was linked with visual control since the

102 Eur J Appl Physiol (2007) 100:97–104
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two age groups did not differ significantly in utilizing the

visual information available in this frequency band. One

possible factor influencing the control of the upright

stance is the threat perceived to personal safety, i.e.

balance confidence. Krafczyk et al. (1999) reported that

the power spectrum of body sway revealed a difference

in the frequency distribution, in the middle (especially

between 2.3 and 3.3 Hz) and higher (especially between

4 and 5.3 Hz) frequency ranges; the amplitudes of the

power spectrum were greater in patients with phobic

postural vertigo, who tended to control their posture

with an increased higher-frequency – lower-amplitude

body sway, which seems to reflect a change in postural

strategy. We also analysed our data with regard to these

frequency bands (3–8 Hz) but we did not find significant

differences in these bands (data not shown). Carpenter

et al. (1999) established that healthy adults adopted a

smaller-amplitude and higher-frequency postural sway

when standing on a high platform, which was considered

as high-threat condition. A stiffening strategy was

adopted when individuals stood under this condition

involving significant changes in the kinematic, kinetic

and EMG variables. These findings suggest that in a

situation accompanied by increased postural threat, the

central nervous system controls the posture in order to

limit the chances of the centre of mass moving outside

the base of support (Carpenter et al. 2001). Maki et al.

(1994) reported a significantly lower mean frequency

power of sway during spontaneous standing in the ML

direction in subjects who fell. This finding may lend

further support to our suggestion that the higher ML

frequency power exhibited after the training indicates a

better balance performance.

In agreement with our hypothesis, our results indi-

cated that the combined training exerted a positive

effect on the balance performance of the participants,

even at this advanced age and it is especially note-

worthy that the improvement was in the risky ML

direction and without visual control; however, these

results may be specific to this type of population.
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A poszturális kontroll  
fejleszthetõsége  
idõs korban
Az egyensúly fenntartásában szerepet játszó különbözõ fiziológiai  
rendszerek az életkor elõrehaladtával kialakuló változása jól ismert,  
mely megnöveli az esések kockázatát. A tanulmány célja az volt,  
hogy megvizsgáljuk, miben különböznek az idõs és fiatal felnõttek  
egyensúlyi paraméterei, illetve az, hogy milyen hatással van  
egy nyolchetes kombinált aerob – egyensúlyfejlesztõ –  
izomerõsítõ tréning az idõsek egyensúlyi paramétereire.

 Nagy Edit, Fehérné Kiss Anna
SZTE ETSZK, Fizioterápiás tanszék

ÖSSZEFOGLALÁS
Ezen kis esetszámú vizsgálat azt igazol-
ta, hogy a tréningprogramban részt vevők 
egyensúlyi paraméterei pozitív irányba moz-
dultak el; összegezve elmondhatjuk, hogy 
soha sem késő elkezdeni a fizikai aktivitást, 
mert kedvezően befolyásolja az egyensúlyi 
paramétereket még ilyen idős korban is.

Kulcsszavak: egyensúly, idősek, tréning, 
testtömegközéppont-kilengés, frekvencia.

BEVEZETÉS
A poszturális kontroll felelős a test-tömeg-
középpont (TTK) alátámasztási felület felett 
tartásáért, álló, különböző testhelyzetekben és 
mozgás közben. A poszturális kontroll egy per-
ceptuális-motoros folyamat, mely magába fog-
lalja a helyzet- és mozgásérzékelést a vizuális, 
szomatoszenzoros és vesztibuláris rendszerek-
ben, a szenzoros információk feldolgozását és 
a motoros válasz kiválasztását, amely fenntart-
ja, vagy visszaállítja a test egyensúlyi helyzetét. 
Így az életkor előrehaladtával kialakuló vizuális, 
szomatoszenzoros és vesztibuláris rendszere-
ket érintő változások negatívan befolyásolják 
a poszturális központokba jutó szenzoros visz-
szacsatolást. Hasonlóan a végrehajtó apparátus 
sem reagál megfelelően az egyensúlyt meg-
zavaró hatásokra, mivel az izomfehérje-tömeg, 
keresztmetszet és az izomerő csökkent az öre-
gedéssel együtt járó zsír- és kötőszövet-infilt-
ráció következtében. (Yarasheski, 2003)

Így a csökkent izomerő kapcsolatban áll 
a szegényesebb poszturális kontrollal, míg 
a rosszabb poszturális kontroll összefüggés-
ben áll az elesések megnőtt kockázatával.

A poszturális kontroll stratégiákban is jól 
ismertek az életkorfüggő változások. Számos 
tanulmány beszámol a poszturális kilengés 
nemtől független megnövekedéséről idős 
korban. Kevés tanulmány vizsgálta az idősek 
frekvenciaspektrumát (Williams et al., 1997), 
az idősek szignifikánsan nagyobb frekven-
ciaszóródást mutattak ML (mediolateriális) 

irányban, mint a fiatal felnőttek, továbbá ML 
irányban a lengési energia az alacsonyabb 
frekvenciákon koncentrálódott inkább.

Az utóbbi években számos kutatócsoport 
vizsgálta különböző, az álló egyensúly javí-
tását célzó tréningprogramok hatékonyságát 
az idős populációban. ( Judge, 1993, 2003; 
Hue, 2004)

Eredményeik szerint a javulás, azaz a jobb 
egyensúly kisebb poszturális kilengést takar. 
Az alacsony intenzitású erősítő- és egyensúly-
gyakorlatokat tartalmazó tréningprogram ja-
vította az egyensúlyt, csökkentette az esések 
arányát a kontrollcsoporthoz képest, jóllehet a 
frekvenciaenergia-spektrumot nem vizsgálták.

A tanulmány célja az volt, hogy megvizs-
gáljuk, miben különböznek az idős és fia-
tal felnőttek egyensúlyi paraméterei, illetve 
azt, hogy milyen hatással van egy nyolc-
hetes kombinált aerob – egyensúlyfejlesztő 

– izomerősítő tréning az idősek egyensúlyi 
paramétereire (AP [antero-poszterior], ML 
lengés, frekvencia-energia).

MÓDSZER
SZEMÉLYEK
19 egészséges, idősek otthonában lakó sze-
mélyt vontunk be a tanulmányba, önkéntes 
jelentkezés alapján. A tréninget 15 személy 
kezdte, de 9 fő fejezte be (3 férfi, 6 nő, kor 
79±1,6 év; testtömeg 73±4,5 kg; testmagas-
ság: 1,57±0,023 m). Eredményeiket összeha-
sonlítottuk egy 10 fős idős kontrollcsoporttal Nagy Edit
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1. a, b, c, d ábra.
Átlag (±S.E.M.) lengési út mindkét irányban (A) és átlag (±S.E.M.) lengési energia a különbözõ frekvenciatartományokban  
(B, C, D) az idõs és a fiatal kontrollcsoportban. Szignifikáns különbségek összehasonlítva (P<0.,5) az idõs csoporttal: +; az AP 
iránnyal: x; a nyitott szemmel: *. Rövidítések: EO: nyitott szem, EC: csukott szem, ML: mediolaterális, AP: antero-poszterior irány.

(3 férfi, 7 nő, kor 76±1,9 év; testtömeg 69±5,1 
kg; testmagasság: 1,59±0,029 m), és egy 11 
fős fiatal kontrollcsoporttal (3 férfi, 8 nő; kor 
22±0,4 év; testtömeg: 58±2,9 kg; testmagas-
ság: 1,63±0,025 m). Az idősek mindegyike 
képes volt az önellátásra és a normál háztar-
tási feladatok elvégzésére. Minden résztvevő 
előzetes beleegyezését adta a tanulmányban 
való részvételhez.

VIZSGÁLATI ELJÁRÁS
A statikus poszturális stabilitást mértük, egy 
erőmérő platformon (Stabilometer ZWE-
PII) állva 20 másodpercig. A platform lehe-
tővé teszi a COP elmozdulásának (lengési 
út) mérését. A poszturográfiát előbb nyitott, 
majd csukott szemmel végeztük egy csendes 
teremben. A résztvevők mezítláb, összezárt 
lábakkal álltak, karjaik lazán a törzs mellett 
voltak. Az alaptesztelést követően a tréning-
csoport részt vett egy nyolchetes tréning-
ben, míg az idős kontrollcsoport nem kapott 
semmilyen kezelést. Majd 8 hét elteltével 
megismételtük a méréseket a két idős csoport 

esetében. Természetesen a vizsgálati periódus 
leteltével a kontrollcsoportnak is volt lehető-
sége bekapcsolódni egy újabb tréningbe.

A funkcionális teljesítmény mérésére a tré-
ningcsoportban a Timed Up & Go (TUG)-
tesztet alkalmaztuk, amely során azt az időtar-
tamot mérjük másodpercben, amelyre egy ülő 
embernek szüksége van ahhoz, hogy felálljon, 
majd megkerüljön egy 3 méter távolságban el-
helyezett tárgyat, és visszaüljön a székére.

TRÉNING
Az idős tréningcsoport részt vett egy 8 hetes 
kombinált egyensúlyfejlesztő tréningprogram-
ban heti kétszer 45 percben. A tornaprogram 
alsó végtagi erősítő és flexibilitást növelő gya-
korlatokból, statikus és dinamikus egyensúly-
gyakorlatokból, és aerob aktivitásként járógya-
korlatokból tevődött össze. Az első 4 hétben 
egy rövid 5–10 perces bemelegítést követően 
20 percig az alsóvégtag- és törzserősítő és fle-
xibilitását növelő gyakorlatokat hangsúlyoztuk, 
nagyobb alátámasztási felületet használva, mint 
a fekvő és ülő helyzetek, míg az egyensúly- és 

a járásgyakorlatok (5–10 perc) kisebb szerepet 
játszottak ebben a részben. A tréning második 
felében ez az arány megfordult, az egyensúly- és 
a járásgyakorlatokra fókuszáltunk. Dinamikus 
gyakorlatokat végeztettünk álló helyzetben, fo-
kozatosan csökkentve az alátámasztási felületet, 
vizuális kontrollal és a nélkül. A tréning inten-
zitását fokozatosan növeltük a tréning során a 
maximális pulzus 70%-áig [(220-életkor) x 0,7] 
gyógytornász vezetésével.

ADATELEMZÉS
A mért adatokból a lengési utat számítottuk, 
majd mindkét irányban spektrumanalízisnek 
vetettük alá. A platform oszcillációk frek-
venciaspektrumát a gyors Fourier-transzfor-
máció segítségével számoltuk 0,1–0,3, 0,3–1, 
1–3 Hz tartományokban. A kapott adatokat 
varianciaanalízisnek vetettük alá, Post hoc 
összehasonlításkor az LSD-tesztet használ-
tuk. A TUG-teszt értékelésekor a Student 
t-tesztet alkalmaztuk a szignifikáns különb-
ség meghatározására. Az adatelemzés során 
p<0,05 szignifikanciaszintet fogadtunk el.
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2. a. b, c ábra.
Átlag (±S.E.M.) TUG (A)-tréning elõtt és után az idõs tréningcsoportban. A tréning hatása az 
átlag (±S.E.M.) a lengési úton AP (B) és ML (C) irányban az idõs tréning- és kontrollcsoport 
esetén. Szignifikáns különbségek összehasonlítva (P<0,05) a kiindulási értékekkel: o; a tréning 
csoporttal: +; a nyitott szemmel: *. Rövidítések: EO: nyitott szem, EC: csukott szem,  
ML: mediolaterális, AP: antero-poszterior irány.

A NYOLCHETES TRÉNINGPROGRAM HATÁSA  
AZ EGYENSÚLYI PARAMÉTEREKEN
A tréning szignifikáns javulást eredmé-
nyezett a TUG-teszt értékeiben, amely 
10,3±0,6 s volt a tréning előtt és 8,9±0,6 s 
utána (p<0,05). (2A. ábra)

A lengési utat illetőleg az idős kontrollcsoport 
nem mutatott lényeges eltérést 8 hét elteltével. 
Az idős tréningcsoport esetén AP irányban a 
tréning nem volt hatással a lengési útra. A vizu-
ális információ hiánya szignifikánsan növelte a 
lengési utat AP irányban mindkét csoportnál, 
mind az alapértékekben, mind 8 hét elteltével. 
(2B. ábra) Érdekes változások történtek a ML 
irányban a tréning hatására, a lengési út mind-
két vizuális feltétel mellett jelentősen megnőtt.

EREDMÉNYEK
ÉLETKORFÜGGÕ VÁLTOZÁSOK
Nem volt szignifikáns különbség az alapértékek 
között a két idős csoportnál, ezért az adataikat 
együttesen hasonlítottuk össze a fiatal kontroll-
csoporttal. A lengési út mindkét irányban szig-
nifikánsan magasabb volt az idősek esetén, a fia-
talokéval összehasonlítva. (1A. ábra)

A vizuális feedback hiánya szignifikáns 
növekedést eredményezett a lengési útban, 
mindkét irányban az idősek esetén, de a fia-
taloknál nem. Az időseknél szignifikánsan 
nagyobb volt a lengési út csukott szemmel 
AP irányban, mint ML irányban.

A frekvenciaanalízist illetően egyik frek-
venciatartományban sem volt szignifikáns 
különbség a két csoport között ML irány-
ban, nyitott szemmel. (1B., 1C. és 1D. ábra)

Az alacsony frekvenciatartományban (0,1–
0,3 Hz) szignifikáns különbségek mutat-
koztak csukott szemmel a két csoport között, 
vagyis az idősek lengési energiája magasabb 
volt mind AP, mind ML irányban a 3. cso-
porttal összehasonlítva. (1B. ábra) Érdekes 
módon, ellentétben a magasabb frekvenciatar-
tományokkal, az idősek enyhén magasabb frek-

venciaenergiát mutattak csukott szemmel ML 
irányban, mint AP irányban. A középső (0,3–1 
Hz) és a magas (1–3 Hz) frekvenciatartomá-
nyokban szignifikáns különbségek voltak a két 
csoport között AP irányban mindkét vizuális 
feltétel mellett, míg ML irányban csak csukott 
szemmel, tehát az idősek lengési frekvencia-
energiája magasabb. Míg a vizuális információ 
nem befolyásolta a lengési energiát a fiatal cso-
portban, az idős csoportnál a vizuális kontroll 
hiánya szignifikánsan megnövelte azt mindkét 
irányban. A csukott szemmel végzett mérés ese-
tén az idős csoportban szignifikáns különbség 
volt a két irány között, azaz AP irányban lénye-
gesen magasabb volt a frekvenciaenergia, mint 
ML irányban. (1C. és 1D. ábra)
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o
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A frekvenciaanalízis eredményi alapján a 
kontrollcsoport nem mutatott lényeges vál-
tozást 8 hét elteltével. A tréningcsoport ese-
tén az eredmények az egyes frekvenciatarto-
mányok alapján eltérnek.

Az alacsony frekvenciatartományban, AP 
irányban nem volt különbség a két csoport 
között a tréning előtt és után. (3A. ábra)

A változások ML irányban jelentek meg, 
a tréningcsoport szignifikánsan magasabb 
energiát mutatott a nyolchetes tréning után 
csukott szemmel. (3D. ábra)

A közepes frekvenciatartományban AP 
irányban a vizuális információ hiánya szig-
nifikánsan növelte az energiát mindkét cso-
portban a tréning előtt és után, de a tréning-
nek nem volt lényeges hatása ebben a frek-
venciatartományban. (3B. ábra)

ML irányban a lengési energia szignifi-
kánsan növekedett nyitott szemmel, és közel 
volt a szignifikanciahatárhoz csukott szem-
mel is (p=0,0059). Továbbá a tréningcsoport 
lényegesen magasabb energiát mutatott csu-
kott szemmel a tréning után, mint a kont-
rollcsoport. (3E. ábra)

A magas frekvenciatartományban a tréning 
nem okozott szignifikáns változást sem AP, 
sem ML irányban, azonban enyhe emelkedés 
megfigyelhető a frekvenciaenergiában, ML 
irányban. Így tehát a tréningcsoportban az 
energia enyhén megemelkedett minden frek-
venciatartományban, ellentétben a kontroll-
csoporttal, ahol az ellenkező tendencia látha-
tó. (3D., 3E. és 3F. ábra)

MEGBESZÉLÉS
A tanulmány legfontosabb eredménye az, 
hogy az idős tréningcsoport szignifikáns ja-
vulást mutatott a funkcionális teljesítmény-
ben, és szignifikáns változásokat a poszturog-
ráfiás paraméterekben, azaz a tréning után a 
lengési út szignifikánsan hosszabb lett ML 
irányban csukott szemmel. A frekvencia-
analízis felfedte, hogy a tréning megnövelte 
a frekvenciaenergiát ML irányban csukott 
szemmel, az alacsony és a közepes frekven-
ciákon. A fiatalokhoz képest szignifikánsan 
nagyobb lengési út idősek esetén jól ismert 
jelenség, melyet eredményeink is megerősíte-
nek. A nagyobb mértékű kilengést magasabb 

izomaktivitás kíséri, azonban még nem tisz-
tázott, hogy a megnőtt izomaktivitás követ-
keztében nagyobb a kilengés, vagy a megnőtt 
kilengést kompenzálják az idősek fokozott 
izomaktivitással.

Eredményeinkben a legtöbb változást ML 
irányban találtuk. Jól ismert, hogy álló helyzet-
ben az AP kitérés kontrollja a bokában (plantar-
dorsalflexor izmok) történik, míg a ML kitérést 
a csípő abductor-adductor izmai kontrollálják, 
továbbá igazolták, hogy az idősek elsősorban a 
csípőkontrollra hagyatkoznak, előnyben része-
sítik azt a bokastratégiával szemben.

Feltételeztük, hogy az idősek egyensúlyi 
paraméterei a tréning után javulást mutatnak. 
Az elvárásnak megfelelően szignifikáns javu-
lást mértünk a funkcionális teljesítményben 
(TUG-teszt), meglepő módon azonban a len-
gési út ML irányban és a lengési energia szig-
nifikánsan nőtt tréning után. Az elmúlt évek-
ben számos tanulmány hangsúlyozta, hogy 
a laterális instabilitás időskorban mutatja az 
egyensúly kontrolljának érintettségét. (Maki, 
1996) Tanulmányunkban szintén a ML pa-
raméterekben mutatkozott meg jobban a tré-
ninghatás. Ami összecseng azzal a megállapí-
tással, hogy mivel AP irányban több stratégia 
áll rendelkezésünkre, mint ML irányban, az 
instabilitás leküzdésében, amelyek segíthet-
nek elfedni az egyéni különbségeket. A tré-
ningben részt ve-
vőink szignifikánsan 
magasabb kilengést 
mutattak ML irány-
ban a tréning után, 
mint a kontrollcso-
port, ami nem lehet a 
jele a fokozott elesés 
veszélyének ebben 
az esetben, tekintve a 
TUG-teszt eredmé-
nyeit. Sokkal valószí-
nűbb, hogy a tréning 
hatására javult a ML-
kontroll, és a résztve-
vők magabiztossága 
egyensúly terén, mi-
által a résztvevők 
képessé váltak egy 
nagyobb szabadság-
fokot kontrollálni a 
csípőízületükben. Jól 
ismert, hogy a meg-
nőtt kilengés nem 
mindig jelent romlást 
az egyensúlykontroll-
ban, mint ahogyan a 
kis kilengés sem je-
lent feltétlen jó posz-
turális kontrollt, mint 
például a parkinsonos 
betegek esetében.

A frekvenciaanalízis pontosabban mutatja 
a poszturális kontroll változásait. Golomer 
és munkatársai (1999) szerint az alacsony 
f rekvenciatartomány köthető a vizuális 
kontrollhoz, a közepes frekvencia a veszti-
buláris és szomatoszenzoros információkkal, 
míg a magas frekvencia a propriocepcióval 
és az izomaktivitással kapcsolatos. Eredmé-
nyeink alátámasztják a vizuális információ 
és az alacsony frekvencia kapcsolatát, mivel 
itt a két korcsoport nem mutatott szignifi-
káns különbséget vizuális kontroll mellett. 
Ha valamilyen okból kifolyólag nem érzünk 
biztonságosnak egy helyzetet, gyakran fi-
xáljuk testhelyzetünket, hogy csökkentsük a 
kilengés mértékét. Eszerint, ha fenyegetett-
ségünk megszűnik, feloldjuk ezt a fixációt, 
mert képesek vagyunk ismét kontrollálni a 
nagyobb kilengést is, mely tovább erősíti azt 
a felvetésünket, miszerint a megnőtt ML ki-
lengés a tréning után a jobb egyensúlyi telje-
sítményt jelöli.

A hipotézisünknek megfelelően eredmé-
nyeink igazolták, hogy a kombinált tréning 
pozitív hatással volt a résztvevők egyensúlyi 
paramétereire még ebben a magas életkor-
ban is. Különösen fontos, hogy a javulás az 
elesések szempontjából veszélyes ML irány-
ban, vizuális kontroll nélkül jelent meg.
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3. ábra.
A tréning hatása az átlag (±S.E.M.) lengési energián a különbözõ frekvenciatartományokban (A–F). Szignifikáns különbségek 
összehasonlítva (P<0,05) a tréningcsoporttal: +; az alapértékkel: o; a nyitott szemmel: *. Rövidítések: EO: nyitott szem, EC: 
csukott szem, ML: mediolaterális, AP: antero-poszterior irány.
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