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Сажетак
Постурална стабилност представља 

способност тела да одржи тежиште из-
над површине ослонца у различитим анти-
гравитационим условима. Одговарајућа по-
стурална контрола је од суштинског зна-
чаја за свакодневне активности и захтева 
интеграцију визуелних, проприоцептивних 
и вестибуларних информација. Примена 
компјутеризоване постурографије за испи-
тивање постуралне стабилности добро је 
прихваћена у клиничким истраживањима, 
нарочито код стручњака који се баве про-
блемима одржавања и поремећајима ба-
ланса. Компјутеризована техника, у виду 
кинезиометријских платформи, пружа 
објективну процену баланса као и могу
ћност праћења промена током времена.

Циљ рада је да се увидом у доступну 
литературу изврши ревијални преглед ис-
траживања у којима је Neurocom Balance 
Master кинезиометријска платформа ко-
ришћена као инструмент истраживања, 
те да се утврди могућност њене клиничке 
употребе.

Резултати показују да се Neurocom Ba
lance Master кинезиометријска платформа 
користи у различитим областима клинич-
ког испитивања, нарочито у медицинској 
рехабилитацији и спорту, за процену стања 
постуралне стабилности, за праћење и ева-
луацију третмана, за предвиђање повреда 
доњих екстремитета и ризика од пада , као

Summary
Postural stability represents the ability 

of the body to maintain the centre of gravity 
above the surface of the support in various an-
tigravitational conditions. Appropriate pos-
tural control is essential for everyday activities 
and requires integration of visual, propriocep-
tive and vestibular information. Application of 
computerized posturography for examination 
of postural stability is well adopted in clini-
cal trials, especially by the experts working on 
the issues of maintaining and disorders of bal-
ance. Computerized technique, namely kinesi-
ometric platforms, enables objective balance 
assessment and the ability to monitor changes 
over time.

The aim of this paper is to conduct a re-
view of the research based on the insight in 
the available literature, where NeuroCom Bal-
ance Master kinesiometric platform was used 
as the research instrument, and to determine 
the possibility of its clinical application.

The results show that NeuroCom Balanc-
er Master platform is used in various areas 
of clinical trials, especially for medical re-
habilitation in sports, to estimate the state of 
the postural stability, to monitor and evaluate 
treatments, to forecast lower limb injuries and 
risks of fallingdown, as well as for compari-
son with standard balance assessment tests in 
all age populations.
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УВОД

Постура представља начин одржа-
вања усправног положаја, однос 
сегмената тела међу собом и у 

односу на простор. Контрола усправљене 
постуре је динамичан процес усклађивања 
реакције тела на сензорне информације 
које стижу из различитих рецептора са пе-
риферије ка централном нервном систему 
(ЦНС). Контролу осцилирања пројекције 
центра гравитације над површином ос-
лонца у усправној постури обезбеђују ба-
лансне реакције кроз фину дистрибуцију 
постуралног тонуса. Сензорни инпути из 
многих система (соматосензорни, визуелни 
и вестибуларни) су од пресудног значаја за 
постурални тонус.(1)

Баланс или постурална стабилност је 
способност тела да се одржи тежиште из-
над површине ослонца у различитим анти-
гравитационим условима. Она подразуме-
ва способност сензорне детекције покрета 
тела, интеграције сензорних одашиљања 
у ЦНС, њиховог програмирања и изврша-
вање одговарајућих неуромишићних одго-
вора.(2, 3) Статичка постурална стабилност 
(статички баланс) представља способност 
да се одржи заузети положај(4), а динамичка 
постурална стабилност (динамички баланс) 
подразумева способност одржавања равно-
теже приликом преласка из динамичког у 
статичко стање.(5)

Статичка и динамичка постурална ста-
билност зависи од стања очуваности и зре-
лости ЦНС-а, мобилности зглобова екстре-
митета и кичменог стуба, снаге мишића, 
визуелних способности, присуства бола, 

површине ослонца, висине и тежине особе, 
емоционалног стања.

Процењивање постуралне стабилности 
је од великог значаја за разумевање разли-
читих промена и поремећаја у клиничким 
испитивањима.(6) У пракси постоје бројни 
тестови за процену који испитују различите 
модалитете постуралне стабилности. То су, 
пре свега, тестови стајања на једној нози, 
као што је Stork Balance Stand Test.(7) Затим, 
тестови за процену стабилности тела у по-
крету, као што су  Balance Board  Test(8) и 
Multiple SingleLeg Hope Stabilization test.(4)

У рехабилитацији се најчешће при-
мењује Ромбергов тест, функционални 
тест „досезања“, процена стајања на једној 
нози и тандем ход-ход по правој линији.(2)

У свакодневној физиотерапеутској пра-
кси баланс се испитује у оквиру испити-
вања реакција усправљања и равнотеже, 
које представљају адаптивно повећање то-
нуса у антигравитационим мишићима вра-
та, трупа и екстремитета на страни на коју 
тело пада са циљем да се подупру тело и 
балансирање на супротној страни.(9)

Међутим, лекарима, физиотерапеутима 
и клиничарима често су потребне информа-
ције о интеграцији визуелне, вестибуларне 
и проприоцептиве компоненте постуралне 
стабилности. Ове процене се могу реали-
зовати инструментализованом опремом 
(постурографија), као што је Neurocom 
Balance Master кинезиометријска платфор-
ма. Уз помоћ платформе се врши испити-
вање статичке и динамичке постуралне ста-
билности, а добијени резултати се називају 
„Индекс постуралне стабилности“. Плат-

за компарацију са стандардним тестови-
ма процене баланса у свим узрасним попу-
лацијама.

Кључне речи: постурална стабилност, 
компјутеризована постурографија, Neu
rocom Balance Master кинезиометријска 
пла тформа.

Keywords: postural stability,  computer-
ized posturography, NeuroCom Balancer Mas-
ter platform.
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форма омогућава не само процену баланса 
већ и вестибуларног система и пружа увид 
о нивоу физичке спремности за извођење 
свакодневних активности.(10) Тестови се из-
воде у различитим положајима: стајање на 
чврстој подлози са отвореним и затвореним 
очима, стајање на нестабилној (сунђерас-
тој) подлози са отвореним и затвореним 
очима, нагињање тела у задатом правцу, 
ритмичко померање тежишта, прелазак из 
седећег положаја у стојећи, ход, ширина 
корака и брзина замаха при ходу, окретање 
у ходу по задатом налогу, искорак. У свим 
тестовима је доступно присуство визуел-
них повратних информација, преко курсо-
ра на монитору. Neurocom Balance Master 
кинезиометријска платформа поседује и 
могућност програма тренинга постуралне 
контроле.(11)

ЦИЉ РАДА
Циљ рада је да се увидом у доступ-

ну литературу изврши ревијални преглед 
истра живања у којима је као инструмент 
истраживања коришћена Neurocom Balance 
Master кинезиометријска платформа, те да 
се утврди могућност њене клиничке упо-
требе.

МЕТОД
Доступна литература прегледана је пре-

трагом електронских база података (EBSCO 
Medline, EBSCO host, ScienceDirekt, 
ProQuest) које су доступне преко Конзор-
цијума библиотека Србије за обједињену 
набавку (KoBSon).

ПРЕГЛЕД ИСТРАЖИВАЊА
Neurocom Balance Master кинезиоме-

тријска платформа се примењује у различи-
тим узрасним популацијама и код пацијена-
та који имају различите сензорне проблеме 
и обољења. (12, 13)

Позно животно доба је период који ка-
рактерише опадање мишићног тонуса, на-

предовање дегенеративних процеса, опа-
дање виталности ткива и смањена потреба 
за физичком активношћу, па се промена-
ма у квалитету баланса поклања посебна 
пажња. Скоро 75% старих особа има неки 
облик дисфункције постуралне стабил-
ности.(14) У истраживању које су спровели 
Burke и сарадници(15) 2012. године испити-
ван је утицај две различите групе вежби на 
постуралну контролу. Узорак је чинило 50 
жена старих 65 година и више, оболелих 
од остеопорозе, које су биле сврстане у три 
групе. Прву групу су чиниле испитанице 
које су примењивале задате вежбе јачања 
мишића, друга група је примењивала вежбе 
истезања мишића, а трећу групу су чини-
ле испитанице које нису вежбале. Посту-
рална стабилност испитивана је Neurocom 
Balance Master кинезиометријском плат-
формом, а коришћен је тест сензорне ин-
теракције баланса (mCTSIB тест, стајање 
на нестабилној подлози са затвореним очи-
ма), као и тест границе стабилности (LOS 
тест). Мишићна снага је испитивана дина-
мометром, а скраћење задње ложе мерено 
је гониометром. Резултати истраживања 
показују статистички значајне разлике из-
међу група у односу на постуралну контро-
лу. Прва група, која је примењивала вежбе 
јачања мишића, показала је боље резултате 
на оба испитивана теста у односу на трећу 
групу. Друга група је имала статистички 
значајну разлику у односу на трећу групу 
у тесту границе стабилности, док у односу 
на прву групу није имала боље резултате ни 
у једном испитиваном параметру постурал-
не контроле. Аутори у закључку наводе да 
примена вежби јачања мишића, као и ве жби 
истезања мишића у трајању од осам не-
деља, доводи до значајног побољшања по-
стуралне стабилности код жена које имају 
остеопорозу.

Yang и сарадници(16) су испитивали ка-
рактеристике хода и динамичку стабилност 
18 особа које су се налазиле у раној фази 
Паркинсонове болести и 17 особа прибли-
жних година без обољења. Циљ истражи-
вања био је утврђивање односа између хода 
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и динамичког баланса. У ту сврху је такође 
коришћена Neurocom Balance Master ки-
незиометријска платформа, и то тест гра-
нице стабилности (LOS тест) у неколико 
праваца (пут напред, у десну и леву стра-
ну). За описивање квалитета баланса анали-
зирана су три параметра: брзина померања 
тежишта, максимално померање тежишта 
од центра базе ослонца и контрола поме-
рања тежишта. Ход је процењен уз помоћ 
GAITR система.(17) Ова студија је потврдила 
да особе у раном стадијуму Паркинсонове 
болести показују тенденцију споријег хода, 
краћу дужину корака и мању брзину поме-
рања тежишта у односу на здраве испита-
нике. Резултати истраживања показују да 
постоји међусобна повезаност елемената 
динамичке постуралне стабилности са ка-
рактеристикама хода. Односно, пролонги-
рано и смањено померање тежишта према 
напред као и, лошија контрола померања 
тежишта пут напред доводе до смањена бр-
зине хода и краћег искорака.

Истраживање из 2010. године(18) при-
казује ефекте кинезитерапијског третмана 
код пацијената након можданог удара. Ме-
тодом случајног узорка формирана је група 
од 32 испитаника, подељена у две подгрупе. 
Испитаници су добили задатак да три пута 
недељно по 30 минута примењују задати 
кинезитерапијски програм, у трајању од 
четири недеље. Експериментална група до-
била је додатни задатак, а то је увежбавање 
преласка из седећег у стојећи положај. Пре 
и након третмана је процењена постурална 
стабилност Neurocom Balance Master ки-
незиометријском платформом, тестом оп-
терећења доњих екстремитета (WBS тест) 
и тестом границе стабилности (LOS тест). 
Посматрани параметри су: расподела уку-
пне тежине тела на оба стопала при мир-
ном стајању, контрола померања тежишта и 
максимално померање тежишта од центра 
базе ослонца. За процену моторног опорав-
ка коришћена је Брунстромова скала.(6) На-
кон завршеног кинезитерапијског третмана 
и поновне процене постуралне стабилно-
сти, уочена је статистички значајна разли-

ка у контроли померања тежишта у експе-
рименталној групи (р=0.028) у односу на 
контролну групу. Посматрано унутар екс-
периментале групе (разлике између здра-
ве и паретичне ноге) статистички значајну 
разлику аутори су уочили на WBS тесту 
(р=0,007), где је расподела укупне тежине 
тела након тренинга повећана у корист па-
ретичне ноге (са 44.8% на 49.8%). Такође, у 
оквиру експерименталне групе запажена је 
разлика на тесту LOS, и то у правцу према 
здравој и према паретичној страни, где је 
контрола померања тежишта након четири 
недеље третмана била знатно боља на оба 
доња екстремитета (р=0.013 на паретичном 
екстремитету и р=0.025 на здравом екстре-
митету).

У студији Feland и сарадника(19) испити-
ване су разлике између мушкараца и жена 
у односу на померање тежишта приликом 
промене положаја тела у простору. У истра-
живању је учествовало 173 испитаника (107 
мушкараца и 66 жена), који су били физички 
активни, подељени у две различите узрасне 
групе (група испитаника од 50 до 64 године 
и група испитаника од 65 година и више). 
Кинезиолошком платформом (Neurocom 
Balance Master) спроведен је тест промене 
положаја „седни и устани тест“ (STS тест), 
а посматрано је време преноса тежишта, 
индекс подизања и њихања тежишта изнад 
базе ослонца у току трансфера. Статисти-
чки значајна разлика уочена је у односу на 
пол и године. Мушки испитаници старости 
од 50 до 64 године су имали знатно већи 
индекс подизања у односу на старије испи-
танике оба пола. Старији испитаници муш-
ког пола (65 година и више) имали су већи 
индекс подизања и њихања тежишта у од-
носу на испитанике женског пола истих го-
дина (р=0.018), док код испитаника женског 
пола та разлика није била значајна у односу 
на године. Разлике нису уочене у осталим 
испитиваним параметрима STS теста. Из 
добијених резултата закључено је да ин-
декс подизања и њихања тежишта са годи-
нама опада, док време преноса тежишта и 
њихање тежишта изнад базе ослонца остаје 
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непромењено без обзира на пол и године у 
испитиваним групама.

Siriphorn и сарадници(20) 2015. године 
су испитивали утицај чула вида на проме-
ну положаја тела у простору. Главна прет-
поставка аутора је била да визуелне ин-
формације могу имати утицај на промену 
положаја из седећег у стојећи код младих 
здравих особа. У истраживању учествовала 
су 23 испитаника узраста од 18 до 23 годи-
не. Тест промене положаја („седни и устани 
тест“ − STS тест) реализован је применом 
Neurocom Balance Master кинезиометријске 
платформе, и то са отвореним и са затворе-
ним очима. Посматрани су следећи параме-
три: време преноса тежишта (WTT), индекс 
подизања (RI) и њихање тежишта изнад 
базе ослонца у току трансфера (CSV). Зна-
чајну разлику аутори су уочили у односу на 
два параметра (WTT i CSV). Установљено 
је да без визуелних информација долази до 
већег постуралног њихања тежишта изнад 
базе ослонца и пролонгираног времена пре-
носа тежишта приликом обављања транс-
фера.

Способност спортиста да контролишу 
положај и померање тежишта предмет је 
интересовања истраживача, јер се сматра 
потенцијалним факторима ризика за наста-
нак повреда скочног зглоба. McGuine и са-
радници(21) су користећи Neurocom Balance 
Master кинезиометријску платформу испи-
тивали повезаност постуралне контроле 
са могућом повредом скочног зглоба. У 
истраживању је учествовало 210 испита-
ника (119 испитаника мушког пола и 91 
испитаник женског пола) средњошколаца 
који су редовно тренирали кошарку. Про-
цена испитаника вршена је у предсезони. 
Испитаници у току сезоне нису користили 
помоћна средства за бандажу скочног згло-
ба. Код оних испитаника код којих је кон-
трола постуралне стабилности била смање-
на показана је већа тенденција за повреду 
скочног зглоба. За испитивање стабилности 
тежишта коришћен је тест ослонца на једну 
ногу (ULS тест), са отвореним и затворе-
ним очима. Већи постурални скор њихања 
тежишта био је у корелацији са настанком 

повреде скочног зглоба (р=0.001). Односно, 
код испитаника са високим скором њихања 
учесталост појаве уганућа скочног зглоба 
била је седам пута већа у односу на испита-
нике са ниским скором (р=0.002).

У студији коју су спровели Waterman и 
сарадници(22) испитиван је утицај одбојке на 
поједине компоненте баланса. У истражи-
вању је учествовало 27 испитаника женског 
пола који се професионално баве одбојком, 
старости од 15 до 29 година. Циљ истра-
живања је био да се утврди да ли активно 
учествовање у утакмици утиче на посту-
рално њихање тежишта и дужину искорака. 
У ту сврху коришћена су два теста горе по-
менуте кинезиометријске платформе: тест 
ослонца на једну ногу у условима затворе-
них очију (ULS тест) и тест искорака једном 
ногом (FL тест), а испитаници су тестирани 
пре и непосредно након утакмице. Анали-
зирајући параметре постуралног њихања 
и дужину искорака између доминантне и 
недоминантне ноге, пре и након утакмице, 
нису се уочиле статистички значајне раз-
лике. Међутим, аутори су утврдили да се 
постурално њихање на доминантној нози 
знатно повећава (р=0,005), а да се дужина 
искорака обе ноге значајно смањује након 
утакмице (р=0,000). Наведене промене ба-
ланса нису биле повезане са временом про-
теклим од повреде, периодом опоравка као 
ни са позицијом играча у игри. Објашњење 
за овакве промене баланса непосредно на-
кон утакмице аутори повезују са већим оп-
терећењем једне ноге и могућим променама 
у неуромишићној функцији.

Утврђивање разлике у моторичким спо-
собностима након ампутације доњег екс-
тремитета проучавали су Jayakaran и са-
радници(23) и резултате публиковали 2014. 
године. Узорак истраживања сачињен је 
од 12 испитаника, подељених у две групе. 
Прву групу је чинило 6 испитаника са ам-
пу тацијом узрокованом васкуларним про-
менама. Другу групу је чинило 6 испитани-
ка са ампутацијом насталом након трауме. 
У спроведеном истраживању уочена је ра-
злика у моторичким способностима брзог 
окрета између испитаника прве и друге 
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групе. Главна хипотеза истраживања је да 
васкуларне ампутације знатно утичу на мо-
торичке способности брзог окрета у односу 
на трауматске. За доказивање хипотезе ау-
тори су користили Neurocom Balance Master 
кинезиометријску платформу, тест корак и 
брзи окрет (SQT) и у оквиру теста су мери-
ли време извршења заокрета (ТТ) и посту-
рално њихање у заокрету (ТS). Статистич-
ки значајне разлике јављају се између гру-
па у оба испитивана параметра, нарочито 
приликом окретања на протетисану страну, 
што указује на потребу модификовања ре-
хабилитационог третмана код особа са ам-
путацијом доњег екстремитета где је узрок 
ампутације васкуларне природе.

ЗАКЉУЧАК
Постурална контрола зависи од инте-

грације импулса визуелног, вестибуларног 
и периферног нервног система. Мишићна 
снага, обим покрета, као и време реаго-

вања такође имају утицаја на постуралну 
стабилност. Компјутеризована техника, у 
виду кинезиометријских платформи, пружа 
објективну процену баланса, као и могу-
ћност да се прате промене током времена. 
Због сложености система који учествује у 
постуралној стабилности, компјутеризова-
на постурографија је оправдано заступљена 
у различитим научним областима. Широко 
примењена у медицинској рехабилитацији, 
у процени оних стања која нарушавају ком-
поненте постуралне стабилности, као и у 
сагледавању успешности спроведеног трет-
мана, платформа је нашла своје место у не-
урологији, ортопедији као и мишићно-ске-
летним дисфункцијама. Једна од врло ва-
жних анализа постуралне стабилности је 
откривање промена у сензомоторном си-
стему које указују на могући ризик од пада. 
У спорту платформа је врло значајна као 
метода процене спремности спортиста и 
могућности појаве ризика од повређивања 
доњих екстремитета.
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