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Ocena równowagi kobiet po chirurgicznym 
leczeniu raka piersi

Balance assessment of women after surgical treatment of 
breast cancer

S t r e s z c z e n i e 

Nowotwór złośliwy piersi to choroba, która dotyka głównie kobiety. Obecnie istnieje 
wiele metod leczenia, a jedną z nich jest leczenie chirurgiczne. Najczęściej wykonywanym 
zabiegiem jest operacja oszczędzająca pierś i mastektomia. Resekcja piersi często zaburza 
statykę kręgosłupa oraz obręczy barkowej i zmienia położenie środka ciężkości ciała. Ce-
lem badań była ocena poziomu równowagi kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi.

Przebadano 60 kobiet, z czego 30 zakwalifikowano do grupy badanej, a 30 do grupy 
kontrolnej. Grupę badaną stanowiły pacjentki po leczeniu chirurgicznym nowotworu pier-
si, natomiast grupę kontrolną – kobiety zdrowe. Do oceny równowagi wykorzystano testy 
funkcjonalne: Functional Reach Test, test dwóch wag, the 4–Stage Balance Test, Single Leg 
Stance, Clinical Test of Sensory Organization and Balance (CTSIB) oraz test Tandem.

Zaobserwowano wpływ BMI na wynik testu Single Leg Stance oraz wpływ wieku na 
wyniki testu dwóch wag, Single Leg Stance, CTSIB oraz testu Tandem. Różnicę w poziomie 
równowagi kobiet z grupy badanej w porównaniu do kobiet z grupy kontrolnej wykazał 
wyłącznie test Tandem podczas chodu w tył.  

Wnioski – 1. Nadmierna masa ciała niekorzystnie wpływa na zdolność utrzymania 
równowagi podczas stania na jednej nodze. 2. Poziom równowagi kobiet po chirurgicznym 
leczeniu raka piersi jest zbliżony do poziomu równowagi kobiet zdrowych.

S łowa k luczowe:  rak piersi, testy funkcjonalne, równowaga, stabilność posturalna



Ocena równowagi kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi

125
Fizjoterapia – wiedza i doświadczenie

A b s t r a c t 

Breast cancer is a disease that affects mainly women. There are many methods of treat-
ment, and one of them is surgical treatment. The most common surgery is BCT and mastec-
tomy. Breast resection often disturbs the statics of the spine and shoulder girdle. The aim 
of the study was to assess the balance of women after surgical treatment of breast cancer.

60 women were examined – 30 after surgical treatment of breast cancer (the study 
group) and 30 healthy women (control group). Functional tests were used to evaluate 
the balance: Functional Reach Test, two-weight test, the 4-Stage Balance Test, Single Leg 
Stance (SLS), Clinical Test of Sensory Organization and Balance (CTSIB) and Tandem test.

The effect of BMI on the results of the SLS test and the influence of age on the results 
of the two-weight test, SLS, CTSIB and Tandem test were observed. The difference in the 
equilibrium level of the women after surgery compared to the healthy women showed only 
the Tandem test.

Conclusions - 1. Excessive body weight adversely affects equilibrium while standing on 
one leg. 2. The level of women’s balance after surgical treatment of breast cancer is close 
to the balance of healthy women.

Key  words :  breast cancer, functional tests, balance, postural stability

Nowotwór złośliwy piersi to choroba, która dotyka głównie kobiety, a od-
setek chorujących mężczyzn wynosi zaledwie 1%. Mimo postępu techniki, co-
raz nowszych metod leczenia, rosnącego wskaźnika wyleczalności i dużego, 
w porównaniu z poprzednimi latami, nacisku na profilaktykę, liczba pacjentów 
diagnozowanych na raka piersi powiększa się każdego roku. Aktualnie szacuje 
się, że rak piersi jest najczęściej wykrywanym nowotworem złośliwym u kobiet 
w naszym kraju [1,2].

Objawy raka piersi bywają zróżnicowane. Początkowo nowotwór ten może 
rozwijać się całkowicie bezobjawowo. Moment pojawienia się symptomów i ich 
charakter zależy od typu zmian nowotworowych i organizmu osoby, u której po-
wstały. Do najczęściej występujących objawów zaliczyć można asymetrię piersi, 
brodawek sutkowych, czy pojawienie się wyczuwalnego palpacyjnie guzka w obrę-
bie piersi. W późniejszym stadium choroby dostrzec można wciągnięcie brodawki 
lub skóry piersi (co określane jest mianem „pępka rakowego”) oraz objaw skórki 
pomarańczy, często także powiększeniu ulegają węzły chłonne. O bardzo późnym 
stadium świadczy zazwyczaj mocno zaznaczony rysunek naczyniowy w obrębie 
zajętej piersi oraz pojawienie się guzków satelitarnych, równoznacznych z prze-
rzutami nowotworu do skóry piersi. Rak może też wywołać znaczny obrzęk, za-
czerwienienie, a nawet rumień piersi oraz owrzodzenia w jej obrębie. Ból pojawia 
się przeważnie wtedy, gdy nowotwór nacieka już na kości lub mięśnie [1,2,3].

Metody leczenia nowotworu piersi można najogólniej podzielić na miejsco-
we i systemowe. Do pierwszej grupy należy radioterapia, a także szeroko poję-
ta chirurgia. Do drugiej zaś – chemioterapia, immunoterapia, hormonoterapia, 
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terapia celowana, a według niektórych źródeł także terapia genowa. Leczenie 
chirurgiczne pacjentek z chorobą nowotworową piersi to najczęściej leczenie 
oszczędzające (BCT - breast conserving therapy) lub mastektomia. Innymi oszczę-
dzającymi zabiegami stosowanymi w przypadku raka piersi są kwadrantektomia, 
lumpektomia oraz tumorektomia. Istnieje jeszcze możliwość dokonania BCT lub 
mastektomii z jednoczesną rekonstrukcją piersi, bądź dokonanie rekonstrukcji 
w trybie odroczonym [2,4].

Leczenie stosowane w przypadku nowotworu piersi niesie ze sobą wiele powi-
kłań. BCT oraz mastektomia prowadzą do wielu niekorzystnych zmian w sylwetce 
chorej. Zapadnięta klatka piersiowa, będąca efektem zabiegu, wywołuje powięk-
szenie kifozy piersiowej, a to z kolei niekorzystnie wpływa na ustawienie lordozy 
szyjnej i ruchomość całego kręgosłupa oraz stawów barkowych kończyn górnych. 
Zaburzenia te rzutują również na wentylację, która staje się ograniczona z uwagi 
na nieprawidłowe ruchy oddechowe klatki piersiowej. Jeśli zabieg miał charakter 
jednostronny, wówczas istnieje duże prawdopodobieństwo pojawienia się u pa-
cjentki bocznego skrzywienia kręgosłupa lub skoliozy. Często u kobiet tych zaob-
serwować można także asymetrię w ustawieniu barków oraz odstawanie łopatek. 
W wyniku prowadzonego leczenia mięśnie obręczy barkowej i kończyn górnych 
ulegają osłabieniu, a blizna powstała podczas zabiegu prowadzi dodatkowo do 
zaburzenia ślizgu powięzi i powstania przykurczów. Ingerencja chirurgiczna niesie 
ze sobą również prawdopodobieństwo uszkodzenia nerwów, co z kolei wywołać 
może ograniczenie funkcji określonych mięśni, zaburzenia czucia o charakterze pa-
restezji, przeczulicę, niedoczulicę czy różnego rodzaju bóle. Mastektomia, zwłasz-
cza połączona z limfadenektomią, bardzo często wywołuje wtórny obrzęk limfa-
tyczny. Te wszystkie niekorzystne zmiany wywołane resekcją piersi bardzo często 
zaburzają statykę kręgosłupa oraz obręczy barkowej, co zmienia położenie środka 
ciężkości ciała i niewątpliwie wpływa na poziom stabilności pacjentek [5,6,7,8].

C e l  b a d a ń

Celem pracy była ocena poziomu równowagi kobiet po chirurgicznym lecze-
niu raka piersi.  Ponadto, podjęto próbę weryfikacji, który z wykorzystanych te-
stów funkcjonalnych jest najbardziej użyteczny w praktyce fizjoterapeutycznej.

M a t e r i a ł 

Badania przeprowadzono w okresie od lipca 2017 r. do listopada 2017 r.  
na sześćdziesięciu kobietach, z czego trzydzieści zakwalifikowano do grupy ba-
danej, a pozostałe trzydzieści do grupy kontrolnej.
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Kryterium włączenia do grupy badanej był rak piersi w wywiadzie oraz prze-
byty zabieg chirurgiczny w obrębie chorej piersi. Zdecydowaną większość pa-
cjentek do grupy badanej zgromadzono i przebadano w Pracowni Rehabilitacji 
Wielkopolskiego Centrum Onkologii. Pozostałe pacjentki zebrano oraz zbadano 
w siedzibie stowarzyszenia poznańskiego klubu „Amazonki”.

 Kryterium włączenia do grupy kontrolnej był brak jakiejkolwiek choroby no-
wotworowej w wywiadzie, a także brak skoliozy, czy też innych widocznych asyme-
trii tułowia oraz kończyn dolnych, mogących zaburzać równowagę. Część kobiet 
do grupy kontrolnej zebrano i przebadano w poznańskim Klubie Seniora „82”, na-
tomiast pozostałą część zgromadzono wśród osób z najbliższego otoczenia.

Na przeprowadzenie badań otrzymano zgodę Komisji Bioetycznej przy 
Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu o nume-
rze 888/17.

M e t o d y

Badanie każdorazowo składało się z kwestionariusza ankiety oraz kil-
ku prostych testów funkcjonalnych i zajmowało około 30 minut. Kwestio-
nariusz zawierał 25 pytań, które umożliwiły zebranie zarówno ogólnych in-
formacji o każdej pacjentce, jak i tych bardziej szczegółowych, związanych 
z miesiączkowaniem, chorobami oraz sposobami ich leczenia. Podczas prze-
prowadzania testów funkcjonalnych, każda z pacjentek musiała zdjąć obuwie  
i pozostać w cienkich skarpetkach. Większość testów wykonywano przy drabin-
kach, co miało zapewnić kobietom bezpieczeństwo. Wykorzystano testy funkc-Wykorzystano testy funkc-
jonalne: Functional Reach Test, test dwóch wag, the 4-Stage Balance Test, Single 
Leg Stance, Clinical Test of Sensory Organization and Balance (CTSIB), the Timed 
Up & Go Test oraz test Tandem. 

Tabela 1. Metodyka wykonania zastosowanych testów funkcjonalnych oraz spo-
soby ich oceny

NAZWA TESTU I ZDJĘCIE OPIS SPOSÓB OCENY
Functional Reach Test [9 ]

Test sięgania w przód przy 
ustabilizowaniu lewego barku, 
lewego biodra oraz kostki 
bocznej lewej kończyny dolnej 
przy ścianie

Wiek Oczekiwany 
wynik [cm]

20-40 lat ok. 37,1 cm

41-69 lat ok. 35,1 cm

70-87 lat ok. 27,7 cm
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Test dwóch wag [10]

Pomiar symetrii obciążania 
kończyn dolnych  
z wykorzystaniem wag 
łazienkowych

Za normę uznawano 
asymetrię nie większą niż 
4 kg

The 4-Stage Balance Test [11] Test składający 
się z czterech pozycji:
1. postawa zasadnicza ze 
złączonymi stopami
2. postawa zasadnicza ze 
złączonymi stopami i wysuniętym 
przodostopiem jednej ze stóp
3. postawa równoważna
4. stanie jednonóż

Za normę przyjęto 
umiejętność utrzymania 
3. pozycji (dla prawej 
i lewej kończyny dolnej 
oddzielnie) przez 10 
sekund

Single Leg Stance [12]

Stanie jednonóż z oczami 
otwartymi  
oraz zamkniętymi

Za normę uznawano 
zdolność zachowania 
stabilnej pozycji (dla 
prawej i lewej kończyny 
oddzielnie) przez 
przynajmniej 6 sekund dla 
oczu zamkniętych oraz 
przynajmniej 26 sekund 
dla oczu otwartych 

Clinical Test of Sensory 
Organization and Balance [13]

Test bazujących na 3 pozycjach, 
najpierw wykonywanych  
na twardym podłożu,  
a następnie na trenerze 
równowagi: 
1. postawa zasadnicza  
ze skrzyżowanymi  
na piersiach rękoma
2. postawa zasadnicza  
ze skrzyżowanymi  
na piersiach rękoma  
i zamkniętymi oczami
3. postawa zasadnicza  
ze skrzyżowanymi  
na piersiach rękoma  
i założonym na głowę 
papierowym lampionem 
japońskim

Za normę uznawano 
umiejętność utrzymania 
pozycji 2. i 3. na trenerze 
równowagi przez 
przynajmniej 26 sekund
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The Timed Up & Go Test [9]

Test mierzący czas potrzebny 
do wstania z krzesła, pokonania  
3 metrów, zawrócenia 
i powrotu na miejsce

Za normę przyjęto 
uzyskanie czasu 
mniejszego niż 10 sekund 

Test Tandem [14]

Próba przejścia w przód i w tył 
po wyznaczonej linii, stopa za 
stopą

Za normę przyjęto 
zdolność prawidłowego 
postawienia wzdłuż linii 
przynajmniej 4 kroków

W y n i k i

Analizy statystycznej dokonano wykorzystując program Statistica 13.1 
w oparciu o test Chi2 oraz dwustronny test Fishera. Istotność statystyczną stwier-
dzano przy poziomie istotności p ≤ 0,05. 

Poddając ocenie wpływ asymetrii w obciążaniu kończyn dolnych na poziom 
równowagi istotność statystyczną zauważono w teście Single Leg Stance dla pra-
wej kończyny dolnej przy oczach otwartych, zarówno w grupie wszystkich zba-
danych kobiet (p=0,00187), jak i w grupie badanej (p=0,00922). W obu przypad-
kach kobiety, u których różnica w obciążaniu kończyn dolnych przekraczała 4 kg, 
osiągnęły w teście stania na prawej nodze gorsze wyniki, niż kobiety względnie 
równo obciążające obie kończyny dolne. 
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Tabela 2. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ asymetrii w obciążaniu 
kończyn dolnych na wynik testu Single Leg Stance dla PKD przy oczach otwartych 
w całej grupie

Różnica w obciążaniu KKD (0 – 
norma, 1 – przekracza granice 

normy)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane
Single Leg Stance – PKD

oczy otwarte
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Single Leg Stance – PKD
oczy otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1
0 21 8

% kolumny 67,74% 27,59%
% wiersza 72,41% 27,59%

1 10 21
% kolumny 32,26% 72,41%
% wiersza 32,26% 67,74%

Ogół 31 29

Tabela 3. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ asymetrii w obciążaniu 
kończyn dolnych na wynik testu Single Leg Stance dla PKD przy oczach otwartych 
w grupie badanej

Różnica w obciążaniu KKD
(0 – norma, 1 – przekracza 

granice normy)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane
Warunek uwzględniania: v2=1

Single Leg Stance – PKD
oczy otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Single Leg Stance – PKD
oczy otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1
0 12 3

% kolumny 75,00% 21,43%
% wiersza 80,00% 20,00%

1 4 11
% kolumny 25,00% 78,57%
% wiersza 26,67% 73,33%

Ogół 16 14

Analizując wpływ BMI na poziom równowagi wszystkich przebadanych 
kobiet stwierdzono istotność statystyczną wyłącznie w teście Single Leg Stan-
ce – dla lewej kończyny dolnej przy oczach otwartych w grupie wszystkich 
kobiet (p=0,04550) oraz dla prawej kończyny dolnej przy oczach otwartych, 
zarówno w grupie wszystkich kobiet (p=0,00896), jak i osobno w grupie ba-
danej (p=0,01636). Wszystkie istotności wynikały ze zwiększonego odsetka 
nieprawidłowych wyników w grupie kobiet z BMI przekraczającym normę 
(głównie w grupie pacjentek z otyłością) w porównaniu z kobietami, które 
w tej normie się mieściły.
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Tabela 4. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ BMI na wynik testu Single 
Leg Stance dla LKD przy oczach otwartych w całej grupie

BMI
(1 – niedowaga, 2 – norma, 
3 – nadwaga, 4 – otyłość)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane

Single Leg Stance – LKD
oczy otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Single Leg Stance –  LKD oczy 
otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1
1 0 2

% kolumny 0,00% 6,90%
% wiersza 0,00% 100,00%

2 12 7
% kolumny 38,71% 24,14%
% wiersza 63,16% 36,84%

3 15 9
% kolumny 48,39% 31,03%

% wiersza 62,50% 37,50%
4 4 11

% kolumny 12,90% 37,93%
% wiersza 26,67% 73,33%

Ogół 31 29

Tabela 5. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ BMI na wynik testu Single 
Leg Stance dla PKD przy oczach otwartych w całej grupie

BMI
(1 – niedowaga, 2 – norma, 
3 – nadwaga, 4 – otyłość)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane

Single Leg Stance – PKD
oczy otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Single Leg Stance – PKD
oczy otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1
1 0 2

% kolumny 0,00% 6,90%
% wiersza 0,00% 100,00%

2 15 4
% kolumny 48,39% 13,79%
% wiersza 78,95% 21,05%

3 12 12
% kolumny 38,71% 41,38%
% wiersza 50,00% 50,00%

4 4 11
% kolumny 12,90% 37,93%
% wiersza 26,67% 73,33%

Ogół 31 29
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Tabela 6. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ BMI na wynik testu Single 
Leg Stance dla PKD przy oczach otwartych w grupie badanej

BMI
(1 – niedowaga, 2 – norma, 
3 – nadwaga, 4 – otyłość)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane
Warunek uwzględniania: v2=1

Single Leg Stance – PKD
oczy otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Single Leg Stance – PKD oczy 
otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

1 0 1

% kolumny 0,00% 7,14%

% wiersza 0,00% 100,00%

2 10 1

% kolumny 62,50% 7,14%

% wiersza 90,91% 9,09%

3 4 8

% kolumny 25,00% 57,14%

% wiersza 33,33% 66,67%

4 2 4

% kolumny 12,50% 28,57%

% wiersza 33,33% 66,67%

Ogół 16 14

Analiza wpływu wieku na równowagę przebadanych kobiet ujawniła istot-
ności statystyczne w teście dwóch wag dla całej grupy (p=0,03429), w teście 
Single Leg Stance dla lewej kończyny dolnej przy oczach otwartych, zarów-
no w całej grupie (p=0,00170), jak i w grupie kontrolnej (p=0,00552), oraz 
dla prawej kończyny dolnej przy oczach otwartych we wszystkich grupach 
(dla wszystkich przebadanych kobiet wartość p=0,00003, dla grupy bada-
nej – p=0,00245, a dla grupy kontrolnej – p=0,00552). Co więcej, istotność 
statystyczna ukazała się również w teście CTSIB w odniesieniu do całej grupy 
(p=0,04684), w teście Tandem podczas chodu w przód, zarówno dla wszyst-
kich przebadanych kobiet (p=0,00530), jak i dla grupy kontrolnej (p=0,03567) 
oraz w teście Tandem podczas chodu w tył we wszystkich grupach (dla wszyst-
kich kobiet wartość p=0,00076, dla grupy badanej – p=0,00309, a dla grupy 
kontrolnej – p=0,04416). Uzyskane istotności wynikały ze zwiększonego od-
setka wyników niesatysfakcjonujących w grupie kobiet po 67. roku życia w po-
równaniu z kobietami z najmłodszej grupy wiekowej (39-52 lata).
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Tabela 7. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu 
dwóch wag dla całej grupy

Wiek
(1 – 39-52 lata,  
2 – 53-66 lat,  
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane

Różnica w obciążaniu KKD 
(0 – norma, 1 – przekracza granice 

normy)
0

Różnica w obciążaniu KKD 
(0 – norma, 1 – przekracza granice 

normy)
1

1 12 6

% kolumny 41,38% 19,35%

% wiersza 66,67% 33,33%

2 13 12

% kolumny 44,83% 38,71%

% wiersza 52,00% 48,00%

3 4 13

% kolumny 13,79% 41,94%

% wiersza 23,53% 76,47%

Ogół 29 31

Tabela 8. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu Sin-
gle Leg Stance dla LKD przy oczach otwartych w całej grupie

Wiek
(1 – 39-52 lata,  
2 – 53-66 lat,  
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane

Single Leg Stance – LKD oczy otwarte
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Single Leg Stance – LKD oczy otwarte
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

1 15 3

% kolumny 48,39% 10,34%

% wiersza 83,33% 16,67%

2 12 13

% kolumny 38,71% 44,83%

% wiersza 48,00% 52,00%

3 4 13

% kolumny 12,90% 44,83%

% wiersza 23,53% 76,47%

Ogół 31 29
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Tabela 9. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu Sin-
gle Leg Stance dla LKD przy oczach otwartych w grupie kontrolnej

Wiek
(1 – 39-52 lata,  
2 – 53-66 lat,  
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane
Warunek uwzględniania: v2=2

Single Leg Stance – LKD oczy 
otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Single Leg Stance – LKD oczy 
otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

1 9 1
% kolumny 60,00% 6,67%
% wiersza 90,00% 10,00%

2 4 6
% kolumny 26,67% 40,00%
% wiersza 40,00% 60,00%

3 2 8
% kolumny 13,33% 53,33%
% wiersza 20,00% 80,00%

Ogół 15 15

Tabela 10. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu 
Single Leg Stance dla PKD przy oczach otwartych w całej grupie

Wiek
(1 – 39-52 lata,  
2 – 53-66 lat,  
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane

Single Leg Stance – PKD 
oczy otwarte 

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Single Leg Stance – PKD 
oczy otwarte 

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

1 16 2

% kolumny 51,61% 6,90%

% wiersza 88,89% 11,11%

2 13 12

% kolumny 41,94% 41,38%

% wiersza 52,00% 48,00%

3 2 15

% kolumny 6,45% 51,72%

% wiersza 11,76% 88,24%

Ogół 31 29
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Tabela 11. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu 
Single Leg Stance dla PKD przy oczach otwartych grupie badanej

Wiek
(1 – 39-52 lata,  
2 – 53-66 lat,  
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane
Warunek uwzględniania: v2=1

Single Leg Stance – PKD 
oczy otwarte 

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Single Leg Stance – PKD 
oczy otwarte 

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

1 7 1
% kolumny 43,75% 7,14%
% wiersza 87,50% 12,50%

2 9 6
% kolumny 56,25% 42,86%
% wiersza 60,00% 40,00%

3 0 7
% kolumny 0,00% 50,00%
% wiersza 0,00% 100,00%

Ogół 16 14

Tabela 12. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu 
Single Leg Stance dla PKD przy oczach otwartych w grupie kontrolnej

Wiek
(1 – 39-52 lata,  
2 – 53-66 lat,  
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane
Warunek uwzględniania: v2=2

Single Leg Stance – PKD
oczy otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Single Leg Stance – PKD
oczy otwarte

(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

1 9 1

% kolumny 60,00% 6,67%

% wiersza 90,00% 10,00%

2 4 6

% kolumny 26,67% 40,00%

% wiersza 40,00% 60,00%

3 2 8

% kolumny 13,33% 53,33%

% wiersza 20,00% 80,00%

Ogół 15 15
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Tabela 13. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu 
CTSIB dla całej grupy

Wiek
(1 – 39-52 lata,  
2 – 53-66 lat,  
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane

CTSIB 
(0 – norma, 1 – zaburzenia układu 

przedsionkowego)
0

CTSIB 
(0 – norma, 1 – zaburzenia układu 

przedsionkowego)
1

1 17 1

% kolumny 37,78% 6,67%

% wiersza 94,44% 5,56%

2 18 7

% kolumny 40,00% 46,67%

% wiersza 72,00% 28,00%

3 10 7

% kolumny 22,22% 46,67%

% wiersza 58,82% 41,18%

Ogół 45 15

Tabela 14. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu 
Tandem podczas chodu w przód dla całej grupy

Wiek
(1 – 39-52 lata,
2 – 53-66 lat,
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane

Test Tandem – do przodu
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Test Tandem – do przodu
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

1 18 0

% kolumny 34,62% 0,00%

% wiersza 100,00% 0,00%

2 23 2

% kolumny 44,23% 25,00%

% wiersza 92,00% 8,00%

3 11 6

% kolumny 21,15% 75,00%

% wiersza 64,71% 35,29%

Ogół 52 8
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Tabela 15. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu 
Tandem podczas chodu w przód dla grupy kontrolnej

Wiek
(1 – 39-52 lata,
2 – 53-66 lat,
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane
Warunek uwzględniania: v2=2

Test Tandem – do przodu
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Test Tandem – do przodu
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

1 10 0

% kolumny 37,04% 0,00%

% wiersza 100,00% 0,00%

2 10 0

% kolumny 37,04% 0,00%

% wiersza 100,00% 0,00%

3 7 3

% kolumny 25,93% 100,00%

% wiersza 70,00% 30,00%

Ogół 27 3

Tabela 16. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu 
Tandem podczas chodu w tył dla całej grupy

Wiek
(1 – 39-52 lata, 
2 – 53-66 lat, 
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane

Test Tandem – do tyłu 
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Test Tandem – do tyłu 
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

1 18 0

% kolumny 43,90% 0,00%

% wiersza 100,00% 0,00%

2 16 9

% kolumny 39,02% 47,37%

% wiersza 64,00% 36,00%

3 7 10

% kolumny 17,07% 52,63%

% wiersza 41,18% 58,82%

Ogół 41 19
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Tabela 17. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu 
Tandem podczas chodu w tył dla grupy badanej

Wiek
(1 – 39-52 lata,
2 – 53-66 lat,
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane
Warunek uwzględniania: v2=1

Test Tandem – do tyłu
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Test Tandem – do tyłu
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

1 8 0
% kolumny 50,00% 0,00%
% wiersza 100,00% 0,00%

2 7 8
% kolumny 43,75% 57,14%
% wiersza 46,67% 53,33%

3 1 6
% kolumny 6,25% 42,86%
% wiersza 14,29% 85,71%

Ogół 16 14

Tabela 18. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ wieku na wynik testu 
Tandem podczas chodu w tył dla grupy kontrolnej

Wiek
(1 – 39-52 lata, 
2 – 53-66 lat, 
3 – 67-81 lat)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane
Warunek uwzględniania: v2=2

Test Tandem – do tyłu 
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Test Tandem – do tyłu 
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

1 10 0
% kolumny 40,00% 0,00%
% wiersza 100,00% 0,00%

2 9 1
% kolumny 36,00% 20,00%
% wiersza 90,00% 10,00%

3 6 4
% kolumny 24,00% 80,00%
% wiersza 60,00% 40,00%

Ogół 25 5

Porównując równowagę kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi z rów-
nowagą kobiet zdrowych zauważono różnicę istotną statystycznie wyłącznie 
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w teście Tandem podczas chodu w tył (p=0,02506). Jedynie 53,33% kobiet z gru-
py badanej wykonało test prawidłowo, podczas gdy w grupie kontrolnej odsetek 
ten sięgał 83,33%. W pozostałych testach funkcjonalnych grupy nie różniły się 
znacząco od siebie, co pozwala przyjąć, że poziom równowagi kobiet po resekcji 
piersi jest porównywalny do poziomu równowagi kobiet zdrowych.

Tabela 19. Podsumowująca tabela dwudzielcza – wpływ obecności zewnętrznej 
protezy piersi  na wynik testu Tandem podczas chodu w przód

Korzystanie z protezy 
piersi

(0 – nie, 1 – tak)

Podsumowująca tabela dwudzielcza: częstości obserwowane
Warunek uwzględniania: v2=1

Test Tandem – do przodu 
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

0

Test Tandem – do przodu 
(0 – norma, 1 – wynik 
niesatysfakcjonujący)

1

0 14 0
% kolumny 56,00% 0,00%
% wiersza 100,00% 0,00%

1 11 5
% kolumny 44,00% 100,00%
% wiersza 68,75% 31,25%

Ogół 25 5

D y s k u s j a

Wielu autorów zgodnie podkreśla niekorzystny wpływ resekcji piersi na sylwet-
kę kobiety poddanej takiej operacji. Drzał-Grabiec i wsp. [5] wykazali, że usunięcie pier-
si powoduje pogłębienie kifozy piersiowej oraz lordozy lędźwiowej, a także asymetrię  
w ustawieniu miednicy. Autorzy nie zaobserwowali jednak żadnych różnic w ustawieniu 
poszczególnych segmentów ciała w płaszczyźnie czołowej pomiędzy przebadanymi grupa-
mi. Malicka i wsp. [15] zrealizowali podobne badania, ale na nieco mniejszej grupie osób. 
Podobnie jak Drzał-Grabiec i wsp. [3], zauważyli oni tendencję do tworzenia się postawy 
kifotycznej u pacjentek po resekcji piersi. Metodę fotogrametrii wykorzystali również Rost-
kowska i wsp. [16], którzy oprócz zwiększonej kifozy piersiowej zaobserwowali u kobiet 
po chirurgicznym leczeniu raka piersi zwiększony kąt nachylenia tułowia, większe skręcenie 
miednicy w porównaniu do kobiet zdrowych oraz asymetrię w położeniu łopatek. Nieco 
inne obserwacje można dostrzec w badaniach Hanuszkiewicz i wsp. [17], którzy w zgroma-
dzonej przez siebie pięćdziesięcioosobowej grupie pacjentek po resekcji piersi stwierdzili 
większą ilość postaw równoważnych (40%), niż kifotycznych (30%) czy lordotycznych (30%). 
Należy jednak zaznaczyć, że kobiety uczestniczące w badaniach Hanuszkiewicz i wsp. [17]  
były aktywne fizycznie i regularnie uczęszczały na zajęcia ogólnousprawniające [3,5,15-17].

Zmiana postawy spowodowana resekcją piersi zaburza symetrię we wszyst-
kich płaszczyznach. Szczególnie jednak niekorzystne są zmiany w płaszczyźnie 
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czołowej, gdyż stabilność boczna jest niezbędna do prawidłowej kontroli posta-
wy. Held-Ziółkowska [18] twierdzi, że równomierne obciążanie obu kończyn dol-
nych jest potrzebne do wytworzenia poprawnej odpowiedzi na destabilizujące 
bodźce. Obniżoną stabilność w płaszczyźnie czołowej w grupie kobiet po resek-
cji piersi potwierdzają badania przeprowadzone na platformie balansowej przez 
Rachwała i wsp. [19], w których parametry opisujące poziom stabilności bocznej 
okazały się gorsze u pacjentek po amputacji piersi w porównaniu z kobietami 
zdrowymi. Również Bąk i Cieśla [20] prezentują wyniki świadczące o wyraźnych 
zaburzeniach postawy w płaszczyźnie czołowej w grupie kobiet po mastektomii 
w porównaniu z kobietami po jednoczasowej rekonstrukcji piersi oraz z kobieta-
mi zdrowymi. Nieco inne zdanie przedstawia Drzał-Grabiec i wsp. [5], których ba-
dania oparte o fotogrametryczną ocenę postawy nie wykazały asymetrii w płasz-
czyźnie czołowej u pacjentek po amputacji piersi [5,18,19,20]. 

Zdaniem Başar i wsp. [21]  nie bez wpływu na zdolność zachowania równowa-
gi pozostaje nadmierna masa ciała, z uwagi na zwiększone wychwiania tułowia. 
Podobne stanowisko utrzymuje Czwalik [22] wskazując na fakt, że osoby z dużą 
ilością tkanki tłuszczowej potrzebują więcej czasu na zainicjowanie reakcji prze-
ciwdziałającej zakłóceniom wytrącającym ciało z równowagi [21,22].

Poziom równowagi pogarsza się wraz z wiekiem, o czym mówią liczne pu-
blikacje. Speers i wsp. [23] twierdzą, że zdolność do poprawnego utrzymania 
postawy równoważnej oraz chodu stopa za stopą stopniowo się zmniejsza, po-
cząwszy od 45. roku życia. Başar i wsp. [21] wskazują na fakt, że wraz z wie-
kiem poziom stabilności pogarsza się, co predysponuje do upadków już u osób 
po 60. roku życia. To samo stanowisko zajmuje Wiszomirska i wsp. [24]. We-
dług Nitz i wsp. [25] obniżenie kontroli równowagi w kierunku a-p rozpoczyna  
się już u kobiet po 40-stce i stopniowo postępuje. Başar i wsp. [21], a także 
Błaszczyk i Czerwosz [26] twierdzą, że spadek stabilności ma swój początek 
już po 30-stce, natomiast Choy i wsp. [27] dopatrują się znacznego pogorsze-
nia poziomu równowagi dopiero po 65. roku życia. Spadek efektywnej kontroli 
równowagi w grupie osób starszych ma swoje przyczyny w degradacji układów 
odpowiedzialnych za utrzymanie stabilności. Przede wszystkim nieefektyw-
nie funkcjonuje układ somatosensoryczny i przedsionkowy, w związku z czym 
osoby starsze dla zachowania równowagi polegają w znacznej mierze na infor-
macjach otrzymywanych z narządu wzroku. Uzyskane w niniejszej pracy wyni-
ki potwierdzają tą tezę, ponieważ zaobserwowano pogorszenie wyników testu 
CTSIB w grupie kobiet najstarszych, w porównaniu z grupą najmłodszą. Problemy 
osób starszych związane z niestabilnością w płaszczyźnie czołowej, wspomnia-
ne przy okazji asymetrii w obciążaniu kończyn dolnych, również tutaj znajdu-
ją potwierdzenie. Badając wpływ wieku na poziom równowagi przebadanych 
kobiet istotność statystyczna ukazała się bowiem także w teście dwóch wag,  
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co jest dowodem na zwiększoną asymetrię obciążania kończyn dolnych u kobiet 
starszych, w porównaniu z kobietami młodszymi. Ponadto, zaobserwowano gor-
sze wyniki w testach wymagających większej kontroli w kierunkach bocznych 
(Single Leg Stance oraz test Tandem) w grupie kobiet po 67. roku życia, w po-
równaniu z kobietami z grupy najmłodszej. Badania Gill i wsp. [28] udowodniły 
natomiast, że zarówno wydajność testu Single Leg Stance, jak i czas jego trwania 
zmniejszają się wraz z wiekiem, co jest zgodne z przedstawionymi w niniejszej 
pracy wynikami. Hurley i wsp. [29] wskazują jednak na fakt, że niezdolność do 
wykonywania testu Single Leg Stance przez dłuższy czas w grupie osób starszych 
może być wynikiem zmniejszonej siły mięśnia czworogłowego uda, a nie zabu-
rzeń w obrębie układu równowagi [21,23-29].

Rachwał i wsp. [19], twierdzą, że poziom równowagi kobiet po resekcji piersi 
jest porównywalny do poziomu równowagi kobiet zdrowych, a nawet pacjentki 
z grupy badanej w lepszym stopniu kontrolują położenie swojego ciała niż ko-
biety z grupy kontrolnej. Co więcej, utrzymanie równowagi nie wymaga u nich 
kontroli wzroku w takim stopniu, jak u kobiet zdrowych. Autorzy tych badań wy-
sunęli hipotezę, że być może zbliżony poziom równowagi kobiet z grupy bada-
nej i kontrolnej wynika z efektywnego usprawniania pacjentek po resekcji piersi. 
Ponadto twierdzą oni, że na poziom równowagi kobiet po amputacji piersi duży 
wpływ ma systematyczny i aktywny tryb ich życia [19].

Najbardziej odpowiednim testem dla przebadanych pacjentek okazał się Single 
Leg Stance, ponieważ to on najczęściej ukazywał istotne statystycznie różnice po-
między poszczególnymi grupami. Zgadza się to z opinią wielu autorów różnych pu-
blikacji, uznających ten test kliniczny za najszybciej wykrywający zaburzenia kontroli 
równowagi. Według Lichtensteina [30] test stania na jednej nodze najlepiej obrazuje 
zaburzenia poziomu równowagi, wyrażające się zwiększoną amplitudą wychwiań 
tułowia, ponieważ nawet 40% cyklu chodu wykonywane jest na jednej kończynie dol-
nej. Z kolei Zasadzka i Wieczorowska-Tobis [31] szacują tę wartość aż na 80% [30,31].

Dla przebadanej grupy kobiet najmniej użyteczny okazał się test the Timed 
Up & Go Test. Wielu autorów opisuje jego zalety, a przede wszystkim możliwość 
wykrycia osób zagrożonych upadkiem. Test wstań i idź najlepiej sprawdza się 
jednak w starszej grupie wiekowej, stąd można wnioskować, że dla grupy kobiet 
przebadanych w tej pracy the Timed Up & Go nie był odpowiedni, z racji przewa-
żającej liczby osób w średnim wieku, w porównaniu ze starszymi [32].

W n i o s k i

1. Poziom równowagi kobiet po chirurgicznym leczeniu raka piersi jest zbliżony  
do poziomu równowagi kobiet zdrowych.
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2. Nadmierna masa ciała niekorzystnie wpływa na zdolność utrzymania rów-
nowagi podczas stania na jednej nodze.

3. Wraz z wiekiem poziom równowagi pogarsza się.
4. Testem klinicznym najbardziej użytecznym do oceny równowagi jest test 

Single Leg Stance, a najmniej użytecznym – the Timed Up & Go Test.
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