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Streszczenie. Utrzymanie ciała w równowadze podczas codziennych czynności dla 
większości zdrowych osób nie stwarza problemu. Zaburzenia równowagi, zawroty głowy, 
zaburzenia postawy i chodu oraz upadki stanowią główną skargę chorych po 75 roku życia 

zgłaszających się do lekarzy rodzinnych. Większość upadków ma miejsce w czasie lokomocji 

przy czym 60% stanowią upadki do przodu, a po 20% występują do tyłu i na boki.  
Statystyki wskazują, że problem niestabilności dotyczy aż 14% osób od 50. do 60. roku 

życia, w kolejnych dziesięciu latach wzrasta do 22%, natomiast u osiemdziesięciolatków jest 
to wynik ponad 33%. 

Mężczyźni częściej upadają na bok wskutek poślizgnięcia się natomiast u kobiet można 
zauważyć przewagę potknięć z upadkami do przodu. Upadki osób starszych, zdecydowanie 

częściej, bo aż w 87%, niż w grupie osób w średnim lub młodzie czym wieku, ko czą się 
złamaniami niskoenergetycznymi, czyli powstającymi w wyniku upadku z własnej 
wysokości. Wyżej opisane złamania są zdecydowanie nieadekwatne do sił które je powodują. 
Zwykle dochodzi do nich w dalszej części przedramienia, w piersiowym i lędźwiowym 
odcinku kręgosłupa oraz bliższej nasady kości udowej [4]. Jeden na dwudziestu pacjentów w 

skutek upadku najczęściej doznaje złamania ostatniej z wymienionych kości 
Celem niniejszej pracy jest potwierdzenie, że istnieje wyraźny problem kontrolowania 

równowagi ciała u osób w podeszłym wieku. Zaczynając od analizy biomechaniki postawy 

ciała, przez układy sensoryczne i ich drogi nerwowe i ko cząc na chorobach wieku 

podeszłego pokazuję mnogość elementów mogących stanowić potencjalne źródło zaburze  
stabilności posturalnej.  

Porównanie dwóch grup – osób młodych oraz starszych – zostało przeprowadzone przy 

pomocy platformy stabilometrycznej Alfa firmy Technomex rejestrującej ruch, a dokładniej 
długość pokonanej drogi, pole powierzchni tej drogi oraz maksymalne odchylenia ciała do 
przodu, do tyłu a także na boki, ogólnego środka ciężkości w warunkach statycznych. Wyniki 

bada  przeanalizowane w programie PQStat pozwoliły na ukazanie istotności różnic 
pomiarów porównywanych grup, co potwierdzało postawioną tezę w większości 
porównywanych parametrów. Dodatkowo do prób został wprowadzony element biofeedback 

pozwalający porównać wpływ sprzężenia zwrotnego na wyniki. Jak się okazało, w próbach z 
biofeedbackiem obie grupy poradziły sobie lepiej i poprawa przedstawiała się na podobnym 
poziomie 
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