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Zaburzenia równowagi oraz zawroty głowy nadal stanowią
istotny problem diagnostyczny dla lekarza otolaryngologa jak
i lekarza neurologa. Dotyczy to przede wszystkim chorych,
którzy zgłaszają się do szpitalnego oddziału ratunkowego
(SOR). Należy dążyć by diagnostyka polegała na wspólnym,
jednoczasowym ustaleniu dalszego trybu postępowania jak
i ewentualnego leczenia. Lekarz SOR, a także lekarz laryngolog
czy neurolog konsultujący chorych z zaburzeniami równowagi
powinni pamiętać, że podstawą diagnostyki są w tych przypadkach wywiad oraz badanie przedmiotowe (w tym badanie
otoneurologiczne). Przeprowadzając wywiad należy starać się
ustalić przyczynę dolegliwości, czas ich trwania oraz charakter.
Badanie przedmiotowe ma na celu ocenić oczopląs, czynność
nerwów czaszkowych, napięcie i siłę mięśni; powinno uwzględnić przeprowadzenie prób koordynacyjnych, prób posturalnych,
ewentualne stwierdzenie występowania objawów piramidowych, oraz obecność objawów oponowych. Dopiero po wykonaniu tej podstawowej oceny stanu chorego należy rozważyć
konieczność wykonania badań dodatkowych, ze szczególnym
uwzględnieniem badań obrazowych. Przeprowadzając badanie
chorego z zaburzeniami równowagi zawsze należy określić czy
ich przyczyną są zaburzenia obwodowe czy ośrodkowe. Należy
pamiętać również, że najwięcej problemów z oceną przyczyny
dolegliwości stanowią schorzenia rzadkie lub maskowane przez
objawy ze strony innych narządów i układów.

Balance disorders and vertigo are still significant diagnostic
problems for both otolaryngologists and neurologists. It relates
primarily to patients reporting at hospital emergency wards. It
is advisable that the diagnosis and decision on the treatment to
be applied is made simultaneously as a result of consultations
between both specialists, as many grave diseases are manifested
by a slight vertigo or minor balance disorders, while severe
symptoms may result from illnesses quickly disappearing without leaving permanent defects. Therefore, doctor from the
emergency ward and both otolaryngologist or neurologist
consulting patients with balance disorders should remember
that the diagnoses in these cases should be based on history
and objective tests (including otoneurological examination).
During history taking, the doctor should try to determine
the cause of symptoms, their duration and character. The aim
of physical examination is to assess nystagmus, cranial nerve
function, muscle tonus and strength; the examination should
also comprise coordination tests, postural tests, and testing
for the pyramidal or the meningeal symptoms. Only after this
basic examination the doctor should consider the necessity to
perform additional, tests, in particular the imaging examinations.
Differences between peripheral and central causes of balance
disorders always need to be considered. Rare disorders or those
masked by symptoms from other organs and systems are most
difficult to diagnose.
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Układ równowagi jest jednym z ważniejszych,
a jednocześnie najbardziej złożonych układów
organizmu człowieka. Jego prawidłowe działanie
opiera się na ścisłej współpracy zarówno obwodowej (zmysły wzroku, równowagi, czucia głębokiego
oraz narządu słuchu) jak i ośrodkowej jego części.
Należy podkreślić, że zaburzenie któregokolwiek z elementów układu równowagi skutkuje
pojawieniem się zarówno objawów obiektywnych
(oczopląsu) oraz zaburzeń równowagi (trudności,
a nawet niemożliwość utrzymania i kontrolowania
pozycji wyprostnej) jak i objawów subiektywnych
(zawrotów głowy).
Szczególnie istotna jest ocena zaburzeń równowagi, gdy pojawiają się one jako „stan nagły”,
zwłaszcza u pacjentów zgłaszających się do lekarza
Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (SOR). Wg
danych opublikowanych w 2007 r. co trzydziesty
chory zgłaszający się na oddział ratunkowy jako
główną przyczynę dolegliwości podaje zaburzenia
równowagi i zawroty głowy. W grupie tej tylko
u 3-8,5% stwierdza się stan zagrażający życiu pod
postacią niewydolności krążenia mózgowego, guza
mózgu czy zaburzeń rytmu serca powodujących
między innymi zawroty głowy [1].
SOR to bardzo specyficzne miejsce pracy lekarza.
Zgodnie z ustawą (Dz. U. z 2011 r. Nr 237, poz. 1420)
chory w ramach opieki lekarskiej w SOR powinien
zostać poddany procesom wstępnej diagnostyki medycznej oraz leczenia w zakresie niezbędnym dla stabilizacji funkcji życiowych w sytuacji, kiedy znalazł
się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Często
od rozpoznania wstępnego postawionego w SOR
zależy dalsze postępowanie z pacjentem. Należy
pamiętać, że pacjenci zgłaszający się do SOR często
wymagają bardzo pilnych interwencji lekarskich
ratujących życie co może prowadzić do sytuacji, gdy
niezbyt dokuczliwe zaburzenia równowagi mogące
być objawem poważnego schorzenia ośrodkowego
układu nerwowego będą diagnozowane i leczone
„z pewnym odroczeniem”. Jest to o tyle istotne,
że w skład etatowego personelu SOR nie wchodzi
neurolog czy laryngolog.
Podstawowym zadaniem lekarza SOR oraz lekarza neurologia i otolaryngologa jest wstępne określenie przyczyny oraz miejsca uszkodzenia układu
równowagi (czy dotyczy ono części obwodowej czy
ośrodkowej), ustalenia wskazań do odpowiedniego
leczenia (szpitalnego czy ambulatoryjnego) i ściśle
z tym związanej „oceny czynnościowej”, czyli możliwości pacjenta w „radzeniu sobie w życiu” (utrzymanie postawy ciała, ocena ryzyka upadków).
„Zawroty głowy” to bardzo niejednorodny problem kliniczny. Nie można w sposób precyzyjny zróż-
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nicować intensywność zawrotów głowy i zaburzeń
równowagi u dwóch różnych pacjentów. Dla jednego
pacjenta jest to stan uniemożliwiający samodzielne
poruszanie się, a dla drugiego to „okresowe uczucie niestabilności” połączone z bólami głowy czy
zaburzeniami widzenia [2,3]. Jest to o tyle istotne,
że lekarz SOR po wstępnej ocenie ogólnolekarskiej
i wykluczeniu schorzeń ogólnoustrojowych mogących powodować pojawienie się zaburzeń równowagi powinien podjąć decyzję o konsultacji specjalistycznej: laryngologicznej, neurologicznej czy
lekarzy innych specjalności. Jest to trudne również
ze względu na fakt, że zaburzenia równowagi, mogą
być objawem chorób ogólnoustrojowych takich jak:
schorzenia układu krążenia, układu krwionośnego,
neurologicznego, choroby metaboliczne, endokrynologiczne, choroby nerek, zatrucia, urazy. Najczęściej
jednak to neurolog i laryngolog podejmują decyzje
co do dalszej diagnostyki i ewentualnego leczenia
chorego. Dlatego tak ważne jest przyjęcie pewnego
trybu postępowania, który pozwoliłby w miarę
szybko postawić wstępne rozpoznanie i przyjąć
odpowiedni tok postępowania.
Mimo licznych prób modyfikacji nadal aktualny
jest podział zaburzeń równowagi na obwodowe
(układowe, prawdziwe, właściwe) i ośrodkowe (nieukładowe, rzekome). Zaburzeniami obwodowymi
zajmują się laryngolodzy, a diagnostyką i leczeniem
zaburzeń ośrodkowych zajmują się, w zależności
od ich etiologii lekarze innych specjalizacji, w tym
neurolodzy.
Wywiad
Główną rolę w ocenie układu równowagi,
zwłaszcza gdy zaburzenia występują okresowo,
stanowi wywiad. Jego dokładne przeprowadzenie
w większości przypadków pozwala wstępnie przyjąć kierunek postępowania diagnostycznego oraz
leczenia [4].
Podczas wstępnej rozmowy, lekarz konsultujący
chorego w SOR powinien dążyć do:
• Oceny charakteru i przyczyny dolegliwości
i objawów – czy powstały na skutek zaburzeń
ośrodkowej czy obwodowej części układu równowagi;
• Podjęcia próby identyfikacji czynnika patologicznego;
• Określenia czy chory wymaga konsultacji specjalistycznej lub hospitalizacji.
Określenie przyczyn zawrotów głowy
i zaburzeń równowagi
Podjęte wstępne postępowanie diagnostyczne
powinno brać pod uwagę między innymi etiologię
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zawrotów głowy i zaburzeń równowagi. Najczęstszą przyczyną zawrotów głowy obwodowych są:
łagodne położeniowe zawroty głowy (30% chorych), zapalenia błędnika, toksyczne uszkodzenie
błędnika (m.in. polekowe), choroba Ménière’a czy
urazy ucha wewnętrznego. Najczęstszą przyczyną
zawrotów głowy określanym mianem ośrodkowych,
są: choroby naczyniowe mózgu i uraz mózgu (po
10% chorych), zapalenia nerwu przedsionkowego,
guzy mózgu, stwardnienie rozsiane [5]. Mogą one
również towarzyszyć takim schorzeniom jak: migrena, padaczka czy zespoły lękowe i depresja. Do
schorzeń ogólnoustrojowych, w których jednym
z dominujących objawów są zawroty głowy należą:
nadciśnienie tętnicze, miażdżyca, zaburzenia rytmu
serca, różnego rodzaju zaburzenia hormonalne
i metaboliczne. Zestawienie to pokazuje, że szczególnie „niebezpieczne dla życia chorego” są ostre
„pierwszorazowe” zawroty głowy występujące jako
objaw dominujący w schorzeniach neurologicznych
lub ogólnoustrojowych.
Zawsze należy rozważyć czy zawroty głowy nie
są objawem działania leków zażywanych z powodu
innych schorzeń lub przyczyn, o których pacjenci nie
informują lekarza. Należy zadać pytanie o używki
czy podjętą w ostatnim okresie czasu zmianę trybu
życia. Dotyczy to zwłaszcza chorych w wieku podeszłym. Zawsze należy zadać pytanie o ewentualne
urazy, zwłaszcza urazy mogące mieć wpływ na kręgosłup szyjny oraz o przebyte lub aktualnie leczone
stany zapalne uszu [2].
Różnicowanie obwodowych i ośrodkowych
zaburzeń równowagi na podstawie wywiadu przedstawia tabela I.
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Określenie czasu trwania zaburzeń
Bardzo istotną informacją, mającą duże znaczenie dla lekarza, jest czas trwania zawrotów głowy.
Mogą one pojawić się nagle, ustąpić po paru minutach, mogą również stopniowo nasilać się i trwać
przez wiele lat, mogą być odczuwalne jako incydentalne uczucie zachwiania się lub spowodować
iż chory leczony jest z tego powodu szpitalnie.
Często czas trwania zawrotów głowy związany
jest z określonym schorzeniem. Zależność tą przedstawia tabela II.
Badanie przedmiotowe
Ocena oczopląsu
Najważniejszym elementem oceny nagłych
zaburzeń układu równowagi, zwłaszcza w trakcie
diagnostyki w SOR, jest ocena oczopląsu. Jest to
podstawowy objaw obiektywny uszkodzenia układu
równowagi, który nie poddaje się procesom agrawacji lub symulacji. Jest to rytmiczny ruch gałek
ocznych niezależny od woli chorego lub inaczej
zjawisko spowodowane przejściowym lub stałym
brakiem równowagi w napięciu mięśni ocznych, powstałym na skutek zaburzeń w układzie kontrolującym to napięcie, między innymi przez błędnik. Inna
definicja określa oczopląs jako szybki, rytmiczny,
poziomy, pionowy lub elipsoidalny ruch gałek ocznych [3]. Kryteria podziału oczopląsu w zależności
od miejsca powstania przedstawia w tabela III.
Stwierdzenie występowania oczopląsu, bez
względu na jego charakter lub nasilenie, zawsze
wymaga konsultacji lekarza laryngologa lub neurologa (bardzo rzadko może być konieczna konsultacja okulistyczna ale decyzję o tym podejmuje

Tabela I. Różnicowanie obwodowych i ośrodkowych zawrotów głowy na podstawie wywiadu
Zaburzenia typu obwodowego

Zaburzenia typu ośrodkowego

Zawroty głowy

zawsze o typie wirowania

dolegliwości trudne do opisania, obok zawrotu o typie wirowania, uczucie chwiania się, opadania, unoszenia, niepewność
statyczna,

Początek dolegliwości

nagle; precyzyjnie podany czas rozpoczęcia skrycie
dolegliwości

Nasilenie dolegliwości

w formie ataków stopniowo wygasających zmienne

Przebieg dolegliwości

na początku o największym nasileniu, stop- zmienne, na stałym poziomie lub nasilające się
niowo wygasa

Czas trwania ataków

od kilku minut do kilkudziesięciu godzin

jeżeli dolegliwości napadowe to trwające 1-3 sek.

Czas trwania dolegliwości

raczej nie przekracza 3-6 tygodni

miesiące, a nawet lata

Ruchy głową

nasilenie dolegliwości

niewielki wpływ, czasem nasilenie dolegliwości na skutek
ruchów otoczenia

Słuch

często jednostronne upośledzenie słuchu rzadko upośledzenie słuchu. jeżeli tak to typu odbiorczego,
lub szum w uchu po stronie uszkodzonego umiarkowane, często obustronne
błędnika

Zaburzenia neurologiczne

rzadko objawy obwodowego porażenia dość często objawy uszkodzenia nerwów czaszkowych lub
nerwu twarzowego
ośrodkowego układu nerwowego
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Tabela II. Czas trwania zawrotów głowy w najczęściej występujących
schorzeniach otoneurologicznych
Czas trwania zawrotów głowy
Sekundy – napadowy zawrót głowy ze zmiany położenia typu
czasem
obwodowego
minuty
minuty
godziny

dzień
lub
dłużej

– skutek napadowego skurczu naczyń doprowadzających krew do ucha wewnętrznego (niewydolność
tętnic kręgowych i podstawnej),
– wodniak błędnika (choroba Ménière’a),
– objaw przemijającego ataku niedokrwiennego,
– objaw migreny,
– wyjątkowo jako napad padaczkowy
– zapalenie błędnika lub nerwu przedsionkowego,
– przetoka perilimfatyczna,
– udar niedokrwienny (najczęściej z obszaru tylnej
części unaczynienia mózgowia),
– stan po wypadnięciu czynności przedsionka,
– uszkodzenia toksyczne lub pourazowe,
– stwardnienie rozsiane,
– inne choroby powodujące zmiany morfologiczne
w OUN (np. miażdżyca naczyń krwionośnych mózgu,
nowotwory, ropnie, malformacje naczyniowe itp.),
– zespoły psychogenne

każdorazowo lekarz konsultant). W trakcie konsultacji należy ocenić czy oczopląs jest pochodzenia
obwodowego oraz ośrodkowego. Ze względu na
możliwość „hamowania” oczopląsu przez fiksację
zaleca się wykonanie badania w okularach Frenzla
lub Bartelsa.
W warunkach SOR poza stwierdzeniem oczopląsu samoistnego znaczenie praktyczne ma ew.
wykazanie obecności oczopląsu spojrzeniowego.
Może występować przy patrzeniu w bok u osób
zdrowych po spożyciu alkoholu lub po przyjętych
lekach (zwłaszcza środkach przeciwdrgawkowych
lub nasennych). Pojawia się również na skutek
ucisku na pień mózgu lub w zmianach naczyniopochodnych pnia mózgu lub móżdżku. Odmianą
tego oczopląsu jest oczopląs Burnsa, który nasila
się przy patrzeniu w stronę ogniska (chory patrzy
w kierunku zmiany).
Szczególnym przypadkiem oczopląsu jest oczopląs stwierdzany w trakcie zmiany położenia głowy,
określany mianem napadowego oczopląsu ze zmiany położenia typu łagodnego (benign paroxysmal
positional nystagmus, BPPV), który spowodowany
jest zmianami w narządzie otolitowym. Występuje
tylko w pewnych („krytycznych”) ustawieniach
głowy po wykonaniu specjalnych manewrów diagnostycznych. Najczęściej występuje przy nagłych
skłonach ze skrętem głowy, odchyleniem głowy
do tyłu, przekręcaniu się z boku na bok w pozycji
leżącej [5].

Tabela III. Kryteria podziału oczopląsu w zależności od miejsca
powstania
Oczopląs obwodowy
(przedsionkowy)

Oczopląs ośrodkowy
(nieprzedsionkowy)

z towarzyszącymi
najczęściej bez nudności,
nudnościami, wymiotami
wymiotów
spojrzenie do boku, w kiezmiana kierunku spojrzenia
runku fazy szybkiej oczopląsu
często zmienia oczopląs
nasila oczopląs
Usunięcie fiksacji
(oczy zamknięte, zapis w ciemnościach, okulary Frenzla)
1. zmniejsza oczopląs
– uszkodzenie powyżej jąder
przedsionkowych
nasila oczopląs
2. utrzymuje oczopląs na tym
samym poziomie
– uszkodzenie jąder przedsionkowych
Typ
często nieregularny, rozszczepienny, jednooczny,
rytmiczny, dwufazowy
wahadłowy = oczny,
niezborny = demienilizacja
w obrębie pnia mózgu
Postać
poziomy, poziomo-obrotowy, pionowy, obrotowy w każdym
nigdy pionowy
kierunku
Kierunek
opisywany zgodnie z fazą
brak fazowości
szybką (faza szybka w kierunku „lepszego” przedsionka)
Natężenie
II° = przy patrzeniu na wprost
I° = przy patrzeniu w stronę
III° = przy patrzeniu w stronę
fazy szybkiej
fazy wolnej

Innym typem napadowego oczopląsu ze zmiany
położenia, występującym w schorzeniach ośrodkowego układu nerwowego (urazy głowy, procesy
demielinizacyjne, zmiany rozrostowe, zespół Arnolda-Chiary’ego), jest oczopląs występujący bez cech
zaniku w czasie obserwacji. Oczopląs ten nie ma
okresu utajenia, występuje zarówno przy skręcie
głowy w prawo jak i w lewo. Może mieć zarówno
charakter zbieżny jak i rozbieżny. Stwierdzenie tego
typu oczopląsu wymaga przede wszystkim diagnostyki i leczenia neurologicznego.
Oczopląs określamy podając jego typ, postać,
kierunek, szybkość, amplitudę, stałość i natężenie.
Już na etapie badania przedmiotowego dokładna
obserwacja oczopląsu pozwala określić czy dolegliwości są spowodowane zaburzeniem obwodowej
czy ośrodkowej części układu równowagi. Przy
ocenie oczopląsu bardzo istotne jest określenie
czasu jego pojawienia się i trwania. W warunkach
SOR najczęściej mamy do czynienia z oczopląsem
„nagłym”. Jeżeli jest to oczopląs bez towarzyszących
objawów neurologicznych możemy domniemywać,
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że jest to objaw uszkodzenia błędnika lub objaw
zaburzeń równowagi towarzyszących łagodnym
położeniowym zawrotom głowy. Jeżeli jest to oczopląs z towarzyszącymi objawami neurologicznych
możemy domniemywać, że jest to objaw ostrego
nadjądrowego uszkodzeniu układu wzrokoworuchowego (oczopląs powolny, grubofalisty) lub
ostrego uszkodzeniu czołowego ośrodka skojarzonego spozierania (oczopląs powolny, dryfujący od
ogniska uszkodzenia – oczopląs korowy) [5].
Badanie otoneurologiczne
Bez względu na rodzaj schorzenia badanie chorego zawsze rozpoczynamy od ogólnolekarskiego badania przedmiotowego. Dopiero po jego wykonaniu
badając układ równowagi, poza oceną oczopląsu,
konieczne jest wykonanie podstawowego badania
neurologicznego. Wykonujemy badanie palpacyjne
czaszki, oceniamy ruchomość kręgosłupa szyjnego,
czynność nerwów czaszkowych, napięcie i siłę mięśni, ew. obecność objawów piramidowych (mogących
sugerować ogniskowe uszkodzenie ośrodkowego
układu nerwowego - OUN), wykluczamy zaburzenia
czucia (zwłaszcza zaburzenia czucia głębokiego),
przeprowadzamy badanie prób koordynacyjnych
oraz posturalnych (statycznych i dynamicznych).
Każdorazowo badający powinien wykluczyć obecność objawów oponowych [5,6]. W trakcie wykonywania wszystkich prób ważne jest aby wykluczyć
możliwość kontrolowania postawy przez bodźce
zewnętrzne wykorzystujące informacje wzrokowe
lub somatosensoryczne (podparcie).
Porównanie najczęściej zalecanych prób wykonywanych w trakcie wstępnej oceny zaburzeń
równowagi przedstawia tabela IV.
Badania dodatkowe
Po zakończeniu badania podmiotowego oraz
przedmiotowego, celem sprecyzowania rozpoznania,
należy rozważyć wykonanie badań dodatkowych.
Poza podstawowymi badaniami morfologicznymi
i biochemicznymi krwi, już w trakcie diagnostyki
na SOR, należy rozważyć potrzebę i możliwość
wykonania badań obrazowych.
Przeprowadzając badanie podmiotowe i przedmiotowe należy liczyć się z ich niespójnością. Stany
takie mogą wystąpić zwłaszcza gdy:
• ich przyczyną są dolegliwości ogólnoustrojowe;
• występuje znaczne nasilenie dolegliwości podawanych w wywiadzie przy braku zmian w badaniu przedmiotowym;
• badanie ma miejsce w chwili gdy dolegliwości
(zawroty głowy) ustąpiły;
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• występuje próba symulacji lub agrawacji dolegliwości.
Można przyjąć, że zaburzenia równowagi
u pacjentów, gdy są one pochodzenia obwodowego,
manifestują się w sposób bardzo nasilony ale nie są
„potencjalnie groźne dla życia chorego”. Zdecydowanie inaczej jest w przypadku zaburzeń równowagi
pochodzenia ośrodkowego. Nawet niezbyt nasilone
dolegliwości mogą być spowodowane bardzo groźnymi dla życia schorzeniami.
Tak jak dla otolaryngologa bardzo istotne są zawroty głowy pochodzenia obwodowego (układowe)
tak dla neurologów najistotniejsze są różnego rodzaju dolegliwości związane z zaburzeniami przepływu
krwi przez naczynia krwionośne. Dotyczy to zarówno zaburzeń związanych z naczyniami doprowadzającymi krew do mózgu i móżdżku, jak i związanych
z zaburzeniami przepływu krwi w samym mózgu
i móżdżku. Szczególne znaczenie mają tętnica szyjna
wewnętrzna (ang. Internal Carotid Artery, ICA) oraz
tętnice kręgowe (ang. Vertebral Artery, VA). Uważa
się, że 70% krwi docierającej do mózgu pochodzi od
ICA, a obszary zaopatrywane przez nią określa się
jako „przedni krąg unaczynienia”. Z kolei z połączenia obu tętnic kręgowych powstaje tętnica podstawna (ang. Basilar Artery, BA) dzieląca się na tętnice
Tabela IV. Porównanie najczęściej zalecanych prób koordynacyjnych
oraz statycznych i kinetycznych oceniających odruchy przedsionkowo-rdzeniowe
Zaburzenia obwodowe

Zaburzenia ośrodkowe

Próby koordynacyjne
Diadochokineza
Prawidłowa

adiadochokineza lub dysdiadochokineza
Próba palec – nos

Prawidłowa

zbaczanie palca w stronę ogniska, drżenia zamiarowe

Próby posturalne statyczne
Próba wskazywania (mijania) Barany’ego
zbaczanie obu kończyn górzbaczanie jednej kończyny
nych w kierunku fazy wolnej górnej w kierunku fazy szybkiej
oczopląsu = w kierunku uszko- oczopląsu = w kierunku ognidzonego błędnika
ska chorobowego
Próba Romberga
chory pada w stronę uszkodzonego błędnika (również
w przypadku skrętu głowy)
= „chory błędnik wodzi”
kierunkiem padania zamknięcie
oczu nasila dolegliwości

chory pada do tyłu bez
względu na położenie głowy,
zamknięcie oczu bez nasilenia
dolegliwości

Próby posturalne kinetyczne
Próba chodzenia w miejscu (Unterbergera)
obraca się wokół własnej
osi w kierunku fazy wolnej
oczopląsu

chód z licznymi zaburzeniami,
czasami próba niemożliwa do
wykonania
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tylne mózgu (ang. Posterior Cerebral Artery, PCA),
których pierwszy odcinek (PCA1) jest elementem
koła tętniczego mózgu. Tętnice kręgowe, podstawna
i tętnice tylne unaczyniają m.in. większą część płatów potylicznych, część płatów skroniowych, pień
mózgu, móżdżek oraz ucho wewnętrzne.
Poza klasycznym podziałem zawrotów głowy [2]
można spotkać zaproponowany przez neurologów
podział na zaburzenia z niezbornością móżdżkową,
zaburzenia z dysfunkcją przedsionka oraz zaburzenia z niezbornością czuciową [5].
Zaburzenia z niezbornością móżdżkową cechują
się: niezbornością tułowia (zwykle ujawniającą się
przy pionizacji ciała), chodem z szeroko rozstawionymi stopami, zwykle brakiem lateralizacji w zaburzeniach równowagi, oczopląsem, dysmetrią, drżeniem
zamiarowym kończyn, dysdiadochokinezą, dodatnią
próbą Holmesa (nadmiernym „odbijaniem” kończyn
górnych po nagłym zmniejszeniu oporu) [7].
Zaburzenia z niezbornością czuciową cechują
się: pogorszeniem dolegliwości przy zamkniętych
oczach, pozytywnym wynikiem w próbie Romberga
z chwianiem w różnych kierunkach, zaburzeniami
czucia proprioceptywnego i wibracji [7].
Najczęściej występującym nagłym schorzeniem,
często o bardzo dramatycznym przebiegu z zaburzeniami równowagi, jest nagłe, jednostronne upośledzenie czynności przedsionka m.in. określane jako
zapalenie nerwu przedsionkowego lub neuronitis
vestibularis [8,9].
Schorzenie to dotyczy ludzi w średnim wieku.
Uważa się, że najczęstszą przyczyną tego stanu jest
infekcja wirusowa, zwłaszcza wirusem z grupy Herpes. Czas pojawienia się i czas trwania dolegliwości
można ściśle określić. Pojawiają się nagłe, bardzo
silne (unieruchamiające), zawroty głowy, najczęściej
pod postacią wirowania otoczenia [10,11]. Kierunek
wirowania otoczenia – w stronę zdrowego błędnika.
Stwierdza się oczopląs poziomy lub poziomo-obrotowy skierowany (faza szybka) w kierunku zdrowego błędnika. Usunięcie fiksacji (zamknięcie oczu,
założenie okularów Frenzla) powoduje pojawienie
się iluzji “ruchu własnego ciała w stronę uszkodzonego błędnika”. Fiksacja (otwarte oczy) powoduje
zmniejszenie intensywności dolegliwości. Oczopląs
często ustępuje samoistnie w stosunkowo krótkim
okresie czasu. Występują nasilone objawy wegetatywne (nudności wymioty, bladość, obniżenie ciśnienia tętniczego krwi, bradykardia). Nie stwierdza się
objawów ze strony układu nerwowego czy zaburzeń
słuchu. Często chorzy podają, że nie są w stanie
utrzymać pozycji wyprostnej i celem zmniejszenia
dolegliwości przyjmują pozycję na boku z uchem
chorym skierowanym ku górze. Dolegliwości, mimo
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dramatycznego przebiegu, najczęściej ustępują po
paru dniach lub tygodniach. Nasilenie dolegliwości
zapalenia nerwu przedsionkowego oraz ich przebieg często może sugerować obecność poważnego
schorzenia neurologicznego jakimi są zaburzenia
naczyniowe (np. przemijający atak niedokrwienny
lub udar niedokrwienny w tylnym krążeniu) [12,13].
Schorzenia te dominują u osób starszych, stwierdzane są czynniki ryzyka udaru, oczopląs ma charakter
ośrodkowego, towarzyszą im objawy neurologiczne,
a przyczynę schorzenia można udokumentować
wykonując badanie obrazowe. Często (niestety)
rodzaj wykonywanych w SOR badań dodatkowych
zależy od możliwości diagnostycznych ośrodka.
W diagnostyce różnicowej należy pamiętać również
o nagłym wypadnięciu błędnika (udar błędnika).
W tych przypadkach dominującym objawem poza
zawrotami głowy jest głuchota ucha.
Jednym z częściej stwierdzanych oraz niebezpiecznych dla życia chorego zaburzeń mogących
klinicznie objawiać się zaburzeniami równowagi są
przemijające napady niedokrwienne (ang. Transient
Ischemic Attack, TIA) w układzie kręgowo-podstawnym. Jest to nagłe niedokrwienie OUN, w następstwie którego występują nagłe zaburzenia funkcji
neurologicznych, które w pełni wycofują się przed
upływem 24 godz. nie pozostawiając następstw
morfologicznych w OUN. Mimo, iż stosunkowo
często pierwsze objawy TIA są bagatelizowane, zarówno przez chorych jak również przez lekarzy, są
one jednak szczególnie groźne u osób ze zmianami
miażdżycowymi w tętnicach szyjnych (w ciągu 2 dni
od pierwszego incydentu TIA, udar niedokrwienny
mózgu może wystąpić u 5,5% osób, natomiast
w ciągu 90 dni udar niedokrwienny może wystąpić
u aż 20% osób). Dlatego wczesna diagnostyka i rozważenie dalszych możliwości terapeutycznych w tej
grupie chorych są niezwykle istotne, a TIA należy
traktować jako stan zagrożenia życia, który wymaga
hospitalizacji.
Zawroty głowy w TIA rzadko występują jako
objaw pojedynczy czy izolowany (w tym wypadku
należy różnicować je z BPPV). Dominują układowe
zawroty głowy, zaburzenia równowagi, ataksja chodu i kończyn, ataksja tułowia (TIA okolic robaka
móżdżku), niedowłady kończyn o różnym nasileniu
i umiejscowieniu, zaburzenia czucia (często rozszczepienne), dyzartria, dysfagia, u ok. 80% pacjentów występują bóle tyłogłowia. U chorego często
stwierdza się patologiczną próbę Romberga, zaburzenia chodu, oczopląs. W badaniu TK głowy nie
stwierdza się świeżych zmian naczyniopochodnych
lub są to drobne, niecharakterystyczne, różnoczasowe, rozsiane, dokonane zmiany naczyniowe [7].
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Przemijające napady niedokrwienne w układzie
kręgowo-podstawnym należy traktować jako stan
zagrożenia życia, który wymaga hospitalizacji
Stanem zagrożenia życia pacjenta z zaburzeniami równowagi spowodowanymi zaburzeniami
układu krążenia mózgowego, który wymaga pilnej
interwencji, leczenia i podjęcia dalszej diagnostyki
jest udar mózgu i/lub móżdżku. Wg WHO udar
mózgu to nagłe wystąpienie objawów ogniskowego
zaburzenia funkcji mózgu (rzadziej uogólnionego)
trwające dłużej niż 24 godz. lub prowadzące do
śmierci, powstałe wyłącznie na tle naczyniowym.
Jednak coraz częściej podkreśla się, iż nie mniej groźne są udary klinicznie trwające mniej niż 24 godz.
ale pozostawiające trwałe zmiany morfologiczne
w badaniach obrazowych. Udar mózgu powoduje
trwałe uszkodzenie części mózgu spowodowane
miejscowymi zaburzeniami przepływu krwi prowadzącymi do niedotlenienia tkanek. Spowodowany
jest on albo zaburzeniem (zamknięciem) drożności
naczynia (zakrzep miejscowy, zator z miejsca odległego), albo pęknięciem naczynia, albo ogólnym
spadkiem przepływu krwi przez mózg. Zaburzenia te powodują pojawienie się kaskady zmian
biochemicznych w mózgu, prowadzących do obumierania neuronów. Najczęstszą przyczyną udaru
niedokrwiennego jest okluzja (zamknięcie) naczynia
(u 80-85% chorych).
W krajach wysoko uprzemysłowionych udar
mózgu jest trzecią co do częstości przyczyną zgonu
(po zawale serca i nowotworach złośliwych) i pierwszą przyczyną niesprawności u osób po 40 r.ż. Do
głównych czynników ryzyka naczyniopochodnego
uszkodzenia mózgu należą: podeszły wiek chorego,
płeć (częściej mężczyźni), nadciśnienie tętnicze, palenie papierosów, hiperlipidemia, migotanie przedsionków, stan po przebytym zawale mięśnia sercowego,
cukrzyca, nadwaga oraz mała aktywność fizyczna.
Należy pamiętać, że udar niedokrwienny mózgu
może dotyczyć również naczyń żylnych. Do czynników ryzyka zakrzepicy zatok żylnych należą przede
wszystkim: terapia estrogenowa, palenie papierosów,
połóg, wrodzone zaburzenia układu krzepnięcia np.
niedobór białka C lub S, w związku z czym częściej
chorują kobiety (typowo między 20 a 45 r.ż.). Objawy są niespecyficzne i obejmują najczęściej: bóle
głowy, nudności, wymioty, zaburzenia świadomości,
napady padaczkowe, a dopiero później dołączają
do nich objawy ogniskowego uszkodzenia OUN.
Choroba należy również do ciężkich, obarczona
jest dużą śmiertelnością ze względu na ryzyko wtórnego ukrwotocznienia i obrzęk mózgu. Wcześnie
rozpoznana i leczona rokuje pełnym powrotem do
zdrowia.
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We wszystkich przypadkach, gdy podejrzewany
jest udar mózgu, należy wykonać badanie obrazowe
mózgu: tomografię komputerową (TK) (której głównym celem jest wykluczenie udaru krwotocznego
lub ukrwotocznienia udaru niedokrwiennego, ewentualnie różnicowanie z pourazowymi zmianami
krwotocznymi), jak również rozważyć wykonanie
badania angio-TK celem oceny drożności naczyń zewnątrz- i wewnątrzczaszkowych (jak również celem
wykluczenia tętniaka w przypadkach krwotoków
wewnątrzczaszkowych) oraz, o ile jest to możliwe,
wykonanie opcji perfuzji TK głowy (celem oceny
pod kątem udaru niedokrwiennego). Badanie to
pozwala na ocenę stanu krążenia, a zwłaszcza na
uwidocznienie penumbry tj. obszaru niedokrwienia
otaczającego bezpośrednio ognisko rozmiękania
tkanki nerwowej, w którym nie doszło do martwicy
dzięki istnieniu krążenia obocznego. Jeżeli ośrodek
ma do dyspozycji możliwość wykonania badania
MR głowy, a badanie TK głowy jest dwuznaczne,
lub też nie uwidoczniono świeżych ognisk niedokrwiennych w OUN, a obraz kliniczny wskazuje
na obecność świeżej zmiany naczyniopochodnej
w OUN, wskazane jest wykonanie opcji DWI (ang.
diffusion weight imaging, DWI) w MR głowy, która
jest bardzo skutecznym narzędziem obrazowania
świeżych ognisk niedokrwiennych w mózgowiu
[5]. Wskazania do badań obrazowych przedstawia
tabela V.
Innym, nie mniej istotnym dla chorych, zaburzeniem naczyniowym mogącym powodować
zaburzenia układu równowagi jest przewlekła
niewydolność tętnicza w układzie kręgowo – podTabela V. Wskazania do wykonania badań obrazowych
1. Wywiad i badanie przedmiotowe wskazuje na:
– zaburzenia naczyniowe (przemijający atak niedokrwienny,
udar mózgu lub móżdżku);
– zmiany typu rozrostowego mózgu (z towarzyszącymi
objawami wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego lub
stwierdzonymi zmianami ogniskowymi w badaniu neurologicznym);
– napad padaczkowy;
– podejrzenie stwardnienia rozsianego;
– stan po świeżo przebytym urazie głowy (zwłaszcza
z objawami ogniskowymi lub cechami nadciśnienia śródczaszkowego).
2. Zawroty głowy mają następujące cechy:
– zawroty układowe (obwodowe) ale o bardzo intensywnym
przebiegu;
– zawroty głowy układowe z współtowarzyszącym silnym
bólem głowy (po wykluczeniu migreny);
– nagłe zawroty głowy z jakimikolwiek objawami neurologicznymi;
– zawroty głowy z zaburzeniami słuchu bez typowych cech
choroby Ménière’a.
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stawnym (encefalopatia miażdżycowa, choroba
niedokrwienna mózgu). Powoduje ona pojawienie się nieukładowych zawrotów głowy, uczucie
niepewności postawy i chodu, zbaczanie podczas
chodzenia, złudzenie utraty równowagi (lęk przed
upadkiem), bóle głowy w okolicy potylicy (u ok.
80% pacjentów są to bóle codzienne), zaburzenia
wzroku (scyntylacje) oraz zaburzenia słuchu (szum
w uszach, parakuzje, hypoakuzja).
W jednostronnym zwężeniu tętnicy kręgowej
zaburzenia równowagi mogą wystąpić jako objaw
zespołu obrotowego ucisku tętnicy kręgowej [9,13].
Może powodować on incydentalne, gwałtowne,
napadowe zawroty głowy prowokowane ruchem
obrotowym głowy (i żadnym innym). W badaniach
obrazowych stwierdza się jednostronne zwężenie
tętnicy kręgowej w położeniu neutralnym i czasohypoplastyczna
tętnica
kręgowa
prawa

pętla podpotyliczna
tętnicy
kręgowej
lewej

Ryc. 1. Zmiany naczyniowe w odcinku V3/V4 tętnicy
kręgowej
Pacjentka zgłosiła się z powodu okresowych zawrotów
głowy, zaburzeń równowagi, upośledzenia słuchu ucha
prawego oraz szumów usznych zlokalizowanych w okolicy tego ucha. W badaniu otoneurologicznym stwierdzono
upośledzenie słuchu dla tonów wysokich, dysfunkcję
błędnika prawego w badaniu wideonystagmograficznym
(ok 30%), z nasileniem dolegliwości wegetatywnych
w trakcie rejestracji prób położeniowych. Badaniem radiologicznym (MRI głowy) nie stwierdzono odchyleń od
normy. Bardzo nasilone ale niecharakterystyczne objawy
(silne odczyny wegetatywne bez oczopląsu) w trakcie
wykonywania manewru Dix-Hallpike’a. W trakcie kolejnej wizyty chora podała, że dolegliwości znacznie
nasilają się przy ułożeniu głowy w pewnych pozycjach,
zwłaszcza w pozycjach z odgięciem głowy do tyłu. Wykonano badanie USG tętnic szyjnych i kręgowych, po
którym podjęto decyzje o wykonaniu badania angioTK.
Uzyskano obraz jak wyżej.

wą okluzję tętnicy przeciwstronnej w czasie skrętu
głowy/szyi. Efektem tego typu zaburzeń może być
przejściowe niedokrwienie pnia mózgu. Przykład
zmiany naczyniowej mogącej powodować zaburzenia równowagi przedstawiono na rycinie 1.
Specyficzną odmianą tego typu zaburzeń jest
„zespół salonu piękności” (Weintraub, 1992 r.).
Objawia się on napadowymi, gwałtownymi epizodami zawrotów głowy i zaburzeń równowagi
z oczopląsem spowodowanym przejściowym niedokrwieniem pnia mózgu. W badaniu obrazowym
stwierdza się zwężenie tętnicy kręgowej w okolicy
stawu szczytowo-potylicznego. Ze względu na opóźnienie wystąpienia objawów pod postacią zawrotów
głowy często zespół ten sprawia pewne trudności
diagnostyczne.
Zaburzenia układu równowagi można stwierdzić
również w przypadku innych zmian naczyniowych.
Może być to zespół podkradania tętnicy podobojczykowej powodujący wystąpienie zawrotów głowy
typu obwodowego, zaburzenia równowagi, ataksję,
szum w uszach, omdlenia, zaburzenia widzenia oraz
nagłe upadki, zwłaszcza gdy dominują objawy niedokrwienia okolicy skrzyżowania piramid. Objawy
pojawiają się (nasilają) przy intensyfikacji ruchów
kończyny po stronie zwężenia tętnicy podobojczykowej, co doprowadza do inicjacji odwrócenia
przepływu krwi przez tętnicę.
Oceniając stan ogólny pacjenta z zaburzeniami
równowagi należy pamiętać, że mogą być one spowodowane również incydentami wystąpienia podciśnienia ortostatycznego. Ich rozpoznanie zależy od
prawidłowo przeprowadzonego wywiadu, często ze
względu na niezbyt silne nasilenie, bagatelizowane
przez chorego, rozpoznawane są „przypadkowo”.
Podsumowanie
Ocena stanu ogólnego chorego często jest dużym
wyzwaniem dla lekarzy SOR. Dolegliwości mogą
być tak intensywne, że współpraca lekarz – pacjent
często jest znacznie utrudniona, a od wstępnej oceny zależy dalsze postępowanie. Niedopuszczalne
jest opieranie się wyłącznie na wynikach badań
dodatkowych lub na stwierdzeniu: „tak już kiedyś
było i powód zaburzeń jest ten sam”. Zawsze należy
wykluczyć występowanie nowego, groźnego dla życia schorzenia, a dopiero później można stwierdzić,
że jest to zaostrzenie schorzenia już istniejącego.
Należy pamiętać również, że tylko systematyczna
współpraca lekarzy specjalistów (otolaryngologa
i neurologa) z lekarzami SOR pozwoli uniknąć
czasami już nieodwracalnych dla zdrowia i życia
pacjenta następstw.
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