
21Poœpiech L.: Rehabilitacja ruchowa zawrotów g³owy i zaburzeñ równowagi w praktyce lekarskiej

Rehabilitacja ruchowa zawrotów g³owy i zaburRehabilitacja ruchowa zawrotów g³owy i zaburRehabilitacja ruchowa zawrotów g³owy i zaburRehabilitacja ruchowa zawrotów g³owy i zaburRehabilitacja ruchowa zawrotów g³owy i zaburzeñ równowagizeñ równowagizeñ równowagizeñ równowagizeñ równowagi
w praktyce lekarskiejw praktyce lekarskiejw praktyce lekarskiejw praktyce lekarskiejw praktyce lekarskiej

Vestibular rehabilitation of vertigo and dizziness in clinical practiceVestibular rehabilitation of vertigo and dizziness in clinical practiceVestibular rehabilitation of vertigo and dizziness in clinical practiceVestibular rehabilitation of vertigo and dizziness in clinical practiceVestibular rehabilitation of vertigo and dizziness in clinical practice

LUCYNA POŒPIECH

Kateda i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej we Wroc³awiu, ul. T. Cha³ubiñskiego 2, 50-368 Wroc³aw

Przedstawiono za³o¿enia nowoczesnej rehabilitacji opartej na dwóch
ró¿nych zasadach. Podstaw¹ jednej s¹ mechanizmy zachodz¹ce w oœrodko-
wym uk³adzie nerwowym (oun) podczas kompensacji przedsionkowej.
W przebiegu uszkodzenia narz¹du przedsionkowego kompensacja ta mo¿e
byæ osi¹gniêta szybciej poprzez zwiêkszon¹ aktywnoœæ chorego w procesie
habituacji, przy aktywnym udziale wzroku i czucia g³êbokiego. Druga zasa-
da oparta jest na koncepcji mechanicznej zaburzeñ w kompleksie otolitowo-
osklepkowym, a rehabilitacja polega na likwidowaniu tych zaburzeñ przez
stosowanie manewrów.

Podano zasady kwalifikacji pacjenta do rehabilitacji, zwracaj¹c uwagê
na znaczenie wywiadu, testów przedsionkowych oraz wstêpnego testu
rehabilitacyjnego. Podkreœlono znaczenie odpowiedniego przygotowania
pacjenta, w tym omówienia istoty choroby, uwolnienia chorego od lêku, jaki
wywo³uj¹ zawroty g³owy, wytworzenia odpowiedniej motywacji do tego typu
leczenia. Podano wytyczne stosowania æwiczeñ w okresie wczesnym i póŸnym
uszkodzenia narz¹du przedsionkowego, w zawrotach g³owy wieku podesz³e-
go, w napadowym po³o¿eniowym zawrocie g³owy. Zwrócono uwagê na
postêpy, jakie dokona³y siê w rehabilitacji przedsionkowej. Dotycz¹ one g³ów-
nie koniecznoœci indywidualnego ustalania programów treningowych.
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The methods of modern vestibular rehabilitation based on two con-
cepts are discussed. One concept relates with mechanisms of vestibular
compensation in central nervous system. In the course of damaged vestibu-
lar pathways, the compensation may be accelerated by the increased activity
of a patient during the habituation process with the active involvement of
visual perception and deep reflexes. Another concept is based on the theory
of mechanical disruption of otoconium complex, and rehabilitation includes
motions that resolve the disorder (maneuvres).

The rehabilitation inclusion criteria of a patient are based on the medical
history, vestibular tests and the results of introductory rehabilitation test.
The appropriate patient preparation was emphasized, including the
explanation of the essence of the disease, the management of fear related
with vertigo, supporting the adequate motivation for this type of therapy.
The guidelines for exercises at the early and latter stages of vestibular disor-
ders, those of elder patients and in case of benign paroxysmal positional
vertigo are described. The recent advances in vestibular rehabilitation, main-
ly individualization of the training therapy, have been presented.
Otorynolaryngologia, 2002, 1(1), 21-26
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Przewlek³e zawroty g³owy mog¹ doprowadziæ do in-
walidztwa ze znacznym ograniczeniem trybu ¿ycia, nie-
zdolnoœci¹ do wykonywania zawodu, obni¿eniem spraw-
noœci ogólnej i mog¹ mieæ znamienne konsekwencje
w dalszym ¿yciu. Statystyka Yardley i Luxon [1] poda-
je, ¿e ka¿dego roku 5 pacjentów na 1000 zg³asza siê do
lekarza rodzinnego z powodu typowych objawów okre-
œlanych jako vertigo (zawroty g³owy pochodzenia b³êd-
nikowego), a dalszych dziesiêciu na tysi¹c skar¿y siê na
dolegliwoœci o typie dizziness (zaburzenia równowagi).
Co najmniej 1 na 4 ludzi w wieku 50 do 65 lat cierpi na
te dolegliwoœci, a u ludzi w wieku podesz³ym wystêpuj¹
one jeszcze czêœciej. Chorzy z zawrotami g³owy s¹ za-
zwyczaj leczeni œrodkami farmakologicznymi. Prepara-
ty te niezbêdne s¹ w pierwszym, ostrym okresie uszko-
dzenia przedsionka dla z³agodzenia dominuj¹cych ob-
jawów wegetatywnych. Stosowanie ich w okresie kom-

pensowania siê objawów uszkodzenia narz¹du przedsion-
kowego mo¿e ten proces przyspieszaæ, poprawiaj¹c kr¹-
¿enie i metabolizm komórki nerwowej. Jednak nieod-
powiednio zastosowane leki mog¹ proces ten opóŸniaæ.

Korzystne stosowanie æwiczeñ fizycznych u chorych
z zawrotami g³owy znane jest od lat 40. ubieg³ego stule-
cia, jednak¿e dopiero w ostatnich latach obserwuje siê
wzrost zainteresowania t¹ metod¹ leczenia. W nowo-
czesnej labiryntologii mo¿na wyró¿niæ dwa kierunki re-
habilitacji. Jeden – oparty na mechanizmach przystoso-
wawczych i wyrównawczych zachodz¹cych w oœrodko-
wym uk³adzie nerwowym (oun) i drugi – oparty na kon-
cepcji mechanicznej zaburzeñ w kompleksie kana³owo-
osklepkowym ucha wewnêtrznego.

W pocz¹tkowym okresie rehabilitacja polega³a na
ogólnym usprawnianiu chorego [2]. W miarê rozwoju
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badañ elektrofizjologicznych zwrócono uwagê na udzia³
wzroku i proprioceptorów miêœni w przebiegu kompenso-
wania uszkodzeñ narz¹du przedsionkowego, wprowadzo-
no techniki z wykorzystaniem urz¹dzeñ audiowizualnych
oraz poprawiaj¹cych odruchy podstawne i zwiêkszaj¹cych
wra¿liwoœæ proprioceptorów [3,4]. W nastêpnych latach
doceniono wartoœæ indywidualnego ustalania programów
treningowych [5,6,7-9,10,11,12], tj. dostosowywania ich
do potrzeb konkretnego pacjenta i schorzenia.

Równolegle z rozwojem technik, których podstaw¹
s¹ procesy kompensacyjne w oun, rozwija³y siê techniki
zwi¹zane z koncepcj¹ mechaniczn¹ zaburzeñ w uchu
wewnêtrznym. W oparciu o ten patomechanizm Brandt
i wsp. [13] zaproponowali æwiczenia stosowane w napa-
dowym po³o¿eniowym zawrocie g³owy, a Semont [14]
i Epley [15,16] opracowali pojedyncze manewry w le-
czeniu tego schorzenia. Wartoœæ tych technik dyskuto-
wana by³a i weryfikowana przez wielu autorów [17,18-
20,7,21], którzy wprowadzili w³asne modyfikacje.

Wraz z rozwojem technik rehabilitacyjnych sukce-
sywnie rozwija³y siê metody pomiaru subiektywnych
i obiektywnych efektów leczenia, umo¿liwiaj¹ce ocenê
dynamiki choroby i monitorowanie procesu zdrowienia
[5,22,23,24,25].

Za³o¿enia rehabilitacji przedsionkowej oparte na za-
sadzie kompensacji

Ust¹pienie zawrotów g³owy i zaburzeñ równowagi
w uszkodzeniu narz¹du przedsionkowego zale¿y od wy-
równania aktywnoœci bioelektrycznej miêdzy dwoma
przedsionkami. Proces ten, zwany kompensacj¹, rozpo-
czyna siê ju¿ po kilku godzinach od uszkodzenia przed-
sionka, w wyniku którego dochodzi do jednostronnego
braku dop³ywu impulsów do oun lub impulsy te s¹ znie-
kszta³cone. Polega on na hamowaniu nadmiernych reak-
cji po stronie zdrowego przedsionka i pobudzaniu reak-
cji po stronie uszkodzonego. Regulowany jest w oun na
zasadzie dodatnich i ujemnych sprzê¿eñ zwrotnych.

W niektórych przypadkach, a zale¿y to od wieku
chorego, jego aktywnoœci ruchowej, motywacji i chorób
organicznych, zdrowienie przebiega samoistnie i bez-
konfliktowo. W wiêkszoœci przypadków jednak proces
zdrowienia przed³u¿a siê, zawroty g³owy utrwalaj¹ siê,
utrudniaj¹c wydolnoœæ socjaln¹ chorego. W tej sytuacji
zakodowany zostaje w oun patologiczny obraz informa-
cji przestrzennej przekazywany z narz¹dów wzroku,
przedsionkowego i czucia g³êbokiego, niezgodny z ocze-
kiwanym, tj. takim, jaki istnieje w stanie zdrowia. Dla
wytworzenia prawid³owego obrazu niezbêdne s¹ powta-
rzaj¹ce siê bodŸce, które wywo³ywane s¹ przez æwicze-
nia ruchowe. Powtarzanie siê bodŸców, w tym wypadku
ruchów, steruje procesem habituacji [23,24].

Mo¿na przyj¹æ, ¿e stymulacja wywo³ana ruchem g³o-
wy odczuwana jest w oun jako patologiczny bodziec

jakby ostrzegaj¹cy przed niebezpieczeñstwem. Lecz gdy
bodziec ten powtarza siê systematycznie i nie wystêpuje
po nim ¿adne niebezpieczeñstwo, traci swoje w³aœciwoœci
ostrzegaj¹ce i reakcja na ten bodziec jest hamowana. Po-
woduje to – w wyniku uczenia siê, nabywania informacji
i zapamiêtywania – powstanie w oun nowego obrazu sy-
tuacji przedsionkowej. Im wiêksza jest aktywnoœæ rucho-
wa pacjenta, tym szybciej ustêpuj¹ jego zawroty g³owy.

Patomechanizm rehabilitacji oparty na koncepcji me-
chanicznej

Innym rodzajem zawrotu g³owy wywo³anego ruchem
g³owy, a w³aœciwie szczególnym jej u³o¿eniem, jest na-
padowy, po³o¿eniowy zawrót g³owy (npzg). Zawrót ten
nie jest objawem niepe³nej kompensacji przedsionkowej,
lecz powstaje w wyniku mechanicznego uszkodzenia na-
rz¹du otolitowego w uchu wewnêtrznym. Zawroty po-
jawiaj¹ siê najczêœciej podczas skrêtów g³ow¹, schylania
g³owy w dó³ lub podnoszenia do góry, odchylania g³owy
do ty³u, schylania g³owy ze skrêtem, np. w celu zajrzenia
pod blat sto³u. Objawy wystêpuj¹ce w npzg wywo³ane
s¹ zaburzeniami w kanale pó³kolistym tylnym.

Rozpoznanie opiera siê na nastêpuj¹cych kryteriach:
1. wystêpowaniu oczopl¹su i zawrotów g³owy podczas

wykonywania typowego manewru Hallpike’a w oku-
larach Frenzela,

2. napadzie zwrotów g³owy podczas wykonywania ma-
newru g³ow¹ do pozycji, w której kana³ pó³kolisty
tylny znajduje siê w pozycji pionowej,

3. habituacji lub zmniejszaniu siê objawów przy po-
wtarzaniu manewru,

4. obecnoœci w badaniu ENG oczopl¹su po³o¿enio-
wego w jednym lub kilku po³o¿eniach.
Istniej¹ dwie teorie etiopatogenetyczne tego scho-

rzenia. Teoria cupulolithiasis [17,13,18] zak³ada, ¿e frag-
menty otolitów (debris), powstaj¹ce w wyniku uszko-
dzenia narz¹du otolitowego, w pewnych po³o¿eniach
ustalaj¹cych osklepek kana³u pó³kolistego tylnego
w p³aszczyŸnie grawitacji przytwierdzaj¹ siê do niego,
powoduj¹c stymulacjê tego kana³u poprzez odchylenia
osklepka. W tej sytuacji funkcja kana³u ulega zmianie.
Receptor przyspieszenia k¹towego znajduj¹cy siê w ka-
nale staje siê receptorem grawitacyjnym. Do oun do-
chodz¹ bodŸce typowe dla przyspieszenia k¹towego i po-
jawiaj¹ siê zawroty g³owy.

Epley [15,16] zaproponowa³ teoriê canalolithiasis, która
g³osi, ¿e fragmenty otolitów u pacjentów z npzg gromadz¹
siê w ³uku kana³u pó³kolistego tylnego. W pewnych po³o-
¿eniach g³owy si³y grawitacji oddzia³uj¹ na z³ogi tych frag-
mentów, które przemieszczaj¹ siê szybko w endolimfie.
Dochodzi do hydrodynamicznego poci¹gania osklepka,
odkszta³cenia go i wystêpowania zawrotów g³owy.

Rehabilitacja npzg ma na celu, w myœl teorii cupu-
lolithiasis, oderwanie z³ogów od osklepka i rozproszenie



23Poœpiech L.: Rehabilitacja ruchowa zawrotów g³owy i zaburzeñ równowagi w praktyce lekarskiej

go w endolimfie, a wed³ug teorii canalolithiasis prze-
mieszczenie ich przez nieosklepkowy koniec kana³u do
przedsionka.

Zasady prowadzenia rehabilitacji
Przy podejmowaniu decyzji leczenia rehabilitacyj-

nego trzeba liczyæ siê z koniecznoœci¹ poœwiêcania pa-
cjentowi wiêcej czasu i cierpliwoœci, ani¿eli jest to po-
trzebne podczas leczenia farmakologicznego. Przed roz-
poczêciem rehabilitacji nale¿y z chorym przeprowa-
dziæ rozmowê, maj¹c¹ na celu wyjaœnienie istoty cho-
roby i uwolnienie go od lêku, jaki wywo³uj¹ objawy
chorobowe.

Bior¹c pod uwagê fakt niechêci wiêkszoœci pacjen-
tów do uprawiania æwiczeñ fizycznych i niedowierzanie
w dobre efekty tego typu leczenia, konieczne jest wy-
tworzenie u chorego odpowiedniej motywacji do regu-
larnej, konsekwentnej pracy nad uzyskaniem sprawnoœci
i pokonywaniem zawrotów. Ta wstêpna rozmowa ma rów-
nie¿ za zadanie uœwiadomiæ choremu znaczenie jego
w³asnego zaanga¿owania ruchowego i psychicznego
w procesie zdrowienia.

Przed rozpoczêciem æwiczeñ niezbêdne jest postê-
powanie diagnostyczne, a w nim du¿¹ rolê odgrywa wy-
wiad oraz testy przedsionkowe. W wywiadzie nale¿y
ustaliæ charakter zawrotów, ich rozwój w czasie, czy maj¹
charakter narastaj¹cy czy stabilny, czy zmniejszy³y siê
znacznie od pierwszego epizodu. Próby przedsionkowe
pozwalaj¹ oceniæ funkcjê receptora przedsionkowego,
miejsce uszkodzenia oraz stopieñ kompensacji przed-
sionkowej. Du¿¹ rolê w kwalifikowaniu pacjenta do re-
habilitacji przypisuje siê opracowanemu przez Norre’go
[9] wstêpnemu testowi zawieraj¹cemu 19 manewrów ru-
chów g³owy, zmiany pozycji cia³a i obrotów. Wstêpny
test s³u¿y z jednej strony celom rozpoznania, z drugiej
zaœ doborowi najbardziej efektywnych æwiczeñ

Program æwiczeñ ustala siê indywidualnie dla kon-
kretnego pacjenta. Chory przed rozpoczêciem leczenia
powinien otrzymaæ program, na którym zaznaczone s¹
æwiczenia, które maj¹ byæ wykonywane w pierwszej ko-
lejnoœci. Prowadz¹cy leczenie poucza go o sposobie wy-
konywania æwiczeñ, po czym sprawdza poprawnoœæ ich
wykonywania. Informuje pacjenta o fakcie, ¿e niektóre z
tych æwiczeñ mog¹ nasilaæ zawroty a miar¹ zdrowienia,
a zarazem miar¹ poprawnoœci wykonywania æwiczeñ, bê-
dzie ustêpowanie zawrotów podczas rehabilitacji.

Istotnym elementem w czasie prowadzenia rehabi-
litacji s¹ badania kontrolne, podczas których udzielane
s¹ uwagi dotycz¹ce poprawnoœci i dok³adnoœci wykony-
wania æwiczeñ. Kontrole te motywuj¹ pacjenta i wp³y-
waj¹ na uzyskiwanie dobrych wyników.

Rehabilitacja w uszkodzeniu narz¹du przedsionkowego
W nag³ym uszkodzeniu narz¹du przedsionkowego,

w którym zawroty g³owy s¹ bardzo intensywne i po³¹-
czone z objawami wegetatywnymi, nie stosujemy æwi-
czeñ, lecz œrodki farmakologiczne wyciszaj¹ce te objawy.
Rehabilitacjê rozpoczynamy jak najwczeœniej, od mo-
mentu kiedy ust¹pi¹ objawy wegetatywne, a zawroty g³o-
wy ³agodniej¹. Wprowadzany program æwiczeñ powi-
nien zawieraæ:
1. æwiczenia habituacyjne – zmierzaj¹ce do wycisze-

nia reakcji patologicznych na ruchy g³ow¹ i cia³a,
2. æwiczenia kontroli postawy – usprawniaj¹ce funk-

cjê proprioceptorów,
3. æwiczenia poprawiaj¹ce orientacjê przestrzenn¹

[23,10,24].
Rehabilitacjê rozpoczynamy od æwiczeñ habituacyjnych
w pozycji siedz¹cej (ryc. 1)

W pierwszym tygodniu program obejmuje tylko kil-
ka æwiczeñ, które pacjent wykonuje 2 razy dziennie.
W tym pierwszym okresie æwiczenia nasilaj¹ zawroty g³o-
wy i nudnoœci, st¹d pacjent nie mo¿e æwiczyæ wiêcej ni¿
5-10 minut. Po kilku dniach stosowania æwiczeñ, kiedy

Ryc. 1. Æwiczenia habituacyjne w pozycji siedz¹cej

a. ruchy g³ow¹ w prawo i w lewo z wodzeniem wzrokiem po otoczeniu
i skrajnym bocznym ustawieniu ga³ek ocznych,

b. ruchy g³ow¹ w górê z zatrzymaniem wzroku na suficie i w dó³ z zatrzy-
maniem wzroku na pod³odze,

c. z pozycji siedz¹cej szybki ruch g³owy i tu³owia do przodu poni¿ej kolan,
utrzymanie tej pozycji przez 3 sek.; szybki ruch g³owy w bok i w górê
z zatrzymaniem wzroku na suficie; powrót do pozycji wyprostnej,

d. z pozycji pochylonej szybki ruch do wyprostnej i wykonanie kilku
szybkich ruchów g³ow¹ w stronê praw¹ i lew¹.
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W miarê poprawy stanu zdrowia i nabycia umiejêt-
noœci poprawnego æwiczenia ustala siê pacjentowi dwie
sesje treningowe, okreœlaj¹c dok³adnie kolejnoœæ æwiczeñ
i liczbê powtórzeñ. Z doœwiadczenia wynika, ¿e chory
powinien byæ dobrze poinstruowany – im bardziej szcze-
gó³owe instrukcje otrzymuje, tym chêtniej siê do nich
stosuje.

Zainteresowanie lekarza i rehabilitanta przebiegiem
leczenia motywuje chorego. Pacjent zg³asza siê do le-
czenia w ró¿nym okresie choroby. W póŸnym jej etapie
choroby zawroty g³owy mog¹ byæ przewlek³e, utrwalo-
ne. Tego typu zawroty s¹ wyzwalane lub nasilane wyko-
nywaniem ruchów, czêsto nieuœwiadamianych sobie przez
pacjenta, bêd¹cych skutkiem niezadowalaj¹cego przebie-
gu kompensacji oœrodkowej. Mog¹ to byæ równie¿ prze-
wlek³e zawroty g³owy towarzysz¹ce chorobom ogólno-
ustrojowym. Pacjenci z takimi dolegliwoœciami odrucho-
wo unikaj¹ sytuacji, w której dolegliwoœci s¹ wyzwalane.
Tymczasem ruchy te powinny byæ wykorzystywane do
uruchomienia procesu kompensacji, procesu, który
w konsekwencji spowoduje ust¹pienie zawrotów.

Rehabilitacja w napadowym po³o¿eniowym zawrocie
g³owy (npzg)

Z punktu widzenia rehabilitacji istotne jest odró¿-
nienie npzg od po³o¿eniowych zawrotów g³owy wynika-
j¹cych z niepe³nej kompensacji przedsionkowej. Cech¹
ró¿nicuj¹c¹ mo¿e byæ brak w npzg wyraŸnego „kryzysu”

przedsionkowego w pocz¹tkowym okresie choroby.
Ponadto w npzg nie zawsze mo¿na rejestrowaæ oczopl¹s
w badaniu ENG podczas wykonywania manewru
Hallpike’a, natomiast w po³o¿eniowych zawrotach, bê-
d¹cych wynikiem niepe³nej kompensacji, prawie zawsze
jest on obecny [22]. W przypadku zawrotów g³owy po-
³o¿eniowych wynikaj¹cych z niepe³nej kompensacji, na-
wet gdy manewr Hallpike wypada dodatnio, stosowanie
technik repozycyjnych ma mniejsze szanse powodzenia.
W leczeniu npzg stosowane s¹ trzy techniki rehabilita-
cyjne zwane repozycyjnymi.
1. Æwiczenia pozycyjne Brandta-Daroffa [13] – po-

legaj¹ na wielokrotnych, naprzemiennych ruchach
g³owy i tu³owia z pozycji siedz¹cej do le¿¹cej w stro-
nê ucha zajêtego z twarz¹ odwrócon¹ do góry i na-
stêpnie w stronê przeciwn¹, w kierunku ucha zdro-
wego z twarz¹ odwrócon¹ do do³u.

2. Manewr uwalniaj¹cy Semonta [14]. G³owa pacjen-
ta przenoszona jest szybkim ruchem z pozycji sie-
dz¹cej do le¿¹cej, w stronê ucha zajêtego z twarz¹
odchylon¹ do góry o 45°. Po trzech minutach prze-
noszona jest poprzez pozycjê siedz¹c¹ na stronê
przeciwn¹ z twarz¹ skierowan¹ do do³u o 45°. Po
nastêpnych trzech minutach nastêpuje powrót do
pozycji siedz¹cej.

3. Manewr repozycyjny Epley’a [15]. Manewr ten
oparty na teorii canalolithiasis polecany jest przez
wielu autorów jako najbardziej skuteczny [18-20,7]
w leczeniu npzg (ryc. 3).

Ryc. 2. Æwiczenia habituacyjne w pozycji stoj¹cej

a. chód do przodu i do ty³u po linii prostej i ruchy g³ow¹ do przodu
z wpatrywaniem siê w pod³ogê i do ty³u z wpatrywaniem siê w sufit,

b. chód do przodu i do ty³u po linii prostej i ruchy g³ow¹ w stronê praw¹
i lew¹ ze skrajnym bocznym ustawieniem ga³ek ocznych.

Ryc. 3. Manewr repozycyjny Epley’a

a. G³owê pacjenta ustawia siê w standardowej pozycji Hallpike’a, z lek-
kim odchyleniem do ty³u i skrêtem o 45°. Powoduje to ruch z³ogów
fragmentów otolitów w kanale i pojawienie siê zawrotów. Pacjent
pozostaje w tej pozycji przez 3 minuty.

b. Po tym czasie g³owê pacjenta rotuje siê powoli o 90° w stronê ucha
przeciwnego, tak, aby tworzy³a z p³aszczyzn¹ pionow¹ k¹t 45°. Powo-
duje to przesuniêcie siê z³ogów w kierunku nieosklepkowego ujœcia
kana³u.

c. Po 3 minutach g³owê wraz z tu³owiem rotuje siê dalej w stronê ucha
niezajêtego, tak, aby twarz by³a skierowana do pod³ogi pod k¹tem
135° do p³aszczyzny pionowej. Z³ogi wchodz¹ do ujœcia kana³u.

d. Powrót pacjenta do pozycji siedz¹cej. Z³ogi wchodz¹ do przedsionka.

ust¹pi¹ zawroty g³owy przy niektórych ruchach, nale¿y
sukcesywnie zwiêkszaæ liczbê æwiczeñ, wprowadzaj¹c
æwiczenia w pozycji stoj¹cej (ryc. 2) oraz æwiczenia kon-
troli postawy.
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Opisane pojedyncze manewry powinny byæ wyko-
nywane przy udziale lekarza lub kinezyterapeuty. We-
d³ug Brandta i wsp. [13] i Herdman i wsp. [19] oko³o
50% pacjentów po wykonaniu jednego manewru nadal
ma zawroty g³owy. W takim przypadku manewr nale¿y
powtarzaæ 1 raz dziennie przez kilka nastêpnych dni.
Jeœli nie ma poprawy, po wykonaniu przyk³adów ma-
newru Epley’a, nale¿y wykonaæ manewr Semonta i od-
wrotnie. Jeœli oba manewry nie przynosz¹ rezultatów
nale¿y zaleciæ æwiczenia Brandta Daroffa.

Rehabilitacja zaburzeñ równowagi wieku podesz³ego
W wieku powy¿ej 70 roku ¿ycia oko³o 50% ludzi

odczuwa zawroty g³owy i zaburzenia równowagi. Oso-
by te prowadz¹ siedz¹cy tryb ¿ycia i czêsto z obawy
przed upadkiem wspomagaj¹ siê lask¹ podczas chodze-
nia. Starszy cz³owiek z os³abion¹ czynnoœci¹ receptorów
wzroku, czucia g³êbokiego i przedsionków oraz mniej
sprawn¹ ich interpretacj¹ na poziomie oun, nieprawi-
d³owo odczuwa impulsy przekazywane z obwodu, co daje
subiektywne odczucie niepewnoœci postawy i chodu.
Równie¿ choroby zwi¹zane z wiekiem, takie jak: nadci-
œnienie, choroby uk³adu kr¹¿enia, mia¿d¿yca, niedosta-
tecznoœæ kr¹¿enia podstawno-krêgowego, mog¹ byæ przy-
czyn¹ przewlekle wystêpuj¹cych zaburzeñ równowagi.
Zastosowanie odpowiedniego treningu rehabilitacyjne-
go ma na celu poprawê zdolnoœci szybszej weryfikacji
istotnych informacji nadchodz¹cych ze zmieniaj¹cego
siê œrodowiska zewnêtrznego. Rehabilitacja, polegaj¹ca
na systematycznym eksponowaniu pacjenta na konflik-
ty sensoryczne, zmierza do poprawienia relacji miêdzy
narz¹dami wzroku, przedsionkowym i proprioceptora-
mi, dla lepszego koordynowania równowagi. Zalecane
æwiczenia nie mog¹ byæ mêcz¹ce. Program nie mo¿e za-
wieraæ wiêcej ni¿ 2-3 zestawy æwiczeñ. U osób w wieku
podesz³ym istotny jest, bardziej ni¿ w innych grupach
wiekowych, sta³y kontakt chorego z terapeut¹. Kontrola
poprawnoœci wykonywania æwiczeñ i optymistyczna oce-

na postêpów w rehabilitacji motywuje pacjenta do dal-
szego leczenia.

Proponowany zestaw æwiczeñ [24,12]

• Æwiczenie 1. Ustawiæ dwa krzes³a oparciami do œrod-
ka w odleg³oœci 4 m od siebie. Poleciæ pacjentowi cho-
dziæ wielokrotnie od krzes³a do krzes³a drobnymi kro-
kami do przodu i cofaj¹c siê do ty³u z wykonywa-
niem ruchów g³ow¹ w prawo i lewo.

• Æwiczenie 2. Ten sam uk³ad æwiczenia co poprzednio
z wykonywaniem ruchów g³ow¹ do przodu i do ty³u.

• Æwiczenie 3. Poleciæ pacjentowi, aby zatrzyma³ siê
przy jednym krzeœle, lekko opar³ siê rêk¹ o krzes³o
i powoli unosi³ i opuszcza³ na zmianê jedn¹ i drug¹
nogê zgiêt¹ w kolanie.

• Æwiczenie 4. Poleciæ pacjentowi przejœæ do drugiego
krzes³a. Powtórzyæ æwiczenie 3 bez opierania siê rêk¹
o krzes³o.

Podsumowanie
Rehabilitacja ruchowa sta³a siê akceptowan¹ metod¹

leczenia skutków uszkodzenia narz¹du przedsionkowe-
go oraz zaburzeñ równowagi wieku podesz³ego. Zdoby-
te na przestrzeni ostatnich 50 lat doœwiadczenia wska-
zuj¹, ¿e ka¿dego pacjenta nale¿y traktowaæ indywidual-
nie w zale¿noœci od przyczyny choroby, charakteru do-
legliwoœci (przewaga zawrotów g³owy czy zaburzeñ rów-
nowagi) oraz od jego stanu psychicznego. Powodzenie
rehabilitacji zale¿y w znacznym stopniu od zaanga¿o-
wania lecz¹cego, poinformowania chorego o sposobie le-
czenia, egzekwowania od niego dok³adnoœci wykonywa-
nia æwiczeñ i wykazywania sta³ego zainteresowania jego
stanem zdrowia. Telian i Shepard [26,11,12], propagato-
rzy nowoczesnej kinezyterapii, postuluj¹ tworzenie grup
profesjonalistów, w sk³ad których powinni wchodziæ: le-
karz wyspecjalizowany w otoneurologii, technik wykonu-
j¹cy badanie narz¹du przedsionkowego oraz kinezytera-
peuta, wyszkolony w leczeniu zaburzeñ przedsionkowych.
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