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Farmakoterapia betahistyn¹ zaburzeñ przedsionkowych
w niewydolnoci kr¹¿enia w rejonie unaczynienia têtnic
krêgowych i podstawnej
Pharmacological treatment with betahistine of vestibular disorders in
vertebro-basilar insufficiency
KATARZYNA PAWLAK-OSIÑSKA, HENRYK KAMIERCZAK
Katedra i Klinika Otolaryngologii Collegium Medicum im. L. Rydygiera UMK

Wprowadzenie. Niewydolnoæ kr¹¿enia mózgowego skutkuje
gronymi powik³aniami, w tym zaburzeniami ze strony narz¹du s³uchu
i równowagi. Leczenie farmakologiczne obejmuje zastosowanie
betahistyny, jako leku wazodilatacyjnego oraz modyfikuj¹cego
transmisjê neuronaln¹.
Cel pracy. Celem pracy by³a ocena wp³ywu leczenia betahistyn¹ na
zaburzenia przedsionkowe, bêd¹ce wynikiem niewydolnoci kr¹¿enia
krêgowo-podstawnego.
Materia³ i metody. Badania przeprowadzono u 50 chorych w wieku
od 40 do 78 lat (rednia 51,4 lata). Betaserc stosowano w dawce 2x
24 mg. U ka¿dego chorego wykonywano badanie elektronystagmograficzne/videonystagmograficzne (ENG/VNG) przed podjêciem
leczenia oraz po up³ywie 1 miesi¹ca i 2 miesiêcy terapii.
Wyniki. Na podstawie oceny reakcji wzrokowo-okoruchowych
i przedsionkowo-okoruchowych przed i po terapii wykazano
ustêpowanie oczopl¹su szyjnego, zmniejszenie czêstoci wystêpowania
oczopl¹su kierunkowo-spojrzeniowego i przewagi kierunkowej
w próbie cieplnej wg Bruningsa. Wyniki ENG/VNG ulega³y dalszej
normalizacji w trakcie kontynuowania leczenia w drugim miesi¹cu.
Wnioski. Betaserc stosowany w dawce 2x24 mg wykaza³ skuteczne
dzia³anie w zaburzeniach przedsionkowych pochodzenia naczyniowego,
wiêksz¹ po 2 miesi¹cach terapii. Badania obiektywne uk³adu
przedsionkowego mog¹ s³u¿yæ do monitorowania poprawy stanu
zdrowia i byæ wskanikiem okrelenia czasu potrzebnego dla terapii.
S³owa kluczowe: niewydolnoæ krêgowo-podstawna, zaburzenia
przedsionkowe, elektronystagmografia, videonystagmografia

Introduction. Vertebro-basilar insufficiency could result in serious
intracranial pathological reactions, including vestibular and audiological
symptoms. Betahistine seems to be helpful in pharmacological
treatment of vertigo resulted from its vasodilatative and neuronal
transmission modification effect.
Aim. The aim of the study was to estimate the therapeutic effect of
betahistine in patients with otoneurological symptoms due to vertebrobasilar insufficiency.
Material and methods. Fifty patients aged 40-78 (mean 51.4) were
tested. Betaserc was used in the dose 2x24mg a day. Electronystagmography/videonystagmography (ENG/VNG) was performed
before treatment and after 1 and 2 months of therapy.
Results. Cervical nystagmus, gaze nystagmus and directional
preponderance were the most frequent pathological finding that were
improved after Betaserc treatment. The ENG/VNG results were better
after 2 months of therapy than after are month only.
Conclusions. Betaserc in the dose 2x24mg was observed to be
effective choice in vertebro-basilar insufficiency treatment, with
a significant efficacy achieved after 2 months of treatment. Objective
assessment of vestibular system allows for monitoring illness
improvement and is useful in indicating the time necessary for the
therapy.
Key words: vertebro-basilar insufficiency, vestibular disorders,
electronystagmography, videonystagmography
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noæ neuronów aferentnych ucha wewnêtrznego
[11]. Zmniejszenie ich pobudliwoci ³¹cznie z moDo najgroniejszych powik³añ zaburzeñ kr¹¿enia mózgowego nale¿¹ zawa³ mózgu, krwiak we- duluj¹cym wp³ywem na j¹dra przedsionkowe pnia
mózgu wydaje siê kluczowym aspektem farmakown¹trzczaszkowy i krwotok podpajêczynówkowy
[1-3]. miertelnoæ z powodu krwawienia podpa- dynamiki betahistyny.
Celem pracy by³a ocena wp³ywu Betahistyny
jêczynówkowego jest nadal bardzo wysoka; walw
preparacie
Betaserc na zaburzenia przedsionkoka z innymi powik³aniami jest coraz bardziej skuteczna, szczególnie z powodu w³aciwej terapii we, bêd¹ce wynikiem zaburzenia kr¹¿enia krêgonadcinienia têtniczego (wzrost cinienia rozkur- wo-podstawnego.
czowego powy¿ej 130 mmHg stanowi bezporednie zagro¿enie encefalopati¹, czêsto pod postaci¹ MATERIA£ I METODA
obrzêku mózgu) [1]. Z punktu widzenia otolarynAnalizie poddano 50 chorych (28 kobiet i 22
gologa niewydolnoæ kr¹¿enia w rejonie unaczymê¿czyzn)
w wieku od 40 do 78 lat (rednia wieku
nienia têtnic krêgowych i podstawnej dotyczyæ
51,4
lat)
z
rozpoznanym przez neurologów zabumo¿e zaburzeñ audiologicznych i przedsionkorzeniem
kr¹¿enia
w rejonie unaczynienia têtnic
wych.
krêgowych i podstawnej. Podstaw¹ rozpoznania
Wród czynników predysponuj¹cymi do wy- by³o badanie podmiotowe i przedmiotowe oraz
st¹pienia naczyniopochodnych zaburzeñ mózgo- testy dodatkowe: ultrasonograficzne badanie têtwych wymienia siê przede wszystkim nadcinie- nic dog³owowych metod¹ Dopplera, badanie obnie têtnicze, zaburzenia kr¹¿enia wieñcowego, cu- razowe g³owy, badanie radiologiczne krêgos³upa
krzycê, zwê¿enie têtnicy szyjnej wewnêtrznej i têt- szyjnego, badania laboratoryjne, w tym poziom
nicy mózgu rodkowej (tak¿e przez zmiany glukozy i lipidogram.
mia¿d¿ycowe) [1].
Przeprowadzona ocena by³a badaniem retroObjawy otoneurologiczne towarzysz¹ce niewy- spektywnym. Analizowano historie choroby padolnoci kr¹¿enia mózgowego to najczêciej bóle cjentów, którzy zostali skierowani do badania elekg³owy, szumy uszne, niedos³uch, zawroty g³owy tronystagmograficznego lub videonystagmograi zaburzenia równowagi z towarzysz¹cymi zabu- ficznego (ENG/VNG) po rozpoznaniu niewydolrzeniami widzenia (mroczki przed oczyma), bóla- noci kr¹¿enia w rejonie unaczynienia têtnic krêmi karku, parestezjami koñczyn górnych i niekie- gowych wed³ug kryteriów przedstawionych powydy utrat¹ przytomnoci.
¿ej. Chorzy zostali zakwalifikowani do analizy, jeLeczenie niewydolnoci kr¹¿enia mózgowego li nieprawid³owe wyniki badania ENG/VNG zooparte jest na przyczynie jej wyst¹pienia. St¹d sta³y rutynowo poddane monitorowaniu co najpowszechnie stosuje siê leki rozszerzaj¹ce naczy- mniej 2 razy tj. po up³ywie 1 i 2 miesiêcy od roznia, antyagregacyjne, obni¿aj¹ce cinienie ród- poczêcia leczenia i jeli leczeniem tym by³o zastoczaszkowe (szczególnie czêsty jest obrzêk mózgu sowanie Betasercu w monoterapii i dawce 2x 24
w przypadku towarzysz¹cej cukrzycy), wp³ywa- mg/doba. Poniewa¿ badanie nie by³o randomizoj¹ce na parametry fizyczne krwinki czerwonej, cy- wane, stad do oceny stanu narz¹du przedsionkotoprotekcyjne  chroni¹ce przed skutkami niedo- wego wykorzystano obiektywn¹ analizê odruchów
krwienia [1,4]. Du¿e nadzieje wi¹¿e siê z u¿yciem wzrokowo-okoruchowych i przedsionkowo-okoantagonistów serotoniny jako ochrony przez roz- ruchowych przy u¿yciu elektronystagmografii
leg³ym zniszczeniem tkanki mózgowej. Natomiast (ENG) lub videonystagmografii (VNG- Ulmer Syskutecznoæ sterydoterapii w du¿ych dawkach napsys). Dodatkowo brano pod uwagê dolegliwopozostaje nadal w sferze dowiadczeñ klinicznych. ci subiektywne, maj¹c jednak¿e na uwadze, ¿e jest
Do leków rozszerzaj¹cych naczynia i modyfi- to tylko orientacyjna ocena samopoczucia pacjenkuj¹cych transmisjê neuronaln¹ nale¿y Betahisty- ta i mo¿e byæ obci¹¿ona b³êdem autosugestii.
na. Posiada ona konfiguracjê podobn¹ do histaNa podstawie badania ENG/VNG oceniano
miny, dzia³a jako agonista receptorów H1 i anta- oczopl¹s samoistny z fiksacj¹ i bez niej, ruchy sakagonista receptorów H3 [5]. Dodatkowo posiada ak- dowe ga³ek, oczopl¹s wahad³owy, oczopl¹s optotywnoæ serotoninopodobn¹ [6, 7]. W zaburze- kinetyczny poziomy przy prêdkoci stymulacji 20o/
niach otoneurologicznych oprócz jej bezporednie- s, oczopl¹s po³o¿eniowy wed³ug kryteriów Nylego dzia³ania rozszerzaj¹cego naczynia, cenna wy- na, oczopl¹s kierunkowo-spojrzeniowy, oczopl¹s
daje siê funkcja przyspieszania kompensacji orod- szyjny w próbie Greinera oraz próbê kaloryczn¹
kowej [7-10]. W badaniach in vitro obserwuje siê wed³ug Brüningsa w poszukiwaniu niedow³adu
tak¿e bezporedni wp³yw betahistyny na aktyw- kana³owego, przewagi kierunkowej i nadpobudli-
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woci. Dodatkowo badanie ENG/VNG analizowano pod k¹tem obecnoci nieregularnoci zapisu.
Wyniki osób chorych przed leczeniem zestawiono z rezultatami 40 osób otoneurologicznie zdrowych, które stanowi¹ grupê kontroln¹ ustanowion¹ jako model porównawczy do wszystkich testów
w pracowni otoneurologicznej.
WYNIKI
Wyniki badania ENG/VNG przed terapi¹, po
1 miesi¹cu jej trwania i po 2 miesi¹cach od jej rozpoczêcia przedstawia tabela I.
Wród nieregularnoci zapisu dominowa³y ruchy ga³ek typu petit, oczopl¹s przerywany, fale
kwadratowe i ruchy p³ywaj¹ce ga³ek. Najczêciej
spotykan¹ patologi¹ w badaniu VNG/ENG przed
rozpoczêciem leczenia by³ oczopl¹s szyjny, zaburzenia próby wahad³a i oczopl¹s kierunkowospojrzeniowy. Wród oczopl¹su po³o¿eniowego
dominowa³ typ I wg klasyfikacji Nylena tj oczopl¹s kierunkowozmienny. 18 chorych podczas
pierwszej wizyty pozostawa³o w fazie ostrej tj. stanie ca³kowitego braku kompensacji zaburzeñ
przedsionkowych. Notowano u nich oczopl¹s samoistny, po³o¿eniowy, u 9  os³abienie pobudliwoci b³êdnika, a u 12  przewagê kierunkow¹. Po
3 miesi¹cach terapii najwiêksz¹ poprawê spostrzegano odnonie wycofywania siê oczopl¹su szyjnego, ale tak¿e kierunkowo-spojrzeniowego, patologicznej próby wahad³a. U 5 chorych kompensacja po 3 miesi¹cach leczenia by³a wci¹¿ niezadowalaj¹ca z powodu obecnoci oczopl¹su samoistnego. Natomiast najlepszy miernik centralnych

procesów wyrównawczych tj. przewaga kierunkowa oczopl¹su cieplnego zniknê³a ca³kowicie u 3
chorych, a u 7 istotnie siê zmniejszy³a. Jest to korzystny wynik odnonie czasu leczenia  przewaga kierunkowa mo¿e byæ obserwowana nawet po
wielu latach od momentu ostrego uszkodzenia
przedsionkowego.
Subiektywn¹ ocenê zawrotów g³owy przeprowadzono w oparciu o 4 stopnie kliniczne Silvoniemiego: 0  brak objawów, 1  chwilowe napadowe zawroty zwi¹zane z ruchem g³owy, 2  lekkie zawroty o charakterze wirowania otoczenia,
zwi¹zane z ruchem g³owy b¹d cia³a, niestabilnoæ
chodu, mo¿liwe nudnoci, 3  mocne zawroty g³owy o charakterze wirowania otoczenia, po³¹czone z niewielkimi zaburzeniami równowagi, zdecydowane uczucie nudnoci, 4  silne zawroty, zaburzenia równowagi, niemo¿noæ poruszania siê,
nudnoci, wymioty. Odpowiedzi w analizowanej
grupie chorych po 1 miesi¹cu i po 2 miesi¹cach
leczenia Betasercem obrazuje tabela II.
Tabela II. Subiektywna ocena porównawcza nasilenia zawrotów g³owy po jednym i dwóch miesi¹cach leczenia preparatem Betaserc
Stopieñ kliniczny
nasilenia zawrotów
g³owy wg Silvoniemego

Przed
terapi¹

0
I
II
III

0%
58%
32%
10%

Po 1 miesi¹cu Po 2 miesi¹cach
terapii
terapii
64%
26%
6%
4%

80%
12%
6%
2%

Tabela I. Patologiczne wyniki badania ENG/VNG w grupie kontrolnej oraz u pacjentów z niewydolnoci¹ kr¹¿enia w rejonie unaczynienia têtnic
krêgowych i podstawnej przed i po terapii Betasercem
Patologiczna reakcja okoruchowa
Oczopl¹s samoistny z fiksacj¹
Oczopl¹s samoistny bez fiksacji
Ruchy sakadowe ga³ek
Oczopl¹s wahad³owy
Oczopl¹s optokinetyczny
Oczopl¹s po³o¿eniowy wg Nylena
Typ I
Typ II
Typ III
Oczopl¹s szyjny
Oczopl¹s kierunkowo-spojrzeniowy
Niedow³ad kana³owy
Przewaga kierunkowa
Nadpobudliwoæ przedsionkowa
Nieregularnoæ oczopl¹su

Grupa osób
zdrowych

Liczba osób
Grupa chorych
Grupa chorych
przed leczeniem
po 1 miesi¹cu terapii

Grupa chorych
po 2 miesi¹cach terapii

0
0
0
1
1

18
18
20
25
19

13
10
15
13
14

5
4
10
5
8

0
5
0
2
0
0
1
0
1

10
6
8
47
25
9
12
17
14

8
5
6
27
20
7
10
10
10

4
5
2
15
13
5
9
8
8
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go u 50% chorych, a ostatecznie notowanego
u 26% pacjentów. Mo¿e to, wraz z zanikaniem
przewagi kierunkowej oczopl¹su cieplnego, wiadczyæ o korzystnym wp³ywie hamuj¹cym betahistyny na j¹dra przedsionkowe pnia mózgu, co wczeniej wykazali Unemoto i wsp. [7] w badaniach
dowiadczalnych. Wycofywanie siê objawów centralnych zaburzeñ przedsionkowych obserwowano równie¿ w badaniach klinicznych  dotyczy³o
to przewagi kierunkowej w tecie cieplnym, sk³adowej pionowej oczopl¹su po³o¿eniowego i reakcji wzrokowo-okoruchowych: oczopl¹su optokinetycznego, wahad³owego i ruchów sakadowych
ga³ek [10, 11]. Próbê potwierdzenia naczyniowego
aspektu dzia³ania betahistyny podj¹³ Deng i wsp.
[12] oceniaj¹c skutecznoæ leczenia na podstawie
ultrasonografii Dopplerowskiej naczyñ dog³owowych. Wyniki nie s¹ jednoznaczne z powodu zastosowania leczenia skojarzonego- kierunek monitorowania wydaje siê jednak godny uwagi.
Autorzy niniejszej pracy nie ledzili dzia³añ
ubocznych stosowania betahistyny. Z raportu postmarketingowego producenta Betasercu, prowadzonego przez ponad 35 lat obecnoci preparatu na
rynku farmaceutycznym wynika, ¿e efekty uboczne s¹ bardzo rzadkie. Nale¿¹ do nich reakcje skórne, zaburzenia ¿o³¹dkowo-jelitowe, niekiedy podniesienie poziomu transferaz w¹trobowych, astma
lub spazm oskrzelowy i, obserwowane jedynie
w 2 przypadkach, reakcje anafilaktyczne [13]. ¯adne z dzia³añ niepo¿¹danych nie stanowi³o zagro¿enia ¿ycia i by³o odwracalne.

Betaserc jest lekiem czêsto wybieranym do terapii zawrotów g³owy. Niniejsze opracowanie mia³o zobrazowaæ, jak przedstawia siê jego skutecznoæ w wybranym zespole przedsionkowym, który jest czêsto rozpoznawany i dotyczy coraz szerszej grupy pacjentów  od osób bardzo m³odych
do chorych w wieku podesz³ym. Choroby naczyniowe, do których zalicza siê niewydolnoæ kr¹¿enia w rejonie unaczynienia têtnic krêgowych i podstawnej, zajmuj¹ wci¹¿ pierwsze pozycje w statystyce najwiêkszej miertelnoci i zapadalnoci
w populacji polskiej. Na podstawie retrospektywnej oceny monitorowania reakcji wzrokowo-okoruchowych i przedsionkowo-okoruchowych, bêd¹cych obiektywnym odzwierciedleniem patologii narz¹du przedsionkowego nale¿y stwierdziæ, ¿e
wycofywanie siê nieprawid³owych odruchów
wiadczy o skutecznoci leczenia preparatem
Betaserc. Najwiêksz¹ poprawê zaobserwowano
w czêstotliwoci wystêpowania oczopl¹su szyjnego, który uwa¿any jest za wiarygodny objaw potwierdzaj¹cy patologiê szyjnopochodn¹, w tym
o etiologii naczyniowej. W analizowanych zapisach ENG/ VNG dodatni test skrêtu szyi notowano pocz¹tkowo u 94% chorych. Nale¿y nadmieniæ, ¿e u wszystkich chorych (100%), którzy zostali zakwalifikowani do analizy retrospektywnej obserwowano nieprawid³owoci w badaniu ultrasonograficznym têtnic dog³owowych b¹d w badaniu TK g³owy. Zmiany te polega³y na nieprawid³owociach anatomicznych têtnic szyjnych, zaburzeniach spektrum przep³ywu krwi w têtnicach
szyjnych lub krêgowych, pogrubieniu cian naczyñ WNIOSKI
szyjnych, odk³adaniu siê blaszek mia¿d¿ycowych
1. Na podstawie badania elektro/videonystagmow naczyniach dog³owowych, zwê¿eniu naczyñ lub
graficznego wykazano wycofywanie siê patozwapnieñ w wewn¹trzczaszkowych odcinkach têtlogicznych reakcji wzrokowo-okoruchowych
nic szyjnych wewnêtrznych. Obserwowane zmiai przedsionkowo-okoruchowych u pacjentów
ny stanowi¹ dla specjalistów neurologów obrazoleczonych preparatem Betaserc 24 mg podawe potwierdzenie etiologii naczyniowej zespo³u
wanym 2 razy na dobê z powodu zawrotów
zawrotów g³owy, któremu czêsto towarzysz¹ inne
g³owy na tle niewydolnoci kr¹¿enia w rejoobjawy otoneurologiczne. Te dodatkowe symptonie unaczynienia têtnic krêgowych i podstawmy nie by³y tematem pracy, jednak¿e przeprowanej.
dzono subiektywn¹ ocenê nasilenia zawrotów g³o2. Subiektywna samoocena pacjentów ujawni³a
wy. Zanotowano, ¿e u wiêkszoci chorych popramniejsze nasilenie zawrotów g³owy ju¿ po
wa samopoczucia nast¹pi³a ju¿ po 1 miesi¹cu te1 miesi¹cu terapii u wiêkszoci analizowanych
rapii preparatem Bestaserc. Jedynie 20% chorych
chorych.
nie potwierdzi³o wycofywania siê zawrotów po
3. Wiêksz¹ poprawê notowano po 2 ni¿ po 1 mietym czasie.
si¹cu terapii. Na podstawie analizy wyników
Z punktu widzenia mechanizmu dzia³ania zaleczenia za w³aciwe nale¿y uznaæ zastosowastosowanego preparatu korzystne wydaje siê równie dawki dobowej 48 mg przez okres co najnie¿ zaobserwowanie ustêpowania oczopl¹su kiemniej 1-2 miesiêcy.
runkowo-spojrzeniowego  pocz¹tkowo obecne-
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