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Celem rehabilitacji zaburzeń układu równowagi jest zredukowa-
nie uczucia zawrotów głowy i niestabilności. Rozpoznanie przy-
czyn choroby jest kluczowe dla wprowadzenia i zaplanowania 
odpowiedniego typu rehabilitacji. Wywiad i badanie kliniczne 
są istotne w ocenie chorób towarzyszących, które wymagają 
indywidualizacji postępowania. Rehabilitacja obejmuje dwa kie-
runki: terapię ruchową zaburzeń układu przedsionkowego oraz 
terapię łagodnych położeniowych zawrotów. Celem pierwszej 
jest pobudzenie mechanizmów kompensacyjnych w centralnej 
części układu nerwowego poprzez stosowane treningów habi-
tuacyjnych, polegających na powtarzaniu ruchów prowokują-
cych dolegliwości. Wskazaniami do leczenia są jednostronne, 
obustronne i przewlekłe uszkodzenia błędnika, zawroty głowy 
wywołujące niepokój, lęk czy panikę oraz zaburzenia przed-
sionkowe w wieku podeszłym. W łagodnych położeniowych 
zawrotów głowy ze zmiany położenia rehabilitacja poprzedzona 
musi być dodatnim testem repozycyjnym, potwierdzającym roz-
poznanie. Rehabilitacja zawrotów głowy i zaburzeń równowagi 
jest skuteczną i docenianą metodą leczenia.

Słowa kluczowe: rehabilitacja, zawroty głowy, zawroty głowy 
ze zmiany położenia

The aim of rehabilitation therapy for patients with balance di-
sorder is to reduce vertigo and disequilibrium. The diagnosis is 
crucial for introducing and planning the type of treatment. Anam-
nesis and clinical examination are important to recognize coexi-
stent illness which should influence the therapeutic procedure. 
The rehabilitation had two parts: one is vestibular rehabilitation 
and the other one is rehabilitation in benign paroxysmal posi-
tional vertigo. The aim of the first is to improve compensation 
processes already existing in the brain. Vestibular rehabilitation 
training based on repetition exercises which provoked vertigo 
and disequilibrium. The indications for treatment are unilateral, 
bilateral and chronic vestibular lesions, vertigo in patients with 
anxiety and depression and ageing disequilibrium. In benign 
paroxysmal positional vertigo the diagnostic maneuvers are the 
most important. It implies the type of therapeutic procedure. 
Rehabilitation therapy in vestibular system impairment is helpful 
in recovery patients with vertigo and disequilibrium.

Key words: rehabilitation, vertigo, benign paroxysmal 
positional vertigo
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Wstęp

	 Rehabilitacja	 w	 zaburzeniach	 układu	 równo-
wagi	to	specjalne	podejście	do	fizjoterapii,	którego	
celem	jest	zredukowanie	uczucia	zawrotów	głowy	
i	niestabilności	poprzez	ułatwienie	i	przyśpieszenie	
kompensacji	na	poziomie	centralnego	układu	ner-
wowego.	 Terapia	 bazuje	 na	 istniejących,	 głównie	
w	móżdżku	i	pniu	mózgu,	dwóch	mechanizmach	
adaptacji	i	kompensacji.	Odpowiedzialne	są	one	za	
zmianę	aktywności	neuronalnej	wywołanej	konflik-
tem	sensorycznym	wynikającym	z	zaburzeń	układu	
przedsionkowego	[1,2].	W	większości	przypadków	
procesy	 kompensacyjne	 są	 na	 tyle	 sprawne,	 że	

powodują	wytłumienie	dolegliwości	wywołanych	
uszkodzeniem	lub	ich	stopniowe	wygasanie.
	 Ustalenie	rozpoznania	przyczyn	zawrotów	głowy	
i	zaburzeń	równowagi,	a	także	rodzaju	i	przebiegu	
choroby	są	kluczowe	dla	zaplanowania	i	wprowa-
dzenia	odpowiedniego	typu	rehabilitacji.	Dokładne	
ustalenie	 rodzaju	 chorób	 towarzyszących,	 w	 tym	
układu	 krążenia,	 układu	 kostno-stawowego,	 neu-
rologicznych	 czy	 ogólnoustrojowych,	 pozwala	 na	
indywidualizację	postępowania,	z	uwzględnieniem	
dodatkowych	konsultacji	specjalistycznych.	Zmia-
ny	w	szyjnym	odcinku	kręgosłupa	zarówno	części	
kostnych,	jak	i	dyskopatie	lub	przepukliny	rdzenia	
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czasu	do	wyzwolenia	naturalnych	procesów	napraw-
czych	lub	zastępczych	po	zaistniałym	uszkodzeniu	
[10,13,14].	Wykazano,	że	intensywna	rehabilitacja	
przedsionkowa	 nie	 ułatwia	 procesów	 zdrowienia	
[5].	Uważa	się	jednak,	że	najbardziej	skuteczna	jest	
ona	u	pacjentów,	u	których	procesy	kompensacji	
nie	rozwinęły	się	w	pełni	[2].
	 Wskazaniem	 do	 rehabilitacji	 jest	 również	
obustronne	 uszkodzenie	 błędników	 występujące	
u	pacjentów	 po	 leczeniu	 aminoglikozydami,	 che-
mioterapii	lub	w	przebiegu	chorób	ogólnoustrojo-
wych.	Zaburzenia	takie,	choć	występujące	niezbyt	
często,	 wymagają	 znacznie	 dłuższego	 leczenia.	
Uszkodzenie	 błędnika	 przewlekłe,	 przebiegające	
bez	cech	asymetrii	pobudliwości	obwodowej	(np.	
w	przebiegu	chorób	ogólnoustrojowych)	lub	o	cha-
rakterze	ośrodkowym	są	również	wskazaniami	do	
rehabilitacji	ruchowej.	Leczenie	w	tych	wypadkach	
może	jednak	nie	być	tak	zadawalające	jak	w	przy-
padku	uszkodzeń	nagłych	[2].
	 Zawroty	głowy	i	zaburzenia	równowagi	wywo-
łujące	 objawy	 niepokoju,	 lęku	 czy	 paniki,	 często	
współistniejące	z	depresją,	leczone	są	również	sku-
tecznie	rehabilitacją	ruchową	[15].
	 Rehabilitacja	zaburzeń	równowagi	odgrywa	duże	
znaczenie	w	wieku	podeszłym.	Problem	ten	dotyczyć	
będzie	coraz	większej	liczby	pacjentów,	ponieważ	
mamy	 do	 czynienia	 ze	 starzeniem	 się	 społeczeń-
stwa.	 W	 przebiegu	 starzenia	 dochodzi	 do	 zmian	
w	zakresie	wszystkich	elementów	czuciowych	i	ru-
chowych,	co	jest	powodem	częstych	upadków	i	zła-
mań	[3,16-19].	Proces	starzenia	jest	niejednorodny.	
Zależy	 od	 czynników	 genetycznych,	 środowiska,	
indywidualnej	wrażliwości	 i	predyspozycji.	W	ba-
daniach	 histopatologicznych	 stwierdzono	 zmiany	
degeneracyjne	 zarówno	 w	 narządzie	 otolitowym,	
komórkach	neuroepitelialnych	przedsionka,	nerwie	
przedsionkowym,	 jądrach	 przedsionkowych,	 jak	
również	w	polach	przedsionkowych,	móżdżku	tak	
więc	zarówno	w	części	obwodowej	jak	i	ośrodkowej	
układu	przedsionkowego	[20].	Pacjenci	w	wieku	po-
deszłym	wymagają	specjalnego	podejścia	tj.	ćwiczeń	
rozciągających,	 usprawniających,	 koordynujących	
równowagę	i	usprawniających	stabilność	postawy.	
W	 piśmiennictwie	 wykazano,	 że	 systematycznie	
stosowanie	Tai	Chi	poprawia	sprawność	równowagi	
u	pacjentów	z	zawrotami	i	zaburzeniami	równowagi	
w	wieku	podeszłym.	Tai	Chi	to	system	powolnych,	
spokojnych	 ruchów	 przypominających	 taniec.	 Te	
pochodzące	z	Dalekiego	Wschodu	ćwiczenia	wywo-
dzą	się	z	obserwacji	natury,	są	medytacją	w	ruchu	
[21].

kręgowego	są	względnymi	przeciwwskazaniami	do	
ćwiczeń.	Wiek,	styl	życia	oraz	sprawność	fizyczna	
to	czynniki,	które	powinny	być	brane	pod	uwagę	
przed	rozpoczęciem	leczenia	[3,4].
	 Rehabilitacja	zawrotów	głowy	i	zaburzeń	rów-
nowagi	dotyczy	obecnie	dwóch	kierunków:	terapii	
ruchowej	pobudzającej	procesy	kompensacji	zabu-
rzeń	układu	przedsionkowego	oraz	terapii	łagodnych	
położeniowych	zawrotów	głowy	ze	zmiany	położe-
nia	(ŁPZG).

Rehabilitacja pobudzająca proces kompensacji 
zaburzeń układu przedsionkowego

	 Celem	 rehabilitacji	 ruchowej	 w	 zawrotach	
głowy	 pochodnia	 błędnikowego	 jest	 pobudzenie	
mechanizmów	wyrównawczych	w	centralnej	części	
układu	 nerwowego,	 wykorzystujących	 olbrzymią	
plastyczność	 mózgu	 dzięki	 wieloneuronalnym	
połączeniom	 odpowiedzialnym	 za	 utrzymanie	
równowagi	ciała.	Najczęściej	stosowane	są	treningi	
habituacyjne,	 polegające	 na	 powtarzaniu	 ruchów	
prowokujących	dolegliwości	w	różnych	wariantach	
ułożenia	 głowy	 i	 ciała	 ze	 stabilizacją	 spojrzenia.	
Początkowo	 ćwiczenia	 wykonuje	 się	 na	 siedząco,	
następnie	na	stojąco	i	w	marszu	[5,6].	Wprowadzane	
są	również,	na	określonym	etapie	terapii,	ćwiczenia	
stymulujące	konflikt	wielosensoryczny	tj.	ruchome	
podłoże	i	otoczenie.	Coraz	częściej	wykorzystywane	
są	 w	tym	 celu	 techniki	 rzeczywistości	 wirtualnej	
[7,8].
	 Rehabilitacja	najczęściej	dotyczy	jednostronnego	
uszkodzenia	błędnika	potwierdzonego	jego	niedo-
władem	 lub	 osłabieniem	 pobudliwości	 w	 testach	
kalorycznych.	 W	 randomizowanych	 badaniach	
z	udziałem	 pacjentów	 wykazano,	 że	 rehabilitacja	
powinna	być	zaplanowana	w	zależności	od	rodzaju	
i	nasilenia	 zaburzeń,	 a	dla	uzyskania	najlepszego	
efektu	 rozpoczęta	w	odpowiednim	momencie	po	
uszkodzeniu.	Na	temat	wprowadzania	rehabilitacji	
w	 ostrej	 fazie	 po	 uszkodzeniu	 błędnika	 istnieją	
w	piśmiennictwie	 odmienne	 poglądy.	 Badania	
kliniczne	 nie	 wykazały	 statystycznie	 istotnych	
różnic	pomiędzy	pacjentami,	u	których	wdrożono	
rehabilitację	 przedsionkową	 w	ciągu	 pierwszych	
kilku	tygodni	po	przecięciu	nerwu	przedsionkowe-
go	w	porównaniu	z	pacjentami,	którzy	mieli	inne	
formy	leczenia	[9-12].	Przy	planowaniu	terapii	po	
nagłym	 uszkodzeniu	 błędnika	 należy	 brać	 pod	
uwagę	fakt	występowania	tendencji	do	samoistne-
go	wyleczenia.	Wiadomo	na	przykład,	że	procesy	
centralnej	kompensacji	i	zdrowienia	po	przecięciu	
nerwu	przedsionkowego	zajmują	około	3	miesięcy	
[1,5,9].	 Ośrodkowy	 układ	 nerwowy	 potrzebuje	
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Rehabilitacja łagodnych zawrotów głowy ze 
zmianą położenia

	 Drugi	kierunek	rehabilitacji	dotyczy	łagodnych	
zawrotów	głowy	ze	zmianą	położenia	(ŁPZG),	a	więc	
określonej	jednostki	chorobowej,	u	podstawy	której	
leżą	zaburzenia	kompleksu	kanałowo-osklepkowego	
w	uchu	wewnętrznym.	Trzeba	przy	tym	pamiętać,	
że	nie	każde	zawroty	wywołane	zmianą	położenia	
ciała	można	nazwać	ŁPZG.	Rozpoznanie	ŁPZG	musi	
być	poparte	wywiadem,	w	którym	pacjent	podaje	
chwilowe,	 zazwyczaj	 silne,	 krótkotrwałe	 zawroty	
o	charakterze	wirowym	(trwające	około	60	s).	Za-
wroty	te	wyzwala	zmiana	położenia	głowy	do	tzw.	
pozycji	krytycznej,	najczęściej	w	czasie	leżenia	czy	
spania,	schylania	się	lub	gwałtownego	podnoszenia	
ku	 górze,	 przy	 zwracaniu	 głowy	 raz	 w	 jedną	 raz	
w	drugą	stronę	np.	przy	przechodzeniu	przez	ulicę,	
odchyleniu	 głowy	 do	 tyłu	 podczas	 patrzenia	 ku	
górze	np.	sięganiu	do	położonej	wysoko	półki.
	 Teoria	 dotycząca	 etiopatogenezy	 ŁPZG	 zakła-
da,	 że	 fragmenty	oderwanych	otolitów	 (kryształy	
węglanu	wapnia)	z	woreczka	i	łagiewki	w	pewnych	
tzw.	krytycznych	ułożeniach,	przemieszczają	się	naj-
częściej	do	kanału	półkolistego	tylnego	lub	rzadziej	
bocznego.	Powoduje	to,	poprzez	działanie	sił	grawi-
tacji,	zmianę	właściwości	poruszającej	się	endolimfy	
lub	odchylenie	osklepka	i	nieadekwatne	pobudzenie	
receptorów	obwodowego	narządu	przedsionkowego	
w	 bańkach	 kanałów	 półkolistych.	 Wyzwala	 ono	
oczopląs	 i	 zawroty	 głowy.	 Jeżeli	 otolity	 przykleją	
się	do	narządu	osklepkowego	kanału	półkolistego,	
to	 mówimy	 wówczas	 o	 zjawisku	 cupulolithiasis,	
jeżeli	znajdują	się	w	kanale	zmieniając	bezwładność	
płynu	endolimfatycznego	 jest	 to	zjawisko	canalo-
lithiasis	 [22-24].	 Łagodne	 położeniowe	 zawroty	

głowy	najczęściej	dotyczą	najniżej	położonego	ka-
nału	półkolistego	tylnego,	rzadko	bocznego	i	tylko	
w	2-3%	górnego	czyli	przedniego.	Potwierdzeniem	
rozpoznania	ŁPZG	kanału	półkolistego	tylnego	jest	
dodatni	manewr	Dix-Hallpike’a	(ryc.	1).
		 Manewr	 polega	 na	 energicznym	 położeniu	
pacjenta	na	leżance	w	pozycji	krytycznej,	z	odpo-
wiednim	ułożeniem	głowy	i	obserwacji	oczopląsu	
oraz	 zawrotów	 głowy.	 Oczopląs	 obserwujemy	
w	uniemożliwiających	fiksację	wzrokową	okularach	
Frenzl’a.	 W	 okularach	 tych	 znajdują	 się	 powięk-
szające	 soczewki	 oraz	 oświetlenie	 gałek	 ocznych.	
Wyzwolony	oczopląs	musi	mieć	określoną	charakte-
rystykę,	aby	manewr	można	było	uznać	za	dodatni.	
Charakterystyczne	cechy	to:
•	oczopląs	 poziomo	 –	 obrotowy	 ku	 górze	 przy	

leżeniu	w	kierunku	uszkodzonego	ucha	
•	czas	utajenia	oczopląsu	3-15	s
•	czas	trwania	oczopląsu	około	20-40	s
•	wyczerpywanie	 się	 oczopląsu	 przy	 kolejnych	

manewrach
•	odwrócenie	kierunku	oczopląsu	po	powrocie	do	

pozycji	siedzącej.
	 U	pacjentów	z	ŁPZG	nie	ma	zaburzeń	słuchu,	
a	 wyniki	 badania	 elektronystagmograficznego	 są	
najczęściej	prawidłowe.	Przyczyny	położeniowych	
zawrotów	głowy	ze	zmiany	położenia	to	urazy	me-
chaniczne,	 infekcje,	 choroba	 Ménière’a,	 operacje	
ucha,	procesy	zwyrodnieniowe	ucha	wewnętrznego,	
ale	w	50%	przypadków	nie	udaje	się	określić	etio-
logii.	
	 Leczenie	ŁPZG	polega	na	wykonywaniu	manew-
rów	repozycyjnych.	Manewry	polegają	na	układaniu	
pacjenta	na	leżance	w	kolejnych	pozycjach,	w	któ-
rych	chory	pozostaje	około	3	minut.	Ułożenia	zależ-

Ryc.	1.	Manewr	Dix-Hallpike’a	–	zaburzenia	kompleksu	kanałowo-osklepkowego	w	uchu	prawym
1.	 Pozycja	siedząca
2.	 Pozycja	siedząca,	głowa	skręcona	o	45°	w	prawą	stronę
3.	 Energiczne	położenie	pacjenta	do	pozycji	leżącej	–	krytycznej,	głowa	nieznacznie	opuszczona	około	20°	poza	

krawędź	leżanki.

1 2 45° 3
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ne	są	od	płaszczyzn	kanałów	półkolistych	i	mają	na	
celu	przemieszczenie	wolnych	fragmentów	otolitów	
z	dobańkowej	części	kanału	półkolistego	do	łagiew-
ki	i	woreczka	przez	nieosklepkowy	koniec	kanału.	
W	zaburzeniach	dotyczących	kanału	półkolistego	
tylnego	najbardziej	 znanymi	 są	manewry	Epley’a	
i	Semont’a	[23,25].	Odsetek	wyleczeń	po	pierwszym	
manewrze	waha	się	od	50	do	90%.	W	przypadku	
nawrotu	zawrotów	głowy	manewr	można	powtó-
rzyć	do	trzech	razy.	Epley	[23]	stwierdził	ustąpienie	
objawów	u	90%	chorych	(ryc.	2).
	 Semont	 i	 wsp.	 [25]	 przedstawili	 około	 85%	
wyleczeń	po	jednym	a	90%	po	dwóch	manewrach	
(ryc.	3).
	 Serafini	i	wsp.	[26]	wykazali	całkowite	wylecze-
nie	po	wykonywaniu	manewru	w	około	50%-70%	
przypadków.	Inni	autorzy	podają	niższą	skuteczność	

terapii	[27].	W	warunkach	domowych	pacjenci	mogą	
wykonywać	ćwiczenia	zaproponowane	w	1980	roku	
przez	Brandta	i	Daroffa	[28].	Polegają	one	na	prze-
prowadzaniu	seriami	5-10	razy	dziennie,	szybkich	
zmian	 pozycji	 głowy	 i	 ciała	 w	 określonym	 przez	
terapeutę	kierunku	i	rytmie.	W	7-10	dniu	systema-
tycznych	ćwiczeń	u	większości	pacjentów	występuje	
poprawa.	Nawrót	dolegliwości	autorzy	stwierdzili	
tylko	u	2	z	66	chorych	poddanych	terapii.
	 W	 ŁPZG	 wywołanych	 zaburzeniami	 kanału	
półkolistego	bocznego	diagnostyka	polega	na	wy-
konywaniu	obrotowego	testu	supinacyjnego	(supine 
roll test).	 Dodatni	 test	 wywołuje	 zawroty	 głowy	
i	oczopląs	poziomy	(ryc.	4)	[22,24].	Leczenie	w	tym	
wypadku	polega	na	wykonywaniu	na	leżąco	sesjami,	
z	zatrzymywaniem	się,	obrotów	o	360°.	Manewry	te	
w	pewnych	modyfikacjach	nazywają	się	manewrami	
Lemperta,	obrotów	typu	rożna	–	barbecue	[24].

Ryc.	2.	Manewr	Epley’a	–	zaburzenia	kompleksu	kanałowo-osklepkowego	w	uchu	lewym
1.	 Pozycja	siedząca
2.	 Pozycja	siedząca,	głowa	skręcona	o	45°	w	lewą	stronę
3.	 Pacjent	energicznie	przechodzi	do	pozycji	leżącej	(105°)	z	głową	lekko	zwisająca	poza	krawędź	leżanki.	Pozostaje	

w	niej	20-30	s
4a.	Pacjent	skręca	głowę	o	90°	w	stronę	prawą	(w	stronę	ucha	zdrowego).	Pozostaje	w	niej	20-30	s
4b.	Pacjent	skręca	drugi	raz	głowę	o	90°	w	stronę	prawą	(wymaga	to	skręcenia	tułowia	w	stronę	prawą).	Pozostaje	

w	niej	20-30	s
5.	 Pacjent	siada	na	leżance.
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Ryc.	3.	Manewr	Semonta	–	zaburzenia	
kompleksu	 kanałowo-osklepkowego	
w	uchu	prawym
1.	 Pozycja	siedząca,	głowa	skręcona	

o	45°	w	prawą	stronę
2.	 Pacjent	 energicznie	 przechodzi	

do	pozycji	leżącej	na	boku	lewym	
(105°).	 Głowa	 pozostaje	 w	 tej	
samej	pozycji	tj.	 lekko	zwrócona	
ku	górze.	Pozostaje	w	 tej	pozycji	
30	s

3.	 Pacjent	energicznie	przechodzi	do	
pozycji	 leżącej	 na	 prawym	 boku	
(195°).	 Głowa	 pozostaje	 w	tej	
samej	pozycji	w	stosunku	do	tuło-
wia.	Pozostaje	w	tej	pozycji	30	s

4.	 Pacjent	siada	na	leżance

Ryc.	 4.	 Obrotowy	 test	 supinacyjny	
(supine roll test)	–	zaburzenia	komplek-
su	 kanałowo-osklepkowego	 w	uchu	
lewym
1.	 Kładziemy	pacjenta	na	leżance
2.	 Pacjent	 leży	 na	 leżance	 z	 głową	

skręconą	o	60º	w	stronę	prawą.
3.	 Energiczna	 zmiana	 –	przełożenie	

głowy	 pacjenta	 o	 120º	 w	 stronę	
lewą.

4.	 Energiczna	 zmiana	 –	przełożenie	
głowy	 pacjenta	 o	 120º	 w	 stronę	
prawą.
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