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Diagnostyka ró˝nicowa i leczenie zawrotów
g∏owy nale˝à do najtrudniejszych problemów
w codziennej praktyce lekarskiej, poniewa˝
vertigo jako objaw towarzyszy ró˝norodnym
procesom patologicznym, uszkadzajàcym narzàd
przedsionkowy albo w cz´Êci obwodowej, albo
w oÊrodkowej, a nierzadko na wielu poziomach
jednoczeÊnie. Oznacza to, ˝e zawrót g∏owy i zaburzenia równowagi mogà byç z jednej strony
skutkiem uszkodzenia oÊrodkowego uk∏adu
nerwowego na ka˝dym poziomie, z drugiej
zaÊ zaburzenia ucha wewn´trznego cz´sto sà
jedynie lokalnym objawem chorób ogólnoustrojowych. Czyni to diagnostyk´ ró˝nicowà
vertigo dziedzinà interdyscyplinarnà, wymagajàcà od lekarza laryngologa Êcis∏ej wspó∏pracy
ze sztabem specjalistów z zakresu m.in. kardiologii, neurologii, neurochirurgii, okulistyki,
radiologii, a nierzadko tak˝e psychiatrii.
Liczne przyczyny powodujà, ˝e leczenie
zawrotów g∏owy jest problemem skomplikowanym i niewdzi´cznym. Sà to: z∏o˝onoÊç patologii
le˝àcej u pod∏o˝a zg∏aszanych dolegliwoÊci,
przy ÊwiadomoÊci leczàcych, ˝e zawrót g∏owy
jest zawsze tylko objawem, nigdy zaÊ chorobà
per se, mo˝liwoÊç wielopoziomowego uszkodzenia w narzàdzie przedsionkowym, trudnoÊci
diagnostyczne dotyczàce przewa˝ajàcej liczby
pacjentów, wcià˝ niedoskona∏a wiedza na temat
mechanizmów oÊrodkowej kompensacji uszkodzenia i wreszcie brak „z∏otego Êrodka” farmakologicznego w terapii tego przykrego objawu.
Z naszym udzia∏em problem ten mo˝e staç
si´ jeszcze trudniejszy, jeÊli do farmakoterapii
zawrotów g∏owy przy∏o˝ymy wi´kszà wag´,
ni˝ w istocie powinniÊmy. Pragniemy z ca∏à
mocà podkreÊliç, ˝e leczenie farmakologiczne
jest tylko jednym z elementów procesu leczniczego, wa˝nym, ale nie jedynym. A zatem, jeÊli
leczeniu farmakologicznemu przydzielimy w∏aÊciwe mu miejsce, byç mo˝e oszcz´dzimy przynajmniej cz´Êci rozczarowaƒ sobie, a przede
wszystkim naszym chorym.

PHARMACOTHERAPY OF DIZZINESS
Treatment of dizziness is a challenge for even most
experienced physicians because of multipotential
etiology. Pharmacotherapy is only a part of
treatment process along with kinezytherapy and
rehabilitation. This article presents the rule of
pharmacological treatment either in acute or chronic
stage of dizziness, and treatment protocol used in
Meniere’s patients.
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vertigo w okresie ostrych objawów ni˝ do leczenia zawrotów przewlek∏ych, które sà najwi´kszym wyzwaniem dla lekarza zajmujàcego si´
tym problemem.
W leczeniu szoku przedsionkowego niemal
ka˝dy odnosi spektakularne sukcesy, poniewa˝
z jednej strony prawie natychmiast uruchamiajà
si´ procesy oÊrodkowej kompensacji uszkodzenia, z drugiej strony niemal wszystkie powszechnie stosowane w tym okresie leki o
dzia∏aniu sedatywnym wykazujà silne dzia∏anie
kliniczne. W znaczny sposób zmniejszajà one
nat´˝enie dominujàcego w tym okresie objawu,
tj. zawrotu g∏owy, po∏àczonego z równie ucià˝liwymi nudnoÊciami lub wymiotami.
Stosowanie leków objawowych, zmniejszajàcych nasilenie subiektywnego odczucia zawrotu g∏owy, pomimo ich znacznych niepo˝àdanych
skutków dzia∏ania na mechanizmy oÊrodkowej
kompensacji, jest jednak niezb´dne w okresie
tzw. szoku przedsionkowego, w którym chory
pozostaje w ostrej fazie uszkodzenia obwodowego. Objawy sk∏adajàce si´ na szok przedsionkowy wynikajà ze Êcis∏ego powiàzania uk∏adu
przedsionkowego i autonomicznego uk∏adu nerwowego. Sà to: wybitnie nasilone zawroty g∏owy
o charakterze wirowym, nudnoÊci, wymioty, nierzadko zaburzenia akcji serca, wahania ciÊnienia
i biegunka. Obiektywnym objawem zaistnia∏ych
zaburzeƒ jest oczoplàs, najcz´Êciej pora˝enny
(skierowany przeciwnie do uszkodzonej strony),
choç mo˝e byç tak˝e podra˝nieniowy (skierowany to˝stronnie do uszkodzenia). W tym okresie
mamy do czynienia z pacjentem ci´˝ko chorym,
le˝àcym w bezruchu, poniewa˝ ka˝dy ruch
g∏owy wzmaga dolegliwoÊci, cz´sto te˝ odwodnionym wskutek nasilonych wymiotów.
Pacjent z objawami szoku przedsionkowego
wymaga hospitalizacji, w razie potrzeby nawodnienia i uzupe∏nienia deficytów elektrolitowych.
Trzeba pami´taç, ˝e szok przedsionkowy to nie
tylko zawroty g∏owy i wymioty, ale tak˝e l´k
wynikajàcy z zachorowania i niezrozumienia
zaistnia∏ej sytuacji: vertigo to przera˝ajàca dla
chorego dolegliwoÊç. Rola lekarza nie ogranicza
si´ na tym etapie do podania leków. To od nas
chory oczekuje wsparcia i poczucia bezpieczeƒstwa, tym bardziej ˝e wi´kszoÊç chorych podejrzewa u siebie guz mózgu lub innà chorob´ neurologicznà o wyjàtkowo z∏ym rokowaniu. Przynajmniej w cz´Êci przypadków podejrzenia te
mo˝na z∏agodziç lub wykluczyç po zebraniu
wywiadu i wst´pnych badaniach diagnostycznych, przeprowadzonych jeszcze w Izbie Przyj´ç.
Chory w ostrym okresie objawów powinien

Zadaniem lekarza zajmujàcego si´ problematykà zawrotów g∏owy jest wykluczenie lub
potwierdzenie uszkodzenia w narzàdzie przedsionkowym, ustalenie lokalizacji uszkodzenia, postawienie ostatecznego rozpoznania i wdro˝enie
leczenia, które zmniejszy∏oby lub uwolni∏o chorego od dolegliwoÊci. Wspomniana ju˝ wielopoziomowoÊç uszkodzenia, ró˝norodnoÊç czynników
etiologicznych oraz mnogoÊç czynników mogàcych modulowaç naturalny przebieg oÊrodkowej
kompensacji powodujà, ˝e ˝aden z etapów procesu
diagnostycznego nie jest wolny od trudnoÊci i rozczarowaƒ zarówno dla lekarza, jak i dla chorego.
Tak˝e ostatni etap – skuteczne leczenie
zawrotów g∏owy – pozostaje powa˝nym wyzwaniem terapeutycznym. Dotyczy to w szczególnoÊci pacjentów z przewlek∏ymi zawrotami
g∏owy o niejasnej etiologii, wobec których
przyj´to stosowaç okreÊlenie vertigo originis
centralis e causa ignota, oraz pacjentów w wieku
podesz∏ym, u których oÊrodkowa kompensacja
np. po przebytym zapaleniu neuronu przedsionkowego cz´sto przebiega wolno lub nigdy
si´ nie dokonuje.
Wszystkie wymienione przyczyny sprawiajà,
˝e rzadko udaje si´ zastosowaç prawdziwie przyczynowe i w pe∏ni skuteczne leczenie. Znacznie
cz´Êciej zmuszeni jesteÊmy do wdro˝enia leczenia objawowego, uzupe∏nionego lekami o dzia∏aniu najprawdopodobniej przyczynowym, majàc jednak ÊwiadomoÊç, ˝e rzeczywista przyczyna dolegliwoÊci nadal pozostaje niejasna,
a skutecznoÊç zastosowanego leczenia mo˝e
nie byç satysfakcjonujàca. To w∏aÊnie najpewniej
jest przyczynà poszukiwania wcià˝ nowych
leków, których skutecznoÊç mamy okazj´ oceniaç w codziennej praktyce lekarskiej.
Leczenie farmakologiczne vertigo dzieli si´
na przyczynowe i objawowe. Przyk∏adem leczenia przyczynowego jest terapia antybiotykowa w przypadku ropnego lub ki∏owego zapalenia b∏´dnika czy stosowanie antykoagulantów
w niewydolnoÊci kr´gowo-podstawnej i leków
odwadniajàcych w chorobie Meniere’a. Tam,
gdzie to mo˝liwe, leczenie powinno uderzaç
w rzeczywistà, pierwotnà przyczyn´ choroby.
Niestety, w wi´kszoÊci przypadków leczenie,
jakie ordynujemy naszym chorym, mo˝emy
nazwaç najprawdopodobniej przyczynowym.
¸àczymy je z leczeniem objawowym, które
czasami jest jedynà propozycjà terapeutycznà,
jakà mamy do zaoferowania.
Wybór ordynowanych leków jest w du˝ej
mierze dyktowany okresem klinicznym choroby.
Znacznie ch´tniej przyst´pujemy do leczenia
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Ka˝dy z wymienionych neuroleptyków mo˝e
byç w ostrej fazie choroby podawany alternatywnie, ale si∏a dzia∏ania zale˝y oczywiÊcie
od drogi podania leku. Dotyczy to zarówno oczekiwanego efektu zmniejszenia vertigo, jak i niestety dzia∏aƒ niepo˝àdanych.
WÊród najwa˝niejszych dzia∏aƒ niepo˝àdanych tej grupy leków nale˝y wymieniç mo˝liwoÊç
wywo∏ania zespo∏u depresyjnego, drgawek (neuroleptyki obni˝ajà próg pobudliwoÊci drgawkowej
u chorych z padaczkà i chorobà alkoholowà),
ostrych dyskinezji, zaburzeƒ rytmu serca i spadków ciÊnienia t´tniczego, wzrostu ciÊnienia Êródga∏kowego, leukopenii, agranulocytozy oraz rzadziej
powik∏aƒ skórnych i w uk∏adzie hormonalnym.
Wybór leku neuroleptycznego jest zatem sprawà
rozsàdku: rozwa˝enia zysków i strat wynikajàcych
ze stosowanego leczenia. Nasuwa si´ oczywisty
wniosek, ˝e podanie tietylperazyny (Torecanu)
w czopkach b´dzie si´ wiàza∏o z mniejszym ryzykiem wystàpienia niepo˝àdanych dzia∏aƒ ni˝
po podaniu do˝ylnym lub domi´Êniowym, stàd te˝
jej powszechne stosowanie.
Drugà grup´ leków do stosowania objawowego w ostrej fazie uszkodzenia przedsionka
stanowià leki przeciwl´kowe (anksjolityki), spoÊród których najwa˝niejsze miejsce zajmujà
benzodwuazepiny. Znalaz∏y tu zastosowanie
przede wszystkim ze wzgl´du na silne dzia∏anie
sedatywne i przeciwemocjonalne. Leki z grupy
benzodwuazepin wykazujà te˝ silne dzia∏anie
przeciwdrgawkowe, a ich niekorzystny wp∏yw
na uk∏ad krà˝enia jest mniejszy ni˝ omawianych
wczeÊniej neuroleptyków. Mogà byç zatem podawane chorym z padaczkà lub chorobà alkoholowà oraz pacjentom z chorobami uk∏adu sercowo-naczyniowego. Z grupy benzodwuazepin
najcz´Êciej podawany jest diazepam (Relanium,
Valium), a w ostatnim czasie tak˝e midazolam
(Dormicum). Ten ostatni ze wzgl´du na koniecznoÊç wspó∏pracy z anestezjologiem stosowany
jest rzadziej w rutynowej praktyce. Relanium
podaje si´ w dawce 15–20 mg domi´Êniowo
2 razy dziennie. Dormicum do podawania do˝ylnego lub domi´Êniowego (amp. 5,0 mg/1 ml,
15 mg/1 ml) podane do˝ylnie w ma∏ych dawkach,
powoduje stan nazywany coscious sedation, który
polega na pe∏nym uspokojeniu chorego, z niepami´cià nast´pczà, jednak bez zaburzeƒ podstawowych czynnoÊci ˝yciowych. Ze wzgl´du
na du˝à lipofilnoÊç obu wymienionych leków
zaleca si´ ich podawanie w ostrej fazie choroby
raczej do˝ylne (pod kontrolà RR) ni˝ domi´Êniowo. Po podaniu domi´Êniowym leki te bardzo powoli wch∏aniajà si´ z miejsca podania i osiàgajà

przebywaç w zaciemnionym, wyciszonym pokoju. Nale˝y wyt∏umaczyç mu, ˝e w tym okresie
choroby wszelkie ruchy g∏owà i zmiana po∏o˝enia cia∏a mogà znacznie nasilaç dolegliwoÊci.
Szcz´Êliwie, oÊrodkowy uk∏ad nerwowy ma
ogromne zdolnoÊci kompensowania zaburzeƒ
uk∏adu przedsionkowego, powsta∏ych na ró˝nych jego poziomach, stàd objawy zwykle ust´pujà w ciàgu kilku, kilkunastu dni.
Okres szoku przedsionkowego nie sprzyja
szczegó∏owym badaniom diagnostycznym, dlatego post´powanie sprowadza si´ w tym okresie
do leczenia objawowego, hamujàcego czynnoÊç
oÊrodkowego uk∏adu nerwowego. Pozosta∏e leki
majà znaczenie wspomagajàce, dzia∏anie najprawdopodobniej przyczynowe, poza przypadkami
oczywistej etiologii bakteryjnej lub wirusowej.
W zwalczaniu objawów szoku przedsionkowego stosuje si´ z powodzeniem leki zmniejszajàce gwa∏towne uczucie zawrotu, objawy
wegetatywne, pobudzenie psychiczne, l´k
i uczucie zagro˝enia. Leki te oddzia∏ujà na
struktury zlokalizowane w rdzeniu przed∏u˝onym, podwzgórzu i uk∏adzie limbicznym.
Takie dzia∏anie wykazujà neuroleptyki, anksjolityki, leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji i leki cholinergiczne.
Neuroleptyki (chlorpromazyna, promazyna,
tietylperazyna, neuroleptoanalgezja) przez regulacj´ czynnoÊci emocjonalnych wykazujà
najsilniejsze dzia∏anie przeciwstresowe. Jest
ono skutkiem wp∏ywu na neurony i receptory
dopaminergiczne w strukturach uk∏adu limbicznego, kory mózgowej i podwzgórza, co w efekcie
znacznie niweluje stres psychiczny chorego.
Dzia∏anie przeciwwymiotne wynika z wp∏ywu
na chemoreceptory opuszki, a dzia∏anie sedatywne jest zwiàzane z blokowaniem receptorów
alfa-1 i receptorów histaminowych.
Do powszechnie stosowanych neuroleptyków
nale˝à: chlorpromazyna (Fenactil), podawana domi´Êniowo w dawce 25–50 mg co 6 godzin, promazyna do podawania do˝ylnego i domi´Êniowego
w dawce 50 mg co 6–8 godzin, tietylperazyna
(Torecan) w dawce 6,5 mg co 8 godzin do stosowania do˝ylnego, domi´Êniowego, podskórnego
i w czopkach doodbytniczych. Najbardziej skuteczna w leczeniu objawów szoku przedsionkowego
by∏aby neuroleptoanalgezja (droperidol + fentanyl),
jednak mo˝liwoÊç wystàpienia kurczu krtani,
zaburzeƒ oddychania i gwa∏townych spadków
RR, wymagajàcych wspó∏pracy z anestezjologiem,
powoduje, ˝e neuroleptoanalgezja rzadko lub
w ogóle nie jest stosowana w leczeniu zawrotów
g∏owy, niezale˝nie od fazy choroby.

5

w okresie szoku przedsionkowego podajemy
tak˝e inne leki, o dzia∏aniu najprawdopodobniej
naczyniowym, dlaczego leki o dzia∏aniu objawowym stosujemy tylko w pierwszych dniach
od czasu wystàpienia objawów i dlaczego tak
istotne jest jak najszybsze uruchomienie pacjenta, jeszcze w okresie, gdy pozostaje on w ∏ó˝ku.
Wszystkie opisane leki wykazujà silne dzia∏anie sedatywne na OUN, dzi´ki czemu znalaz∏y
zastosowanie w zwalczaniu podstawowego objawu w ostrym okresie choroby, tj. silnego zawrotu g∏owy.
To samo dzia∏anie z punktu widzenia d∏ugofalowego leczenia przyczyn zawrotów g∏owy
jest jednak niekorzystne, poniewa˝ w znaczàcy
sposób upoÊledza naturalne procesy naprawcze
w narzàdzie przedsionkowym, czyli przebieg
oÊrodkowej kompensacji uszkodzenia, rozgrywajàcej si´ na poziomie jàder przedsionkowych
w pniu mózgu. Oznacza to, ˝e leki objawowe
u chorych z ostrymi zawrotami g∏owy powinny
byç podawane tak d∏ugo, jak to konieczne, ale
odstawione tak szybko, jak to mo˝liwe. Leczenie
lekami tej grupy poza okresem ostrych, dokuczliwych objawów z jednej strony opóênia proces
oÊrodkowej kompensacji, a tym samym odwleka
moment powrotu chorego do stanu klinicznej
równowagi, z drugiej zaÊ nara˝a go na wystàpienie objawów niepo˝àdanych i wyd∏u˝a proces
diagnostyczny. Nale˝y przypomnieç, ˝e badanie
pobudliwoÊci przedsionków mo˝liwe jest
po okresie oko∏o 7 dni po odstawieniu jakichkolwiek leków sedatywnych.
Po sukcesach terapeutycznych okresu szoku
przedsionkowego stajemy przed prawdziwie
trudnym zadaniem leczenia zawrotów o d∏ugotrwa∏ym przebiegu. TrudnoÊci dotyczà zarówno
przypadków braku oczekiwanej kompensacji,
np. po przebytym zapaleniu neuronu przedsionkowego, jak i zawrotów g∏owy o znanej lub
nieznanej etiologii, utrzymujàcych si´ przez
d∏ugi czas.
JeÊli przeanalizujemy poszczególne przyczyny prowadzàce do zawrotów g∏owy (tab. 1),
to uderzajàca jest liczba przypadków, których
przyczyny wystàpienia nie znamy, pomimo d∏ugotrwa∏ej obserwacji chorego i przeprowadzonej
diagnostyki – jest ich 24%. Równowa˝ne liczebnie grupy stanowià chorzy z szeroko poj´tymi
zaburzeniami naczyniowymi OUN i ucha wewn´trznego oraz z ∏agodnym, po∏o˝eniowym
zawrotem g∏owy.
Du˝a grupa pacjentów zg∏asza si´ z zawrotami g∏owy po przebytych urazach g∏owy i kr´gos∏upa szyjnego, ale prawdziwy problem stanowià

w surowicy st´˝enie mniejsze nawet ni˝ po podaniu doustnym. To ostatnie jednak, ze wzgl´du
na cz´sto towarzyszàce wymioty, jest oczywiÊcie
nieuzasadnione i Êwiadczy o braku wyobraêni.
W∏àczajàc leki z grupy benzodwuazepin trzeba
pami´taç o dzia∏aniach niepo˝àdanych tych preparatów. Do najwa˝niejszych nale˝y ryzyko
szybkiego uzale˝nienia, rozwój tolerancji, a tak˝e zaburzenia pami´ci i reakcje alergiczne.
Kolejnà grup´ leków stosowanych w zwalczaniu objawów szoku przedsionkowego sà leki
przeciwhistaminowe pierwszej generacji. W du˝ym stopniu przechodzà one do oÊrodkowego
uk∏adu nerwowego i wykazujà bardzo wyraênie
zaznaczone dzia∏anie cholinolityczne (blokowanie receptorów muskarynowych). Najwi´ksze
dzia∏anie hamujàce zawroty g∏owy wykazuje
prometazyna (Diphergan) podawana domi´Êniowo lub do˝ylnie w dawce 50 mg co 12 godzin.
Pozosta∏e leki tej grupy, jak dimenhydrinat
(Aviomarin), hydroksyzyna czy klemastyna sà
stosowane z powodzeniem w zwalczaniu objawów choroby lokomocyjnej lub w zawrotach
o mniejszym nasileniu. Ta ostatnia stosowana jest tak˝e ch´tnie jako lek antyalergiczny.
Leki przeciwhistaminowe pierwszej generacji
sà mniej toksyczne od neuroleptyków i benzodwuazepin, ale wykazujà tak˝e s∏absze dzia∏anie
kliniczne. Wyjàtek stanowi Diphergan, który
podawany domi´Êniowo dzia∏a silniej ni˝ benzodwuazepiny. Wszystkie wymienione leki przeciwhistaminowe dzia∏ajàc depresyjnie na OUN,
hamujà równie˝ proces oÊrodkowej kompensacji, dlatego te˝ ich stosowanie w leczeniu objawów szoku przedsionkowego powinno byç
ograniczone do minimum.
Do grupy leków objawowych nale˝y tak˝e
skopolamina (dzia∏anie cholinergiczne), wykazujàca bardzo silne dzia∏anie hamujàce w OUN. Ze
wzgl´du jednak na atropinopodobne dzia∏ania
niepo˝àdane skopolaminy, takie jak zaburzenia
akomodacji, zaparcia, suchoÊç w jamie ustnej,
lek ten rzadko jest stosowany w leczeniu zawrotów g∏owy. Skopolamina ponadto mo˝e wywo∏ywaç stany depresyjne, zw∏aszcza u ludzi starszych. Skopolamina w postaci plastrów na skór´
mo˝e byç stosowana w zapobieganiu kinetozom,
zw∏aszcza przed podró˝à samolotem.
JeÊli przypomnimy sobie czynniki wp∏ywajàce na przebieg oÊrodkowej kompensacji uszkodzenia, to z ∏atwoÊcià wymienimy takie, jak
sprawnoÊç OUN, sprawnoÊç narzàdu wzroku
i proprioceptorów czucia g∏´bokiego, wiek, aktywnoÊç ruchowa, leki i Êrodki toksyczne, oraz
inne. To t∏umaczy chocia˝ cz´Êciowo, dlaczego
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zawrotów g∏owy, na podobieƒstwo poradni
audiologicznych, alergologicznych czy foniatrycznych, w których pracowa∏by sztab specjalistów w sposób szczególny zainteresowanych
problemem.
Reakcje emocjonalne w odpowiedzi na d∏ugotrwa∏e zawroty g∏owy, zw∏aszcza nie poddajàce si´ leczeniu, sà niemal sta∏ym objawem
towarzyszàcym naszym chorym. Nie ulega wàtpliwoÊci, ˝e subiektywne poczucie inwalidztwa
zwiàzane z zawrotami ró˝ni si´ u poszczególnych chorych i zale˝y od wielu czynników, takich
jak konstrukcja psychiczna, czynniki zewn´trzne
zawodowe i socjalne. Chory z przewlek∏ymi
zawrotami g∏owy silnie motywowany do aktywnoÊci spo∏ecznej i zawodowej traktuje swój
problem raczej jako dysfunkcj´ ni˝ g∏´bokie
upoÊledzenie. Dla odmiany pacjent z chorobà
Meniere’a, który dozna∏ dwóch silnych ataków,
nawet z dwumiesi´cznym okresem zupe∏nej remisji, oczekujàc na kolejny atak, traktuje swojà
chorob´ jak ci´˝kie inwalidztwo.
W USA (Johnson i Newman, 1992) opracowano skal´ indywidualnego stopnia upoÊledzenia, opartà na ankiecie zawierajàcej 25 pytaƒ.
Pytania te dotyczà ró˝nych aspektów codziennej
aktywnoÊci pacjenta i pozwalajà na rozró˝nienie,
czy poczucie inwalidztwa wynika rzeczywiÊcie
z dysfunkcji uk∏adu przedsionkowego, czy z zaburzeƒ emocjonalnych, wtórnych do zaistnia∏ych dolegliwoÊci. Zaskakujàca okaza∏a si´ liczba
chorych, którzy przy niewielkim ograniczeniu
sprawnoÊci fizycznej prezentujà g∏´bokie zaburzenia emocjonalne i zaburzenia nastroju, co
czyni ich inwalidami. W odniesieniu do tych chorych psychoterapia wydaje si´ post´powaniem
z wyboru.

ci, których dolegliwoÊci utrzymujà si´ d∏ugo
po zaistnia∏ym urazie. Znane sà przypadki zespo∏ów pourazowych, w których wyniki wszystkich
testów diagnostycznych wypadajà prawid∏owo
(co najwy˝ej chorzy ci prezentujà utrzymujàcy
si´ oczoplàs po∏o˝eniowy jako jedyny widoczny
skutek przebytego urazu), natomiast dolegliwoÊci utrzymujà si´ przez pó∏ roku, rok, a nawet 2
lata po urazie. Dla przypomnienia zwracamy
uwag´ na cz´stoÊç wyst´powania tzw. klasycznych jednostek otoneurologicznych w ogólnej
populacji chorych z zawrotami g∏owy. I choç
cz´stoÊç ich wyst´powania jest niepomiernie
mniejsza ni˝ np. zaburzeƒ naczyniowych, to nie
znaczy, ˝e stanowià one mniejszy problem diagnostyczny czy terapeutyczny.
Tabela 1. Cz´stoÊç wyst´powania wybranych
przyczyn zawrotów g∏owy w ogólnej populacji
chorych z vertigo (K. Piercha∏a, 1998).
Vertigo e causa ignota

23,9%

Zaburzenia naczyniowe OUN
i ucha wewn´trznego

15,2%

¸agodny, po∏o˝eniowy zawrót g∏owy

15,2%

Skutki urazów czaszki
i kr´gos∏upa szyjnego

14,9%

Choroba Meniere’a

3,3%

Zapalenie neuronu przedsionkowego

2,8%

Guz nerwu VIII i kàta m-m

1,5%

Ró˝norodnoÊç najcz´stszych przyczyn zawrotów g∏owy uzasadnia pytanie: na czym powinno polegaç leczenie zawrotów g∏owy? Czy
istnieje standard post´powania?
W przypadku zawrotów g∏owy o nieznanej
etiologii lub zawrotów o pod∏o˝u naczyniowym
rola lekarzy prowadzàcych chorych z vertigo
sprowadza si´ do koordynacji procesu leczniczego. JeÊli mówimy, ˝e zawroty g∏owy sà dziedzinà
interdyscyplinarnà, to m.in. po to, aby wspólnie
z lekarzami innych specjalnoÊci, nie wy∏àczajàc
psychologów czy psychiatrów, wspólnie to rozpoznanie i leczenie ustalaç. Najbardziej spektakularnym przyk∏adem jest leczenie zawrotów
g∏owy w przebiegu nadciÊnienia t´tniczego.
Z ca∏à mocà nale˝y podkreÊliç: nie ma leczenia
zawrotów g∏owy w przebiegu nadciÊnienia bez
leczenia nadciÊnienia, nie ma leczenia zawrotów
g∏owy w przebiegu zaburzeƒ hormonalnych
okresu klimakterium bez wspó∏pracy i pomocy
lekarza ginekologa endokrynologa! Idea∏em
by∏oby wi´c stworzenie odr´bnych poradni

REHABILITACJA PRZEDSIONKOWA
Teorie dotyczàce kompensacji przedsionkowej wesz∏y do praktyki klinicznej w 1940 r., kiedy to Sir Terence Cawthorne i dr Harold Cooksey
opracowali çwiczenia przedsionkowe, zwane
póêniej çwiczeniami Cawthorne’a i Cookseya,
które do dziÊ stanowià podstaw´ rehabilitacji
przedsionkowej. Opracowanie tych çwiczeƒ by∏o
w g∏ównej mierze empiryczne, oparte na obserwacjach pacjentów i analizie wp∏ywu stosowanych çwiczeƒ na popraw´ stanu równowagi
po przebytym jednostronnym uszkodzeniu
przedsionka i po urazach g∏owy. åwiczenia
Cawthorne’a i Cookseya zyska∏y jednak powszechnà aprobat´ dopiero 30 lat póêniej, kiedy
badania doÊwiadczalne na zwierz´tach potwierdzi∏y jednoznacznie korzystny wp∏yw ruchu
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niepowodzenia. Uwa˝a si´, ˝e motywacja, koncentracja na leczeniu, zaanga˝owanie i zainteresowanie problemem sà kluczowymi czynnikami
w powodzeniu procesów kompensacji.
Ustalenie w∏aÊciwego czasu rozpocz´cia leczenia jest istotnym czynnikiem warunkujàcym
powodzenie rehabilitacji przedsionkowej. Badania doÊwiadczalne na zwierz´tach pokaza∏y, ˝e
im szybciej jest wprowadzana, tym lepsze sà
ostateczne wyniki terapii. Wspó∏czesne çwiczenia ruchowe i manewry uwalniajàce, stosowane
w leczeniu pacjentów z zaburzeniami uk∏adu
przedsionkowego, obejmujà:
– program çwiczeƒ uk∏adowych,
– program çwiczeƒ indywidualnych,
– specyficzne manewry uwalniajàce w przypadkach ∏agodnego, po∏o˝eniowego zawrotu
g∏owy, wynikajàcego z patologii kana∏u pó∏kolistego poziomego, przedniego i tylnego.
Szczegó∏owe omawianie poszczególnych zestawów çwiczeƒ przedsionkowych wykracza poza ramy tego opracowania. Pragniemy jednak
zwróciç uwag´, ˝e rehabilitacja przedsionkowa
jest najwa˝niejszym elementem leczenia chorych z zawrotami g∏owy. Szczególnie zainteresowanych odsy∏amy do monografii prof. dr hab.
med. Lucyny PoÊpiech, która ukaza∏a si´ nak∏adem jednego z kolejnych numerów Biblioteczki
Prospera Meniere’a.

i bodêców wzrokowych na przebieg kompensacji
przedsionkowej. Wspó∏czesne rozumienie rehabilitacji przedsionkowej opiera si´ na koncepcji,
˝e uk∏ad przedsionkowy ma zdolnoÊç adaptacji
i rekalibracji odruchów przedsionkowych przez
substytucj´ pobudzeƒ zmys∏owych, odpowiedzi
motorycznych i odpowiednich strategii s∏u˝àcych niwelowaniu objawów uszkodzenia narzàdu przedsionkowego.
Rozpocz´cie rehabilitacji przedsionkowej
powinno byç poprzedzone szczegó∏owà ocenà
chorego. Ocena ta obejmuje:
– OkreÊlenie przyczyny uszkodzenia funkcji
narzàdu przedsionkowego w celu ustalenia w∏aÊciwego leczenia, np. farmakologicznego leczenia
choroby Meniere’a lub leczenia chirurgicznego
w przypadku guza kàta mostowo-mó˝d˝kowego.
– OkreÊlenie rozleg∏oÊci i typu uszkodzenia
narzàdu przedsionkowego. Jest to zasadniczy
element wyboru w∏aÊciwego typu rehabilitacji
przedsionkowej. Na przyk∏ad, manewr Epleya
jest w∏aÊciwym rodzajem terapii w przypadkach
izolowanego wyst´powania BPPV, jednak˝e
przy wspó∏istnieniu innych uszkodzeƒ w obr´bie
obwodowego narzàdu przedsionkowego rehabilitacja powinna byç rozszerzona o odpowiedni
zestaw çwiczeƒ. W przypadkach obustronnego
uszkodzenia b∏´dników rehabilitacja przedsionkowa powinna opieraç si´ na substytucji sygna∏ów wzrokowych i somatosensorycznych.
– Eliminacj´ dodatkowych czynników, które
mogà niekorzystnie wp∏ywaç na przebieg
kompensacji oÊrodkowej, np. operacja zaçmy
w celu poprawy ostroÊci widzenia, wprowadzenie dodatkowej terapii, np. terapii behawioralnej u chorych z zaburzeniami psychologicznymi, çwiczeƒ oddechowych i relaksacyjnych
u chorych z zespo∏em hiperwentylacji.
– Ocen´ ró˝norodnych problemów zdrowotnych i poziomu aktywnoÊci chorego. Istnieje
znaczna zmiennoÊç mechanizmów wypracowywanych dla osiàgni´cia kompensacji, dlatego te˝
program rehabilitacji musi uwzgl´dniaç rodzaj
i stopieƒ uszkodzenia oraz potencjalnà zdolnoÊç
chorego do procesów kompensacji oÊrodkowej.
– Prognozowanie, np. ust´powanie objawów
w przypadkach oÊrodkowych zaburzeƒ przedsionkowych trwa d∏u˝ej ni˝ w przypadkach
„czystego” deficytu obwodowego.
Przed rozpocz´ciem rehabilitacji niezb´dne
jest okreÊlenie zdolnoÊci chorego do aktywnej
wspó∏pracy. Z tego wzgl´du nale˝y mu mo˝liwie
jak najdok∏adniej wyjaÊniç przyczyn´ i natur´
objawów, cel leczenia rehabilitacyjnego, a tak˝e
realny czas leczenia, korzyÊci i ewentualne

KATAMNEZA
Jak wiadomo, kluczem do w∏aÊciwego leczenia jest ustalenie rozpoznania. Jak pokaza∏a analiza retrospektywna materia∏u Pracowni ENG
Kliniki Otolaryngologii AM w Warszawie, d∏ugotrwa∏a obserwacja pacjentów z pierwotnie
nieustalonym rozpoznaniem, których jedynà
dolegliwoÊcià by∏y zawroty g∏owy, pozwoli∏a
na ustalenie, ˝e u cz´Êci tych chorych zg∏aszane
zawroty g∏owy by∏y pierwszym objawem takich
stanów, jak: zaburzenia naczyniowe w szerokim
uj´ciu, choroba Meniere’a, guz n. VIII, choroby
metaboliczne, zaburzenia czynnoÊciowe, SM,
padaczka skroniowa czy guz mózgu. Niestety,
u wi´kszoÊci tych chorych katamneza tego rozpoznania nie wnios∏a, co jednak nie zwalnia
z obowiàzku prowadzenia d∏ugofalowej obserwacji tych chorych.
FARMAKOTERAPIA
Jest oczywiste, ˝e w terapii zawrotów g∏owy
nie ma „z∏otego Êrodka” farmakologicznego,
a wi´kszoÊç leków stosowana jest alternatywnie.
Przyst´pujàc zatem do wyboru leku, warto rozwa˝yç kilka czynników, takich jak skutecznoÊç,
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nale˝y tak˝e nimodypina (Nimotop), zwi´kszajàca znamiennie przep∏yw mózgowy i prawdopodobnie tak˝e przep∏yw w uchu wewn´trznym.
Jej zasadnicze dzia∏anie wynika z zapobiegania
wysokiemu st´˝eniu wapnia wewnàtrzkomórkowego podczas ostrego niedokrwienia i zwiàzanych z tym nieprawid∏owym procesom metabolicznym prowadzàcym do Êmierci komórki
nerwowej. Nimodypina podawana do˝ylnie mo˝e jednak wywo∏aç groêne dla ˝ycia spadki RR
i zaburzenia rytmu serca, stàd jej stosowanie
w praktyce laryngologa jest ograniczone.
Preparaty pentoksyfiliny, nale˝àce do grupy
metyloksantyn (Trental, Polfilin, Agapurin),
usprawniajà mikrokrà˝enie przede wszystkim
przez zmniejszenie lepkoÊci krwi i dzia∏anie
antyagregacyjne, przez co zwi´ksza si´ poda˝
tlenu do tkanek w rejonach zaopatrywanych
przez np. zmienione mia˝d˝ycowo naczynia.
Niektórzy uwa˝ajà, ˝e metyloksantyny wykazujà
dzia∏anie zwiotczajàce mi´Ênie g∏adkie naczyƒ.
Preparaty te mogà jednak powodowaç znaczne
spadki RR, zaburzenia ze strony przewodu pokarmowego, bóle dusznicowe przy zbyt szybkim
podawaniu pozajelitowym oraz odczyny skórne.
W regulacji ∏o˝yska naczyniowego ucha wewn´trznego bierze tak˝e udzia∏ uk∏ad adrenergiczny, stàd próby stosowania leków blokujàcych
receptory alfa-adrenergiczne w celu rozszerzenia naczyƒ b∏´dnika. Takim lekiem jest powszechnie stosowana nicergolina, zawierajàca
syntetycznà pochodnà sporyszu. Uwa˝a si´,
˝e nicergolina zwi´ksza przep∏yw, zw∏aszcza
w naczyniach mózgowych, oraz wzmaga zu˝ycie
tlenu i glukozy przez komórki OUN. Wykazuje
ponadto dzia∏anie antyagregacyjne. Jednak
niektórzy autorzy poddajà w wàtpliwoÊç skutecznoÊç nicergoliny. Przy zbyt szybkim jej podawaniu do˝ylnym mo˝e wystàpiç gwa∏towny
spadek ciÊnienia t´tniczego.
Du˝ym powodzeniem w leczeniu przewlek∏ych zawrotów g∏owy cieszy si´ obecnie
betahistyna (Betaserc). Jest antagonistà presynaptycznych receptorów H3 i agonistà postsynaptycznych receptorów H1 i H2. Jej dzia∏anie
wynika z biologicznej aktywnoÊci histaminopodobnej, której przypisuje si´ dzia∏anie rozszerzajàce naczynia wi´zad∏a spiralnego i prà˝ka naczyniowego, usprawnienie krà˝enia tylnojamowego,
zw∏aszcza u osób starszych z objawami niewydolnoÊci kr´gowo-podstawnej, oraz wzrost aktywnoÊci jàder przedsionkowych – a zatem korzystny
wp∏yw na przebieg kompensacji oÊrodkowej.
Uwa˝a si´, ˝e betahistyna sta∏a si´ prze∏omem
w leczeniu choroby Meniere’a.

bezpieczeƒstwo i ewentualne dzia∏ania niepo˝àdane zalecanego preparatu.
Analiza materia∏u Pracowni ENG Kliniki
Otolaryngologii AM w Warszawie pokaza∏a, ˝e
szeroko rozumiane zaburzenia naczyniowe nale˝à
do najcz´stszych przyczyn zawrotów g∏owy
w ogólnej populacji chorych z tym typem dolegliwoÊci. Co wi´cej, najliczniejszà grup´, wy∏onionà wskutek d∏ugotrwa∏ej katamnezy z grupy
chorych z vertigo e causa ignota stanowili w∏aÊnie ci, których dolegliwoÊci wynika∏y z zaburzeƒ uk∏adu sercowo-naczyniowego. Dane te
t∏umaczà powszechne i s∏uszne skàdinàd przekonanie o cz´stoÊci naczyniopochodnych zawrotów g∏owy i celowoÊci stosowania leków tzw.
naczyniowych. Wokó∏ skutecznoÊci tych leków
wcià˝ toczy si´ dyskusja, poniewa˝ z jednej strony brak jest niezbitych dowodów na ich dzia∏anie
rozszerzajàce ∏o˝ysko naczyniowe OUN, które
charakteryzuje si´ swoistà autoregulacjà. Z drugiej zaÊ strony trudno w sposób nie budzàcy
wàtpliwoÊci odpowiedzieç, czy poprawa stanu
klinicznego jest skutkiem przyjmowania leków,
czy te˝ wynikiem toczàcych si´ procesów kompensacji. Wydaje si´ te˝ wàtpliwe stosowanie
przez d∏ugi czas leków rozszerzajàcych naczynia
u osób starszych, z objawami zaawansowanej
mia˝d˝ycy naczyƒ mózgowych. Niemniej jednak
leki naczyniowe nale˝à do najcz´Êciej przepisywanych, co Êwiadczy o przekonaniu, ˝e
usprawniajà funkcjonowanie OUN. Do najpowszechniej stosowanych leków naczyniowych
nale˝à: blokery kana∏u wapniowego, metyloksantyny, adrenolityki i pochodne histaminy.
SkutecznoÊç blokerów kana∏u wapniowego
w leczeniu zawrotów g∏owy wynika z ich dzia∏ania rozszerzajàcego naczynia mózgowe, jednak
przy d∏ugim ich stosowaniu nie sà wolne od dzia∏aƒ niepo˝àdanych, do których przede wszystkim nale˝y dzia∏anie sedatywne, a zatem mogà
one wp∏ywaç na przebieg oÊrodkowej kompensacji uszkodzenia. Trzeba wi´c braç pod uwag´
mo˝liwoÊç nawrotu u chorego, który w przesz∏oÊci przeby∏ ostry incydent zawrotów g∏owy. SennoÊç wyst´puje u 20% chorych przyjmujàcych
cinnaryzyn´ (podczas jej przyjmowania obowiàzuje zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych). Cinnaryzyna, zw∏aszcza u osób starszych
mo˝e wywo∏ywaç stany depresyjne, dyskinezje
i objawy parkinsonizmu. Stwierdzany czasami
przyrost masy cia∏a wynika z jej dzia∏ania przeciwhistaminowego. Dlatego coraz cz´Êciej jest
zast´powana przez flunaryzyn´, która przy tej
samej skutecznoÊci klinicznej wykazuje mniejsze dzia∏ania niepo˝àdane. Do tej samej grupy
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Wa˝ne w terapii zawrotów g∏owy sà tak˝e
leki wykazujàce dzia∏anie antyagregacyjne.
Uwa˝a si´, ˝e w celu usprawnienia mikrokrà˝enia mózgowego wi´ksze znaczenie ma dzia∏anie
antyagregacyjne ni˝ samo rozszerzenie naczyƒ
mózgowych. Dzia∏anie takie wykazujà omówione
ju˝ uprzednio leki, takie jak Trental czy nicergolina. Dzia∏anie antyagregacyjne wykazujà tak˝e
pochodne kwasu nikotynowego, którego dzia∏anie rozszerzajàce naczynia jest poddawane
w wàtpliwoÊç. Kolejnym lekiem o dzia∏aniu antyagregacyjnym jest wyciàg z mi∏orz´bu japoƒskiego (Tanakan, Ginkofar, Bilobil), stosowany
zw∏aszcza u osób w wieku podesz∏ym, z uwagi
na brak udowodnionych dzia∏aƒ niepo˝àdanych.
LiÊcie mi∏orz´bu japoƒskiego zawierajà substancje czynne (glikozydy flawonoidowe i terpeny),
które w badaniach in vitro zmniejszajà agregacj´
p∏ytek krwi, majà w∏aÊciwoÊci antyoksydacyjne
i przez zapobieganie peroksydacji t∏uszczów mogà dzia∏aç ochronnie na Êcian´ naczyƒ. Nie ma
jednak dostatecznej liczby obiektywnych badaƒ
ich skutecznoÊci klinicznej w leczeniu zawrotów
g∏owy. Nie wszystkie wyciàgi z mi∏orz´bu sà
standaryzowane. Wszystkie oceny przedkliniczne i kliniczne dotyczà zwiàzku o nazwie
EGb 761, sk∏adajàcego si´ z kilkudziesi´ciu
substancji chemicznych wyodr´bnionych w wieloetapowym procesie produkcyjnym. EGb 761
zawiera 24% heterozydów ginko (flawonoidów)
i 6% ginkolidów bilobalidu (terpenów). Tak standaryzowanym preparatem na naszym rynku jest
Tanakan. EGb 761 jest stosowany g∏ównie u ludzi starszych jako lek wspomagajàcy. Nie zaburza kompensacji przedsionkowej, jest lekiem
praktycznie bez dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Nieopisane dotychczas dzia∏ania niepo˝àdane w postaci powik∏aƒ krwotocznych mogà teoretycznie
wystàpiç przy jednoczesnym podawaniu innych
leków antyagregacyjnych i po przekroczeniu
dawki 120 mg/dob´. EGb 761 podawany jest
w dawce 40 mg doustnie (1 tabletka lub 1 ml
roztworu) 3 razy dziennie przez 3 miesiàce.
Wadà leku jest jego wysoka cena.
Leki, których zasadniczym zadaniem jest
dzia∏anie antyagregacyjne to kwas acetylosalicylowy (Aspiryna) i tiklopidyna (Ticlid). Aspiryn´
w profilaktyce zmian naczyniowych OUN stosuje
si´ w dawce 325 mg/dob´. U osób z nadwra˝liwoÊcià na kwas acetylosalicylowy stosuje si´
Ticlid, jednak wià˝e si´ to z mo˝liwoÊcià wystàpienia agranulocytozy, a zatem obwiàzuje okresowa kontrola obrazu krwi. Nie trzeba dodawaç,
˝e powik∏aniem stosowania obu tych leków jest
niebezpieczeƒstwo wystàpienia groênych dla

˝ycia krwawieƒ i krwotoków z przewodu pokarmowego.
Logiczne wydaje si´ stosowanie w zaburzeniach naczyniowych OUN lub w stanach
po urazach czaszki leków wykazujàcych dzia∏anie cytoprotekcyjne, tj. ochronne przed skutkami uszkodzenia, g∏ównie niedokrwienia.
Pierwsze leki o dzia∏aniu ochronnym okreÊlano
jako nootropowe, od nazwy preparatu piracetamu – Nootropilu. Do leków tych nale˝à równie˝
wczeÊniej wprowadzone do lecznictwa – meklofenoksat (Centrophenoxin) i pirytinol (Enerbol) –
oba o nieudokumentowanej skutecznoÊci klinicznej. Nootropil wykazuje podwójny mechanizm dzia∏ania, tzn. z jednej strony usprawnia
mikrokrà˝enie mózgowia przez dzia∏anie antyagregacyjne i znoszenie skurczu drobnych naczyƒ, z drugiej strony zaÊ poprawia metabolizm
komórki nerwowej. Dzia∏anie na poziomie komórki polega na zwi´kszeniu liczby receptorów
i zwi´kszeniu powinowactwa do neuroprzekaêników. Ponadto usprawnia i modeluje neuroprzekaênictwo na poziomie synapsy oraz dzia∏a
wewnàtrzkomórkowo, doskonalàc metabolizm
tlenowy. Do leków cytoprotekcyjnych nale˝y
tak˝e trimetazydyna (Preductal), której zasadniczym dzia∏aniem jest ochrona procesów metabolicznych niedokrwionej komórki, dzi´ki czemu
znalaz∏a zastosowanie w leczeniu choroby wieƒcowej, w profilaktyce zaburzeƒ naczyniowych
OUN. Istniejà te˝ opinie, ˝e mo˝e wywieraç
korzystne dzia∏anie w chorobie Meniere’a.
W leczeniu zawrotów g∏owy stosuje si´
tak˝e doÊç powszechnie leki o wàtpliwej skutecznoÊci klinicznej. Do tej grupy zalicza si´ pochodne kwasu nikotynowego (Provasan, Sadamin, Nicotol, wit. PP), które w terapii vertigo
praktycznie nie majà znaczenia. Skutek ich dzia∏ania po podaniu doustnym jest równy efektowi
placebo, a podane pozajelitowo dzia∏ajà g∏ównie
w krà˝eniu obwodowym.
Rozszerzajàce dzia∏anie adrenolityków na
naczynia ucha wewn´trznego jest wàtpliwe,
uzasadnieniem stosowania w terapii vertigo sà
ich w∏aÊciwoÊci antyagregacyjne oraz brak niekorzystnego wp∏ywu na przebieg kompensacji.
Wi´kszoÊç adrenolityków dzia∏a raczej w zakresie krà˝enia obwodowego ni˝ w obr´bie krà˝enia
mózgowego.
Powszechnie stosowanym lekiem jest winpocetyna (Cavinton). Zwolennicy Cavintonu
stosujà go ze wzgl´du na potencjalne, wielokierunkowe dzia∏anie. Uwa˝a si´, ˝e rozszerza naczynia krwionoÊne, zwi´ksza przep∏yw krwi
przez naczynia mózgowe, naczynia siatkówki
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oraz w uchu wewn´trznym. ¸agodzi objawy
neurologiczne spowodowane niedostatecznym
ukrwieniem OUN. Poprawia metabolizm i moduluje uwalnianie neuroprzekaêników w OUN.
Oprócz tego zwi´ksza elastycznoÊç krwinek
czerwonych, co przyczynia si´ do poprawy
mikrokrà˝enia. Wykazuje te˝ dzia∏anie spazmolityczne na mi´Ênie g∏adkie naczyƒ krwionoÊnych.
Jego opisywane w literaturze liczne i wielopoziomowe dzia∏anie powoduje, ˝e ch´tnie stosowany by∏ w neurologii (neurologiczne objawy
zaburzeƒ krà˝enia mózgowego na skutek udaru,
mia˝d˝ycy, skurcz naczyƒ krwionoÊnych mózgu,
stany niedokrwienne mózgu, zaburzenia pami´ci i funkcji poznawczych, encefalopatia pourazowa), w okulistyce (retinopatia w mia˝d˝ycy, retinopatia cukrzycowa i nadciÊnieniowa)
oraz w laryngologii (zaburzenia s∏uchu pochodzenia naczyniowego lub toksycznego, zawroty
g∏owy pochodzenia b∏´dnikowego). PoÊród dzia∏aƒ niepo˝àdanych Cavintonu wymienia si´
przejÊciowe spadki RR, tachykardi´ i zaburzenia
widzenia. Warto wiedzieç, ˝e liczne badania kliniczne wykaza∏y, i˝ skutecznoÊç jego dzia∏ania
jest porównywalna z efektem placebo.
Lekiem powszechnie stosowanym jest tak˝e
Vertigoheel, nale˝àcy do leków homeopatycznych. Zaleca si´ jego stosowanie w zawrotach
g∏owy ró˝nego pochodzenia, zw∏aszcza na tle
mia˝d˝ycowym, w chorobie lokomocyjnej oraz
szumach usznych. Na temat leków homeopatycznych nadal trwa dyskusja dotyczàca ich
dzia∏ania rzekomego czy rzeczywistego. Nie ulega jednak wàtpliwoÊci, ˝e tak, jak w przypadku
innych leków o wàtpliwej skutecznoÊci, istnieje
spora grupa chorych, którzy popraw´ stanu klinicznego przypisujà w∏aÊnie temu preparatowi,
co potwierdza byç mo˝e znaczenie efektu placebo w terapii vertigo. Niewàtpliwà zaletà leku jest
brak przeciwwskazaƒ, brak interakcji z innymi
lekami oraz brak jakichkolwiek udowodnionych
dzia∏aƒ niepo˝àdanych.
Przedstawiono pokrótce charakterystyk´
ró˝nych grup leków stosowanych w terapii
zawrotów g∏owy. Z ca∏à mocà jednak nale˝y
podkreÊliç raz jeszcze, ˝e zawroty g∏owy i zaburzenia równowagi sà tylko objawem chorób
w ró˝nym stopniu dotyczàcych tak˝e uk∏adu
przedsionkowego. Sprawà pierwszoplanowà
zatem jest w ka˝dym przypadku leczenie choroby podstawowej i wykluczenie patologii organicznej, przeprowadzenie badaƒ konsultacyjnych i radiologicznych. Leczenie farmakologiczne
powinno byç traktowane raczej jako leczenie
wspomagajàce. Celowe te˝ wydaje si´ rozwa-

˝enie, czy u chorych z licznymi obcià˝eniami
kardiologicznymi czy metabolicznymi, przyjmujàcymi cz´sto du˝o niezb´dnych leków, konieczne jest ordynowanie kolejnego leku, zw∏aszcza
o wàtpliwej skutecznoÊci klinicznej. JeÊli zatem
mamy do wyboru kilka leków o podobnej skutecznoÊci klinicznej, warto przed wypisaniem
recepty wziàç pod uwag´ ich skutecznoÊç, dzia∏ania niepo˝àdane i cen´, co w niektórych przypadkach mo˝e byç czynnikiem najwa˝niejszym.

Leczenie farmakologiczne
choroby Meniere’a
Od 1966 r. w bazie medycznej Medline ukaza∏o si´ ponad 2000 artyku∏ów angloj´zycznych
na temat zachowawczego leczenia choroby Meniere’a. W wielu opisywane metody i wyniki majà
charakter niemal anegdotyczny. Oprócz nich coraz
cz´Êciej znajdujemy jednak opisy badaƒ wykorzystujàcych metod´ podwójnie Êlepej próby. Jest to
szczególnie wa˝ne ze wzgl´du na efekt placebo
w leczeniu tej choroby. Niezale˝nie od wyników
publikowanych prac, prawdziwa przyczyna choroby pozostaje nieznana, a zatem wszelkie rodzaje
terapii majà podstaw´ empirycznà.
Celem leczenia w chorobie Meniere’a jest
uwolnienie chorego od ataków vertigo oraz stabilizacja s∏uchu. Warto zaznaczyç, ˝e oko∏o 60 80% chorych odczuwa popraw´ niezale˝nie
od metody leczenia, co z jednej strony mo˝e
byç skutkiem naturalnego przebiegu choroby,
z drugiej zaÊ wskazywaç na efekt placebo, wykazywany w licznych publikacjach.
Wielu autorów podkreÊla, ˝e sta∏ym elementem leczenia choroby Meniere’a jest dieta
z ograniczeniem soli, choç skutecznoÊç stosowania diety niskosodowej nie zosta∏a jednoznacznie
potwierdzona: niektórzy pacjenci reagujà dobrze, inni nie. Niezale˝nie od skutecznoÊci tej
diety, panuje zgodnoÊç opinii, ˝e spo∏eczeƒstwo
stosuje sól w nadmiernych iloÊciach, stàd zaleca
si´ jej ograniczanie z powodów ogólnozdrowotnych. Zaleca si´ nieprzekraczanie dawki oko∏o
1800 mg dziennie, co w praktyce oznacza unikanie dodatkowych przypraw podczas posi∏ków.
Niektórzy autorzy zalecajà bardziej rygorystyczne ograniczenia, do 1500 mg dziennie.
Proctor i Proctor (1981) rekomendujà szeÊcioposi∏kowà diet´ cukrzycowà, której celem jest
zmniejszenie ryzyka hiperinsulinizmu, powodujàcego w zatrzymanie sodu i przyrost masy cia∏a.
Taki typ diety zapobiega nag∏ym wzrostom
st´˝enia insuliny we krwi po przyj´ciu du˝ych
iloÊci w´glowodanów i jest wa˝nym elementem
leczenia cukrzycy, ale tak˝e choroby Meniere’a.

11

Zaleca si´ tak˝e unikanie pokarmów wyzwalajàcych atak, takich jak kawa, czekolada, alkohol.
Uwa˝a si´, ˝e odpowiednia dieta i redukcja stresu powodujà zmniejszenie nasilenia objawów
przedsionkowych u oko∏o 30% chorych.
Profil psychologiczny osób z chorobà Meniere’a jest dobrze znany. Choç nie jest ona pierwotnà chorobà psychosomatycznà, wiadomo, ˝e
ludzie w ró˝ny sposób reagujà na stres. Specyficzna osobowoÊç chorych usposabia ich do ma∏ej odpornoÊci na stres, co wyzwala endogennà
reakcj´ hormonalnà, w tym hiperinsulinizm,
i w rezultacie dochodzi do zatrzymania sodu.
Niektórzy pacjenci podajà, ˝e ju˝ samo oczekiwanie na kolejny atak wyzwala w nich ogromne
napi´cie emocjonalne, stàd pozostajà oni
pod dzia∏aniem przewlek∏ego stresu. Metoda
walki ze stresem obejmuje ró˝ne techniki, np.
psychoterapi´ czy trening relaksacyjny, ale tak˝e
edukacj´ dotyczàcà istoty choroby i umiej´tnoÊci
radzenia sobie z nià i z ka˝dym kolejnym atakiem. Wielu autorów zaleca stosowanie leków
z grupy anksjolityków, takich jak Relanium, których dodatkowà zaletà jest dzia∏anie sedatywne
w zakresie narzàdu przedsionkowego, mogà byç
zatem stosowane w zwalczaniu ataku menierowskiego. Pami´taç jednak nale˝y o mo˝liwoÊci
wystàpienia dzia∏aƒ niepo˝àdanych, dlatego
powinno si´ stosowaç najmniejsze dawki wywo∏ujàce efekt terapeutyczny.
Niektórzy autorzy amerykaƒscy rutynowo
stosujà leki antyhistaminowe, w tym g∏ównie
Meclozine i Astemizol. Meclozine jest najcz´Êciej w USA przepisywanym lekiem nie tylko
w chorobie Meniere’a, ale tak˝e w zawrotach
g∏owy innego pochodzenia, zarówno uk∏adowych, jak i nieuk∏adowych. Dzia∏anie przeciwwymiotne Meclozine jest skutkiem dzia∏ania
sedatywnego, co z kolei u wielu chorych zaburza
normalnà aktywnoÊç ˝yciowà. Oznacza to, ˝e
Meclozine nie jest lekiem wskazanym w bezobjawowym okresie choroby. Z uwagi na silnie
wyra˝one dzia∏anie sedatywne Meclozine jest
skutecznym lekiem w zwalczaniu objawów ataku menierowskiego. Astemizol jest lekiem dobrze tolerowanym i skutecznym w przewlek∏ych
zawrotach g∏owy, natomiast jego skutecznoÊç
w chorobie Meniere’a jest znikoma.
Stosowanie leków odwadniajàcych w chorobie Meniere’a opiera si´ na za∏o˝eniu, ˝e leki tej
grupy mogà zmieniaç równowag´ p∏ynowà ucha
wewn´trznego, powodujàc w rezultacie zmniejszenie objawów wodniaka. W leczeniu stosuje si´
najcz´Êciej hydrochlorotiazyd (25–50 mg dziennie)
lub acetazolamid (500 mg dziennie), rzadziej

Diazyd i furosemid. Uwa˝a si´, ˝e stosowanie leków odwadniajàcych powoduje ustàpienie vertigo
u oko∏o 50% chorych i stabilizacj´ s∏uchu u blisko
70% pacjentów z chorobà Meniere’a.
W latach 60. w leczeniu choroby Meniere’a stosowano histamin´. Jej wprowadzenie do terapii
wynika∏o z za∏o˝enia, ˝e czynnikiem etiologicznym wodniaka mo˝e byç niewydolnoÊç naczyniowa ucha wewn´trznego, wtórna do zaburzeƒ
uk∏adu autonomicznego. Z uwagi na dzia∏ania
niepo˝àdane, histamina zosta∏a zastàpiona betahistynà, której skutecznoÊç oceniano w licznych
badaniach klinicznych z podwójnie Êlepà próbà.
Wyniki tych prac wyraênie wskazywa∏y na
zmniejszenie liczby i nat´˝enia ataków vertigo
w chorobie Meniere’a. Betahistyna jako antagonista presynaptycznych receptorów H3 i agonista postsynaptycznych receptorów H1 i H2 dzia∏a
w zakresie mikrokrà˝enia ucha wewn´trznego
oraz powoduje wzrost aktywnoÊci jàder przedsionkowych, co sprzyja przebiegowi kompensacji
uszkodzenia obwodowego. Uwa˝a si´, ˝e po∏àczenie zaleceƒ dietetycznych, diuretyków i leków rozszerzajàcych naczynia powoduje popraw´
u oko∏o 70% chorych.
W leczeniu choroby Meniere’a stosuje si´
tak˝e leki wp∏ywajàce na przedsionkowe neuroprzekaênictwo synaptyczne, zw∏aszcza te, które
zmniejszajà wielkoÊç reakcji przedsionkowych.
Nale˝à tu wspomniane ju˝ leki antyhistaminowe, adrenomimetyki i leki cholinolityczne.
Przy podejrzeniu immunologicznego t∏a choroby Meniere’a (obustronnoÊç objawów) mo˝na stosowaç kortykosteroidy. Zaleca si´ doustnà
dawk´ Encortonu 1 mg /kg/dzieƒ przez 5–10 dni.
JeÊli brak reakcji, nale˝y szybko odstawiç lek. Poprawa upowa˝nia do kontynuacji leczenia przez
oko∏o 30 dni w dawkach malejàcych.
Oko∏o 70% chorych reaguje na standardowe
leczenie (dieta z ograniczeniem soli, diuretyki, leki
rozszerzajàce naczynia, redukcja stresu). W wielu
przypadkach ataki vertigo ust´pujà po kilku latach,
w niektórych przypadkach ich nasilenie i cz´stotliwoÊç jednak wzrasta. Rozwa˝a si´ wówczas
leczenie operacyjne. Alternatywà dla leczenia operacyjnego mo˝e byç do˝ylna iniekcja Innovaru
(droperidol + fentanyl = neuroleptoanalgezja).
Gates (1999) obserwowa∏ po jednorazowej injekcji
d∏ugotrwa∏e remisje objawów u ponad 60% chorych.
Sedatywne dzia∏anie znieczulenia ogólnego
jest dobrze znane. Johnson i in. (1985) przebadali 80 chorych operowanych w znieczuleniu
ogólnym z powodu guza g∏owy i szyi. U 58 z
nich stwierdzili znacznà redukcj´ parametrów
oczoplàsu indukowanego w testach obrotowych
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przez wiele miesi´cy. Obserwacje te sk∏oni∏y
autorów do wniosku, ˝e efekt placebo chirurgii
worka endolimfatycznego byç mo˝e bardziej
zale˝y od supresyjnego wp∏ywu znieczulenia
ogólnego ni˝ od samej manipulacji chirurgicznej.
Idàc tym tropem, ci sami autorzy poddali 20
chorych z ostrymi objawami przedsionkowymi,
w tym z chorobà Meniere’a, dzia∏aniu Innovaru
i stwierdzili natychmiastowe ustàpienie objawów.
Wp∏yw Innovaru na ucho wewn´trzne nie
jest znany, wiadomo natomiast, ˝e jego dzia∏anie
supresyjne w odniesieniu do narzàdu przedsionkowego wynika z hamowania enzymatycznego
rozk∏adu neurotransmiterów w OUN. Dzia∏anie
to utrzymuje si´ zwykle przez wiele miesi´cy.
Innovar podaje si´ jednorazowo w dawce 0,03 ml/kg
m. c. do˝ylnie. W przypadku braku powodzenia
terapii Innovarem, zaleca si´ leczenie chirurgiczne. Zwolennicy leczenia Innovarem ci´˝kich
przypadków choroby Meniere’a zwracajà uwag´,
˝e koszt terapii jest dziesi´ciokrotnie mniejszy
od kosztów leczenia chirurgicznego.
Istniejà doniesienia o skutecznym leczeniu
choroby Meniere’a zmiennym ciÊnieniem. Densert i Densert (1982) opisali popraw´ s∏uchu
po stosowaniu techniki overpressure u 5 chorych z niedos∏uchem odbiorczym w przebiegu
choroby Meniere’a. Larsen i in.(1988) stwierdzili d∏ugotrwa∏à popraw´ s∏uchu u 29%
chorych poddanych podciÊnieniu (o 10 kP mniejszemu od atmosferycznego) w komorze ciÊnieniowej. Jednak Montadon i in.(1988) opisali dobre
efekty jedynie po za∏o˝eniu drenu wentylacyjnego do jamy b´benkowej. U 82% badanych pacjentów nie wystàpi∏y nast´pne ataki vertigo.
Wysun´li wi´c wniosek, ˝e przyczynà ustàpienia
objawów by∏o wyrównanie ciÊnienia w uchu
Êrodkowym z ciÊnieniem atmosferycznym.
Selektywna chemiczna ablacja jako leczenie
nie poddajàcych si´ rutynowemu leczeniu przypadków choroby Meniere’a jest metodà znanà
od dawna. Za∏o˝eniem jest redukcja lub eliminacja aktywnoÊci przedsionka przy jednoczesnym
zachowaniu s∏uchu. Skutek ten mo˝na osiàgnàç,
podajàc niektóre aminoglikozydy (streptomycyna, gentamycyna) ogólnie lub transtympanalnie.
DoÊwiadczenia na zwierz´tach sugerujà, ˝e gentamycyna podawana do jamy b´benkowej wykazuje mniejszy efekt kochleotoksyczny ni˝ streptomycyna, dlatego te˝ zyska∏a wielu zwolenników. Transtympanalne podawanie gentamycyny
powoduje ustàpienie ataków vertigo u oko∏o
90% chorych z chorobà Meniere’a. Tak du˝a
skutecznoÊç terapeutyczna i ma∏a inwazyjnoÊç
metody w porównaniu z chirurgicznymi meto-

dami leczenia czyni ten rodzaj terapii szczególnie atrakcyjnym, nie wykluczajàc mo˝liwoÊci
leczenia operacyjnego w przypadku niepowodzenia. Ryzyko uszkodzenia s∏uchu przy ostro˝nym podawaniu i monitorowaniu nie przekracza
10%.
WÊród przedstawionych mo˝liwoÊci leczenia
zachowawczego choroby Meniere’a nie ma metody najlepszej, stàd ró˝ni autorzy proponujà
ró˝ne protoko∏y leczenia. W Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie opracowano w∏asny program leczenia choroby Meniere’a, który zawiera
propozycje lecznicze dla pacjentów na ró˝nym
etapie choroby. Program ten obejmuje leczenie
zachowawcze (6 miesi´cy), leczenie miejscowe
(transtympanalne – 6 miesi´cy) oraz leczenie
chirurgiczne po niepowodzeniu leczenia zachowawczego i miejscowego.
Do programu kwalifikowani sà chorzy ze
zdefiniowanà chorobà Meniere’a wed∏ug kryteriów AAO-HNS (1995). Kryteria te obejmujà:
dwa lub wi´cej epizodów vertigo, trwajàcych co
najmniej 20 minut, udokumentowany audiometrycznie niedos∏uch o charakterze fluktuacyjnym
oraz obecnoÊç szumu usznego i pe∏noÊci w uchu.
Leczenie zachowawcze jest prowadzone
przez oko∏o pó∏ roku. Obejmuje ono unikanie
czynników CATS (kawa, alkohol, tytoƒ, stres),
diet´ bogatobia∏kowà z ograniczeniem poda˝y
p∏ynów (<6 szklanek dziennie) i soli (<1500 mg
dziennie), leki moczop´dne, w tym najcz´Êciej
hydrochlorotiazyd pod kontrolà poziomu potasu
we krwi, betahistyn´ w dawce 2 x 24 mg dziennie lub inne leki naczyniowe, przy istniejàcych
przeciwwskazaniach do podawania betahistyny.
Rodzaj leczenia miejscowego jest dyktowany
przede wszystkim g∏´bokoÊcià niedos∏uchu.
Przy niedos∏uchu nie przekraczajàcym 40 dB
i przypuszczalnym immunologicznym pod∏o˝u
choroby podajemy transtympanalnie steroidy
(Dexaven – 0,5 ml 2 x na tydzieƒ przez 3 tygodnie). Przewaga leczenia miejscowego nad ogólnym podawaniem steroidów wynika z lepszej
penetracji leku przez okienka do p∏ynów ucha
wewn´trznego ni˝ przez barier´ krew – p∏yny
ucha wewn´trznego. Dodatkowà zaletà leczenia
transtympanalnego jest unikanie dzia∏aƒ niepo˝àdanych, pojawiajàcych si´ podczas leczenia
doustnego lub do˝ylnego.
W przypadku niedos∏uchu przekraczajàcego
40 dB i uporczywych atakach vertigo, a wi´c
w stanie menierowskim, podajemy transtympanalnie gentamycyn´ (2 lub 3 dawki po 20 mg,
w odst´pach dwudniowych, do czasu pojawienia
si´ oczoplàsu pora˝ennego). Nasze obserwacje
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wskazujà, ˝e ryzyko pogorszenia s∏uchu po transtympanalnym leczeniu gentamycynà nie przekracza 10%, a u niektórych chorych stwierdzono
nawet popraw´ progu s∏yszenia o oko∏o 10–15 dB.
Popraw´ progu s∏yszenia po leczeniu gentamycynà wykazali tak˝e Hoffer i in. (1999), Lange
(1999) i Genuardi i in. (1999). W jaki sposób dochodzi w takich przypadkach do poprawy progu
s∏yszenia, nie wiadomo. Mo˝e byç ona skutkiem
naturalnego przebiegu choroby, efektu placebo,
wynikajàcego z psychologicznego skutku leczenia. Wiadomo natomiast, ˝e ma∏e dawki gentamycyny modulujà metabolizm endolimfy w
nab∏onku wydzielniczym i transportujàcym,
szczególnie w obr´bie komórek ciemnych przedsionka, i w ten sposób mogà zapobiegaç powa˝nemu uszkodzeniu komórek zmys∏owych.
W przypadku niepowodzenia leczenia zachowawczego i/lub miejscowego chorzy sà kwalifikowani do jednej z nast´pujàcych metod

operacyjnych: labiryntektomia, przeci´cie nerwu przedsionkowego przez b∏´dnik tylny, przeci´cie nerwu przedsionkowego przez Êrodkowy
dó∏ czaszki. Warto zaznaczyç, ˝e droga przezb∏´dnikowa jest stosowana ju˝ w Klinice Otolaryngologii AM w Warszawie. Wydaje si´, ˝e jest
ona przysz∏oÊcià leczenia operacyjnego choroby
Meniere’a, poniewa˝ operacja jest prowadzana nie
z dojÊcia neurochirurgicznego, ale otochirurgicznego, a zatem stanowi mniejsze obcià˝enie
dla chorego. Wyniki w∏asne oraz dane z literatury
pozwalajà mieç nadziej´ na oszcz´dzanie s∏uchu
tak˝e przy wyborze drogi przezb∏´dnikowej.
Obecnie do tego typu dojÊcia kwalifikuje si´ chorych z g∏´bokim niedos∏uchem. W przypadku
niewielkiego niedos∏uchu nadal obowiàzuje
wybór dost´pu przez Êrodkowy dó∏ czaszki. ●
Komentarz do tego artyku∏u mo˝esz przedstawiç na stronie
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