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BADANIE NARZÑDU RÓWNOWAGI
WCZORAJ I DZIÂ

dr med. Katarzyna MiÊkiewicz-Orczyk

THE ASSESSMENT OF THE BALANCE ORGAN
YESTERDAY AND NOW

Dizziness and imbalance are a common disease
symptom reported by almost 15-20% of adults in the
world. The diagnosis and treatment of patients with
vertigo has long become an interdisciplinary problem.
The classic divisions of disease entities known from
laryngology textbooks often blur at the interface
between laryngology, neurology, internal diseases.
The development of methods of objective examination
of the balance organ facilitated the final diagnosis.
However, do we not forget how important a physical
examination is? Are we sure that we know much
more about the functioning of the balance organ
than the precursors of research on the anatomy and
physiology of the equilibrium organ who lived in the
19th century? The aim of the work is to try to
answer the above questions.

(Mag. ORL, 2021, 79, XX, 115–120)
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Zawroty g∏owy oraz zaburzenia równowagi
sà cz´stym objawem chorobowym zg∏aszanym
przez niemal 15–20% doros∏ych osób na Êwiecie
(Neuhauser 2016). U ich pod∏o˝a mo˝e le˝eç dys-
funkcja zarówno cz´Êci obwodowej, jak i oÊrodko-
wej narzàdu równowagi, mogà one mieç tak˝e
pod∏o˝e psychogenne. Najcz´stszà przyczynà
b∏´dnikowych zawrotów g∏owy sà ∏agodne po∏o˝e-
niowe zawroty g∏owy (Bhattacharyya i in. 2017,
von Brevern i in. 2015). Do rzadziej wyst´pu-
jàcych przyczyn obwodowych zawrotów g∏owy
mo˝na zaliczyç zapalenie nerwu przedsionko-
wego (ang. neuronitis vestibularis) czy chorob´
Méniere’a. WÊród przyczyn pozab∏´dnikowych za-
wrotów g∏owy w literaturze wymienia si´ wiele
chorób, m.in. schorzenia o pod∏o˝u neurologicz-
nym (choroby naczyniowe mózgowia, guzy mó-
zgu, stwardnienie rozsiane, padaczka, migrena,
urazy mózgowia), choroby sercowo-naczyniowe
(nadciÊnienie t´tnicze, zaburzenia rytmu serca,
mia˝d˝yca) lub schorzenia o pod∏o˝u autoimmu-
nologicznym (toczeƒ rumieniowaty uk∏adowy,
choroba Beh˜eta, zespó∏ Cogana) (Shea 1993,
Goebel 2015, Strupp i Brandt 2008).

MnogoÊç jednostek chorobowych, wÊród
których zawroty g∏owy mogà byç objawem
wspó∏istniejàcym, jest tak du˝a, ˝e diagnozowa-
nie i leczenie chorych cierpiàcych z powodu za-
wrotów g∏owy ju˝ dawno sta∏o si´ zagadnieniem
interdyscyplinarnym. Pacjent z tym objawem
bywa dla lekarza zagadkà trudnà do rozwik∏ania
poniewa˝ na styku laryngologii, neurologii, cho-
rób wewn´trznych czy psychiatrii nierzadko
zacierajà si´ klasyczne podzia∏y jednostek choro-
bowych znanych z podr´czników laryngologii.
Rozwój metod obiektywnego badania narzàdu
równowagi z jednej strony u∏atwia postawienie
ostatecznego rozpoznania. Dzi´ki nowoczesne-
mu oprogramowaniu komputerowemu mo˝liwe
jest w sposób graficzny obrazowanie dysfunkcji
ró˝nych poziomów narzàdu równowagi. Zach∏y-
sn´liÊmy si´ nowoczesnà technologià, czasami
zapominajàc, jak wa˝ne jest jednak badanie pod-
miotowe i przedmiotowe, a skrupulatnie zebra-
ny wywiad od chorego mo˝e wnieÊç w proces
diagnozy i leczenia wi´cej ni˝ niejedno badanie
dodatkowe. Czy aby na pewno wiemy dziÊ o wiele
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wi´cej na temat funkcjonowania narzàdu rów-
nowagi ni˝ dziewi´tnastowieczni prekursorzy
badaƒ nad anatomià i fizjologià tego narzàdu?
Celem pracy jest próba odpowiedzi na to pytanie.

Historia otoneurologii rozpocz´∏a si´ ju˝
w XVI wieku, kiedy to w∏oski anatom Gabriele
Falloppio w 1561 r. na podstawie badaƒ na go∏´-
biach jako pierwszy opisa∏ kana∏y pó∏koliste
w uchu wewn´trznym (Pappas 1996). Na praw-
dziwy rozkwit badaƒ nad cz´Êcià obwodowà na-
rzàdu równowagi trzeba by∏o jednak poczekaç
do XIX wieku, kiedy to francuski anatom i fizjo-
log Jean Pierre Flourens w 1825 r. opisa∏ rol´
ucha wewn´trznego w utrzymaniu równowagi.
Dowiód∏ bowiem, ˝e zniszczenie kana∏ów pó∏ko-
listych u go∏´bi powoduje dziwne ruchy wirowe,
jakie wykonujà podczas prób wznoszenia si´
do lotu (Lustig, Jackler, Mandelcorn 1998).
W 1861 r. Prosper Méniere powiàza∏ zwiàzek
pomi´dzy zawrotami g∏owy a uszkodzeniem na-
rzàdu przedsionkowego, a nie tylko, jak dotàd
sàdzono, schorzeniami mózgu czy mó˝d˝ku
(Lascaratos i Poulakou-Rebelakou 1999). Nie-
wàtpliwym wizjonerem tamtych lat by∏ Robert
Bárány (1876–1936), austriacki otiatra, który
poÊwi´ci∏ ca∏e swoje ˝ycie zawodowe badaniom
narzàdu równowagi, za co w 1914 r. otrzyma∏
Nagrod´ Nobla (Bracha i Yong Tan 2015). Robert
Bárány jest uznawany za ojca otoneurologii,
który w swoich badaniach skupia∏ si´ na próbie
kalorycznej oraz ocenie oczoplàsów indukowa-
nych bodêcem cieplnym. By∏ równie˝ prekurso-
rem prób kinetycznych na fotelu obrotowym.
W swoich badaniach k∏ad∏ nacisk na charakter
odpowiedzi ucha wewn´trznego na bodêce kalo-
ryczne, którym poddawa∏ obwodowy receptor
równowagi. Nie by∏ pierwszym naukowcem,
który tego dokona∏, jako pierwszy jednak zebra∏
dotychczas znane informacje i wyciàgnà∏ z nich
wnioski na temat funkcjonowania narzàdu rów-
nowagi. Kiedy diagnozujemy chorych z zawro-
tami g∏owy, korzystamy po dziÊ dzieƒ z dorobku
jego pracy. 

PRÓBA KALORYCZNA
Próba kaloryczna to badanie cz´Êci obwodo-

wej narzàdu równowagi. Dra˝nienie bodêcem
cieplnym (woda lub powietrze) narzàdu osklepko-
wego pozwala na uzyskanie oczoplàsu kaloryczne-
go, którego analiza umo˝liwia ocen´ symetrii
odpowiedzi pomi´dzy b∏´dnikiem prawym i le-
wym (Maes i in. 2007). Próba kaloryczna bada
odruch przedsionkowo-oczny (ang. vestibulo-
-ocular reflex, VOR) za pomocà stymulacji
bodêcem cieplnym kana∏u pó∏kolistego poziome-
go. Podanie bodêca do ucha wywo∏uje zmian´

temperatury Êródch∏onki, a w konsekwencji
ruch rz´sek w komórkach zmys∏owych baƒki ka-
na∏u pó∏kolistego poziomego. Badanie chorego
przeprowadza si´ na le˝àco z g∏owà przygi´tà
o 30° (ustawienie kana∏u pó∏kolistego poziomego
pionowo, baƒkà do góry). Obj´toÊç wody poda-
wanej do ucha wynosi min. 200 ml, a temperatu-
ry bodêca to +30°C i +44°C (Van Der Stappen,
Wuyts, Van de Heyning 2000). Czas trwania ka˝-
dej próby wynosi 30 s, podczas gdy obserwacja
odpowiedzi na bodziec kaloryczny – 90 s.
Na uwag´ zas∏uguje fakt, ˝e w próbie kalorycznej
stosujemy niefizjologiczny bodziec niskocz´sto-
tliowÊciowy (≈ 0,01 Hz), a odpowiedê uzyskana
dotyczy ga∏´zi górnej nerwu przedsionkowego.

Niewàtpliwà zaletà próby kalorycznej jest jej
powszechna dost´pnoÊç. Badanie to pozwala
na ocen´ funkcji narzàdu osklepkowego ka˝dego
b∏´dnika z osobna. Umo˝liwia monitorowanie
przebiegu schorzeƒ b∏´dnika, prognozuje sku-
tecznoÊç rehabilitacji przedsionkowej oraz szan-
se na wyleczenie. 

Próba kaloryczna nie jest jednak badaniem
wolnym od wad. Nie nale˝y zapominaç, ˝e bada-
nie obarczone jest ryzykiem b∏´du technicznego,
jak równie˝ wymaga doÊwiadczenia w interpre-
tacji wyników. Szeroki zakres normy szczytowej
pr´dkoÊci wolnej fazy oczoplàsu (SPV: 15–30°/s
dla wody zimnej i 12–31°/s dla wody ciep∏ej) jak
i przewagi kierunkowej (DP: 19–29%) stwarza
trudnoÊci interpretacyjne w porównywaniu wy-
ników u chorych, którzy wykonywali badania
w ró˝nych pracowniach diagnostycznych (Zamy-
s∏owska-Szmytke i Âliwiƒska-Kowalska 2011).
Znaczàcym utrudnieniem jest równie˝ brak
norm w zale˝noÊci od wieku chorych. Ró˝nice
w badowie anatomicznej koÊci skroniowej mogà
mieç wp∏yw na wynik badania, poniewa˝ „prze-
szkoda” w uchu zewn´trznym czy Êrodkowym
mo˝e upoÊledzaç stymulacj´ kalorycznà kana∏u
pó∏kolistego poziomego. 

PRÓBY KINETYCZNE
Próby kinetyczne na fotelu obrotowym

Bárány’ego pozwalajà na badanie odruchu
przedsionkowo-ocznego (ang. vestibulo-ocular
reflex, VOR) z kana∏u pó∏kolistego poziomego
(Eviatar 1970, Baloh, Sills, Honrubia 1979).
Bodêcem u˝ywanym podczas ich wykonywania
jest ruch fotela obrotowego, który stymuluje
b∏´dniki w zakresie niskich lub Êrednich cz´sto-
tliwoÊci (0,005–0,64 Hz) w zale˝noÊci od rodza-
ju wybranego testu (Maes i in. 2008). Protokó∏
badania najcz´Êciej sk∏ada si´ z próby obrotowej
i/lub próby wahad∏owej. Podczas badania oce-
niamy:
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– wspó∏czynnik nadà˝ania (ang. gain), tzn. 
stosunek pr´dkoÊci fotela do ruchów oka,

– faz´ (ang. velocity), tzn. stosunek czasowej 
zale˝noÊci ruchów fotela do ruchów oka,

– przewag´ (ang. preponderance), tzn. po-
równanie wartoÊci oczoplàsu przy ruchu 
fotela w stron´ prawà i lewà.

Próba obrotowa: badanie pacjenta przepro-
wadza si´ na siedzàco z g∏owà przygi´tà do klatki
piersiowej o 30°, co pozwala na ustawienie kana∏u
pó∏kolistego poziomego w p∏aszczyênie poziomej.
Przy zamkni´tych oczach fotel obrotowy wykonuje
dwa pe∏ne obroty zgodnie z kierunkiem ruchów
zegara, dwa w stron´ przeciwnà. SzybkoÊç obrotu
fotela powinna wynieÊç 100°/s. Dzi´ki zadzia∏aniu
bodêcem kinetycznym na b∏´dniki pojawia si´
oczoplàs indukowany obrotem. Podczas obrotu fo-
tela obserwujemy oczoplàs obrotowy (o kierunku
zgodnym z ruchem fotela), a po jego zatrzymaniu
oczoplàs poobrotowy (o kierunku przeciwnym
do ruchu fotela). Wykonana próba pozwala oceniç
symetri´ odpowiedzi odruchu podczas- i poobro-
towego, której norma mieÊci si´ w granicach
do 20–25% asymetrii.

Próba wahad∏owa: badanie pacjenta prze-
prowadza si´ na siedzàco z g∏owà przygi´tà
do klatki piersiowej o 30°, co pozwala na usta-
wienie kana∏u pó∏kolistego poziomego w p∏asz-
czyênie poziomej. U˝ycie fotela obrotowego
pozwala poddawaç chorego dzia∏aniu wychyleƒ
o amplitudzie narastajàco-malejàcej oraz cz´sto-
tliwoÊci 0,1 Hz przy pr´dkoÊci Vmax = 100°/s.
Czas trwania ka˝dej próby w protokole próby
wahad∏owej wynosi 20 s. Dzi´ki dzia∏aniu
na b∏´dniki bodêca o zmiennej amplitudzie mo˝-
liwa jest ocena: 

– wzrokowego odruchu przedsionkowo-oko-
ruchowego (ang. visually vestibulo-ocular 
reflex, VVOR), gdy badamy pacjenta w po-
zycji siedzàcej, z oczami otwartymi jedno-
czeÊnie, podczas wychyleƒ fotela do boku 
dzia∏amy wzrokowym bodêcem optokine-
tycznym. Uzyskujemy w ten sposób oczo-
plàs optokinetyczny. Dla tej próby wspó∏-
czynnik nadà˝ania wynosi powy˝ej 0,9;

– odruchu przedsionkowo-ocznego (ang. ve-
stibulo-ocular reflex, VOR), gdy badamy 
pacjenta w pozycji siedzàcej, z oczami za-
mkni´tymi, podczas wychyleƒ fotela do boku
obserwujemy oczoplàs pochodzenia przed-
sionkowego. Dla tej próby wspo∏czynnik 
nadà˝ania wynosi powy˝ej 0,5;

– oczoplàsu wynikajàcego z pobudzenia re-
ceptorów szyi (ang. cervico-ocular reflex, 
COR), gdy badamy pacjenta w pozycji sie-
dzàcej, z oczami zamkni´tymi jednocze-

Ênie, z unieruchomionà g∏owà, a ruchy 
tu∏owia w lewo i w prawo odbywajà si´ 
synchronicznie wraz z ruchami fotela. Dla 
tej próby wspo∏czynnik nadà˝ania wynosi 
poni˝ej 0,4.

Zaletà prób kinetycznych jest niewàtpliwie
ocena funkcji narzàdu osklepkowego poddanego
dzia∏aniu bodêca w zakresie niskich i Êrednich
cz´stotliwoÊci. Pozwala to na ocen´ odpowiedzi
b∏´dników na bodziec bardziej fizjologiczny ni˝
w próbie kalorycznej i zbli˝ony do Êrodowiska
naturalnego. Testy kinetyczne mogà byç wyko-
nywane u chorych ze schorzeniami ucha Êrodko-
wego, a badanie to jest przyjazne dla wi´kszoÊci
pacjentów, równie˝ dla dzieci. Nie nale˝y jednak
zapominaç, ˝e u dzieci testy kinetyczne cz´sto
wykazujà wy˝szà wartoÊç wspó∏czynnika nadà-
˝ania ni˝ u doros∏ych. JednoczeÊnie mo˝e nie
byç odpowiedzi pod postacià oczoplàsu u dzieci
zdrowych, szczególnie do 4 r.˝., cz´Êciej u wcze-
Êniaków z niskà masà urodzeniowà (Eviatar
i Eviatar 1979). Próby na fotelu wahad∏owym sà
uwa˝ane za z∏oty standard w diagnostyce obu-
stronnej arefleksji b∏´dników (Strupp i in. 2017).
Pozwalajà monitorowaç w czasie proces powrotu
kompensacji i „zdrowienia” b∏´dników. 

Do wad prób kinetycznych z pewnoÊcià na-
le˝y brak mo˝liwoÊci badania ka˝dego b∏´dnika
z osobna. Wielu lekarzy zapomina bowiem, ˝e
wynik badania jest sumà odpowiedzi na bodziec
kinetyczny z obu b∏´dników. A sam wynik, bez
potwierdzenia go innymi badaniami oraz bez ko-
relacji z badaniem „przy∏ó˝kowym” chorego na-
rzàdu równowagi, nie da odpowiedzi na pytanie,
po której stronie dosz∏o do uszkodzenia b∏´d-
nika. Poza tym porównywanie wyników badaƒ
wykonywanych w ró˝nych pracowniach diagno-
stycznych sprawia trudnoÊci interpretacyjne,
albowiem wyniki mogà si´ ró˝niç wartoÊciami
normatywnymi. Wa˝nà cechà ograniczajàcà t´
metod´ badania jest wp∏yw „b∏´du ludzkiego”,
wynikajàcy z braku koncentracji chorego na ba-
daniu. Wspó∏czynnik nadà˝ania jest bowiem
wskaênikiem zale˝nym od poziomu skupienia si´
chorego na badaniu, a tym samym stres, znudze-
nie, rozkojarzenie pacjenta podczas badania b´-
dà wp∏ywaç fa∏szywie na jego wartoÊci (Barnes,
1993). Nie nale˝y zapominaç, ̋ e test fotela obro-
towego wykonany z przyspieszeniem mniejszym
ni˝ ≈100°/s jest badaniem mniej czu∏ym w roz-
poznawaniu jednostronnego upoÊledzenia funk-
cji b∏´dnika ni˝ vHIT czy próba kaloryczna (Wall,
Black, Hunt 1984). Istotnym ograniczeniem
w wykorzystaniu tej metody do badaƒ jest rów-
nie˝ ma∏a dost´pnoÊç sprz´tu i wysoki koszt
fotela obrotowego.



www.magazynorl.pl 118

▲

MIOGENNE PRZEDSIONKOWE 
POTENCJA¸Y WYWO¸ANE

Dzi´ki zastosowaniu badania VEMP jesteÊmy
w stanie oceniç funkcj´ narzàdu otolitowego. Poda-
nie bodêca dêwi´kowego do ucha drogà przewod-
nictwa powietrznà generuje ipsilateralne pobudze-
nie woreczka, który drogà odruchu woreczkowo-
-szyjnego pobudza nerw przedsionkowy dolny,
w konsekwencji powodujàc skurcz mi´Ênia mostko-
wo-obojczykowo-sutkowego (cVEMP) (Colebatch
i Halmagyi 1992). Z kolei podanie bodêca wibracyj-
nego do ucha za poÊrednictwem przewodnictwa
kostnego wywo∏uje kontrlateralne pobudzenie ∏a-
giewki, która w odruchu ∏agiewkowo-ocznym po-
budza nerw przedsionkowy górny i w konsekwencji
wyzwala skurcz mi´Ênia skoÊnego dolnego oka
(oVEMP) (Curthoys i Manzari 2013).

Badanie cVEMP wykonuje si´ w pozycji
le˝àcej, z g∏owà przygi´tà do mostka 30° oraz
skr´conà minimum 45° w stron´ przeciwnà
do ucha stymulowanego w celu wzbudzenia
napi´cia mi´Ênia mostkowo-obojczykowo-sutko-
wego. Do stymulacji u˝ywa si´ bodêca dêwi´ko-
wego, który jest podawany drogà powietrznà.
Do tego celu wykorzystuje si´ trzask o cz´stotli-
woÊci 500 dB i nat´˝eniu 100 dB podawany
do badanego ucha przez 5 s. Odpowiedê uzysku-
jemy pod postacià dodatniego za∏amka p13 o la-
tencji ≈13 ms oraz ujemnego za∏amka n 23 o laten-
cji ≈ 23 ms. Oceniamy wartoÊç wspó∏czynnika asy-
metrii amplitudy P–N odpowiedzi dla obu stron,
która powinna byç nie wi´ksza ni˝ < 35%. Bada-
ne potencja∏y majà charakter krótkolatencyjny
(Colebatch, Halmagyi, Skuse 1994, Rosengren
i in. 2019). 

Badanie oVEMP wykonuje si´ w pozycji le˝à-
cej z g∏owà przygi´tà do mostka 30°. Poleca si´
pacjentowi fiksowaç wzrok na punkcie usytu-
owanym oko∏o 30° do góry w linii pionowej w ce-
lu relaksacji mi´Ênia skoÊnego dolnego oka prze-
ciwstronnego. Elektrody odczytujàce potencja∏
z mi´Ênia okoruchowego umieszcza si´ 2 cm po-
ni˝ej dolnego brzegu oczodo∏u w linii poÊrodko-
wej êrenicy. Jako bodêca u˝ywa si´ wibratora
kostnego przy∏o˝onego do koÊci czaszki, uzysku-
jàc kontrlateralne pobudzenie ∏agiewki. Trzeba
jednak pami´taç, ˝e w literaturze opisywane
sà liczne metody wykonywania badania oVEMP
(np. za pomocà bodêca dêwi´kowego lub bodêca
drogà przewodnictwa kostnego) (Rachael i Tay-
lor 2020). 

Do niewàtpliwych zalet badania VEMP zali-
cza si´ to, ̋ e ocenia ono funkcj´ narzàdu otolito-
wego. Morfologia i symetria zapisu otrzymanych
potencja∏ów pozwalajà na lokalizacj´ patologii
obwodowych w zakresie obu ga∏´zi nerwu

przedsionkowego. Umo˝liwia to poszerzenie
diagnostyki i lokalizacj´ miejsca uszkodzenia
w takich schorzeniach, jak choroba Méniere’a,
neuronitis vestibularis czy guzy nerwu przed-
sionkowo-Êlimakowego. Badanie VEMP pozwala
monitorowaç post´py wymienionych chorób
i proces leczenia chorych. Jest szybkie w wyko-
naniu i nieinwazyjne. Mo˝liwe jest do wykorzy-
stania u chorych g∏uchych bàdê z g∏´bokim
niedos∏uchem. Nale˝y pami´taç, ˝e w badaniu
cVEMP przy stymulacji bodêcem drogà po-
wietrznà otrzymujemy pobudzenie z jednego
przedsionka. Podczas gdy podanie bodêca drogà
przewodnictwa kostnego lub za pomocà wibracji
pobudza przedsionki po obu stronach (Papatha-
nasiou i in. 2014). 

Do wad badania VEMP z pewnoÊcià nale˝y
zaliczyç wp∏yw b∏´du technicznego na wynik
badania, takiego jak zmienna intensywnoÊç
bodêca dêwi´kowego czy wibracyjnego lub
umiejscowienie elektrody rejestrujàcej si∏´ skur-
czu mi´Ênia. U osób zdrowych powy˝ej 60 r.˝.
mo˝e nie byç odpowiedzi bàdê jej amplituda
mo˝e byç obni˝ona a próg pobudzenia wi´kszy
w porównaniu do osób m∏odszych (Macambira
i in. 2017). Trzeba to wziàç pod uwag´ podczas
interpretacji wyników badaƒ. Z kolei u dzieci
latencja fali p13 i n23 w badaniu cVEMP jest
krótsza ni˝ u doros∏ych (krótsza szyja, krótsza
droga odruchu), a w badaniu oVEMP u zdrowych
dzieci do 3–4 r.˝. odpowiedzi mogà byç nieobec-
ne (Janky i Rodriguez 2018). Istnieje równie˝
ryzyko uszkodzenia s∏uchu dêwi´kiem o wyso-
kiej cz´stotliwoÊci podczas badania cVEMP
(np. u dzieci) (Rosengren, McAngus Todd, Cole-
batch 2005). Pewnà trudnoÊç mo˝e sprawiç
wykonanie badania cVEMP u osób starszych ze
wspó∏istniejàcymi zmianami zwyrodnieniowymi
w odcinku szyjnym kr´gos∏upa. Du˝ym ograni-
czeniem tej metody jest równie˝ wcià˝ ma∏a
dost´pnoÊç sprz´tu na rynku zwiàzana z wysokà
cenà urzàdzenia.

vHIT
Badanie Video Hit Impuls Test (vHIT) to gra-

ficzny zapis odruchu przedsionkowo-ocznego
(ang. vestibulo-ocular reflex, VOR) dla ka˝dego
kana∏u pó∏kolistego z osobna (MacDougall i in.
2009). Opiera si´ na obiektywnej wideorejestra-
cji przy∏ó˝kowego badania Hit Impuls Test (HIT
test), które zosta∏o opisane po raz pierwszy ju˝
w 1988 r. (Halmagyi i Curthoys 1988). System
rejestrujàcy (video-HIT) umo˝liwia rejestracj´
ruchów oka badanego wzgl´dem biernych ru-
chów g∏owy w p∏aszczyênie ka˝dego badanego
kana∏u pó∏kolistego z osobna.
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W pozycji siedzàcej pacjent fiksuje wzrok
na punkcie umieszczonym na wprost jego wzroku.
Szybkie, raptowne bierne ruchy g∏owà wykony-
wane przez technika z odchyleniem 15° w p∏asz-
czyênie badania danego kana∏u pó∏kolistego sà dla
przedsionków bodêcem wysokocz´stotliwoÊcio-
wym (3–5 Hz). Wa˝ne jest, aby pr´dkoÊç ruchów
biernych g∏owy mieÊci∏a si´ w zakresie
150–300°/s. Norma wskaênika wynosi ≥ 0,6
(McGarvie in. 2015). Dzi´ki graficznemu zapisowi
wyników badania mo˝liwa jest interpretacja mor-
fologii zapisu dla ka˝dego kana∏u pó∏kolistego
z osobna. ObecnoÊç sakkad jawnych (po zakoƒcze-
niu ruchu g∏owy) lub utajonych (podczas ruchu
g∏owy) pozwala ró˝nicowaç oraz monitowaç cha-
rakter uszkodzenia i post´py leczenia chorych. 

Do niewàtpliwych zalet badania vHIT nale˝y
zaliczyç mo˝liwoÊç lokalizacji obwodowego
uszkodzenia na poziomie ka˝dego kana∏u pó∏ko-
listego z osobna. Badanie pozwala obiektywnie
potwierdziç obustronne uszkodzenie przedsion-
ków przy wartoÊci wskaênika nadà˝ania ≤ 0,1.
Umo˝liwia monitorowanie post´pów choroby
Méniere’a czy wp∏ywu leków ototoksycznych
na narzàd osklepkowy (Tarnutzer i in. 2016).
Badanie mo˝liwe jest do wykonania u chorych
ze schorzeniami ucha Êrodkowego. Cechuje je
krótki czas trwania (ok. 10–15 min), jest niein-
wazyjne i dobrze tolerowane równie˝ przez
dzieci (Janky i Rodriguez 2018). 

Do wad badania vHIT nale˝y niewàtpliwie
jego ma∏a dost´pnoÊç, wynikajàca z ceny urzà-
dzenia, jak równie˝ fakt, ̋ e mo˝e byç trudniejsze
technicznie od wykonania u osób starszych ze
zmianami w odcinku szyjnym kr´gos∏upa. Nie
nale˝y zapominaç, ˝e odpowiedê mo˝e zale˝eç
od wieku: u osób starszych wartoÊci wskaênika
nadà˝ania mogà byç obni˝one (Mossman i in.
2015).

Wydawaç by si´ mog∏o, ˝e nowoczesna dia-
gnostyka obiektywna narzàdu równowagi wy-
par∏a badanie przy∏ó˝kowe pacjenta, ˝e dzi´ki
pe∏nemu pakietowi wymienionych badaƒ, uzu-
pe∏nionemu o diagnostyk´ obrazowà g∏owy

(tomografi´ komputerowà i/lub rezonans ma-
gnetyczny), jesteÊmy w stanie zdiagnozowaç
pacjenta. Nic bardziej mylnego. Zbyt cz´sto zapo-
minamy o badaniu przedmiotowym u naszych
chorych, które zw∏aszcza w grupie pacjentów
„ostrody˝urowych” powinno byç z∏otym standar-
dem post´powania. Badanie przy∏ó˝kowe pacjenta
trwa oko∏o 15–20 min. Jedyny sprz´t potrzebny
do jego przeprowadzenia to okulary Fenzla lub
videogoogle. W protokole badania powinna si´
znaleêç ocena chodu chorego, badanie oczoplàsu
samoistnego i spojrzeniowego, próby okulomoto-
ryczne (test Êledzenia wraz z badaniem sakkad).
W celu oceny funkcji narzàdu osklepkowego na-
le˝y wykonaç próby po∏o˝eniowe (w pozycji
na wznak, w pozycji le˝àcej na prawym i lewym
boku oraz w pozycji Rose). Aby oceniç funkcj´
narzàdu otolitowego wykonuje si´ manewry
uwalniajàce (manewr Dix-Hallpike czy roll-test)
(Strupp, Dieterich, Brandt 2013, Wiener-Vacher,
Quarez, Le Priol 2018). Uzupe∏nieniem badania sà
próby mó˝d˝kowe (np. próba palec–nos, diadocho-
kineza, próba mijania Bárány'ego) oraz statyczne
(np. próba Romberga) i dynamiczne (np. próba
Unterbergera) testy oceny postawy i chodu. W dia-
gnostyce pacjentów z ostrymi zawrotami g∏owy
warto opieraç si´ na wyniku protoko∏u HINTS
(Kattah i in. 2009). Protokó∏ badania HINTS sk∏ada
si´ z trzech testów (HIT test, „cover” test oraz
badanie oczoplàsu spojrzeniowego). Pozwala on
ró˝nicowaç etiologi´ ostrego zespo∏u przedsionko-
wego oraz z dok∏adnoÊcià nawet wi´kszà ni˝ bada-
nie MRI g∏owy ujawniç patologi´ oÊrodkowà (udar
mózgu) u pacjentów z ostrymi zawrotami g∏owy
(Newman-Toker, Curthoys, Halmagyi 2015).

W obliczu dost´pu do nowych technologii nie
powinniÊmy zapominaç o doÊwiadczeniu p∏ynà-
cym z badania przedmiotowego. Badania obiek-
tywne narzàdu równowagi powinniÊmy traktowaç
jako uzupe∏nienie diagnostyki i narz´dzie w du˝ej
mierze pozwalajàce na prognozowanie przebiegu
schorzeƒ narzàdu równowagi, nie zapominajàc
jednoczeÊnie o ich ograniczeniach.  ●
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