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STRESZCZENIE:    Ostry zespół przedsionkowy jest zespołem objawów klinicznych, które towarzyszą nagłemu uszkodzeniu obwodowej czę-
ści narządu przedsionkowego. Najważniejszym elementem terapii chorych z zespołem przedsionkowym jest rehabilitacja 
ruchowa, wpływająca korzystnie na procesy kompensacji ośrodkowej. Celem pracy była analiza porównawcza skuteczności 
dwóch metod rehabilitacji (trening habituacyjny vs konflikty sensoryczne) u pacjentów po przebytym zapaleniu neuronu 
przedsionkowego i po operacji przecięcia nerwu przedsionkowego. Materiał pracy stanowią wyniki ogólnego bilansu rów-
nowagi Testu Organizacji Zmysłowej oraz subiektywnej oceny stopnia nasilenia zawrotów głowy, wykonanych przed i po 
zakończonej rehabilitacji prowadzonej różnymi metodami. Do badań włączono 20 osób po przebytym zapaleniu neuronu 
przedsionkowego (grupa I) i 20 osób po operacji przecięcia nerwu przedsionkowego (grupa II). W grupie I znaleźli się chorzy 
przyjmowani do Kliniki ORL WUM w ramach ostrego dyżuru z rozpoznaniem zapalenia neuronu przedsionkowego. W gru-
pie II znajdowali się pacjenci po przebytej operacji przecięcia nerwu przedsionkowego z powodu choroby Meniere’a z silny-
mi, i nie poddającymi się leczeniu, zawrotami głowy. Oba typy rehabilitacji powodują istotną poprawę zarówno ogólnego 
bilansu równowagi Testu Organizacji Zmysłowej, jak i subiektywnej oceny stopnia nasilenia zawrotów głowy chorego nie-
zależnie od rozległości uszkodzenia w narządzie przedsionkowym. Lepsze wyniki uzyskano w grupie pacjentów po zapale-
niu nerwu przedsionkowego leczonych metodą konfliktów zmysłowych.

SŁOWA KLUCZOWE:   ostry zespół przedsionkowy, trening habituacyjny, trening posturograficzny, Test Organizacji Zmysłowej

ABSTRACT:   Acute vestibular syndrome is a syndrome of clinical symptoms associaded with sudden damage to the periphery of 
the vestibular organ. The most important element in the treatment of patients with vestibular syndrome is motor re-
habilitation, which is beneficial for central compensatory processes. The aim of the study was to compare the effec-
tiveness of two methods of rehabilitation (training habituation versus sensory conflicts) in patients after vestibular 
neuronitis and vestibular neurectomy. The work material is the results of the overall balance of the Sensory Organi-
zation Test and the subjective assessment of severity of dizziness before and after  rehabilitation performed by var-
ious methods. 20 subjects after vestibular neuritis (group I) and 20 patients after vestibular neurectomy (group II) 
were included in the study. In group I, the patients were admitted to the Otolaryngology Clinic Medical University of 
Warsaw within the framework of acute on duty with diagnosis of vestibular neuritis. In group II, patients had vestib-
ular neurectomy due to Meniere disease with strong untreated vertigo. Both types of rehabilitation have a significant 
improvement in the overall balance of the Sensory Organization Test and the subjective assessment of the severity of 
vertigo irrespective of the extent of injury in the vestibular organ. Better results were obtained in the group after ves-
tibular neuritis treated with conflicts sensory. 
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WPROWADZENIE 

Układ równowagi – poprzez receptory w narządzie przedsion-
kowym, propioceptory i narząd wzroku – przyjmuje bodźce 
z otaczającego środowiska. Informacje uzyskane z powyższych 
receptorów są analizowane przez ośrodkowy układ nerwo-
wy (OUN), a następnie dzięki reakcji układu nerwowo-mię-
śniowego, na drodze odruchu przedsionkowo-okoruchowego 
(vestibulo-ocular reflex; VOR) i przedsionkowo-rdzeniowego 
(vestibulo-spinal reflex, VSR) dochodzi do utrzymania wzro-
ku na obserwowanym obiekcie i utrzymaniu równowagi [1, 
2]. Zaburzenia równowagi bioelektrycznej w nagłym uszko-
dzeniu przedsionka doprowadzają do wystąpienia oczopląsu 
(zakłócenia w połączeniach przedsionkowo-okoruchowych) 
i zaburzeń równowagi (zakłócenia w połączeniach przedsion-
kowo-rdzeniowych) [3]. Zachowanie tych połączeń warunkuje 
stabilizację pola widzenia i utrzymanie prawidłowej postawy. 
W warunkach fizjologicznych, w spoczynku, z obu narządów 
przedsionkowych dociera do zespołu jąder przedsionkowych 
symetryczna stymulacja toniczna. Podczas ruchów ciała lub 
skrętów głowy liczba wyładowań spoczynkowych jednorazo-
wo w jednym przedsionku wzrasta, a w drugim maleje, w gra-
nicach pobudzenia fizjologicznego [4]. Uszkodzenie części 
obwodowej narządu równowagi powoduje silną asymetrię 
w dopływie bodźców do jąder przedsionka, co wywołuje tzw. 
„szok przedsionkowy”[5]. Już w kilka godzin po uszkodzeniu 
przedsionka w ośrodkowym układzie nerwowym uruchamia-
ne są mechanizmy wyrównawcze: nadmierna aktywność bio-
elektryczna w jądrach przedsionkowych po stronie zdrowej 
jest hamowana, natomiast osłabiona aktywność po stronie 
chorej jest wzmagana. W procesie tym biorą udział połącze-
nia spoidłowe pomiędzy jądrami przedsionkowymi i struktury 
ośrodkowe. Charakterystyczne objawy szoku przedsionkowego 
to zawroty głowy o charakterze wirowania, nagłe, nasilone na 
początku, z tendencją do powolnego wygasania. Ruchy głową 
i zamknięcie oczu nasilają dolegliwości. Zaburzeniom obwo-
dowym towarzyszą objawy wegetatywne, nudności, wymioty 
i zlewne poty. W okresie szoku przedsionkowego stwierdza się 
oczopląs poziomo-obrotowy fazą szybką skierowany w stronę 
zdrowego przedsionka [6]. Ustępowanie objawów szoku przed-
sionkowego i powrót chorego do sprawności fizycznej jest 
skutkiem ośrodkowej kompensacji. O przebiegu kompensacji 
ośrodkowej decyduje szereg czynników, takich jak: sprawność 
ośrodkowego układu nerwowego, wiek chorego, stan naczyń 
ośrodkowego układu nerwowego, wpływ leków, a także czyn-
ników emocjonalnych i psychicznych. Kompensację utrudniają 
schorzenia OUN, takie jak: zmiany demielizacyjne, naczynio-
pochodne, pozapalne, pourazowe, nowotworowe i uszkodzenia 
toksyczne. Niekorzystnie wpływa stosowanie leków hamują-
cych czynność OUN, tj. leków o działaniu przeciwzawrotnym, 
przeciwwymiotnym, uspokajającym oraz przeciwdepresyj-

nym. Proces kompensacji nie jest procesem stabilnym. Może 
się zdarzyć, że wystąpi u osób na pozór zdrowych w sytuacji 
wyczerpania, silnego stresu, przy zmianie stosowanych le-
ków, w okresie braku aktywności ruchowej oraz po spożyciu 
alkoholu [7]. Skutkami niepełnej kompensacji są zaburzenia 
dynamicznej ostrości widzenia, niestabilność posturalna oraz 
łagodne, położeniowe zawroty głowy. Pełna kompensacja nastę-
puje w momencie, kiedy u chorego nie występują już zawroty 
głowy oraz zaburzenia równowagi. W okresie postępowania 
procesów kompensacji kluczowe znaczenie ma rehabilitacja 
przedsionkowa, wprowadzana w pierwszych dniach po ustą-
pieniu objawów wegetatywnych, gdy chory pozostaje jeszcze 
w łóżku. Istotą i założeniem rehabilitacji przedsionkowej jest 
uzyskanie stanu kompensacji ośrodkowej, czyli wyrównania 
zaburzeń na poziomie ośrodkowego układu, które powstają 
po uszkodzeniu błędnika. W praktyce klinicznej kompensa-
cja to powolne wygasanie subiektywnych i obiektywnych obja-
wów towarzyszących uszkodzeniu narządu przedsionkowego 
[8]. Celem rehabilitacji przedsionkowej jest przywrócenie lub 
usprawnienie zasadniczych funkcji układu równowagi: stabi-
lizacja spojrzenia i postawy, zlikwidowanie odczuć zawrotu 
głowy, zaburzeń ostrości widzenia podczas ruchów głowy, za-
burzeń równowagi oraz niestabilności, a także poprawa ogól-
nej aktywności chorego [9]. Wśród przyczyn ostrego zespołu 
przedsionkowego wymienia się zapalenie nerwu przedsion-
kowego, chorobę Meniere’a, urazy (także operacyjne, w tym 
stan po przecięciu nerwu przedsionkowego), zaburzenia na-
czyniowe, infekcje, zatrucia i inne.

CEL PRACY

Celem pracy jest ocena procesu rehabilitacji metodą treningu 
habituacyjnego i rehabilitacji opartej na konfliktach zmysło-
wych w grupie chorych po przebytym zapaleniu neuronu przed-
sionkowego i po operacji przecięcia nerwu przedsionkowego.

MATERIAŁ I METODY

Do badań włączono 20 osób po przebytym zapaleniu neuronu 
przedsionkowego (grupa I) i 20 osób po operacji przecięcia ner-
wu przedsionkowego (grupa II). W grupie I znaleźli się chorzy, 
przyjmowani do Kliniki ORL WUM w ramach ostrego dyżuru 
z rozpoznaniem zapalenia neuronu przedsionkowego. Średnia 
wieku w tej grupie wynosiła 52,75 lat (min. 29 lat, max. 81 lat). 
W grupie było 12 kobiet i 8 mężczyzn. W grupie II znajdowali 
się chorzy po przebytej operacji przecięcia nerwu przedsion-
kowego z powodu choroby Meniere’a, z silnymi, nie poddają-
cymi się leczeniu zawrotami głowy. Średnia wieku w tej grupie 
wynosiła 50,3 lat. (min. 21 lat, max. 72 lat). W grupie było 10 
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kobiet i 10 mężczyzn. Oceniano wyniki ogólnego bilansu rów-
nowagi Testu Organizacji Zmysłowej, jako parametru oceny 
wydolności układu równowagi oraz subiektywnej oceny stop-
nia nasilenia zawrotów głowy u pacjentów z ostrym zespołem 
przedsionkowym wykonanych przed rehabilitacją (7 dzień) 
i po jej zakończonej (21 dzień) prowadzonej różnymi meto-
dami. Procedura procesu rehabilitacji składała się z II etapów.  
I etap. W trzeciej dobie od wystąpienia objawów u chorych 
z zapaleniem neuronu przedsionkowego lub w trzeciej dobie 
po operacji przecięcia nerwu przedsionkowego wszyscy cho-
rzy rozpoczęli rehabilitację metodą treningu habituacyjnego 
pod nadzorem fizjoterapeuty. Jedną z grup stanowili chorzy 
po operacji wewnątrzczaszkowej, dla wyeliminowania ryzyka 
powikłań i ujednolicenia metody postępowania z protokołu 
wyeliminowano ćwiczenia, które mogłyby powodować wzrost 
ciśnienia śródczaszkowego.

II etap. Po 7 dniach terapii habituacyjnej chorzy zostali podzie-
leni na podgrupy: u 10 chorych z grupy po zapaleniu neuronu 
przedsionkowego i 10 chorych z grupy po przecięciu nerwu 
przedsionkowego kontynuowano rehabilitację metodą tre-
ningu habituacyjnego. Pozostałych 10 pacjentów z grupy po 
zapaleniu neuronu przedsionkowego i 10 chorych z grupy po 
przecięciu nerwu przedsionkowego, rozpoczęło rehabilitację 
metodą konfliktów sensorycznych w kabinie posturograficznej. 
Oba typy rehabilitacji były prowadzone przez kolejne 2 tygo-
dnie. Postępy pierwszego etapu rehabilitacji oceniane były na 
podstawie indywidualnej karty rehabilitacji, w której odnoto-
wywano subiektywną skalę oceny nasilenia zawrotów w skali 
0–3, przy czym 0 – oznaczało brak zawrotów, 3 – bardzo sil-
ne zawroty głowy. Przed rozpoczęciem drugiego etapu reha-
bilitacji u wszystkich chorych wykonywano Test Organizacji 
Zmysłowej [SOT]. Badanie kontrolne SOT wykonano po za-
kończeniu dwutygodniowego okresu obu typów rehabilitacji. 

METODY REHABILITACJI 

Trening habituacyjny jest uznaną w Polsce i na świecie me-
todą rehabilitacji chorych z zawrotami głowy i zaburzeniami 
równowagi, która polega na stosowaniu ściśle określonych 
ćwiczeń. Trening habituacyjny opiera się na zjawisku habitu-
acji i zmierza do wyciszenia reakcji patologicznych na ruchy 
głową i ciałem w pozycji leżącej, siedzącej i stojącej [7]. Ćwi-
czenia Cawthorne-Cooksey’a stosowano 2 razy dziennie, w se-
sjach 10 minutowych, przez 7 dni w tygodniu. We wczesnym 
okresie po uszkodzeniu błędnika ćwiczenia te mogą nasilić 
zawroty głowy, mogą także wystąpić nudności, o czym chory 
powinien zostać poinformowany przed rozpoczęciem reha-
bilitacji. Na początku treningu ćwiczenia nie powinny trwać 
dłużej niż 5 minut, a w miarę poprawy samopoczucia pacjenta 

czas ćwiczeń można stopniowo wydłużać i stopniowo zwięk-
szać stopień ich trudności. Ćwiczenia, które nie powodują już 
żadnych subiektywnych odczuć, należy stopniowo zastępo-
wać nowymi. Rehabilitacja metodą konfliktów zmysłowych 
w oparciu o Komputerową Posturografię Dynamiczną [ryc. 
1] wg protokołu zawartego w oprogramowaniu Systemu Neu-
roCom International [10]. Rehabilitacja tą metodą polega na 
ekspozycji chorego na zmienne bodźce płynące z ruchomego 
podłoża i/lub ruchomego otoczenia wzrokowego. Zadaniem 
pacjenta jest utrzymanie środka ciężkości ciała pozycji zrów-
noważonej w warunkach konfliktów zmysłowych. Trening 
w kabinie posturograficznej zaczyna się od małych trudności, 
i w ciągu trwania stopniowo się go zwiększa, oceniając postę-
py. Terapia prowadzona jest przez 10 kolejnych dni, w sesjach 
20 minutowych. Podczas prowadzenia rehabilitacji w kabinie 
posturograficznej pacjent zabezpieczony jest specjalnymi pa-
sami, chroniącymi go przed upadkiem. 

Parametrami oceny skuteczności rehabilitacji był Test Orga-
nizacji Zmysłowej i skala subiektywna oceniająca stopień na-
silenia zawrotów głowy. Test Organizacji Zmysłowej (Sen-
sory Organization Test; SOT). Opisany przez Nashera [10] 

Ryc. 1.  Rehabilitacja metodą konfliktów sensorycznych w kabinie 
posturograficznej. 
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i zamkniętych, chód do przodu z jednoczesnym wykonywaniem 
ruchów głową w prawo i w lewo, do przodu i do tyłu, chód do 
tyłu z jednoczesnym wykonywaniem ruchów głową do przodu 
i do tyłu. Każde ćwiczenie jest oceniane przez pacjenta w skali 
0–3, gdzie 0 – brak zawrotów głowy, 1 – niewielkie zawroty, 
2 – silne, 3 – nasilenie zawrotów głowy. Końcowy wynik ska-
li subiektywnej oznacza średnią z 16 prób wykonanych przez 
chorego. Trening habituacyjny stosowany był codziennie u pa-
cjenta pod nadzorem fizjoterapeuty oraz u 10 chorych z gru-
py z zapaleniem nerwu przedsionkowego i u 10 chorych po 
przecięciu nerwu przedsionkowego. Trening kontynuowano 
przez kolejne 2 tygodnie.

METODY ANALIZY STATYSTYCZNEJ 

W analizowanym materiale wyróżniono dwie główne grupy 
zmiennych: ciągłe i dyskretne. Przeprowadzono wszechstron-
ną analizę statystyczną. Podczas analizy dobierano metody ade-
kwatne do typu zmiennych. W procesie testowania hipotez 
statystycznych przyjęto poziom istotności p = 0,05. Dla każdej 
zmiennej, w zależności od jej typu, obliczono odpowiednio sta-
tystyki podstawowe. Zgodnie z oczekiwaniami, mała liczebność 
grup sprawiła, że założenie normalności rozkładu dla zmiennych 
nie zostało spełnione. Do kolejnych analiz wykorzystano nastę-
pujące testy: Wicoxona, U Manna-Whitneya, ANOVA Friedma-
na i współczynnik zgodności Kendalla, test Χ2 Pearsona i test X2 
NW (test X2 „największej wiarygodności”). Analizę statystyczną 
wykonano za pomocą pakietu statystycznego StatSoft Inc. 2011 
Statistica (data analysis software system) wersja 10.

WYNIKI

Wyniki ogólnego bilansu równowagi Testu Organizacji 
Zmysłowej przed i po rehabilitacji w grupach patologii 
W grupie pacjentów po przecięciu nerwu przedsionkowego 
leczonych metodą treningu habituacyjnego wynik ogólnego 
bilansu równowagi Testu Organizacji Zmysłowej przed re-
habilitacją wynosił 50,60; SD 12,73. W badaniu kontrolnym 
wynik ogólnego bilansu równowagi Testu Organizacji Zmy-
słowej wynosił 71,44; SD 14,02. Różnica wyników jest istotna 
statystycznie p = 0,05. 

W grupie pacjentów po przecięciu nerwu przedsionkowego 
leczonych metodą konfliktów zmysłowych wynik ogólnego 
bilansu równowagi Testu Organizacji Zmysłowej przed re-
habilitacją wynosił 55,90; SD 13,83. W badaniu kontrolnym 
wynik ogólnego bilansu równowagi Testu Organizacji Zmy-
słowej wynosił 72,70; SD 13,39. Różnica wyników jest istotna 
statystycznie p = 0,05. 

ocenia zdolność osoby badanej do utrzymania równowagi za-
równo w trakcie zmieniających się warunków stymulowania 
narządów zmysłu, biorących udział w kontroli prawidłowej 
postawy, jak i w warunkach tzw. konfliktów sensorycznych 
(ruchome podłoże i/lub ruchome otoczenie wzrokowe). Ozna-
cza to badanie pod wpływem sprzecznych ze sobą informacji 
z poszczególnych narządów zmysłu. Pacjent poddawany jest 
6 próbom, podczas których oceniana jest czynność poszcze-
gólnych narządów zmysłu: wzroku, proprioceptorów i narządu 
przedsionkowego. Bodźce odbierane przez wymienione narzą-
dy są: wyłączane (próby z zamkniętymi oczami), zniekształ-
cane (próby ze zmianami położenia otoczenia wzrokowego) 
lub niespodziewanie wprowadzane (rotacyjne ruchu platfor-
my) w celu oceny ich sprawności [10]. Test SOT składa się z 6 
prób. Pierwsze trzy wykonywane są na nieruchomym podłożu 
i obejmują SOT1, SOT2, SOT3. Kolejne trzy wykonywane są 
na ruchomym podłożu, a zakres ruchów platformy jest pro-
porcjonalny do ruchów pacjenta i wychwiań jego środka cięż-
kości. Próby na ruchomym podłożu obejmują SOT4, SOT5, 
SOT6. Próba SOT5 uważana jest za próbę „przedsionkową” 
[11]. Próby opisano poniżej.

• Stanie na nieruchomym podłożu, oczy otwarte.
• Stanie na nieruchomym podłożu, oczy zamknięte.
• Stanie na nieruchomym podłożu, oczy otwarte, 

ruchome otoczenie wzrokowe.
• Stanie na ruchomym podłożu, oczy otwarte.
• Stanie na ruchomym podłożu, oczy zamknięte.
• Stanie na ruchomym podłożu, oczy otwarte, ruchome 

otoczenie wzrokowe.

Ostateczny wynik każdej próby jest średnią z trzech badań. 
Podczas każdej próby ocenia się odchylenie środka ciężkości 
od stanu równowagi. Na podstawie średniej otrzymanych wy-
ników program komputerowy oblicza ogólny bilans równowagi 
(OBR) wyrażony parametrem „composite” (zestawienie, ang. 
composit equilibrium score). Im wyższa wartość OBR, tym 
lepsza stabilność posturalna [1]. Wyniki analizy równowagi 
podawane są w skali procentowej, gdzie 100% oznacza brak 
wychyleń. Wynik może wynosić od 0%, gdy pacjent stracił rów-
nowagę lub oderwał stopę od podłoża, do 100%, gdy pacjent 
minimalnie przeniósł środek ciężkości ciała. OBR jest średnią 
wyników równowagi wszystkich 6 prób w kabinie posturogra-
ficznej. Skala subiektywna ocenia stopień nasilenia zawrotów 
głowy u pacjenta w 16 ćwiczeniach. Są to: ruchy gałek ocznych 
przy oczach otwartych i zamkniętych, ruchy głową w prawo 
i w lewo, oczy otwarte i zamknięte, krążenia głową i tułowia 
w prawo i w lewo, przejście z pozycji siedzącej do leżącej i wol-
ny powrót do pozycji siedzącej, obroty ciała na boki, powolny 
manewr z pozycji siedzącej do leżącej na wznak z odchyloną 
głową, obroty wokół własnej osi – przy oczach otwartych i za-
mkniętych, stanie na jednej nodze – przy oczach otwartych 
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Ryc. 2.  Wyniki ogólnego bilansu równowagi (OBR) Testu Organizacji Zmysłowej 
przed i po rehabilitacji w grupie pacjentów po przecięciu nerwu 
przedsionkowego leczonych metodą treningu habituacyjnego.

Ryc. 4.  Wyniki ogólnego bilansu równowagi (OBR) Testu Organizacji Zmysłowej 
przed i po rehabilitacji w grupie pacjentów po zapaleniu nerwu 
przedsionkowego leczonych metodą treningu habituacyjnego.

Ryc. 6.  Wyniki subiektywnej oceny stopnia nasilenia zawrotów głowy w grupie 
pacjentów po zapaleniu nerwu przedsionkowego.

Ryc. 3.  Wyniki ogólnego bilansu równowagi (OBR) Testu Organizacji Zmysłowej 
przed i po rehabilitacji w grupie pacjentów po przecięciu nerwu 
przedsionkowego leczonych metodą konfliktów zmysłowych.

Ryc. 5.  Wyniki ogólnego bilansu równowagi (OBR) Testu Organizacji Zmysłowej 
przed i po rehabilitacji w grupie pacjentów po zapaleniu nerwu 
przedsionkowego leczonych metodą konfliktów zmysłowych

Ryc. 7.  Wyniki subiektywnej oceny stopnia nasilenia zawrotów głowy w grupie 
pacjentów po przecięciu nerwu przedsionkowego.
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W grupie pacjentów po zapaleniu nerwu przedsionkowego 
leczonych metodą treningu habituacyjnego wynik ogólnego 
bilansu równowagi Testu Organizacji Zmysłowej przed re-
habilitacją wynosił 57,40; SD 16,62. W badaniu kontrolnym 
wynik ogólnego bilansu równowagi Testu Organizacji Zmy-
słowej wynosił 71,56; SD 16,12. Różnica wyników jest istotna 
statystycznie p = 0,05. 

W grupie pacjentów po zapaleniu nerwu przedsionkowego 
leczonych metodą konfliktów zmysłowych wynik ogólnego 
bilansu równowagi Testu Organizacji Zmysłowej przed re-
habilitacją wynosił 62,40;SD11,08. W badaniu kontrolnym 
wynik ogólnego bilansu równowagi Testu Organizacji Zmy-
słowej wynosił 81,90:SD 8,09. Różnica wyników jest istotna 
statystycznie p=0,05. 

Wyniki subiektywnej oceny stopnia nasilenia zawrotów 
głowy przed i po rehabilitacji w grupach patologii 
W grupie pacjentów po zapaleniu nerwu przedsionkowego nasi-
lenie zawrotów głowy – w ocenie poprawy ocenianej w punktacji 
od 0 do 3 – zmalało po obu typach rehabilitacji. Odnotowano 
subiektywną poprawę z 3 na 0, stwierdzając istotnie większą 
poprawę po rehabilitacji metodą konfliktów zmysłowych. 

W grupie pacjentów po przecięciu nerwu przedsionkowego na-
silenie zawrotów głowy – w ocenie poprawy ocenianej w punk-
tacji od 0 do 3 – także zmalało po obu typach rehabilitacji. 
Odnotowano subiektywną poprawę z 3 na 1, jednakże zmniej-
szenie dolegliwości po obu typach rehabilitacji było podobne. 

OMÓWIENIE

Rehabilitacja przedsionkowa stanowi dziś jeden z kluczowych 
elementów leczenia chorych z zawrotami głowy i zaburzeniami 
równowagi o różnej etiologii, ponieważ znacznie skraca czas 
leczenia i przyspiesza powrót chorego do aktywności społecz-
nej i zawodowej. Zawroty głowy wywołują lęk i niepokój, dla-
tego rehabilitacja wymaga współpracy całego zespołu i łączy 
się z aspektem psychoterapii. Terapia może być prowadzona 
indywidualnie lub grupowo [12, 13], jednakże najlepsze efekty 
daje, gdy prowadzona jest pod nadzorem fizjoterapeuty [14]. 
Odpowiednio zaplanowana i przeprowadzona rehabilitacja 
przedsionkowa, przy wykorzystaniu dostępnych technik i dzię-
ki plastyczności OUN, może polepszyć proces kompensacji 
ośrodkowej. Istotnym czynnikiem decydującym o powodzeniu 
rehabilitacji jest jednak właściwe rozpoznanie miejsca, rozle-
głości oraz mechanizmu uszkodzenia w układzie równowagi, 
a także właściwy dobór ćwiczeń ruchowych. Zawroty głowy są 
subiektywnym odczuciem ruchu, któremu najczęściej towarzy-

szą zaburzenia równowagi i orientacji przestrzennej. Dowie-
dziono, że wczesne wprowadzanie aktywności ruchowej cho-
rego z ostrym uszkodzeniem błędnika pozytywnie wpływa na 
przebieg kompensacji i tempo jego powrotu do stanu fizycznej 
równowagi. Dlatego zaleca się jak najszybsze wprowadzanie 
ćwiczeń ruchowych, jeszcze w okresie, kiedy chory pozostaje 
w łóżku. Jaczewska i wsp.[1] zauważyli, że u 90% badanych – 
poddanych rehabilitacji (ćwiczenia habituacyjne) prowadzo-
nej od 4 do 20 tygodni – nastąpiła ogólna poprawa równowagi 
w Teście Organizacji Zmysłowej. Stoyan [15] stwierdził popra-
wę u 14 pacjentów po przebytym zapaleniu nerwu przedsion-
kowego, rehabilitowanych przez miesiąc metodą Cawthorne-
-Cooksey’a. W badaniu kontrolnym przed rehabilitacją wynik 
ogólnego bilansu równowagi Testu Organizacji Zmysłowej 
wynosił 66,8 natomiast po rehabilitacji 78,1. Gottschal [16] 
podzielił grupę po neurektomii na dwie grupy. Grupa rehabi-
litowana ćwiczeniami habituacyjnymi uzyskała lepszy wynik 
ogólnego bilansu równowagi Testu Organizacji Zmysłowej po 
terapii (68,5) niż przed rehabilitacją (51,1). W Polsce i na świe-
cie trening habituacyjny jest uznaną metodą terapii zawrotów 
głowy i zaburzeń równowagi, natomiast trening posturalny jest 
metodą innowacyjną i efektywną. Stały nadzór fizjoterapeu-
ty przekłada się na większą motywację pacjenta do treningu 
niż tradycyjna forma rehabilitacji. W badaniach Corna i wsp. 
[2003] w grupie 32 pacjentów z jednostronnym uszkodzeniem 
przedsionkowym stwierdzono lepsze wyniki stabilności postu-
ralnej, zarówno w grupie 17 pacjentów po ćwiczeniach Caw-
thorne-Cooksey’a, jak i w grupie 15 pacjentów po treningu 
posturograficznym. Rehabilitację instrumentalną prowadzo-
no 2 razy dziennie, przez 30 minut, przez 5 dni. Z obu metod 
to trening na dynamicznej platformie posturograficznej oka-
zał się skuteczniejszy [17]. Podobne wyniki otrzymali Strupp 
i wsp. [1998] w grupie 19 pacjentów po przebytym zapaleniu 
nerwu przedsionkowego leczonych metodą treningu postu-
ralnego w porównaniu z grupą 20 pacjentów bez rehabilitacji 
[18]. U Corna i Struppa lepsze wyniki uzyskano u chorych le-
czonych metodą treningu posturalnego, ale także wyniki ni-
niejszej pracy potwierdzają lepsze wyniki w grupie pacjentów 
leczonych metodą konfliktów zmysłowych. Meldrum (2012) 
porównała wyniki 6-tygodniowej rehabilitacji przedsionko-
wej 80 chorych z jednostronnym uszkodzeniem obwodowym 
z rehabilitacją opartą na treningu wirtualnej rzeczywistości. 
Efekty rehabilitacji zmierzono wynikiem SOT i IN VISION. 
U 82% chorych wyniki rehabilitacji techniką rzeczywistości 
wirtualnej były lepsze w porównaniu z rehabilitacją metodą 
tradycyjną [19]. Rehabilitacja przedsionkowa przyspiesza pro-
ces kompensacji i poprawia aspekt kliniczny chorych. Ważne 
jest zarówno szybkie rozpoczęcie leczenia rehabilitacyjnego, 
jak też niebagatelna rola fizjoterapeuty, który prowadzi cho-
rego i edukuje go w zakresie prowadzonej terapii. W ocenie 
stopnia nasilenia zawrotów głowy pacjentów (w poszczegól-
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i skuteczność, jednakże lepsze efekty uzyskuje się, gdy prowa-
dzona jest pod nadzorem fizjoterapeuty [20]. W leczeniu cho-
rych na zawroty głowy i zaburzenia równowagi kluczowa jest 
współpraca lekarza specjalisty otoneurologa oraz fizjoterapeuty 
wyszkolonego w fizjologii uszkodzenia narządu przedsionko-
wego i fizjologicznych podstaw rehabilitacji przedsionkowej. 

WNIOSKI 

1.  Rehabilitacja metodami treningu habituacyjnego i kon-
fliktów zmysłowych powoduje istotną poprawę ogólne-
go bilansu równowagi Testu Organizacji Zmysłowej oraz 
oceny stopnia nasilenia zawrotów głowy, niezależnie od 
stopnia uszkodzenia w narządzie przedsionkowym.

2.  Lepsze wyniki uzyskano w grupie pacjentów po zapale-
niu neuronu przedsionkowego leczonych metodą kon-
fliktów zmysłowych.

nych grupach przed rehabilitacją) natężenie zawrotów głowy 
było największe w grupie po zapaleniu nerwu przedsionkowe-
go leczonych metodą konfliktów zmysłowych W pozostałych 
grupach patologii wynik był podobny. Podsumowując, w su-
biektywnej ocenie chorych lepsze wyniki uzyskano po reha-
bilitacji w grupie pacjentów po zapaleniu nerwu przedsion-
kowego leczonych metodą konfliktów zmysłowych. W grupie 
chorych po przecięciu nerwu przedsionkowego wyniki były 
podobne. Lepszy wynik uzyskano w grupie pacjentów po za-
paleniu nerwu przedsionkowego, ponieważ uszkodzenia jed-
nostronne szybciej się kompensują, natomiast po przecięciu 
nerwu przedsionkowego chorzy wymagają dłuższego okresu 
kompensacji. Rola fizjoterapeuty w leczeniu pacjentów z ostrym 
zespołem przedsionkowym jest istotna. O powodzeniu reha-
bilitacji decyduje zarówno właściwa edukacja prowadzącego 
leczenie rehabilitacyjne fizjoterapeuty, jak i edukacja chorego, 
a także motywacja pacjenta włączonego w proces leczenia. Re-
habilitacja jest skuteczna w każdym momencie trwania choro-
by. Zaletą tradycyjnej rehabilitacji przedsionkowej jest prostota 
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