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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Celem pracy była ocena jednoczasowego zapisu badania ENG i VNG u osób zdrowych dla wybranych 
testów diagnostycznych pod kątem czułości i przydatności tego rodzaju badania do diagnostyki zawrotów głowy. 

  Materiał i metody: Badania wykonano u 50 osób zdrowych, w tym 24 kobiet i 26 mężczyzn, w wieku 20-22 lata (śred-
nia 20,5 roku), które nie zgłaszały dolegliwości ze strony narządów otorynolaryngologicznych i bez zaburzeń równo-
wagi i zawrotów głowy w wywiadzie. U wszystkich chorych wykonano badanie podmiotowe i badanie przedmiotowe 
otoneurologiczne, badanie elektronystagmograficzne (ENG), w tym kalibrację, próbę wahadła, badanie oczopląsu 
optokinetycznego, test fotela wahadłowego, próby położeniowe wg Cawthorne’a i Rosego, próbę kaloryczną wg Hal-
lpike’a, oraz badanie wideonystagmograficzne (VNG), które obejmowało kalibrację, ocenę oczopląsu samoistnego, 
próbę wahadła, testy położeniowe wg Cawthorne’a i Rosego, rozszerzone o test skrętu szyi, próbę kaloryczną wg Hal-
lpike’a. Wyżej wymienione badania przeprowadzono najpierw oddzielnie, w odstępie 24 godzin. Jednoczasowy zapis 
ENG i VNG wykonano po 48 godzinach od badań poprzednich, co poprzedzone zostało wykonaniem ponownej kali-
bracji dla obu zapisów. Wspólny zapis obejmował ocenę oczopląsu samoistnego, testy położeniowe wg Cawthorne’a i 
Rosego, rozszerzone o test skrętu szyi, próbę kaloryczną wg Hallpike’a. 

  Wyniki: Nie stwierdzono wzajemnego negatywnego wpływu jednego rodzaju badania na drugie. W teście kalorycz-
nym, zarówno w zapisie jednoczasowym, jak i wykonanym oddzielnie, zaobserwowano niższe wartości średniej pręd-
kości wolnej fazy oczopląsu w badaniu ENG w stosunku do badania VNG. W żadnym przypadku nie stwierdzono cech 
obecności oczopląsu samoistnego, jak również oczopląsu optokinetycznego i położeniowego. 

  Wnioski: Z przeprowadzonych badań wynika, że jednoczasowe zapisy wybranych testów diagnostycznych za pomo-
cą ENG i VNG wzajemnie się nie wykluczają i mogą być wykorzystane w diagnostyce zaburzeń równowagi i zawrotów 
głowy, co wymaga dalszych badań.   

SłoWa kluczoWe:   jednoczasowe badanie ENG i VNG, osoby zdrowe

abStract:   introduction: The aim of the work was to evaluate one-time recording of ENG and VNG in healthy subjects selected for 
the given diagnostic tests with reference to the sensitivity and usefulness of this kind of testing in vertigo diagnostics. 

  Material and methods: The tests covered 50 healthy subjects, including 24 women and 26 men aged 20-22 (the mean 
age of 20,5 years) who did not report any inconvenience from otorhinolaryngological organs and the conducted inter-
view did not reveal any balance disorder or vertigo. Every patient underwent otoneurological subjective and objective 
tests, electronystagmography (ENG), including a calibration test, head-tracking test, optokinetic nystagmus test, rota-
tory chair test, positional tests according to Cawthorne and Rose, a Hallpike caloric test as well as videonystagmography 
which included a calibration test, spontaneous nystagmus evaluation, head-tracking test, positional tests according to 
Cawthorne and Rose with a head rotation test and Hallpike caloric test. The above tests were performed separately, 24 
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Materiał i Metody 

Badaniami objęto 50 osób zdrowych, w tym 24 kobiet i 26 męż-
czyzn, w wieku 20-22 lata (średnia 20,5 roku), które nie zgła-
szały dolegliwości ze strony narządów otorynolaryngologicz-
nych i nie podawały zaburzeń równowagi i zawrotów głowy 
w wywiadzie.    

U wszystkich chorych wykonano badanie podmiotowe i bada-
nie przedmiotowe otoneurologiczne, badanie elektronystag-
mograficzne (ENG), w tym kalibrację, próbę wahadła, badanie 
oczopląsu optokinetycznego, test fotela wahadłowego, próby 
położeniowe wg Cawthorne’a i Rosego, próbę kaloryczną wg 
Hallpike’a, oraz badanie wideonystagmograficzne (VNG), które 
obejmowało kalibrację, ocenę oczopląsu samoistnego, próbę 
wahadła, testy położeniowe wg Cawthorne’a i Rosego, rozsze-
rzone o test skrętu szyi, oraz próbę kaloryczną wg Hallpike’a. 

Test kaloryczny wykonano kalorymetrem powietrznym firmy 
HOMOTH, używając temperatury powietrza 30°C oraz 44°C, 
podawanych przez 40 s do przewodów słuchowych zewnętrz-
nych, po wcześniejszym wykluczeniu procesów chorobowych 
przewodu słuchowego zewnętrznego i ucha środkowego. 

Wyżej wymienione badania przeprowadzono w pierwszej ko-
lejności oddzielnie, w odstępie 24 godzin. Jednoczasowy zapis 
ENG i VNG (ryc. 1) wykonano po 48 godzinach od badań wcze-
śniejszych, co poprzedzono wykonaniem ponownej kalibracji 
dla obu zapisów. Wspólny zapis obejmował ocenę oczopląsu 
samoistnego, testy położeniowe wg Cawthorne’a i Rosego, roz-
szerzone o test skrętu szyi, i próbę kaloryczną wg Hallpike’a.  

Zapisów dokonano przy użyciu komputerowych systemów 
analizy elektronystagmograficznej i wideonystagmograficz-
nej, pozwalających na obliczenie osłabienia pobudliwości i 
przewagi kierunkowej względnej, maksymalnej prędkości fazy 
wolnej oczopląsu oraz jego częstotliwości. W przypadku VNG 
program dodatkowo określał wartość przewagi kierunkowej 

Występowanie zawrotów głowy u niezmiennie dużej liczby pa-
cjentów prowokuje do wprowadzania coraz to nowych badań, 
mających na celu jednoznaczne określenie ich przyczyny [1, 3, 
4, 7]. Zadaniem podejmowanej diagnostyki jest ustalenie ich 
charakteru oraz okoliczności, w jakich się pojawiły, a także za-
proponowanie i włączenie stosownego leczenia [2, 8, 10, 11]. 
W związku z tym, iż prawidłowe funkcjonowanie układu rów-
nowagi zależy od współpracy wielu narządów zmysłów, takich 
jak narząd równowagi i narząd wzroku, zmysł czucia powierz-
chownego i głębokiego oraz narząd słuchu i, w najmniejszym 
stopniu, narząd węchu, diagnostyka pacjenta powinna mieć jak 
najszerszy zakres [2, 8]. Najlepiej przeprowadzić ją w wielopro-
filowym szpitalu specjalistycznym, dającym możliwość wyko-
nania wszystkich niezbędnych konsultacji i badań dodatkowych 
w krótkim czasie [6, 9]. Często sama diagnostyka balansuje na 
pograniczu neurologii i laryngologii, i, w efekcie, to właśnie neu-
rolog bądź neurochirurg przejmuje dalsze leczenie pacjenta.  

Wprowadzanie nowych metod badawczych do diagnostyki za-
wrotów głowy zawsze zmusza do postawienia sobie pytania, 
czy będą one lepsze, precyzyjniejsze i wiarygodniejsze od po-
przednich, a także, czy wniosą coś nowego w proces diagno-
styczny. Czy go przyspieszą i czy umożliwią postawienie pew-
niejszego rozpoznania [5, 13, 14, 15].  

Badacze nie odkładają starych metod do lamusa, ale porównują 
je z nowymi i starają się przenieść już zdobyte doświadczenia 
na nowy sprzęt, tak, aby móc pełniej wykorzystywać jego moż-
liwości. Wyniki badań uzyskiwane różnymi metodami winny 
przy tym pokrywać się, prowadząc w poszczególnych próbach 
do takiej samej oceny. Pozwala to badaczowi założyć, iż po-
szczególne badania zostały przeprowadzone prawidłowo i że 
ich wyniki są wiarygodne.   

Celem pracy była ocena jednoczasowego zapisu badania ENG 
i VNG u osób zdrowych dla wybranych testów diagnostycz-
nych pod kątem czułości i przydatności tego rodzaju badania 
do diagnostyki zawrotów głowy.  

hours one by one. one-time recording of ENG and VNG was made 48 hours following the last test while each of the two 
tests was preceded by an additional calibration test. The final recording included the spontaneous nystagmus evalua-
tion, positional tests according to Cawthrone and Rose together with the head rotation test and Hallpike caloric test. 

  results: Any negative mutual influence of the conducted tests has not been observed. Both in the one-time and separate re-
cording, the caloric test revealed lower values of the mean velocity of the nystagmus free phase in ENG with relation to VNG. 
No signs from spontaneous nystagmus, as well as optokinetic and positional nystagmus, could be found in any case. 

  conclusions: The conducted tests did not show any possibility of mutual exclusion of the given ENG and VNG diagnostic 
tests one-time recording. However, their use in diagnostics of balance disorders and vertigo requires further studies

keyWordS:  one-time recording of ENG and VNG, healthy subjects
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jaką jest VNG, wprowadzonej w1989 roku przez Ulmera. Me-
toda ta wykorzystuje bezpośrednią obserwację gałek ocznych 
za pomocą kamery bez hamującego wpływu fiksacji. Dane z 
badania gromadzone są na dysku komputera, a odpowiednie 
oprogramowanie pozwala na ocenę parametrów oczopląsu.  

W praktyce lekarskiej badania prowadzone są zazwyczaj me-
todą starszą, płynne przejście na metodę nową następuje w 
miarę nabierania doświadczenia w technice jej prowadzenia i 
ocenie wyników. Jeśli bada się jednego pacjenta dwiema me-
todami, najpierw wykonuje się jedno badanie, a dopiero po ja-
kimś czasie drugie. Odstęp czasowy może jednak powodować 
zmianę parametrów przeprowadzanego badania, co wiąże się 
ze zmęczeniem pacjenta i przyzwyczajeniem się do stymulacji. 

We wcześniejszych badaniach porównawczych [12], wyko-
nanych w odstępie 7-dniowym, stwierdzono wyższe wartości 
średnich maksymalnych prędkości wolnej fazy oczopląsu w 
badaniu VNG niż ENG. Ponadto w badaniu VNG analiza pa-
rametru przewagi kierunkowej bezwzględnej znacznie pod-
nosiła wartość próby kalorycznej wg Hallpike’a. 

W przeprowadzonych obecnie badaniach nie stwierdzono 
wzajemnego negatywnego wpływu jednego rodzaju badania 
na drugie. W teście kalorycznym, zarówno w zapisie jednocza-
sowym, jak i wykonanym oddzielnie, zaobserwowano niższe 
wartości średniej prędkości wolnej fazy oczopląsu w badaniu 
ENG w stosunku do badania VNG. 

Autorzy traktują niniejsze doniesienie jako wstępne, które wy-
maga wykonania dalszych badań na dużo większej grupie, a 
zwłaszcza u osób z zaburzeniami równowagi i zawrotami głowy. 

 WnioSki 

1.  Z przeprowadzonych badań wynika, że jednoczasowe zapisy 
wybranych testów diagnostycznych za pomocą ENG i VNG 
wzajemnie się nie wykluczają i mogą być wykorzystane w 
diagnostyce zaburzeń równowagi i zawrotów głowy, co wy-
maga dalszych badań.  

2.  Wartości średniej prędkości wolnej fazy oczopląsu wskazują 
na dużo większą czułość badania VNG niż ENG. 

bezwzględnej oraz refleksywności, oceniającej wpływ ośrod-
kowego układu nerwowego na błędnik [14]. 

Wyniki badań 

W badaniach nie stwierdzono wzajemnego negatywnego wpływu 
jednego rodzaju badania na drugie. W teście kalorycznym, zarów-
no w zapisie jednoczasowym, jak i wykonanym oddzielnie, zaob-
serwowano niższe wartości średniej prędkości wolnej fazy oczo-
pląsu w badaniu ENG w stosunku do badania VNG. W żadnym 
przypadku nie stwierdzono cech obecności oczopląsu samoist-
nego, jak również oczopląsu optokinetycznego i położeniowego. 

oMóWienie 

Najstarszą metodą badania oczopląsu jest bezpośrednia ob-
serwacja i ocena ruchu gałek ocznych [8]. Bywa ona jednak 
niedokładna i szereg czynników może mieć ujemny wpływ na 
jej przebieg, czego przykładem jest fiksacja. Jako że wyłącze-
nie tego odruchu poprzez zamknięcie powiek uniemożliwiało 
obserwację bezpośrednią, starano się potwierdzić obecność 
oczopląsu, kładąc opuszki palców na powiekach osoby bada-
nej, co pozwalało wyczuć drgania gałek ocznych. Dla potrzeb 
wyłączenia fiksacji bez zamykania oczu, skonstruowano oku-
lary Frenzla i Bartelsa, które dały możliwość obserwacji ga-
łek ocznych z powiększeniem +20 D. Metoda ta nie pozwala 
z kolei ocenić takich parametrów oczopląsu jak częstotliwość 
amplitudy, nie wspominając już o najważniejszym parametrze, 
tj. wolnej fazie oczopląsu. Taką możliwość dał dopiero aparat 
skonstruowany w 1922 roku przez Schott’a [2, 8].  

Pierwsze aparaty były zmodyfikowanymi elektrokardiografa-
mi, zapisującymi sygnały elektryczne, jakie powstawały przy 
ruchu gałek ocznych, z odpowiednio umieszczonych elektrod. 
Po zapisie badaczowi pozostawało opisanie odpowiednich pa-
rametrów zapisu i wyciagnięcie wniosków.  

Momentem przełomowym stało się wprowadzenie komputerów 
i wykorzystanie ich do prowadzenia zapisu danych i obliczania 
parametrów oczopląsu. Jednym z mankamentów tej metody był 
jednak brak możliwości zapisu oczopląsu obrotowego, który 
to problem rozwiązany został dopiero w metodzie badawczej 
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