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StreSzczenie:    Wstęp: Celem pracy była próba analizy najczęstszych przyczyn prowadzących do wystąpienia zawrotów głowy i zaburzeń 
równowagi względem płci oraz grup wiekowych.

  Materiał i metodyka: Badania dokumentacji medycznej oraz analizę wyników badań VNG wykonano u 608 pacjentów 
prywatnej specjalistycznej praktyki laryngologicznej VERTIGO w Opolu, w tym u 404 kobiet i 204 mężczyzn w wieku 
18–85 lat (średnia wieku 49,88 lat) w latach 2011–2017. W analizie wzięto pod uwagę następujące parametry: wynik badania 
podmiotowego oraz podstawowe badanie laryngologiczne i otoneurologiczne, badanie wideonystagmograficzne, ocenę 
słuchu (audiometria tonalna oraz impedancyjna) i badania obrazowe (MRI/TK głowy oraz RTG kręgosłupa szyjnego), ocenę 
unaczynienia dogłowowego w badaniu UDP. 

  Wyniki badań: U badanych chorych zawroty głowy częściej dotyczyły kobiet (66,45%) niż mężczyzn (33,55%). Najliczniejszą grupę 
stanowili pacjenci po 60. r.ż. (30,76%). Przeważały zawroty głowy o typie układowym (61,02%). Nadciśnienie tętnicze okazało się 
najczęstszą chorobą przewlekłą w całej populacji chorych z zawrotami głowy, wzrastającą wraz z wiekiem. Podobnie, częstość 
zaburzeń gospodarki lipidowej wzrasta znamiennie statystycznie wraz z wiekiem, natomiast zaburzenia czynności tarczycy, 
a także migreny i częste bóle głowy, znamiennie częściej występują u kobiet zgłaszających zawroty głowy i zaburzenia równowagi 
niż u mężczyzn. Wraz z wiekiem wzrasta częstość występowania zaburzeń przepływów w tętnicach kręgowych w badaniu USG 
Dopplera. Odsetek poszczególnych rozpoznań u badanych pacjentów przedstawiał się następująco: zawroty głowy pochodzenia 
błędnikowego (35,86%), łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy (18,9%), zawroty głowy pochodzenia mieszanego 
(16,12%), zawroty głowy pochodzenia szyjnego (5,42%), choroba Méniére’a i jej podejrzenia (5,1%), zawroty głowy pochodzenia 
centralnego (3,78%), zawroty głowy pochodzenia naczyniowego (2,8%), zapalenie nerwu przedsionkowego (2,3%), pourazowe 
zawroty głowy (1,32%) oraz guzy kąta mostowo-móżdżkowego (0,16%). W badaniu VNG w testach wzrokowo-okoruchowych 
obserwuje się wzrost odsetka patologii wraz z wiekiem, między 51. a 60. r.ż.

  Wnioski: Struktura stawianych rozpoznań w praktyce prywatnej różni się od tej w publicznej służbie zdrowia, co wynika z: 
(1) faktu, iż pacjent z ostrymi objawami w pierwszej kolejności jest transportowany do szpitalnego oddziału ratunkowego do 
pilnej diagnostyki szpitalnej oraz (2) kosztu diagnostyki w sektorze prywatnym, który nie dla każdego pacjenta jest osiągalny.

SłoWa kluczoWe: badanie wideonystagmograficzne, praktyka lekarska, przyczyny, zawroty głowy

abStract:   introduction: This study attempted to analyse the most common causes leading to vertigo, vertigo and balance disorders 
based on gender and age.

  Material and methods: Analysis of medical records and evaluation of VNG tests were performed on 608 patients of the private 
ENT practice “VERTIGO” in Opole between 2011 and 2017, including 404 women and 204 men. Patients ranged in age from 18 
to 85 years, with an average age of 49.88 years. The following parameters were taken into account in the analysis: the result of 
subjective examination and basic ENT and otoneurological examination, videonystagmography, hearing assessment (tonal 
and impedance audiometry) and imaging tests (head MRI/CT and cervical spine x-ray), assessment of Doppler ultrasound of 
vertebral artery flow.
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Wg Prusińskiego, kobiety zgłaszają nawet 3-krotnie częściej wy-
stępowanie zawrotów głowy i zaburzeń równowagi [2].

Częstość występowania zawrotów głowy z zaburzeniami równo-
wagi wzrasta wraz z wiekiem. W populacji powyżej 65. r.ż. są one 
już 3 razy częstsze niż u osób młodych [2]. Największa zachoro-
walność przypada na przedział wiekowy między 41. a 50. r.ż., czy-
li w okresie pełnej aktywności zawodowej i społecznej [11–14].

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi stanowią problem wielo-
wymiarowy. Oprócz obniżenia jakości życia, mogą one ograniczać 
zdolność do pracy zawodowej lub nawet wykluczyć chorego z jego 
profesji. Wg Benecke i wsp. [15], w wieloośrodkowej analizie pa-
cjentów zgłaszających zawroty głowy i zaburzenia równowagi aż 
69,8% było zmuszonych ograniczyć swoją pracę zawodową, 63,3% 
wykazało wyższą niż przeciętnie liczbę dni absencji chorobowej, 
pracę zmienić musiało 4,6% badanych, a 5,7% nie mogło podjąć 
jakiejkolwiek pracy zawodowej.

cel

Celem pracy jest retrospektywna ocena przyczyn oraz wyników ba-
dań VNG u pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi.

Materiał i Metody

Badania dokumentacji medycznej oraz analizę wyników badań 
VNG wykonano u 608 pacjentów prywatnej specjalistycznej prak-
tyki laryngologicznej VERTIGO w Opolu, w tym u 404 kobiet 
i 204 mężczyzn w wieku 18–85 (średnia wieku 49,88 lat) w latach 
2011–2017. W analizie wzięto pod uwagę następujące parametry: 
wynik badania podmiotowego oraz podstawowe badanie laryngo-
logiczne i otoneurologiczne, badanie wideonystagmograficzne, 
ocenę słuchu (audiometria tonalna oraz impedancyjna) i badania 
obrazowe (MRI/TK głowy oraz RTG kręgosłupa szyjnego), ocenę 
unaczynienia dogłowowego w badaniu UDP, konsultację neurolo-
giczną oraz okulistyczną. Po przeanalizowaniu dokumentacji na 
potrzeby niniejszej pracy przydzielono pacjentów do 11 grup roz-

WproWadzenie

Zawroty głowy i zaburzenia równowagi stanowią częstą dolegli-
wość ogólnej populacji pacjentów. W gabinetach lekarzy rodzin-
nych liczba chorych z zawrotami głowy o różnej etiologii wynosi 
5–8% [1–3]. W gabinetach laryngologicznych odsetek tych osób 
jest jeszcze większy i wynosi od 10% do 15% [1–3]. Co trzydziesty 
pacjent zgłaszający się do szpitalnego oddziału ratunkowego po-
daje zawroty głowy jako główną dolegliwość [4–5].

Pacjent zgłaszający tego typu dolegliwości jest bardzo wymagający, 
a diagnostyka różnicowa zawrotów głowy z zaburzeniami równo-
wagi jest jedną z najbardziej interdyscyplinarnych dziedzin spo-
śród specjalności lekarskich. Zawroty głowy mogą mieć podłoże: 
neurologiczne, laryngologiczne, okulistyczne, mięśniowo-stawo-
we, sercowo-naczyniowe, metaboliczne i psychogenne. 

Z Programu Badań Epidemiologicznych (Epidemiologic Catchment 
Area Program), przeprowadzonego przez Kroeke i Price [6] wśród 
13 538 dorosłych (>18. r.ż.), zawroty głowy i zaburzenia równo-
wagi zgłaszało 23,2% badanych. 

Z przeglądu zagranicznego piśmiennictwa na temat otwartych ba-
dań populacyjnych dotyczących zawrotów głowy można przedsta-
wić badania ankietowe: Nakashima i wsp. [7] (ankiety przesyłane 
drogą pocztową objęły grupę 7685 osób, z których 6% zgłaszało 
zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi); Neuhausera i wsp. 
[8] (w 2005 roku w telefonicznym badaniu ankietowym przebada-
no 4869 osób, z czego 7,8% z nich zgłaszało zawroty i zaburzenia 
równowagi); Hannaforda i wsp. [9] z 2005 roku (w ankiecie prze-
słanej pocztą wykazali, że 21% osób ze zbadanych 15 788 zgłosiło 
zawroty i zaburzenia równowagi). 

Z polskich badań ankietowych można przytoczyć badanie Wojtcza-
ka i wsp. [10], w którym wśród ankietowanych 4799 mieszkańców 
Bytowa, 780 osób, tj. 16,4%, zgłosiło obecność zawrotów głowy i za-
burzeń równowagi. W grupie z dolegliwościami przeważały kobiety 
– 594 (76,2%). Ponadto kobiety ponad 2-krotnie częściej niż męż-
czyźni zgłaszały obecność zawrotów i zaburzeń równowagi, przy 
czym ta różnica okazała się być statystycznie istotnie znamienna.

  results: In examinations, vertigo and vertigo were found more common in female (66.45%) than male (33.55%) patients, the 
most numerous group comprised 30 patients (76%) over 60 years of age with the predominance of systemic vertigo (61.02%). 
Hypertension was the most common chronic disease in the entire population of patients with vertigo, vertigo and balance 
disorder and its frequency increased with age, which translates into an increase in the frequency of non-systemic and mixed 
vertigo reported by patients. The frequency of lipid metabolism disorders increases statistically significantly with age, while 
thyroid dysfunction as well as migraines and frequent headaches are significantly more common in women reporting vertigo, 
vertigo and balance disorder than in men. In With age, the incidence of flow disorders in the vertebral arteries in Doppler 
ultrasound increases. The percentage of individual diagnoses in the examined patients was as follows: vestibular disorder 
(35.86%), benign paroxysmal positional vertigo (18.9%), mixed vertigo (16.12%), cervical vertigo (5.42%), Méniére disease 
and its suspicion (5.1%), vertigo and vertigo of central origin (3.78%), vascular vertigo (2.8%), vestibular neuritis (2.3%), post-
traumatic vertigo (1.32%) and cerebellopontine angle tumours (0.16%). Visual-oculomotor tests in videonystagmography 
(VNG) showed an increase in the percentage of pathology with age between 51 and 60 years.

  conclusions: The structure of diagnoses made in private practice differs from public health care. This results from the fact 
that patients with acute symptoms first report to or are transported to the hospital emergency department. The second 
reason is the cost of diagnostics in the private sector which is not affordable to every patient.

keyWordS:  causes, ENT practice, evaluation of VNG, vertigo 
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Występowanie poszczególnych chorób przewlekłych przeanali-
zowano względem grup wiekowych. Nadciśnienie tętnicze zgła-
szało 5,63%: w grupie <30. r.ż. – 7,75%, w przedziale 31.–40. r.ż. 
– 13,51%, wśród 41.–50. r.ż. – 29,09% i aż 56,68% w grupie pacjen-
tów >60. r.ż. Również wg analizy względem grup wiekowych uzy-
skano istotność statystyczną dla występowania nadciśnienia tętni-
czego (p < 0,001). Dla zaburzeń glikemii w przedziałach wiekowych 

poznań: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego, łagodne na-
padowe położeniowe zawroty głowy (BPPV), choroba Méniére’a 
i jej podejrzenie, zawroty głowy pochodzenia szyjnego, zawroty 
głowy pochodzenia naczyniowego, zawroty głowy mieszane, za-
palenie neuronu przedsionkowego, zawroty głowy pochodzenia 
ośrodkowego, guz kąta mostowo-móżdżkowego, pourazowe za-
wroty głowy, brak rozpoznania i niepewne rozpoznanie.

Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej, wykorzystując 
następujące testy istotności: niezależności χ2, analizę log-linio-
wą, regresję logistyczną – binarną i porządkową, test normalności 
Shapiro-Wilka test na homogeniczność (jednorodność) wariancji 
Levene’a, jedno- i wieloczynnikową analizę wariancji (ANOVA) 
bez powtórzeń.

Za znamienne statystycznie wyniki przedmiotowych testów istot-
ności uznawano wtedy, kiedy poziom istotności wynosił p < 0,05.

Wyniki badań

Badania dokumentacji medycznej oraz analizę wyników badań 
VNG wykonano u 608 pacjentów, w tym 404 (66,45%) kobiet i 204 
(33,55%) mężczyzn, w latach 2011–2017. Wykazano tym samym, iż 
statystycznie częściej chorują kobiety. Średni wiek badanych ogó-
łem to 49,88 lat dla przedziału ufności CI 48,66–51,10, w tym dla 
kobiet – 50,59 lat (CI 49,13–52,05) i dla mężczyzn – 48,47 lat (CI 
46,24–50,70). Wiek badanych zawierał się w przedziale 18–85 lat.

Przeanalizowano badanych według płci oraz podziału na gru-
py wiekowe. W grupie do 30. r.ż. ogółem było 11,68% badanych, 
w grupie 31.–40. r.ż. – 21,21% (w obu tych grupach przeważali męż-
czyźni), następnie w przedziale 41.–50. r.ż. – 18,26%, 51.–60. r.ż. 
– 18,09% oraz w grupie wiekowej powyżej 60. r.ż. – 30,76% (w tych 
trzech grupach przeważały kobiety – Ryc. 1.).

Ogółem zawroty głowy typu układowego stwierdzono u 61,02% 
badanych, zawroty typu nieukładowego u 22,37%, natomiast oba 
typy zawrotów głowy występowały u 16,61%. Nie wykazano istot-
nej statystycznie różnicy względem płci (p = 0,400).

Wśród badanych ogółem chorobę przewlekłą zgłaszało 65,46%, 
natomiast brak jej – 34,54% chorych. Wykazano istotność sta-
tystyczną (p < 0,001) w analizie występowania choroby przewle-
kłej ogółem względem grupy wiekowej. I tak: dla <30. r.ż. było to 
59,15%, dla 31.–40. r.ż. – 44,96%, dla 41.–50. r.ż. – 50,45%, dla 
51.–60. r.ż. – 63,54% i dla >60. r.ż. uzyskano 91,98%, co stanowi 
najwyższy odsetek wśród grup wiekowych (Ryc. 2.).

Ocenie poddano poszczególne grupy chorób przewlekłych zgła-
szanych przez pacjentów. I tak nadciśnienie tętnicze występowa-
ło u 27,47% badanych ogółem (K: 23,02% i M: 36,27%) i w analizie 
względem płci (p < 0,001) wykazało istotność statystyczną. Zabu-
rzenia glikemii zgłaszało 3,45% badanych ogółem, dyslipidemie 
– 6,91%, zaburzenia tarczycy wystąpiły u 6,91% (K: 9,16%, M: 2,45%). 
W analizie względem płci były istotne statystycznie (p < 0,01). 
Chorobę lokomocyjną w wywiadzie podawało 2,47% pacjentów 
ogółem i zaburzenia snu – 2,80% (Ryc. 3.).

ryc. 1.  Zestawienie badanych w zależności od przedziału wiekowego i płci (p < 0,080).

ryc. 2.  Zestawienie badanych w zależności od występowania chorób przewlekłych 
i przedziału wiekowego (p < 0,001).
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bólowe głowy różnego pochodzenia cierpią osoby do 30. r.ż. oraz 
w przedziale 31.–40. r.ż. w stosunku do starszych pacjentów. Za-
burzenia depresyjne, nerwicowe i lękowe nie wykazały istotności 
statystycznej względem grup wiekowych, ale widoczna jest ten-
dencja częstszego występowania ich u osób młodszych; głównie 
w przedziałach do 30. r.ż. i 31.–40. r.ż. Pełna diagnostyka obrazo-
wa, czyli badanie obrazowe głowy (MRI/CT), USG Dopplera tęt-
nic dogłowowych, badanie obrazowe kręgosłupa szyjnego (MRI/
RTG), była wykonana u 45,23% badanych ogółem (K: 45,54%; M: 
44,61%). U pozostałych badanych, czyli 54,77% ogółem (K: 54,46%; 
M: 55,39%), brakowało informacji przynajmniej o jednym z wy-
mienionych wyżej badań obrazowych. Nie stwierdzono istotności 
statystycznej wyników (p = 0,850).

Wśród pacjentów wykonano diagnostyką obrazową głowy u 78,09% 
badanych ogółem (K: 82,67%; M: 72,42%), w tym tomografię kom-
puterową głowy (CT) u 14,99% ogółem (K: 11,47%, M: 19,70%), 
rezonans magnetyczny głowy (MRI) u 14,19% ogółem (K: 11,47%, 
M: 19,70%), a u 6,92% ogółem (K: 5,85%; M: 7,88%) wykonane były 
oba badania (MRI i CT- p = 0,217). Tomografia komputerowa głowy 
(CT) była najczęściej zlecanym badaniem diagnostycznym głowy, 
ale wyniki nie są istotne statystycznie (p = 0,217).

Wśród wykonanych badań obrazowych głowy stwierdzono obraz 
prawidłowy u 56,74% badanych ogółem (K: 55,20%; M: 59,80%), 

<30. r.ż. – 4,23%, 31.–40. r.ż. – 3,10%, 41.–50. r.ż. – 1,80%, 51.–60. r.ż. 
–3,64%, >60. r.ż. – 4,28%; nie uzyskano istotności statystycz-
nej. Dla występowania dyslipidemii w grupach wiekowych: <30. 
r.ż. – 1,41%, 31.–40. r.ż. – 0,78%, 41.–50. r.ż. –1,80%, 51.–60. r.ż. 
– 10,91%, >60. r.ż. – 13,90%. Wyniki okazały się istotne statystycz-
nie (p < 0,001). Dla występowania zaburzeń tarczycy dla <30. r.ż. 
– 7,04%, 31.–40. r.ż. – 4,65%, 41.–50. r.ż. – 3,60%, 51.–60. r.ż. 
– 8,18%, >60. r.ż. – 9,63%; wykazały istotność statystyczną (p < 0.01).  
Zaburzenia snu oraz występowanie choroby lokomocyjnej nie było 
istotne statystycznie (Ryc. 4.).

Migreny oraz częste bóle głowy występowały u 8,39% badanych 
ogółem, tj. u 10,40% kobiet i 4,41% mężczyzn, i tym samym uzy-
skano istotną statystycznie różnicę (p < 0,01). Kobiety statystycznie 
częściej zgłaszały występowanie u nich migren oraz bólów głowy. 
Pozostałe zaburzenia neurologiczne (Ryc. 5.) występowały kolejno 
ogółem u: 5,59%, 3,62% i 0,99% badanych i nie wykazały istotności 
statystycznej względem płci (p > 0,05).

W analizie zaburzeń psychicznych i neurologicznych wzglę-
dem grup wiekowych istotność statystyczną uzyskano względem 
występowania migren i częstych bólów głowy (p < 0,001). I tak 
w przedziałach wiekowych: <30. r.ż., 31.–40. r.ż., 41.–50. r.ż., 
51.–60. r.ż., >60. r.ż. tę dolegliwość zgłaszało odpowiednio: 12,68%, 
13,95%, 7,21%, 9,09%, 3,21% badanych. Częściej na dolegliwości 

ryc. 3.  Zestawienie badanych w zależności od występowania chorób przewlekłych 
oraz płci (p < 0,001).

ryc. 4.  Zestawienie badanych w zależności od występowania chorób przewlekłych 
oraz przedziału wiekowego (p < 0,001).
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W analizowanej grupie w badaniu VNG zaobserwowano oczopląs 
samoistny u 13,32% ogółem (K: 13,37%; M: 13,24%); nie wykazano 
statystycznie istotnej zmienności cechy względem płci (p = 0,882).

Wśród grupy badanej stwierdzono statystycznie istotną (p = 0,002) 
różnicę rozkładów wartości zmierzonych prędkości kątowych 
oczopląsu samoistnego w grupie mężczyzn. U mężczyzn zanoto-
wano rozkład wartości zmierzonych dla oczopląsu samoistnego 
bez wyszczególnionego kierunku oczopląsu (IQR 1,80–3,80 deg/s).

W analizie wyników próby kalorycznej wg Fitzgeralda-Hallpike’a 
względem płci patologię zanotowano w 72,29% ogółu badanych 
(K: 74,69%; M: 67,5%), wynik prawidłowy zanotowano u 27,71% 
ogółem (K: 25,31%; M: 32,5%). Nie stwierdzono istotności staty-
stycznej między badanymi parametrami (p = 0,090).

Symetryczną przewagę kierunkowo zanotowano u 36% ogółem 
(K: 38,81%; M: 34,59%), deficyt funkcji błędnika lewego wykazano 
u 32,17% badanych (K: 31,33%; M: 33,83%), deficyt funkcji prawego 
błędnika zaobserwowano u 28,83% badanych ogółem (K: 30,82%; 
M: 24,87%), natomiast arefleksja błędników lub jej podejrzenie 
wykazano w 3% badanych (K: 3,26%; M: 2,49%).

W sumie najwięcej zaobserwowano wartości deficytu funkcji 
błędnika bez podziału na stronę występowania deficytu, tj. u 61% 
wszystkich badanych (K: 62,15%; M: 58,7% – Ryc. 6.).

Po pełnej analizie dokumentacji wszystkich 608 pacjentów z bazy 
danych, przyporządkowano ich do jednej z 11 grup rozpoznań, które 
przedstawiały się następująco: zaburzenia pochodzenia błędniko-

a u 16,62% badanych ogółem (K: 17,82%; M: 14,22%) opisano pew-
ne formy patologii w badaniu obrazowym głowy.

W wykonanych badaniach USG Doppler tętnic dogłowowych stwier-
dzono obraz prawidłowy u 44,08% badanych ogółem (K: 45,05%; 
M: 42,16%), a u 25% badanych ogółem (K: 23,27%; M: 28,43%) opi-
sano pewne formy patologii w badaniu UDP. W przypadku 30,92% 
badanych ogółem (K: 31,68%; M: 29,41%) nie uzyskano danych na 
temat wyniku badania UDP lub zostali oni skierowani na badanie 
i nie zgłosili się do kontroli z wynikiem badania. Płeć nie wpływa zna-
cząco na występowanie patologii naczyniowych, nie ma widocznej 
tendencji i nie uzyskano istotności statystycznej analizie (p = 0,994).

W analizie patologicznych wyników badania USG Dopplera tęt-
nic dogłowowych według grup wiekowych (<30. r.ż., 31.–40. r.ż., 
41.–50. r.ż., 51.–60. r.ż., >60. r.ż.) zanotowano zaburzenia przepły-
wu w jednej lub obu tętnicach kręgowych, odpowiednio u: 9,86%, 
14,73%, 13,51%, 22,73%, 24,60%. Zwężenie jednej lub obu tętnic krę-
gowych wystąpiło odpowiednio u: 12,68%, 14,73%, 19,82%, 15,45%. 
Zaburzenie przepływów w jednej lub obu tętnicach kręgowych opi-
sano odpowiednio u: 1,41%, 0,78%, 1,8%, 2,73%, 2,67% badanych. 
Występowanie zaburzeń przepływu w jednej lub obu tętnicach 
kręgowych wykazuje tendencję wzrostową wraz z wiekiem, ale nie 
uzyskano istotności statystycznej analizie tych wyników (p = 0,542).

Ocenie statystycznej wg płci poddano wynik testu Dix-Hallpike’a. 
Ogółem dodatni test uzyskano u 19,87% badanych (K: 19,15%; 
M: 21,29%). Nie wykazano różnicy w występowaniu dodatniego 
testu Dix-Hallpike’a względem płci (p = 0,677).

Przeanalizowano wyniki badania audiometrii tonalnej wśród wszyst-
kich badanych względem płci i wykazano patologię w 41,45% 
ogółem (K: 38,37%; M: 47,55%), co wskazuje, iż u mężczyzn sta-
tystycznie częściej występują zaburzenia słuchu w badaniu audio-
metrycznym (p = 0,009), przy czym niedosłuch czuciowo-nerwowy 
wystąpił u 23,68% ogółu badanych (K: 19,31%; M: 32,35%) i tym 
samym pojawia się on częściej u mężczyzn; wynik ten jest istotny 
statystycznie względem płci grupy badanej (p < 0,001). Szumy uszne 
stwierdzono u 28,13% badanych ogółem (K: 27,72%; M: 28,92%).

Przy ocenie wyników badania VNG w pierwszej kolejności ana-
lizowano odruchy wzrokowo-okoruchowe w 3 testach: śledzenia 
sakadowego, śledzenia sinusoidalnego oraz oczopląsu optokine-
tycznego pod kątem występowania patologii. 

I tak w teście śledzenia sakadowego uzyskano ogółem 35,36% wyników 
patologicznych, tj. dla kobiet – 34,9% i dla mężczyzn – 36,27%. Nie 
uzyskano korelacji statystycznej testu sakadowego z płcią (p = 0,586).

W teście gładkiego śledzenia sinusoidalnego stwierdzono ogółem 
66,61% wyników patologicznych, tj. dla kobiet – 67,33% i dla męż-
czyzn – 65,2%. Nie uzyskano korelacji statystycznej testu sinuso-
idalnego z płcią (p = 0,906).

W teście oczopląsu optokinetycznego uzyskano ogółem 25,49% 
wyników patologicznych, tj. dla kobiet – 26,49% i dla mężczyzn 
– 23,53%. Nie uzyskano korelacji statystycznej testu oczopląsu 
optokinetycznego z płcią (p = 0,586).

ryc. 5.  Zestawienie badanych w zależności od zaburzeń psychicznych 
i neurologicznych oraz płci (p < 0,01).
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W obrazie klinicznym jednym z objawów są właśnie zawroty głowy 
z zaburzeniami równowagi. Obserwuje się również niedosłuch 
odbiorczy ślimakowy [19, 20].

Zaburzenia gospodarki lipidowej w ogólnej grupie badanej sta-
nowiły 6,91% i nie zaobserwowano różnicy w częstości ich wy-
stępowania pomiędzy kobietami i mężczyznami. W literaturze 
znajdujemy informacje, iż zaburzenia lipidowe, a w szczególno-
ści cholesterolu całkowitego i frakcji LDL w surowicy krwi, mogą 
stanowić jedną z przyczyn zawrotów głowy [21].

Podczas analizy zaburzeń neurologicznych zaobserwowano istot-
ną statystycznie korelację między częstością występowania migren 
i bólów głowy wraz z płcią. Badania Mudrina i wsp. [22] potwier-
dzają związek stymulacji błędnika podczas próby kalorycznej 
z występowaniem napadu migrenowego, szczególnie u osób, któ-
re zgłaszały bóle migrenowe w wywiadzie. Potwierdzono również 
częstsze występowanie migren u kobiet. 

W przypadku zaburzeń depresyjnych, nerwicowych i lękowych 
zaobserwowano jedynie subtelną tendencję spadkową względem 
wieku, nie była to jednak różnica istotna w analizie statystycznej. 
Niemniej jednak w publikacjach wyróżnia się pewne korelacje 
między występowaniem zaburzeń psychicznych a zaburzeniami 
w układzie równowagi [13, 14, 23].

W diagnostyce obrazowej głowy najczęściej wykonywana była to-
mografia głowy (78%), u 15% był to rezonans magnetyczny głowy, 
a u prawie 7% wykonano oba badania. Tomografia komputerowa 
głowy zlecana jest jako pierwsze badanie w przypadku podejrzenia 
patologii w zakresie ośrodkowego układu nerwowego.

Kolejnym analizowanym badaniem było badanie USG Doppler tęt-
nic dogłowowych, gdzie stwierdzono obraz prawidłowy u 44,08%, 
u 25% opisano formę patologii, a w przypadku 30,92% badanych 
nie uzyskano danych na temat wyniku badania UDP.

Wynik badania USG Dopplera jako badania empirycznego może 
różnić się względem wykonującego go diagnosty. Wraz ze wzro-
stem doświadczenia diagnosty, badanie staje się bardziej wiarygod-
ne. To może wpływać na uzyskane w analizie wyniki i korelacje. 
W dużym publicznym ośrodku klinicznym badania wykonywane 
są przez jeden zakład diagnostyki obrazowej, często też przez jed-
ną i tę samą osobę do tego wyznaczoną. Dzięki temu mamy moż-
liwość uzyskania jednolitych wyników badania USG. W placówce 
prywatnej, do której zgłaszają się pacjenci po badaniach w różnych 
pracowniach diagnostycznych, zwiększała się różnorodność wy-
ników, zdarzały się też wyniki sprzeczne [24, 25].

Warunkiem włączenia dokumentacji do bazy danych i jej analizy 
było wykonane badanie VNG. Płeć nie miała wpływu na występo-
wanie patologii w ocenie śledzenia sakadowego, natomiast wraz 
z wiekiem notowano znamienny wzrost liczby wyników patolo-
gicznych (p = 0,005). W ocenie śledzenia sinusoidalnego, oprócz 
oceny morfologii krzywej śledzenia, wzięto pod uwagę normy dla 
wartości maksymalnego wzmocnienia (gain) w stronę prawą 0,80 
(+/-SD 0,16) i w lewą 0,77 (+/-SD 0,20), czyli stosunku prędkości 
kątowej oka do prędkości kątowej śledzonego celu [26, 27].

wego – ogółem 35,86% (K: 37,13%; M: 33,33%), łagodne napadowe 
położeniowe zawroty głowy (BPPV) – ogółem – 18,9% (K: 17,57%; 
M: 19,12%), zawroty głowy mieszane – 16,12% ogółu badanych (K: 
16,09%; M: 16,18%), zawroty pochodzenia szyjnego – 5,42% (K: 
6,44%; M: 3,43%), choroba Méniére’a i jej podejrzenia – 5,1% (K: 
5,19%; M: 4,9%), zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego – 3,78% 
(K: 3,46%; M: 4,42%), zawroty głowy pochodzenia naczyniowego – 
2,8% (K: 2,23%; M: 3,93%), zapalenie nerwu przedsionkowego – 2,3% 
(K: 2,23%; M: 2,45%), pourazowe zawroty głowy – 1,32% (K: 1,24%; 
M: 1,47%), podejrzenie guza kąta mostowo-móżdżkowego – 0,16% 
(w tym były tylko kobiety, co stanowiło 0,25%). W przypadku 9,05% 
badanych (K: 8,17%; M: 10,78%) nie udało się określić rozpoznania 
i zakwalifikować pacjenta do jednej z pozostałych grup rozpoznań. 
Względem płci nie wykazano istotności statystycznej (p = 0,518).

dySkuSja i oMóWienie WynikóW

W pierwszej kolejności badaną grupę przeanalizowano pod wzglę-
dem możliwych czynników ryzyka występowania zawrotów gło-
wy i zaburzeń równowagi oraz chorób współwystępujących, które 
przytaczane są w literaturze [16, 17].

I tak nadciśnienie tętnicze okazało się najczęstszą zgłaszaną cho-
robą przewlekłą w całej grupie badanej i występowało u 27,47% 
wszystkich pacjentów. Statystycznie częściej pojawiało się u męż-
czyzn, co potwierdzono w analizie statystycznej (p < 0,001). W pod-
stawowej opiece zdrowotnej u 57% pacjentów, którzy zgłaszają się 
z problemem zawrotów głowy, stwierdza się nadciśnienie tętnicze 
jako jedną z dominujących chorób przewlekłych [18].

Zaburzenia czynności tarczycy stanowiły drugą najczęściej poda-
waną jednostkę chorobową wśród całej badanej grupy, czyli 6,91%. 
W odniesieniu do płci to kobiety częściej niż mężczyźni podawały 
zaburzenia czynności tarczycy. Wiadomo, że zaburzenia czynno-
ści tarczycy dotyczą nawet 8 razy częściej kobiet niż mężczyzn. 

ryc. 6.  Zestawienie badanych w zależności od oceny funkcji błędników w badaniu 
VNG oraz płci (p = 0,768).
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tów głowy; podobnie – częstość zaburzeń gospodarki lipidowej 
wzrasta znamiennie statystycznie wraz z wiekiem, natomiast za-
burzenia czynności tarczycy, a także migreny i częste bóle głowy 
znamiennie częściej występują u kobiet zgłaszających zawroty 
głowy i zaburzenia równowagi niż u mężczyzn;

3.  Wraz z wiekiem wzrasta częstość występowania zaburzeń prze-
pływów w tętnicach kręgowych w badaniu USG Dopplera oraz 
częściej ta patologia występuje obustronnie;

4.  Odsetek poszczególnych rozpoznań u badanych pacjentów przed-
stawiał się następująco: zawroty głowy pochodzenia błędniko-
wego (35,86%), łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy 
(18,9%), zawroty głowy pochodzenia mieszanego (16,12%), za-
wroty głowy pochodzenia szyjnego (5,42%), choroba Méniére’a 
i jej podejrzenia (5,1%), zawroty głowy pochodzenia centralne-
go (3,78%), zawroty głowy pochodzenia naczyniowego (2,8%), 
zapalenie nerwu przedsionkowego (2,3%), pourazowe zawroty 
głowy (1,32%) oraz guzy kąta mostowo-móżdżkowego (0,16%);

5.  Struktura stawianych rozpoznań w praktyce prywatnej różni się 
od tej w publicznej służbie zdrowia, co wynika z faktu, iż pacjent 
z ostrymi objawami w pierwszej kolejności udaje się, bądź jest 
transportowany, do szpitalnego oddziału ratunkowego, skąd 
kieruje się go albo do pilnej diagnostyki szpitalnej, albo do dia-
gnostyki w trybie ambulatoryjnym. Drugą przyczynę stanowi 
koszt diagnostyki w sektorze prywatnym, który nie dla każdego 
pacjenta jest osiągalny;

6.  W badaniu VNG (videonystagmografii) w testach wzrokowo-
-okoruchowych (test śledzenia sakadowego, test śledzenia sinu-
soidalnego oraz ocena optokinezy) obserwuje się wzrost odset-
ka patologii wraz z wiekiem i znamiennie statystycznie częściej 
występuje oczopląs samoistny między 51. a 60. r.ż. oraz wraz 
z wiekiem w próbie kalorycznej odnotowano niewielki wzrost 
częstości występowania deficytu błędnika;

7.  U niektórych pacjentów z dodatnim wynikiem testu Dix-Hall-
pike’a w badaniu VNG występuje deficyt funkcji błędnika, który 
jest następstwem patologii otolitowej albo jest to współwystępo-
wanie obu tych przyczyn, co wymaga dalszych badań; 

8.  Obecność zaburzeń w tętnicach kręgowych w badaniu UDP tt. 
dogłowowych co prawda predysponuje do wystąpienia zawro-
tów głowy i zaburzeń równowagi, ale nie wykazano statystycz-
nie znamiennej korelacji między tymi cechami, natomiast wraz 
z wiekiem istotnie wzrasta częstość obustronnych zaburzeń 
w przepływach w tętnicach kręgowych.

Za normę w ocenie oczopląsu optokinetycznego, oprócz morfolo-
gii zapisu, przyjęto wartość wzmocnienia w przedziale od 0,7 do 1. 
W tym przypadku wzmocnieniem określamy stosunek prędkości 
wolnej fazy oczopląsu do prędkości bodźca [26, 27].

Uzyskane wyniki badań odruchów wzrokowo-okoruchowych i ich 
znamienność względem grupy wiekowej potwierdzają badania in-
nych autorów [28, 29].

Przyporządkowanie badanych chorych do 11 rozpoznań przedsta-
wiało się następująco: zawroty głowy pochodzenia błędnikowego 
– 35,86%, łagodne napadowe położeniowe zawroty głowy (BPPV) 
– 18,9%, zawroty głowy mieszane –16,12%, następnie zawroty po-
chodzenia szyjnego – 5,42%, choroba Méniére’a i jej podejrzenia – 
5,1%, zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego – 3,78%, zawroty 
głowy pochodzenia naczyniowego – 2,8%, zapalenie nerwu przed-
sionkowego – 2,3%, pourazowe zawroty głowy – 1,32%, guz kąta 
mostowo-móżdżkowego – 0,16%.

Chorobę Méniére’a rozpoznawano lub podejrzewano najczęściej 
w grupie badanych między 41. a 50. r.ż. Ogółem wystąpiła u 5,1% 
badanych. Dane epidemiologiczne o występowaniu tej choroby 
podają mniejszy odsetek rozpoznań. Pierchała i wsp. zgłaszają 
chorobę Méniére’a od 1,5% do 3,3% badanych z zawrotami głowy 
[30]. Saeed podaje, że w populacji w Wielkiej Brytanii choroba 
Méniére’a występuje w 1 przypadku na 1000, w równym stopniu 
u mężczyzn i kobiet [31].

Zapalenie neuronu przedsionkowego najczęściej rozpoznawa-
no u najmłodszych badanych i wraz z wiekiem ich liczba malała. 
W etiologii rozważa się teorię zapalno-wirusową oraz naczyniową, 
a przebieg jest bardzo indywidualny i zależy od osobniczej zdolno-
ści kompensacji ośrodkowego układu nerwowego [32].

WnioSki

1.  W latach 2011–2017 przeprowadzono analizę dokumentacji 
medycznej u 608 pacjentów prywatnej specjalistycznej prakty-
ki laryngologicznej VERTIGO w Opolu, w której zawroty gło-
wy częściej dotyczyły kobiet (66,45%) niż mężczyzn (33,55%); 
najliczniejszą grupę stanowili chorzy po 60. r.ż. (30,76%) oraz 
przeważały zawroty głowy o typie układowym (61,02%);

2.  Nadciśnienie tętnicze było najczęstszą chorobą przewlekłą w ca-
łej populacji chorych z zawrotami głowy i wraz z wiekiem jego 
częstość wzrasta, co ma przełożenie na wzrost częstości zgła-
szanych przez pacjentów nieukładowych i mieszanych zawro-
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