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STRESZCZENIE:    Wstęp: Zawroty głowy i  zaburzenia równowagi w  wieku podeszłym mogą być wywołane dysfunkcją ośrodkowego 
układu nerwowego na różnych poziomach, związaną zarówno procesem starzenia, jak i współistniejącymi choroba-
mi ogólnoustrojowymi. 

  Cel pracy: Ocena skuteczności rehabilitacji u pacjentów w wieku podeszłym z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. 

  Materiał i metody: Do badań włączono 31 osób z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi. Pacjentów wyłoniono 
z grupy 84 pacjentów w wieku powyżej 65. roku życia, u których rozpoznano uszkodzenie ośrodkowe w badaniu wide-
onystagmograficznym (VNG). U chorych przeprowadzono badanie otoneurologiczne z oceną równowagi i chodu wg 
skali Tinetti, test „Wstań i idź“ oraz test sięgania (FR). Badani wypełniali też kwestionariusz samooceny (DHI). Pacjen-
tów badano dwukrotnie – na wstępie i po zakończeniu terapii. Sesje rehabilitacji przedsionkowej (VR) trwały 2 tygo-
dnie, po 5 razy w tygodniu. 

  Wyniki: Po terapii VR stwierdzono istotne statystycznie różnice w kwestionariuszu samooceny DHI w punktacji całkowi-
tej jak i w 3 podskalach. U 70% pacjentów stwierdzono istotną poprawę w testach chodu i stabilności. W teście „Wstań 
i idź” średnio 15,3 sekund, w teście Tinetti średnio 22 punkty (mniejsze prawdopodobieństwo upadków), w teście sięgania 
27 cm. 

  Wnioski: U pacjentów w wieku podeszłym rehabilitacja przedsionkowa jest metodą znacznie poprawiającą stabilność posta-
wy i chodu. U osób z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi w wieku podeszłym kliniczne badania funkcjonalne oraz do-
datkowe mogą służyć nie tylko do potwierdzenia diagnozy, ale i do monitorowania postępów VR terapii.

SŁOWA KLUCZOWE:   zaburzenia równowagi, zawroty głowy, wiek podeszły

ABSTRACT:   Introduction: In elderly patients the dizziness and balance disorders may be elicited by the central nervous system dysfunction 
on various levels, caused be aging process and the coexisting diseases. The aim of the study was to assess the efficiency of reha-
bilitation in elderly patients with dizziness and balance unsteadiness. 

  Material and methods: Out of the 84 patients over 65 years, with central vestibular impairment diagnosed in videonystagmog-
raphy VNG, 31 with dizziness and balance unsteadiness, were enrolled to the study. Otolaryngological examination, Tinetti test, 
Time and Go test (TUG) and Functional Reach (FR) tests were conducted in all patients. They were assessed twice before and af-
ter 2 weeks of vestibular rehabilitation (VR). Training sessions took place five times a week. 
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Zawroty głowy nieukładowe (ang. dizziness) mogą być spowo-
dowane zaburzeniami ośrodkowej części układu przedsionko-
wego na różnych poziomach. Wywołane zarówno procesem 
starzenia, jak i współistniejącymi chorobami ogólnoustrojo-
wymi, takimi jak: choroby układu krążenia, nadciśnienie, oste-
oporoza, depresja i lęk, zaburzenia snu, nikotynizm, upośle-
dzenie funkcji ruchowych oraz przyjmowaniem wielu leków, 
np. przeciwdepresyjnych, przeciwlękowych, odwadniających, 
antybiotyków, takich jak aminoglikozydy [4, 14].  

W piśmiennictwie występowanie zaburzeń układu przed-
sionkowego o charakterze ośrodkowym podawane są z czę-
stotliwością od 7% do 45%, przeważnie u płci żeńskiej [16, 
25, 27]. Opisując dolegliwości, pacjent zwykle podaje uczucie 
dezorientacji, oszołomienia, wrażenia ruchu w głowie, nie-
stabilności, bujania, popychania, falowania, a także mrocz-
ków przed oczami. Dolegliwości te mogą trwać kilka sekund, 
a także mogą nie występować podczas badania. Światowa 
Organizacja Zdrowia w przygotowywanej klasyfikacji ICD-
11 określa zawroty głowy o charakterze ośrodkowym, jako 
PPPD – Persistant Postural Perceptural Dizziness [26]. Za-
wrotom głowy w wieku podeszłym towarzyszą często zabu-
rzenia poznawcze, zaburzenia orientacji przestrzennej, co 
może przyczynić się do upadków oraz wywołuje strach i pa-
nikę [13]. Konsekwencją tego mogą być stłuczenia, złama-
nia lub unieruchomienia. Pogarsza to znacznie jakość życia 
pacjentów, jest powodem depresji, obniżenia sprawności fi-
zycznej, trwałego inwalidztwa ze znacznym ograniczeniem 
jakości życia [20]. 

W zaburzeniach ośrodkowej części układu równowagi akty-
wuje się kompensacja, która w porównaniu z wycofywaniem 
się dolegliwości po uszkodzeniu obwodowym jest procesem 
wolniejszym i mniej trwałym [8, 11, 18, 21]. Zaawansowany 
wiek, schorzenia internistyczne, stosowane leki, brak aktyw-
ności ruchowej mogą negatywnie wpływać na wycofywanie się 
dolegliwości, jak i powodować okresową dekompensację. Reha-
bilitacja przedsionkowa (Vestibular Rehabilitation; VR) opiera 
się na mechanizmie neuroplastyczności ośrodkowego układu 
nerwowego dzięki procesom adaptacji, habituacji i substytucji 
[10]. Celem ćwiczeń VR jest poprawa oddziaływania przed-

sionkowo - wzrokowego podczas ruchów głowy i pobudzenie 
funkcji proprioceptywnych, co przekłada się na zmniejszenie 
zawrotów głowy i uczucia niestabilności [1]. Wskazaniem do 
VR są pacjenci, u których proces kompensacji jest niewystar-
czający. Warunkiem powodzenia terapii jest systematyczność 
oraz kontynowanie przez pacjenta ćwiczeń indywidualnie [1]. 
Stosowanie rehabilitacji jako formy leczenia doprowadza do 
poprawy stabilności, z dobrym efektem działa na mechanizmy 
zaangażowane w procesie kompensacji [19]. 

Celem pracy jest ocena skuteczności rehabilitacji u pacjen-
tów z zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi w wieku 
podeszłym.  

MATERIAŁ I METODY

Z grupy 84 pacjentów w wieku powyżej 65 lat, z zawrotami 
głowy i zaburzeniami równowagi oraz uszkodzeniem ośrodko-
wej części układu przedsionkowego rozpoznanym w badaniu 
wideonystagmograficznym (VNG), diagnozowanych w Zakła-
dzie Układu Równowagi I Katedry Laryngologii UM w Łodzi 
w latach 2015–2016, wyłoniono 31 osób (średnia wieku 71,8 
± 5,7 lat, mediana 71 lat), którzy ukończyli rehabilitację w Za-
kładzie Rehabilitacji Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
nr 1 UM w Łodzi. 

Wszyscy chorzy byli badani dwukrotnie: przed włączeniem do 
terapii i po zakończonej rehabilitacji. Wypełniali ankietę doty-
czącą dolegliwości, objawów oraz chorób współistniejących, 
a także kwestionariusz samooceny dolegliwości DHI (Diz-
ziness Handicap Inventory) obejmujący 25 pytań (max. 100 
punktów) w trzech kategoriach: zaburzeń czynnościowych (F 
– 36 punktów), emocjonalnych (E – 36 punktów) i fizykalnych 
(P – 28 punktów). Punktacja w przedziale 100–70 wskazuje na 
poważną formę zaburzeń, 69–40 punktów – umiarkowaną, 
a 39–0 punktów – lekką formę zaburzeń. U pacjentów wyko-
nywano badanie otoneurologiczne z próbą Romberga, oceną 
równowagi i chodu wg skali Tinnetti, ocenę limitu stabilności 
w funkcjonalnym teście sięgania FR (Functional Reach), test 
„Wstań i idź” TUG (Time Up & Go). 

  Results: Statistically significant improvement in total DHI and 3 subscale were observed after therapy. As many as 70% of pa-
tients presented better outcome in the gait and stability tests - in Time and Go test (TUG) an average score of 15.3 seconds, in Ti-
netti test an average of 22 points (low chance to fall) and in the FR test 27 cm were observed. 

  Conclusion: In elderly patients, vestibular rehabilitation is a method that significantly improves posture and gait stabil-
ity. In ageing patients with dizziness and unsteadiness clinical, functional and objective tests could confirm diagnosis 
and monitor VR therapy.

KEYWORDS:  unsteadiness, dizziness, aging
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Skala wg Tinetti jest skalą, w której maksymalna liczba punk-
tów dla oceny równowagi wynosi 16, a dla chodu 12 punk-
tów. Pacjent z sumą punktów poniżej 19 zaliczany jest do 
grupy osób z wysokim ryzykiem upadku, wynik od 19–24 
punktów oznacza skłonność do upadów, natomiast wynik 
powyżej 24 punktów wskazuje na niskie ryzyko lub brak 
ryzyka upadków.

Test FR służy do oceny równowagi i ryzyka upadków w popu-
lacji starszych pacjentów. Podczas jego wykonywania badany 
stoi bokiem do ściany, kończyna górna znajdująca się bliżej 
ściany jest zgięta w stawie barkowym pod kątem 90º. Zada-
niem pacjenta jest wychylenie się do przodu tak, aby stopy 
były nieruchome w kontakcie z podłożem, a miednica pozo-
stała w miejscu. Mierzona jest odległość (w centymetrach) wy-
chylenia pacjenta z pozycji pionowej. Dite i Temple przyjmują 
wynik poniżej 25 cm dla odróżnienia osób doznających upad-
ku wielokrotnie od upadających sporadycznie [6]. Wiele prac 
przedstawia rozbieżne wartości wymienionego testu. Średnio 
przyjmują one wartości poniżej 18,5–25,4 cm [6, 7].

Test „Wstań i idź” ocenia ryzyko upadków. Pacjent siedzi na 
krześle, po komendzie „wstań i idź” podnosi się z krzesła i idzie 
3 metry, zawraca i ponownie siada. Mierzy się czas (w sekun-
dach), w jakim pacjent wykonał zadanie, analizie podlega także 
proces wstawania, chodu, stabilności. Wynik poniżej 10 sekund 
nie wskazywał na ryzyko upadków, czas w przedziale 10–19 
sekund – małe ryzyko upadków, natomiast wykonanie pole-
cenia w czasie powyżej 19 sekund na duże ryzyko upadków. 

U wszystkich osób przeprowadzono badanie VNG (Ulmer SY-
NAPSIS 2008). Badanie VNG obejmowało rejestrację oczopląsu 
samoistnego przy oczach otwartych i zamkniętych, oczoplą-
su położeniowego, test fotela wahadłowego, próbę kaloryczną 
metodą Fitzgeralda-Hallpike’a, testy śledzenia, optokinetyczny 
i sakkadowy. Każde badanie podlegało indywidualnej inter-
pretacji jakościowej. Uszkodzenie ośrodkowej części układu 
przedsionkowego rozpoznawano, gdy co najmniej trzy wyniki 
były nieprawidłowe: test sakkadowy, test śledzenia lub optoki-
netyczny, zmiany jakościowe w teście kalorycznym, przewaga 
kierunkowa przy symetrycznej pobudliwości obu błędników 
w teście kalorycznym, przewaga kierunkowa lub zapisy nie-
regularne w teście fotela wahadłowego, obecność oczopląsu 
typu I lub III wg Nylena w teście położeniowym.

Proces rehabilitacji dotyczył indywidualnie dobranych dla pa-
cjenta zestawu ćwiczeń przez okres 2 tygodni, po 5 razy w ty-
godniu, przez 45 minut. Pacjenci oceniani byli dwukrotnie: 
przed włączeniem do badań i po zakończeniu leczenia. Na 
przeprowadzone badanie uzyskano zgodę Komisji Bioetyki 
przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi (nr RNN/232/16/KE).

Analizę statystyczną wykonano programem STATISTICA 
13.0. Obliczono wartości średnie wraz z odchyleniami stan-
dardowymi oraz mediany. Normalność rozkładu sprawdzono 
testem Kołmogorowa - Smirnowa oraz testem Shapiro-Wilka. 
Porównania zmiennych zależnych, których rozkłady nie różniły 
się w sposób istotny od rozkładu normalnego przy przyjętym 
poziomie istotności p=0,05, wykonano testem t-Studenta dla 
prób zależnych, a w przypadku odrzucenia hipotezy o normal-
ności rozkładów zastosowano test Wilcoxona. 

WYNIKI

W grupie 31 pacjentów z zawrotami głowy i zaburzeniami 
równowagi u 17 chorych (54,5%) w badaniu VNG rozpoznano 
uszkodzenie ośrodkowe, a u 14 osób (45,1%) współistniejące 
cechy uszkodzenia obwodowego. Uszkodzenie ośrodkowe roz-
poznawano statystycznie istotnie częściej niż ośrodkowe i ob-
wodowe (p<0,05).  U 11 badanych (35%) występowały szumy 
uszne, niedosłuch oraz przemijające zaburzenia neurologiczne 
pod postacią zaburzeń widzenia, dwojenia obrazu, zaburzeń 
poznawczych. Z powodu nadciśnienia tętniczego leczyło się 
19 chorych (61%), 7 (25%) z powodu choroby niedokrwiennej 
serca, a cukrzycę typu II występowała u 2 osób (6%). Uraz gło-
wy w wywiadzie zgłosiło 4 pacjentów (13%). 

Porównując wyniki kwestionariusza DHI przed włączeniem 
do badania oraz po zakończeniu leczenia, stwierdzono naj-
większą różnicę w ogólnej punktacji, tj. 7,2 punktu (p<0,005). 
Mniejsze różnice stwierdzono w podskali fizycznej (2,6 pkt), 
emocjonalnej (2,1 pkt) i funkcjonalnej (2,5pkt) (tab. I). Biorąc 
pod uwagę zmianę punktacji po terapii, u 6 osób zaobserwo-
wano zmniejszenie punktacji z formy zaburzenia określanej 
jako „poważna” (70–100 pkt) na „umiarkowaną” (40–69 pkt.), 
a u 5 osób z „umiarkowanej” (40–69 pkt.) na „lekką” (0–39 pkt.).

Analizując wyniki uzyskane w testach funkcjonalnych po prze-
prowadzonej rehabilitacji, uzyskano poprawę w teście „Wstań 
i idź” o 4 sekundy (średni wynik 15,3 sekund) i były to różnice 
statystycznie istotne (p<0,000034) (ryc. 1). 

Tab. I.  Wyniki kwestionariusza DHI w punktach u pacjentów przed i po terapii (n =31).

 PRZED TERAPIĄ PO TERAPII RÓŻNICE

Punktacja ogólna 55.7 ± 19.66 48.5 ± 17.84* 7.2 

Podskala p – fizyczna 17.6 ± 4.60 15.0 ± 4.15* 2.6 

Podskala e - 
emocjonalna

17.6 ± 8.75 15.5 ± 7.53* 2.1 

Podskala f - 
funkcjonalna

20.5 ± 9.97 18 ± 9.59* 2.5 

* p<0.005 
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przydatność kwestionariusza DHI zarówno w ocenie stanu 
fizycznego, funkcjonalnego, jak i emocjonalnego u pacjentów 
z zaburzeniami równowagi [3, 15, 17, 23].  Vereeck i wsp [24] 
u 214 pacjentów z różnego pochodzenia niestabilnością i za-
wrotami nieukładowymi stwierdzili, że najlepiej z wynikami 
kwestionariusza DHI korelują kliniczne testy funkcjonalne, 
miedzy innymi te, które wykonywaliśmy w omawianej gru-
pie pacjentów. Brown i wsp. [3] opisali poprawę u pacjentów 
poddanych VR, oceniając skalę DHI oraz test „Wstań i idź”. 
W punktacji ogólnej DHI stwierdzili spadek oraz skrócenie 
czasu wykonywania testu „Wstań i idź”, podobnie jak w pre-
zentowanych badaniach. 

U omawianych pacjentów w testach TUG oraz FR, przepro-
wadzonych po rehabilitacji, zaobserwowano poprawę wy-

W skali Tinnetti pacjenci po rehabilitacji uzyskali średnio 22 
punkty, co daje poprawę o 3 punkty (ryc. 2) i były to różnice 
statystycznie istotne w porównaniu z wynikami uzyskanymi 
przed leczeniem (p<0,000029).

W teście wychylenia ciała średni wynik wynosił 27 cm. W sto-
sunku do wyniku testu sięgania przed rehabilitacją odnoto-
wano poprawę o 1,9 cm. Wynik ten był istotny statystycznie  
(p<0,001) (ryc. 3)

U 22 osób (70%) stwierdzono poprawę po terapii. Największy 
progres dotyczył testów „Wstań i idź” (22%) oraz testu Tinneti 
(18 %). W teście sięgania po rehabilitacji stwierdzono poprawę 
u 8% pacjentów (ryc. 4).

DYSKUSJA

W pracy podjęto próbę oceny skuteczności rehabilitacji u pa-
cjentów w wieku podeszłym z zawrotami głowy i zaburzeniami 
równowagi. Grupę badaną stanowili pacjenci o średnim wieku 
powyżej 71 lat, wszyscy byli emerytami. Najczęstszą choroba 
współistniejącą było nadciśnienie tętnicze (61% badanych). 
Po dwutygodniowej fizjoterapii w badaniu klinicznym stwier-
dzono istotną poprawę u 70% osób w testach funkcjonalnych 
– w teście „wstań i idź”, teście sięgania oraz chodu i równowagi 
wg Tinetti – co wskazuje na efektywność zastosowanej terapii. 
Początkowo rehabilitacja przedsionkowa miała zastosowanie 
u pacjentów z zaburzeniami części obwodowej narządu przed-
sionkowego, jednak wielu autorów podkreśla jej skuteczność 
u osób starszych z objawami zawrotów nieukładowych [8, 11, 
18, 21]. Thomson i wsp. [22] oceniali skuteczność rehabilitacji 
przedsionkowej u 26 pacjentów z PPPD. Poprawę zaobserwo-
wali u 14 osób. Tsukamoto i wsp. [23] przeprowadzili badania 
u 20 osób, w wieku powyżej 60 lat z przewlekłymi zawrotami 
głowy trwającymi od 3 do 36 lat. Zmniejszenie częstości i in-
tensywności zawrotów głowy i zaburzeń równowagi stwierdzili 
u niemal wszystkich chorych (90% badanych). Brown i wsp. [3] 
wykazali poprawę po zastosowanej kinezyterapii u 48 pacjen-
tów w wieku podeszłym z dysfunkcją układu przedsionkowe-
go typu centralnego.

W analizach własnych, przeprowadzonych po ukończeniu 
terapii, stwierdzono istotnie statystycznie obniżenie war-
tości w całkowitej punktacji oraz we wszystkich podskalach 
kwestionariusza DHI. Podobne wyniki przestawili między 
innymi Meli i wsp. [15], którzy badali pacjentów w wieku 
około 50 lat z zawrotami głowy i potwierdzili dużą skutecz-
ność VR u zdecydowanej większości chorych. Romero i wsp. 
[17] również obserwowali zmniejszenie wartości punktacji 
tego kwestionariusza po terapii. Wielu autorów potwierdziło 

Ryc. 1. Wyniki testu „Wstań i idź“ przed i po rehabilitacji w grupie 31 pacjentów. 

Ryc. 2. Wyniki przed i po rehabilitacji w teście Tinetti w grupie 31 pacjentów. 

Ryc. 3. Wyniki przed i po rehabilitacji w teście sięgania w grupie 31 pacjentów. 

Ryc. 4. Poprawa w testach funkcjonalnych po rehabilitacji w grupie 31 pacjentów.
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rehabilitacji następuje wytłumienie objawów pierwotnych i wtór-
nych pojawiających się w zaburzeniach narządu przedsionko-
wego [9]. Postępowanie takie ma duże znaczenie, szczególnie 
u osób w wieku podeszłym, ponieważ pozwala im na samodziel-
ną egzystencję, a tym samym poprawę jakości życia [25]. Z racji 
starzenia się populacji sytuacja ta dotyczy coraz to większej gru-
py pacjentów. Leczenie oraz opieka nad pacjentem z zawrotami 
głowy i zaburzeniami równowagi w wieku podeszłym stanowi 
zatem zarówno problem kliniczny, jak i społeczny.

WNIOSKI

Rehabilitacja przedsionkowa jest metodą dobrze ocenianą su-
biektywnie przez pacjentów podeszłym wieku i znacznie po-
prawiającą stabilność ich postawy i chodu.

U pacjentów z zawrotami głowy i zaburzenia równowagi w wie-
ku podeszłym kliniczne badania funkcjonalne, jak i te dodat-
kowe, mogą służyć nie tylko do potwierdzeniu diagnozy, ale 
i monitorowaniu postępów terapii VR.

ników. Podobnie jak Tsukamoto i wsp. [23], którzy oceniali 
pacjentów używając kwestionariusza DHI oraz testów TUG 
i FR. Autorzy ci – podobnie jak w naszej pracy –obserwowali 
poprawę zarówno w testach klinicznych, jak i samoocenie pa-
cjentów w kwestionariuszu DHI. My stwierdziliśmy również 
wzrost w ogólnej punktacji (o 3 punkty) w teście równowagi 
i chodu wg Tinetti. Kao i wsp. [12] wykazali również poprawę 
wyników, oceniając pacjentów w teście Tinetti i TUG. Bada-
nia prowadzili w grupie 41 osób poddawanych rehabilitacji 
wykonywanej w warunkach domowych oraz pod nadzorem 
fizjoterapeuty. W obu wariantach leczenia wykazali wzrost 
punktacji w teście Tinetti oraz skrócenie czasu wykonywania 
testu TUG o około 2 sekundy.

Zarówno badania własne, jak i wyniki podawane przez innych 
autorów, wykazują, że rehabilitacja przedsionkowa jest efek-
tywną terapią zawrotów głowy i zaburzeń równowagi nie tylko 
tych pochodzenia obwodowego, ale i ośrodkowego [15]. Wy-
korzystywanie zestawu ćwiczenia między innymi Cawthorne-
-Coksey’a – czyli ruchów głowy, oczu oraz całego ciała – sprzyja 
wytwarzaniu ośrodkowej kompensacji zaburzeń [5, 23]. Dzięki 
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