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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej testu skrętu szyi w badaniach obiektywnych u cho-
rych z zawrotami głowy i/lub niedosłuchem.

  Materiał i metody: Badania  przeprowadzono u 100 chorych, w tym u 54 kobiet i 46 mężczyzn w wieku 17–79 lat, któ-
rych podzielono na dwie grupy: I grupa – 50 chorych, w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn w wieku 17–79 lat z zawrotami 
głowy lub/i zaburzeniami słuchu oraz potwierdzoną asymetrią naczyń doczaszkowych, II grupa –50 chorych (stano-
wiących grupę kontrolną), w tym 24 kobiet i 26 mężczyzn w wieku 20–71 lat bez zawrotów głowy lub/i zaburzeń słuchu 
oraz bez zaburzeń w budowie naczyń doczaszkowych. 

  U każdego pacjenta przeprowadzono badania podmiotowe, przedmiotowe otorynolaryngologiczne, USG Dopplera 
z określeniem średnicy tt. kręgowych i szyjnych oraz prędkości przepływu krwi w tt. kręgowych i szyjnych, diagnostykę 
audiologiczną, w tym badanie czasu latencji fal I, III, V słuchowych potencjałów wywołanych z pnia mózgu, diagnosty-
kę otoneurologiczną z zastosowaniem testu skrętu szyi.

  Wyniki badań: Z analizy przedstawionego materiału wynika, że zastosowanie testu skrętu szyi w badaniu USG Dop-
plera powoduje w grupie badanej zwiększenie średniej prędkości skurczowej przepływu krwi w tętnicy kręgowej po 
stronie przeciwnej do skrętu szyi, zwiększenie średniej prędkości rozkurczowej przepływu krwi w tętnicy kręgowej po 
stronie wykonywanego testu oraz jej zmniejszenie po stronie przeciwnej w porównaniu do grupy kontrolnej. Wartość 
latencji fali I, II, V w badaniu ABR w fazie skrętu szyi ulega większemu wydłużeniu w grupie badanej niż kontrolnej, 
po stronie wykonanego testu. Wykonany test skrętu szyi w badaniu VNG powoduje wzrost występowania zarówno fal 
kwadratowych, jak i oczopląsu (dużo większe w grupie badanej niż kontrolnej). 

  Wnioski: Zastosowanie testu skrętu szyi w badaniach USG Dopplera, ABR oraz VNG u chorych z zawrotami i/lub nie-
dosłuchem powoduje, że badania te stają się czynnościowymi, a tym samym zwiększa się ich wartość diagnostyczna 
oraz możliwość ich wykorzystywania w monitorowaniu rehabilitacji zaburzeń ucha wewnętrznego.. 

SŁOWA KLUCZOWE:   test skrętu szyi, badania obiektywne, zawrotami głowy, niedosłuch

ABSTRACT:   Introduction: The aim of the study was to evaluate the neck torsion test in objective examinations of patients with 
vertigo and/or hearing loss.
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WSTĘP

Symptomatologia obecności anomalii naczyń doczaszkowych 
jest bardzo zróżnicowana i wydaje się być związana z rodzajem 
istniejącej odmienności. Istnienie anomalii może być klinicznie 
nieme i zostać wykryte przypadkowo podczas wykonywania 
badań obrazowych obejmujących układ naczyniowy, może też 
powodować izolowane objawy lub złożone zespoły subiektyw-
nych dolegliwości u osoby nimi dotkniętej [1]. 

Charakter zgłaszanych skarg zależy – jak wspomniano wyżej 
– od rodzaju anomalii. W tej sytuacji kluczowe jest, czy dana 
zmiana ma wpływ na wydolność naczynia i jego możliwości 
w spełnianiu funkcji podstawowej, jaką jest zaopatrywanie od-
powiednich struktur w krew, czy też powoduje zmiany w sto-
sunkach anatomicznych wynikające z nieprawidłowego prze-
biegu lub budowy naczynia, mogące powodować niekorzystne 
oddziaływania na struktury sąsiednie, które w warunkach pra-
widłowych nie kontaktują się z naczyniem dotkniętym anoma-
lią. Ponieważ zdecydowana większość informacji o anomaliach 
naczyń doczaszkowych pochodzi z opisów pojedynczych przy-
padków, poszukiwanie zespołu objawów, wystąpienie których 
mogłoby z dużą czułością i swoistością wskazywać na istnienie 
takiego problemu, jest trudne. 

Wśród najczęściej opisywanych w światowym piśmiennictwie 
dolegliwości na pierwszy plan wysuwają się napadowe zawroty 
głowy o charakterze układowym i nieukładowym. Inne zgłaszane 
skargi, mogące z nimi współistnieć lub występować jako dolegli-
wości izolowane i w zespołach, obejmują: niestabilność chodu, 

nudności, dwojenie obrazu, omdlenia, obustronne szumy uszne, 
pogorszenie słuchu, radikulopatię szyjną i bóle głowy [2, 3, 4, 5].

Duży i niejednorodny przekrój objawów wywoływanych obecno-
ścią anomalii naczyń doczaszkowych oraz nie zawsze do końca 
wyjaśniony mechanizm ich patogenezy, a także współwystępujące 
choroby ogólne mogące być przyczyną zgłaszanych dolegliwo-
ści, sprawiają, iż diagnostyka tych zmian stanowi duże wyzwa-
nie. Zasadne wydaje się więc poszukiwanie coraz doskonalszych 
algorytmów postępowania, pozwalających przynajmniej wyse-
lekcjonować grupę pacjentów, u których diagnostyka zostanie 
właściwie ukierunkowana, pogłębiona i pozwoli na postawienie 
właściwego rozpoznania. 

Celem pracy była ocena wartości diagnostycznej testu skrętu 
szyi w badaniach obiektywnych u chorych z zawrotami głowy 
i/lub niedosłuchem. 

MATERIAŁ I METODY

Badania przeprowadzono u 100 chorych, w tym u 54 kobiet i 46 
mężczyzn w wieku 17–79 lat (średnia wieku 47,14 lat), leczonych 
w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryngologicznej, Audio-
logii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala klinicznego im. WAM 
w Łodzi, których podzielono na dwie grupy: 

• I – 50 chorych, w tym 30 kobiet i 20 mężczyzn w wieku 
17–79 lat (średnia wieku 49,92 lat) z zawrotami głowy 
lub/i zaburzeniami słuchu oraz potwierdzoną asymetrią 
naczyń doczaszkowych,

  Material and methods: The study was conducted in 100 patients, including 54 women and 46 men aged 17–79 years, 
who were divided into two groups: I – 50 patients, including 30 women and 20 men aged 17–79 years (mean age 49.92 
years) with dizziness and/or hearing impairments, and confirmed asymmetry of intracranial vessels, II – 50 patients 
– control group, including 24 women and 26 men aged 20–71 years without dizziness and/or hearing disorders and 
without disturbance in the construction of intracranial vessels. For each patient, the following tests were carried out: 
subjective, objective otorhinolaryngological, Doppler ultrasound specifying diameter of vertebral and carotid arteries 
and the velocity of blood flow in these vessels, audiological diagnostics, including the examination of latency of waves 
I, III, V of the auditory evoked potentials of the brain stem, otoneurological diagnostics with used the neck torsion test. 

  Results: It appears from the analysis of the material presented that the application of the neck torsion test in the 
Doppler ultrasound results in the fact that the difference in the mean systolic velocity of blood flow in vertebral artery 
is higher on the side opposite to the turning of the neck, and the increase in the average diastolic blood flow velocity in 
the vertebral artery on the side of the test being performed and its reduction on the opposite side in the study group, 
when compared to the control group. The value of the wave I, II, V latency in the ABR test during the neck torsion test is 
extended more in the study group than in the controls, on the side of the performed test. The performed neck torsion 
test in the VNG test increases the occurrence of both, square waves and nystagmus (much higher in the study group 
than in the controls).

  Conclussion: The application of the neck torsion test in the Doppler ultrasound, ABR and VNG test in patients with 
vertigo and/or hearing loss means that these tests become functional, thereby increasing their diagnostic value and 
may be used to monitor the rehabilitation of inner ear disorders.

KEYWORDS:  neck torsion test, objective examination, vertigo, hearing-impairment
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• II –50 chorych stanowiących grupę kontrolną, w tym 24 
kobiet i 26 mężczyzn w wieku 20–71 lat (średnia wieku 
44,36 lat) bez zawrotów głowy lub/i zaburzeń słuchu 
oraz bez zaburzeń w budowie naczyń doczaszkowych 
(operowanych w klinice z powodu skrzywienia 
przegrody nosa).

U każdego pacjenta przeprowadzono następujące badania:
• podmiotowe,
• przedmiotowe otorynolaryngologiczne,
• USG Dopplera z określeniem średnicy tt. kręgowych 

i szyjnych oraz prędkości przepływu krwi w tych 
naczyniach w pozycji głowy na wprost, a następnie 
określenie prędkości przepływu krwi w naczyniu 
o odmiennej anatomii przy skręcie szyi o 60˚ w jego 
kierunku oraz określenie prędkości przepływu krwi 
w analogicznym naczyniu strony przeciwnej przy skręcie 
szyi o 60˚ w jego stronę,

• diagnostykę audiologiczną, w tym badanie czasu latencji 
fal I, III, V słuchowych potencjałów wywołanych z pnia 
mózgu w pozycji głowy na wprost przy stymulowaniu 
ucha prawego i lewego, a następnie zapis badania przy 
stymulacji ucha prawego przy skręcie szyi o 60˚ w prawo 
oraz ucha lewego przy analogicznym skręcie szyi w lewo,

• diagnostykę otoneurologiczną, w tym pełne badanie 
VNG z zapisem ruchów gałek ocznych w pozycji głowy 
na wprost oraz po skręcie szyi o 60˚ w prawo oraz 
w lewo, wykorzystując test skrętu szyi. 

Na początku badania VNG wykonana została kalibracja oraz tzw. 
detekcja oka, polegająca na wychwyceniu źrenicy jako ciemne-
go punktu w polu rejestrowanym przez kamerę. Po wykonaniu 
próby kalorycznej powietrznej analizie poddano następujące 
parametry:

• deficyt przedsionkowy,
• występowanie fal kwadratowych i oczopląsu.

Na wykonanie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetyki Uni-
wersytetu Medycznego w Łodzi nr RNN/90/13/KB z dnia 
19.02.2013 roku. 

Uzyskane wyniki poddane zostały analizie statystycznej z uży-
ciem następujących testów istotności: sumy rang Manna-Whit-
neya-Wilcoxona, van Elterena, niezależności χ2, dokładnego 
Fishera, analizy log-liniowej, uogólnionych modeli liniowych 
z elastycznymi błędami standardowymi. 

WYNIKI BADAŃ

Analizowana średnia wartość średnicy lewej tętnicy kręgowej 
wynosiła w grupie badanej 3,27 mm, a w grupie kontrolnej 3,36 
mm (tab. I). Różnice wartości średnicy lewej tętnicy kręgowej 
między grupami nie były znamienne statystycznie (p=0,413).

Średnia wartość prędkości skurczowej przepływu krwi w prawej 
tętnicy kręgowej u chorych w grupie badanej w fazie spoczynku 
to 48,00 cm/s, a w grupie kontrolnej 48,62 cm/s (tab. II). Róż-
nice wartości prędkości skurczowej przepływu krwi w prawej 
tętnicy kręgowej między grupami w fazie spoczynku nie były 
znamienne statystycznie (p=0,771).

Opisana średnia wartość  prędkości rozkurczowej przepływu 
krwi w prawej tętnicy kręgowej w grupie badanej w fazie spo-
czynku to 14,68 cm/s, a w grupie kontrolnej 16,12 cm/s (tab. II). 
Różnice wartości prędkości skurczowej przepływu krwi w pra-
wej tętnicy kręgowej między grupami w fazie spoczynku nie 
były znamienne statystycznie (p=0,098).

Tab. I. Statystyka opisowa dla wieku (lata) oraz średnicy lewej i prawej tętnicy kręgowej (mm) w badaniu USG Dopplera u badanych pacjentów. 

BADANA CECHA
M

PARAMETR STATYSTYCZNY POZIOM 
ISTOTNOŚCI 
STATYSTYCZNEJ 
RÓŻNIC

ME Q 1 – Q 3 (IQR) SD SE 95% CI MIN.–MAX.

Wiek (lata)

Grupa badana 49,92 53,00 38,00–60,00 (22,00) 15,21 2,15 45,60 – 54,24 17 – 79

P=0,063Grupa kontrolna 44,36 44,50 32,00–57,00 (24,00) 14,34 2,03 40,28–48,43 20–71

Ogółem 47,14 49,00 35,00–58,50 (23,50) 14,97 1,50 44,17 – 50,11 17–79

Średnica prawej 
tętnicy kręgowej 
(mm)

Grupa badana 3,05 2,95 2,50–3,70 (1,20) 0,72 0,10 2,85–3,26 1,90–4,30

P=0,429Grupa kontrolna 3,16 3,20 2,80–3,60 (0,80) 0,56 0,08 3,00–3,31 1,50–4,40

Ogółem 3,11 3,00 2,65–3,60 (0,95) 0,64 0,06 2,98–3,23 1,50–4,40

Średnica lewej 
tętnicy kręgowej 
(mm)

Grupa badana 3,27 3,30 3,00–3,70 (0,70) 0,64 0,09 3,08–3,45 1,30–4,40

P=0,413Grupa kontrolna 3,36 3,40 3,00–3,70 (0,70) 0,46 0,07 3,23–3,49 2,30–4,30

Ogółem 3,31 3,30 3,00–3,70 (0,70) 0,56 0,06 3,20–3,42 1,30–4,40
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IV). Różnice wartości prędkości rozkurczowej przepływu krwi 
w prawej tętnicy kręgowej między grupami w fazie skrętu szyi 
w lewo nie były znamienne statystycznie (p=0,555).

Średnia wartość prędkości skurczowej przepływu krwi w lewej 
tętnicy kręgowej u chorych w grupie badanej w fazie spoczynku 
wynosiła 47,80 cm/s, a w grupie kontrolnej 48,12 cm/s (tab. V). 
Różnice wartości prędkości skurczowej przepływu krwi w lewej 
tętnicy kręgowej między grupami w fazie spoczynku nie były 
znamienne statystycznie (p=0,882).

Średnia wartość prędkości rozkurczowej przepływu krwi w le-
wej tętnicy kręgowej u chorych w grupie badanej w fazie spo-
czynku wynosiła 16,31 cm/s, a w grupie kontrolnej 16,34 cm/s 
(tab. V). Różnice wartości prędkości skurczowej przepływu krwi 
w lewej tętnicy kręgowej między grupami w fazie spoczynku nie 
były znamienne statystycznie (p=0,974).

Opisana średnia wartość prędkości skurczowej przepływu krwi 
w lewej tętnicy kręgowej w grupie badanej w fazie skrętu szyi 
w prawo wyniosła 49,60 cm/s, a w grupie kontrolnej 48,92 cm/s 
(tab. VI). Różnice wartości prędkości skurczowej przepływu krwi 
w lewej tętnicy kręgowej między grupami w fazie skrętu szyi 
w prawo nie były znamienne statystycznie (p=0,784).

Średnia wartość prędkości skurczowej przepływu krwi w pra-
wej tętnicy kręgowej u chorych w grupie badanej w fazie skrętu 
głowy w prawo to 50,77 cm/s, a w grupie kontrolnej 49,84 cm/s 
(tab. III). Różnice wartości prędkości skurczowej przepływu 
krwi w prawej tętnicy kręgowej między grupami w fazie skrę-
tu głowy w prawo nie były znamienne statystycznie (p=0,671).

Opisana średnia wartość prędkości rozkurczowej przepływu 
krwi w prawej tętnicy kręgowej w grupie badanej w fazie skrętu 
głowy w prawo to 15,33 cm/s, a w grupie kontrolnej 17,04 cm/s 
(tab. III). Różnice wartości prędkości skurczowej przepływu 
krwi w prawej tętnicy kręgowej między grupami w fazie skrę-
tu głowy w prawo nie były znamienne statystycznie (p=0,064).

Średnia wartość prędkości skurczowej przepływu krwi w pra-
wej tętnicy kręgowej u chorych w grupie badanej w fazie skrętu 
głowy w lewo to 50,68 cm/s, a w grupie kontrolnej 49,08 cm/s 
(tab. IV). Różnice wartości prędkości skurczowej przepływu 
krwi w prawej tętnicy kręgowej między grupami w fazie skrę-
tu głowy w lewo nie były znamienne statystycznie (p=0,457).

Średnia wartość prędkości rozkurczowej przepływu krwi w pra-
wej tętnicy kręgowej u chorych w grupie badanej w fazie skrętu 
szyi w lewo to 15,41 cm/s, a w grupie kontrolnej 19,92 cm/s (tab. 

Tab. II. Statystyka opisowa dla wartości skurczowej i rozkurczowej prędkości przepływu krwi w prawej tętnicy kręgowej (cm/s) u badanych pacjentów w fazie spoczynku.

BADANA CECHA
M

PARAMETR STATYSTYCZNY POZIOM 
ISTOTNOŚCI 
STATYSTYCZNEJ 
RÓŻNIC

ME Q 1 – Q 3 (IQR) SD SE 95% CI MIN.–MAX.

Prędkość skurczowa 
(cm/s)

Grupa badana 48,00 47,00 42,00–54,00 (12,00) 10,64 1,51 44,97–51,02 30–74

P=0,771Grupa kontrolna 48,62 46,50 40,00–57,00 (17,00) 10,62 1,50 45,60–61,64 32–74

Ogółem 48,31 47,00 41,00–54,00 (13,00) 10,58 1,06 46,21–50,41 30–74

Prędkość 
rozkurczowa (cm/s)

Grupa badana 14,68 14,00 12,00–17,00 (5,00) 3,75 0,53 13,61–15,75 8–25

P=0,098Grupa kontrolna 16,12 14,00 13,00–18,00 (5,00) 4,79 0,68 14,76–17,48 7–28

Ogółem 15,40 14,00 12,50–18,00 (5,50) 4,34 0,43 14,54–16,26 7–28

Tab. III.  Statystyka opisowa dla wartości skurczowej i rozkurczowej prędkości przepływu krwi w prawej tętnicy kręgowej (cm/s) u badanych pacjentów w fazie skrętu szyi 
w prawo.

BADANA CECHA
M

PARAMETR STATYSTYCZNY POZIOM 
ISTOTNOŚCI 
STATYSTYCZNEJ 
RÓŻNIC

ME Q 1 – Q 3 (IQR) SD SE 95% CI MIN.–MAX.

Prędkość 
skurczowa 
(cm/s)

Grupa badana 50,77 50,00 43,00–58,00 (15,00) 11,56 1,65 47,45–54,09 29–80

P=0,671Grupa kontrolna 49,84 50,00 43,00–56,00 (13,00) 10,16 1,44 46,95–52,73 33–79

Ogółem 50,30 50,00 43,00–56,00 (13,00) 10,83 1,09 48,14–52,46 29–80

Prędkość 
rozkurczowa 
(cm/s)

Grupa badana 15,33 15,00 12,00–18,00 (6,00) 4,23 0,60 14,11–16,54 9–26

P=0,064Grupa kontrolna 17,04 16,00 13,00–20,00 (7,00) 4,82 0,68 15,67–18,41 10–29

Ogółem 16,19 16,00 12,00–19,00 (7,00) 4,60 0,46 15,2–17,11 9–29
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ce wartości czasu latencji fali I w badaniu ABR ucha prawego 
między grupami w fazie spoczynku nie były znamienne staty-
stycznie (p=0,324).

Średnia wartość czasu latencji fali I w badaniu ABR ucha pra-
wego u chorych w grupie badanej w fazie skrętu szyi w prawo 
wynosiła 1,88 ms, a w grupie kontrolnej 1,79 ms (tab. VIII). Róż-
nice wartości czasu latencji fali I w badaniu ABR ucha prawego 
między grupami w fazie skrętu szyi w prawo nie były znamien-
ne statystycznie (p=0,012).

Analizowana średnia wartość czasu latencji fali I w badaniu 
ABR ucha lewego u chorych w grupie badanej w fazie spoczyn-
ku wynosiła 1,79 ms, a w grupie kontrolnej 1,72 ms (tab. VIII). 
Różnice wartości czasu latencji fali I w badaniu ABR ucha le-
wego między grupami w fazie spoczynku nie były znamienne 
statystycznie (p=0,078).

Opisana średnia wartość czasu latencji fali I w badaniu ABR ucha 
lewego u chorych w grupie badanej w fazie skrętu szyi w lewo 
wynosiła 1,88 ms, a w grupie kontrolnej 1,74 ms (tab. VIII). Róż-
nice wartości czasu latencji fali I w badaniu ABR ucha lewego 
między grupami w fazie skrętu szyi w lewo były znamienne sta-
tystycznie (p=0,001).

Średnia wartość prędkości rozkurczowej przepływu krwi w lewej 
tętnicy kręgowej u chorych w grupie badanej w fazie skrętu szyi 
w prawo to 17,12 cm/s, a w grupie kontrolnej 17,38 cm/s (tab. VI). 
Różnice wartości prędkości skurczowej przepływu krwi w lewej 
tętnicy kręgowej między grupami w fazie skrętu szyi w prawo 
nie były znamienne statystycznie (p=0,791).

Analizowana średnia wartość prędkości skurczowej przepływu 
krwi w lewej tętnicy kręgowej w grupie badanej w fazie skrętu 
szyi w lewo wyniosła 49,81 cm/s, a w grupie kontrolnej 48,30 
cm/s (tab. VII). Różnice wartości prędkości skurczowej prze-
pływu krwi w lewej tętnicy kręgowej między grupami w fazie 
skrętu szyi w lewo  nie były znamienne statystycznie (p=0,537).

Średnia wartość prędkości rozkurczowej przepływu krwi w lewej 
tętnicy kręgowej u chorych w grupie badanej w fazie skrętu szyi 
w lewo to 17,08 cm/s, a w grupie kontrolnej 16,50 cm/s (tab. VII). 
Różnice wartości prędkości skurczowej przepływu krwi w lewej 
tętnicy kręgowej między grupami w fazie skrętu szyi w lewo nie 
były znamienne statystycznie (p=0,555).

Średnia wartość czasu latencji fali I w badaniu ABR ucha pra-
wego u chorych w grupie badanej w fazie spoczynku wyno-
siła 1,76 ms, a w grupie kontrolnej 1,71 ms (tab. VIII). Różni-

Tab. IV.  Statystyka opisowa dla wartości skurczowej i rozkurczowej prędkości przepływu krwi w prawej tętnicy kręgowej (cm/s) u badanych pacjentów w poszczególnych 
grupach w fazie skrętu szyi w lewo.

BADANA CECHA
M

PARAMETR STATYSTYCZNY POZIOM ISTOTNOŚCI 
STATYSTYCZNEJ RÓŻNICME Q 1 – Q 3 (IQR) SD SE 95% CI MIN.–MAX.

Prędkość 
skurczowa 
(cm/s)

Grupa badana 50,68 51,00 43,00–57,00 (14,00) 10,85 1,53 47,60–53,77 30–79

P=0,457Grupa kontrolna 49,08 49,00 41,00–57,00 (16,00) 10,46 1,49 46,08–52,09 18–68

Ogółem 49,89 50,00 42,00–57,00 (15,00) 10,64 1,07 47,77–52,01 18–79

Prędkość 
rozkurczowa 
(cm/s)

Grupa badana 15,41 15,00 12,00–18,00 (6,00) 4,39 0,62 14,16–16,66 9–29

P=0,555Grupa kontrolna 15,92 15,50 13,00–18,00 (5,00) 4,17 0,59 14,73–17,11 6–28

Ogółem 15,67 15,00 12,00–18,00 (6,00) 4,27 0,43 14,82–16,51 6–29

Tab. V. Statystyka opisowa dla wartości skurczowej i rozkurczowej prędkości przepływu krwi lewej tętnicy kręgowej (cm/s)  w fazie spoczynku

BADANA CECHA
M

PARAMETR STATYSTYCZNY POZIOM ISTOTNOŚCI 
STATYSTYCZNEJ RÓŻNICME Q 1 – Q 3 (IQR) SD SE 95% CI MIN. – MAX.

Prędkość 
skurczowa 
(cm/s)

Grupa badana 47,80 48,00 42,00 – 53,00 (11,00) 11,60 1,66 44,46 – 51,13 25 – 75

P = 0,882Grupa 
kontrolna 48,12 47,50 43,00 – 53,00 (10,00) 10,09 1,43 45,25 – 50,99 25 – 75

Ogółem 47,96 48,00 42,00 – 53,00 (11,00) 10,81 1,09 45,80 – 50,11 25 – 75

Prędkość 
rozkurczowa 
(cm/s)

Grupa badana 16,31 16,50 13,00 – 19,00 (6,00) 4,38 0,63 15,04 – 17,58 7 – 27

P = 0,974Grupa 
kontrolna 16,34 16,00 13,00 – 19,00 (6,00) 4,03 0,57 15,19 – 17,49 8 – 28

Ogółem 16,33 16,00 13,00 – 19,00 (6,00) 4,18 0,42 15,49 – 17,16 7 – 28
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w lewo wynosiła 4,08 ms, a w grupie kontrolnej 3,94 ms (tab. 
IX). Różnice wartości czasu latencji fali III w badaniu ABR ucha 
lewego między grupami w fazie skrętu szyi w lewo nie były zna-
mienne statystycznie (p=0,046).

Analizowana średnia wartość czasu latencji fali V w badaniu 
ABR ucha lewego u chorych w grupie badanej w fazie spoczyn-
ku wynosiła 5,91 ms, a w grupie kontrolnej 5,83 ms (tab. X). 
Różnice wartości czasu latencji fali V w badaniu ABR ucha le-
wego między grupami w fazie spoczynku nie były znamienne 
statystycznie (p=0,300).

Opisana średnia wartość czasu latencji fali V w badaniu ABR ucha 
lewego u chorych w grupie badanej w fazie skrętu szyi w lewo 
wynosiła 5,99 ms, a w grupie kontrolnej 5,78 ms (tab. X). Róż-
nice wartości czasu latencji fali V w badaniu ABR ucha lewego 
między grupami w fazie skrętu szyi w lewo nie były znamienne 
statystycznie (p=0,006).

Średnia wartość deficytu przedsionkowego w badaniu VNG u cho-
rych w grupie badanej to 23,78%, a w grupie kontrolnej 14,86% 
(tab. XI). Różnice wartości deficytu przedsionkowego w badaniu 
VNG między grupami nie były znamienne statystycznie (p=0,030).

Z kolei średnia wartość czasu latencji fali III w badaniu ABR 
ucha prawego u chorych w grupie badanej w fazie spoczynku 
wynosiła 3,97 ms, a w grupie kontrolnej 3,88 ms (tab. IX). Róż-
nice wartości czasu latencji fali III w badaniu ABR ucha prawe-
go między grupami w fazie spoczynku nie były znamienne sta-
tystycznie (p=0,096).

Średnia wartość czasu latencji fali III w badaniu ABR ucha pra-
wego u chorych w grupie badanej w fazie skrętu szyi w prawo 
wynosiła 4,03 ms, a w grupie kontrolnej 3,94 ms (tab. IX). Róż-
nice wartości czasu latencji fali III w badaniu ABR ucha prawego 
między grupami w fazie skrętu szyi w prawo nie były znamienne 
statystycznie (p=0,171).

Analizowana średnia wartość czasu latencji fali III w badaniu 
ABR ucha lewego u chorych w grupie badanej w fazie spoczyn-
ku wynosiła 4,00 ms, a w grupie kontrolnej 3,88 ms (tab. IX). 
Różnice wartości czasu latencji fali III w badaniu ABR ucha le-
wego między grupami w fazie spoczynku nie były znamienne 
statystycznie (p=0,033).

Opisana średnia wartość czasu latencji fali III w badaniu ABR 
ucha lewego u chorych w grupie badanej w fazie skrętu szyi 

Tab. VII.  Statystyka opisowa dla wartości skurczowej i rozkurczowej prędkości przepływu krwi w lewej tętnicy kręgowej (cm/s) u badanych pacjentów w fazie skrętu szyi 
w lewo.

BADANA CECHA
M

PARAMETR STATYSTYCZNY POZIOM ISTOTNOŚCI 
STATYSTYCZNEJ 
RÓŻNICME Q 1 – Q 3 (IQR) SD SE 95% CI MIN.–MAX.

Prędkość skurczowa 
(cm/s)

Grupa badana 49,81 51,00 45,00–55,00 (10,00) 12,22 1,75 46,30 – 53,32 27–75

P=0,537Grupa kontrolna 48,30 47,50 43,00–55,00 (12,00) 11,97 1,69 44,90 –51,70 22–81

Ogółem 49,04 49,00 43,00–55,00 (12,00) 12,06 1,21 46,64 – 51,45 22 – 81

Prędkość 
rozkurczowa (cm/s)

Grupa badana 17,08 17,50 12,50–20,50 (8,00) 5,26 0,76 15,55–18,60 7–29

P=0,555Grupa kontrolna 16,50 16,00 13,00–19,00 (6,00) 4,32 0,61 15,27 – 17,73 9–27

Ogółem 16,78 17,00 13,00–29,00 (6,00) 4,79 0,48 15,82–17,74 7–29

Tab.VI.  Statystyka opisowa dla wartości skurczowej i rozkurczowej prędkości przepływu w lewej tętnicy kręgowej (cm/s) u badanych pacjentów w fazie skrętu głowy 
w prawo.

BADANA CECHA
M

PARAMETR STATYSTYCZNY POZIOM ISTOTNOŚCI 
STATYSTYCZNEJ 
RÓŻNICME Q 1 – Q 3 (IQR) SD SE 95% CI MIN.–MAX.

Prędkość 
skurczowa 
(cm/s)

Grupa badana 49,60 50,00 43,00–56,00 (13,00) 13,17 1,88 45,81–53,38 21–83

P=0,784Grupa 
kontrolna 48,92 48,00 42,00–56,00 (14,00) 11,32 1,60 45,70 –52,14 24–80

Ogółem 49,26 50,00 42,00–56,00 (14,00) 12,22 1,23 46,82–51,69 21–83

Prędkość 
rozkurczowa 
(cm/s)

Grupa badana 17,12 17,00 13,00–20,00 (7,00) 4,87 0,70 15,70–18,53 9–29

P=0,791Grupa 
kontrolna 17,38 16,00 14,00–20,00 (6,00) 4,95 0,70 15,97–18,79 9–29

Ogółem 17,25 16,50 14,00–20,00 (6,00) 4,89 0,49 16,27–18,23 9–29
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W badaniu VNG u chorych w grupie badanej fale kwadrato-
we w fazie spoczynkowej występowały u 48,00%  pacjentów, 
a w grupie kontrolnej u 32,00%, natomiast brak fal kwadratowych 
stwierdzono, odpowiednio u 52,00% i 68,00%. Różnice w wystę-
powaniu fal kwadratowych w badaniu VNG między grupami 
nie były znamienne statystycznie (p=0,102).

U chorych w grupie badanej w badaniu VNG fale kwadratowe 
w czasie skrętu szyi w prawo występowały u 60,47% pacjentów, 
a w grupie kontrolnej u 32,61%, natomiast brak fal kwadrato-
wych opisano odpowiednio u 39,53% i 67,39%. Różnice w wy-

Średnia wartość deficytu przedsionkowego w badaniu VNG 
u chorych w grupie badanej po stronie lewej to 30,28%, a w gru-
pie kontrolnej 20,79% (tab. XI). Różnice wartości deficytu przed-
sionkowego w badaniu VNG między grupami po stronie lewej 
nie były znamienne statystycznie (p=0,186).

Średnia wartość deficytu przedsionkowego w badaniu VNG 
u chorych w grupie badanej po stronie prawej to 14,81%, a w gru-
pie kontrolnej 11,23% (tab. XI). Różnice wartości deficytu przed-
sionkowego w badaniu VNG między grupami po stronie prawej 
nie były znamienne statystycznie (p=0,419).

Tab. VIII. Statystyka opisowa dla latencji fal I ABR (ms) u badanych pacjentów w poszczególnych grupach.

BADANA CECHA
M

PARAMETR STATYSTYCZNY POZIOM ISTOTNOŚCI 
STATYSTYCZNEJ 
RÓŻNICME Q 1 – Q 3 (IQR) SD SE 95% CI MIN.–MAX.

UP, w spoczynku

Grupa badana 1,76 1,75 1,65–1,83 (0,18) 0,20 0,03 1,70–1,82 1,20–2,25

P=0,324Grupa kontrolna 1,71 1,70 1,60–1,85 (0,25) 0,27 0,04 1,64–1,79 1,02–2,38

Ogółem 1,74 1,70 1,63–1,84 (0,21) 0,24 0,02 1,69–1,78 1,02–2,38

UP, skręt w prawo

Grupa badana 1,88 1,83 1,70–1,98 (0,28) 0,30 0,04 1,79–1,96 1,00–2,60

P=0,012Grupa kontrolna 1,79 1,77 1,65–1,85 (0,20) 0,46 0,06 1,66–1,92 0,98–4,34

Ogółem 1,83 1,80 1,68–1,95 (0,27) 0,39 0,04 1,76–1,91 0,98–4,34

UL, w spoczynku

Grupa badana 1,79 1,75 1,68–1,89 (0,21) 0,22 0,03 1,73–1,85 1,13–2,45

P=0,078Grupa kontrolna 1,72 1,73 1,65–1,83 (0,18) 0,21 0,03 1,65–1,78 1,18–2,30

Ogółem 1,75 1,75 1,65–1,86 (0,21) 0,22 0,02 1,71–1,80 1,13–2,45

UL, skręt w lewo

Grupa badana 1,94 1,88 1,75–2,03 (0,28) 0,27 0,04 1,86–2,01 1,55–2,58

P<0,001Grupa kontrolna 1,74 1,77 1,63–1,90 (0,27) 0,26 0,04 1,66–1,81 1,10–2,30

Ogółem 1,84 1,83 1,68–1,97 (0,29) 0,28 0,03 1,78–1,89 1,10–2,58

Tab. IX. Statystyka opisowa dla latencji fal III ABR (ms) u badanych pacjentów w poszczególnych grupach 

BADANA CECHA
M

PARAMETR STATYSTYCZNY POZIOM 
ISTOTNOŚCI 
STATYSTYCZNEJ 
RÓŻNIC

ME Q1 – Q3 (IQR) SD SE 95% CI MIN. – MAX.

UP,  
w spoczynku

Grupa badana 3,97 3,98 3,85 – 4,09 (0,24) 0,22 0,03 3,90 – 4,03 3,28 – 4,63

P = 0,096Grupa kontrolna 3,88 3,90 3,75 – 4,05 (0,30) 0,29 0,04 3,80 – 3,96 3,08 – 4,70

Ogółem 3,92 3,92 3,82 – 4,07 (0,25) 0,26 0,03 3,87 – 3,98 3,08 – 4,70

UP,  
skręt w 
prawo

Grupa badana 4,03 3,98 3,90 – 4,13 (0,23) 0,39 0,05 3,92 – 4,14 2,93 – 5,93

P = 0,171Grupa kontrolna 3,94 3,96 3,78 – 4,10 (0,32) 0,30 0,04 3,85 – 4,02 3,18 – 4,80

Ogółem 3,98 3,98 3,82 – 4,13 (0,31) 0,35 0,03 3,91 – 4,05 2,93 – 5,93

UL,  
w spoczynku

Grupa badana 4,00 3,98 3,83 – 4,11 (0,28) 0,26 0,04 3,93 – 4,08 3,55 – 4,95

P = 0,033Grupa kontrolna 3,88 3,96 3,75 – 4,06 (0,31) 0,33 0,05 3,79 – 3,97 3,08 – 4,50

Ogółem 3,94 3,98 3,78 – 4,10 (0,32) 0,30 0,03 3,88 – 4,00 3,08 – 4,95

UL,  
skręt w lewo

Grupa badana 4,08 4,03 3,90 – 4,18 (0,28) 0,32 0,05 3,99 – 4,17 3,63 – 5,28

P = 0,046Grupa kontrolna 3,94 3,98 3,78 – 4,13 (0,35) 0,37 0,05 3,84 – 4,04 3,10 – 4,88

Ogółem 4,01 3,99 3,80 – 4,16 (0,36) 0,35 0,04 3,94 – 4,08 3,10 – 5,28
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skanych przez innych autorów badających te naczynia zarówno 
u chorych z niespecyficznymi dolegliwościami neurologicznymi, 
jak i poddawanych rutynowym badaniom bez dolegliwości [6, 
7]. Jednocześnie należy wspomnieć, że według badań Mysiora 
i wsp. [8] asymetria tętnic kręgowych ≤0,5 mm, a taką stwier-
dzono w badaniach własnych, nie powoduje istotnych różnic 
w mierzalnych parametrach hemodynamicznych przepływu krwi.

Z kolei w badaniach własnych średnia wartość prędkości skur-
czowej przepływu krwi w prawej tętnicy kręgowej u chorych 
w grupie badanej w fazie spoczynku była niższa niż w grupie 
kontrolnej, podobnie jak średnia wartość prędkości rozkur-
czowej. Uzyskane niższe wartości prędkości przepływu krwi 
w tętnicach kręgowych u osób z cechami niewydolności ukła-
du kręgowo-podstawnego znajdują potwierdzenie w badaniach 
innych autorów [9, 10].

Zastosowanie skrętu szyi w prawo spowodowało zwiększenie 
średniej prędkości skurczowej przepływu krwi w prawej tęt-
nicy kręgowej u chorych w grupie badanej w porównaniu do 
grupy kontrolnej, oraz zmniejszenie średniej wartości prędko-
ści rozkurczowej.

Po wykonaniu testu skrętu szyi w lewo również nastąpiło zwięk-
szenie średniej wartości prędkości skurczowej przepływu krwi 
w prawej tętnicy kręgowej u chorych w grupie badanej w po-
równaniu do grupy kontrolnej oraz zmniejszenie średniej war-
tości prędkości rozkurczowej. 

Analizowana średnia wartość prędkości skurczowej przepły-
wu krwi w lewej tętnicy kręgowej u chorych w grupie badanej 

stępowaniu fal kwadratowych w badaniu VNG między grupami 
nie były znamienne statystycznie (p=0,008).

W badaniu VNG u chorych w grupie badanej, fale kwadrato-
we w fazie skrętu szyi w lewo stwierdzono u 58,54% pacjentów, 
a w grupie kontrolnej u 38,30%, natomiast brak fal kwadratowych 
opisano, odpowiednio u 41,46% i 61,70%. Różnice w występowa-
niu fal kwadratowych w badaniu VNG między grupami w fazie 
skrętu szyi w lewo nie były znamienne statystycznie (p=0,046).

Z kolei w badaniu VNG u chorych w grupie badanej oczopląs 
w czasie skrętu szyi w prawo występował u 14,00% pacjentów, 
a w grupie kontrolnej u 8,00%, natomiast brak oczopląsu opisa-
no, odpowiednio u 86,00% i 92,00%. Różnice w występowaniu 
oczopląsu w badaniu VNG między grupami nie były znamien-
ne statystycznie (p=0,525).

U chorych w grupie badanej w badaniu VNG oczopląs w fazie 
skrętu szyi w lewo stwierdzono u 18,00% pacjentów, a w grupie 
kontrolnej u 10,00% , natomiast brak oczopląsu opisano, odpo-
wiednio u 82,00% i 90,00%. Różnice w występowaniu oczopląsu 
w badaniu VNG między grupami w fazie skrętu szyi w lewo nie 
były znamienne statystycznie (p=0,388).

OMÓWIENIE I DYSKUSJA

W analizowanym materiale w badaniu USG Dopplera różnice 
wartości średnicy prawej i lewej tętnicy kręgowej między gru-
pami nie były znamienne statystycznie. Uzyskane średnie war-
tości średnic tętnic kręgowych zbliżone były do wyników uzy-

Tab. X. Statystyka opisowa dla latencji fali V ABR (ms) u badanych pacjentów w poszczególnych grupach. 

BADANA CECHA
M

PARAMETR STATYSTYCZNY POZIOM 
ISTOTNOŚCI 
STATYSTYCZNEJ 
RÓŻNIC

ME Q 1 – Q 3 (IQR) SD SE 95% CI MIN. – MAX.

UP, w spoczynku

Grupa badana 5,85 5,83 5,62–6,00 (0,38) 0,42 0,06 5,73–5,96 4,50–7,55

P=0,481Grupa kontrolna 5,79 5,87 5,53–6,00 (0,47) 0,39 0,05 5,68–5,90 4,80–6,70

Ogółem 5,82 5,85 5,59–6,00 (0,41) 0,40 0,04 5,74–5,90 4,50–7,55

UP, skręt w prawo

Grupa badana 5,95 5,98 5,70–6,08 (0,38) 0,45 0,06 5,82–6,07 4,63–7,75

P=0,204Grupa kontrolna 5,84 5,85 5,65–6,10 (0,45) 0,38 0,05 5,73–5,95 4,95–6,80

Ogółem 5,89 5,89 5,65–6,09 (0,44) 0,42 0,04 5,81–5,98 4,63–7,75

UL, w spoczynku

Grupa badana 5,91 5,83 5,70–6,00 (0,30) 0,38 0,05 5,80–6,02 5,43–7,88

P=0,300Grupa kontrolna 5,83 5,84 5,58–6,07 (0,49) 0,37 0,05 5,73–5,94 4,88–6,83

Ogółem 5,87 5,84 5,64–6,02 (0,38) 0,38 0,04 5,80–5,95 4,88–7,88

UL, skręt w lewo

Grupa badana 5,99 5,93 5,73–6,20 (0,47) 0,36 0,05 5,89–6,09 5,45–7,13

P=0,006Grupa kontrolna 5,78 5,79 5,58–6,00 (0,42) 0,38 0,05 5,68–5,89 4,98–6,90

Ogółem 5,89 5,90 5,64–6,09 (0,45) 0,39 0,04 5,81–5,96 4,98–7,13
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prędkości skurczowej, jak i rozkurczowej niezależnie od kierun-
ku rotacji, przy czym spadek był wyraźniej zaznaczony w tętnicy 
kontralateralnej do strony wykonywania testu. 

Niejednoznacznie spójne z własnymi są wyniki badań Zmy-
słowskiej-Szmytke i wsp. [16] badających średnią prędkość 
przepływu w tętnicach kręgowych u trzech chorych z zawrota-
mi głowy. Stwierdzili oni spadek prędkości przepływu w czasie 
testu skrętu szyi w stronę badanego naczynia u dwóch pacjen-
tów i wzrost prędkości u jednego z nich. W czasie testu skrętu 
w stronę przeciwną do badanego naczynia u dwóch badanych 
prędkość przepływu spadała, a u jednego badanego nastąpił 
wzrost prędkości średniej [16].  W badaniach własnych uzy-
skana średnia wartość czasu latencji fali I w badaniu ABR ucha 
prawego u chorych w grupie badanej w fazie spoczynku była 
wyższa niż w grupie kontrolnej, natomiast po wykonaniu te-
stu skrętu szyi w prawo uległa zwiększeniu, tak w grupie ba-
danej, jak i kontrolnej.

Z kolei analizowana średnia wartość czasu latencji fali I w bada-
niu ABR ucha lewego u chorych w grupie badanej w fazie spo-
czynku była również wyższa niż w grupie kontrolnej, a w fazie 
skrętu szyi w lewo nastąpiło jej zwiększenie.

Opisana średnia wartość czasu latencji fali III w badaniu ABR 
ucha prawego u chorych w grupie badanej w fazie spoczynku 
była wyższa niż w grupie kontrolnej, po czym w fazie skrętu szyi 
w prawo uległa zwiększeniu.

Analizowana średnia wartość czasu latencji fali III w badaniu 
ABR ucha lewego u chorych w grupie badanej w fazie spoczyn-

w fazie spoczynku była niższa niż w grupie kontrolnej, średnia 
wartość prędkości rozkurczowej przepływu krwi w tej tętnicy 
była także niższa. 

Niższa wartość prędkości spoczynkowej w grupie badanej, po-
dobnie jak przy badaniu prawej tętnicy kręgowej, pokrywa się 
z wynikami wcześniej przytoczonych badań [11, 12].

Po wykonaniu skrętu szyi w prawo nastąpiło zwiększenie średniej 
prędkości skurczowej przepływu krwi w lewej tętnicy kręgowej 
u chorych w grupie badanej w porównaniu do grupy kontrolnej, 
odpowiednio natomiast nastąpiło zmniejszenie średniej warto-
ści prędkości rozkurczowej.

Z kolei po wykonaniu testu skrętu szyi w lewo nastąpiło również 
zwiększenie średniej wartości prędkości skurczowej przepły-
wu krwi w lewej tętnicy kręgowej u chorych w grupie badanej 
w porównaniu do grupy kontrolnej oraz zwiększenie średniej 
wartości prędkości rozkurczowej. 

Doniesienia światowej literatury na temat zmian przepływu 
krwi w tętnicach kręgowych pod wpływem skrętu szyi nie są 
jednoznaczne.

Simon i wsp. [13] oraz Haynes i wsp. [14] w swoich bada-
niach wykluczyli wpływ rotacji głowy na przepływ w tętni-
cach kręgowych, co pozostaje w sprzeczności z wynikami 
badań własnych. 

Yi-Kai i wsp. [15], badając prędkości przepływu w tętnicach krę-
gowych w czasie maksymalnej rotacji głowy, stwierdzili spadek 

Tab. XI. Statystyka opisowa dla deficytu przedsionkowego (%) u badanych pacjentów w zależności od strony jego wstępowania.

BADANA CECHA
M

PARAMETR STATYSTYCZNY POZIOM 
ISTOTNOŚCI 
STATYSTYCZNEJ 
RÓŻNICY

ME Q 1 – Q 3 (IQR) SD SE 95% CI MIN.–MAX.

Deficyt 
przedsionkowy 
(%)

Grupa badana 23,78 14,00 7,00–34,00 (27,00) 23,40 3,31 17,13–30,43 0,00–89,00

P=0,030Grupa kontrolna 14,86 9,50 4,00–16,00 (12,00) 17,48 2,47 9,89–19,83 0,00–77,00

Ogółem 19,32 12,00 6,00–23,00 (17,00) 21,03 2,10 15,15–23,49 0,00–89,00

Deficyt 
przedsionkowy 
– UL (%)

Grupa badana 30,28 23,00 13,00–43,00 (30,00) 24,48 4,54 20,9 –39,59 1,00–89,00

P = 0,186Grupa kontrolna 20,79 11,00 4,00–29,00 (25,00) 24,67 5,66 8,90 – 32,68 1,00–77,00

Ogółem 26,52 14,00 8,00–38,00 (30,00) 24,74 3,57 19,34–33,70 1,00–89,00

Deficyt 
przedsionkowy 
– UP (%)

Grupa badana 14,81 8,00 4,00–14,00 (10,00) 18,91 4,13 6,20–23,42 0,00–68,00

P=0,419Grupa kontrolna 11,23 9,00 4,00–14,00 (10,00) 9,89 1,78 7,60 – 14,85 0,00 – 43,00

Ogółem 12,67 8,00 4,00–14,00 (10,00) 14,17 1,97 8,73–16,62 0,00–68,00
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ku była wyższa niż w grupie kontrolnej i również w fazie skrętu 
szyi w lewo uległa wydłużeniu.

Średnia wartość czasu latencji fali V w badaniu ABR ucha pra-
wego u chorych w grupie badanej w fazie spoczynku była wyższa 
niż w grupie kontrolnej, natomiast w fazie skrętu szyi w prawo 
uległa wydłużeniu.

Opisana średnia wartość czasu latencji fali V w badaniu ABR 
ucha lewego u chorych w grupie badanej w fazie spoczynku była 
wyższa, a w fazie skrętu szyi uległa wydłużeniu.

Wydłużone w badaniu spoczynkowym latencje wszystkich fal 
ABR u osób z zawrotami głowy, w tym na tle istotnej asymetrii 
tętnic kręgowych, jest zgodne z danymi przedstawionymi przez 
Zhang i wsp. [17] i Munaro i wsp. [18].

Olszewski i wsp. [19] wskazują ponadto na istotne wydłużenie 
latencji pierwszych fal słuchowych potencjałów wywołanych 
w teście skrętu szyi, korelujące z obecnością zmian zwyrod-
nieniowych kręgosłupa szyjnego, czego nie wzięto pod uwagę 
w badaniu własnym.

W badaniu VNG u chorych w grupie badanej oczopląs w czasie 
skrętu szyi w prawo występował u 14,00% pacjentów, a w grupie 
kontrolnej u 8,00%, natomiast w fazie skrętu szyi w lewo, odpo-
wiednio u 18,00% i 10,00% pacjentów.

Karlberg i wsp. [20], badając osoby zdrowe, przedstawili stałą 
zależność wpływu testu skrętu szyi na nasilenie oczopląsu indu-
kowanego, co ma świadczyć o zbieżności informacji płynących 
z receptorów czucia głębokiego szyi z pozostałymi składowy-
mi układu równowagi i zapewniać prawidłowe jego funkcjono-
wanie. Tym samym zaburzenia tej zbieżności mają prowadzić 
do zawrotów głowy. Przeprowadzone badania własne wykaza-
ły przydatność wykorzystania testu skrętu szyi w ujawnianiu 
oczopląsu szyjnego. 

Potwierdzają to Olszewski i wsp. [21], którzy wskazują dodat-
kowo przewagę testu skrętu szyi nad badaniem oczopląsu po-

łożeniowego wg. Nylena w diagnostyce zawrotów głowy po-
chodzenia szyjnego. 

Odsetek ujawnień oczopląsu w teście skrętu szyi w przeprowa-
dzonych badaniach jest nieco niższy w porównaniu do uzyska-
nego przez innych autorów [22, 23], ale wynika to najprawdo-
podobniej z różnic w budowie grupy, która w porównywanym 
badaniu obejmowała tylko pacjentów z zawrotami głowy po-
chodzenia szyjnego. 

WNIOSKI

1. W badaniu USG Dopplera średnia wartość średnicy prawej i le-
wej tętnicy kręgowej była niższa i wynosiła, odpowiednio w grupie 
badanej 3,05 mm i 3,27 mm, a w grupie kontrolnej 3,16 mm i 3,36 
mm, co niewątpliwie wpływa na ocenę testu skrętu szyi w badaniach 
obiektywnych u chorych z zawrotami głowy i/lub niedosłuchem. 

2. Z analizy przedstawionego materiału wynika, że zastosowanie 
testu skrętu szyi w badaniu USG Dopplera powoduje w grupie ba-
danej zwiększenie średniej prędkości skurczowej przepływu krwi 
w tętnicy kręgowej po stronie przeciwnej do skrętu szyi, natomiast 
zwiększenie średniej prędkości rozkurczowej przepływu krwi 
w tętnicy kręgowej po stronie wykonywanego testu oraz jej zmniej-
szenie po stronie przeciwnej w porównaniu do grupy kontrolnej.

3. Wartość latencji fali I, II, V w badaniu ABR w fazie skrętu szyi 
ulega większemu wydłużeniu w grupie badanej niż kontrolnej, 
po stronie wykonanego testu. 

4. Wykonany test skrętu szyi w badaniu VNG powoduje wzrost 
występowania zarówno fal kwadratowych, jak i oczopląsu (dużo 
większe w grupie badanej niż kontrolnej).

5. Zastosowanie testu skrętu szyi w badaniach USG Dopplera, 
ABR oraz VNG u chorych z zawrotami i/lub niedosłuchem po-
woduje, że badania te stają się czynnościowymi, a tym samym 
zwiększa się ich wartość diagnostyczna, mogą być też wykorzysta-
ne w monitorowaniu rehabilitacji zaburzeń ucha wewnętrznego
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