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StreSzczenie:    Wprowadzenie: Celem pracy była porównawcza analiza wyników badania posturograficznego u chorych z zawrota-
mi głowy pochodzenia ośrodkowego i mieszanego.

  Materiał i metody: Badania wykonano u 50 pacjentów (40 kobiet i 10 mężczyzn) w wieku od 26 do 77 lat, hospitali-
zowanych w Klinice Otolaryngologii, Onkologii laryngologicznej, audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala Kli-
nicznego im. WaM w Łodzi w 2014 roku z powodu zawrotów głowy. Chorych podzielono na dwie grupy: Pierwszą sta-
nowiło 26 pacjentów (23 kobiety i 3 mężczyzn) z zawrotami głowy pochodzenia ośrodkowego, drugą – 24 pacjentów 
(17 kobiet i 7 mężczyzn) z zawrotami głowy pochodzenia mieszanego. grupę kontrolną (trzecią) stanowiło 26 osób, w 
wieku od 19 do 30 lat, którą stanowili studenci lub absolwenci łódzkich uczelni wyższych, bez zawrotów głowy w wy-
wiadzie. Badani kwalifikowani byli do danych grup na podstawie wyników badania wideonystagmograficznego. Ba-
dania przeprowadzono za pomocą przenośnego systemu balansowego BioSway firmy Biodex.

  Wyniki: W przypadku testów na powierzchni twardej, zarówno przy otwartych, jak i zamkniętych oczach, w niewiel-
kim stopniu lepiej radzą sobie chorzy z zawrotami głowy pochodzenia mieszanego. Wyniki testów na powierzchni z 
gąbki okazały się być korzystniejsze wśród chorych z zawrotami głowy pochodzenia ośrodkowego.

  Wnioski: na podstawie przeprowadzonych badań wynika, że umiejętność zachowania równowagi wśród chorych na 
zawroty głowy pochodzenia ośrodkowego i mieszanego jest średnio 3-krotnie niższa niż u populacji ludzi nie skarżą-
cych się na epizody zawrotów głowy.

SłoWa kluczoWe:   posturografia, zawroty głowy, typ ośrodkowy i mieszany

abStract:   introduction: the aim of the study was to compare the results of posturography in patients with central and mixed vertigo.

  Material and methods: 50 patients (40 female and 10 male) aged between 26-47 complaining of vertigo were exam-
ined during their hospitalization in the department of Otolaryngology, laryngological Oncology, audiology and Pho-
niatrics, Medical University of lodz in 2014. the subjects were divided into two groups: i – 26 patients (23 female and 3 
male) with central vertigo, ii – 24 patients (17 female and 7 male) with mixed vertigo. the control group (iii) consisted 
of 26 subjects, students and graduates of lodz Universities, aged from 19 to 30, that did not complain of vertigo. the 
subjects were qualified to particular groups based on videonystagmography results. the examinations were conduct-
ed with “BioSway portable balance system” by Biodex.

  results: in tests on a stable surface, with both closed and opened eyes, subjects with mixed vertigo coped slightly bet-
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ter. in tests on a sponge surface, subjects with central vertigo coped better. Conclusions: Based on the conducted re-
search, it may be concluded that the ability to keep balance in subjects with central and mixed vertigo is on average 
three times lower than in population not suffering from vertigo episodes.

keyWordS:  posturography, central vertigo, mixed vertigo

stóp. Wychylenia te są wynikiem reakcji wyrównawczych ciała, 
wykonywanych w pozycji wyprostnej. Co więcej – mierzona 
może być także symetria obciążania poszczególnych kończyn 
dolnych [12–14]. Dla utrudnienia można wprowadzać dodat-
kowe warianty badania, np.: z zamkniętymi oczami, ze skrę-
tem głowy, w staniu na jednej nodze.

Wyróżnia się dwie metody diagnostyczne: posturografię sta-
tyczną i dynamiczną, obie przeprowadzane na urządzeniach 
jedno- bądź dwuplatformowych.

Uzyskane wyniki zapisywane są komputerowo w postaci wy-
kresów, zwanych stabilogramami, które umieszczane na osi 
współrzędnych są rejestracją rzutu środka ciężkości ciała w 
czasie. Niezbędne jest wcześniejsze wprowadzenie do progra-
mu informacji o wzroście i wadze pacjenta. Możliwa jest także 
ocena ilościowa zapisu graficznego przy pomocy badań, m.in.: 
promienia wychyleń, długości przebytej drogi, prędkości wy-
chyleń, powierzchni całkowitej, współczynnika koordynacji, 
współczynnika Romberga bądź wyników zapisu elektromio-
graficznego – latencji, częstotliwości, amplitudy oraz pola po-
wierzchni napięć mięśni posturalnych.

cel pracy

Celem pracy była porównawcza analiza wyników badania po-
sturograficznego u chorych z zawrotami głowy pochodzenia 
ośrodkowego i mieszanego.

Materiał i Metody:

Materiał obejmował grupę 50 pacjentów (40 kobiet i 10 męż-
czyzn) w wieku od 26 do 77 lat (średnia wieku 59,5 lat), ho-
spitalizowanych w Klinice Otolaryngologii, Onkologii Laryn-
gologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersyteckiego Szpitala 
Klinicznego im. WAM w Łodzi, w roku 2014 z powodu zawro-
tów głowy. Pacjentów podzielono na dwie grupy:

•	 I grupa – 26 pacjentów (23 kobiety i 3 mężczyzn) w 
wieku od 28 do 77 lat (średnia 61,6 lat), z zawrotami 
głowy pochodzenia ośrodkowego,

•	 II grupa – 24 pacjentów (17 kobiet i 7 mężczyzn) w 

WStęp

Problem zawrotów głowy – wedle szacunków – dotyczy 20–
30% dorosłych w wieku produkcyjnym i 8–18% dzieci, z czego 
7–10% osób dorosłych zgłasza nawracające zawroty. Trudno 
o jednoznaczną definicję tego schorzenia, gdyż jego objawy 
określane są z niespotykaną wieloznacznością. Podczas wy-
wiadu z pacjentem można usłyszeć różne opisy odczuwanych 
dolegliwości, które w języku polskim kryją się tylko pod jed-
nym hasłem „zawroty głowy”, co spowodowało powstanie wie-
lu podziałów zawrotów głowy [1, 2].

Przyjmuje się, że zarówno za diagnostykę, jak i leczenie zawro-
tów głowy typu obwodowego odpowiedzialni są laryngolodzy, 
gdyż przyczynami tego schorzenia stoją najczęściej: łagodne 
położeniowe nawrotowe zawroty głowy, choroba Meniere’a, 
zapalenie nerwu przedsionkowego, substancje ototoksyczne 
itp. Zawroty głowy ośrodkowe to z kolei domena neurologów, 
ponieważ spowodowane są na ogół: naczyniopochodnymi za-
burzeniami OUN, następstwami urazów mózgu, guzami mó-
zgu, stwardnieniem rozsianym, napadowymi zaburzeniami 
(np. padaczka, migrena), zapaleniami OUN [1].

Istnieje wiele metod badania układu równowagi, które często 
znajdują się na pograniczu laryngologii i neurologii. Ważne, by 
– w miarę możliwości – rozpoznawanie odbywało się w wie-
loprofilowym szpitalu, co daje możliwość szybkiego zrealizo-
wania multidyscyplinarnych konsultacji oraz badań dodatko-
wych. Celem postępowania diagnostycznego jest określenie 
prawdopodobnych przyczyn oraz cech charakterystycznych 
dla danego typu zawrotów, a w następnej kolejności ustalenie 
i rozpoczęcie leczenia zgodnego z aktualnymi standardami. 
Metody badań układu równowagi służą nie tylko w rozpozna-
niu dolegliwości, ale także profilaktyce i orzecznictwu [3–6].

Jednym ze sposobów zbadania działania układu równowagi jest 
posturografia multisensoryczna, zwana także obiektywną pró-
bą Romberga [4, 7–11]. Pozwala na ocenę zaburzeń odruchów 
posturalnych i przedsionkowo-rdzeniowych, a do jej przepro-
wadzenia angażowany jest cały układ równowagi.

Zasadą działania posturografii jest rejestracja przemieszczeń 
rzutu środka ciężkości względem płaszczyzny platformy urzą-
dzenia, co odbywa się dzięki mierzeniu kierunków sił nacisku 
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na – gąbka (większe zaangażowanie pracy układu mięśniowego, 
za pierwotną impulsację odpowiedzialne są bodźce wzrokowe, 
przedsionkowe wtórnie, zwiększa się amplituda wychyleń u ludzi 
zdrowych); 4) oczy zamknięte, powierzchnia niestabilna – gąb-
ka (najbardziej wymagający test dla narządu przedsionkowego, 
czucie głębokie zakłócane jest przez niestabilną powierzchnię, a 
wzrok jest wyłączony, osoby zdrowe wychylają się w zwiększo-
nej amplitudzie, jednak nie przewracają się).

Prawidłowość pracy układu równowagi oceniana była na pod-
stawie wyników: im był on niższy, tym lepiej. Dodatkowo pro-
ducent podaje dane normatywne, zaakceptowane przez IRB 
(Institutional Review Board – komisję bioetyki), przeprowa-
dzone na grupie 100 zdrowych, aktywnych, pracujących, lo-
sowo wybranych osób:

•	 oczy otwarte, powierzchnia stabilna: 0,21–0,48, 
•	 oczy zamknięte, powierzchnia stabilna: 0,48–0,99, 
•	 oczy otwarte, powierzchnia niestabilna: 0,38–0,71, 
•	 oczy zamknięte, powierzchnia niestabilna: 1,07–2,22.  

Otrzymane dane poddano analizie statystycznej, obliczając 
wartości: minimalną, maksymalną medianę oraz średnią i od-
chylenie standardowe.

Wyniki

W badanym teście stabilności posturalnej jako całości średnie 
wartości przedstawiały się następująco (tab. 1):  w grupie I – 
0,87, w grupie II – 0,82, w grupie II – 0,26.

Badany średni wskaźnik stabilności A/P w tym teście wynosił 
odpowiednio (tab. 2): w grupie I – 0,69, w grupie II – 0,65, w 
grupie III – 0,2.

Analizowany średni wskaźnik stabilności M/L w teście stabil-
ności posturalnej był następujący (tab. 3): w grupie I – 0,35, w 
grupie II – 0,37, w grupie III – 0,11.

W obszarze strefy A (tab. 4) przez całość trwania testu (20 sek.) 
utrzymywali się wszyscy badani z grupy kontrolnej. Pacjenci 
z zawrotami ośrodkowymi znajdowali się w tej strefie średnio 
przez 99,42% czasu (19,88 sek.), a z zawrotami mieszanymi 
przez 99,75% trwania badania (19,95 sek.).

Zanotowano również drobne wychylenia do strefy B i C wśród 
chorych z zawrotami głowy typu ośrodkowego i mieszanego, 
co przedstawiono w tabeli 4.

Średnia wartość wyników testu integracji sensorycznej rów-

wieku od 26 do 77 lat (średnia 56,4 lat), z zawrotami 
głowy pochodzenia mieszanego.

•	 Grupę kontrolną (grupa III) stanowiło 26 osób w wieku 
od 19 do 30 lat (średnia wieku 24,4 lata). W jej skład 
wchodzili studenci lub absolwenci łódzkich uczelni 
wyższych, nie mający zawrotów głowy w wywiadzie. 

Pacjenci byli kwalifikowani do danych grup na podstawie wy-
ników badania wideonystagmograficznego.

Badania przeprowadzono za pomocą przenośnego systemu 
balansowego BioSway firmy Biodex. Jest to lekki, przenośny 
i kompaktowy posturograf, którego przygotowanie do pracy 
zajmuje kilka minut. Posiada sześć trybów treningu oraz trzy 
wystandaryzowane testy, które zapewniają wiarygodne, po-
wtarzalne i obiektywne narzędzie diagnostyczne sprawności 
działania układu równowagi, a także jego rehabilitacji. Urzą-
dzenie to może być także z sukcesem stosowane podczas reha-
bilitacji protetycznej, ortopedycznej, pourazowej, mięśniowej.

Testy przeprowadzono jednokrotnie, każdy w godzinach po-
rannych. Przed przystąpieniem do diagnostyki każdy pacjent 
był dokładnie informowany o celu i przebiegu badania, zgodnie 
z zaleceniami opisanymi w instrukcji przez producenta. Bada-
jący wprowadzał do programu dane personalne pacjenta, in-
formację o jego wieku i wzroście. Dzięki tym danym urządze-
nie mogło prawidłowo mierzyć wychylenie środka ciężkości, 
który znajduje się na wysokości około 55% wzrostu człowieka. 
Następnie chory wchodził na platformę posturografii i wyko-
nywał polecenia badającego.

Za pomocą testu stabilności posturalnej badano zdolność 
utrzymania stabilności chorego. Pacjenta poddawano trzem, 
trwającym po 20 sekund próbom, między którymi następowała 
kilkunastosekundowa przerwa. Komputer automatycznie wy-
bierał i zapisywał najlepszy wynik. Ocena oparta była na zasa-
dzie punktacji zależnej od liczby wychyleń środka ciężkości, 
a więc: im wynik niższy, tym lepsza sprawność pacjenta [27].

Wykonywany kliniczny test integracji sensorycznej równowagi 
służył jako standardowe narzędzie do różnicowania przyczyn 
wzrokowych, przedsionkowych i somatosensorycznych zabu-
rzeń równowagi. Składał się z czterech etapów: 1) oczy otwarte, 
powierzchnia stabilna (podstawowe warunki, osoby zdrowe są 
bardzo stabilne, bodźce odbierane są przez narządy – przed-
sionkowy, wzrokowy, czucia głębokiego; 2) oczy zamknięte, 
powierzchnia stabilna (wyłączona stymulacja wzrokowa, działa 
głównie narząd czucia głębokiego, informacje z przedsionków 
są źródłem wtórnym, osoby zdrowe nie mają większych proble-
mów ze stabilnością); 3) oczy otwarte, powierzchnia niestabil-
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nowagi przy oczach otwartych (powierzchnia stabilna) przed-
stawiała się u pacjentów następująco (tab. 5): w grupie I – 0,96, 
w grupie II – 0,83, w grupie III – 0,29.

Wyniki w normie uzyskało 92% osób z grupy kontrolnej oraz 
23% chorych z zawrotami głowy typu ośrodkowego i 20% z 
zawrotami głowy typu mieszanego.

Z kolei średnia wartość wyników testu integracji sensorycznej 
równowagi przy oczach otwartych (powierzchnia z gąbki) u 
badanych osób była następująca (tab. VI):  w grupie I – 1,50, 
w grupie II – 1,33, w grupie III – 0,53.

Wyniki w normie uzyskało 94% osób z grupy kontrolnej oraz 
31% chorych z zawrotami głowy typu ośrodkowego i 44% z 
zawrotami głowy typu mieszanego.

Średnia wartość wyników testu integracji sensorycznej równo-
wagi przy oczach otwartych (powierzchnia stabilna) wynosiła 
(tab. 7): w grupie I – 1,51, w grupie II – 1,58, w grupie III – 0,68.

Wyniki w normie uzyskało 60% osób z grupy kontrolnej oraz 
jedynie 23% chorych z zawrotami głowy typu ośrodkowego.

Średnia wartość wyników testu integracji sensorycznej równo-
wagi przy oczach zamkniętych (powierzchnia z gąbki) przed-
stawiała się następująco (tab. 7): w grupie I – 3,15, w grupie II 
– 3,67, w grupie III – 1,71.

Wyniki w normie uzyskało 92% osób z grupy kontrolnej oraz po 
12% chorych z zawrotami głowy typu ośrodkowego i mieszanego.

oMóWienie

Posturografia ma wiele zastosowań w diagnostyce stabilności, 
ponieważ – obok jakościowych testów statyczno-dynamicznych – 
daje możliwość łatwej, holistycznej, obiektywnej i ilościowej oce-
ny układu równowagi, reakcji posturalnych oraz ryzyka upadku.

Podstawową formą badania jest test Romberga, polegający na 
pomiarze stabilności w dwukrotnych, 30-sekundowych pró-
bach: pierwszej z otwartymi (śledząc graficzne przedstawienie 
rzutu środka ciężkości na ekranie), a drugiej z zamkniętymi.

W badaniach własnych w przypadku testów na powierzchni 
twardej, zarówno przy otwartych, jak i zamkniętych oczach, nie-
znacznie lepiej radzą sobie chorzy z zawrotami głowy pochodze-
nia mieszanego. Dzieje się tak, gdyż – mimo poważniejszego de-
ficytu ze strony układu równowagi – to osoby o niższej średniej 
wieku. Dlatego możliwości ich autonomicznych mięśniowych 

tab. i.  Wyniki testu stabilności posturalnej – jako całości.

Grupa Wartość 
MiniMalna

Wartość 
MakSy- 
Malna

średnia Sd Mediana

i - zawroty głowy 
typu ośrodkowego

0,2 2,1 0,87 0,32 0,8

ii - zawroty głowy 
typu mieszanego

0,1 1,8 0,82 0,34 0,7

iii - osoby zdrowe 0,1 0,6 0,26 0,04 0,2

tab. ii.  Wyniki wskaźnika stabilności a/P w teście stabilności posturalnej.

Grupa Wartość 
MiniMalna

Wartość 
MakSy- 
Malna

średnia Sd Mediana

i - zawroty głowy 
typu ośrodkowego

0,2 1,7 0,69 0,33 0,7

ii - zawroty głowy 
typu mieszanego

0,1 1,4 0,65 0,24 0,55

iii - osoby zdrowe 0,1 0,4 0,2 0,03 0,2

tab. iii.  Wyniki wskaźnika stabilności M/l w teście stabilności posturalnej. 

Grupa Wartość 
MiniMalna

Wartość 
MakSy- 
Malna

średnia Sd Mediana

i - zawroty głowy 
typu ośrodkowego

0 1,0 0,35 0,13 0,3

ii - zawroty głowy 
typu mieszanego

0 1,0 0,37 0,14 0,3

iii - osoby zdrowe 0 0,5 0,11 0,02 0,1

tab. iV.  Wyniki testu stabilności posturalnej   jako procent czasu w danej strefie u 
badanych pacjentów.

Grupa Strefa Wartość 
Mini- 
Malna

Wartość 
MakSy- 
Malna

średnia Mediana

i - zawroty głowy 
typu ośrodkowego

a 93% 100% 99.42% 100%

B 0% 6% 0.54% 0%

C 0% 1% 0.04% 0%

d 0% 0% 0% 0%

i - zawroty głowy 
typu mieszanego

a 96% 100% 99,75% 100%

B 0% 3% 0,21% 0%

C 0% 1% 0,04% 0%

d 0% 0% 0% 0%

iii - osoby 
zdrowe

a 100% 100% 100% 100%

B 0% 0% 0% 0%

C 0% 0% 0% 0%

d 0% 0% 0% 0%
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ficyty wśród pacjentów z zawrotami głowy pochodzenia mie-
szanego, nie występujące u drugiej grupy z zawrotami głowy z 
powodu częstych odchyleń od stanu równowagi o charakterze 
przyspieszeń liniowych i kątowych.

Posturografia może być nie tylko statyczna, ale także dyna-
miczna. Te drugą można przeprowadzić na specjalnych urzą-
dzeniach, które umożliwiają zastosowanie nagłych, a także 
nieprzewidywalnych dla pacjenta, ruchów podłoża. Tak wy-
wołane zaburzenia równowagi pozwalają na zarejestrowanie 
różnorakich typów strategii równoważnych.

Testy posturograficzne znajdują zastosowanie nie tylko pod-

strategii równoważnych (głównie skokowej), a także impulsacji 
somatosensorycznej w stopach są wyższe niż u pacjentów z za-
wrotami głowy pochodzenia ośrodkowego, u których starzenie 
biologiczne tkanki mięśniowej i nerwowej powoduje mniejsze 
możliwości adaptacyjne jednostek motorycznych mięśni w cza-
sie skurczów oraz czucia głębokiego [7, 10, 14].

Wyniki testów przeprowadzanych na powierzchni z gąbki 
okazały się korzystniejsze u chorych z zawrotami głowy po-
chodzenia ośrodkowego. Można to tłumaczyć tym, że ten 
typ badania – oprócz pobudzania strategii równoważnych w 
mięśniach i czucia proprioreceptywnego – powoduje głównie 
bodźcowanie błędników, w których obserwuje się znaczne de-

tab. V.  Wyniki klinicznego testu integracji sensorycznej równowagi przy oczach otwartych (powierzchnia stabilna).

Grupa Wartość 
MiniMalna

Wartość 
MakSyMalna

średnia Sd Mediana norMa Wyniki 
W norMie i poniżej

i - zawroty głowy 
typu ośrodkowego

0.27 2.33 0.96 0.36 0.82

0.21-0.48

23%

ii - zawroty głowy 
typu mieszanego

0.27 2.43 0.83 0.31 0.69 20%

iii - osoby zdrowe 0.14 0.72 0.29 0.15 0.26 92%

tab. Vi.  Wyniki klinicznego testu integracji sensorycznej równowagi przy oczach zamkniętych (powierzchnia stabilna).

Grupa Wartość 
MiniMalna

Wartość 
MakSyMalna

średnia Sd Mediana norMa Wyniki 
W norMie i poniżej

i - zawroty głowy 
typu ośrodkowego

0.41 4.03 1.50 0.49 1.18

0.48-0.99

31%

ii - zawroty głowy 
typu mieszanego

0.33 3.43 1.33 0.38 1.07 44%

iii - osoby zdrowe 0.27 1.2 0.53 0.18 0.47 96%

tab. Vii.  Wyniki klinicznego testu integracji sensorycznej równowagi przy oczach otwartych (test przeprowadzony na powierzchni z gąbki).

Grupa Wartość 
MiniMalna

Wartość 
MakSyMalna

średnia Sd Mediana norMa Wyniki 
W norMie i poniżej

i - zawroty głowy 
typu ośrodkowego

0.7 2.83 1.51 0.48 1.41

0.38-0.71

4%

ii - zawroty głowy 
typu mieszanego

0.78 4.33 1.58 0.53 1.37 0%

iii - osoby zdrowe 0.5 0.87 0.68 0.21 0.68 60%

tab. Vii.  Wyniki klinicznego testu integracji sensorycznej równowagi przy oczach zamkniętych (test przeprowadzony na powierzchni z gąbki).

Grupa Wartość 
MiniMalna

Wartość 
MakSyMalna

średnia Sd Mediana norMa Wyniki 
W norMie i poniżej

i - zawroty głowy 
typu ośrodkowego

1.24 5.36 3.15 0.83 3.14

1.07-2.22

12%

ii - zawroty głowy 
typu mieszanego

1.56 6.54 3.67 0.99 3.46 12%

iii - osoby zdrowe 1.06 2.45 1.71 0.54 1.71 92%
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Temat pomiarów posturograficznych w ujęciu zawrotów gło-
wy, jest dość rzadko poruszany w krajowym i anglojęzycznym 
piśmiennictwie, co może przemawiać za nowatorstwem takiej 
formy diagnostyki [8, 9].

Posturografia ma zastosowanie nie tylko podczas diagnostyki 
chorób otoneurologicznych, ale również w czasie kontroli ich 
przebiegu: dynamiki, wyników leczenia, procesów kompensa-
cji, habituacji, skuteczności rehabilitacji. Znaczącą wadą jest 
jednak wysoka cena posturografu [7–10].

WnioSki

W testach na powierzchni twardej, zarówno przy otwartych, 
jak i zamkniętych oczach, nieznacznie lepiej radzą sobie pa-
cjenci z zawrotami głowy pochodzenia mieszanego. 

Wyniki testów przeprowadzanych na powierzchni z gąbki oka-
zały się być korzystniejsze wśród chorych z zawrotami głowy 
pochodzenia ośrodkowego.

Z przeprowadzonych badań wynika, że umiejętność za-
chowania równowagi wśród chorych na zawroty głowy po-
chodzenia ośrodkowego i mieszanego jest średnio 3-krot-
nie niższa od populacji ludzi nie skarżących się na epizody 
zawrotów głowy.

czas diagnostyki klinicznej, ale także w czasie analizy obciąża-
nia kończyn, rehabilitacji z użyciem biofeedbacku czy sporto-
wych treningów równowagi.

Porównywalne badania, z podobnymi wnioskami, przeprowadzono 
na Waszyngtońskim Uniwersytecie Medycznym [13]. W opubli-
kowanych wynikach zaznaczono, iż testy kaloryczne służyły lepiej 
w wychwytywaniu zawrotów głowy u badanych, podczas gdy po-
sturografia pozwoliła wyśledzić deficyty funkcjonowania układu 
równowagi u większej liczby diagnozowanych uczestników testów.

Stwierdzono, że nieprawidłowości w wynikach testów kalorycz-
nych zawsze korelują z zawrotami głowy, podczas gdy defekty 
funkcjonowania układu równowagi wykryte przez posturo-
grafię mogą być od nich niezależne.

Testy kaloryczne posłużyły również w diagnozowaniu typów 
zawrotów głowy przed przeprowadzeniem badań posturogra-
ficznych (opracowanych w niniejszej publikacji). Do oceny wy-
ników wykonanych pomiarów użyto wartości normatywnych 
Klinicznego Testu Integracji Sensorycznej Równowagi, które 
zostały załączone do instrukcji przenośnego systemu balan-
sowego BioSway. Ze względu na brak dostępnych norm w li-
teraturze – do uzyskania wyników testu stabilności postural-
nej (jako odniesienia do fizjologii) posłużyły rezultaty badań 
przeprowadzonych wśród grupy kontrolnej: osób zdrowych, 
nie skarżących się na epizody zawrotów głowy.
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