
m
edycyna fizykalna / physical m

edicine

Streszczenie

Celem pracy jest ocena stabilności strukturalnej osób 
z układowymi zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi na
podstawie obrazu wychwiań postawy ciała w płaszczyźnie
czołowej i strzałkowej. Badaniom poddano 20 osób (17
kobiet, 3 mężczyzn), w wieku od 25 do 60 lat (50,61±16,12) z
układowymi zawrotami głowy (vertigo). Do oceny stabilności
ciała w pozycji stojącej wykorzystano platformę posturogra-
ficzną firmy Pro-Med. Badane osoby objęto postępowaniem
usprawniającym, na które składały się ćwiczenia koordynacji
wzrokowo-ruchowej na platformie posturograficznej oraz
ćwiczenia równoważne na stabilnym i niestabilnym podłożu.
Pod wpływem zastosowanych ćwiczeń uzyskano istotne staty-
stycznie skrócenie długości stabilogramu w płaszczyźnie czoło-
wej (L-P) przy oczach otwartych i przy świadomej kontroli wzro-
kowej. Uzyskany po fizjoterapii wzrost wskaźnika WCOP  pro-
centowy udział przemieszczeń położenia środka nacisku stóp
COP (centre pressure) w płaszczyźnie strzałkowej i czołowej 
 był wynikiem wzrostu długości stabilogramu w płaszczyźnie
strzałkowej (P-T). Zmiana obrazu stabilności strukturalnej osób z
układowymi zawrotami głowy i zaburzeniami równowagi po fizjo-
terapii dowodzi normalizacji wychwiań podczas utrzymywania
równowagi ciała w pozycji stojącej. 

Słowa kluczowe: układowe zawroty głowy, posturografia,
stabilność strukturalna, fizjoterapia

Abstract 
The aim of the study was to evaluate the structural stability
in people with systemic vertigo and balance disturbances on
the basis of body sway in frontal and sagittal plane. The exa-
minations involved 20 subjects (17 females, 3 males) aged
from 25 to 60 years (50.61±16.12) with systemic vertigo. The
body stability in a standing position was evaluated on a po-
sturographic platform manufactured by Pro-Med. The sub-
jects underwent rehabilitation program including visual-
-movement coordination training on a posturographic plat-
form and balance exercises on stable and unstable base.
The applied exercise program resulted in a statistically signi-
ficant shortening of the stabiologram in the frontal plane
with eyes opened and intentional visual control. An increase
in WCOP  the percentage of COP (centre pressure) shifting
in the segittal and frontal plane  index obtained after phy-
siotherapy program resulted from increased stabilogram
length in the sagittal plane. The observed improvements in
structural stability in subjects with systemic vertigo and im-
balance after a physiotherapy program were stated.

Key words: vertigo, posturography, structural stability, phy-
siotherapy 

Wstęp
Zawroty głowy oraz zaburzenia równowagi i towarzyszące
trudności w zachowaniu postawy ciała stanowią istotny pro-

blem wpływający na stan fizyczny i psychiczny wielu ludzi.
Długo utrzymujące się zawroty głowy mogą w istotny sposób
wpływać na obniżenie sprawności ogólnej oraz znacznie ogra-
niczyć normalny tryb życia. Zawroty głowy, wynikające z za-
burzeń przedsionkowych (vertigo), są jednym z najbardziej
istotnych symptomów, które wpływają negatywnie na jakość
życia dorosłego człowieka [1-8]. 

U osób z uszkodzeniem narządu przedsionkowego docho-
dzi do zaburzenia naturalnej u osób zdrowych reakcji na bo-
dziec destabilizujący, co jednocześnie uniemożliwia automa-
tyczną korekcję postawy ciała. Nieskompensowane uszkodze-
nie układu przedsionkowego powoduje niestabilność posta-
wy, nieostrość wzrokową oraz subiektywne dolegliwości zwią-
zane z niestabilnością [9]. W tym wypadku upośledzenie sta-
bilności spowodowane chorobą (lub starzeniem się) jest zali-
czane do zmian strukturalnych i określane przez Błaszczyka
mianem stabilności strukturalnej [10]. Zarówno subiektywne,
jak i obiektywne objawy uszkodzenia narządów przedsionko-
wych ulegają osłabieniu w procesie kompensacji [11]. Zabu-
rzenia równowagi mogą być kompensowane przez zwiększoną
spontaniczną aktywność innego podsystemu, zaangażowane-
go w utrzymywanie równowagi. W tej sytuacji proces kom-
pensacji polega na wyrównaniu aktywności bioelektrycznej
na poziomie jąder przedsionkowych mózgu w części ośrodko-
wej narządu przedsionkowego oraz w OUN. Zatem mianem
kompensacji przedsionkowej określa się stopniowe, powolne
wygaszanie zarówno subiektywnych, jak i obiektywnych ob-
jawów, które towarzyszą uszkodzeniu narządu przedsionko-
wego [8, 12-16].

Coraz częściej w leczeniu zaburzeń pochodzenia przedsion-
kowego oprócz leczenia farmakologicznego stosuje się zabiegi
fizjoterapeutyczne. Głównym zadaniem tych zabiegów jest
przyspieszenie kompensacji ośrodkowej oraz zwalczanie nie-
prawidłowych odruchów adaptacyjnych powstałych w wyni-
ku kompensacji samoistnej.

Wielu naukowców poszukuje najbardziej skutecznej i do-
stępnej metody fizjoterapii. Hillier i Hollohan dokonali ob-
szernego przeglądu badań na temat skuteczności stosowanych
metod fizjoterapeutycznych w leczeniu jednostronnej obwo-
dowej dysfunkcji przedsionkowej, analizując 21 badań róż-
nych autorów. Stwierdzają oni, że istnieje coraz więcej dowo-
dów świadczących o pozytywnym działaniu fizjoterapii u pa-
cjentów z zawrotami głowy pochodzenia obwodowego (verti-
go) [17]. 

Główne cele fizjoterapii w zawrotach głowy pochodzenia
przedsionkowego to ułatwienie adaptacji na zmieniające się lub
zmienione funkcje przedsionkowe, poprawa stabilności chodu
oraz zredukowanie lub całkowite zniesienie objawów soma-
tycznych, poczucia niepokoju oraz dezorientacji przestrzennej.
Fizjoterapia odgrywa również ważną rolę w redukcji ryzyka
upadków [18]. Wielu autorów popiera wprowadzanie fizjotera-
pii w celu zredukowania zawrotów głowy i zaburzeń równowa-
gi, a co za tym idzie  zwiększenia samodzielności osób z pro-
blemami typu vertigo w życiu codziennym [19, 20]. 

Dobór i celowość ćwiczeń powinna być poprzedzona oceną
sprawności układu równowagi. Podstawową metodą oceny
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sprawności działania układu równowagi jest badanie pozio-
mych wychwiań ciała w funkcji czasu, za pomocą pomiaru
przemieszczeń punktu przyłożenia wypadkowej siły reakcji
podłoża (COP) [21]. Najbardziej rozpowszechnioną i przydat-
ną metodą oceny sprawności działania układu równowagi 
u osób zdrowych oraz i chorych jest posturografia [22-29].
Platformy posturograficzne, oprócz aspektów diagnostycz-
nych, mają duże znaczenie w fizjoterapii zawrotów głowy po-
chodzenia przedsionkowego, również jako element terapeu-
tyczny. Wykonywane na nich ćwiczenia koordynacji wzroko-
wo-ruchowej, wykorzystujące pętlę sprzężenia zwrotnego (bio-
feedback), polegają na wprowadzeniu świadomej autokorekcji
przemieszczeń COP oraz wzrokowego rozpoznawania aktual-
nego położenia ciała w przestrzeni podczas utrzymywania
równowagi ciała w pozycji stojącej. Wstępne badanie stabilno-
ści ciała daje terapeucie możliwość indywidualnego zaprogra-
mowania terapii. Każde kolejne badanie posturograficzne to
możliwość skutecznego kontrolowania efektów fizjoterapii.

Ćwiczenia, wykorzystujące powtarzaną stymulację wzroko-
wą, przedsionkową i somatosensoryczną, są niezmiernie waż-
ne do prawidłowej stymulacji i funkcjonowania układu rów-
nowagi. Badania wskazują, że wykorzystanie metody bio-
feedeback w terapii daje dobre efekty w przypadku układo-
wych zawrotów głowy [16, 30]. Taka metoda ćwiczeń pozwa-
la pacjentom aktywnie uczestniczyć w ich własnej terapii, 
a uzyskiwanie pozytywnych wyników ma aspekt motywacyj-
ny i zachęca ich do włączania się w proces leczenia. 

Cel

Celem pracy jest ocena stabilności strukturalnej osób z ukła-
dowymi zawrotami głowy na podstawie posturograficznego
obrazu wychwiań postawy ciała w płaszczyźnie czołowej 
i strzałkowej.

Pytania badawcze:
1. Czy zastosowany program fizjoterapeutyczny ma wpływ

na zmianę długości stabilogramu w płaszczyźnie czołowej
i strzałkowej?

2. Jaki jest związek wskaźnika WCOP z długością stabilo-
gramu w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej po fizjotera-
pii?

Materiał i metoda badawcza

Badaniom poddano 20 osób (17 K, 3 M), w wieku od 25 do 60
lat (50,61±16,12) z układowymi zawrotami głowy (vertigo),
wynikającymi z osłabienia pobudliwości obwodowego narzą-
du przedsionkowego. Badania przeprowadzone zostały na
Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu w latach 2006-20071. Projekt badań został pozy-
tywnie zaopiniowany przez Senacką Komisję ds. Etyki Badań
Naukowych przy Akademii Wychowania Fizycznego we
Wrocławiu. Wszystkie osoby poddane badaniom zostały zdia-
gnozowane w Klinice Otolaryngologicznej Akademii Me-
dycznej im. Piastów Śląskich we Wrocławiu oraz zakwalifiko-
wane przez lekarza do programu fizjoterapii.

Do oceny stabilności ciała w pozycji stojącej wykorzystano
POSTUROGRAF firmy Pro-Med., służący do obiektywnego
badania i oceny układu równowagi człowieka z wykorzysta-
niem testów statokinezjometrycznych. System ten pozwala
również na przeprowadzenie fizjoterapii metodą ćwiczeń ko-
ordynacji wzrokowo-ruchowej oraz umożliwia ocenę jej efek-
tywności. Na podstawie parametrów rejestrowanych przez
czujniki tensometryczne komputer wylicza położenie środka
nacisku stóp (ang. center-of-foot pressure  COP). Zestaw stan-
dardowych pomiarów diagnostycznych obejmuje trzy reje-
stracje przemieszczeń COP: przy oczach otwartych, zamknię-
tych oraz w warunkach wzrokowo-ruchowego sprzężenia
zwrotnego, tzw. biofeedback [31]. Badanie zostało wykonane
dwukrotnie: przed usprawnianiem i po zakończeniu progra-
mu ćwiczeń.

Do oceny wybrano następujące parametry stabilograficzne:
długość stabilogramu w płaszczyźnie czołowej (L-P) [mm],
długość stabilogramu w płaszczyźnie strzałkowej (P-T) [mm]
oraz autorski wskaźnik WCOP [32], określający procentowy
udział przemieszczeń COP w płaszczyźnie czołowej i strzał-
kowej, wyliczany według wzoru [32]:

gdzie:
WCOP  wskaźnik COP,
DPT  długość stabilogramu P-T (płaszczyzna strzałkowa),
DLP  długość stabilogramu L-P (płaszczyzna czołowa).

Analiza statystyczna

Wyniki opracowano statystycznie z użyciem pakietu oblicze-
niowego STATISTICA 8.0 PL firmy Statsoft. W celu zbada-
nia, czy zastosowane ćwiczenia istotnie różnicowały wariancję
badanych cech, przeprowadzono jednoczynnikowe analizy wa-
riancji ANOVA, gdzie zmienną niezależną był moment prze-
prowadzonych pomiarów. Współczynnik korelacji rang Spear-
mana użyto do określenia siły korelacji między zmiennymi ma-
jącymi wpływ na wychwiania w płaszczyźnie dwuwymiarowej.
Do opisu siły korelacji użyto skali wg Stanisza [33].

Metoda fizjoterapii

Osoby z układowymi zawrotami głowy poddano usprawnia-
niu z wykorzystaniem ćwiczeń koordynacji wzrokowo-rucho-
wej na platformie posturograficznej i ćwiczeń równoważnych
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1 Praca była finansowana ze środków na naukę w latach 2006-2008.

Rys. 2 Porównanie długości stabilogramu w płaszczyźnie czołowej
w badaniu przy świadomej kontroli wzrokowej

Rys. 1 Porównanie długości stabilogramu w płaszczyźnie czołowej
w badaniu przy oczach zamkniętych
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na stabilnym i niestabilnym podłożu (mata gimnastyczna, po-
duszki równoważne i podesty równoważne). Program ćwiczeń
usprawniających trwał cztery tygodnie. Ćwiczenia odbywały
się co 2. dzień i trwały jednorazowo około 45 min (3 razy 
w tygodniu). Do przeprowadzenia ćwiczeń koordynacji wzro-
kowo-ruchowej wykorzystano system POSTUROGRAF.
Ćwiczenia przeprowadzone zostały według autorskiego pro-
gramu M. Mraz [32].

Indywidualnie dobrane ćwiczenia równoważne wykonywa-
ne były również przez pacjenta codziennie w domu, przez
miesiąc.

Wyniki

Analiza statystyczna długości stabilogramu w płaszczyźnie
czołowej (L-P) oraz długości stabilogramu w płaszczyźnie
strzałkowej (P-T) wykazała:
� przy oczach otwartych nieistotne statystycznie zmniej-

szenie długości stabilogramu w płaszczyźnie czołowej
oraz strzałkowej,

� przy oczach zamkniętych istotne statystycznie zmniejsze-
nie długości stabilogramu w płaszczyźnie czołowej (L-P)
(p = 0,0486), natomiast nieistotne statystycznie zmniej-
szenie długości stabilogramu w płaszczyźnie strzałkowej
(P-T) (rys. 1), 

� przy świadomej kontroli wzrokowej (biofeedback) istotne
statystycznie zmniejszenie długości stabilogramu 
w płaszczyźnie czołowej (L-P) (p = 0,0001), natomiast
nieistotne statystycznie zmniejszenie długości stabilogra-
mu w płaszczyźnie strzałkowej (P-T) (rys. 2).

Największe skrócenie długości stabilogramu w płaszczyź-
nie czołowej (L-P) uzyskano w badaniu przy świadomej kon-
troli wzrokowej. Dowiedziono różnicę istotną statystycznie 
w uzyskanej zmianie między badaniem przy oczach otwar-
tych (najmniejsza zmiana) a badaniem przy świadomej kon-
troli wzrokowej (największa zmiana), (α < 0,05). Uzyskane po
fizjoterapii skrócenie długości stabilogramu w płaszczyźnie
czołowej dowodzi normalizacji wychwiań podczas utrzymy-
wania równowagi ciała w pozycji stojącej (rys. 3).

Porównanie długości stabilogramu w obu płaszczyznach
(czołowej i strzałkowej) wykazało po fizjoterapii:
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Rys. 3 Porównanie zmian długości stabilogramu w płaszczyźnie
czołowej w badaniu przy oczach otwartych, zamkniętych przy świa-
domej kontroli wzrokowej

Rys. 4 Porównanie długości stabilogramu L-P i długości stabilogra-
mu P-T w badaniu przy oczach otwartych po fizjoterapii

Rys. 5 Porównanie długości stabilogramu L-P i długości stabilogra-
mu P-T w badaniu przy oczach zamkniętych po fizjoterapii

Rys. 6 Porównanie długości stabilogramu L-P i długości stabilogra-
mu P-T w badaniu przy świadomej kontroli wzrokowej po fizjote-
rapii

Rys. 7 Związek między długością stabilogramu P-T a wskaźnikiem
WCOP w badaniu przy oczach otwartych po fizjoterapii
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� przy oczach otwartych, istotny statystycznie dłuższy sta-
bilogram w płaszczyźnie strzałkowej niż w płaszczyźnie
czołowej (p = 0,0001), (rys. 4),

� przy oczach zamkniętych, istotny statystycznie dłuższy
stabilogram w płaszczyźnie strzałkowej niż w płaszczyź-
nie czołowej (p = 0,0000), (rys. 5), 

� przy świadomej kontroli wzrokowej (biofeedback), istotny
statystycznie dłuższy stabilogram w płaszczyźnie strzałko-
wej aniżeli w płaszczyźnie czołowej (p = 0,0002), (rys. 6).

Uzyskane istotne różnice w długości stabilogramu L-P i P-T
podczas utrzymywania równowagi przy oczach otwartych i zam-
kniętych charakteryzują się podobnymi cechami w badaniu
przed i po fizjoterapii. W badaniu ze świadomą kontrolą wzro-
kową przed fizjoterapią nie uzyskano różnicy istotnej staty-
stycznie w długości stabilogramu P-T i L-P, natomiast po fizjo-
terapii wystąpiła istotna statystycznie różnica w długościach
stabilogramu P-T i L-P. Taki obraz stabilogramu L-P i P-T
wskazuje na normalizację wychwiań ciała podczas utrzymywa-
nia równowagi w pozycji stojącej, uzyskaną po fizjoterapii.

Analiza związków między długością stabilogramu w płasz-
czyźnie czołowej i strzałkowej a wskaźnikiem WCOP po fizjo-
terapii wykazała (rys. 7, 8, 9):
� przy oczach otwartych, wysoką korelację między wskaź-

nikiem WCOP a długością stabilogramu w płaszczyźnie
strzałkowej (R = 0,61) (α = 0,05), 

� przy oczach zamkniętych, wysoką korelację między
wskaźnikiem WCOP a długością stabilogramu w płasz-
czyźnie strzałkowej (R = 0,58) (α = 0,05),

� przy świadomej kontroli wzrokowej (biofeedback), bardzo
wysoką korelację między wskaźnikiem WCOP a długo-
ścią stabilogramu w płaszczyźnie strzałkowej (R = 0,86)
(α = 0,05). 

Dowiedziono, że na wzrost wskaźnika WCOP w każdym ty-
pie badań ma istotny statystycznie wpływ wzrost długości sta-
bilogramu w płaszczyźnie strzałkowej (P-T). Natomiast nie
stwierdzono istotnej statystycznie korelacji między wskaźni-
kiem WCOP a długością stabilogramu w płaszczyźnie czoło-
wej (L-P). Wykazano normalizację wychwiań ciała po fizjote-
rapii. 

Dyskusja

W ostatnich latach znacznie wzrosła różnorodność metod po-
stępowania fizjoterapeutycznego w układowych zawrotach
głowy. W przedstawionej pracy zaproponowano w procesie
usprawniania osób z układowymi zawrotami głowy serię ćwi-
czeń równoważnych na stabilnym i niestabilnym podłożu
oraz ćwiczeń koordynacji wrokowo-ruchowej na platformie
posturograficznej, wykorzystujących wzrokową stymulację
układu równowagi w pętli zastępczego sprzężenia zwrotnego.
Wyniki badań potwierdzają korzystny wpływ zastosowanych
ćwiczeń na stabilność strukturalną pacjentów z układowymi
zawrotami głowy.

Autorzy wielu prac twierdzą zgodnie, że fizjoterapia za po-
mocą metody biofeedback pozwala pacjentom z układowymi
zawrotami głowy na zlikwidowanie lub złagodzenie lęku, dez-
orientacji, zaburzeń ze strony układu wegetatywnego, jedno-
cześnie pozwalając odzyskać stabilność postawy ciała i koor-
dynację [13, 16, 32, 34-36]. 

Zaobserwowane zmiany w stabilności postawy ciała są
zgodne z obserwacjami innych badaczy sugerujących, że wła-
ściwy dobór ćwiczeń wykorzystujących stymulację wzrokową,
proprioceptywną i somatosensoryczną pozwala pacjentowi na
umiejętne wyuczenie się korzystania z pozostałych informacji
przedsionkowych w celu utrzymywania równowagi ciała [32,
37-40)]

Uzyskane po usprawnianiu wyniki oceny stabilności posta-
wy ciała przy świadomej kontroli wzrokowej (biofeedback) wy-
kazały skrócenie długość stabilogramu w płaszczyźnie czoło-
wej (L-P). Wynik ten miał wpływ na istotny wzrost wskaźni-
ka WCOP, którym dowiedziono dominację przemieszczeń
COP w płaszczyźnie strzałkowej w kontroli postawy ciała. Po-
nieważ postawę stojącą człowieka w podparciu na obu koń-
czynach dolnych cechują większe wychwiania postawy ciała 
w płaszczyźnie strzałkowej niż czołowej, to należy uznać, że
efektem zastosowanej fizjoterapii było uzyskanie normalizacji
wychwiań. Obraz przemieszczeń COP w trakcie badania ze
świadomą kontrolą wzrokową u osób z obwodowymi zaburze-
niami równowagi wykazuje przewagę wychwiań postawy cia-
ła w płaszczyźnie czołowej, co najprawdopodobniej związane
jest z występowaniem oczopląsu podczas stymulacji optokine-
tycznej [32].

Powołując się na wcześniejsze badania autorów [32], można
spodziewać się, że dzięki powtarzanej stymulacji wzrokowej
(ćwiczenia koordynacji wrokowo-ruchowej) nabywana w pro-
cesach interakcji informacja o stopniu zakłócenia równowagi
(biofeedback) stała się podstawą mechanizmów kompensacyj-
nych [13, 14] związanych z plastycznością układu nerwowego. 

Dokonana w pracy analiza przemieszczeń COP podczas
utrzymywania równowagi w pozycji stojącej stanowi potwier-
dzenie, iż zastosowany program fizjoterapeutyczny miał po-
budzający wpływ na układy odpowiedzialne za kontrolę po-
stawy ciała. Przedstawione w pracy wyniki badań własnych
skłaniają do szerszego spojrzenia na problematykę układo-
wych zawrotów głowy i związanych z nimi zaburzeń.

Wnioski

1. Obraz przemieszczeń COP podczas utrzymywania rów-
nowagi w pozycji stojącej ze świadomą kontrolą wzroko-
wą u osób z vertigo wykazuje przewagę wychwiań ciała 
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Rys. 8 Związek między długością stabilogramu P-T a wskaźnikiem
WCOP w badaniu przy oczach zamkniętych po fizjoterapii

Rys. 9 Związek między długością stabilogramu P-T a wskaźnikiem
WCOP w badaniu przy świadomej kontroli wzrokowej po fizjote-
rapii
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w płaszczyźnie czołowej, co najprawdopodobniej związa-
ne jest z występowaniem oczopląsu podczas stymulacji
optokinetycznej.

2. Skrócenie długości stabilogramu w płaszczyźnie czołowej
dowodzi uzyskania po fizjoterapii normalizacji wychwiań
podczas utrzymywania równowagi ciała w pozycji stoją-
cej.

3. Wzrost wskaźnika WCOP po fizjoterapii u osób z vertigo,
świadczy o dominacji przemieszczeń COP w płaszczyźnie
strzałkowej, jako efekt normalizacji wychwiań w procesie
stabilności ciała. �
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