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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Badania przeprowadzone u kobiet w okresie menopauzy
wykaza³y szereg zaburzeñ w obrêbie narz¹du przedsionkowego, które ko-
relowa³y ze stanem klinicznym i hormonalnym badanych pacjentek. Stan
narz¹du przedsionkowego starzej¹cego siê mê¿czyzny w zale¿noœci od wy-
stêpowania zespo³u andropauzalnego oraz poziomu hormonów andro-
gennych nie by³ do tej pory poddawany ocenie.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Elektronystagmograficzna ocena stanu narz¹du przedsionkowego u mê¿-
czyzn z objawami klinicznymi zespo³u andropauzalnego, z odniesieniem do
aktywnoœci androgennej badanych osób.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. . . . . Grupê badan¹ stanowi³o 40 mê¿czyzn w wieku 45-60
lat, u których nie stwierdzono czynników obci¹¿aj¹cych narz¹d s³uchu i
równowagi. Nasilenie dolegliwoœci andropauzalnych oceniano wg skali
Heinnmanna. Oznaczono poziom testosteronu ca³kowitego     oraz siarczanu
dehydroepiandrosteronu (DHEA-S) we krwi. Stan narz¹du przedsionkowe-
go oceniano za pomoc¹ elektronystagmografii komputerowej.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Objawy andropauzy wg skali Heinnmanna stwierdzono u 16 (40%)
badanych mê¿czyzn, nie wykazano cech andropauzy u pozosta³ych 24 (60%)
osób. U ¿adnego z mê¿czyzn nie stwierdzono obni¿enia poziomu testostero-
nu ca³kowitego we krwi. U 12 (30%) osób wykazano obni¿enie poziomu
DHEA-S we krwi, w tym u 8     mê¿czyzn z objawami andropauzy i u 4 – bez
takich objawów. Zaburzenia w badaniu ENG wystêpowa³y 2-krotnie czêœciej
w grupie mê¿czyzn z andropauz¹ (18,75% przypadków) ni¿ w grupie mê¿-
czyzn bez objawów klinicznych andropauzy (9,17%) i ponad 3,5-krotnie
czêœciej w grupie mê¿czyzn z obni¿onym poziomem DHEA-S (26,60%) ni¿
u osób z prawid³owym poziomem (7,14%).
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Jakkolwiek uzyskane wyniki nie pozwalaj¹ na jednoznaczne wy-
kazanie zwi¹zków pomiêdzy stanem aktywnoœci androgenenej a wystêpo-
waniem zaburzeñ w zakresie narz¹du równowagi, sugeruj¹ czêstsze wystê-
powanie subklinicznych objawów przedsionkowych u mê¿czyzn z objawa-
mi andropauzy.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Studies of menopausal women showed many disturbances in
the vestibular system that correlated with their hormonal profile. The condi-
tion of the vestibular system in the ageing males in relation to their andropau-
sal syndrome and hormonal profile has not been evaluated, so far.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was an electronystagmographic evaluation of
vestibular organ condition in men with clinical symptoms of andropause,
including relation to androgene activity of the subjects.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The group examined consisted of 40 men between
45-60 years of age with no factors which could handicap the condition of
their auditory or vestibular organ. The andropausal symptoms were asses-
sed according to the Heinnmann scale. In each case, blood level of total
testosterone and dehydroepiandrosteron sulphate (DHEA-S) was evaluated.
The vestibular system was assessed by computed electronystagmography.
Results. Results. Results. Results. Results. Symptoms of andropause were present in 16 (40%) of the pa-
tients, 24 (60%) patients did not show any andropausal features. Blood
testosterone level was unchanged in all patients. Blood concentration of
DHEA-S was lower in 12 (30%) cases: of these, 8 were cases with andropau-
sal syndrome, and 4 cases without this syndrome. Abnormal ENG results
were two times more frequent in the andropausal men (18.75% cases) than
in the patients without detectable clinical symptoms of andropause (9.17%),
and over 3.5 times more frequent in the men with lower DHEA-S blood
concentration (26.60%) vs. those with normal DHEA-S levels (7.14%).
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. Although our results do not show an evident correlation
between the androgen-related characteristics and the disturbed function of
the organ of balance, they do suggest higher frequency of sub-clinical
vestibular symptoms in men with signs of andropause.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(2), 89-92
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Andropauza jest to zespó³ objawów psychofizycz-
nych i biochemicznych pojawiaj¹cych siê w procesie sta-
rzenia siê mê¿czyzn, uwarunkowany obni¿aniem siê
wielu hormonów (w tym g³ównie androgennych), co

w konsekwencji powa¿nie pogarsza jakoœæ ¿ycia i powo-
duje wielonarz¹dowe zmiany organiczne [1-3]. Nale¿y
przy tym podkreœliæ, i¿ nie ma œcis³ej korelacji pomiêdzy
wystêpowaniem zespo³u andropauzalnego a stê¿eniem np.
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testosteronu ca³kowitego, gdy¿ zespó³ andropauzy ma
t³o polihormonalne i o jego pojawieniu siê decyduj¹ wza-
jemne relacje pomiêdzy obni¿aj¹cymi siê stê¿eniami ró¿-
nych hormonów (testosteronu, hormonu wzrostu, DHE-
AS, melatoniny, hormonów tarczycy) [2-4]. Istotne zna-
czenie ma tak¿e wp³yw innych czynników np. genetycz-
nych, œrodowiskowych, trybu ¿ycia, aktywnoœci fizycz-
nej, itd. [4].

Obni¿aj¹ce siê wraz z wiekiem stê¿enie hormonów
anabolicznych u mê¿czyzn jest przyczyn¹ szeregu zmian
w organizmie, w tym m.in. zmniejszenia siê masy i si³y
miêœniowej, zmniejszenia gêstoœci koœci i zwiêkszonego
ryzyka osteoporozy, przyspieszenia aterogenezy, insuli-
noopornoœci, jak równie¿ wzrostu masy tkanki t³uszczo-
wej [4].

Badania przeprowadzone u kobiet w okresie meno-
pauzy wykaza³y szereg zaburzeñ w obrêbie narz¹du
przedsionkowego, które korelowa³y ze stanem hormo-
nalnym badanych pacjentek [5]. Stan narz¹du przed-
sionkowego mê¿czyzn z zespo³em andropauzalnym nie
by³ do tej pory poddawany ocenie.

Celem badañ by³a elektronystagmograficzna ocena
stanu narz¹du przedsionkowego u mê¿czyzn z objawa-
mi zespo³u andropauzalnego w kontekœcie aktywnoœci
androgennej badanych.

PACJENCI I METODY

Badaniu poddano grupê 40 mê¿czyzn w wieku od
45 do 65 lat (œr. 55,8; ±5,47). W ocenie stanu zdrowia
brano pod uwagê wykonywany zawód, wywiad doty-
cz¹cy schorzeñ narz¹du s³uchu i/lub narz¹du przedsion-
kowego, przebytych urazów, w tym wypadków komu-
nikacyjnych, oraz schorzeñ internistycznych mog¹cych
mieæ wp³yw na stan funkcjonalny ocenianych narz¹dów
(choroby uk³adu kr¹¿enia, cukrzyca, schorzenia gruczo-
³ów dokrewnych). Oznaczano we krwi poziomy gluko-
zy, cholesterolu, trójglicerydów, potasu, sodu, wapnia.
U ka¿dego pacjenta wykonano badanie radiologiczne
odcinka szyjnego krêgos³upa. Kwalifikacjê prowadzono
w oparciu o przedmiotowe badanie laryngologiczne oraz
wed³ug sporz¹dzonej do tego celu ankiety.

Na podstawie wywiadu i przedmiotowego badania
laryngologicznego nie stwierdzono w badanej grupie osób
czynników mog¹cych, poza fizjologicznym procesem
starzenia siê organizmu, wp³ywaæ na stan narz¹du s³u-
chu i uk³adu równowagi.

U ka¿dego pacjenta przeprowadzono ocenê nasile-
nia dolegliwoœci andropauzalnych wed³ug standardowego
kwestionariusza Hainnmanna [6, 7], stanowi¹cego po-
wszechnie akceptowana skalê oceny nasilenia zespo³u
andropauzalnego. Kwestionariusz sk³ada siê z czêœci
dotycz¹cej oceny psychiki, objawów somato-wegetatyw-
nych i sfery ¿ycia seksualnego. Natê¿enie objawów oce-

nia siê w skali od jednego do piêciu. Suma uzyskanych
punktów pozwala na okreœlenie, czy u danego badanego
istniej¹ cechy andropauzy. Kieruj¹c siê danymi z piœmien-
nictwa przyjêto, ¿e uzyskanie 27 lub wiêcej punktów
pozwala na rozpoznanie u pacjenta zespo³u andropau-
zalnego [7].

W celu oceny stanu hormonalnego badanych osób
oznaczono we krwi stê¿enie dwóch podstawowych an-
drogenów: ca³kowitego testosteronu (pochodzenie gona-
dalne) oraz siarczanu dehydroepiandrsteronu (DHEA-S)
(pochodzenie nadnerczowe) [8-10]. Do oznaczenia po-
ziomów hormonów zastosowano test immunoenzyma-
tyczny z odczynem chemiluminescencyjnym firmy DPC
(Testosteron-DHEA-SO4 Test).

W kolejnym etapie badañ u ka¿dego pacjenta wy-
konano audiometriê tonaln¹ progow¹ i impedancyjn¹.
Stan narz¹du przedsionkowego oceniono przy zastoso-
waniu komputerowego elektronystagmografu firmy
Hortmann. Rejestracja elektronystagmograficzna obej-
mowa³a: badanie oczopl¹su samoistnego przy oczach
otwartych i zamkniêtych, próbê wahad³a, test sakkad,
rejestracjê oczopl¹su optokinetycznego (prêdkoœæ bodŸ-
ca: 20°/sek, 40°/sek, 60°/sek), próby po³o¿eniowe i szyj-
ne, próby kaloryczne wg Fitzgeralda-Hallpike’a z wod¹
o temperaturze 44°C i 30°C, manewry Hallpike’a, rów-
nie¿ z rejestracj¹ w okularach Frenzla.

W celu odniesienia wyników badañ ENG do odsetka
wystêpowania andropauzy oraz profilu hormonalnego
pacjentów w badanej grupie wyniki testów przedsionko-
wych sparametryzowano przypisuj¹c ka¿demu
potencjalnemu zaburzeniu w zapisie ENG 1 punkt. Przy
tym za³o¿eniu ka¿dy pacjent móg³ maksymalnie uzyskaæ
10 punktów, po 1 za ka¿de potencjalne zaburzenie:
os³abienie pobudliwoœci przedsionka – 1; przewaga
kierunkowa – 1; oczopl¹s samoistny – 1; oczopl¹s po³o¿e-
niowy – 1; dysmetrie – 1; dysrytmie – 1; fale kwadratowe
– 1; próba wahad³a – 1; test sakkad – 1; optokineza – 1.

W obliczeniach statystycznych wykorzystano
komputerowy pakiet programu Exel (test F, test t-
Studenta). Za poziom istotnoœci statystycznej przyjêto
wartoœæ p=<0,05.

WYNIKI

Na podstawie zastosowanego kwestionariusza obja-
wy andropauzy stwierdzono u 16 (40%) badanych mê¿-
czyzn, nie rozpoznano natomiast zespo³u andropauzal-
nego u 24 (60%) badanych. U ¿adnego z badanych nie
stwierdzono obni¿enia poziomu testosteronu ca³kowi-
tego we krwi. Obni¿enie poziomu DHEA-S stwierdzono
u 8 (20%) badanych z objawami andropauzy oraz u 4
(10%) bez objawów andropauzy. Ró¿nice miêdzy œred-
nimi wartoœciami nie by³y istotne statystycznie (p=0,8).
Wyniki te przedstawiono w tabeli I.
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¯aden z badanych pacjentów nie zg³asza³ subiek-
tywnego pogorszenia s³uchu. Nieuk³adowe zawroty g³o-
wy utrzymuj¹ce siê od kilkunastu miesiêcy zg³asza³y
2 (5%) osoby. W audiometrii tonalnej progowej u 7
(17,5%) badanych stwierdzono niedos³uch odbiorczy
œredniego stopnia o typie presbyacusis, 5 (12,5%) z tych
osób mia³o objawy andropauzy i obni¿ony poziom
DHEA-S. Audiometria impedancyjna by³a prawid³owa
we wszystkich przypadkach. Stosuj¹c przyjête kryteria
oceny testów przedsionkowych (opisane szczegó³owo
w metodach) w ca³ej badanej grupie wyst¹pi³o 13% za-
burzeñ (52 punkty na 400 mo¿liwych). Odsetek wystê-
powania poszczególnych typów zaburzeñ w zapisie ENG
w ca³ej badanej grupie przedstawiono w tabeli II. Naj-
czêœciej obserwowane by³y odchylenia w teœcie sakkad.

DYSKUSJA

Na œwiecie, szczególnie w spo³eczeñstwach wysoko
rozwiniêtych, obserwowane jest systematyczne starze-
nie siê populacji. Rosn¹ wydatki ma leczenie osób star-
szych, w zwi¹zku z tym wspó³czesna medycyna podej-
muje coraz wiêcej dzia³añ maj¹cych na celu nie tylko
przed³u¿enie ¿ycia, ale przede wszystkim poprawê ja-
koœci ¿ycia osób starszych.

Od wielu lat prowadzone s¹ badania nad wp³ywem
okresu menopauzy u kobiet na stan zdrowia pacjentek,
co m.in. zaowocowa³o wprowadzeniem do codziennej
praktyki klinicznej hormonalnej terapii zastêpczej. Ba-
dania tego rodzaju, oprócz wymiernych korzyœci spo-
³ecznych, maj¹ na celu popularyzacjê dzia³añ profilak-
tycznych zmierzaj¹cych do zapobiegania schorzeniom
cywilizacyjnym, przede wszystkim uk³adu kr¹¿enia
i uk³adu ruchu. Zawroty g³owy i zaburzenia równowagi
s¹, szczególnie u osób starszych, jednymi z czêœciej zg³a-
szanych dolegliwoœci w gabinecie lekarskim [11-14].
Pogarszaj¹cy siê z wiekiem stan zdrowia oraz malej¹ca
sprawnoœæ fizyczna pacjentów nierozerwalnie ³¹cz¹ siê
z mniejsz¹ wydolnoœci¹ i rezerw¹ czynnoœciow¹ narz¹-
du przedsionkowego [14]. Jednym z czynników wp³y-
waj¹cych na proces starzenia siê organizmu jest zmiana
profilu hormonów anabolicznych, w tym hormonów
p³ciowych, których sekrecja maleje z wiekiem. Problem
zawrotów g³owy i zaburzeñ równowagi u kobiet w okre-
sie menopauzy jest znany ka¿demu praktykuj¹cemu la-
ryngologowi. Problematyka wp³ywu okresu menopau-
zy, równie¿ w kontekœcie profilu hormonalnego pacjen-
tek, na stan narz¹du przedsionkowego by³a ju¿ sygnali-
zowana w piœmiennictwie [6].

Per analogiam powstaje pytanie, czy w procesie sta-
rzenia siê mê¿czyzn równie¿ wystêpuj¹ deficyty czyn-
noœciowe w obrêbie narz¹du przedsionkowego szczególnie
u tych me¿czyzn, którzy wykazuj¹ cechy andropauzy oraz
czy mog¹ one byæ zale¿ne od zmieniaj¹cego siê profilu
hormonów p³ciowych. Autorzy zajmuj¹cy siê problemem
zwracaj¹ uwagê, ¿e obni¿aj¹ce siê wraz z wiekiem stê¿e-
nie hormonów anabolicznych u mê¿czyzn prowadzi do
systematycznego zmniejszenia siê masy i si³y miêœniowej,
upoœledzenia funkcji uk³adu odpornoœciowego, zmniej-
szenia gêstoœci koœci jak równie¿ zwiêkszenia masy cia³a
[4]. Wszystkie te zaburzenia mog¹ tak¿e w sposób po-
œredni wp³ywaæ na stan narz¹du przedsionkowego, który
poprzez istotê swojego dzia³ania jest sprzê¿ony

Tabela II. Odsetek wystêpowania zaburzeñ w ENG w ca³ej badanej grupie

Oceniany parametr Odsetek wystêpowania zaburzeñ (%)

Oczopl¹s samoistny 0

Oczopl¹s po³o¿eniowy -
Nylen II 0
Nylen I/III 15

Optokineza 5

Próba wahad³a 25

Test sakkad 25

Dysmetrie
Dysrytmie 15
Fale kwadratowe

Os³abienie pobudliwoœci przedsionka 0

Symetryczna przewaga kierunkowa 15

Tabela III. Odsetek wystêpowania zaburzeñ w ENG o podgrupach pacjentów
z i bez cech andropauzy

Grupa Odsetek zaburzeñ w ENG (%) Wartoœæ p

bez cech andropauzy n = 24 9,17 p<0,05
z cechami andropauzy n = 16 18,75 p<0,05

Tabela IV. Odsetek wystêpowania zaburzeñ w ENG w podgrupach pacjentów z
prawid³owym i obni¿onym stê¿eniem DHEA-S

Grupa Odsetek zaburzeñ w ENG (%) Wartoœæ p

z prawid³owym stê¿eniem 7,14 p<0,05
DHEA-S (n = 4)

z obni¿onym stê¿eniem 26,60 p<0,05
DHEA-S (n = 8)

Tabela I. Poziomy hormonów p³ciowych w poszczególnych grupach pacjentów

Hormony Norma Ca³a grupa Podgrupa Podgrupa
z andropauz¹ bez andropauzy

Testosteron 1,81-7,58 2,24-9,44 2,24-6,85 3,54-9,44
[ng/ml] œr. 4,74 (±1,57) œr. 4,38 (±1,64) œr. 4,98 (±1,55)

DHEA-S 80,0-560,0 25,2-214 25,2-167,0 65,1-214,0
[µg/ml] œr. 108,94 (±51,3) œr. 79,14 (±49,4) œr. 128,8 (±43,8)

Zaburzenia w zapisie ENG wystêpowa³y ok. 2-krot-
nie czêœciej w grupie mê¿czyzn z cechami andropauzy
w porównaniu z osobami nie wykazuj¹cymi cech tego
zespo³u (tab. III). Ró¿nice te by³y istotne statystycznie
(p< 0,04).

Czêstoœæ zaburzeñ ENG w grupach o obni¿onym
poziomie DHEA-S by³a ok. 3,5 raza wy¿sza ni¿ w gru-
pie z prawid³owym poziomem DHEA-S (tab. IV). Ró¿-
nica ta by³a istotna statystycznie (p< 0,001).
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z uk³adem kostno-miêœniowo-stawowym. Oprócz nie-
w¹tpliwego obni¿enia siê wraz z wiekiem sprawnoœci
narz¹du ruchu pozostaje kwestia wp³ywu omawianych
zaburzeñ na dzia³anie narz¹du przedsionkowego w ob-
rêbie receptora obwodowego i elementów oœrodkowych.

W piœmiennictwie nie znaleziono danych na temat
epidemiologii i problematyki zawrotów g³owy ocenia-
nych u zdrowych starzej¹cych siê mê¿czyzn poprzez
pryzmat zespo³u andropauzalnego. Uzyskane przez nas
wyniki badañ wskazuj¹, ¿e problem vertigo u takich pa-
cjentów nie stanowi istotnego czynnika pogarszaj¹cego
komfort ¿ycia. Wœród przebadanych pacjentów tylko 2
osoby skar¿y³y siê na nieuk³adowe zawroty g³owy. Stwier-
dzane w badaniu ENG odchylenia mia³y praktycznie
we wszystkich przypadkach charakter subkliniczny i naj-
prawdopodobniej odzwierciedlaj¹ fizjologiczny proces
starzenia siê narz¹du przedsionkowego jako elementu
sk³adowego oœrodkowego uk³adu nerwowego.

Fakt, ¿e zaburzenia wystêpuj¹ w wiêkszym odsetku
u pacjentów z klinicznymi cechami andropauzy, a szcze-
gólnie u pacjentów z deficytem DHEA-S mo¿e suge-
rowaæ negatywny wp³yw andropauzy na narz¹d przed-
sionkowy. W przypadku uzyskania potwierdzenia wy-
stêpowania zale¿noœci pomiêdzy poziomem i funkcj¹
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hormonów anabolicznych i p³ciowych u starzej¹cych siê
mê¿czyzn a rezerw¹ czynnoœciow¹ narz¹du przedsion-
kowego w badaniach przeprowadzonych na du¿ej gru-
pie móg³by to byæ kolejny argument dla andrologów do
stosowania hormonalnej terapii zastêpczej w wybranej
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