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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Przyczyny powstawania zawrotów g³owy pochodzenia
szyjnego najczêœciej s¹ z³o¿one, wci¹¿ brak jest jednak klarownych kryteriów
ich rozpoznawania.
Cel pracyCel pracyCel pracyCel pracyCel pracy..... Ocena objawów klinicznych oraz wyników badañ radiologicz-
nych i elektronystagmograficznych u pacjentów z zawrotami g³owy pocho-
dzenia szyjnego, dla których kryterium rozpoznawczym by³ dodatni wynik
testu skrêtu szyi.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Badaniami objêto 40 pacjentów (27 kobiet i 13 mê¿-
czyzn) obojga p³ci, w wieku od 28 do 59 lat (œrednia 48,8 lat) ze zmianami
zwyrodnieniowymi krêgos³upa szyjnego, leczonych z powodu zawrotów
g³owy. U wszystkich chorych wykonywano czynnoœciowe i klasyczne bada-
nie radiologiczne odcinka szyjnego krêgos³upa oraz badanie ultrasonogra-
ficzne (USG) naczyñ uk³adu krêgowo-podstawnego i ENG z testem skrêtu
szyi. Zawroty g³owy pochodzenia szyjnego rozpoznano u tych pacjentów, u
których wynik testu skrêtu szyi by³ dodatni w badaniu ENG i/lub USG.
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Zawroty g³owy pochodzenia szyjnego rozpoznano u 28 (70%)
badanych osób. Pacjenci ci podawali dolegliwoœci zwi¹zane z ruchami g³o-
wy oraz prezentowali bardziej zaawansowany charakter zmian zwyrodnie-
niowych krêgos³upa szyjnego w obrazie radiologicznym ni¿ pozostali cho-
rzy. Istotnie czêœciej prezentowali równie¿ oœrodkowy lub mieszany charak-
ter zawrotów g³owy w badaniu ENG.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Test skrêtu szyi wydaje siê byæ dobrym, obiektywnym narzêdziem
diagnostycznym zawrotów g³owy pochodzenia szyjnego.

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: wyniki wybranych badañ diagnostycznych, zawroty g³o-
wy pochodzenia szyjnego

Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Cervical vertigo is usually due to a number of factors, but clear
diagnostic criteria are not still determined.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. Analyse clinical symptoms and the results of radiological and electrony-
stagmographic (ENG) examinations in cervical vertigo patients diagnosed
upon a positive result of the neck rotation test.
Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods.Materials and methods. Studied were 40 patients (27 women and 13
men) aged 28-59 years (48.8 mean) with cervical spine spondylotic chan-
ges, treated for dizziness. Functional and conventional radiography of the
cervical vertebrae, vertebrobasilar system USG and ENG examinations with
neck rotation test were performed in all patients. Cervical vertigo was dia-
gnosed in the patients with positive ENG and/or USG neck rotation test.
Results. Results. Results. Results. Results. Cervical vertigo was diagnosed in 28 (70%) patients. Those pa-
tients reported symptoms related to head movements and showed more
advanced degenerative changes of the cervical vertebrae in the X-ray images
than the remaining patients with negative neck rotation test results. They
showed significantly more frequently central or mixed character of vestibular
disorders.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. Neck rotation test seems to be useful objective tool for dia-
gnosing cervical vertigo in patients with degenerative changes of the cervi-
cal vertebrae.
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WSTÊP

Zwi¹zek zmian zwyrodnieniowych odcinka szyjne-
go krêgos³upa z zawrotami g³owy, szczególnie o charak-
terze przewlek³ym, jest czêsto podkreœlany w piœmien-
nictwie [1].

Spoœród zakoñczeñ czucia g³êbokiego szczególn¹ rolê
w mechanizmach utrzymania równowagi odgrywaj¹ te,
które zlokalizowane s¹ w obrêbie szyi [2]. W okolicy tej
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przebiegaj¹ pnie naczyniowe zaopatruj¹ce w krew têt-
nicz¹ oœrodkowy uk³ad nerwowy, a mianowicie têtnice
szyjne wewnêtrzne i têtnice krêgowe.

Zawrót g³owy pochodzenia szyjnego jest definiowa-
ny jako zawrót powstaj¹cy w zwi¹zku z chorob¹ odcinka
szyjnego krêgos³upa lub innego regionu szyi, chocia¿
wielu autorów podkreœla brak dobrej definicji zawrotu
szyjnego [3]. Spoœród przyczyn wystêpowania zawrotów
g³owy pochodzenia szyjnego, oprócz chorób odcinka szyj-
nego krêgos³upa, nale¿y wymieniæ urazy szyi (szczegól-
nie uraz typu whiplash) a tak¿e wady anatomiczne od-
cinka szyjnego krêgos³upa (np. anomalia Kimmerle).

Wed³ug Janczewskiego [2] zawroty g³owy pocho-
dzenia szyjnego t³umacz¹ trzy teorie. Teoria nerwowo-
miêœniowa zak³ada, ¿e zmiany degeneracyjne w miêœniach
i stawach szyi doprowadzaj¹ do tego, ¿e z propriocepto-
rów szyi p³yn¹ do oœrodkowego uk³adu nerwowego znie-
kszta³cone informacje. Impulsy te nie s¹ zgodne z in-
formacjami z innych narz¹dów receptorowych, co obja-
wia siê klinicznie jako zawrót g³owy. Niektórzy autorzy
uwa¿aj¹, ¿e termin zawroty g³owy pochodzenia szyjne-
go zarezerwowany jest tylko dla przypadków, w których
podejrzewa siê, ¿e przyczyn¹ dolegliwoœci s¹ zaburzenia
czucia g³êbokiego w obrêbie szyi [4]. Druga teoria ner-
wowo-naczyniowa, okreœlana w literaturze tak¿e jako
migrena szyjna, zak³ada, ¿e zmiany zwyrodnieniowe
krêgos³upa szyjnego doprowadzaj¹ do dra¿nienia oko³o-
krêgowego splotu wspó³czulnego têtnicy krêgowej, co
prowadzi do skurczu tego naczynia, a nastêpnie zabu-
rzeñ ukrwienia w obrêbie odpowiednich narz¹dów. Przy
obecnoœci du¿ych osteofitów dochodziæ mo¿e do me-
chanicznego ucisku tego naczynia, co prowadzi do szyb-
szego powstawania blaszek mia¿d¿ycowych w tym miej-
scu. Teoria „obstrukcji naczyniowej” zak³ada, ¿e spon-
dylogenne zawroty g³owy s¹ tylko jednym z objawów
niedotlenienia oœrodkowego uk³adu nerwowego, sk³ada-
j¹cych siê na obraz kliniczny niewydolnoœci têtnic krê-
gowych i podstawnej mózgu.

Diagnoza „zawroty g³owy pochodzenia szyjnego”
czêsto stawiana jest po wykluczeniu innych przyczyn
schorzeñ uk³adu równowagi za pomoc¹ dostêpnych me-
tod diagnostycznych (ENG, CT). Szczególnie wa¿ne
jest wykluczenie ³agodnego po³o¿eniowego zawrotu g³o-
wy za pomoc¹ manewru Dix-Hallpike’a [4].

W przedstawianej pracy podjêto próbê oceny obja-
wów klinicznych wraz z ocen¹ wyników badañ radiolo-
gicznych i elektronystagmograficznych u pacjentów
z zawrotami g³owy pochodzenia szyjnego, które rozpo-
znano przy pomocy testu skrêtu szyi.

PACJENCI I METODY

Badaniami objêto 40 pacjentów ze zmianami zwy-
rodnieniowymi odcinka szyjnego krêgos³upa leczonych

z powodu zawrotów g³owy w Klinice Otolaryngologii
i Rehabilitacji Fono-Audiologicznej UM w £odzi, oboj-
ga p³ci, w wieku od 28 do 59 lat (œrednia 48,8 lat), w tym
u 27 kobiet i 13 mê¿czyzn.

U wszystkich chorych przeprowadzono szczegó³o-
wy wywiad, badanie przedmiotowe otolaryngologiczne,
otoneurologiczne oraz rutynowe badania laboratoryjne.
Ka¿dy chory by³ konsultowany neurologicznie, okuli-
stycznie i internistycznie.

W oparciu o wyniki badañ otolaryngologicznych,
internistycznych, neurologicznych i okulistycznych
wykluczono z obserwacji pacjentów ze schorzeniami,
które mog³yby mieæ wp³yw na odchylenia czynnoœci
uk³adu równowagi (choroby uszu, mia¿d¿yca, nadciœnie-
nie têtnicze, cukrzyca itp.).

Ka¿dy chory mia³ wykonywan¹ tomografiê kompu-
terow¹ g³owy w celu wykluczenia schorzeñ organicznych
oœrodkowego uk³adu nerwowego.

Badanie otoneurologiczne obejmowa³o próby sta-
tyczno-dynamiczne (Romberga, Unterbergera, Romber-
ga-Foya) oraz wybrane testy otoneurologiczne z reje-
stracj¹ elektronystagmograficzn¹.

Nastêpnie u ka¿dego chorego wykonywano czynno-
œciowe i klasyczne badanie radiologiczne odcinka szyj-
nego krêgos³upa oraz badanie ultrasonograficzne (USG)
naczyñ uk³adu krêgowo-podstawnego.

Zawroty g³owy oceniano wed³ug kryteriów Silvonie-
miego [5], który wyró¿nia cztery stopnie kliniczne:
0 – brak objawów,
1 – chwilowe napadowe zawroty, zwi¹zane z ruchem

g³owy,
2 – lekkie zawroty o charakterze wirowania otocze-

nia, zwi¹zane z ruchem g³owy b¹dŸ cia³a, niesta-
bilnoœæ chodu, mo¿liwe nudnoœci,

3 – umiarkowane zawroty o charakterze wirowania
otoczenia, po³¹czone z niewielkimi zaburzeniami
równowagi, zdecydowane uczucie nudnoœci,

4 – silne zawroty, zaburzenia równowagi, niemo¿noœæ
poruszania siê, nudnoœci, wymioty.

W zale¿noœci od obrazu radiologicznego odcinka
szyjnego krêgos³upa wyró¿niono cztery typy zmian [6]:
1 – p³ytka lordoza,
2 – dyskopatia,
3 – osteofity,
4 – dyskopatia i osteofity.

Test skrêtu szyi
Test skrêtu szyi (TSS) polega³ na tym, ¿e badany

w pozycji siedz¹cej, wykonywa³ powolne skrêty szyi
w prawo, a nastêpnie w lewo, o oko³o 60o oraz odgiêcie
g³owy o 30o. W badaniu ENG oczopl¹s szyjny w teœcie
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skrêtu szyi by³ zapisywany w ka¿dej pozycji g³owy w cza-
sie 30 sekund, a pomiêdzy skrêtami zachowano 4 mi-
nutowe przerwy. W badaniu USG test skrêtu szyi
by³ poprzedzony badaniem spoczynkowym. W przy-
padku zmniejszenia prêdkoœci przep³ywu o 15% w sto-
sunku do pozycji spoczynkowej, zapis taki uznawano za
patologiczny.

Badanie przep³ywu krwi metod¹ dopplerowsk¹
w têtnicach krêgowych i podstawnej wykonano przy po-
mocy aparatu Tranpect-TCD, g³owic¹ 2Mhz, okno
wejœcia-otwór wielki.

Badanie elektronystagmograficzne (ENG) sk³ada³o
siê z rejestracji:
1 – spokoju (oczopl¹s samoistny) z i po eliminacji fik-

sacji,
2 – ruchu wahad³owego ga³ek ocznych,
3 – oczopl¹su po³o¿eniowego, okreœlanego w piêciu

klasycznych pozycjach wed³ug Nylena,
4 – oczopl¹su indukowanego kinetycznie w teœcie fo-

tela wahad³owego,
5 – oczopl¹su wywo³anego bodŸcem kalorycznym

w próbie Fitzgeralda-Hallpike’a.
Przy pomocy wyników próby dwukalorycznej wg Fit-

zgeralda-Hallpike’a oceniano czêstoœæ wystêpowania ze-
spo³u uszkodzenia obwodowej oraz oœrodkowej czêœci
narz¹du przedsionkowego wœród chorych z zawrotami
g³owy pochodzenia szyjnego. Stwierdzenie os³abienia
pobudliwoœci lub pora¿enia przedsionka w teœcie ciepl-
nym decydowa³o o zaliczeniu takiego wyniku do zespo-
³u uszkodzenia obwodowej czêœci narz¹du przedsion-
kowego.

Zawroty g³owy pochodzenia szyjnego rozpoznawa-
no w przypadku dodatniego testu skrêtu szyi w badaniu
USG i/lub ENG.

Statystyka
Dla porównania analizowanych zmiennych jakoœcio-

wych i skategoryzowanych wykorzystano test χ2 oraz
dok³adny dwustronny test Fishera oraz test U dla pro-
porcji dla zmiennych nominalnych. Dla wszystkich te-
stów statystycznych przyjêto poziom istotnoœci a = 0,05.
Analizê statystyczn¹ wykonano przy u¿yciu programów:
SPSS PC i STATISTICA.

WYNIKI

Dodatni test skrêtu szyi stwierdzono u 28 chorych
(70%) badanej populacji (u 74,1% kobiet i u 61,5%
mê¿czyzn, p=0,471). Oczopl¹s szyjny w teœcie skrêtu
szyi (TSS) stwierdzono w 23 przypadkach, co stanowi
57%, natomiast dodatni TSS w badaniu prêdkoœci prze-
p³ywu w uk³adzie têtnic krêgowych i podstawnej mó-

Tabela I. Wyniki testu skrêtu szyi w badanej populacji oraz postawione
w oparciu o nie rozpoznanie pochodzenia szyjnego lub innego zawrotów
g³owy

Kobiety Mê¿czyŸni Ogó³em

N % N % N %

Test skrêtu szyi
ujemny 7 25,9 5 38,5 12 30,0
dodatni w badaniu USG 5 18,5 0 0,0 5 12,5
dodatni w badaniu ENG 7 25,9 1 7,7 8 20,0
dodatni w badaniu USG i ENG 8 29,6 7 53,8 15 37,5

Zawroty g³owy
pochodzenia szyjnego 7 25,9 5 38,5 12 30,0
innego pochodzenia 20 74,1 8 61,5 28 70,0

Tabela II. Charakter zawrotów g³owy oceniany w oparciu o wynik badania
ENG w badanej populacji chorych

Charakter zawrotów g³owy  Zawroty g³owy Zawroty g³owy
oceniany w oparciu o wynik pochodzenia innego

badania ENG szyjnego pochodzenia p

N % N %

oœrodkowy lub mieszany 22 78,6 5 41,7 0,022
obwodowy 6 21,4 7 58,3

Tabela III. Wyniki badania s³uchu oraz uk³adu równowagi w badanej
grupie pacjentów

Zawroty g³owy Zawroty P
pochodzenia g³owy innego Test U

szyjnego pochodzenia

N % N %

Audiogram
wynik w normie 8 28,6 4 33,3 0,78
niedos³uch przewodzeniowy 1 3,6 1 8,3 0,53
niedos³uch typu mieszanego 4 14,3 1 8,3 0,58
niedos³uch odbiorczy 15 53,6 6 50,0 0,84

Odruchy p-r*
norma 16 57,1 8 66,7 0,56
wynik nieprawid³owy** 12 42,9 4 33,3 0,56

Próba wahad³a
prawid³owa 10 35,7 7 58,3 0,19
nieprawid³owa 18 64,3 5 41,7 0,19

Oczopl¹s po³o¿eniowy
nieobecny 13 46,4 8 66,7 0,25
obecny 15 53,6 4 33,3 0,25

Test fotela
wynik w normie 17 60,7 8 66,7 0,72
hyporefleksja 3 10,7 2 16,7 0,66
hyperrefleksja 4 14,3 0 0,0 0,18
przewaga kierunkowa 4 14,3 2 16,7 0,87

* odruchy przedsionkowo-rdzeniowe
** wynik nieprawid³owy w jednej lub wiêcej wykonywanych prób statyczno-

dynamicznych

zgu stwierdzono u 20 osób, co stanowi 49,5%. Dodatni
TSS ³¹cznie w obu badaniach zaobserwowano w 37%
przypadków (tab. I).
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Na podstawie prób kalorycznych w badaniu ENG
wykazano, ¿e w badanej populacji zawroty g³owy po-
chodzenia szyjnego, istotnie rzadziej (p=0,022) maj¹
charakter obwodowy. Nie wykazano istotnych ró¿nic
pomiêdzy badanymi grupami w zakresie: typu stwier-
dzonych przypadków niedos³uchu, czêstoœci wyników
nieprawid³owych prób statyczno-dynamicznych, czêsto-
œci wyników nieprawid³owych próby œledzenia wahad³a
i testu fotela wahad³owego jak równie¿ czêstoœci reje-
stracji oczopl¹su po³o¿eniowego (tab. II i III).

Wykazano, ¿e pacjenci z zawrotami g³owy pocho-
dzenia szyjnego uzyskali istotnie ni¿sze wartoœci w przy-
jêtej skali klinicznej zaawansowania choroby oraz zna-
miennie wy¿sze wartoœci w przyjêtej skali radiologicz-
nej zaawansowania zmian zwyrodnieniowych krêgos³u-
pa szyjnego (ryc. 1 i 2).

Stosuj¹c kryterium diagnostyczne, jakim by³ dodat-
ni test skrêtu szyi w badaniu ENG i/lub USG zawroty
g³owy pochodzenia szyjnego rozpoznano u 28 badanych
osób, co stanowi³o 70%.

DYSKUSJA

Zaburzenia kr¹¿enia w pozaczaszkowym odcinku
têtnic krêgowych spowodowane zmianami zwyrodnie-
niowymi krêgos³upa mog¹ manifestowaæ siê wystêpowa-
niem oczopl¹su szyjnego. Oczopl¹s pojawiaj¹cy siê
w TSS mo¿e byæ efektem odruchowego skurczu têtnicy
w zwi¹zku z podra¿nieniem splotów wspó³czulnych
w œcianie naczynia przez wyroœla kostne. Przyczyn¹ re-
akcji oczopl¹sowej w TSS mo¿e byæ równie¿ zwyrod-
nieniowe uszkodzenie proprioceptorów szyjnych [4]. Ol-
szewski i Zalewski [7] potwierdzili jego wystêpowanie
za pomoc¹ testu skrêtu szyi u 60% osób ze zmianami
zwyrodnieniowymi krêgos³upa szyjnego ale bez objawów
klinicznych w postaci zawrotów g³owy oraz u 35% osób

zg³aszaj¹cych zawroty g³owy. U obu grup wykazano czêst-
sze wystêpowanie oczopl¹su szyjnego w TSS (47,5%)
ni¿ oczopl¹su po³o¿eniowego wg Nylena (37,5%). Na
wartoœæ diagnostyczn¹ oczopl¹su szyjnego wskazuj¹ tak¿e
inni autorzy [8]. Stwierdzili oni kilkakrotnie czêstsz¹
rejestracjê oczopl¹su szyjnego u chorych z niewydolno-
œci¹ uk³adu têtnic krêgowych i podstawnej ni¿ u osób z
zaburzeniami przedsionkowymi o innej etiologii.

Oczopl¹s szyjny zosta³ wywo³any u zwierz¹t do-
œwiadczalnych po zamkniêciu têtnicy krêgowej, co wska-
zuje na jego rolê w diagnozowaniu ww. zaburzeñ [9].
W spondylozie szyjnej, gdy têtnice krêgowe s¹ uciœniête
przez osteofity b¹dŸ istnieje skurcz naczyniowy przy
skrêcie szyi przep³yw mo¿e siê znacznie zmniejszyæ [10,
11]. Miejscem najczêœciej ulegaj¹cym uciskowi przez
osteofity jest poziom od C2 do C4. Strupp i wsp. [12]
opisali przypadek ucisku prawej têtnicy krêgowej przez
zmiany zwyrodnieniowe na poziomie C2, który obja-
wia³ siê zawrotami g³owy i oczopl¹sem w prawo oraz
prawostronnym szumem usznym podczas rotacji g³owy
w stronê lew¹.

Olszewski i wsp. [13] po raz pierwszy zastosowali
test skrêtu szyi podczas badania prêdkoœci przep³ywu
krwi w uk³adzie têtnic krêgowych i podstawnej mózgu
metod¹ Dopplera. W grupie osób ze zmianami zwy-
rodnieniowymi krêgos³upa szyjnego stwierdzili oni pa-
tologiczny przep³yw w têtnicach krêgowych u 50% pa-
cjentów, natomiast w grupie dodatkowo skar¿¹cej siê na
objawy kliniczne ze strony ucha wewnêtrznego a¿ u 70%.

Test u¿ywany w diagnostyce zawrotów g³owy po-
chodzenia szyjnego powinien nie powodowaæ bólu i stre-
su, powinien byæ tak¿e ³atwy do wykonania w relatyw-
nie krótkim czasie przy u¿yciu nie bardzo skompliko-
wanych metod diagnostycznych. Wydaje siê, ¿e test skrê-
tu szyi wykonywany podczas badania ENG i USG têt-
nic krêgowych spe³nia te za³o¿enia i jest metod¹ ideal-

Ryc. 1. Ocena stopnia zaawansowania klinicznego zawrotów g³owy w bada-
nej populacji
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Ryc. 2. Ocena stopnia zaawansowania zmian zwyrodnieniowych odcinka szyj-
nego krêgos³upa na podstawie zdjêcia radiologicznego w badanej populacji
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nie dobran¹ do patogenezy tej choroby, bo obejmuje za-
równo przypadki zak³óceñ proprioceptywnych informacji
zd¹¿aj¹cych do oœrodkowego uk³adu nerwowego (TSS
w badaniu ENG), jak i przypadki ucisku têtnic krêgo-
wych przez zmiany zwyrodnieniowe (TSS w badaniu
USG i/lub ENG). W diagnostyce zawrotów g³owy po-
chodzenia szyjnego wykorzystuje siê tak¿e inne testy.
Karlberg i Magnusson opisali test pasywnej rotacji pod-
trzymywanej g³owy po³¹czony z rejestracj¹ oczopl¹su
optokinetycznego [14]. Warunki badania s¹ jednak uci¹¿-
liwe dla pacjenta (po 2 minuty w przymusowym skrêcie
g³owy w obie strony o 70 stopni podtrzymywanym przez
specjalne urz¹dzenie), szczególnie dla chorych cierpi¹-
cych z powodu zmian zwyrodnieniowych krêgos³upa
szyjnego.

Spoœród testów u¿ytych w badaniu ENG ¿aden nie
by³ zwi¹zany z zawrotami g³owy pochodzenia szyjnego
(p>0,05), co nie znaczy, ¿e ENG bez zastosowania te-
stu skrêtu szyi jest nieprzydatne w diagnostyce zawro-
tów g³owy pochodzenia szyjnego. Rola tego badania
polega przede wszystkim na wykluczeniu innych przy-
czyn zawrotów g³owy.

Z trzech prezentowanych teorii powstawania zawro-
tów g³owy pochodzenia szyjnego dwie zak³adaj¹ istnie-
nie zaburzeñ ukrwienia b³êdnika, st¹d te¿ wspó³istnie-
nie zaburzeñ ze strony narz¹du s³uchu wydaje siê oczy-
wiste. U wszystkich pacjentów by³ wykonywany audio-
gram tonalny oraz audiometria mowy. Wœród pacjen-
tów z zawrotami g³owy pochodzenia szyjnego najczê-
œciej stwierdzano niedos³uch o charakterze odbiorczym

(53,6%), podobnie u pozosta³ych chorych (50%); nie
obserwowano istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy
badanymi grupami w rodzajach niedos³uchów. Nie za-
obserwowano równie¿ istotnych statystycznie ró¿nic
pomiêdzy badanymi grupami w czêstoœci wystêpowania
nieprawid³owych wyników badañ odruchów przedsion-
kowo-rdzeniowych, próby wahad³a oraz prób po³o¿e-
niowych i testu fotela wahad³owego (tab. III).

Wyniki badañ w³asnych, uzyskane u pacjentów
z zawrotami g³owy pochodzenia szyjnego potwierdzaj¹
potrzebê wyodrêbniania pacjentów z zawrotami g³owy
pochodzenia szyjnego za pomoc¹ testu skrêtu szyi.

WNIOSKI

1. Dodatni test skrêtu szyi w badaniu USG i/lub ba-
daniu ENG uzyskano u 70% pacjentów ze zmia-
nami zwyrodnieniowymi odcinka szyjnego krêgo-
s³upa.

2. Pacjenci z rozpoznaniem zawrotów g³owy pocho-
dzenia szyjnego istotnie czêœciej prezentowali oœrod-
kowy lub mieszany charakter zawrotów g³owy w ba-
daniu ENG.

3. Pacjenci z zawrotami g³owy pochodzenia szyjnego
podawali dolegliwoœci, zwi¹zane z ruchami g³owy
oraz prezentowali bardziej zaawansowany charak-
ter zmian zwyrodnieniowych krêgos³upa szyjnego
w obrazie radiologicznym.

Badania wykonano w ramach tematu w³asnego KBN nr
503-761-1
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