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Wstęp 

Cukrzyca to pierwsza niezakaźna choroba, która została uznana za epidemię XXI 

wieku w rezolucji uchwalonej przez ONZ. Światowa Organizacja Zdrowia szacuje że 

w roku 2045 liczba ludzi żyjących z cukrzycą na całym świecie wzrośnie do 783 

milionów. Liczba cukrzyków w Polsce oceniana jest obecnie na 2 miliony 677 tysięcy 

chorych. Wieloletnia cukrzyca prowadzi do powikłań, które dotyczą wielu narządów. Do 

narządów objętych powikłaniami cukrzycy należy także ucho wewnętrzne. Związek 

pomiędzy cukrzycą, a zwiększonym ryzykiem wystąpienia zaburzeń słuchu został 

wielokrotnie wykazany w piśmiennictwie. Znacznie mniej zbadany u chorych na 

cukrzycę jest obraz zmian wywołanych chorobą w części przedsionkowej ucha 

wewnętrznego o czym świadczą nieliczne prace prezentujące nieraz rozbieżne wyniki. 

Zawroty głowy występują u około 17-30% osób w populacji dorosłych oraz u 8-18% 

dzieci, a ich rozpowszechnienie wzrasta znacznie po 65 roku życia. W dużej części 

przypadków są spowodowane zmianami w układzie przedsionkowym.  W licznych 

badaniach na całym świecie poszukuje się nieustannie związków występowania 

zawrotów głowy z chorobami przewlekłymi i zaburzeniami metabolicznymi. 

Niepokojące dane epidemiologiczne w cukrzycy skłoniły mnie do podjęcia tej tematyki 

w swojej pracy badawczej.  

Cel pracy 

Celem pracy było określenie stanu narządu przedsionkowego w grupie chorych 

leczonych z powodu cukrzycy, w oparciu o badanie videonystagmograficzne oraz ocena 
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poszczególnych testów badania videonystagmograficznego względem wybranych 

parametrów klinicznych (wiek, płeć, miejsce zamieszkania, nałogi, BMI), przebiegu 

i sposobu leczenia cukrzycy, obecności i rodzaju powikłań cukrzycy, obecności chorób 

współistniejących oraz wyników badań słuchu. Dodatkowym celem była ocena wpływu 

zaburzeń funkcji narządu przedsionkowego, stwierdzanych w badaniu 

videonystagmograficznym, na ryzyko upadków u chorych leczonych z powodu cukrzycy. 

Materiał i metody 

Badanie przeprowadzono na grupie 120 losowo wybranych pacjentów, leczonych  

z powodu cukrzycy, będących pod opieką Poradni Diabetologicznej. Wśród nich 57,50% 

(N=69/120) stanowiły kobiety, 42,50% (N=51/120)  mężczyźni. Średnia wieku wyniosła 

64,2 lata. Ponad połowa (N=66/120) badanych to osoby zamieszkujące miasta powyżej 

100 tys. mieszkańców, 18,33% (N=22/120) badanych pochodziło z mniejszych miast, 

a 26,67% (N=32/120) ogółu zamieszkiwała wieś. Z badania wykluczono pacjentów 

z rozpoznanymi schorzeniami OUN, chorobą nowotworową, ciężką niewydolnością 

układu krążenia i układu oddechowego, chorobami infekcyjnymi, chorobami 

psychicznymi, a także kobiety w okresie ciąży i karmienia piersią. Na podstawie 

wywiadu uzyskiwano informacje o występowaniu u badanych zawrotów głowy, szumów 

usznych oraz informację o przebytym upadku. Ocena narządu słuchu została wykonana 

za pomocą badań: audiometrii tonalnej, audiometrii impedancyjnej oraz badania 

otoemisji akustycznej. Ocena narządu przedsionkowego została przeprowadzona przy 

użyciu videonystagmografii. W trakcie badania videonystagmograficznego wykonywano 

test stabilności spojrzenia, statyczne próby położeniowe, dynamiczne próby położeniowe 

– manewr Dix-Hallpike’a oraz Paganiniego-McClure’a, test śledzenia, test sakad, test 

optokinezy oraz testy kaloryczne. Uzyskane wyniki badań poddano analizie 

statystycznej.  

Wyniki 

W badanej grupie znalazło się 80% (N=96/120) pacjentów z cukrzycą typu 2 

i 20% (N=24/120) z cukrzycą typu 1. Średni czas trwania choroby w badanej grupie 

pacjentów to 13 lat. Pośród badanych 7,5% (N=9/120) deklarowało, że nie przyjmuje 
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leków, stosując jedynie leczenie dietetyczne. U 54,16% (N=65/120) badanych 

prowadzone było leczenie preparatami doustnymi. U 19,17% (N=23/120) chorych 

stosowano insulinoterapię. Leczenia skojarzone stosowano u 19,17% (N=23/120) 

chorych. Wśród badanych 58,33% (N=70/120) spełniało kryteria prawidłowo 

wyrównanej cukrzycy, na podstawie pomiaru HbA1c, przy poziomie 7%, U 50 osób 

(41,67%) hemoglobina glikowana znajdowała się powyżej docelowego poziomu 

świadczącego o dobrej kontroli glikemii. Wśród badanych 78,33% (N=94/120) 

deklarowało występowanie zawrotów głowy. U 45,74% (N=43/94) badanych 

z dolegliwościami, zawroty głowy zakwalifikowano jako zawroty o typie nieukładowym, 

a w przypadku 29,78% (N=28/94) badanych były to zawroty układowe. W 24,47% 

(N=23/94) badani zgłaszali dolegliwości o charakterze mieszanym. Przebyty upadek 

z własnej wysokości w ostatnim roku zgłosiło 32,50% (N=39/120) badanych. Niedosłuch 

stwierdzono u 30,83% (N=37/120) badanych pacjentów. W wykonanych testach 

videonystagmograficznych nieprawidłowe wyniki obserwowano u 88,33% (N=106/120) 

badanych. Najczęściej obserwowanymi nieprawidłowościami były: hyporefleksja, 

stwierdzona u 45,83% (N=55/120) badanych oraz zaburzenia w teście śledzenia, 

stwierdzone u 42,50% (N=51/120) badanych. Najrzadziej obserwowano oczopląs 

w próbach położeniowych, stwierdzony u 3,33% (N=4/120) badanych oraz 

nieprawidłowy indeks fiksacji, stwierdzony u 5,00% (N=6/120) badanych. W teście 

stabilności spojrzenia samoistny oczopląs występował u 7,50% (N=9/120) pacjentów. 

W próbach położeniowych statycznych oczopląs obserwowano jedynie u 3,33% 

(N=4/120) badanych. Nieco częściej, u 5,83% (N=7/120) badanych odnotowano dodatni 

wynik próby Dix’a-Hallpike’a, Przeprowadzone u badanych chorych testy wzrokowe 

ujawniły nieprawidłowe wyniki u 55% (N=66/120) badanych chorych na cukrzycę. 

Najczęściej zaburzenia dotyczyły testu śledzenia, który był nieprawidłowy u 42,50% 

(N=51/120)  badanych. Odsetek nieprawidłowych wyników w teście sakad i teście 

optokinezy, wynosił odpowiednio 28,33% (N=34/120) i 22,5% (N=27/120). Test sakad 

okazał się być najbardziej różnicującym w stosunku do przebiegu cukrzycy i jej powikłań 

w badanej grupie. Odnotowano istotną statystycznie zależność nieprawidłowego wyniku 

w teście sakad a występowaniem mikroangiopatii (p=0,043). Analizując wyniki testu 

sakad względem poszczególnych powikłań i chorób współistniejących stwierdzono 
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istotną statystycznie zależność nieprawidłowego wyniku w teście sakad 

a występowaniem retinopatii (p=0,006) oraz hiperlipidemii (p=0,029).  

Różnice istotne statystycznie w poziomie całkowitej reakcji kalorycznej 

odnotowano w przypadku długości trwania choroby, poziomu wyrównania cukrzycy 

i obecności powikłań. Istotnie wyższymi wynikami całkowitej reakcji kalorycznej 

charakteryzowali się badani ze zdiagnozowaną neuropatią (p=0,004), badani z  HbA1c > 

7% (p=0,034), chorujący na cukrzycę dłużej niż 11 lat (p=0,048). Zwiększona reakcja 

kaloryczna w grupach chorych z długotrwałą cukrzyca, HbA1c > 7% oraz z neuropatią 

może być wynikiem zmniejszenia supresyjnego oddziaływania ośrodkowego układu 

nerwowego na aktywność układu przedsionkowego. Na podstawie doniesień innych 

autorów można przypuszczać, iż wynika to ze zmniejszonego stężenia GABA 

w neuronach kory móżdżku spowodowanego długotrwałą hiperglikemią.   

Analizując wszystkie wyniki wykonanych testów, w badanej grupie dominowały 

zaburzenia funkcji układu przedsionkowego o typie ośrodkowym, stanowiąc 61,67% 

(N=74/120) ogółu badanych. Cechy uszkodzenia obwodowej części narządu 

przedsionkowego stwierdzono u 15,83% (N=19/120) ogółu badanych, a uszkodzenie 

o typie mieszanym stwierdzono u 10,93% (N=13/120) ogółu badanych. 

Przeprowadzone testy videonystagmograficzne ujawniły istotnie częstsze 

(p=0,006) występowanie obniżonej pobudliwości układu przedsionkowego w próbie 

kalorycznej wśród mieszkańców miast. Hyporefleksja dotyczyła 53,41% (N=47/88) 

mieszkańców miast, w stosunku do 25% (N=8/32) badanych zamieszkujących tereny 

wiejskie. Średnie wartości jednostronnego osłabienia w próbie kalorycznej były istotnie 

wyższe (p=0,030) u mieszkańców miast (M=19,25, Me=14,6) niż u zamieszkujących 

tereny wiejskie (M=11,73, Me=8,9), a niedowład kanałowy występował u 28,41% 

(N=25/88) mieszkańców miast w stosunku do tylko 6,25% (N=2/32) mieszkańców wsi. 

Wyniki badań układu przedsionkowego znajdują odzwierciedlenie w częstszym 

występowaniu zawrotów głowy u mieszkańców miast, które stwierdzono u 80,68% 

(N=71/88), w stosunku do 71,88% (N=23/32) mieszkających na wsi. Może to świadczyć 

o niekorzystnym wpływie środowiska miejskiego na stan narządu przedsionkowego.   
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Zaburzenia równowagi są główną przyczyną upadków.  Upadek w ostatnich 12 

miesiącach wystąpił u 41,05% (N=39/94) chorych zgłaszających zawroty głowy. Nie 

odnotowano upadku u pacjentów bez zawrotów głowy. Upadki obserwowano istotnie 

częściej (p=0,045) u osób z zawrotami o charakterze układowym oraz zawrotami 

występującymi codziennie. W badanej grupie pacjentów odnotowano istotną 

statystycznie zależność wystąpienia upadku i występowaniem makroangiopatii 

(p=0,013). Wyniki te sugerują istotny wpływ zawrotów głowy i zaburzeń 

funkcjonowania układu przedsionkowego na podwyższenie ryzyka upadków u chorych 

na cukrzycę. Nie stwierdzono jednak istotnych statystycznie zależności przebytych 

upadków z wynikami poszczególnych testów videonystagmograficznych. Należy 

przypuszczać, iż stan narządu przedsionkowego nie jest zatem niezależnym czynnikiem 

ryzyka upadków u chorych na cukrzycę. Zawroty głowy będące przyczyną upadków 

wynikają z obecności również innych czynników towarzyszących, obecności powikłań 

cukrzycy i stosowanej farmakoterapii.  

Uzyskane wyniki badań wykazały istotny wpływ cukrzycy na funkcjonowanie 

układu przedsionkowego, szczególnie jego części  centralnej oraz występowanie 

związanych z tym zaburzeń równowagi. Dokładny patomechanizm tego zjawiska 

wymaga jednak dalszych badań. Badanie videonystagmograficzne stanowi przydatne 

narzędzie do oceny zmian w układzie równowagi w przebiegu cukrzycy oraz jej 

powikłań. Poszczególne testy videonystagmograficzne, a w szczególności test sakad 

mogą mieć również wartość predykcyjną w wykrywaniu rozwijających się powikłań 

cukrzycy.  
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Wnioski 

1. W badanej grupie chorych z cukrzycą zaburzenia funkcji układu przedsionkowego 

w badaniu videonystagmograficznym stwierdzono u 88,33%. Zaburzenia 

o charakterze ośrodkowym występowały u 69,81% badanych, u 17,92% miały 

charakter uszkodzenia obwodowego, a u 12,26% charakter mieszany.  

2. Test sakad był najbardziej różnicującym w grupie chorych z powikłaniami cukrzycy. 

Nieprawidłowe wyniki testu sakad istotnie częściej stwierdzano u osób z retinopatią, 

a test ten może mieć wartość predykcyjną w stosunku do występowania zmian 

o charakterze mikroangiopatii w przebiegu cukrzycy.  

3. U chorych długotrwale leczonych z powodu cukrzycy, z HbA1c > 7% oraz 

z neuropatią, obserwowano istotnie większą pobudliwość układu przedsionkowego, 

co może być wynikiem braku supresji narządu przedsionkowego przez ośrodkowy 

układ nerwowy.   

4. Zawroty głowy o charakterze układowym oraz powikłania cukrzycy o charakterze 

makroangiopatii stanowiły w badanej grupie chorych na cukrzycę istotne czynniki 

ryzyka występowania upadków.  

5. U chorych z cukrzycą zamieszkujących tereny miejskie istotnie częściej stwierdzano 

osłabienie pobudliwości układu przedsionkowego oraz większe średnie wartości 

niedowładu kanałowego. Stwierdzano również częstsze występowanie zawrotów 

głowy. Może to świadczyć o niekorzystnym wpływie środowiska miejskiego na stan 

narządu przedsionkowego.   

 

 

 


