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SUBiektyWne OdChyLenie piOnU W diAgnOStyCe  
zeza porażennego

SUBjeCtive viSUAL vertiCAL in pArALytiC  
StrABiSMUS diAgnOSiS

Słowa kluczowe
Subiektywne odchylenie pionu (SOP), odruch przed- 
sionkowo-okoruchowy, zez porażenny.

Streszczenie
Objawy i dolegliwości wynikające z zaburzeń  

w płaszczyźnie czołowej występują pod postacią  
przechyleniowej reakcji gałek ocznych (ocular tilt  
reaction − OTR), w skład której wchodzą: rota-
cja gałek (ocular torsion − OT), skośne ustawienie 
osi gałek ocznych (skew deviation) oraz przechyle-
nie głowy (head tilt). Ponadto w skład tych zaburzeń  
wchodzą: oczopląs rotacyjny, boczne przechylenie  
tułowia oraz subiektywne odchylenie pionu SOP (sub-
jective visual vertical − SVV).

Odpowiednie odczuwanie pionu jest niezbędne do 
utrzymania prawidłowej, wyprostowanej postawy cia-
ła. Zaburzenia subiektywnego odchylenia pionu mogą  
prowadzić do niestabilności, zachwiania równowagi, 
przechylania, zaburzeń chodu; mogą być jednym z ob-
jawów klinicznych świadczących o dysfunkcji układu 
przedsionkowego w płaszczyźnie czołowej.

Subiektywne odchylenie pionu umożliwia ilościo- 
wą ocenę zaburzeń orientacji przestrzennej, które do-
tychczas były nieuchwytne w badaniach klinicznych. 
Metoda jego badania jest prosta, powtarzalna i mo- 
żliwa do wykonania w warunkach ambulatoryjnych. 
W chwili obecnej brak jest w polskim piśmiennic-
twie doniesień o zastosowaniu subiektywnego odchy- 
lenia pionu w badaniach klinicznych w zezie porażen-
nym.

W pracy tej omówiono patofizjologię powstawa- 
nia zaburzeń subiektywnego odchylenia pionu, meto-
dę pomiaru oraz możliwości jego zastosowania w pra- 
ktyce klinicznej.
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Summary
Symptoms and ailments resulting from disorders  

in the roll plane occur as ocular tilt reaction (OTR)  
which comprises of ocular torsion (OT), skew devia- 
tion and head tilt. Moreover, these disorders include:  
rotary nystagmus, lateral trunk tilt and subjective vi- 
sual vertical (SVV).

It is necessary to properly sense the vertical in  
order to maintain the correct upright posture. SVV  
disorders can lead to instability, imbalance, tilting  
and gait disturbance. SVV may be one of the clinical 
symptoms of vestibular dysfunction in the roll plane.

SVV allows the quantitative assessment of spatial 
orientation disorders that have been elusive in clinical 
trials. The method of examination is simple, reprodu- 
cible and feasible in an outpatient setting. At the mo- 
ment we do not have any Polish reports on the use of 
SVV in clinical trials on paralytic strabismus.

This study outlines the pathophysiology of SVV  
disorders, the method of SVV measurement and the  
possible applications of that method in clinical practice.
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