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REZUMAT
Tulburările de echilibru şi stabilitate sunt des întalnite odată cu înaintarea în vârstă. În contextul actual al 
îmbătranirii populaţiei din România, numărul de consulataţii acordate de către medicul de familie pentru 
acest tip de patologie specifi că geriatrică a crescut semnifi cativ. Uzura prin îmbătrânire a tuturor structurilor 
participante la menţinerea echilibrului – presbiastazia – reprezintă un diagnostic de excludere; instabilitatea 
în mers, instalată de o perioadă mai îndelungată şi accentuată de pierderea reperelor vizuale orientează 
diagnosticul către cel de omisiune vestibulară. Posturografi a dinamică computrerizată reprezintă cea mai 
utilă investigaţie în cazul unui pacient vârstnic cu tulburări de echilibru.

Cuvinte cheie: instabilitate, presbiastazie, omisiune vestibulară, posturografi e dinamică 
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 ABSTRACT
Troubles of equilibrium and stability are often met while becoming older. In the present Romanian context the 
number of medical check-ups made by the family doctors has been considerably increasing. The aging of all 
structures taking part into the maintenance of the presbyastasis balance is in itself an excluding diagnosis; walking 
instability, installed over a longer period of time and emphasised by the loss of visual accuracy orients the diagnosis 
towards vestibular omission. Computerized dynamic posturography represents the most useful investigation in the 
case of an older patient having balance disorders.
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Tulburările de echilibru reprezintă o patologie 
foarte frecvent întâlnită în cadrul populaţiei vârst-
nice. În cazurile în care se asociază cu alte fenomene 
patologice, precum tulburări vasculare sau diferite 
defi cite senzoriale, apare un declin al pacientului, 
un declin funcţional şi psiho-intelectual, cu scăderea 
calităţii vieţii (1,2). Ca urmare, apare o creştere a 
gra dului de irascibilitate, de depresie, care în fi nal 
vor duce la izolare socială.

Înaintarea în vârstă implică instalarea a nume-
roase tipuri de fenomene de uzură care induc o pa-
tologie specifi că geriatrică, tulburările de echilibru 
şi de stabilitate reprezentând unele dintre ele. 

Debutul acestora din urmă este situat în jurul vârstei 
de 55-60 de ani, cu maximum de manifestare între 
65-75 de ani (3).

Statisticile internaţionale arată că la vârste de 
peste 70 de ani, 61% dintre femei şi 37% dintre 
bărbaţi suferă de tulburări de echilibru, iar după 75 
de ani acestea reprezintă principalul motiv de pre-
zen tare la medic (4).

Tendinţa actuală a populaţiei din România este 
de îmbătrânire, fenomen în corelaţie cu cel din 
ţările dezvoltate. OMS include problemele îmbă-
trânirii printre primele cinci probleme de sănătate 
ale lumii.
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Fenomenele clinice asociate acestui tip de pa-
tologie se manifestă prin tulburări psihice (anxie-
tate, agorafobie, depresie, frica de deplasare, sin-
dro mul de izolare), care pot accentua procesul de 
degradare psiho-intelectuală, precum şi căderi cu 
di ferite consecinţe (simple contuzii, traumatisme 
multiple, fracturi) (5,6).

Instabilitatea poate să apară ca simptom unic 
sau în asociere cu alte manifestări clinice. Această 
patologie impune nevoia de prescripţii medicale 
sporite. Aşteptările pacienţilor sunt legate de o ca-
litate mai bună a vieţii, de ajutor pentru o viaţă ac-
tivă şi o reintegrare într-o viaţă socială şi intelectuală 
convenabilă. De aici rezultă un exces de solicitări 
pentru consultaţii medicale, aglomerarea cabi ne-
telor, insatisfacţii personale şi un periplu medical 
între multiple specialităţi (medic de familie, ORL, 
neurologie), ceea ce se traduce prin costuri mari şi 
implicaţii socio-economice importante. Plecând de 
la aceste considerente, OMS a stabilit că patologia 
vestibulară a vârstnicului, cu întreg corolarul ei de 
suferinţe, reprezintă o problemă socio-medicală. 
Aşadar, implicarea politico-administrativă, alături 
de sistemul de sănătate, a devenit o atitudine obli-
gatorie în ţările dezvoltate.

Echilibrul este o funcţie multisenzorială care are 
rol în menţinerea posturii şi care implică trei sis-
teme: vestibular, vizual şi proprioceptiv, informaţiile 
provenite de la ele fi ind integrate în mod armonios. 
Dacă la adultul sănătos datele sunt procesate în 
mod automat şi armonios, la vârstnic orice dis cor-
danţă duce la tulburări de echilibru (3,4). Impulsurile 
de la receptori sunt transmise către nucleii vesti-
bulari ai trunchiului cerebral, făcând astfel posibile 
răspunsurile motorii refl exe (vestibulo-ocular şi 
ves   tibulo-spinal), cu rol în controlul echilibrului şi 
al posturii (6,7).

Înaintarea în vârstă determină modifi cări mor-
fologice la nivelul celor trei sisteme implicate în 
menţinerea echilibrului. La nivel vestibular are loc 
un process de degenerare a celulelor ciliate (8), 
acestea fi ind înlocuite în timp de un ţesut cicatriceal. 
De asemenea, la nivelul labirintului, otoliţii suferă 
un fenomen de demineralizare. Studii efectuate pe 
şoareci (9) evidenţiază apariţia unui fenomen de 
de generescenţă la nivelul membranei maculei utri-
culare şi saculare.

La nivelul nervului vestibular şi al ganglionului 
Scarpa se pierde un procent însemnat de celule ner-
voase şi de fi lete mielinizate (3,4). Concomitent, ce-
rebelul pierde până la 25% dintre celulele Purkinje.

Odată cu înaintarea în vârstă, acuitatea vizuală 
scade, alături de modifi carea capacităţii de aco mo-
dare la întuneric, un număr destul de mare de 

vârstnici prezentând fenomene degenerative cum 
ar fi  glaucomul, cataracta sau degenerescenţa ma-
culară. 

În acelaşi timp, sistemul musculo-scheletal se 
deteriorează prin scăderea masei osoase, precum şi 
a celei musculare. Propriocepţia este afectată prin 
scăderea masei musculare şi a mobilităţii articulare, 
datorită unor procese de artroză şi fi broză liga men-
tară, iar hiperkeratoza plantară, alături de diminuarea 
numărului receptorilor plantari, scade sensibilitatea 
tactilă plantară (10).

Aceste modifi cări fi ziologice şi fi ziopatologice 
sunt accentuate de asocierea unor boli cronice, cum 
ar fi  tulburări cardiovasculare, metabolice (diabetul 
zaharat), arterioscleroza etc.

Apare o scădere globală a capacităţii individului 
de a-şi menţine centrul de greutate, reducând astfel 
stabilitatea posturală. Rezultatul este apariţia mer-
sului caracteristic al unui vârstnic, în care trunchiul 
este aplecat înainte, lungimea pasului scurtată, bra-
ţele realizează un balans amplu, iar viteza de mers 
scade considerabil.

Noţiunea de presbiastazie a fost introdusă de 
Belal şi Glorig în 1986 (11), iar cea de omisiune 
vestibulară de Freyss în 1993 (12). Un vârstnic 
care suferă de presbiastazie prezintă tulburări de 
echilibru cu probe funcţionale normale, iar pentru 
men ţinerea echilibrului îşi foloseşte cu precădere 
văzul, excluzând astfel sistemul vestibular, acesta 
re  prezentând captatorul de frecvenţe înalte (omi-
siunea vestibulară).

Orice tulburare de echilibru este însoţită de an-
xietate. Aşadar, sindromul de instabilitate al vârst-
nicului, secundar procesului de presbivestibulie 
(îm   bă trânirea labirintului) este anxiogen. Anxieta-
tea poate conduce la supradimensionarea simpto-
ma tologiei subiective, anamneza devenind deosebit 
de importantă în aceste cazuri.

Termenul de presbiastazie include, pe lângă 
presbivestibulie şi alterarea vederii, a sensibilităţii 
proprioceptive, dereglarea lor funcţională fi ind ar-
monioasă. Alături de acestea, consecinţele medico-
sociale ocupă un rol important. În acelaşi timp, ter-
menul sugerează şi o serie de măsuri terapeutice 
ne medicamentoase pentru recuperarea, reabilitarea 
şi rearmonizarea acestor trei elemente fundamentale 
ale echilibrului vârstnicului. 

Sindromul de omisiune vestibulară se carac-
terizează printr-o instabilitate permanentă, cu de z-
orientare şi ameţeală. Această instabilitate se ma-
nifestă de obicei pe o perioadă îndelungată, luni sau 
ani, şi este accentuată de condiţii în care dispar re-
perele vizuale sau proprioceptive (pe drum, în con-
diţii de lumină slabă, în spaţii largi) (13) şi poate 
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genera anxietate sau produce căderi – peste 70% 
dintre tulburările de echilibru sunt boli de tip psiho-
somatic.

În cadrul diferitelor sindroame vestibulare (ver-
tijul poziţional paroxistic benign-VPPB, sindromul 
Meniere, neuronita vestibulară sau alte labirinto-
patii) incidenţa presbiastaziei variază larg în diferite 
studii, posibil prin modul de alegere al criteriilor de 
diagnostic sau prin posibilităţiile de investigare 
(8,77% presbiastazie şi 39,13% VPPB-Katsarkas 
A. (14), 80% presbiastazie Şi 4,4% VPPB - Szirmai 
A. (10), 47,4% VPPB şi 26,6% presbiastazie) (15).

Diagnosticul este unul de excludere, necesitând 
adesea consult interdisciplinar – medic de familie, 
ORL-ist, neurolog. Vertij sau false vertije pot apărea 
în numeroase boli generale precum: boli cardio-
vasculare (hipo şi hipertensiunea arterială), boli en-
docrine (afecţiuni ale tiroidei, diabet zaharat), dis-
lipidemii, nefrite cronice, boli neurologice 
(in su fi cienţă circulatorie vertebro-bazilară, acci-
dente vasculare cerebrale) (16). Din acest motiv, 
anamneza minuţioasă este importantă, ea trebuind 
să evi denţieze debutul afecţiunii, durata crizei ver-
tiginoase, precum şi factorii declanşatori ai acesteia 
(mişcări bruşte ale capului, poziţia capului, efort, 
loc de apa riţie, dacă apare în timpul deplasării, alti-
tudine, momentul zilei etc.) (5,10). 

Pacientul trebuie încurajat să descrie cu propriile 
cuvinte ceea ce simte. Trebuie făcută diferenţa de 
interpretare dintre „vertij“ şi „ameţeală“. Vertijul 
este descris ca senzaţia iluzorie de mişcare, de rotire 
şi se asociază cu tulburări vestibulare şi cardio-
vasculare. Ameţeala sau dezechilibrul pune în evi-
denţă o patologie senzitivo-motorie (vizual, vesti-
bular şi proprioceptiv).

Deosebit de important este de ştiut timpul scurs 
de la apariţia simptomatologiei, condiţiile de apa-
riţie a crizelor, precum şi durata episoadelor. Ca-
racterul permanent sau episodic poate oferi in for-
maţii asupra etiologiei simptomatologiei. 

Trebuie determinată şi corelaţia patologiei ves-
tibulare cu simptomatologia asociată: scădere de 
auz, auz fl uctuant, tinitus, tulburări de vedere, pa-
restezii unilaterale. Istoria medicală a pacientului 
trebuie luată în considerare, precum şi medicaţia 
urmată de pacient, acestea putând infl uenţa simpto-
matologia.

Examenul vestibular trebuie să facă parte din 
pro tocolul de examinare şi diagnosticare al unui 
pacient cu tulburări de echilibru. Determinarea pre-
zenţei sau absenţei nistagmusului spontan şi pro-
vocat, evaluarea motilităţii oculare (sacade, ur-
mărirea lentă) ajută la evaluarea legăturii anatomice 
şi fi ziologice dintre sistemul nervos central, cerebel, 

sistemul oculomotor şi cel vestibular. În cazul 
vârstnicilor acestea din urmă vor fi  modifi cate, cu 
apariţia unei latenţe la urmărirea lentă şi sacade. 
Examenul vestibular trebuie să continue cu probele 
de deviaţie segmentară (proba braţelor întinse, 
proba indicaţiei) şi tronculară (proba Romberg şi 
Romberg sensibilizat, proba Fukuda), proba Dix-
Hallpike pentru depistarea unui eventual VPPB.

Această examinare care poate fi  efectuată în 
orice cabinet medical este completată, de cele mai 
multe ori, de un consult ORL de specialitate, cu 
efec   tuarea unor teste specifi ce, cum ar fi : audio-
grama tonală, impedancemetria, videonistagmo-
gra  fi a, pro ba calorică sau posturografi a dinamică 
com puterizată. Aceste testări împreună cu exami-
narea clinică ajută la orientarea diagnosticului şi 
ulterior a strategiei terapeutice. 

Dintre toate, posturografi a dinamică com-
puterizată este testarea de un real folos în momentul 
în care avem un pacient vârstnic cu tulburări de 
echilibru. Este vorba despre un test complet care 
ajută la identifi carea cauzelor simptomatologiei 
prin cuantifi carea impulsului senzorial şi vizual, 
ac  ti vitatea vestibulară şi răspunsul motor necesare 
pentru menţinerea unei mobilităţi şi a unui echilibru 
normal. Cuprinde şase probe a câte 20 de secunde 
fi ecare, care se realizează în condiţiile unei platforme 
statice sau instabile, cu ochii deschişi sau închişi. 

Cu ajutorul mişcării translaţionale, liniară sau 
sinusoidală, se poate determina probabilitatea de 
cădere. Efi cacitatea reabilitării posturale scade o 
dată cu îmbătrânirea sistemului postural (17,18). 
Studii efectuate inclusiv de noi au demonstrat o 
preponderenţă a riscului de cădere în plan lateral 
(19). În populaţia vârstnică căderile apar în aproxi-
mativ 33% dintre cazuri (20), la ambele sexe, o 
con secinţă gravă fi ind fractura de col femural, 
urmată de traumatisme cranio-faciale şi fracturi ale 
membrelor.

Cel mai mare avantaj al posturografi ei dinamice 
computerizate îl reprezintă posibilitatea de a urmări, 
obiectiv, îmbunătăţirea echilibrului în timp, posturo-
grafi a jucând un rol important în reeducarea vesti-
bulară.

Tratamentul tulburărilor de echilibru în cadrul 
populaţiei vârstnice depinde de etiologia simpto-
matologiei. Scopul tratamentului vizează atât bolile 
generale, cât şi un tratament medicamentos pentru 
ameliorarea simptomelor. Se pot utiliza vasodila-
tatoare periferice (ginkgo biloba, betahistine, cina-
rizina), vitaminoterapia.

Un rol deosebit de important în tratamentul unui 
pacient vârstnic diagnosticat cu un sindrom de in-
stabilitate îl are reeducarea vestibulară, ce are 
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drept scop recuperarea proceselor de îmbătrânire şi 
uzură, vizând corecţia optică, acolo unde este cazul, 
stimularea optokinetică şi readaptarea posturii utili-
zând platforma de posturografi e (13).

De asemenea, trebuie încurajată activitatea fi zică 
în cadrul populaţiei vârstnice (21), precum şi efec-
tuarea anumitor exerciţii care ar trebui făcute în 
mod regulat (22). Această atitudine are un rol 
important în strategiile preventive şi în viaţa coti-
diană (6).

Ca şi concluzie, trebuie reţinut că presbiastazia 
reprezintă o cauză des întâlnită de tulburări de 

echilibru la persoanele în vârstă de peste 60 ani care 
se prezintă la medicul de familie. În lipsa unor mij-
loace specializate de diagnostic, acesta poate fi  pus 
pe baza elementelor anamnestice şi a examenului 
vestibular. Deoarece medicaţia are doar rol suportiv, 
trebuie încurajată reeducarea vestibulară a acestor 
pacienţi, mişcarea şi activitatea fi zică. Uneori psi-
ho terapia este efi cace şi permite pacienţiilor cu 
această afecţiune o constantă interacţiune cu mediul 
înconjurător.
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