
Prof. Dr. Naz›m Korkut

‹.Ü. Cerrahpafla T›p Fakültesi, KBB Anabilim Dal›

65

Vertigoya Genel Bak›fl

Klinik Geliflim 18 (1) - (65-72) 2005

 

Özet

Vertigo tan›mlar› s›kl›kla hastalar›n verdikleri öyküler kadar tuhaft›r. Bunlar›n içinde en etkileyici ta-
n›m “subjektif bir dengesizlik hissi”dir. Her y›l milyonlarca insan bafl dönmesi yak›nmas›yla hekimleri-
ne baflvururlar. Bafl dönmesi vestibüler bozukluklara ilaveten kötü görme, proprioseptif sistem bozuk-
lu¤u, kardiyovasküler yetersizlik, serebellar ve beyin sap› inmesi, migren ve multipl skleroz gibi nöro-
lojik bozukluklar, metabolik hastal›klar ve ilaçlar›n yan etkisiyle de ortaya ç›kabilir. Burada KBB uzma-
n›n›n rolü vestibüler sistem hasar›na ba¤l› vertigosu olan hastalarda santral ve periferik vestiübler bo-
zukluklar› ay›rt etmek ve sorunu ayd›nlatmakt›r. De¤erlendirme tam bir bafl boyun ve vestibüler mu-
ayeneyi kapsar. Vertigoda altta yatan nedenin tan›s› genellikle hastan›n verdi¤i öykü ile konulur. Bu-
nun d›fl›nda tan›sal de¤erlendirme odyovestibüler testler ve görüntüleme tekniklerini kapsamaktad›r. Pe-
riferik vestiübler bozuklu¤u olan hastalar›n ço¤unlu¤unda BPPV, meniere hastal›¤› ve vestibüler nörinit
vard›r. Bu hastalar genellikle medikal veya fizik tedavi gibi destekleyici veya konservatif yöntemlerle-
düzelirler. Medikal tedavilere cevap al›namayan düflük oranda hasta grubuna cerrahi giriflimlerle yard›m
edilebilir.

Anahtar kelimeler: Bafl dönmesi, vestibüler bozukluklar, BPPV, Meniere hastal›¤›, vestibüler nörinit

Abstract

The definitions of vertigo which have been given are often as strange as the histories given by the
patient. The most effective definition is “a subjective sense of imbalance”. Millions of people present
annually to their physicians with the complaint of dizziness and/or vertigo. In addition to the vestibu-
lar, dizziness may be caused by poor vision, decreased propriception, cardiovascular insufficiency ce-
rebellar or brainstem strokes, neurologic conditions (migraines, multiple sclerosis), metabolic disorders,
and side effects of medications. The role of otolaryngologist includes clarifying the subset of patients
who have vertigo secondary to injury to the vestibular system and differentiating central from periphe-
ral vestibular disorders. The evaluation includes a complete head and neck and vestibular examinati-
on. The diagnosis of the underlying cause vertigo is usually made on the basis of the history. Diagnos-
tic evaluation includes audiology, vestibular testing, and imaging. The majority of patients with perip-
heral vestibular disorders will have BPPV, Meniere’s disease and vestibular neuronitis. These patients
generally improve with supportive or conservative care (medical or physical therapy). The small per-
centage of medically intractable patients can then be helped with surgical intervention.

Keywords: Vertigo, vestibular disorders, BPPV, Meniere’s disease, vestibular neuronitis
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Vertigo ya da bafl dönmesi, klinik olarak kifli-
nin kendisinin veya çevresinin genellikle dönme
fleklinde olan hareketi ile karakterize bir “birey-
uzay uyumsuzlu¤u” fleklinde tan›mlanabilir. Bafl
dönmesi subjektif bir histir ve bir hareket halü-
sinasyonu olarak kabul edilmektedir. Bu neden-
le bafl dönmesi yak›nmas›yla hekime baflvuran
hastalar mevcut durumlar›n› iyi tan›mlamakta
zorlan›r ve bafl dönmesini çeflitli duygular›n ifa-
desi fleklinde kullanabilirler. Bu yüzden hastalar

sersemleme, dengesizlik veya bay›lma gibi ger-
çek bafl dönmesiyle ilgisi olmayan yak›nmalar›-
n› ifade edebilmek için de bafl dönmesi tabirini
kullanmaktad›r. Sersemleme (lightheadedness)
atefl, hipoglisemi veya uzun süredir yatalak olan
hastan›n mobilizasyonu s›ras›nda görülen bay›l-
maya meyletme gibi bir durumdur. Ayn› tablo
sa¤l›kl› bir kiflide birkaç dakikal›k bir hiperven-
tilasyonla da oluflturulabilir. Dengesizlik (dyse-
quilibrium) ani hareketlerde, özellikle karanl›kta

Tablo 1. Bafl dönmesi olan hastan›n öyküsü

Vertigo karakteri
Rotatuvar Periferik veya santral vestibüler bozukluk
Yürüme zorlu¤u Motor output bozuklu¤u
Çift görme Oküler motor bozukluk, refraksiyon kusuru
Bulan›k görme Beyin sap› iskemisi
‹nstabilite Periferik / santral patolojiler, beyin sap› lezyonu
Göz kararmas› Ortostatik hipotansiyon
Mental kay›p Epilepsi

Süre patternleri
Sürekli vertigo Nöronal lezyon, ototksik orijinli periferik fonksiyon kayb›
1-24 saat süren ataklar Meniere hastal›¤›
1-2 sn’lik ataklar Santral patoloji
Fluktuan vertigo Santral patoloji
Progresif vertigo Santral patoloji, intrakraniyal tümör
Günler-haftalar içinde düzelme Periferik patoloji

Provoke edici faktörler
Bafl pozisyonunun de¤iflimi ‹dyopatik bening paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV)
Yatar pozisyondan kalk›fl Ortostatik hipotansiyon
Yukar›ya / yanlara bak›fl Vertebrobaziler yetmezlik
Karanl›k / göz kapama Bilateral vestibülopati, inkomplet kompanse uni. periferik lezyon

Efllik eden semptomlar
Tek tarafl› iflitme kayb›, tinnitus Akustik tümör, labirent lezyonlar›
Yürüyüfl bozukluklar› Motor nöron hastal›¤›
Terleme, bulant›, kusma Periferik / santral lezyon
Depresyon, hiperventilasyon Psikiyatrik, psikoorganik
Kulak ak›nt›s› Kronik otitis media, labirentit
K›sa süreli bilinç kayb› Epilepsi
Yürürken tabela okuyamama Periferik lezyon
Aura Migren
Bafl ve boyun a¤r›s› Servikal patoloji
Fasiyal harici CN tutulumu Santral patoloji
Travma Labirent fistülü, temporal kemik k›r›¤›
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ortaya ç›kan klinik tablodur. Bu durum serebel-
lar inkoordinasyonu, periferik duyu bozuklu¤u-
nu gösterir ve hastalar yerin yükselip alçald›¤›n›,
yayl› yatak üzerinde yürüyormufl hissine kap›l-
d›klar›n› söylerler. Bayg›nl›k (faintness) genellik-
le serebral iskemiye yol açan hemodinamik fak-
törler (ortostatik hipotansiyon, anemi, hipovole-
mi ve bradikardi) nedeniyle ortaya ç›kar, fakat
gerçek bafl dönmesiyle hiçbir ilgisi yoktur. Dik-
katlice al›nacak bir anamnez ile hastan›n çok
farkl› bir klinik tabloyu anlatmaya çal›flt›¤› orta-
ya konulabilir.

Gerçek bafl dönmeleri genellikle iflitme kayb›,
kulak u¤ultusu, bulant› ve kusma ile birliktedir.
Bafl dönmesi ne kadar fliddetli ve ne kadar ani
bafllam›flsa ve bulant›, kusma, u¤ultu ve iflitme
bozukluklar› ile birlikte ise etiyolojik neden o ka-
dar periferiktir, yani vestibüler uç organ hastal›¤›
bu tablonun sorumlusudur. Periferiden vestibü-
ler çekirdeklere do¤ru gidildikçe bafl dönmesinin
fliddeti azal›r. Öte yandan periferik vestibüler or-
gana ait fliddetli bafl dönmeleri bir ay içinde ka-
deme kademe gerileyerek kaybolur. Vestibüler
çekirdeklere yak›n bölgelerdeki sorunlar nede-
niyle ortaya ç›kan bafl dönmeleri daha hafif ol-
mas›na ra¤men tedavi edilmedikçe sürekli olarak
kal›rlar. Özetle bafl dönmesi ne kadar fliddetli ise,
lezyon periferiye o kadar yak›nd›r. Bafl dönmesi
ne kadar belirgin ise o kadar k›sa sürede kaybo-
lur, tersine yavafl yavafl bafllayan az fliddetli bafl
dönmeleri ise uzun süre kal›r. Bir bafl dönmesi,
lezyonun iyileflmeye bafllamas›yla gerçek dönme
duygusu olmaktan ç›kar. Hasta bir yana do¤ru
çekildi¤ini, itildi¤ini veya bofllu¤a düfltü¤ünü ifa-
de eder. Daha da eskimifl bir bafl dönmesi, has-
ta taraf›ndan yürürken aya¤›n›n bir çukura kaç-
mas› veya bir engebeye çarpmas› fleklinde ifade
edilir. Bütün bunlar›n d›fl›nda vestibüler ve orga-
n› ilgilendiren bir lezyon birdenbire bafllayan bir
bafl dönmesine sebep olaca¤› gibi, eskimifl bir
bafl dönmesinde oldu¤u gibi belli belirsiz bir bafl
dönmesini de (dizziness) and›r›r.

Bafl dönmesi yak›nmas› ile baflvuran bir has-
tada genellikle hastal›¤› tan›mlamak kolayd›r, fa-

kat bazen oldukça ayr›nt›l› incelemelere ra¤men
sa¤l›kl› bir sonuca ulaflmak mümkün olmayabi-
lir. Bu nedenle bafl› dönen hastada etiyolojiyi
ayd›nlatmak için yap›lacak incelemeler belli bir
sistem dahilinde yap›lmal›d›r. 

Vestibüler sistem muayenesi
1. Anamnez
2. Otolojik muayene
3. Nörolojik muayene

a. Kraniyal sinirler
b. Serebellar testler
c. Postüral testler

4. Genel sistemik ve kardiyovasküler muayene
5. Odyolojik muayene
6. Spontan göz hareketlerinin incelenmesi
7. Provokasyonla ortaya ç›kan göz hareketleri-

nin incelenmesi
a. Pozisyon testleri
b. Angular ve lineer testler
c. Kalorik testler

1. Anamnez

Bafl dönmesi olan hastadan al›nan anamnez,
tan› koymada fizik muayene ve özel vestibüler
testlerden çok daha k›ymetlidir. Dikkatlice al›na-
cak bir anamnez ile gerçek bafl dönmesi ve has-
tan›n bafl dönmesi diye tan›mlamaya çal›flt›¤› di-
¤er klinik tablolar ay›rt edilebilir. Hastan›n son
zamanlarda geçirdi¤i hastal›klar, kulland›¤› oto-
toksik ilaçlar, kötü al›flkanl›klar› ve bafl dönmesi-
ne efllik eden di¤er belirtileri de¤erlendirilmelidir.
Tablo 1’de bafl dönmesi olan bir hastan›n anam-
nezine katk›da bulunacak k›lavuz yer almaktad›r.

2. Otolojik muayene

Mikroskop alt›nda kulak zarlar›n›n görünümü
de¤erlendirilir, perforasyon ve ak›nt› olup olma-
d›¤› araflt›r›l›r. Bir kronik otitis media varl›¤›nda
orta kulaktaki hastal›¤›n iç kulak yap›lar›yla ilifl-
kisinin olup olmad›¤›n› de¤erlendirmek için fis-
tül testi yap›l›r. Fistül testinin pozitif olmas› has-
tan›n k›sa sürede ameliyat olmas›n› gerektiren
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bir orta kulak ve buna ba¤l› bir iç kulak sorunu
(labirent fistülü) oldu¤unu gösterir. Fistül testi
özel pnömatik spekulum ile yap›ld›¤› gibi, par-
makla tragusa bast›r›larak havan›n d›fl kulak yo-
lunda hapsedilmesi ve ani bas›nç art›fl› ortaya ç›-
kar›lmas›yla da gerçeklefltirilebilir. Sonuçta labi-
rent s›v›lar›nda oluflan hareket nistagmusa yol
açar ve teflhiste önemli ipuçlar› elde edilir.

3. Nörolojik muayene
a. Kraniyal sinirler: Kafa çiftlerine ait bir

nörolojik defisit olup olmad›¤› araflt›r›l›r. 

b. Serebellar testler: Hasta oturur pozisyon-
da iken kolayl›kla yap›labilecek serebellar test-
lerle asinerji, dismetri, disdiadokokinezi ve rebo-
und gibi belirtiler araflt›r›l›r. Spontan nistagmusu
olan hastan›n gözleri kapat›l›p kollar› öne uzat›l-
d›¤› zaman bir süre sonra kollar›n spontan nis-
tagmusun aksi yönüne kayd›¤› görülür ki buna
past pointing denir ve periferik vestibüler lez-
yonlarda görülür. Spontan nistagmus olmadan
serebellar testlerin pozitif olmas› santral yerle-
flimli bir lezyonu gösterir.

c. Postüral testler: Vücudun postürünü sa¤-
lamak için çeflitli nörolojik mekanizmalar devre-
ye girdi¤i için postüral testlerle k›ymetli bulgular
edinilse de bunlar yorumlanmas› zor testlerdir.
Lezyonun süresi, yani santral kompansasyon ge-
liflip geliflmedi¤i, hastan›n genel sa¤l›k durumu,
motivasyonu, kapasitesi gibi kiflisel faktörler bu
mekanizmalar› etkiler. 

i. Romberg testi: Bu testte hasta ayakta durur-
ken ayaklar› bitiflik, kollar› yanda tutulur. E¤er
stabil ise, hasta emniyete al›narak, gözlerini ka-
patmas› istenir. Vestibüler lezyonlarda lezyon ta-
raf›na düflme gözlenir. 

ii. Unterberger testi: Gözler kapat›l›p kollar
öne uzat›ld›ktan sonra hastan›n yerinde saymas›
istenir ve bir tarafa sapma olup olmad›¤› gözle-
nir. Sapma genellikle spontan nistagmusun aksi
yönüne olur.

iii. Gait (Yürüyüfl): Hasta bir çizgi üzerinde

3-4 metre yürüdükten sonra gözleri kapal› ola-
rak tekrar ayn› çizgi üzerinde yürütülür. Vestibü-
ler lezyonu olan hastada düz çizgiden hafifçe
lezyon taraf›na sapma görülür. Ototoksik ilaç et-
kisi ile bilateral vestibüler hipoaktivitesi olanlar
gözleri aç›kken düz hatta yürüyebilirken, gözle-
rini kapat›nca belirgin denge bozuklu¤u göste-
rip yürüyemezler.

4. Genel sistemik muayene

Hastan›n kardiyovasküler, kronik dejeneratif
veya malign hastal›¤› olup olmad›¤›n› saptamak
için sistemik muayene yap›l›r. Servikal spondiloz
ve buna ba¤l› olabilecek vertebrobaziler yet-
mezlik araflt›r›l›r.

5. Odyolojik muayene

Odyolojik muayene, vestibüler sistem incele-
nirken hastan›n flikâyeti olsun olmas›n, mutlaka
yap›lmas› gereken önemli bir muayene yöntemi-
dir. Saf ton ve konuflma odyometrisi standart ola-
rak uygulan›r. Elde edilen bulgulara göre impe-
dansmetrik testler, supraliminer testler, beyin sa-
p› odyometrisi yap›larak bir periferik vestibüler
lezyonun teflhis edilmesi, yeri, seyri ve tedavisi
hakk›nda oldukça de¤erli bilgiler elde edilebilir.

6. Spontan göz hareketlerinin 
incelenmesi

Spontan göz hareketleri, yani nistagmus teri-
mi oküler pozisyonun dengesizli¤inden kaynak-
lanan bifazik oküler osilasyonlar› ifade etmekte-
dir. Oküler dengesizlik de vestibüler, serebellar,
serebral veya vizüel anormalliklerden kaynakla-
nabilir. Bir nistagmus varl›¤›nda nistagmusun
yönü, süresi, amplitüdü, yavafl ve h›zl› faz h›zla-
r›, ritm, simetri gibi özelliklerin yan› s›ra gözka-
pa¤›, bafl ve bak›fl pozisyonlar›n›n, hiperventi-
lasyonun, vizüel fiksasyonun, karanl›kta bulun-
man›n nistagmusa etkisi saptanarak nistagmu-
sun tipi belirlenir.

Spontan vestibüler nistagmus: Gözlerin yavafl
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bir h›zla bir tarafa kay›p sonra aksi yöne daha
h›zl› bir hareket yapmas›na s›çrama (jerk) nistag-
musu ad› verilir. Yani nistagmusun bir yavafl bir
de h›zl› faz› vard›r ki, h›zl› faz yönü nistagmusun
yönünü belirler. Vestibüler nistagmusun yavafl
faz› vestibüler duyu organlar›ndan kalkan uyar›-
lar ile oluflurken h›zl› faz› gözün pozisyonunu
düzeltmeye yöneliktir ki tamamen santral köken-
lidir. Gözün rotatuar hareketleri tamamen perife-
rik vestibüler sistem taraf›ndan kontrol edildi¤in-
den, rotatuar nistagmus görüldü¤ünde ön planda
periferik vestibüler sistem lezyonu düflünülmeli-
dir. Periferik lezyonlarda oluflan nistagmuslar bir-
kaç gün/hafta/ay içinde kaybolur ve optik fiksas-
yon ile fliddetleri inhibe olurken karanl›kta, göz
kapay›nca ve zihinsel aktivite art›fl›nda fliddetleri
artar. Santral vestibüler lezyonlarda oluflan nis-
tagmuslar ise optik fiksasyondan etkilenmez. 

Nistagmus hastan›n pozisyonu ne olursa olsun
var olup her zaman vertigoya efllik eder ve vesti-
büler bir anormallikte ortaya konulabilecek güve-
nilir, yegâne objektif bulgu olabilir. Kural olarak
akut periferik labirent ve vestibüler sinir lezyon-
lar›nda fliddetli vertigo ve nistagmus görülürken,
kronik lezyonlarda vertigo görülmeyebilir. Bunun
d›fl›nda farkl› özellikleri nedeniyle s›n›fland›r›lan
çeflitli nistagmus tipleri vard›r: Vertikal nistagmus,
periyodik alternan nistagmus, rebound nistag-
mus, latent nistagmus, konjenital nistagmus,
pandüler nistagmus, tahterevalli nistagmusu, dis-
sosiye nistagmus, bidireksiyonel nistagmus, istem-
li nistagmus, gaze-evoked nistagmus.

7. Provokasyonla ortaya ç›kan 
nistagmusun incelenmesi
a. Pozisyon testleri (Dix ve Hallpike 
manevralar›)
Pozisyonel vertigodan yak›nan hastan›n bafl

ve vücudunu belli pozisyonlara getirerek vesti-
büler sistemini uyarmaya ve oluflan nistagmusun
parametrelerini saptamaya yönelik bir testtir. Dix
ve Hallpike manevralar› ile periferik ve santral
pozisyonel nistagmuslar aras›nda tan›ya gidilir.

b. Anguler ve lineer testler

Genel olarak lezyonu lokalize edemeyen, za-
man alan, fazla duyarl› olmayan ve pahal› cihaz
gerektiren bu testler akademik amaçl› olup belli
merkezlerde uygulanmaktad›r. Birçok komplike
testin içinde anguler ivmeli testlerden en standart
olan› ve çok kullan›lan› Barany sandalyesinde ve
ENG cihaz›yla yap›lan rotasyon testidir. Özel ola-
rak haz›rlanan sandalyede oturan hasta standart
ivme ve h›zla kendi etraf›nda çevrilip aniden ve-
ya yavaflça durdurulurken oluflan nistagmus ENG
ile kaydedilir ve uyar›lan semisirküler kanallar›n
tepkileri saptanm›fl olur. Hareketli ve sabit plat-
formlarda hastan›n dengeyi sa¤lay›p sa¤layamad›-
¤›n› kaydeden ve bir aç›dan Romberg testinin da-
ha objektif hali say›labilecek postürografi testleri
de bu s›n›f içine sokulabilir.

c. Kalorik testler

Bu testler, d›fl kulak yolunu de¤iflik ›s›larda
su ya da hava ile irrige ederek labirenti uyarma-
ya ve oluflan nistagmusu gözlemeye yarar. Kob-
rak, s›cak kalorik test, minimal kalorik test, hava
kalorik testi, Dundas Grant hava kalorik testi,
monotermal kalorik test, simultane ve sinuzoidal
kalorik test gibi de¤iflik kalorik test yöntemleri
vard›r. Fakat bu testlerin içinde en kullan›fll› ola-
n› Fitzgerald ve Hallpike taraf›ndan tarif edilen
bitermal kalorik testtir. Di¤erlerinin aksine iki la-
birent hakk›nda da ayr› ayr› bilgi verir.

Elektronistagmografi (ENG) 

Vestibüler testler s›ras›nda oluflan nistagmus-
lar› kaydedip de¤erlendirmeye yarayan ayg›tt›r.
Gözlerin hareketi s›ras›nda kornea ile retina ara-
s›nda oluflan potansiyel fark› göz çevresine yer-
lefltirilen elektrotlar vas›tas›yla kaydedilir. Kayde-
dilen nistagmusun frekans›, amplitüdü, süresi,
bafllang›ç ve bitifl zaman› ölçülür. Yine nistagmu-
sun en iyi de¤erlendirme parametresi olan yavafl
faz h›z› ölçülür. Sakkadik ve pursuit göz hareket-
leri ve optokinetik nistagmus da ENG ile araflt›r›-
l›r. Bu nedenle vestibüler testlerin bir anlam ka-
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zanabilmesi için ENG kullan›lmas› tavsiye edil-
mektedir. Öte yandan say›s›z avantaj› olan ENG
ile vestibüler testlerin yap›labilmesi için pahal›
bir cihaza, deneyimli bir teknisyene, her test için
yaklafl›k 1,5 saate ve sonuçlar› yorumlayabilmesi
için de deneyimli bir otolo¤a gereksinme vard›r.

En s›k görülen bafl dönmesi nedenleri
a. Periferik vestibüler hastal›klar
Bening paroksismal pozisyonel vertigo
(BPPV)

En s›k görülen ve gereksiz yere uzun süre
ilaç kullan›lan bir periferik vertigo nedenidir.
Genellikle otuzlu yafllardan sonra görülen, bafl
hareketleriyle vertigonun ortaya ç›kt›¤› bir klinik
tablodur. ‹flitme ile ilgili belirtiler yoktur. Hasta
yatakta bir taraftan di¤er tarafa dönerken, yuka-
r›ya veya afla¤›ya bak›flta 10-30 saniye kadar sü-
ren ani bafl dönmesinden yak›n›r. Yafll›larda
spontan geliflen bu klinik tablo, daha genç yafl-
larda kafa travmalar›ndan sonra görülebilir.
BPPV’nin nedeni üzerine çeflitli görüfller ileri sü-
rülmüfltür. En çok kabul gören teori, utrikulusta-
ki otokonilerin utrikulus makulas›ndan ayr›l›p
posterior semisirküler kanal ampullas›na düflme-
si ve kupulan›n uyar›lmas›d›r. Belirli bafl hare-
ketleri kupuladaki bu uyarmaya neden olarak
bafl dönmesini bafllat›r. Tan›da dikkatli al›nan bir
anamnez ve ENG ile yap›lan Dix-Hallpike testi
çok önemlidir. Epley, Barbekü, Brand Darof gi-
bi manevralarla tedavi edilebilen, medikal teda-
vi gerektirmeyen ve en s›k rastlanan periferik
vertigo nedenidir.

Meniere hastal›¤›
Epizodik vertigo ataklar›, kulakta bas›nç hissi,

tinnitus ve sensorinöral iflitme kayb› ile karakte-
rize bir hastal›kt›r. Krizlerin süresi birkaç dakika-
dan 24 saate kadar uzanabilir ve hiçbir zaman
bilinç kayb› görülmez. Her iki cinste eflit oranda
görülen hastal›k genellikle 20-30 yafllar›nda bafl-
lar, 60’l› yafllara kadar görülebilir. Olgular›n yak-
lafl›k %20-30’unda hastal›k bilateraldir. Hastal›¤›n
nedeni ve patogenezi hakk›nda kesin yan›tlar

vermek halen mümkün de¤ildir. Endolenfatik
kanal ve kesede bir malabsorbsiyon ve bunun
sonucunda da bir endolenfatik hidrops gelifl-
mektedir. Endolenfatik hidrops, Meniere hastal›-
¤›nda geliflmesi y›llarca süren bir prosestir. Olgu-
lar›n ço¤unda neden ne olursa olsun endolenfa-
tik kanal ve kesede geliflimsel bir anomali vard›r.
Endolenfatik malabsorbsiyon bu zeminde infek-
siyon, fiziksel veya akustik travma, otoskleroz,
vasküler nedenler, Sy, alerji ve otoimmünite gibi
ekstrensek faktörlerin etkisiyle kolayl›kla ortaya
ç›kar. Yaflamsal bir tehlike arz etmeyen bu has-
tal›¤›n tabiat› ve sonuçlar› hakk›nda hastay› bil-
gilendirmek tedavinin esas›n› oluflturur. Medikal
tedavinin farmakolojik yönünü akut kriz tedavi-
si ve sonras›nda öngörülen idame tedavisi olufl-
turur. Kriz esnas›nda hastay› en çok rahats›z
eden vertigo, bulant› ve kusma gibi semptomlar
vestibüler supresanlar (benzodiazepine) ve anti-
emetikler (antikolinerjik, antidopaminerjik, anti-
histaminik) ile giderilirler. ‹dame tedavisinde
amaç, akut vertigo krizlerinin önlenmesi ve iflit-
me kayb›n›n artmamas›d›r. Bu noktada tedaviye
günlük tuz al›m›n›n azalt›lmas› ile bafllan›r (gün-
lük tuz miktar› maksimum 1500 mg). Bunun ya-
n› s›ra kafein, nikotin ve alkol k›s›tlamas› da ge-
rekir. Aç›k havada yap›lan egzersizlerin yan›nda,
Thiazide grubu diüretikler kullan›larak sodyum
absorbsiyonu bloke edilir ve hastalar›n %50’sin-
de semptomlar kontrol alt›na al›nabilir. ‹ç kulak-
ta mikrosirkülasyonu art›rmak için Betahistine,
Pirasetam, Pentoksifilin içeren droglar, hücresel
düzeyde metabolik sorunlar› aflmak için de bir
antiiskemik ajan; Trimetazidine, kalsiyum kanal
blokeri Cinnarisine kullan›labilir. Bu tedavilerin
d›fl›nda Meniere hastal›¤›nda intratimpanik ilaç
uygulamas› da güncel tedaviler aras›nda yerini
alm›flt›r. ‹flitmesi kötü olanlarda orta kulak kavi-
tesine parasentez yoluyla ya da bir ventilasyon
tüpü yoluyla predominant olarak vestibülotoksik
etkili olan aminoglikozid Gentamicine verilir.
‹flitmesi iyi olan olgularda yine ayn› yöntemle
Dexamethasone verilir. Medikal tedavi yöntem-
lerine cevap vermeyen, hastan›n sosyal ve mes-
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leki yaflam›n› bozan inatç› Meniere olgular›nda
de¤iflik türde cerrahi giriflimler uygulanabilir. En-
dolenfatik kese cerrahisi ve günümüzde çok
yüksek oranda vertigo kontrolü sa¤layan vesti-
büler sinir kesileri baflta gelen cerrahi giriflimler-
dir. Özellikle retrosigmoid yolla yap›lan ve iflit-
meyi de koruyan vestibüler nörektomi flu anda
en popüler nörootolojik cerrahi prosedür olma
özelli¤ini korumaktad›r.

Labirentit
Labirentit deyiminden iç kula¤›n mikrobik

ve inflamatuar hastal›klar›n›n tümü anlafl›l›r.
Pürülan, seröz, s›n›rl›, viral, epidemik ve toksik
labirentitlerin tamam› bu bafll›k alt›nda toplan-
maktad›r. Bakteriyel kaynakl› olanlar perilenfa-
tik aral›¤›, viral kaynakl› olanlar ise endolenfa-
tik aral›¤› tutar ve akut safhadaki en önemli or-
tak belirtiler fliddetli bafl dönmesi, bulant› ve
kusmad›r. Hasta bafl›n› k›m›ldatamaz, çünkü
bafl dönmesi nöbetlerini provoke eder. Pürülan
labirentitlerde genellikle hasta tarafta bir koles-
teatomlu kronik otitis media vard›r. 4-6 hafta
içinde bafl dönmesi ve nistagmus tamamen
kaybolabilir, fakat iflitme fonksiyonu da total
olarak yitirilir. Akut devrede yo¤un antibiyote-
rapi gereklidir. Seröz labirentit sürekli bir has-
tal›k olmay›p, k›sa zamanda pürülan labirentite
dönüflür. Çok erkenden tedavi edilebilirse se-
kelsiz iyileflme söz konusu olabilir. Viral labi-
rentitler kabakulak, k›zam›kç›k infeksiyonlar›
s›ras›nda ortaya ç›karak k›sa sürede iflitme kay-
b›na da yol açarlar. Bafl dönmesi birkaç günde

geriler ve kaybolur. Epidemik labirentit ya da
vestibüler nörinit denilen tablonun da viral in-
feksiyonlara ba¤l› oldu¤u san›lmaktad›r. Genel-
likle klinikte vestibüler belirtiler ön plandad›r
ve iflitme sa¤lam kal›r. Kalorik testte etkilenen
tarafta cevap al›namaz. Birkaç haftada bafl dön-
mesi kaybolur. Toksik labirentitler ise Aminog-
likozid grubu antibiyotikler, aspirin, kinin gibi
ilaçlara ve baz› toksik maddelere ba¤l› labiren-
titlerdir. Kullan›lan ilac›n dozuna, verilifl süresi-
ne, yafla ve iç kula¤›n durumuna göre tinnitus,
bafl dönmesi ve iflitme kayb› görülür.

b. Santral vestibüler sistem hastal›klar›
Organizman›n içinde bulundu¤u ortam ile

iliflkisini sa¤layan vestibüler sistem periferik ve
santral olmak üzere iki bölümden oluflur. fiimdi-
ye kadar anlat›lan vertigo nedenleri utrikulus,
sakkulus, semisirküler kanallar, vestibüler sinir
ve vestibüler gangliondan oluflan periferik vesti-
büler sisteme ait hastal›klard›. Santral bölüm ise
pontobulber bölgedeki vestibüler çekirdekler,
buradan bafllayan ikinci nöronlar ve temporal
lob korteksine kadar uzanan ikinci nöron ba¤-
lant›lar›ndan oluflmaktad›r. Üçüncü nöronlar ise
yan›t organlar›, göz kaslar› ve postüral motor
üniteler aras›ndaki ba¤lant›lar taraf›ndan meyda-
na getirilmektedir. Vestibüler sistemin santral bö-
lümünü ilgilendiren nedenlerde, hastalar›n bü-
yük bir k›sm›nda vasküler risk faktörleri söz ko-
nusudur. Bu hastalar genellikle 60 yafl›n üstünde,
aterosklerotik kalp veya periferik damar hastal›¤›
olan olgulard›r. Daha genç olan ve vasküler risk

Tablo 2. Bafl dönmesine yol açan santral nedenler

1. Beyin sap› iskemi ve infarktlar›
2. Demyenilizan hastal›klar; Multipl skleroz, postinfeksiyöz demyelinizasyon
3. Serebellopontin köfle tm; Akustik nöroma, meningioma, kolesteatoma, metastatik tm.
4. Kraniyal nöropati, sekizinci kafa çifti tutulumu
5. ‹ntrensek beyin sap› lezyonlar›; Tm, arteriyovenöz malformasyon, travma
6. Posterior fossaya ait di¤er lezyonlar; Hematom, serebellar infarkt, tm.
7. Epilepsi; Özellikle temporal tip nöbetler
8. Heredofamilial hastal›klar; Spinoserebellar dejenerasyon vs.
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faktörü tafl›mayan olgularda ise öncelikle sere-
bellar hemoraji veya infarkt› düflünülmelidir. Bu
tip serebellar hemoraji ya da infarkt› olan hasta-
larda bazen tek bulgu vertigodur. Etiyolojide
santral patolojiyi düflündüren bir baflka belirti çift
görmedir. Yine dengesizlikten yak›nan bir hasta-
da periferik lezyon söz konusu ise zorlanmakla
beraber hasta yürüyebilir, fakat serebellar lezyon
gibi bir santral problemi olan hastan›n ciddi fle-
kilde denge sorunu yaflad›¤› ve aya¤a kalkama-
d›¤› görülür. Tablo 2’de vertigoya neden olan
santral orijinli nedenler s›ralanmaktad›r.

Vertebrobaziler yetersizlik sendromu
Servikal spondilozda intervertebral disk, faset

eklemleri ve Luschka eklemlerinde dejenerasyon
sonucu osteofitler oluflur. Vertebral arterin bu ya-
p›lara yak›n komflulu¤u nedeniyle bu yap›larda ve
çevresindeki ödemin artere do¤rudan bas›s› ve
ayr›ca disk yüksekliklerinin azalmas› sonucunda
vertebral arterin k›vr›lmas› arterin kan ak›m›n›
azaltabilir. D›flar›dan oluflan bu bas› sonucu ver-
tebrobaziler yetmezlik belirtileri ortaya ç›kar.
Özellikle bafl›n rotasyonu ve hiperekstansiyonun-
da bu s›k›flma daha belirgin hale gelmektedir. Bu-
nun d›fl›nda yafllanma ile oluflan ateroskleroz ve
anomaliler de flikâyetlerin artmas›nda önemli rol
oynamaktad›r. Vertebrobaziler sistemin besledi¤i
alandaki geçici iskemik ataklar birçok disiplini il-
gilendiren belirtilere yol açar. Vertigo ya da den-
gesizlik, iflitme kayb› ve tinnitus, görme bozuklu-
¤u, oksipital a¤r›, tremor, akinezi, düflme ataklar›,
konvülsiyonlar, yüzde uyuflukluklar ve migreni

and›ran ataklar en s›k görülebilen semptomlard›r.
Doppler US ve anjiyografik inceleme kesin tan›ya
götürür. Tedavide medikal olarak antiagreganlar,
vazodilatörler, fizik tedavi ve cerrahi dekompres-
yon düflünülür. Genç popülasyonda neredeyse
hiç görülmeyen bir vertigo nedenidir.
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