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DENGE

• Oküler sistem

• Vestibüler sistem

• Proprioseptif  sistem

( derin duyu)

3 ayak üstünde duran 
kule

6. duyu olarak tanımlanabilir 

kişinin çevreyle ilişkisini düzenlemede önemli yeri vardır

Denge





VERTİGO

Hastaların, etrafın kendi çevresinde veya 
kendisinin etrafın çevresinde dönmesi  şeklinde 
algıladığı bir hareket illüzyonudur

“Baş Dönmesi” halk terimi, güvensizlik hissi.. 



Acil serviste sık bir başvuru yakınması

Tüm acil servis başvurularında %7 ve üstünde

Değerlendirmesi zor bir “şikayet”
Nonspesifik bir yakınma
Ölçmek ve tanımlamak çok güç



DİZZİNES 

• Mekan oryantasyonun 
bozulup çevresindeki 
eşyaların hareketli olduğu 
izlenimidir.

• Sersemlik,sallanma

Sarhoşluk hissi,yerin 
yükselip      alçalması...

• Hasta kendini hareketli  
boşlukta hisseder.



Akut vertigo özellikle aile hekimleri açısından tanı konması sorun 
yaratabilen tablolardan

Vertigoya neden olan tablolar sıklıkla benign karakterde olsalar 
da, strok gibi akut ve yaşamı tehdit eden nedenler de karşımıza 

çıkabilmekte.

Tersine migrenöz vertigo gibi benign tablolar santral kökenli-
ciddi bir hastalık gibi değerlendirilebilmekte!



VERTİGO

GERÇEK VERTİGOLAR

(Vestibüler Sistem 
Hastalıkları)

• Periferik tip vertigolar

• Santral tip vertigolar

YALANCI VERTİGOLAR

(Vestibüler Sistem Dışı 
Hastalıklar)

Psikofizyolojik  baş 
dönmeleri

Sistemik  hastalıklarda 
görülen  baş  
dönmeleri



PERİFERİK VERTİGOLAR

✓ Benign Pozisyonel Paroksismal Vertigo (BPPV)
✓ Vestibüler Nörinit
✓ Meniere Hastalığı
✓ Perilenfatik fistül
✓ Akut ve Kronik EOM
✓ Kronik Kolesteatomalı OM
✓ Labirentit
✓ Ototoksisite
✓ Labirenter kontüzyona yol açan travma
✓ Doğumsal iç kulak anomalileri
✓ Labirenter iskemi



SANTRAL VERTİGOLAR

✓ Baziller Migren

✓ VBY ’e bağlı TİA

✓MS 

✓Beyin tm

✓Beyin sapı felci

✓Ensefalit

✓ İlaçlar

✓Epileptik nöbetler

✓Servikal spondiloz

✓Kafa travması
✓ ..



ANAMNEZDE ÖNEMLİ NOKTALAR

“Baş dönmesi” ni tarif etmesi

Eşlik eden nörolojik semptom var mı?

Başlangıç paterni nasıl?

Semptomların süresi ne kadar sürüyor?

İşitme semptomları var mı?



Eşlik eden başka semptom var mı?

Kullandığı ilaçlar?

Hastanın geçmiş tıbbi öyküsü?

Kafa travması öyküsü  var mı?



ACABA PERİFERİK VERTİGO MU?

İşitme kaybı,dolgunluk,tinnitus

Kronik kulak akıntısı

Geçirilmiş kulak akıntısı

Barotravma 

Akut viral  enfeksiyonlar



Periferik Vertigonun 6 tipik özelliği

1. Gözler açıkken etraf dönmesi, gözler 
kapalı iken kendi etrafında dönmesi

2. Dönme hissi ani ve şiddetli başlar, dk. 
Saatler içinde azalır

3. Eşlik eden nörovejetatif belirtiler

4. Baş hareketleri ile vertigonun artması

5. Ataklar arasında dengeli dönemlerin 
olması

6. Ani başlaması ve kısa sürmesine karşın 
günlük yaşamı derinden etkilemesi



ACABA SANTRAL VERTİGO MU?

Baş ağrısı

Görsel , duyusal , motor kayıp var mı?

Senkop

Düşünce sürecinde değişikler?

Ani ışıklar ve manzaranın hızlı değişmesiyle 

baş dönmesi



ACABA SİSTEMİK BİR HASTALIK MI?

• İlaç (nöroleptikler, 
antihipertansifler)

• Aritmi

• Yorgunluk

• Hipertansiyon: Baş ağrısı ile birlikte 
başdönmesi 

hipotansiyon: Presenkopal başdönmesi

• hipoglisemi    



Vestibüler Hastalıklarda Vertigo süresi

İşitsel yakınmaların olduğu İşitsel yakınmaların olmadığı

Saniyeler Süren BPPV

Dakikalar süren VBY (1-3dk)

Vestibüler Migren (3-5dk.-
24saat)

Santral Vertigo

Saatler Meniere (20dk.-24saat)

Perilenf fistül (Akut)

Günler Akut Labirentit

Labirent 
Enfarkt/Konküzyon

Vestibüler Nörinit (2-3 gün)

Aylar Vestibüler Schwannom

Ototoksisite

MS (2-4 hf)

Serebellar Enfarkt / 
Hemoraji (4-5 hf)



PERİFERİK
– Ani başlangıç

– Şiddetli

– Genelde 2 haftadan 
uzun sürmez

– Pozisyondan 
etkilenir

– Normal nörolojik 
muayene

– Odituar bulgular 
genelde bulunur

SANTRAL

– Yavaştan başlayıp artar

– Şiddetli olmayan

– Haftalar-aylar boyunca

sürer 

– Pozisyondan az etkilenir

– Nörolojik bulgular eşlik 
eder

– Odituar bulgular yoktur



PERİFERİK

— Bulantı/kusma ciddi

— Dengesizlik orta 
derece

— Bilinç kaybı yok

— Adaptasyon hızlı

SANTRAL

― Bulantı/kusma orta 
derece

― Dengesizlik ciddi

― Bilinç kaybı olabilir

― Adaptasyon yok



Vertigolu hastada muayene

• Vital belirtiler

• Kardiyak Üfürümler 

• Kulak muayenesi

• Göz muayenesi

• Pozisyonel testler 

• Nörolojik muayene



1. ENG

• Gazze testi

• Sakkadik göz hareketleri testi

• Oküler takip testi

• Optokinetik test

• Statik pozisyonel testler

• Dinamik Pozisyonel test (Dix-Hallpike)

• Kalorik test

• Fiksasyon ve supresyon testleri



2. Fistül Testi

3. Sono-oküler refleks aranması

• Tulio fenomeni

4. Rotasyon Testleri

5. Postürografi

6. Konvansiyonel Vestibülo-Spinal testler

a) Romberg

b) İşaret testi (Post-pointing)

c) Yürüme tesleri (Babinski-Weil)



NİSTAGMUS

• Göz kürelerinin istem dışı, ritmik ve 
konjuge hareketleridir.

• Subjektif bir yakınma olan dizzines ve 
vertigonun TEK OBJEKTİF bulgusudur.

• Spontan ve pozisyonel bir nistagmusun 
saptanması vestibüler sistemdeki bir 
bozukluğun işareti gibi alınabilir.



PERİFERİK-SANTRAL

NİSTAGMUS PERİFERİK SANTRAL

Latansı 5-15 saniye Yok

Yönü Horizontal/
rotatuar       

Horizontal/
Vertikal 

(patognomik)

Tipi Hızlı ve yavaş Düzensiz ya da 
eşit fazlı

Yönü Tek yöne Değişken

Şiddeti Vertigo ile  
değişir

Bağımsız

Süresi < 50 saniye > 1 dakika

Yorgunluğu Yorulur Yorulmaz



Önemli noktalar:

• İster aşağı ister yukarı vursun vertikal 
nistagmus santral bir patolojinin varlığını 
gösterir.

• Nistagmus bakış yönüne göre yön 
değiştiriyorsa santral patolojiler söz 
konusudur.

• Nistagmus tek gözde saptanıyor ise veya her 
iki gözde saptanıp hızları farklı ise santral 
patoloji söz konusudur.

• Gözler sabit bir şekilde bir noktaya bakınca 
nistagmus azalıyor veya kayboluyorsa 
periferik patolojiler düşünülmelidir.



torsion

horizontal

vertical



in-torsionex-torsion

nose

leftright

up

down



sağa vuran variable              sola vuran

Simetrik Nistagmus “santral”



SANTRAL VERTİGO

Genellikle belirgin dengesizlik mevcut
Nörolojik bulgular (+)

Hareket illüzyonu ve kusma daha geri planda
Santral nistagmus mevcut (pür vertikal /torsiyonel, 

farklı yönlerde olabilen, optik fiksasyonla
kaybolmayan nitelikte) 

Anamnez periferik/santral ayrımında yardımcı



Bulantı ve kusma periferik vertigolarda daha belirgin-
ön planda

Denge bozukluğu santral vertigolarda daha ön planda. 

Hasta ayakta durabiliyor-yürüyebiliyorsa periferik
nedenler ön planda düşünülmeli

İşitme kaybı, tinnitus, kulakta dolgunluk yada ağrı 
periferik vertigolarda sık.



79 yaşında kadın hasta.

2 yıl önce saniyeler süren vertigo atağı(+)

5 hafta önce otururken ani gelişimli , birkaç 
dakika süren vertigo. 

Bunu takip eden dönemde 3-4 kez 5-10 dk. 
süren vertigo atakları. Bulantı ve denge bzk, 

bulanık görme, konuşmada tutukluk eşlik 
ediyor.



MİGRENÖZ VERTİGO

Migren toplumda kadınlarda %18-29, erkeklerde % 6-
20 ve çocuklarda %4 oranında rastlanmakta

Migrenli hastaların %25 inde vertigo (+)

Migren ve vertigo birlikte bulunma eğilimi gösteren iki 
ayrı klinik antitedir



Migrenöz vertigo; migrenin yol açtığı vestibüler bir 
hastalık

Spontan yada pozisyonel vertigo atakları saniyeler 
yada günler sürebilir

Atak sırasında migrenöz semptomlar mevcut
Prevalansı dizziness kliniklerinde %7, migren 

kliniklerinde %9 olarak bildirilmekte



(1) rekürran vestibular
semptomlar,

(2) International Headache
Society kriterlerine göre migren 

tanısı almak
(3) En azından iki vertijinöz atak 
sırasında aşağıdakilerden en az 
bir migrenöz semptomun eşlik 
etmesi: baş ağrısı, fonofobi, 

fotofobi, scintillating scotoma, 
veya diğer aura bulguları

(4) diğer nedenlerin ekarte 
edilmesi



Vertigolu hastada acil MR ne 
zaman gerekli?

(1) Aşağıdakilerden biri yada birkaçı 
varsa;

(a) Hiperakut başlangıçlı, devam 
eden izole vertigo

(b) Yeni gelişen başağrısının eşlik 
ettiği akut vertigo (öz. Occipital

BA)
(c) Gövde ataksisi, yürüme ataksisi

gibi santral bulguların eşlik ettiği 
akut vertigo tabloları

(d) İşitme kaybının eşlik ettiği, 
Meniere hastalığını 

düşündürmeyen akut vertigo
tabloları



Vertigolu hastada acil MR ne 
zaman gerekli DEĞİL?

(a)Subakut başlangıçlı vertigo
(birkaç dakika yada saat 

içinde)
(b) Eşlik eden nörolojik bulgu ve 

başağrısı/işitme azlığı gibi 
bulgularının olmaması

(c) Santral nörolojik bulgu 
saptanmaması

(d) Akut unilateral periferik
vestibülopatiyi düşündürecek 

bulguların saptanması
(e) Meniere hastalığı için tipik 

olan akut vertigo ve işitme 
kaybının varlığı



PERİFERİK VESTİBÜLER BOZUKLUKLAR

✓ Acil vertigo şikayeti ile gelenlerin  % 85

✓ PVB’da iyileşme olmasa da belirtiler 3-6 
haftada kaybolur, SVB’da kaybolmaz.



BAŞLICA PERİFERİK VESTİBÜLER HASTALIKLAR

• En sık : BPPV(%50), viral nörolabirentit

• Sık     : Meniere hastalığı, Labirent 
travması

• Nadir : Bakteriyel 
enfeksiyonlar,Ototoksisite, Otoimmün 
hast. 



SIK VERTİGO NEDENLERİNİN SÜRESİ

• Saniyeler : BPPV

• Dakikalar : VBY, migren

• Saatler    : Meniere

• Günler      : Vestibüler Nörit, labirent infarktı

• Geçmiyorsa periferik değil !



BENİGN POZİSYONEL PAROKSİSMAL VERTİGO (BPPV )

Utriküler ve sakküler otokoniden kaynaklanan 
kalsiyum karbonat kristalleri (otolit)    

PSSK kupulası 



BPPV – Patogenez    

• Schuknecht, BPPV’nin nedeni olarak
kupulada anormal yoğunluktaki otokonilerin
bulunmasını ileri sürmüştür

• Epley bu anormal otokonilerin özellikle
arka semisirküler kanalın crus longusunda
bulunduğunu söyledi.

• Parsen’in posterior kanalı tıkama ameliyatı
esnasında yoğun otolitlerin kanal içinde
bulunduğu saptandı ve görüntülendi.





BPPV

• Baş hareketleri ile ortaya çıkan vertigo 

– Yukarı bakma 

– Sırtüstü yatma

– Etkilenen kulağa doğru yatma 

• Hareketsiz kalınırsa 1 dakika içinde düzelir

• Baş eski konumuna çevrilirse tekrarlar



BPPV

• İşitme kaybı veya tinnitus yok

• Nörolojik bulgu yok

• Pozitif Dix-Hallpike testi

• Bulantı sık ama kusma görülmeyebilir

• Baş dönmesi genelde kısa sürelidir ( 5-30 saniye) 



Dix-Hallpike Testi



Dix-Hallpike Testi





Dix-Hallpike’te nistagmus

• Birkaç saniyelik latent periyod

• Çoğunlukla rotasyonel

• Bir dakikadan kısa

• Vertijinöz semptomlar (+)

• Test tekrarında: nistagmus ve vertigo 
azalır



TEDAVİ

• Akut dönemde vestibüler 
süpresanlar ? (Benzodiazepam, 
Meklizin)

• Epley manevrası

• Cerrahi; Singular Nörektomi, Posterior kanal tıkanması



BPPV TEDAVİSİNDE EGZERSİZLER

• Epley Manevrası

•Brandt-Daroff Egzersizi 

• Semont Manevrası 



EPLEY MANEVRASI

• Öncelikle Hallpike
tekrarlanarak 
başlama pozisyonu 
tayin edilir

(sağ ya da sol)



Baş arkaya yatırılıp 45 derece çevrilir



Baş 90 derece diğer tarafa çevrilir



Hasta omuzlarını döndürerek başını çevirir ve aşağı bakar



• Hasta baş çevrili 
olarak oturtulur

• Baş karşıya bakar 



Epley Manevrası





Manevra Sonrası Öneriler

1 hafta boyunca;
• İstirahat
• 48 h yarı oturur pozisyonda diğer 5 

gün yüksek yastıkla uyuma
• Yukarı ve aşağı bakma yasağı
• Ani baş hareketlerinden kaçınmak
• Ağır iş yasağı
• Diyet
• 1 hafta sonra kontrol



BRANDT- DAROFF MANEVRASI



Brandt-Daroff Manevrası



SEMONT MANEVRASI



Semont Manevrası



MENİERE HASTALIĞI
( ENDOLENFATİK HİDROPS )

• Aralıklı baş dönmesi (vertigo) atağı

• Dalgalı nörosensöriyel işitme kaybı

• Kulak çınlaması (tinnitus)

• Kulak dolgunluğu 

ile karakterize iç kulaktaki membranöz 
labirentin  hastalığıdır.



ETİYOLOJİ

Endolenfin longitudinal akımının herhangi bir 
sebeple yavaşlaması veya kesilmesi 

Fazla endolenf

Membranöz labirent anatomisinde değişiklik

Perilenf mesafesinin daralması





• İnsidans 50/100.000

• Kadın = Erkek

• Ailesel geçiş %10-20

• İlk semptomlar; 20-60 yaşlar (ortalama 40)



KLİNİK BULGULAR

 Vertigo atakları (%96)

 Tinnitus (%91) 

 Dalgalı nörosensöryel işitme kaybı (%87)

 Kulakta dolgunluk (%74)

 Yüksek sese toleranssızlık (%56)

 Diplakuzi (%43)



Meniere de Vertigo

• 2/3’ ünde ilk bulgu

• 20 dk-24 saat 

• Bulantı-kusma +

• Atak sırasında oryantasyon tam

• Nörolojik defisit yok





• Hastalık ilerledikçe atakların şiddeti artar.

• Gerginlik ve aşırı tuz alımı atakları presipite 
eder.

• İç kulak harabiyetinin yerleşmesiyle atakların 
şiddeti ve sıklığı azalır. 



Hastalığın erken dönemlerinde düşük frekanslarda sensorinöral tip 
işitme kaybı karakteristiktir.

• Dalgalı

• İlerleyici

• Koklear tip işitme kaybı



ODYOMETRİ

• Meniere’de tipik 
odyogram = 2000 
Hz’de pik yapan 
yükselen eğri (tepe 
odyogramı)



TANI

• Hastanın verdiği öykü  
+ klinik veriler

• Eleme yöntemi

• Odyometri

• Elektrokokleografi

• Elektronistagmografi

• Kalorik testler

• Laboratuvar

• Radyoloji



MEDİKAL TEDAVİ

• Diyet + diüretik

• Psikolojik destek

• Vestibüler rehabilitasyon

• Farmakolojik uygulama



DİYET

• Günlük tuz alımı 1500 mg ile sınırlanır. 

• Kafein ve teofilin içeren gıdalar 
(çay,kahve,çikolata vb.) kısıtlanır. 

• Tuzlu et ve balık, tuzlu ekmek, peynir, zeytin, alkol 
kısıtlanır.

• Sigara yasaklanmalı

• Potasyumdan zengin diyet önerilir



DİÜRETİK TEDAVİSİ

• Hidroklorotiazit + triamteren = 3 ay sonra 
değerlendirme

• Tiazid kullanamayanda = Asetazolamid (Diamox tb 2x1)

• Diyet + Diüretik Tedavisi               Semptomlar % 58 



Diüretik Dışı Farmakolojik Tedavi

• Vazodilatatörler (Betahistin HCl, Nikotinik asit)

• Steroid 

• Antihistaminikler (Meklizin ; Antivert = 25 
mg/gün)

• Antiemetikler ve vestibüler süpresanlar 

(Diazepam; Valium = 5 mg x 6)



VESTİBÜLER NÖRİNİT

• Ani başlangıçlı vertigo, bulantı-kusma ve nistagmus

• Genellikle işitme kaybı yok 

• Vestibüler sinir enflamasyonu (Muhtemelen viral)

• Vertigo baş hareketi ile kötüleşebilir!

• Birkaç günde azalarak devam eden şikayetler birkaç 
haftada kaybolur

• Nadiren 1 yıla kadar uzanan dengesizlik hissi



VESTİBÜLER NÖRİNİT

• Odyometri ve radyoloji normal 

• Tanı eleme ile 

• En önemli bulgu tek veya çift taraflı olarak kalorik 
testte görülen azalma yada arefleksidir. 

• Tedavi akut evrede hastayı yatırmak ve semptomatik 
tedavi uygulamaktır.

• Destekleyici tedavi



Dengenizi 
kaybetmemeniz 

dileğiyle


