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BAÞ DÖNMESÝ
(VERTÝGO)
Baþ dönmesi” ya da yaygýn olarak kullanýlan
“vertigo” terimi bir hastalýk ismi olmayýp denge
sistemindeki çeþitli bozukluklar sonucu oluþan bir
bulgudur.
Denge, iç kulaktaki denge organý, göz ve vücuttaki
kas iskelet sistemindeki sensörlerin koordine
çalýþmasý ile saðlanan kompleks bir mekanizmadýr.
Bu sistemler arasýndaki koordinasyonu saðlayan
da beyindir. Bu nedenle birçok hastalýk karþýmýza ilk
bulgu olarak baþ dönmesi ile çýkabilmektedir. Ýç
kulaktaki denge organýmýz dengenin saðlanmasýndan birincil sorumlu organdýr.
BAÞ DÖNMESÝNÝN NEDENLERÝ NELERDÝR?
Ýç kulak kaynaklý nedenler:
Viral enfeksiyonunun iç kulak tutulumu, iç
kulakta bulunan otolit dediðimiz tozcuklarýn
fizyolojilerinin bozulmasý (pozisyonel baþ
dönmesi), iç kulak sinirinin iltihaplanmasý, iç kulak
sývýlarýndan endolenf diye tabir ettiðimiz iç sývýnýn
miktarýnýn artmasý (Meniere Hastalýðý), orta kulak
iltihaplarýnýn iç kulaðý etkilemesi, iç kulak sinirlerini
tutan tümörler (Akustik Nörinoma ), iç kulak sývý
fistülleri.
Ýç kulak dýþýndaki nedenler: Menenjit, migren,
epilepsi, kardiyak aritmi, beyin tümörleri, kafa
travmalarý, alerjik problemler, servikal nedenler
Hastalar tarafýndan dengesizlik, sersemlik, göz
kararmasý hafif ya da þiddetli dönme gibi farklý
þekillerde ifade edilebilir.
Pek çok farklý etkene baðlý olarak hafif
dengesizlikten çok þiddetli dönme hissine kadar
deðiþen þiddetlerde þikâyet oluþabilmektedir. Baþ
dönmesine neden olan hastalýklarýn cinsine göre

vertigoya eþlik eden bazý belirtiler vardýr. Bunlar
kulak çýnlamasý, bulantý, kusma, terleme, görme
bozukluðu, iþitme kaybýdýr. Santral tipteki
vertigolarda kuvvet kaybý, hissizlik ön plandadýr.
BAÞ DÖNMESÝ TANISINDA NELER YAPILIR?
Baþ dönmesi için ne gibi tetkiklerin yapýlacaðý
muayene sonunda elde edilen bilgilere göre yapýlýr.
Hastanýn vereceði hikaye çok önemlidir. Odyometri
adý verilen ve hem iþitme hem de iç kulak
fonksiyonlarý hakkýnda bilgi veren test uygulanýr.
Pozisyonel testler ve iç kulakla ilgili denge testi
yapýlýr. Ayrýca yine kulakla ilgili bilgisayarlý tomografi
veya manyetik resonans (MR) tetkiki yapýlabilir.
Ancak birçok kulak hastalýðýnda dahi odiometri,
bilgisayarlý tomografi ya da MR' ile bile birþey
görülmemektedir. Bu gibi testler genellikle tümör gibi
daha ciddi problemleri dýþlamak için uygulanýr.
BAÞ DÖNMESÝ TEDAVÝSÝ NASIL YAPILIR?
Tedavideki baþlýca prensip vertigoyu ortaya
çýkaran hastalýðýn lokalizasyonu ve hastalýða neden
olan patolojik durumun bulunmasýdýr. Tedavide asýl
önemli olan nedenin bulunmasýdýr. Neden
bulunduktan sonra, tedavi bu nedene göre yapýlýr.
Baþ dönmesi eðer pozisyonel baþ dönmesi ise
bunun tedavisi Epley manevrasý denen ve
doktor unuzun size muayene masasýnda
uygulayacaðý bazý hareketlerle olmaktadýr. Bu
hareketler iç kulaktaki bazý partiküllerin yerine
oturmasýný saðlamaktadýr.Vertigoya neden olan
hastalýk meniere hastalýðý ise ilaç tedavisi , ilaç
tedavisi yeterli olmadýðý durumlarda özel ameliyatlar
yapýlabilir, vertigonun nedeni tümör ise ameliyat
gereklidir. Herhangi bir enfeksiyon sonucu veya
psikojenik nedenlerden dolayý ortaya çýkan vertigolar
istirahat ve basit ilaç tedavileri ile tamamen düzelir.

