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Vestibüler sistem baYın her iki iç kulakta birbiriyle dik açılar Yeklinde yerleYmiY 
üç yarım daire kanalından, bir utrikül, bir kupula ve vestibüler sinir ile onun 
merkezi sinir sistemi ba�lantılarından oluYmaktadır. Vestibüler sistemden kay-

naklanan uyarılar eYit oldu�unda vücut dengesi sa�lıklı Yekilde korunabilmektedir. La-
birent, vestibüler sinir veya beyin sapındaki santral vestibüler yapıların fonksiyon 
bozuklu�unda ya da kaybında baY dönmesi, bulantı, kusma, dengesizlik yakınmaları ile 
karakterize vertigo oluYmaktadır.  

Vertigo hareket illüzyonunun bir semptomu olup tanı de�ildir. Dengesizlik ve ver-
tigo santral, periferik sinir sistemi, vestibüler sistem, görme ve kardiyovazküler sistem 
bozukluklarında görülebilmektedir. Dolayısıyla vertigo yakınması olan bir hastada tüm 
bu sistemler de�erlendirilmeli, yakınmanın hangi sistemden kaynaklandı�ı ortaya ko-
nulmalıdır. Bu amaçla dikkatli bir öykü alınmalı ve fizik muayene yapılmalıdır.  

 VERTTGOLU HASTAnın DEXERLEnDTRTLMEST  

Vertigo yakınması ile gelen bir hastada öncelikle yapılması gereken bu yakınmanın pe-
riferik vestibüler sistemden mi, santral sinir sistemden mi kaynaklandı�ını saptamaktır. 
Bu amaçla ayrıntılı bir öykü alınmalı, dikkatli bir kulak burun bo�az ve nörolojik mua-
yene yapılmalıdır. KBB ve nörolojik muayene sırasında HINTS (head impulse test, nis-
tagmus, skew test) muayenesi periferik/santral patolojileri ayırt etmede çok de�erlidir.  
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HINTS muayenesi akut vertigoda en pratik ve tanı koydu-
rucu test bataryasıdır. Hastanın durumuna göre daha ileri 
vestibüler testler planlanıp yapılabilir. Clk 8-10 saatten sonra 
difüzyon MR ile akut santral patolojiler tanınabilir.1-3  

 ÖYKÜ 

Bütün hastalıklarda oldu�u gibi öykü en önemli ilk basa-
maktır. Hekime lezyonun tanısı, yeri hakkında bilgi verir. 
Bu nedenle öykü alamaya baYlarken öncelikle hastanın ya-
kınmasını tanımlaması istenmelidir. BaY dönmesi, denge-
sizlik, sallanma, ayaklarının altından yer kayması, bir 
tarafa düYme, ayak altındaki zeminin dalgalanması Yeklinde 
tanımlanabilmektedir. Dengesizlik tek veya tekrarlayan 
ataklar Yeklinde olabilir. Vertigo, sürekli devam eden, ka-
lıcı bir semptom de�ildir. Vestibüler lezyon kalıcı olsa bile 
santral sinir sistemi (SSS) adaptasyon geliYtirmekte ve gün-
ler haftalar içinde yakınmalar azalarak düzelmektedir. Bu 
nedenle öykü alırken sonraki aYama, yakınmaların ne 
zaman ve nasıl baYladı�ı ne kadar sürdü�ü, ortaya çıkaran 
ya da artıran nedenlerin olup olmadı�ı ve eYlik eden di�er 
yakınmalar dikkatlice sorgulanmalı ve kaydedilmelidir. 
BaY dönemsi yakınmasının süresi çok önemlidir. BaY dön-
mesi bir dakikadan kısa, saniyeler sürüyorsa benign pozis-
yonel paroksismal vertiggo (BPPV), perilenf fistülü 
olabilir. Dakikalar ve saatler sürüyorsa Meniere hastalı�ı 
açısından araYtırılmalıdır. Günler, haftalar sürüyorsa vesti-
büler nörit, labirentit, multipl skleroz, beyin sapı veya se-
rebellum enfarktı düYünülmelidir. Dakikalar veya saatler 
süren tek bir vertigo ata�ı vestibüler migreni, labirent veya 
beyin sapının geçici (transient) iskemisini düYündürtmeli-
dir. 4, 5 

 VERTTGOYU ORTAYA ÇıKARAn VE  
ARTıRAn nEDEnLER 

Bütün vertigo yakınmaları baY hareketiyle artar ve hasta 
kendini kötü hisseder. Bu nedenle ço�unlukla hareket 
etmek istemezler. BaY hareketleri ile yakınmalar kötüleY-
miyorsa baYka bir dengesizlik nedeni düYünülmelidir. Yü-
rürken tabelaları okuyamama, karanlıkta dengesizlik 
yakınmalarının artması, osilopsiya bilateral vestibülopati-
nin göstergesi olabilir. BaYın rotasyonuyla tetiklenen ve 
günde birçok kez ortaya çıkan kısa süreli vertigoda BPPV 
veya vestibüler paroksismi düYünülmelidir. BPPV de daha 
çok baYın hiperekstansiyona getirilmesi, yatakta dönme 
gibi durumlarda vertigo ortaya çıkmaktadır. Santral nedenli 
vertigolarda yakınmalar saatler sürebilir.6 

Vertigo öksürük, hapYırma, efor veya yüksek Yiddetli 
sesle ortaya çıkıyorsa (Tullio fenomeni) perilenfatik fis-
tül (ortakulak ile perilenfatik bölge arasında patolojik ba�-

lantı) veya süperior semisirküler kanal dehisansı düYünül-
melidir. Bu iki durumda da beyin omurilik sıvısı (BOS) 
alanından iç kula�a basınç geçiYi olmaktadır. Kafa trav-
ması, barotravma, orta kulak cerrahisi, a�ırlık kaldırırken 
veya kabızlı�a ba�lı ıkınma perilenfatik fistüle neden ola-
bilir.7,8 

 VERTTGO TLE TLT\KTLT SEMpTOMLAR 

Vertigoyla iliYkili birçok semptom etiyolojiyi saptamada 
yardımcı olabilir. Vertebrobasiller inmeye (stroke) ba�lı 
akut vertigoda dizartri, afazi, diplopi, disfaji, fokal güç-
süzlük his kaybı gibi bulgular da görülür. Buna karYın se-
rebellum enfarktlarında vertigo dıYında baYka semptom 
görülmeyebilir. Vertigo ile eY zamanlı lokal boyun a�rısı 
vertebral arter diseksiyonu göstergesi olabilir. Multipl skle-
roz vertigoya neden olabilir, ancak demiyelinize alana göre 
baYka nörolojik bulgularda olabilir. CYitme kaybı, tinnitus iç 
kulak kökenli periferik bir hastalı�ın göstergesi olabilir 
ancak serebellopontin köYe tümörü göz ardı edilmemeli-
dir. Kulak dolgunlu�u, iYitme kaybı ve kulak çınlaması ile 
birlikte vertigo Meniere hastalı�ı göstergesi olabilir. Ku-
lakta basınç hissi ile birlikte yüksek frekanslarda sensöri-
nöral iYitme kaybı travmatik perilenfatik fistül göstergesi 
olabilir. BaY a�rısı, fotofobi ve sonofobi migrenöz vertigo 
(vestibüler migren) göstergesi olabilir. Ayrıca vestibüler 
migrenli hastalarda ataklar sırasında görsel auralarda ola-
bilir. Kesik ve sık sık nefes alıp verme, çarpıntı ve terleme 
bir panik atakta görülse de sıklıkla di�er vestibüler hasta-
lıklarda da sıklıkla görülmektedir.9-11 

 HASTAnın ÖncEKT MEDTKAL ÖYKÜSÜ 

Önceden migren öyküsü olanlarda vertigo nedeni vestibü-
ler migren olabilir.  

Hipertansiyon, diabetes mellitus, sigara içme ve vas-
küler hastalık öyküsü vertebrobaziller iskemi tanısını des-
tekler. Tekrarlayan vertigo ata�ı olanlarda bir veya daha 
fazla risk faktörü olması inme riskini artırmaktadır. Yu-
karda sayılan risk faktörlerinden bir veya iki tanesi olan-
larda sonraki iki yıl içinde inme riski %8, üç veya daha 
fazla risk faktörü olanlarda iki yıl içindeki inme geçirme 
riski %14 olarak bildirilmektedir.12  

Önceki kafa travması öyküsü benign paroksismal po-
zisyonel vertigoya neden olabilir. Kafa travması veya ba-
rotravma daha az oranda perilenfatik fistüle neden olabilir. 
Ailesel vertigo öyküsü olanlarda herediter kanalopati ola-
bilir. Bilinen birkaç ilaç vestibüler (sisplatin, aminogliko-
zitler) veya serebellar (fenitoin) toksisiteye neden 
olmaktadır.7,8,13,14 
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Muayene 

Öncelikle vertigonun periferik ya da santral kökenli oldu-
�unun belirlenmesi için dikkatli bir fizik muayene yapıl-
malıdır. Periferik ve santral vertigo nedenleri aYa�ıdaki 
gibidir. 1 

Periferik Vertigo nedenleri 

T Benign paroksismal pozisyonel vertigo 

T Vestibüler nöritis 

T Herpes zoster otikus (Ramsey Hunt sendromu) 

T Meniere Hastalıo�ı 

T Labirentin kontüzyon 

T Perilenf fistülü 

T Semisirküler kanal dehisansı 

T Cogan sendromu 

T Rekürent vestibülopati 

T Akustik nöroma 

T Aminoglizit toksisitesi 

T Otitis media 

Santral Vertigo nedenleri 

T Vestibüler migren 

T Beyin sapı iskemisi 

T Serebellar infarkt ve kanama 

T Chiari malformasyonu 

T Multipl sklerozis 

T Epizodik ataksi tip 2 

Klinik Özellikler 

Vertigo 

Vertigo, vestibüler disfonksiyonun en önemli semptomu-
dur. Hastalar vertigoyu ço�unlukla hareket illüzyonu ola-
rak yaYar. Hastaların bir kısmı kendisinin hareket etti�ini, 
bir kısmı da çevresinin hareket etti�ini sanır. En sık hare-
ket illüzyonu dönme duygusudur. Ancak sallanma ve 
itilme Yeklinde de tanımlanabilmektedir. Bazı hastalar ise 
vertigo yakınmasını tanımlayamamaktadırlar. Hafif 
dönme, dengesizlik veya oryantasyon bozuklu�u vestibü-
ler sorunlarda olabilir. Di�er yandan bazı hastalarda pre-
senkop, sersemlik, bayılma hissi olabilir. <iddetli vertigo, 
akut santral ve periferik lezyonlarda oluYabilir. Vertigo 
semptomlarına göre daha Yiddetli nistagmusun oldu�u ol-
gularda beyin sapı lezyonu olma olasılı�ı daha fazladır.1,15 

Bulantı ve Kusma 

Bulantı ve kusma hafif veya kısa olmadı�ı sürece akut ver-
tigonun tipik yakınmalardır. BPPV Yiddeti hafif olanlarında 
bile bulantı ve kusma görülmektedir. Kusmanın Yiddetli ol-
du�u olgularda dehidratasyon ve elektrolit kaybı olabilir. 
<iddetli bulantı ve kusma periferik lezyonlarda daha yay-
gındır.16,17 

Postüral ve Yürüyü" Bozuklu*u 

Vertigo hastalarında postüral stabilite bozulabilir. Vesti-
büler çekirdeklerden kaynaklanan uyarılar vestibülospinal 
traktusa ulaYır, böylece yer çekimine karYı koyan kaslar ka-
sılarak postüral duruY korunur. Tek taraflı vestibüler lez-
yonların postüral stabilite üzerindeki etkileri de�iYkendir. 
Santral kökenli vertigoda yürüyüY ve postür periferik kö-
kenli vertigodakinden daha çok bozulur. Bu durum, santral 
patolojilerde denge ve postürden sorumlu di�er yolakla-
rında tutulmasından kaynaklanmaktadır. Periferik kökenli 
vertigo hastaları genellikle yürüyebilmektedirler ancak yü-
rümeye gönülsüzdürler.18,19 

Vestibüler Fonksiyon Bozuklu*unun Di*er Semptomları 

Vestibüler hasarlı hastalarda vertigodan yakınmayabilirler. 
Kronik vestibüler lezyonlarda veya bilateral akut simetrik 
vestibüler bozukluklarda vertigo görülmeyebilir veya daha 
az Yiddette görülebilir. Vestibüler bozuklu�un di�er bul-
guları aYa�ıda sıralanmıYtır.1,2  

Yana Yatma �llüzyonu (Tilt illusion) 

Hasta kendi veya çevresinin vertikal düzlemde dalgalandı-
�ını veya sallandı�ını hisseder. Bu durum genellikle otoli-
tik organ (utrikül ve sakkül) veya onların santral 
ba�lantılarının hasarında görülür. Otolit disfonksiyonunda 
lezyon tarafına düYme veya yürürken lezyon tarafına do�ru 
istem dıYı düYme görülebilir.20 

Drop (Dü"me) Ata*ı 

Hastalar yere do�ru itildi�ini ya da çekildi�ini söylerler. 
Presenkoptan farklı olarak bayılma veya bilinç kaybı 
olmaz. Vestibülospinal refleksler tarafından kontrol edilen 
kaslarda aniden tonus kaybı sonucu oluYur. DüYme ata�ı 
Meniere hastalı�ının nadir klinik tablosudur. Tumarkin’in 
otolitik krizi olarak bilinmekte ve sadece ileri a�ır Meniere 
Hastalı�ı olgularında görülmektedir. Süperior kanal dehi-
sansı ve aminoglikozit toksisitesinde de görülebilir.21,22 

Uzaysal Oryantasyon Bozuklu*u 

Genellikle akut bir vertigo ata�ından düzelen hastalarda 
baYın hızlı çevrilmesiyle kısa süreli uzaysal oryantasyon 
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bozuklu�u olmaktadır. Oryantasyon bozuklu�u özellikle 
baYın lezyon tarafına döndü�ü durumlarda olmaktadır.23 

Osilopsia 

Çevrenin ileri geri hareket etti�i sanılan bir illüzyondur. 
Osilopsia bilateral vestibülopatide görülür ve bilateral ves-
tibülooküler refleks bozuldu�undan hareket sırasında  
bulanık görme olur. Hareket sırasında tabelaları okuya-
mazlar.24 

Vertigo Olmadan Dengenin Bozulması 

Aminoglikozitlerin toksisitesinde oldu�u gibi akut, eY za-
manlı bilateral vestibüler kayıp olanlarda vertigo olmadan 
denge bozuklu�u görülür. Vestibüler asimetri olmadı�ın-
dan vertigo olmaz. Pasif baY hareketleri sırasında osilop-
siya oluYur.25 Özellikle gözler kapalıyken veya karanlıkta 
denge bozulur. Meniere Hastalı�ı ve menenjitten sonra bi-
lateral vestibülopatinin en sık nedeni aminoglikozit toksi-
sitesidir.24  

niStagMuS 

Nistagmus gözlerin ritmik hareketleridir. Birçok tipi vardır. 
Bazı nistagmusların vestibüler sistemden kaynaklandı�ını 
gösteren özellikler vardır.  

Vestibüler sistemin önemli bir rolü vestibüloküler ref-
leks (VOR) aracılı�ıyla baY hareketleri sırasında cisimlerin 
izlenmesini sa�lamaktır. Akut tek taraflı vestibüler lez-
yonlarda vestibüler aktivitede patolojik bir asimetri olur.  
Gözler bir tarafa do�ru yavaYça kayar sonra santral sinir 
sistemi tarafından hızlı düzeltici bir hareketle göz orta hatta 
döner. Bu durum genellikle spontan nistagmus olarak isim-
lendirilir. Spontan nistagmus vestibüler aktivitedeki asi-
metri düzelene kadar veya merkezi sinir sistemi vestibüler 
lezyona adaptasyon geliYtirene kadar devam eder.  

Akut vertigolu hastalarda, hasta karYıya düz bakarken 
nistagmus görülebilir. Lezyon periferik ise hızlı faz sa�-
lam kula�a do�rudur. Hasta sa�lam kula�a do�ru (hızlı 
faza) baktırıldı�ında nistagmusun frekans ve Yiddeti artar.1,2 

Nistagmus Tipleri 

Periferik bir lezyon bir taraftaki tüm yarım daire kanallarını 
tuttuysa horizontal-torsiyonel, mikst nistagmus görülür. 
Horizontal hareket normal kula�a do�rudur, nistagmusun 
torsiyonel fazına bakıldı�ında gözün üst polü sa�lam ku-
la�a do�ru atım yapar. Periferik hastalıklarda nadiren saf 
horizontal nistagmus görülür. Fakat saf vertikal veya tor-
siyonel nistagmus görülmez. Santral patolojilerde nistag-
mus her yöne olabilir.26 

Görsel Fiksasyon 

Periferik lezyonlarda bakıY bir noktaya sabitlendi�inde nis-
tagmus azalır ya da kaybolabilir. Fakat santral bir patolo-
jide genellikle bu azalma veya kaybolma olmaz. 
Videonistagmografi ile spontan nistagmus de�erlendirilir-
ken gözlük içindeki ıYık yakılır hastanın bu ıYı�a bakması 
istenir. Böylece bakıYın sabitlenip sabitlenmedi�i de�er-
lendirilir. Ayrıca Frenzel gözlü�ünü takınca nistagmus Yid-
det ve frekansı artıyorsa bu da hastanın görsel fiksasyon 
yaptı�ını düYündürür. Bu testler patolojinin santral ya da 
periferik kökenli olup olmadı�ını de�erlendirmede önem-
lidir. Fiksasyonun varlı�ı oftalmoskop veya kalem lamba 
ile de de�erlendirilebilir. Bunun için göze ıYık tutulurken 
sırasıyla bir gözü bir kâ�ıt parçasıyla örtüp, açarak da an-
laYılabilir. Fikse olan göz kapatıldı�ında nistagmus artı-
yorsa periferik patoloji göstergesi olabilir.  

Farklı yönlere baktırılarak nistagmusun yön de�iYtirip 
de�iYtirmedi de�erlendirilebilir. Periferik lezyonlarda 
hangi yöne bakılırsa bakılsın nistagmus hep sa�lam kula�a 
do�rudur. Santral patolojilerde bakıY yönüne göre nistag-
musta yön de�iYtirebilir. Ancak yön de�iYtirmiyorsa bu 
santral patoloji olmadı�ını göstermez. Hastaya konverjans 
yaptırıldı�ında nistagmus yön de�iYtiriyorsa bu da santral 
patoloji göstergesidir.1,2,26 

Denge ve Yürüyü" 

Ayakta dururken veya yürürken düYme yönü de vertigo kö-
keni ile ilgili önemli bilgi sa�lar. Ancak Yiddetli vertigo ile 
gelen bir hastaya aya�a kaldırmaya ve yürümeye ikna 
etmek güç olabilmektedir. Periferik lezyonlarda hasta ge-
nellikle lezyon olan kula�a do�ru düYme e�ilimindedir. 
Akut serebellar ataklı hastalar genellikle yürüyemez, dü-
Yerler. Serebellar patolojili hastalarda Romberg testi sıra-
sında sallanma veya düYme yönü de�iYkendir. Denge 
testlerinin duyarlılı�ı gözler kapatılarak, sünger yatak üze-
rinde yürütülerek veya baY hareket ettirilerek artırılabi-
lir.27,28 

Nörolojik Muayene 

Dikkatli bir nörolojik muayene yapılarak vertigodan 
baYka bulguların varlı�ı araYtırılmalıdır. Bu amaçla kara-
niyal sinir, motor, duyusal de�iYiklikler, dismetri, veya 
anormal refleksler araYtırılmalıdır. Yüzde anormal duyu, 
pitozis, ve diplopi bir lateral medüller infarkt göstergesi 
olabilir. Ancak nörolojik muayenenin normal olması sant-
ral bir patoloji olmadı�ını da göstermez. Özellikle sere-
bellumun orta veya inferior lezyonlarında nistagmus ve 
yürüme bozuklu�undan baYka nörolojik bulgu görülme-
yebilir.1 
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�"itme Muayenesi 

Dikkatli bir kulak muayenesi yapıldıktan sonra iYitme test-
leri mutlaka yapılmalıdır. Vertigonun etiyolojisinin ayırıcı 
tanısında çok önemlidir. Hekim hastanın kula�ına e�ilip 
yavaYça fısıldayarak kabaca iYitme hakkında bilgi sa�laya-
bilir. Ya da hekim baY ve iYaret parmaklarını birbirine sür-
terek hastanın iYitip iYitmedi�ini sorgulayabilir. Bunların 
dıYında 512 Hz diyapazon sesini duyup duymadı�ı sorgu-
lanabilir. Weber ve Rinne testleri yapılarak iYitme kaybı 
varlı�ı, tipi araYtırılabilir. Ancak tam bir de�erlendirme için 
odyometri gerekir. Tek taraflı sensörinöral iYitme kaybı 
Meniere hastalı�ı, ani iYitme kaybı gibi periferik lezyon-
ları düYündürür. Tek taraflı sensörinöral iYitme kaybının 
belirgin bir nedeni yoksa santral bir patolojiyi ekarte etmek 
için posterior fossa MR ve BT istenmelidir.1,2 

Dix-Hallpike Manevrası 

Pozisyonel vertigosu olan hastalarda nistagmusun ortaya 
çıkmasını sa�layacak manevralar tanımlanmıYtır. Dinle-
nirken baY dönemsi ve nistagmusu olmayan hastalarda bu 
manevralar çok yararlıdır. Dix-Hallpike manevrası benign 
paroksismal pozisyonel vertigonun (BPPV) en sık nedeni 
olan posterior yarım daire kanalını de�erlendirmek ama-
cıyla yapılır. Ayrıca BPPV’nin daha nadir nedenlerinden 
anterior ve lateral kanalları de�erlendirmek içinde birçok 
farklı manevralar tanımlanmıYtır.  

Bu manevra için hasta oturtulur, baY bir yana 45 de-
rece çevrilir ve hasta geriye do�ru yatırılır ve baY muayene 
masasından 30 derece sarkıtılıp hiperekstansiyona alınır. 
Hasta bu pozisyonda nistagmus kaybolduktan 30 saniye 
sonrasına kadar tutulur. Daha sonra hasta oturtulur ve 30 
saniye süreyle nistagmus gözlenir. Daha sonra di�er taraf 
içinde aynı iYlemler tekrarlanır. Dix-Hallpike manevrası sı-
rasında altta kalan posterior kanal disfonksiyonu de�erlen-
dirilir. Nistagmus, genellikle hasta baYı geriye sarkıtıldıktan 
birkaç saniye sonra ortaya çıkar, 30-50 saniye kadar sürer. 
Nistagmus üst göz kapa�ına do�ru vuran vertikal ve altta 
kalan kula�a do�ru olan rotatuvar iki kısımdan oluYur (ho-
rizontal/roatatuvar). Hasta oturtuldu�unda karYı yöne do�ru 
nistagmus oluYur (reverse nistagmus). Bu manevranın aynı 
taraf için tekrarlanmasıyla vertigo Yiddetinde ve süresinde 
azalma (yorulma) olur. Posterior kanal BPPV için bu testin 
duyarlılı�ı %88 civarındadır.29 

Head Impulse Test (HIT, Head Thrust Test) 

Hasta bilgilendirildikten sonra sabit bir noktaya bakması 
istenir. Hasta baYı iki elle tutulur ve aniden 10-15 derece bir 
tarafa çevrilir. Bu çevirme sırasında gözünü sabit nokta-
dan ayırmaması istenir. Normalde gözlerin hedef noktadan 

ayrılmaması gerekir ve vestibülooküler refleks (VOR) nor-
mal oldu�unu gösterir. Ancak tek taraflı vestibüler nörit 
geçiren hastalarda oldu�u gibi VOR bozulursa gözler baY 
ile birlikte çevrilen yöne do�ru kayar, sonra düzeltici bir 
hareketle (düzeltici sakkad) gözler yeniden hedefe döner. 
Bu durum çevrilen tarafta periferik (iç kulak ya da vesti-
büler sinir) bir lezyonu gösterir. Ancak bu düzeltici sak-
kadlar bazen çok hızlı olur ve gözle görülmeyebilir. Bu 
durumlarda video head impulse test (VHIT) kullanılabilir. 
Vertigo hastalarının de�erlendirilmesinde patolojinin peri-
ferik ya da santral kökenli oldu�unu saptamada HIT %82-
100 özgünlü�e sahiptir. Czole serebellar lezyonlu hataların 
büyük ço�unlu�unda HIT normaldir. Ancak iç kulak veya 
VIII kraniyal sinir infarktına ba�lı olarak ta vertigo oluYa-
bilir.1,2  

Di*er vestibüler belirtiler 

Bu testler sıklıkla statik vestibüler dengesizli�i (spontan 
nistagmus, skew deviasyon, oküler tilt reaksiyonu, sübjek-
tif vizüel vertikal tilt) ve dinamik vestibüler dengesizli�i 
(VOR’un fonksiyonu) de�erlendirmede kullanılır. VOR 
baY hareketleri sırasında bir cismin gözlerle gözlenebilme-
sini sa�lar. VOR de�erlendirilmesinde dört test kullanıl-
maktadır. Bunlar; 

T HIT,  

T Head shaking visual acuity (baY sallama ile görme 
keskinli�i),  

T Post head shaking nystagmus (baY sallama testi son-
rasında nistagmus) ve  

T Kalorik testtir. 

Skew Deviasyon 

Gözlerin vertikal düzlemde yanlıY hizalanmasıdır. Bu pa-
tolojinin bulunması beyin sapına lokalize supranüklear 
(okülomotor nükleusa komYu bölge) patolojiyi gösterir. Bu 
durum ayrıca otolitik oküler refleks dengesizli�i sonucu 
oluYan vestibüler lezyonlarda da görülebilir. Gözlerdeki bu 
vertikal kaymayı test etmek gözler sırayla kapatılarak açı-
lan gözde vertikal veya oblik planda bir kayma olup olma-
dı�ı araYtırılır.  

HINTS Muayenesi   

T HI: Head impulse  

T N: Nistagmus 

T TS: Test of skew 

Bu üç testin yapılması ile hastanın de�erlendirilme-
sine dayalıdır. Bu üç bulgudan herhangi birinin bulunma-
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sına göre de�erlendirme yapılır. Normal HIT, yön de�iYti-
ren nistagmus veya skew deviasyon varlı�ı vertigoya neden 
olan patolojinin santral oldu�unu gösterir.  

Oküler Tilt Reaksiyon 

BaY vertikal olarak aYa�ıda olan göze do�ru e�ri, gözlerin 
üst noktası, aYa�ıda duran göze do�ru rotatuvar kayar.  

Sübjective Vizüel Vertikal Tilt 

Bu durum kova testi ile araYtırılabilir. Tabanına düz bir çizgi 
çizilmiY bir kovanın içine bakan hastanın bu çizgiyi tam ver-
tikal planda tutması istenir. Kovanın tabanının dıY kısmı 
gönye ile iYaretlenir. Kovanın tabanının dıY kısmına bir sar-
kaç iple ba�lanır. Normalde hasta içteki çizgiyi tam vertikal 
planda tutarken sarkaç sıfır dereceyi gösterir. Böylece iç 
çizgi orta hatta tutulmaya çalıYılırken dıYtaki sarkacın sıfır 
dereceden ne kadar saptı�ına bakılarak tilt yönü ve derecesi 
hesaplanır. Periferik vestibüler sistem veya akut santral pa-
tolojilere ba�lı olarak bu patoloji görülebilir.  

Head shaking visual acuity (ba" sallama ile görme keskinli*i) 

Hasta rahatlıkla okuyabildi�i bir mesafeden göz muayene 
kartındaki yazıyı okurken baY hareket ettirilir ve kartı oku-
ması istenir. Hasta baYın hareket ettirilmesiyle hareketsiz 
halinden dört veya daha fazla satırı okuyamazsa VOR za-
yıflı�ını düYündürür. 

Head Shaking Nistagmus 

Hastanın gözleri kapalıyken veya Frenzel gözlü�ü takılıy-
ken baY sa�a sola 15-40 saniye süreyle sallanır. Bu hare-
ketler iki taraftaki horizontal yarım daire kanallarını uyarır. 

Bu hareketler serebellumda depolanır ve baY sallama dur-
durulduktan sonra yavaYça azalır. BaY sallama durduktan 
sonra hastanın gözlerini açması ve tam karYıya bakması is-
tenir. Normalde iki taraftaki uyarı eYit oldu�undan nistag-
mus görülmez. Tek taraflı labirentin bir hasar varsa sa�lam 
taraf do�ru nistagmuıs görülür. Santral patolojilerde ise 
lezyon tarafına do�ru nistagmus görülür.1 

Kalorik Test  

Normalde dıY kulak yoluna vücut sıcaklı�ının 7oC altında 
(30 oC) veya üstünde (44 oC) su verildi�inde kalorik uya-
rıya neden olmaktadır. Vestibüler sistemin kalorik olarak 
uyarılmasıyla so�uk su verilen tarafın karYı yönüne, sıcak 
su verilen kula�ın aynı yönünde nistagmus oluYur. Sıcak 
ve so�uk su ile uyarı oluYmuyorsa bu kulakta hipofonksi-
yondan söz edilebilir. Ayrıca vestibüler sinir kökünün me-
dullaya girdi�i bölge lezyonlarında da kalorik yanıt 
azalabilir.1 

gÖRÜntÜLeMe teStLeRi  

Muayene bulguları vertigonun santral bir nedenini veya 
akustik nöromayı düYündürüyorsa Beyin MR’ı çekilmeli-
dir. Akut sorunları erken tanıyabilmek için difüzyon 
MR’da istenmelidir. Serebellar kanama düYünülen olgu-
larda erken dönemde kraniyal BT’de yararlı olabilmekte-
dir. Genç bir hastada akut dirençli vertigo ve nistagmus 
varken baYka nörolojik bulgu veya semptom yoksa, mua-
yene bulguları periferik bir patolojiyi düYündürüyorsa 48 
saat içinde durumunda düzelme oluyorsa hemen görüntü-
leme testi yapmaya gerek yoktur. Ancak muayene bulgu-
ları periferik bir patolojiyi düYündürmüyorsa santral sinir 
sistemi MR istenmelidir.1,2
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