Gamze KILIÇ
Uzman Fizyoterapist
Özel Bağcılar Safa Hastenesi
Odyo-Vestibüler Ünite Sorumlusu

VERTİGO REHABİLİTASYONU VE
FİZYOTERAPİSTİN ROLÜ
Vertigo kulağa bağlı baş dönmesi anlamına gelen, her ne kadar periferik
kısmı ile daha çok karşılaşılsa bile santral nedenli olarak da görülebilen baş
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dönmesi ile kendini gösteren bir klinik tablodur.
Uzun yıllar sadece ilaç tedavisi ile tedavi edilebildiği sanılan aslında kronik, kalıcı ve psikolojik bir rahatsızlık olarak görülen vertigo artık günümüzde görüntüleme tekniklerinin genişlemesi ile kulak burun boğaz ve nöroloji
uzmanlarının daha ilgi duyduğu ve tedavisinde de uzmanların gelişebildiği
özel alanlardan biri haline gelmiştir.
Genel olarak üst solunum yolu enfeksiyonu kökenli olmakla birlikte, genetik, travmatik, bazı ilaçların kullanımı gibi yollarla da vertigo atağı gerçekleşebilir. Vertigo kelimesini bir hastalık tabiri olarak değerlendirmek doğru
değildir. Vertigo bir semptomdur. Yani kulağa bağlı bazı hastalıkların bulgularından biridir. Vertigo ile birlikte mide bulantısı, terleme, baş ağrısı gibi
fizyolojik bulgularla birlikte aynı zamanda kalabalıktan rahatsız olmak, yüksekten korkmak, araç tutması, ışığa hassasiyet ya da tamamen karanlıktan
rahatsızlık hissetme en sonunda da dışarı çıkmaktan korkarak sosyal izolasyon eşlik edebilir.
Vertigo ile ilgili bildiğimiz bir diğer konu ise düşmelere neden olmasıdır.
Bilindiği gibi periferik denge üç temel merkez üzerine kuruludur. Bunlardan
sadece bir tanesi iç kulaktır. Gözler ve kaslar dediğimiz proprioseptif sistem diğer iki temelimizi oluşturur. Vestibüler hipofonksiyon, Meniere ya da
BPPV dediğimiz iç kulak hastalıklarında kulak işlemlemede sorun yaşadığı
için kasların ve gözlerin aktivitesi artarak sürdürülmelidir. Vücut bunu gerçekleştiremediğinde denge kayıpları, ayak bileği burkulmaları ve ardından
düşmeler başlar.
Vestibüler rehabilitasyon; baş dönmesi ve denge bozukluğuna yol açan
denge sistemi patolojilerinde hastaların yetersizlik, özürlülük ya da engelliliklerini değerlendirerek, ekip yaklaşımı içerisinde azaltılmasını amaçlayan
egzersiz temelli bir tedavi şeklidir. Yaklaşık 2 ay süren tedaviler 15 günden 2
seneye uzayan geniş bir yelpazededir. Hem hastalığın tipi ve etkilediği bölge
hem de kişisel değişimler bu süreyi değiştirebilir.
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Vestibüler rehabilitasyon uygulayan kişinin sadece kulak fizyolojisi ve
anatomisine hakim olması yetmez. Aynı zamanda kuvvetli bir kas ve sinir
bilgisine de sahip olması gerekir. Bazı hastalarda vestibüler sinir tamamen
iletimini kaybedebilir. O durumda kas kuvveti arttırılarak dengenin korunması ve kişinin yaşam kalitesini koruması hedeflenir.
Bu alanda deneyim sahibi bir fizyoterapist bireysel egzersiz programları
hazırlayarak denge kaybına ve baş dönmesine neden olan esas sorunu ele
alarak üç sistemi de içine alan bir tedavi planlar ve uygular. Üstün bir kas-iskelet sistemi bilgisi ile ağırlık merkezini koruyabilen tüm kasları yeniden
düzgün bir şekilde eğitir. Okulomotor egzersizler dediğimiz egzersiz grubu
ile kulağın yeniden iletimini sağlaması elde edilirken, görme keskinliği yükseltilir ve kas desteği sağlanır. Böylece kişi üç denge merkezinde de destek
alarak uzun yıllar tekrar atak geçirmeden, geçirse dahi nasıl başa çıkabileceği, baş dönmesi esnasında neler yapabileceğini bilerek tedaviden ayrılır.
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