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ÖZ 

Giriş: Baş dönmesi, acil servise sıkça başvuru nedeni olan ve başvuran olgularda hayat kalitesini düşüren önemli 
bir nöropatolojidir. Son zamanlarda yapılan çalışmalarda vestibüler migren tanımlanmış olup baş ağrısı ve 
vertigonun birlikteliği ilişkilendirilmiştir. Çalışmamızda acil servise baş dönmesi ile başvuran hastalarda vestibüler 
migren insidansının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

Gereç ve Yöntem: Çalışmamız retrospektif ve tek merkezli olarak planlandı. Çalışmaya 1 Haziran 2020 ile 1 
Ocak 2021 arasında baş dönmesiyle başvuran hastalar dahil edildi. Hastaların demografik verileri, özgeçmiş ve 
hastalık öyküleri kaydedildi. İstatistiksel analizde p<0.05 anlamlılık düzeyi olarak kabul edildi. 

Bulgular: Baş dönmesi ile başvuran 104 hastanın, 30’u vestibüler migren olarak belirlendi. Olguların %64,4’ü 
kadın iken, olguların %35,5’i erkekti. Olguların yaş ortalaması 46,25±7,59 (36-78) yıldı. Olguların %37,5’inde mig-
ren öyküsü olduğu, tüm olgulara nörolog değerlendirmesi yapıldı ve bu olguların 30’unun vestibüler migren tanı 
kriterlerini karşıladığı tespit edildi. Vestibüler migren atak sayısının sırasıyla olgularında %53,4’ünde 1 kez, 
%23,3’ünde 2-3 kez ve %23,3’ünde 3’ün üzerinde olduğu görüldü. Yine vestibüler migren saptanan olguların 
%86,7’sinde 24 saatten kısa sürerken, %13,3’ünde 24 saatten uzun süren ataklar şeklinde görüldüğü tespit edildi. 
Olguların 8’i yatırılmış olup bu olguların 3’ünün ise vestibüler migren tanısı aldığı görüldü. 

Sonuç: Vertigo hastalarının atak sırasın acil servise gelmeleri nedeniyle vestibüler migren tanısı sıklıkla atlan-
maktadır. Bu nedenle hem tanı da hem de tedavide gecikmeler olması nedeniyle olguların hayat kalitesi düşmek-
tedir. Acil hekimlerinin vestibüler migren konusunda dikkatli olmaları gerekmektedir.    

 

SUMMARY 

Introduction: Vestibular migraine has been defined in recent studies, and the relationship with dizziness has 
been fully demonstrated. In our study we aimed to determine vestibular migraine incidence in vertigo patients 
admitted to the emergency department.  

Material and Method: Our study was planned retrospectively and as a single center, and patients who presented 
with recurrent vertigo between June 1, 2020 and January 1, 2021 were included. Demographic data, medical 
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history and disease histories of the patients were recorded. In statistical analysis, p <0.05 was accepted as the 
level of significance. 

Results: 30 of 104 patients who presented with vertigo were determined as vestibular migraine. While 64.4% of 
the cases were female, 35.5% of the cases were male. The mean age of the patients was 46.25 ± 7.59 (36-78) 
years. It was found that 37.5% (n = 39) of the cases had a history of migraine, and in the neurologist evaluation, 
only 30 of these cases met the vestibular migraine diagnosis criteria. In vestibular migraine cases, the rate was 
found to be 1 time in 53.4%, 2-3 times in 23.3% and more than 3 attacks in 23.3%, respectively. It was also found 
that 86.7% of the cases with vestibular migraine lasted less than 24 hours, while 13.3% were seen as attacks 
lasting longer than 24 hours. 8 of the cases were hospitalized, and 3 of these cases were found to be cases 
diagnosed with vestibular migraine. 

Conclusion: As vertigo patients often come to the emergency room during the attack, the diagnosis of vestibular 
migraine is often missed. Therefore, the quality of life of the patients decreases due to delays in both diagnosis 
andt reatment. Emergency clinicians should be careful about vestibular migraine. 
 

 

GİRİŞ 

Migren, antik çağlardan beri bilinen karmaşık bir 
nörobiyolojik bozukluktur. Bunun yanında baş 
dönmesi ile baş ağrısı semptomlarının birlikteliği 
sıklıkla ilişkilendirilememiştir. Literatürde de 
1984’ten beri araştırmacılar migren tipi baş ağrısı 
ile baş dönmesi semptomları arasındaki ilişkiyi 
araştırmış ve halenbu durum araştırılmaya de-
vam etmektedir (1,2). Literatürde, bu süreçte baş 
dönmesi ile baş ağrısının birlikteliği birçok kez 
farklı isimler almış ve çoğu hastada bu durum 
vestibülopati, migrene bağlı baş dönmesi ve mig-
ren ilişkili vertigo ile adlandırılmıştır (3). 

Migren ve vertigo popülasyonda çok sık birlikteliği 
görülen iki durumdur. Bu iki durumun birlikteliği 
sık görülse de özellikle auralı migren hastalarında 
vertigonun genel popülasyona göre yaklaşık 3 kat 
fazla olduğu görülmüştür (4). Ayrıca vertigo atak-
larının şiddetli migren hastalarının neredeyse 
yarısında görüldüğü tespit edilmiştir. Bu durumun 
özellikle bening paroksismal vertigo tanısı alan 
çocuklarda vertigonun, auralı migren tanısının bir 
parçası olabileceğini düşündürmüştür (5). Tüm 
bunlar düşünüldüğünde, baş ağrısı ile vertigo 
durumunun birlikteliğini açıklayacak ana patoloji-
nin vestibüler migren (VM)olduğu hipotezi ortaya 
atılmıştır (5).  

Bu patoloji tanımlanmasına rağmen, evrensel bir 
kabul görmüş VM tanımının olmaması, klinik ola-
rak hasta tanımlanmasını engellemiştir. Bunun 
yanında kulak burun boğaz ve nöroloji uzmanla-
rının yer aldığı uluslararası bir topluluk olan 
Barany Derneği, VM tanı kriterlerini geliştirmek 
için çabalamış ve Barany Derneği Vestibüler Bo-
zukluklar Sınıflandırma Komitesi (Committee for 
Classification of Vestibular Disorders of the 

Barany Society) tarafından vestibüler tanımlar 
konusunda fikir birliği yayımlanmıştır (6). 

VM, baş ağrısı ve baş dönmesine neden olabilen 
en yaygın nörolojik patolojilerden biri olmasına, 
yüksek prevalansının olmasına ve tanı kriterleri-
nin tanımlanmış olmasına rağmen halen çok az 
bilinmekte ve tanı konulmaktadır (6,7). Bu duru-
mun nedeni olarak da migren hastalığında tanısal 
semptomların çok fazla olması, atakların yarısına 
yakınına baş ağrısının eşlik etmemesi, nöroloji ile 
kulak burun boğaz kliniklerinin iş birliği içinde 
olmamasından ve acil servis klinisyenlerinin bu 
tanı kriterlerine göre hastaları değerlendirmeme-
sinden kaynaklı olduğu düşünülmektedir. 

Bu çalışmanın amacı, acil servise baş dönmesi 
ile başvuran migren hastalarında VM prevelansı 
saptamak, özellikle acil hekimleri için VM hastalı-
ğına dikkati çekmek ve VM tanı ve tedavi oranını 
artırarak hastaların hayat kalitesini artırmaktır. 

GEREÇ VE YÖNTEM 

Çalışma 1 Haziran 2020 ile 1 Ocak 2021 arasın-
da retrospektif ve tek merkezli olarak planlandı. 
Hastanemizin acil servisine tekrarlayan vertigo 
şikayetiyle başvuran hastalarda vestibüler migren 
insidansı araştırıldı. 

Çalışma İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Atatürk 
Eğitim ve araştırma hastanesi acil servisinde 
planlandı. Acil servise başvuru sayısı günlük orta-
lama 700 hastadır. Hastanemiz, 1100 yatak ka-
pasitesine sahip ve bölgenin en büyük hastanele-
rindendir. Tüm kritik müdahale gerektiren, aort 
diseksiyonu, serebrovaskülerenfarkt, koroner 
anjiografi laboratuvarı gibi ünitelere sahiptir ve 
bölgenin önemli kritik hasta merkezlerinden biri-
dir.  



Çalışmaya tekrarlayan vertigo şikayetiyle başvu-
ran ve çalışma kriterlerini karşılayan hastalar 
dahil edildi. Bu hastalar içinden 18 yaşın altındaki 
hastalar, hamile kadınlar, tanısında intrakraniyal 
kitle, intrakraniyal kanama ve serebrovasküler 
hastalık durumu olanlar hastalar çıkarıldı. Medi-
kal geçmişleri bilinmeyen ya da öğrenilemeyen 
hastalar da çalışmaya alınmadı. 

Çalışma retrospektif olup, hastalara ait veriler 
hasta dosyaları ve otomasyon sisteminden elde 
edilmiş ve tarama sonrasında daha öncesinde 
oluşturulan çalışma formuna kaydedilmiştir. 
Vertigo tanısı alan hastalardan klinik başvuruları 
sırasında gerekli damar yolu açılması ve 
monitorizasyonları sonrasında fizik muayenesi 
yapıldı. Fizik muayene sonrasında hastalardan 
kliniği şüpheli olan hastaların santral vertigo ön 
tanıları dışlanmış olup hastalarda herhangi bir 
intrakraniyal kanama, kitle ya da serebrovasküler 
olay görülmemiştir. Çalışmaya dahil edilen her 
hastanın uzman bir nörolog tarafından değerlen-
dirmesi yapılmış ve bu hastalar içinden vestibüler 
migren olarak düşünülenlerin tanısı nörologlar 
tarafından doğrulanmıştır. Vestibüler migren, 
mevcut kılavuzlarda belirlenen kriterlere göre 
tanımlandı (Tablo 1) (6).  

Tüm hastaların demografik verileri elde edildi. 
Buna yaş, cinsiyet, vital değerleri, komorbid has-
talık öyküleri alındı. Bunlar yanında olguların 
vertigo yanında olan ek şikayetleri, vertigo şika-
yetlerinin ne kadar sürdüğü ve atak sayısı ile 
birlikte hastaların sonlanımları daha önceden 

oluşturulan çalışma formuna kaydedildi. Etik kurul 
onayı üniversite hastanesi etik kurulundan alındı 
(Etik kurul no: 2021-GOKAE-0198). Tüm çalışma 
Helsinki Bildirgesi'ne uygun olarak gerçekleştiril-
di. 

İstatistiksel Analiz 

SPSS 23.0 for Windows® istatistik programı (IBM 
Inc. Chicago, IL, USA) kullanılarak yapıldı. Ta-
nımlayıcı verilerin sunumunda sayı, yüzde, orta-
lama, standart sapma, ortanca, minimum, mak-
simum kullanıldı. Verilerin normal dağılıma uy-
gunluğu Kolmogorov-Smirnov Testi ile değerlen-
dirildi. Kategorik verilerin karşılaştırılmasında 
Pearson ki-kare testi ve Fisher’sExact testi kulla-
nıldı. İki bağımsız sayısal verilerin karşılaştırması 
için T Testi, üçlü sayısal verinin karşılaştırılması 
için Kruskal Walles Testi kullanıldı.  Çalışmada 
anlamlılık düzeyi olarak p<0.05 kabul edildi.  

BULGULAR 

Çalışma kriterlerini karşılayan 104 olgu ile çalış-
ma yapıldı. Olguların %64,4 (n=67)’ü kadın, 
%35,5’i (n=37) erkekti. Tüm olgularda yaş orta-
laması 46,25±7,59 (36-78) yıl iken VM olguların-
da ise yaş ortalaması 36,52±6,97 (28-73) yıldı ve 
anlamlı olarak VM olgularında yaş ortalaması 
düşüktü (p<0.001). Olguların vital bulguları de-
ğerlendirildiğinde nabzın VM olgularında anlamlı 
düşük olduğu görüldü (p=0.004). Diğer vital bul-
gularda anlamlı farklılık yoktu (Tablo 2). 

Tablo 1. VM ya da Olası VM için tanı kriterleri 

Vestibüler migren Olası Vestibüler migren 

A 5 dk ile 72 saat arasında süren 3 orta veya şiddetli ve 
2 şiddetli vestibüler semptomlu en az 5 migren 
epizotu 

A 5 dk ile 72 saat arasında süren 3 orta veya şiddetli ve 
2 şiddetli vestibüler semptomlu en az 5 migren epizotu 

B Uluslararası Baş Ağrısı Bozuklukları Sınıflandırması-
na (ICHD) göre auralı ve aurasız migren öyküsü 
mevcut ya da 

B Vestibüler Migren için B ve C Tanı kriterlerinden sade-
ce birini taşıması 

C Başka bir vestibüler veya ICHD tanısı alma C Vestibüler atakların en az %50’sini içeren bir veya 
daha fazla migren özelliği  

Aşağıdakilerden en az ikisine sahip olan baş ağrısı:  

 Tek taraflı zonklayıcı tarzda, orta veya şid-
detli veya rutin fiziksel aktivite ile artan baş
ağ+rısı olması

 Fotofobi ya da Fonofobi

 Görsel Aura

D Başka bir vestibüler veya ICHD tanısı alma 
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Tablo 2. Olguların hastalık parametrelerinin değerlendirilmesi 

Parametreler Vertigo 

n (%) 

Vestibüler Migren 

n (%) 

p 

Hasta sayısı 104 (100) 30 (28,8)  

Yaş (yıl) 46,25±7,59 (36-78) 36,52±6,97 (28-73) <0.001 

Cinsiyet   

Erkek 37(35,5) 9 (30,0) 

Kadın 67 (64,4) 21 (70,0) 

 

0.171 

Ek Şikâyet   

Fotofobi/Fonofobi 34 (%32,7) 30 (%100,0) 

Bulantı 28 (%26,9) 22 (%73,3) 

Kusma 30 (%28,8) 16 (%53,3) 

Dengesizlik 27 (%25,9) 14 (%46,7) 

Harekete Karşı Hasasiyet 22 (%21,1) 20 (%66,7) 

 

 

 

0.001 

SKB (mmHg) 120,57±30,53 (54-243) 127,18±35,22 (65-243) 0.290 

DKB (mmHg) 68,14±14,86 (45-114) 71,09±23,32 (48-141) 0.414 

Nabız (atım/dakika) 92,59±22,11 (38-180) 85,57±20,73 (38-121) 0.004 

Komorbid Hastalıklar    

Hipertansiyon                  51 (%49) 22 (%73,3) <0.001 

Diyabetes Mellitüs 42 (%40,3) 16 (%53,3) <0.001 

Sigara içme                        48 (%46,1) 18 (%60,0) <0.001 

Koroner arter hastalık     35 (%33,6) 8 (%26,7) <0.001 

 

 

Olgularda baş dönmesi, çevrenin veya hastanın 
çevreyle ilişkili olarak hareket ettiği yanılsaması 
olan vertigo tipi idi. Bunun yanında; baş dönmesi 
ile başvuran hastaların tamamındabaş ağrısı 
şikayetinin de olduğu; %32,7’sinde (n=34) başvu-
rularında ek olarak fotofobi ve/veya fonofobi şika-
yetinin olduğu; %20,1’inin (n=21) ise baş dönme-
sine ek olarak şiddetli dengesizlik, mide bulantısı 
ve harekete karşı belirgin hassasiyet şikayetleri-
nin olduğu görüldü.  Olguların tümüne nörolog 
değerlendirmesi yapılmıştır. Olguların %37,5’inde 
(n=39) migren öyküsü olduğu, yapılan nörolog 
değerlendirmesinde de olguların yalnızca 
30’unun (%28,8) vestibüler migren tanı kriterlerini 
karşıladığı tespit edildi(Tablo 2). 

Sadece vertigo olarak değerlendirilen hastalar ile 
VM tanısı alan hastaların komorbid hastalık du-
rumları incelendi ve VM hastalarında hipertansi-
yonun (HT) ve diabetes mellitüs (DM) hastalık 
öyküsünün vertigo hastalarına göre istatistiksel 
anlamlı daha yüksek oranda olduğu görülürken 
(Sırasıyla p<0.001 ve p<0.001); koroner arter 
hastalık (KAH) öyküsünün ise vertigo hastaların-
da daha fazla oranda olduğu (p<0.001) anlamlı 

olarak bulundu. Ayrıca yine VM olgularında siga-
ra kullanım alışkanlığının vertigo hastalarından 
anlamlı olarak daha yüksek olduğu (p<0.001) 
görüldü (Tablo 2).  

Vertigo ile başvuran hastaların bazılarının tek bir 
atak, bazılarında çok fazla sayıda atak ile baş-
vurduğu görüldü. Tüm olguların %55,7’sinde 
(n=58) atak sayısı 24 saatte 1 kez iken, 
%32,7’sinde (n=34)2-3 kez ve %11,5’inde (n=12) 
24 saatte 3’ün üzerinde vertigo atağı olduğu tes-
pit edildi. VM olgularında ise bu oranlar sırasıyla 
%53,4’ünde 1 kez, %23,3’ünde 2-3 kez ve 
%23,3’ünde 3 üzerinde atak olduğu tespit edildi. 
Atak süresine bakıldığına; tüm olguların 
%82,7’sinde (n=86) atakların 24 saatten kısa 
olduğu ve %17,3’ünde (n=18) atakların 24 saat-
ten daha uzun sürdüğü görüldü. Yine VM sapta-
nan olgularının %86,7’sinde atakların 24 saatten 
kısa sürdüğü görülürken, %13,3’ünde 24 saatten 
uzun süren ataklar şeklinde olduğu tespit edildi. 
Başvuran olguların 8’i (%7,7) yatırılmış olup bu 
olguların 3’ünün VM tanı kriterlerini karşıladığı 
görüldü (Tablo 3). 
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Tablo 3. Olguların hastalık parametrelerinin karşılaştırılması 

Parametreler Vertigo 

n (%) 

Vestibüler Migren 

n (%) 

p 

Baş dönmesi atak sayısı (24 saatte) 

1 58 (%55,7) 16 (%53,4) 

2-3 34 (%32,7) 7 (%23,3) 

>3 12 (%11,5) 7 (%23,3) 

0.787 

0.118 

0.008 

Vertigo Atak Süresi 

<24 saat 86 (%82,7) 26 (%86,7) 

>24 saat 18 (%17,3) 4 (%13,3) 

0.088 

Sonlanım

Yatış 8 (%7,7) 3 (10,0) 

Taburcu 96 (%92,3) 27 (90,0) 

0.042 

lukta olmalı, 5 dakika ile 72 saat arasında sürme-
lidir ve atakların yarısının, baş ağrısı, fonofobi, 
fotofobi ve aura dahil migren ile ilişkili 3 klinik 
özellikten en az ikisiyle ilişkili olması gerekmek-
tedir (11). Çalışmamızda VM olgularının tümünde 
başağrısı,fotofobi ya da fonofobi, %73,3’ünde 
bulantı ve %53,3’ünde kusma mevcuttu. Çalış-
mamızda, elde edilen veriler ile değerlendirildi-
ğinde, olguların %28,8’inde VM tanı kriterlerini 
taşıması nedeniyle VM tanısı konuldu. Geser ve 
ark.’nın yaptıkları çalışmada migren hastalarının 
%20’sinde VM olduğu kanaatine varmışlardır (7). 
Toglia ve ark.’larının yaptıkları çalışmada migren 
hastalarına vestibüler testler yapılmış ve bu has-
taların %80’inde testlerin anormal olduğu sap-
tanmıştır (12). Cass ve ark.’larının yaptıkları ça-
lışmada da migren ile başvuran hastaların 
%22’sinde kalorik testlerin anormal olduğu bildi-
rilmiştir (13). Vitkoviç ve ark.’larının 523 migren 
ve vestibüler semptomları olan olguyla yaptıkları 
çalışmada da hastaların migren hastalıklarının 
periferik vestibüler hipofonksiyondan kaynaklı 
olduğunu tespit etmişlerdir (14). Rzeski ve 
ark.’larının yaptıkları çalışmada ise; migren has-
talarının %54’ünün vestibüler disfonksiyon gös-
terdiği ve bu durumun atak süresi ve sıklığı ile 
ilişkili olduğunu çalışmalarında bildirmişlerdir 
(15). Çalışmamızda literatüre benzer sonuçlar 
elde edilmiştir.   

Klasik migren ve VM arasındaki farklılıklardan biri 
ortalama vertigo süresidir. ICHD tanı kriterlerine 
göre atakların 5 dk. ile 72 saat arasında sürmesi 
gerekir. Oysaki klasik migren hastalarında ataklar 
4 saat ile 72 saat arasında olabilmektedir (15). 

TARTIŞMA 

Vertigo genellikle vestibüler rahatsızlığa bağlı 
hareket halüsinasyonu olarak tanımlanır. Baş 
dönmesi, genellikle, vestibüler sistem işlev bo-
zukluğundan kaynaklanan, daha az tanımlanmış 
bir semptomdur (8). Sıklıkla baş dönmesi ile 
vertigo ilişkilendirilse de vertigo ve migrenin ortak 
bir özelliğidir. Ayrıca bu hastalarda bulantı, kus-
ma, harekete aşırı duyarlılık ve posturalinstabilite 
yine iki patolojide de ortakek bulgulardır.  

VM’de baş dönmesi ataklar halinde gelmekte ve 
ataklar günlerce sürebilmektedir. Fakat araştır-
malar sonucunda vertigo ile başvuran olgularda 
boyun ağrısının da olduğu ve sıklıkla migren 
prodromal döneminde ya da aurasında da bu 
ağrılarıngörüldüğü bildirilmektedir. Yine bu çalış-
malarda, bu durumun aslında migren ile ilişkili bir 
bulgudan öte migrenin bir parçası olduğu belirtil-
mektedir (7,9). Tanısal kriterlerin örtüşmesi ne-
deniyle de klasik migren tanısı ile VM tanısı sık-
lıkla net olarak ayırt edilememektedir(9). VM’nin 
olguların %76,7’sinde baş ağrısı epizotları ile 
birlikte olduğu görüldü. Vertigo ataklarının tanı-
sında önemli yer aldığı; VM olgularında baş ağrı-
sı sıklığından daha fazla oranda vertigo şikayeti-
nin görüldüğü tespit edildi. Bu sonuçlarımız litera-
türü destekler niteliktedir(7,9,10). 

Uluslararası baş ağrısı patolojileri sınıflandırması 
III’te (The International Classification of 
Headache Disorders-ICHD III), VM terimini ta-
nımlanmakta ve migren ile ilişkili olan vestibüler 
semptomlar açıklamaktadır. Bu tanımına göre, 
vestibüler semptomlar orta veya şiddetli yoğun-
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Süre kriterleri, zaman içinde değişmekte ve klinik 
olarak doğru tahmin edilmesi zor olabileceğinden 
bu potansiyel olarak sorunlu bir kriterdir (6,16). 
Çalışmamızda da vertigo süreleri VM olgularında 
daha fazla oranda vertigo hastalarına göre yük-
sek olsa da istatistiksel anlamlılık tespit edileme-
di. Daha fazla olgu ile bu bilginin net olarak açık-
lanabileceği düşünüldü.  

Klasik migrenin neden olduğu vertigonun süresi-
nin iki farklı teori ile açıklandığı görülmekte-
dir.Birincisi Cutrer ve Baloh, dakikalardan saatle-
re kadara uzanan kısa süreli vertigonun, auralı 
migrenden kaynaklanabileceğini öne sürmüşlerdir 
(17). İkinci teori Iseiljazi ve ark.’larının yaptıkları 
çalışmada; 72 saatten fazla süren vertigo atakla-
rının, status migrenozusta olguların 72 saatten 
uzun süren baş ağrısı yaşamalarına benzer bir 
patofizyolojiye sahip olduğu düşünülmüştür (18). 
Bunun yanında olgularda 72 saatten fazla süren 
vertigo atakları olabilir. Bu nedenden kaynaklı 
olarak bazı hastalarda vertigo ataklarının süresi 
yanlış ifade edilmektedir. Fakat 5 dakika ile 72 
saat arasındaki tanı kriterlerindeki madde nede-
niyle bazı VM hastaları atlanabilmektedir. Bu 
nedenle hastalarda vertigonun dikkatlice sorgu-
lanması gerektiği belirtilmektedir. Çalışmamızda, 
VM olgularının %13,3’ünde (n=4) vertigo atağının 
24 saatten fazla sürdüğü tespit edidi. Geri kalan 
VM olgularında vertigo atağının 24 saatten kısa 
olduğu görüldü. 

SONUÇ 

Vertigo hastalarının, sıklıkla atak sırasın acil ser-
vise gelmeleri nedeniyle VM tanısı sıklıkla atlan-
maktadır. Bu nedenle hem tanı da hem de teda-
vide gecikmeler olması nedeniyle olguların hayat 
kalitesi düşmekte ve tekrarlayan gereksiz acil 
servis başvurularının da artmasına neden olmak-
tadırlar. VM tanısı konusunda acil servis hekimle-
rinin özellikle dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu 
çalışmada sıkça tanısı atlanan ve hayat kalitesini 
bozan VM olgularına dikkat çekmek istedik.  

Kısıtlılıklar 

Çalışmamızda bazı kısıtlılıklar bulunmaktadır. 
Bunlardan biri çalışmanın retrospektif olması 
nedeniyle hastane otomasyon sisteminde ve 
dosyalarda olan bilgilerin taranması ile bu çalış-
ma yapıldı. Bu kısıtlılıklarımızdan biridir. Bir diğer 
kısıtlılığımız ise kendi isteği ile hastaneden ayrı-
lan baş ağrısı ve vestibüler semptomları olan 
olguların değerlendirmesi yapılamadığı için veri-
leri eksik kalmış ve çalışma dışı bırakılmıştır. Bu 
olgular arasında VM tanı kriterlerini taşıyan olgu-
ların varlığı da çalışmamız için anlamlı olabileceği 
düşünüldüğünde bu çalışmamız için bir kısıtlılık-
tır. Ancak bu şekilde hasta sayısının çok fazla 
olmaması nedeniyle çalışmamız sonucunu değiş-
tirmeyeceğini düşünmekteyiz.  
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