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ABS TRACT

The co-occurrence between migraine and vertigo has been noticed for a long time 
ago. In recent years, however, growing numbers of epidemiological and clinical 
studies have definitely shown the significant relation between these two diseases. 
Recently, the term “vestibular migraine” is used commonly in studies. Vestibular 
migraine has taken place in appendix in the latest International Headache  Society 
Classification. In this review, epidemiology, clinical features, diagnostic criteria and 
treatment of vesti-bular migraine will be discussed. (Arc hi ves of Neu ropsy chi atry 
2012; 49: 56-59)
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Giriş

Tekrarlayan vertigo atakları ve migren birlikteliğine Liveing 
19. yüzyılda dikkati çekmiştir, konunun tekrar gündeme gelmesi 
ise Kayan ve Hood’un ‘migrenin nörootolojik belirtileri’ isimli 
makalesinden sonradır (1). Bu çalışmada migrenli hastaların %77’ 
sine nörootolojik bozuklukların eşlik ettiği bildirilmiştir (1), ardından 
gelen çalışmalarda migren ve vertigonun birlikteliği vurgulanmıştır 
(2, 3). Migren ve vertigo birlikteliğine dikkat çeken çalışmalardan 
önce de, migren ve vertigo bağlantısı hakkında ipuçları vardı. 
Çocukluğun benign paroksismal vertigosu ve yetişkinlerin benign 
tekrarlayan vertigosu, iyi bilinen migren eşdeğerleridir.  Çocukluğun 
benign paroksismal vertigosu; dengesizlik atakları, anksiyete, sıklıkla 
nistagmus ve kusma ile belirli bir tablodur (4). Sağlıklı çocuklarda 
tekrarlayan bir tablo şeklinde görülür. Vertigo atakları sonlandıktan 
sonra bu çocuklarda migren geliştiği gösterilmiştir (5). Kontrollerle 
karşılaştırıldığında, bu çocukların birinci derece yakınlarında migren 
iki kat artmış oranda görülür (6). Yetişkinlerin benign tekrarlayan 
vertigosu ise uykusuzluk ve duygusal stres ile tetiklenen, kadınlarda 
daha fazla görülen, kendilerinde veya ailelerinde migren öyküsü ile 

belirli bir bozukluktur ve migrenle ortak bazı özellikler gösterir (7).  
Aslında bu klinik tablo yeni bilgilerimiz ışığında vestibüler migren 
olarak da kabul edilebilir.

Son yıllarda yapılan epidemiyolojik çalışmalar migren ve 
vertigonun birlikteliğinin rastlantısal olmadığını göstermiştir (8). 
Klinik ve epidemiyolojik çalışmalar migren ve vertigo birlikteliğini 
kuşkuya yer vermeyecek şekilde göstermiş olmasına rağmen, 
Uluslararası Başağrısı derneğinin ilgisini yeteri kadar çekemediği 
için baş ağrısı sınıflamasında yakın zamana dek yer alamamıştır. 
Ancak son on yıldaki bu konuyla ilgili yayın patlaması sonucu 
yeni yayınlanan sınıflamada apendikste kendine yer bulmayı 
başarabilmiştir (9).  Bunun nedenlerinden biri, baş dönmesi 
olan migrenli hastaların nöroloji ya da kulak burun boğaz kökenli 
nörootologlar, acil hekimleri ve pratisyenler tarafından görülmeleri, 
ilgi alanı baş ağrısı ve migren olan hekimlerin bu hastaları vertigo 
ve “dizziness” yakınmaları için değerlendirmemeleridir . Migren ve 
vertigonun birlikteliğine;  migren ile ilişkili “dizziness” (10, 11), migren 
ile ilişkili vestibülopati (12, 13) vestibüler migren (3) ve migrenöz 
vertigo (14) şeklinde farklı isimler verilmesine karşın, son yıllarda 
‘vestibüler migren’ olarak kullanılmaya başlamıştır. 
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ÖZET 

Migren ve vertigo birlikteliği uzun zamandır bilinmektedir. Ancak son yıllarda artan 
sayıda klinik ve epidemiyolojik çalışmada migren ve vertigo arasındaki anlamlı 
bağlantı net olarak gösterilmiştir. Vestibüler migren adı çalışmalarda ortak olarak 
kullanılmaya başlamıştır. Uluslararası başağrısı sınıflamasında appendikste yer 
almıştır. Bu derlemede vestibüler migrenin epidemiyolojisi, klinik özellikleri, tanı 
kriterleri ve tedavisinden bahsedilecektir. (Nöropsikiyatri Arşivi 2012; 49: 56-59)
Anah tar ke li me ler: Vestibüler migren, vertigo, migren, auralı migren 

Çıkar çatışması: Yazarlar bu makale ile ilgili olarak herhangi bir çıkar çatışması 
bildirmemişlerdir
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Yapılan epidemiyolojik çalışmalarda; yetişkin nüfusta migren 
prevalansı % 16 (15), vertigo prevalansı ise % 7 olarak bildirilmiştir 
(16). Buna göre, genel populasyonun % 1,1’ inde migren ve 
vertigonun rastlantısal birlikteliği beklenir. Neuhauser ve ark 2001 
yılında yaptıkları bir çalışmada; ortopedi polikliniğine başvuran 
200 hastayı ve vertigo polikliniğine başvuran 200 hastayı migren 
ve baş ağrısı açısından incelemişler ve vertigo polikliniğine 
başvuran hastalarda, migren prevalansı % 38, ortopedi polikliniğine 
başvuranlarda ise  % 24 oranında bulunmuştur (14). Aynı çalışmacılar 
2006 yılında yaptıkları toplum tabanlı çalışmalarında vestibüler 
migren prevalansını % 1, vestibüler vertigo ve migren birlikteliğini 
ise % 3,2 olarak bulmuşlardır (17), bu sonuç beklenenden 3 kat 
daha fazladır. Nedeni bilinmeyen tekrarlayan vertigo yakınması 
olan 208 hastanın %87’sinin migren tanı kriterlerini karşıladığı 
görülmüş ve bu hastalardan %70’inin kesin vestibüler migren tanı 
kriterlerini karşıladığı bildirilmiştir (18). Daha küçük sayıda hastayı 
içeren benzer bir grup hastada migren prevalansı kontrol grubu 
ile karşılaştırıldığında 6 kat daha fazla bulunmuştur (19). Benign 
paroksismal pozisyonel vertigo (BPPV) ve Meniére Hastalığı gibi 
diğer iki vestibüler hastalığında epidemiyolojik olarak migren 
ile bağlantılı olduğu bildirilmiştir (20, 21). Prevalansı %1 olan, iş 
gücü kaybı ve yaşam kalitesinde kayıplara neden olan vestibüler 
migrenin tanınması oldukça önemlidir. Yukarıdaki epidemiyolojik 
çalışmaları yapan araştırmacılar bu rahatsızlığın hekimler arasında 
bile az oranda tanındığını bildirmektedir (8). Vertigo yakınması ile 
başvuran, kesin migren tanısı olan bir hastada ya da baş ağrıları 
olan ve migren tanısı konmamış bir hastada, en sık vertigo nedeni 
olan BPPV dışlandıktan sonra ilk önce vestibüler migren akla 
gelmelidir. Tanı öykü özellikleri ve diğer nedenlerin dışlanması ile 
konur. Neuhauser ve ark tarafından kesin ve olası vestibüler migren 
tanı kriterleri önerilmiştir  ve çalışmalarda sıklıkla bu kriterler 
kullanılmaktadır (22). 

Kesin Vestibüler Migren Tanısı İçin Gerekli Kriterler:

1- Tekrarlayan orta  ya da şiddetli baş dönmesi atakları 
2- Uluslararası başağrısı  derneğinin 2004 sınıflamasına göre 

migren tanısı 
3- En az iki baş dönmesi atağına migrenöz baş ağrısı, fotofobi, 

fonofobi, görsel ve diğer auraların birinin eşlik etmesi 
4- Bu tabloya neden olabilecek durumların uygun incelemelerle 

dışlanması gerekir. 
Olası Vestibüler Migren Tanısı İçin Gerekli Kriterler: 

1- Tekrarlayan orta ya da şiddetli baş dönmesi atakları 
2-  Aşağıdakilerden en az birinin olması 

 a-Uluslararası baş ağrısı derneğinin 2004 sınıflamasına 
göre migren tanısı 

 b- en az iki baş dönmesi atağına migrenöz semptom eşlik 
etmesi 

 c- baş dönmesi ataklarının %50‘sinden fazlasına, atak 
öncesi migren tetikleyicilerinin eşlik etmesi: belli yiyecekler, 
uyku düzensizlikleri, hormonal değişiklikler 

 d-Atakların %50’sinden fazlasının migren tedavisine yanıt 
vermesi 

 e- Bu tabloya neden olabilecek durumların uygun 
incelemelerle dışlanması gerekir. 

Aynı araştırıcılar ortalama dokuz yıl izledikleri ve önerdikleri tanı 
kriterlerine göre tekrar değerlendirdikleri hastalarda aynı tanıya 
ulaşmışlar ve bir anlamda tanı kriterlerini tekrar test etmişlerdir (23). 
Daha sonra Bárány Derneği, Uluslararası Başağrısı Derneği Migren 
sınıflama alt komitesi ile birlikte yeni bir sınıflama yayınlamıştır (9). 

Buna Göre Vestibüler Migren Tanısı İçin

A- Orta ve şiddetli 5 dakika ile 72 saat arasında süren vestibüler 
semptomların eşlik ettiği beş atak 

B- Uluslararası başağrısı sınıflamasına göre auralı veya aurasız 
migren tanısı 

C- Aşağıdakilerden birinin en az atakların %50’sine eşlik etmesi 

 1- Aşağıdakilerden en az ikisini karşılayan başağrısı olması-tek 
taraflı yerleşim, zonklayıcı özellik, orta ve şiddetli ağrı özelliği, 
rutin fiziksel aktive ile şiddetlenmesi 

 2- Fotofobi ve fotofobi
 3- Görsel aura
D- Daha net bir vestibüler tanı ya da uluslararası başağrısı 

sınıflama tanısı almaması. 
Olası vestibüler migren tanısı için yukarıdaki A şıkkına ek B- 

yukarıdaki B ve C kriterinin yalnız birinin olması (migren öyküsü 
veya atak sırasında migren özellikleri) C- ise yukarıdaki C şıkkının 
aynısı.  

Uluslararası başağrısı yeni sınıflamasında sadece vestibüler 
migren apendikste yer almaktadır, olası vestibüler migren yer 
almamaktadır. Bárány ve Uluslararası başağrısı derneğinin 
sınıflaması, Neuhauser sınıflaması ile karşılaştırılacak olursa, 
Neuhauser sınıflamasında kesin tanı için 2 atak gerekirken 
yeni sınıflamada 5 atağa çıkmasının tanı kriterlerini daralttığı 
düşünülebilir. Ancak son başağrısı sınıflamasına girebilmesi de 
başarı olarak kabul edilmelidir.

Tanı, ancak iyi öykü aldıktan sonra konulabilir.  Vestibüler migren 
herhangi bir yaşta görülebilir. Kadınlarda daha sıktır. Hastaların 
çoğunda migren daha önce başlar. Bazı hastalarda ise migren 
atakları sonlandıktan yıllar sonra bile görülebilir (22).  Hastalar tipik 
olarak spontan veya pozisyonel vertigo tanımlar. Baş hareketine 
tahammülsüzlük vardır. Baş hareketiyle tetiklenen ya da daha 
kötüleşen, tekrarlayan dengesizlik vestibüler bir soruna işaret eden 
ek bulgulardır (22). Vertigonun süresi saniyelerden saatlere, bazen 
günlere uzayabilir. Bazı hastalarda ataktan sonra düzelme haftalar 
sürebilir. Hastaların %10-30’ unda vertigo tipik migren aurası gibi 5- 
60 dakika sürer (3, 14). Atakların bazılarına baş ağrısı eşlik edebilir 
bazısına eşlik etmez, bazı hastalarda ise vertigoya baş ağrısı hiçbir 
zaman eşlik etmez (10, 14) . Vertigoya foto-fonofobi, görsel ve diğer 
auralar eşlik edebilir (22). Vertigo ve dizziness kompleks görsel 
hareket eden uyaranlar ile de tetiklenebilir (12). İşitme kaybı ve 
tinnitus vestibüler migrende de sık görülmez ancak bildirilen olgular 
vardır (3, 12).

Kesin migren tanısı olmayan hastalarda tanı koymak oldukça 
zordur. Baş dönmesi yakınması ile başvuran hastalardan baş ağrısı 
yakınması olup olmadığına dair iyi bir öykü mutlaka alınmalıdır. 
Ülkemizde migren iyi tanınan bir hastalık değildir, hastalar 
genellikle sinüzit tanısı almaktadır. Denge polikliniğimize başvuran 
baş dönmesi ve dengesizlik yakınması olan her hastada ayrıntılı 
baş ağrısı öyküsü almaktayız. Ailede migren öyküsü ve hastanın 
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kendinde taşıt tutması öyküsü bulunması migren lehine önemli 
ipuçlarıdır.  Çünkü taşıt tutması migren öyküsü bulunan kişilerde 
çok sık karşılaşılan bir yakınmadır (24). Hastanın baş ağrısından 
emin olunamadığı durumlarda migren tanısı için ‘migren ID’ testi 
güvenle kullanılabilir. (24). Migren ID testinin farklı çalışmalarda 
güvenilirliği test edilmiştir (26, 27). 

Hiç vertigo ve dengesizlik yakınması olmayan migren  
hastalarında yapılan iki postürografi çalışmasında sağlam 
kontrollere göre bu hastalarda denge problemi olduğu, aynı hasta 
ve kontrollerin ortalama bir buçuk yıl sonra aynı test bataryası 
ile değerlendirildiği ikinci çalışmada ise, var olan ılımlı denge 
bozukluğunun ilerlediği gösterilmiştir (28, 29). Hangi migrenlilerde 
vestibüler migren gelişme olasılığı olabileceğini bilmek, bu 
hastaların tanı ve tedavisini planlamada oldukça önemli ipuçları 
verebilir. Bu amaçla, vertigo/dizziness veya taşıt tutması olan 
hastaları ‘vestibüler semptomlu migren’ olmayan hastaların ise 
‘vestibüler semptomlu migreni olmayan’ olarak iki gruba ayrılıp 
klinik özelliklerinin incelendiği bir çalışmada bu yakınmaları olan 
hastaların olmayanlara göre daha farklı klinik özellikler gösterdiği 
ve ‘vestibüler semptomlu migren’in migrenin bir alt grubu olabileceği 
öne sürülmüştür (30). Buna göre, ‘vestibüler semptomlu migren’ 
hastaları daha genç, auralı migrenli, migren öyküsü daha uzun, 
aylık baş ağrısı sıklığı daha fazla, fonofobiden daha fazla yakınan, 
menstrüel değişikliklerden ve mevsimsel değişikliklerden daha 
fazla etkilenen, alerji öyküsü ve uyku düzensizlikleri daha fazla olan 
çocuklukta siklik kusma ve tekrarlayan abdominal ağrıları  anlamlı 
olarak daha fazla olan bir grup olarak görünmektedir.

Vestibüler migrenin fizyopatolojisi de net değildir. Akut fazda 
santral vestibüler nistagmus saptanması santral vestibüler işlev 
bozukluğunu düşündürmektedir (31, 32). Migrenin vestibüler 
sistemi nasıl etkilediği bilinmemektedir. Farklı hipotezlerle 
açıklanmaya çalışılmaktadır. İnternal odituar arterin vasospazmı 
periferik vestibüler ve işitsel bulguları, migren BPPV ve Meniére 
hastalığı birlikteliğini açıklayabilir (33). Vertigo, baziler migrenin en 
sık görülen aurasıdır ve yayılan depresyonun klinik eşdeğeridir (3).
Yayılan depresyon, MV’ de kısa süreli vertigo ataklarının nedeni 
olarak düşünülmüştür (3). Migren atağı sırasında salınan kalsitonin 
genine bağlı peptid periferik ve santral vestibüler yapılar üzerinde 
etkilidir ve sinyal işlemlemede bozukluklara yol açabilir (10,34). 
İyon kanalı bozuklarının migrenin fizyopatolojisi ile ilgili olduğu öne 
sürülmüştür.  Paroksismal bozukluklardan olan ailesel hemiplejik 
migren ve epizodik ataksi tip 2 (EA2) de, migren ve vertigo en sık 
görülen yakınmadır ve nedeni kalsiyum genindeki mutasyondur 
(35). Kanalopati santral ve periferik vestibüler işlev bozukluğunu 
açıklayabilir ve vestibüler migreni açıklayabilecek en iyi model gibi 
görünmektedir (31). Ancak aday genlerdeki mutasyonları inceleyen 
çalışmalar olumsuz sonuç vermiştir (36, 37). 

Vertigo yakınması ile başvuran, kesin migren tanısı olan bir 
hastada ya da başağrıları olan ve migren tanısı konmamış bir 
hastada, en sık vertigo nedeni olan BPPV dışlandıktan sonra 
vestibüler migren tanısı akla gelmelidir. Ancak vestibüler migren 
periferik vestibüler etkilenme (BPPV, Meniére hastalığı), santral 
vestibüler etkilenme ve “dizziness” ortaya çıkan non-vestibüler 
psikiyatrik tabloları taklit edebilir. Meniére hastalığı ve vestibüler 

migrenin ayırıcı tanısı özellikle işitme kaybı başlangıçta belirgin 
olmayan olgularda güç olabilir. Vestibüler migren ataklarına tinnitus 
ve kulakta dolgunluk eşlik edebilir ancak genellikle bilateraldir; 
Meniére hastalığında ise unilateraldir (12,38). İşitme kaybının net 
olmadığı olgular atak sırasında ve atak dışı dönemde odyometrik 
inceleme ile takip edilmelidir. Migren ve Meniére hastalığı 
arasındaki ilişkiyi gösteren yayınlar son yıllarda artmıştır (21, 38, 
39, 40). Vestibüler migren olarak takip edilen 75 hastayı kapsayan 
bir çalışmada hastaların %10’unun hem kesin vestibüler migren 
tanı kriterlerine hem de Meniére hastalığı tanı kriterlerine uyduğu 
bildirilmiştir (23). Vestibüler migren ile EA2 migren öyküsü ailede 
tekrarlayan vertigo atakları gibi ortak ve klinik özellikleri paylaşsa 
da EA2 ender görülen otozomal dominant geçişli genellikle 20 
yaşın altında başlayan bir tablodur (41). Baş dönmesi, “dizziness” 
ve migren ile bazı psikiyatrik bozukluklara arasında da ilişki olduğu 
gösterilmiştir (42). 

Vestibüler migrenli hastalar tekrarlayan vertigo atakları dışında, 
bazı çevresel etmenlerin neden olabileceği psikojenik “dizziness” 
atakları tanımlayabilir. 

Vestibüler migrende kanıtlanmış bir tedavi seçeneği 
yoktur, öncelikle migren ataklarının sıklığı azaltılmalıdır. Migren 
tetikleyicilerinden kaçınılması gerektiği, baş ağrısı sıklığı azalınca, 
baş dönmesi ve dengesizlik ataklarının da azalacağı anlatılmalıdır. 
Hastaya migren atağını tetikleyen her şeyin baş dönmesi atağını 
da tetikleyeceği anlatılmalı ve migren tetikleyicileri konusunda 
bilgilendirilmelidir. Vestibüler migrende ataklar hastanın yaşam 
kalitesini etkilediği için profilaksi düşünülmelidir. Ancak kullanılan 
ilaçlarının hepsinin farklı yan etkileri vardır. Denge bozukluklarını 
incelediğimiz polikliniğimizde öncelikle vestibüler migrenli 
hastalarla olası atak tetikleyicileri üzerinde konuşup bir sonraki 
vizitte baş dönmesi ve baş ağrısı çizelgesini değerlendirdikten 
sonra profilaksi kararını vermekteyiz. Atak tetikleyicilerinden uzak 
durulması (açlık, uyku düzensizlikleri, belirli yiyecekler) ve egzersiz 
yapılmasının birçok hastada profilaksiye gerek olmadan atakların 
kontrol altına alındığını gözlemledik. Akut migren atağı uzun 
sürerse 1-2 saatten fazla kısa süreli (en fazla 2 gün) dimenhidrinat 
kullanılabilir. Migren profilaksisi için kullanılan propranolol, 
metoprolol, trisiklik antidepresanlar, pizotifen, flunarizin, topiramat, 
valproik asit ve lamotrijinin etkili olduğu bildirilmiştir (43,44). 
Hastanın yaşam aktivitesine göre uygun profilaktik tedaviye hasta 
ile birlikte karar verilmelidir. Tansiyon öyküsü olan hastalarda 
propranolol öncelikle, uyku problemleri olan hastalarda trisiklik 
antidepresanlar seçilebilir. Flunarizin 40 yaşın üstündeki hastalarda 
kullanılırken her türlü hareket bozukluğuna neden olabileceği için 
dikkat edilmelidir (45). Baziler migrende triptanların kullanılmaması 
önerilse de, triptanların vestibüler migrende kullanılabileceği 
ileri sürülmüştür (8). Plasebo kontrollü randomize bir çalışmada, 
zolmitriptana yanıtın %38, plaseboya yanıtın ise %22 olduğu 
bulunmuş, ancak bu sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı 
saptanmıştır (46). Sürekli “dizziness” yakınması olan hastalarda 
vestibüler rehabilitasyon önerilmektedir (13).

Özetle, vestibüler migren çok sık karşılaşılan bir klinik tablodur. 
Tanı koymak için önce akla gelmesi gerekir. Baş dönmesinin en sık 
ikinci nedeni olduğu için başvuran her hastada düşünülmelidir.
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