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Vertigo pārvaldība praksē
STARPTAUTISKĀ VERTIGO AKADĒMIJA

Reibonis ir otrs biežākais neiroloģiskais simptoms, kura dēļ cilvēki apmeklē ārstu. 
Reibonim izšķir divus veidus: vestibulārs jeb vertigo un nevestibulārs jeb pseidovertigo. 
Vertigo iemesls ir vestibulārās sistēmas traucējumi un šim reiboņa veidam piemīt neesošo 
kustību sajūta (paša cilvēka vai apkārtējo priekšmetu kustību, rotācijas sajūta). 
Nesistematizēta reiboņa gadījumā pacients neatzīmē speci�kās kustību sajūtas, bet gan 
raksturo reiboni kā nelabuma sajūtu, šūpošanās sajūtu, apreibuma sajūtu, pirms ģīboņa 
sajūtu utt. Nesistematizēta reiboņa iemesli var būt sirds asinsvadu sistēmas patoloģija, 
hematoloģiskās saslimšanas, redzes traucējumi, jušanas traucējumi, psihoemocionāli 
traucējumi. Svarīgs simptoms, kas var palīdzēt diferencēt reiboņa veidu akūtā stadijā, ir 
nistagms, kas ir raksturīgs vestibulāro traucējumu gadījumā un nav raksturīgs 
nevestibulārā reiboņa gadījumā. 

Vestibulārās sistēmas perifēro daļu veido iekšējā auss un līdzsvara nervs, bet centrālo   
daļu - smadzenītes un vestibulāri kodoli. Ja slimība vai trauma skar kādu no šīm zonām, var 
rasties reibonis, kas bieži kombinējas ar sliktu dūšu/vemšanu, sirdsklauvēm, arteriālā 
spiediena svārstībām. 

Vertigo centrāli iemesli ir: tranzitori išēmiski traucējumi (piem., smadzenīšu artēriju 
asinsrites traucējumi, smadzeņu stumbra išēmija), insulti (stumbra, smadzenīšu, 
vertebrālās artērijas disekcija), pēctraumatiko bojājumu izraisītās smadzeņu patoloģijas, 
smadzeņu veidojumi, vestibulārā migrēna, epilepsija (kortikāls reibonis), izkaisītā skleroze. 
Vertigo perifērie iemesli ir: labdabīgs paroksizmāls pozīcijas reibonis (LPPV), vestibulārā 
nerva iekaisums, Menjēra slimība, labirintīts, perilimfātiskā �stula, iekšējās auss pusloka 
kanālu dehiscence, VIII galvas smadzeņu nerva veidojumi (neirinoma), ototoksisku 
medikamentu lietošana.

Pacienta ar vestibulāro reiboni izmeklēšana ietver neiroloģiskā stāvokļa pārbaudi, acu 
kustību pārbaudi, vestibulookulāro un vestibulospinālo testu veikšanu, otolaringoloģisku 
apskati (otoskopija) un dzirdes pārbaudi. Tāpēc ar recidivējošu un hronisku vestibulārās 
funkcjas traucējumu diagnostiku nodarbojas neirologi un otolaringologi, kuri 
specializējas reiboņu diferenciāldiagnostikā.

Vestibulārās sistēmas anatomiskā lokalizācija neļauj ārstam to viegli apskatīt. Taču zinot 
vestibulārās sistēmas saistību ar redzes orgānu, ir iespējams uzstādīt diagnozi, pētot acu 
kustības. Tāpēc daudzas pārbaudes, izmeklējot pacientu ar reiboni, ir saistītas tieši ar 
redzes orgāna izmeklēšanu. Vestibulāro perifēro traucējumu gadījumos ir raksturīgi skata 
stabilizācijas izmaiņas galvas kustību laikā. Šīs izmaiņas var konstatēt, veicot galvas 
impulsa (grūdiena) testu jeb HIT, kad ārsts liek pacientam �ksēt skatu uz veic ātru galvas 
pagriešanu uz vienu un tad uz otru pusi. Šādu testu var veikt manuāli, taču daudz 
informatīvāks ir video tests. Testa rezultātu uzskata par patoloģisku, ja pacients nespēj 
veikt skata �ksāciju. Latvijā ir pieejami divi videoHIT aparāti (ar vienu no tiem strādā GK 
Neiroklīnikā un LOR Klīnikā, ar otru  -  VCA Neiroklīnikā) un ar šī testa palīdzību var precīzi 
diagnosticēt, piemēram, vestibulārā nerva iekaisumu. Par zelta standartu vestibulāru 
traucējumu diagnostikā tiek uzskatīta videonistagmogrā�ja, kurai ir dažādas 
programmas, kas, piemēram, palīdz precīzi diagnosticēt Menjēra slimību. Ļoti informatīvs 
izmeklējums ir arī muskuļu (acu un kakla) potenciāļu noteikšanas izmeklējums.          
Pasaulē šīs izmeklēšanas metodes tiek plaši izmantotas. Diemžēl, Latvijā šobrīd 
videonistagmogrā�jas veikšana ir ierobežota, taču tuvākā gada laikā sagaidāmas pozitīvas 
izmaiņas. 

Konsultējot pacientu ar pirmreizējo vai recidivējošu reiboni, anamnēze joprojām ieņem 
nozīmīgāku vietu. Ir svarīgi saprast, vai reibonis kombinējas ar audioloģiskām izpausmēm 
(dzirdes zudums, tinnitus, auss aizlikuma sajūta), jo šādiem pacientiem indicēta 
otolaringologa konsultācija. Ja pacientam anamnēzē ir kāda iepriekš diagnosticēta 
neiroloģiskā vai otolaringoloģiskā slimība, vienmēr jāizvērtē, vai reibonis neliecina par šīs 
slimības aktivizēšanos (piem., izkaisītās sklerozes gadījumā, Menjēra slimības gadījumā). 
Ja reiboņa epizodes  kombinējas ar migrēnas lēkmēm, jāizvērtē vestibulārās migrēnas 
iespējamība. Visus pacientus, kuriem reibonis kombinējas ar citām neiroloģiskām 
izpausmēm (galvassāpes, dubultošanās, kādas ķermeņa daļas nejūtīgums vai parēze) 
konsultē neirologs. Bieži reiboņa gadījumā ir nepieciešama gan neirologa, gan 
otolaringologa konsultācija, jo simptomātika var būt līdzīga dažādām saslimšanām 
(piemēram, arī centrālo traucējumu gadījumos var būt dzirdes zudums), kā arī ir 
sastopamas neiroloģisku un otolaringoloģisku patoloģiju kombinācijas (piemēram, 
vestibulārā migrēna un Menjēra slimība).  
Dažreiz var būt samērā grūti diferencēt vai vestibulārus traucējumus izraisījis centrāls vai 
perifērs bojājums, tāpēc izteikta/ilgstoša/recidivējošā/neskaidra reiboņa gadījumos ļoti 
palīdz radioloģiski izmeklējumi (galvas CT un MRI). 

Ārstēšana ir atkarīga no reiboņa iemesla. LPPV gadījumā palīdz speciālu vestibulāru 
manevru veikšana, vestibulopātiju un vestibulārā neirīta gadījumā palīdz vestibulārā 
aparāta adaptācijas vingrinājumi un betahistīna lietošana, smagāka vestibulārā neirīta 
gadījumos var būt nepieciešama arī kortikosteroīdu pielietošana. Vestibulārās migrēnas 
gadījumā palīdz topiramāts, bet Cogan´s sindroma gadījumā – kortikosteroīdi. Menjēra 
slimības gadījumā izvēles medikaments ir betahistīns un tas parasti jālieto ilgstoši. Kaut 
gan insulta ārstēšana ir ārstu-neirologu ziņā, nereti pacienti pēc pārciestiem smadzeņu un 
smadzenīšu infarktiem konsultējas ar otolaringologu saistībā ar persistējošu tinnitu, 
stabilu vai progresējošu dzirdes zudumu un/vai reiboni. Šādiem pacientiem nereti tiek 
ieteikti vestibulāri vingrinājumi un citi rehabilitācijas pasākumi, dzirdes aparātu 
pielāgošana, ilgstoša betahistīna lietošana nelielās devās. Reiboņu gadījumā, lai mazinātu 
sliktas dūšas izpasmes tiek pielietots metoklopramīds. 

Reibonis kā simptoms mēdz būs ļoti daudzveidīgs un pacienti mēdz to izjust un aprakstīt 
ļoti dažādi. Biežākas centrālās ģenēzes patoloģijas, kurām raksturīgs akūts reibonis ir 
insults, no perifērajiem bojājumiem- vestibulārs neirīts. Recidivējošā reiboņa gadījumos 
biežākais centrālais iemesls ir vestibulārā migrēna, biežākais perifērais- Menjēra slimība. 
Ilgstošu persistējošu reiboni parasti izraisa centrāli bojājumi (smadzenīšu patoloģijas, 
bazālo gangliju iesaiste). Savukārt biežu īslaicīgu izteikta reiboņa epizožu iemesls, kuram 
raksturīga reiboņa parādīšanās pie kādas konkrētas kustības, ir labdabīgas paroksizmāls 
pozīcijas vertigo (LPPV), kura iemesls ir iekšējās auss sīku struktūtu (otolītu) migrācija, kuru 
var limitēt ar speciālu vingrinājumu palīdzību. Jāatzīmē, ka LPPV kopumā ir biežākais 
reiboņa iemesls un tā izpausmes var būt arī ļoti izteiktas, kad ar aizdomām par akūtiem 
galvas smadzeņu asinsrites traucējumiem pacients nereti tiek nogādāts neatliekamajos 
medicīnas centros. 

Mēdz būt arī daudz retākas patoloģijas, kuru iemesls bieži vien ilgstoši var nebūt 
diagnosticēts un kas ievērojami pasliktina pacienta dzīves kvalitāti. Piemēram, pusloka 
kanāla dehiscence (raksturīgs defekts iekšējās auss pusloka kanāla sienā), palielināts 
vestibulārais ūdensvads (aqueductus vestibuli) galvas smadzenēs – šādos gadījumos 
reiboņa simptomātika var pastiprināties pacientam šķaudot un klepojot, Cogan´s 
sindroma gadījumā – bez iekšējās auss bojājuma simptomātikas ir raksturīgs arī acu 
iekaisums.
 
Jāatcerās: Ja reibonis kombinējas ar izteiktām akūtām galvassāpēm, samaņas zudumu, 
kādas ķermeņa daļas nejūtīgumu, funkcijas samazināšanos vai nekustīgumu, iepriekš 
nebijušiem redzes traucējumiem (dubultošanās, straujš redzes zudums vienā vai abās 
acīs), runas traucējumiem, apziņas traucējumiem, kā arī izteiktu mokošu vemšanu, 
medicīniskā palīdzība ir jāmeklē nekavējoties.

Pacientam ar pēkšņu dzirdes zudumu vai akūtu tinnitus, pēc iespējas ātrāk nepieciešama 
otolaringologa konsultācija.
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