
ERTIGO V
I
A

NTERNATIONAL
V
I
ACADEMY20 22

2022. gada 18. oktobris

2022. gada decembrī
BET-2022-0383

Dr. Jeļena Peretjatko,
VCA Neiroklīnika,
Otolaringoloģe

Vertigo pārvaldība praksē
STARPTAUTISKĀ VERTIGO AKADĒMIJA

Vestibulāru traucējumu diferenciāldiagnostika mēdz būt komplicēta un parasti ietver 
biežāk sastopamas patoloģijas - labdabīgu paroksizmālu pozīcijas reiboni jeb LPPV, 
Menjēra slimību un vestibulāru neirītu. Taču gadījumā, ja pacientam ir kāds no retākiem 
iemesliem, dažreiz paiet ilgs laiks pirms tiek uzstādīta precīza diagnoze. Kā piemēru 
mazāk zināmam patoloģijām var minēt tā saukto trešo mobilo logu sindromu. Šī 
sindroma pamatā ir iekšējās auss anomālijas, visbiežāk, augšējā pusloka kanāla 
dehiscence. Pacienti ar trešo mobilo logu sindromu var sūdzēties par pasliktinātu dzirdi, 
diskomfortu ausī, vibrācijas sajūtu ausī vai pulsējošu tinnitu, var būt nepatika pret 
skaļām skaņām, reiboņa epizodes. Visas iepriekš minētas sūdzības negatīvi ietekmē 
spēju veikt ikdienas aktivitātes, arī �ziskās aktivitātes un pacienta dzīves kvalitāte 
kopumā pasliktinās, var būt arī pasliktināta apetīte. Trešo mobilo logu sindromu var 
konstatēt, veicot augstās izšķirtspējas CT deniņkaula piramīdām. Šiem pacientiem var 
palīdzēt auss mikroķirurģiskā operācija, pēc kuras sūdzības var pilnībā izzust. Tāpēc, ja 
Jūsu praksē ir pacients ar augstāk minētām sūdzībām, ir vērts aizdomāties par trešo 
mobilo logu sindromu un pacientu vēlams nosūtīt pie otolaringologa diagnozes 
precizēšanai. Jāatcerās gan, ka ir arī pacienti, kuriem ir dažādas iekšējās auss iedzimtas 
dehiscences, kuras atbilst trešo mobilo lodziņu sindromam, taču pacienti ir 
asimptomātiski, tāpēc par operācijas lietderību (izvērtējot katra konkrēta pacienta 
gadījumu) lems speciālists.

Svarīgs vestibulāro traucējumu simptoms ir nistagms. Izprotot nistagma rašanās 
mehānismus, izvērtējot tā parametrus, ārsts var diferencēt vestibulārus perifērus 
bojājumus (patoloģija iekšējā ausī un/vai vestibulārā nervā) no vestibulāriem centrāliem 
bojājumiem (smadzenīšu, vestibulāro kodolu bojājums) vai pat precīzi uzstādīt topisku 
diagnozi. 

Ir dažas pazīmes, kas var palīdzēt primārās aprūpes ārstam aizdomāties par to, ka 
pacienta sūdzību iemesls lokalizējas iekšējā ausī. Piemēram, ja uzspiežot pacientam uz 
tragus, parādās reibonis un nistagms – pacientam ir iekšējās auss patoloģija tajā pusē, 
kurā tika uzspiests uz tragus. 

Iekšējā auss sastāv no gliemeža (atbildīgs par dzirdi) un labirinta (nodrošina  līdzsvaru). 
Labirintu savukārt veido trīs pusloka kanāli un tā saucamie otolītu orgāni (sacculus un 
utriculus), kas satur sīkus kalcija karbonāta kristālus. Ja šie kalcija karbanātu kistāli jeb 
otolīti no otolītu orgāniem nonāk nepareizajā vietā, rodas labdabīgs paroksizmāls 
pozīcijas reibonis (LPPV). Pacientiem ar LPPV ir sūdzības par reiboni, kas parādās pie 
straujākām kustībām (īpaši pie straujiem galvas pagriezieniem) un ķermeņa pozīcijas 
maiņas (piemēram, pagriežoties naktī no viena sāna uz otru). Šādiem pacientiem būtu 
jāveic Dix-Hallpike tests. To veic šādi – pacientu apsēdina, tad pacienta galvu ātri pagriež 
45 grādu leņķī uz tās auss pusi, kuru uzskata par bojātu un strauji nogulda tā, lai galva 
būtu nolaista zemāk par ķermeņa pozīciju. Pacientiem ar LPPV šis tests ir pozitīvs– tas ir 
parādās reibonis un nistagms. LPPV ir biežākais perifēru vestibulāru traucējumu veids, 
bet tas būtu jādiferencē no augšējā pusloka kanāla dehiscences, kas ir biežāka trešo 
mobilo logu sindroma izpausme. LPPV ārstē ar spieciāliem vestibuāriem manevriem, 
visbiežāk pielieto Epley manevru. Augšējā pusloka kanāla LPPV ārstē ar Yacovino 
manevru, kad pacientu no sēdus pozīcijas strauji nogulda guļus pozīcijā ar atliektu galvu 
un šādā pozīcijā nogaida līdz beigsies sūdzības par reiboni un izzūd nistagms, tad 
pacientu paceļ sēdus pozīcijā un galvu nedaudz noliek uz priekšu (pietuvinot zodu 
krūšu kurvja priekšējai sienai). Izšķir arī modi�cētu Yacovino manevru, kad pacientu no 
sēdus pozīcijas nolaiž lejā ar par 30 grādiem atliektu galvu uz aizmuguri un tad pieceļ 
pacientu sēdus ar taisnu galvu. Ir iespējami arī citi vestibulāri manevri, ko parasti veic 
speciālisti, kuri specializējas šādu patoloģiju diagnostikā un ārstēšanā (otoneirologi, 
otolaringologi vai neirologi). Ja pēc manevru veikšanas pacienta stāvoklis uzlabojas, 
droši var uzstādīt LPPV diagnozi. Jāatcerās, ka eksistē arī tā saucamais centrāls pozīcijas 
nistagms un centrāls pozīcijas reibonis, kad sūdzības ir ļoti līdzīgas LPPV, taču patoloģija 
lokalizējas CNS.

Ja pacientam reibonis parādās strauji pieceļoties, nav redzes traucējumu, kā arī reiboņa 
ilgums nav liels (līdz 2 minūtēm), diferenciālā diagnoze visbiežāk ir starp labdabīgu 
paroksizmālu pozīcijas reiboni un ortostātisku reiboni. Šādos gadījumos ļoti svarīgi 
ir pajautāt pacientam, “vai sūdzības parādās arī tad, kad Jūs apguļaties” – ja pacients 
atbild “jā” – ir pamatotas aizdomas ir par LPPV. 

Fobiskam posturālam reibonim ir raksturīgs tas, ka pacients no rīta jūtas labāk, bet 
vakarā sūdzības par reiboni ir izteiktākas. 

Ja pacients ar akūtu unilaterālu vestibulopātiju pēc sākotnējās stāvokļa uzlabošanās uz 
terapijas fona atzīmē pasliktināšanos – jāatcerās par iespējamību, ka attīstījās vai nu 
otolītu patoloģija (LPPV, kas, piemēram, sastopama līdz pat 50% pacientu ar akūtu 
vestibulāru neirītu) vai arī pēc pārciesta vestibulārā reiboņa ir attīstījies sekundārs 
funkcionāls reibonis. Svarīgi piebilst, ka funkcionāls reibonis ir biežs iemesls 
pacientiem ar “hronisku reiboni”.

DIFERENCIĀLĀ DIAGNOSTIKA

Diferenciālā diagnostika pacientiem ar centrāliem un perifēriem vestibulāriem 
traucējumiem var būt sarežģīta. Uzstādīt diagnozi palīdz cītīgi ievākta anamnēze, acu 
kustību izmeklēšana, vestibulospinālu testu veikšana, vestibulāru manevru veikšana 
(visbiežāk Epley), galvas impulsa testa (HIT) rezultāti.

Diagnozes precizēšanā acu kustību izvērtēšanai ir būtiska loma, taču dažreiz var nebūt 
viegli precīzi noteikt patoloģijas iemeslu. Īpaši komplicēti to izdarīt, ja pacientam ir 
šķielēšana. Šādos gadījumos var būt nopietna diferenciālā diagnostika starp n. 
oculomotorius, n. trochlearis, n. abducens parēzi un šķībo deviāciju (ang. Skew deviācija). 

Skew deviāciju pārbauda šādi: palūdz pacientu �ksēt skatu uz ārsta deguna, tad aizklāj 
vienu aci (pie ar plaukstu, skatās, vai otrā acī neparādās kustības – ja tās ir horizontālā 
plaknē – tas var būt normas variants. Ja kustības ir vertikālā plaknē (un tas ir jauns 
simptoms pacientam bez iepriekš zināmas šķielēšanas) – tas parasti liecina par centrālu 
bojājumu. Skew deviācija vertikālā plaknē unilaterālā vestibulārā perifērā bojājuma 
gadījumā sastopama ļoti reti. 

Pacienti ar n. trochlearis paralīzi skartajā acī ir vertikālā diplopija vai rotatora diplopija. 
Lai izvairītos no dubultošanās pacients ir spiests galvu turēt nedaudz noliektu uz veselās 
acs pusi, tādā veidā tiek kompensēta augšējā slīpā muskuļa disfunkcija bojājuma pusē. 

Pacientiem ar n. abducens paralīzi bieži ir binokulārā horizontāla diplopija, tāpat var būt 
raksturīga kompensatora galvas pagriešana.

N. oculomotorius bojājuma gadījumā raksturīga diplopija, ptoze, zīlītes diametra 
izmaiņas, kā arī izmainīta zīlītes reakcijas uz gaismu. 

Īpaši sarežģīti reizēm ir atšķirt Skew deviāciju no n. trochlearis parēzes. Skew deviācija ir 
patoloģiskās acu kustības (biežāk vertikālā plaknē). N. trochlearis bojājumam ir 
raksturīga vertikālā diplopija. Diferencēt abas patoloģiskās acu kustībās var šādi: 
pacientam ar Skew deviāciju parasti nebūs dubultošanās, taču pacientam ar n. 
trochlearis parēze būs dubultošānas, kas pastiprināsies, noliekot galvu uz bojājuma pusi.

TERAPIJA

Ja pacientam anamnēzē ir cerebrāls infarkts, ļoti nopietna diferenciālā diagnostika ir 
starp atkārtotu cerebrālu infarktu un akūtu vestibulopātiju. Cerebrāla infarkta gadījumā 
tiek pielietota trombolīze un/vai mehāniskā tromektomija. Akūtas vestibulāras 
neiropātijas terapija var atšķirties atkarībā no iemesla: kortikosteroīdi tiek ordinēti 
smagākos vestibulāra nerva iekaisuma gadījumos, kā arī ja rodas sensorineirālā 
vājdzirdība. Atsevišķos gadījumos vestibuāra neirīta gadījumos var tikt ordinētas 
intratimpanālās kortikosteroīdu infekcijas. Betahistīns bieži tiek ordinēts vestibulārās 
funkcijas uzlabošanai. Menjēra slimības gadījumā, ja sūdzības ir izteiktas, bet citas 
ārstēšanas metodes nav iespējamas vai arī ir neefektīvas kā pēdēja ārstēšanas metode 
var tikt izmantota intratimpanāla gentamicīna ievadīšana. Ja ir pamatotas aizdomas, ka 
sūdzību iemesls ir neirovaskulārs kon�ikts (tuvu atrodas VIII nervs un a. cerebelli anterior 
inferior), ko konstatē MR izmeklējumā, var tikt izmantota dekompresijas operācija. Taču 
jāatceras, ka neirovaskulārs kon�ikts var būt konstatēts arī asimptomātiskiem 
pacientiem, tāpēc katrs gadījumus ir jāizvērtē individuāli. 

Bez medikamentozas terapijas pacientiem ar vestibulārās sistēmas traucējumiem tiek 
ieteikta vestibulārā rehabilitācija, mērenas �ziskas aktivitātes, dažreiz arī psiholoģiskā 
palīdzība, kognitīvā biheiviorālā terapija, dažreiz iesaka serotonīna atpakaļsaistīšanas 
inhibitoru vai citu antidepresantu lietošanu. Ja ir aizdomas par Menjēra slimību, tiek 
ieteikta arī diēta ar zemu sāls saturu.

VISPĀRĒJS IEVADS VESTIBULĀRĀS FUNKCIJAS TRAUCĒJUMU
AGRĪNAS DIAGNOSTICĒŠANAS UN PĀRVALDĪBAS UZLABOŠANAI
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