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Santrauka  
Vestibulinis neuronitas – ūmus, užsitęsęs galvos svaigi-
mas, su sutrikusia pusiausvyros funkcija, kuriam nebū-
dingas neurologinių simptomų pasireiškimas ir klausos 
sutrikimas. Vestibulinis neuritas yra aštuntojo galvinio 
nervo vestibulinės dalies uždegimo pasekmė, dažniausiai 
pasireiškianti galvos svaigimu, pykinimu ir pusiausvyros 
sutrikimu. Šios ligos gydymas yra simptominis, dažniau-
siai pasveikstama savaime. Vestibulinio neuronito etio-
logija vis dar neaiški, tačiau manoma, kad jo atsiradimo 
pagrindinė priežastis yra virusinė infekcija. Nors dar nėra 
pagrįsta, tačiau galvojama, kad vestibulinis neuronitas 
gali būti sukeliamas latentinės herpes simplex viruso 
reaktyvacijos vestibulinėse ganglijose. Mokslinėje li-
teratūroje galima rasti pavienių klinikinių atvejų, apra-
šančių COVID-19 sukeltą vestibulinį neuronitą, tačiau 
nėra atlikta šią sąsają pagrindžiančių mokslinių tyrimų.

Įvadas 
Vestibulinis neuronitas apibūdinamas kaip ūmus stiprus 

užsitęsęs galvos svaigimas, kuriam būdinga unilateraliai iš-
nykusi arba susilpnėjusi pusiausvyros funkcija nesant klausos 
sutrikimo ir kitų neurologinių simptomų [1]. Paskaičiuota, 
kad šios ligos paplitimas pasaulyje yra apie 3,5 iš 100 000 
gyventojų, tačiau Lietuvoje sergamumo šia liga duomenys 
nepatikslinti [2]. Pacientams, sergantiems vestibuliniu neu-
ronitu, pasireiškia tokie simptomai kaip ūmus užsitęsęs pe-
riferinis galvos svaigimas, pykinimas su (arba be) vėmimu, 
oscilopsija bei savaiminis nistagmas, krypstantis į sveikos 
ausies pusę [3]. Vestibulinis neuronitas neturi konkrečių 
diagnozę patvirtinančių testų, todėl šios ligos diagnostika 
paremta klinikine anamneze, fiziniu ištyrimu bei kitų galimų 
ūmaus savaiminio galvos svaigimo priežasčių atmetimu [4]. 
Vestibulinio neuronito gydymas paprastai susideda iš ūminio 
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simptominio gydymo vaistais, tokiais kaip antiemetikai, 
antihistamininiai vaistai ir benzodiazepinai bei pusiausvyros 
reabilitacijos [5]. Natūrali šios ligos eiga yra palanki ir dau-
geliu atvejų savaime pasveikstama. Nors vestibulinio neu-
ronito etiologija vis dar neaiški, manoma, kad jo atsiradimą 
daugiau kaip 50 proc. atvejų lemia virusai, simptomai kyla 
dėl aferentinių neuronų pažeidimo vestibuliniame aparate. 
Manoma, kad vestibulinis neuronitas gali būti sukeliamas 
latentinės herpes simplex reaktyvacijos vestibulinėse gangli-
jose [6]. Atsižvelgiant į šių dienų aktualią ir plačiai aptariamą 
COVID-19 infekciją, kyla galimo ryšio tarp vestibulinio 
neuronito ir COVID-19 virusinės infekcijos klausimas. 

Tyrimo tikslas − apžvelgti naujausius mokslinės litera-
tūros duomenis ir aptarti vestibulinio neuronito etiologiją ir 
ryšį su COVID-19 infekcija. 

Tyrimo medžiaga ir metodai
Literatūros paieška buvo vykdoma PubMed duomenų ba-

zėje, analizuojant angliškus viso teksto straipsnius, publikuo-
tus 2017-2022 metais. Ankstesnėmis publikacijomis remtasi 
tik neradus alternatyvų. Naudoti raktažodžiai: vestibulinis 
neuronitas, vestibulinis neuritas, etiologija, SARS-CoV-2, 
COVID-19, vertigo. Iš viso išanalizuota 11 publikacijų. 

Tyrimo rezultatai
Vestibulinio neuronito etiologija. Nors vestibulinio 

neuronito etiologija ne visiškai išaiškinta, tačiau pateikiama 
įvairių šios ligos pasireiškimo priežastinių hipotezių. Pa-
grindine vestibulinio neuronito etiologine priežastimi lai-
koma virusinės kilmės infekcija, pavyzdžiui, kvėpavimo 
takų, tačiau vis plačiau svarstoma ir apie vaskulines bei 
imunologines vestibulinio neuronito priežastis. Populiarėja 
teorija, kad šią ligą galimai lemia latentinė Herpes simplex 
viruso reaktyvacija. Be to, vienos autopsijos metu buvo rasta 
Herpes simplex-1 DNR dviejuose iš trijų žmogaus vestibu-
linių ganglijų kartu su CD8 teigiamų T limfocitų, citokinų 
ir chemokinų ekspresija. Šie radiniai rodo galimą latentinės 
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vestibulinės ganglijos ir Herpes simplex-1 ryšį. Nepaisant 
to, Herpes simplex inokuliacija sukėlė vestibulinės funkcijos 
sutrikimą pelėms su užkrėstomis vestibulinėmis ganglijos 
ląstelėmis [7]. Nors Herpes simplex-1 reaktyvacijos teo-
rija tikėtina, tačiau jai patvirtinti dar trūksta duomenų. Kiti 
galimi vestibulinio neuronito mechanizmai yra siejami su 
autoimuniniais ir mikrovaskuliniais išeminiais vestibulinio 
labirinto pažeidimais [8].

Pastebima, kad vestibulinis pažeidimas dažniau paveikia 
viršutinę vestibulinio labirinto dalį, o ne apatinę. Šis reiški-
nys gali būti paaiškinamas anatominiais dviejų vestibulinių 
sričių skirtumais. Viršutinio vestibulinio nervo šakos kau-
linis kanalas yra ilgesnis bei siauresnis. Dėl šių priežasčių 
viršutinio vestibulinio nervo šakos labiau linkusios padidėti 
ir reaguoti į išeminius pažeidimus. Vestibulinio neuronito 
metu mažiau pažeidžiamas užpakalinis pusratinis kanalas 
dėl jo dvigubos inervacijos dviejų skirtingų nervų, kurie 
atskirais kauliniais kanalais pasiekia užpakalinę pusratinio 
kanalo ampulę [7,8]. 

Kalbant apie kitas vestibulinio neuronito mechanizmo 
teorijas, viename restrospektyviniame tyrime buvo nustatyta, 
jog žmonių, sergančių vestibuliniu neuronitu, neutrofilų ir 
limfocitų santykis buvo žymiai didesnis, nei kontrolinėse 
grupėse [9,10]. Šie rodmenys leido manyti, jog neutrofilai 
gali prisidėti prie imuninio atsako sukėlimo, sukeldami už-
degimą ir trombotinius pokyčius vestibuliniuose organuose. 
Įprastai virusinės infekcijos sukelia limfocitų padidėjimą ir 
neutrofilų sumažėjimą, pasireiškiantį sumažėjusio šių ląstelių 
santykio reikšme [11]. Šie tyrimai vertinami kritiškai, nes 
juose gauti rezultatai galėjo būti netikslūs dėl standartinio 
matavimo vienetų skirtumo [12]. Šiuo metu nėra nustatyta 
jokios nenuginčijamos vestibulinį neuronitą sukeliančios 
priežas ties, tačiau vyrauja virusinės infekcijos teorija [7,8].

Vestibulinio neuronito ryšys su COVID-19 infek-
cija. Atlikus paiešką Pubmed duomenų bazėje, rasta vos 
keletas COVID-19 viruso sukelto vestibulinio neuronito 
klinikinio atvejo publikacijų. Vienoje iš jų aprašomas 13 
metų berniukas, kuriam, praėjus parai po COVID-19 nu-
statymo, pasireiškė galvos skausmas ir svaigimas. Ber-
niukas galvos svaigimą ir skausmą nurodė kaip esminius, 
tačiau skundėsi ir pasunkėjusiais galvos judesiais į kairę. 
Atlikus išsamesnius tyrimus, patvirtintas periferinio ves-
tibulinio reflekso defektas. Staiga horizontalia kryptimi 
pasukęs galvą, pacientas buvo skatinamas atlikti korekci-
nius akies judesius, stengiantis sekti objektą [13]. Antrasis 
atvejis – praėjus mėnesiui po teigiamo COVID-19 testo 
rezultato, 36 metų besilaukianti moteris pajuto staiga at-
siradusius galvos svaigimo, pykinimo, kairės pusės veido 
silpnumo, spengimo ausyse ir dešinės pusės ausies užgulimo 
simptomus. Atlikus neurologinius ir vestibulinio aparato 

tyrimus, nustatyta vestibulinio neuronito diagnozė [14]. 
Trečiajame Pubmed sistemoje rastame atvejo aprašyme 

pristatomas 63 metų moters, sirgusios aplazine anemija, 
mitralinio vožtuvo prolapsu su regurgitacija, kelionės metu 
užsikrėtusios COVID-19, atvejis.  Praėjus mėnesiui po 
pirmųjų ligos požymių, moteris pajuto naujus simptomus 
– kairės akies bei skruosto trūkčiojimą, viduriavimą, ben-
drą silpnumą, odos bėrimus, anosmiją, disgueziją, aplink 
burną atsirado žaizdelių, sukeltų Herpes simplex viruso. 
Dėl patiriamų simptomų, moteriai kas savaitę buvo atlieka-
mas SARS-CoV-2 tyrimas, ir tik praėjus dviem mėnesiams, 
gautas neigiamas testas.  Dar po savaitės pacientei pasireiškė 
nauji simptomai – staiga atsiradęs šaltkrėtis bei pykinimas. 
Apžiūros metu pastebėtas stiprus  nistagmas dešinėje. At-
likus tikslesnius tyrimus, patvirtintas galvos svaigimas ir 
diagnozuotas povirusinis vestibulinis neuritas [15]. Dar vie-
nas literatūroje aprašomas atvejis nustatytas 42 metų vyrui, 
praėjus 16 dienų po nesunkios COVID-19 infekcijos. Paci-
entui atsirado nauji galvos svaigimo, pykinimo ir vėmimo 
simptomai, stiprėjantys nuo bet kokio galvos ir kūno judesio, 
pasireiškiantys kartu su į spaudimą panašiu pojūčiu pakaušio 
srityje ir lengva fotofobija. Tiriant nustatyta vestibulinio 
neuronito diagnozė [16]. 

Detalesnių didelės apimties tyrimų COVID-19 ryšio su 
vestibuliniu neuronitu tema beveik nėra. A. Charpiot ir kt. 
tyrime, kuriame dalyvavo penkios Prancūzijos ligoninės, 
buvo ieškoma ryšio tarp COVID-19 ir ūmios periferinės 
vestibulopatijos, tačiau reikšmingos sąsajos tarp ligų nerasta 
[17]. Šiuo metu mokslinėje literatūroje  informacijos kiekis 
apie COVID-19 ryšį su vestibuliniu neuronitu ribotas, todėl 
negalima teigti apie šios sąsajos pagrįstumą.

Išvados
1. Šiuo metu manoma, kad vestibulinis neuronitas yra 

uždegiminis sutrikimas, galimai nulemtas virusinės priežas-
ties, tačiau mokslinis pagrįstumas dar kelia abejonių.

2. Laikant virusinę infekciją vestibulinio neuronito ga-
lima priežastimi, būtų tikėtinas ryšys su COVID-19 virusu, 
tačiau šiuo metu mokslinėje literatūroje nėra pakankamai 
duomenų, pagrindžiančių šią sąsają.
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ETIOLOGY OF VESTIBULAR NEURONITIS AND 
ITS ASSOCIATION WITH COVID-19 INFECTION

R. Šulskutė, G. Šulskus, A. Čikotienė 
Keywords: vestibular neuronitis, vestibular neuritis, etiology, 

SARS-CoV-2, COVID-19, vertigo.
Summary 
Vestibular neuronitis – acute, prolonged dizziness, with im-

paired balance, but without neurological symptoms or hearing im-
pairment. Vestibular neuronitis is thought to be the result of inf-
lammation of the vestibular portion of the eighth cranial nerve and 
classically presents with vertigo, nausea, and gait imbalance. Tre-
atment of this disease is symptomatic and usually resolves spon-
taneously. The etiology of vestibular neuronitis remains unclear, 
but viral infection is thought to be the primary cause. Although not 
yet fully substantiated, it is thought that vestibular neuronitis may 
be caused by latent reactivation of herpes simplex in the vestibu-
lar ganglia. There have been isolated clinical reports of COVID-
19-induced vestibular neuronitis in the scientific literature, but no 
research has been performed to support this relationship.
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