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Abstract
Background and Aims: Benign Paroxysmal Positional Vertigo (BPPV) is a common cause of disabling
vertigo with a high rate of occurrence. Today it is accepted that it is caused by dislodged otoconia, which
falls from the uticular macula and float in to the semicircular canals thereby making them sensitive to gravity. BPPV is not easy to diagnose and usually it takes a couple of months of the specialist's time and mostly
patients face some issues in terms of wrong treatment.
Vitamin D is one of the many nutrients our body need to stay healthy. It may also play a role in muscle
function and immune system. You can get vitamin D via sun exposure, your diet and supplements. In early
80s, researchers showed that people who are living in big cities have low levels of vitamin D. A review of
the relationship between vitamin D status and the rate of BPPV will definitely help understand the status of
patients who are suffering from this kind of vertigo.
Materials and Methods: In order to review the relatiopship between BPPV and Vitamin D deficiency in
patients, all of the articles in this field published between 1952 - 2017 in Ovid, ProQuest, and Google
Scholar databases were searched.
Finding: More than 200 articles on the topics related to BPPV and Vitamin D deficiency were available in
these databases among which 36 full articles and 7 abstracts were used in the present study.
Conclution: The persent study showed that patients with BPPV had low vitamin D serum and thyroid
hormone levels.
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چکیده
مقدمه واهداف
سرگیجه خوشخیم وضعیتی ،شایعترین علت بروز سرگیجه با شیوع باال میباشد .امروزه این نوع سرگیجه در اثر جدا شدن ذرات اتوکنیا از ماکول اتریکول و
شناور شدن این ذرات در مجرای نیمدایره ایجاد میشود و به نیروی جاذبه حساس میباشد .تشخیص  BPPVیکی از اصلیترین چالشهای پیش روی بیمار
و متخصصین میباشد )1(.تشخیص این نوع سرگیجه عموما ماهها طول میکشد و اغلب بیماران با تجویزهای نامناسب درمانی روبرو میشوند .ویتامین  Dیکی
از مواد مغذی برای بدن است و به سالمتی بدن کمک میکند .این ویتامین در عملکرد عضالت و سیستم ایمنی نقش دارد .ویتامین  Dاز طریق نور خورشید،
رژیم غذایی و مکملها به دست میآید .نتایج پژوهشها نیز از ابتدای دهه  80نشان از کمبود شدید ویتامین  Dدر شهرهای بزرگ دارد .مروری بر همبستگی
بین کمبود ویتامین  Dو شیوع سرگیجه خوشخیم وضعیتی میتواند نشان دهد که توجه به کمبود ویتامین  Dدر بیماران و لحاظ کردن آن در پروسه درمان
این بیماری میتواند بسیار حائز اهمیت باشد .در مطالعه حاضر ،مروری بر بررسی ارتباط بین سرگیجه خوشخیم وضعیتی و کمبود ویتامین  Dخواهیم داشت.
مواد وروشها
به منظور مروری بر رابطه بین کمبود ویتامین  Dبر ایجاد سرگیجه خوشخیم وضعیتی کلیه مقاالت موجود در این زمینه از سال  1952تا  2016میالدی در
پایگاههای اطالعاتی  PMC ،Google Scholar ،ProQuest ،Ovidمورد بررسی و مطالعه قرار گرفت.
یافتهها
افزون بر  200مقاله با موضوعات مرتبط با سرگیجه خوشخیم وضعیتی و ویتامین  Dدر پایگاههای اطالعاتی مذکور مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت از 36
مقاله به صورت کامل و  7مقاله به صورت خالصه پژوهشی برای نگارش مقاله حاضر مورد استفاده قرار گرفت.
نتیجهگیری
سرگیجه خوشخیم وضعیتی به عنوان بیشترین عامل مراجعه بیماران به متخصصین و اورژانس میباشد و بسیاری از اختالالت مرکزی و عروقی تظاهراتی
مشابه با سرگیجه خوشخیم وضعیتی دارند که میتواند روند تشخیص و درمان را با دشواری روبرو سازد .با توجه به مطالعات متعدد کمبود سطح سرمی ویتامین
 Dدر بیماران  BPPVمیتواند عامل به وجود آمدن این نوع سرگیجه و عود مجدد آن باشد .کمبود این ویتامین در بیماران با سرگیجه خوشخیم وضعیتی
میتواند از کلیدیترین یافتهها جهت عدم عود مجدد این بیماری باشد.
واژههای کلیدی
سرگیجه خوشخیم وضعیتی؛ ویتامین D

نویسنده مسئول :فرناز خاطری .کارشناس ارشد شنوایی شناسی ،گروه شنواییشناسی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی شهید
بهشتی ،تهران ،ایران
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مقدمه و اهداف
سیستم دهلیزی (وستیبوالر) انسان در کنترل ثبات بدن در وضعیت ایستاده و حین راه رفتن نقش دارد و حفظ تعادل بدن را در مقابل تغییرات
محیطی امکانپذیر میسازد .سیستم عصبی مرکزی جهت حفظ تعادل ،نوعی تلفیق حسی را از اطالعات سیستمهای وستیبوالر ،بینایی و
سوماتوسنسوری فراهم مینماید )1(.سرگیجه خوشخیم وضعیتی ،شایعترین علت سرگیجه در مراجعین به اورژانس یا مطب پزشکان است .شیوع
آن در زنان  %3.2و در مردان  %1.6گزارش شده است و  %30افراد جامعه در تمام طول زندگی خود حداقل یکبار آن را تجربه کردهاند .این نوع
سرگیجه میتواند نتیجه ثانویه ضربه به سر ،میگرن ،استراحت طوالنی و جراحی گوش باشد .در  %80موارد اتیولوژی آن ناشناخته است .لغت
 Benignبرای افتراق بین سرگیجه ناشی از ضایعات دهلیزی محیطی و سرگیجه ناشی از ضایعات دهلیزی مرکزی میباشد .لغت
 Paroxysmalمربوط به مشخصه بارز این بیماری یعنی حملهای بودن آن است )1(.این سرگیجه اولین بار در سال  1921توسط دکتر رابرت
بارانی توضیح داده شد؛ سرگیجه خوشخیم وضعیتی ،حمالتی مختصر توام با سرگیجه و تهوع دارد .این نوع سرگیجه متعاقب قرار گرفتن بیمار در
وضعیت خاصی (مثل دراز کشیدن) ایجاد میشود ،وضعیتهایی که معموال باعث برانگیخته شدن این نوع سرگیجه در مبتالیان میشود .مواردی از
قبیل غلت زدن در رختخواب ،خم شدن ،نگاه کردن به باال و دراز کشیدن میباشد )3 .2(.تشخیص سرگیجه خوشخیم حملهای ،در  %80موارد
بیماران با سرگیجه دیده میشود )4(.اتوکنیا از کربنات کلسیم و گلیکوپروتین تشکیل شده است .در بیماران سرگیجه خوشخیم وضعیتی ،متابولیسم
کلسیم دچار اختالل میشود .دراپی تلیوم جذب کلسیم به وسیله یک سری از ژنها در سلول نرمالسازی میشود .در سالهای اخیر مشخص شده
است که همه اجزای سیستمهای انتقال اپی تلیال کلسیم در کانال مجاری نیمدایره و حلزون وجود دارد .اتولیت اتریکول به وسیله جذب فعال
کلسیم شکل میگیرد و این پروسه در ارتباط با پروتین کلسیم است که به وسیله ویتامین  Dتنظیم میشود)5(.
ویتامین  Dیکی از ویتامینهای ضروری بدن میباشد که بعضی از کارشناسان سالمت آن را ویتامین جادویی مینامند .این ویتامین محلول در
چربی است )6(.تنها راه تشخیص آن از طریق آزمایش خون میباشد .از دیگر نقشهای مهم آن میتوان به تسریع در رشد سلولهای عصبی-
عضالنی ،افزایش ایمنی بدن و کاهش التهابات اشاره کرد .کمبود آن میتواند باعث دیابت نوع  ،)7(2بیماریهای قلبی-عروقی( ،)8سرطان(،)9
ماتلیپل اسکلورزیس( ،)10آسم و آلرژی( )11شود و کمبود ویتامین  Dبر اساس جنسیت ،سن و نژاد متغیر است .شیوع کمبود آن در افراد جوان و
مردان کمتر است )6(.کمبود این ویتامین در کشورمان هر روز افزایش مییابد .بر اساس نتایج پژوهشهایی که از ابتدای دهه  80در شهرهای
پرجمعیت کشور انجام شده است ،محققین نسبت به کمبود این ویتامین هشدار دادند.
مواد و روشها
جستجو بین مقاالت از سال  1952تا  2016با کلیدواژههای سرگیجه خوشخیم وضعیتی و ویتامین  ،Dدر بانکهای اطالعاتی
 Vitamin D Council ،PubMed ,PMC ,Ovid،Scopeو  Google Scholarانجام شد.
یافتهها
 .1سرگیجه وضعیتی ناگهانی خوشخیم
سرگیجه خوشخیم وضعیتی ( )BPPVیکی از شایعترین اختالالت وستیبوالر میباشد )12(.مکانیزم این نوع سرگیجه مربوط به شناور شدن ذرات
اتوکنیا در مجاری نیمدایره (کانالیسیس )13()1و یا چسبیدن ذرات به کوپوال است (کوپولتیازیس )2میباشد )2005( Brevern )14(.و همکارانش
مطالعهای بر روی تاثیر عملکرد اتریکول بر روی سرگیجه خوشخیم وضعیتی انجام دادند .در این مطالعه  12بیمار ( 9زن و  3مرد) با سرگیجه
خوشخیم وضعیتی بدون سابقه بیماریهای نورولوژیک و دهلیزی کاندید شدند .همه بیماران قبل از تست به طور کامل درمان شدند .فاصله بین
درمان و اولین تست  9روز بود و در  10بیمار دومین تست  4تا  7هفته بعد مجددا انجام شد %83 .از بیماران در مرحله اول بعد از درمان هنوز عدم
تعادل را گزارش کردند و در دومین تست  %30بیماران در وضعیت ایستاده و راه رفتن هنوز مقدار خفیفی از عدم تعادل را گزارش کردند .بعد از
بررسی تستهای انجامشده آنها اثبات کردند که باقی ماندن احساس عدم تعادل بعد از درمان سرگیجه خوشخیم وضعیتی حملهای ()BPPV
ناشی از بدی عملکرد سیستم اتریکول میباشد که نتیجه تخریب ماکول اتریکول میباشد )15(.سرگیجه خوشخیم وضعیتی همراه با احساس
چرخش و نیستاگموس ( 20-10sطول حمله) که  5-1ثانیه بعد از چرخش سر ایجاد میشود ،بیشترین شکایت بیمار در چرخش به طرفین در
رختخواب میباشد و عموما با حالت تهوع همراه است )16(.عالئم سرگیجه خوشخیم وضعیتی شامل گیجی ،سرگیجه ،سبکی سر ،عدم تعادل،
تهوع و استفراغ میباشد )17(.البته عالئم آن تا حد زیادی بعد از تکرار حرکت سر کاهش مییابد .نتایج تست شنوایی در اینگونه بیماران طبیعی
میباشد ،اما نتایج تست تعادل از جمله دیکس-هالپایک غیرطبیعی میباشد )18(.این نوع سرگیجه در  %50تا  %70موارد بدون علت شناختهشدهای
است .بیشترین میزان شیوع آن در محدوده سنی  50تا  70سال میباشد ،اما در هر سنی احتمال رخداد آن وجود دارد .فاکتورهای موثر در ایجاد
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این نوع سرگیجه افزایش سن ،ضربه به سر ،اختالالت مختلف گوش داخلی ،جنسیت (جنس مونث) عدم تحرک و بیماریهای سیستم عصب
مرکزی است )19 .17(.پاتولوژیهای همراه این بیماری ،ضربه ( ،)%21بیماریهای گوش ( ،)%29اتیت گوش میانی ( ،)%9نوریت وستیبوالر (،)%7
بیماری منیر ( ،)%7اتوسکلروز ( ،)%4افت شنوایی ناگهانی ( ،)%2بیماریهای سیستم عصبی مرکزی ( )%11اکوستیک نروما ( )%2و سرگیجه
گردنی ( )%2میباشد )17(.بیماری میگرن نیز عامل سرگیجههای خوشخیم وضعیتی میباشد که علت آن آسیب به اتولیتها میباشد .علت این
آسیب اسپاسم عروقی و یا علل دیگر میگرن میباشد Baloh )20(.و همکارانش ( )2013گزارش کردند که  %15بیماران نوروالبیرنتیس 3و %20
بیمارانی با سابقه ضربه به سر دچار سرگیجه خوشخیم وضعیتی میشوند )16(.در موارد نادری بیمارانی با تومور  Fossaخلفی ،سرگیجه و
نیستاگموس در آنها مشاهده میشود که با عالئم مشاهدهشده در سرگیجه خوشخیم وضعیتی قابل افتراق نمیباشد )21(.مانور دیکس هالپایک و
Supine Roll Testاز مانورها و تستهای تشخیصی  BPPVمیباشد که نتایج مثبت در هر کدام از این مانورها تایید تشخیص این
بیماری میباشد Dror )17(.و همکارانش ( )2013بیان کردند که موتاسیون ژن  s/c2644باعث تغییر در ساختمان ،شکل و اندازه کربنات کلسیم
(ذرات اتوکنیا اتریکول و ساکول) میشود و از آنجایی که علت سرگیجه خوشخیم وضعیتی ،جابهجایی این نوع ذرات میباشد ،هر گونه اختالل در
این نوع ذرات میتواند منجر به ایجاد این نوع سرگیجه و یا عود آن شود )2014( Martin )22(.و همکارانش نیز گزارش کردند که ژن سرگیجه
خوشخیم وضعیتی ،ژن اتوزومال غالب میباشد که از طریق والدین به ارث میرسد .در این مطالعه اسکن ژنی بر روی  3نسل فامیلیال که در آنها
سرگیجه خوشخیم وضعیتی مشاهده شده بود ،انجام گرفت .نقشه ژنوم با  400میکرو  Satelliteنشانهگذاری و آنالیز (با استفاده از ژن اتوزومال
غالب و مغلوب به ارث رسیده) شد و نتایج نشان داد که ژن ،نقش اصلی را در بروز این بیماری دارد و این ژن در کروموزم  15بین
ژن  GAIA151F03Nو  Gata65d02قرار دارد)23(.
ویتامین D
ویتامین  Dرا که کلسیفرول مینامند ،یکی از ویتامینهای الزم برای بدن و از ویتامینهای محلول در چربی است که به رشد و استحکام
استخوانها از طریق کنترل تعادل کلسیم و فسفر کمک میکند .این ویتامین با افزایش جذب فسفر و کلسیم از رودهها و کاهش دفع از کلیه به
متابولیسم استخوانها و همچنین از طریق ترجمه ژنهای هسته سلول به رشد سلول کمک میکند .ویتامین  Dدارای دو شکل میباشد :ویتامین
 D3و ویتامین  .D₂ویتامین  D3در برابر اشعه خورشید در سطح پوست ساخته میشود و یا از طریق رژیم غذایی مانند ماهی چرب ،زرده تخممرغ
و جگر جذب بدن میشود .ویتامین  D₂در بعضی از گیاهان وجود دارد .هر دو شکل ویتامین  Dدر کبد به  25-hydroxyvitaminتبدیل
میشود و در کلیه  ]25](OH) Dبه  1,25-dihydroxyvitamin Dهیدروکسیایته میشود که شکل فعال ویتامین  Dاست.
 1,25(OH) D₂باعث افزایش جذب کلسیم میشود .مشخصه اصلی  1,25(OH) D₂هورمونال بودن آن است .بیشتر از اینکه یک ویتامین
واقعی باشد ،یک پروهورمون است و ساختمان آن مشابه هورمون استروئید است .سطح سرمی ویتامین  Dاز طریق اندازهگیری پروهورمون
25(OH) Dانجام میشود .در گذشته کمبود ویتامین  Dرا از طریق بیماریهای استخوانی یا نرمی استخوان شناسایی میکردند ،اما در سال-
های اخیر اصطالح "کمبود ویتامین  "Dبه پایین بودن سطح سرمی ویتامین  Dاطالق میشود که میتواند همراه با بیماریهای دیگر باشد)24(.
مجله انجمن ویتامین  )2016( Dدر شماره جدید خود اعالم کرده است که کمبود این ویتامین  Dدر مادران باردار باعث احتمال افزایش ابتال
نوزادان به مالتیپل اسکلروز 4در طول زندگی آنان میشود )25(.چندین یافته کلینیکی ابراز میکنند که بین ویتامین  Dو عملکرد عضالت نیز
ارتباطی وجود دارد .بیماران میوپاتی ،5کمبود ویتامین  Dشدیدی را نشان دادند که این کمبود شدید باعث ضعف عضالت میشود )26(.از عوارض
کمبود این ویتامین در دوران کودکی بیماری راشیتیسم است که به علت کمبود کلسیم و فسفر در زمان رشد استخوانها ،استخوانهای فرد دارای
امالح کمی میباشد و نخواهد توانست وزن فرد را تحمل کند و در نتیجه اسکلت بدن انحنا پیدا میکند .در دوران بزرگسالی فقر این ویتامین در
بدن باعث به وجود آمدن بیماری استئوماالسی میشود .این بیماری با کاهش تراکم استخوان همراه است که باعث دردهای شدیدی در قسمت
کمر و پا میشود و همچنین استخوانهای بلند به راحتی شکسته می شود .در دوران کهنسالی کمبود این ویتامین باعث بروز پوکی استخوان به
ویژه در زنان میشود .عامل اصلی تاثیرگذار تغییرات هورمونی بدن در زنان یائسه است .همچنین کمبود آن باعث عوارضی چون دیر دندان
درآوردن ،دیر نشستن ،دیر راه افتادن در کودکان ،همچنین نافرم شدن لگن ،افزایش احتمال به سرطان سینه یا پروستات و ضعف سیستم ایمنی
بدن که باعث سرطان و دیابت و حتی عفونت است ،میشود .نوزادان شیرخوار ،افراد مسن ،افرادی دارای پوست تیره ،افرادی که محدودیت
قرارگیری در معرض نور خورشید دارند ،افراد مبتال به بیماری التهابی روده و سایر بیماریهایی که منجر به اختالل در جذب چربی میشود مانند
برخی بیماریهای کبدی ،سیستیک فایبروزیس ،سلیاک ،کرون ،کولیت زخمیشونده و افراد چاق بیشتر از بقیه گروهها در معرض کمبود این
ویتامین هستند .انستیتوی پزشکی ،میزانی برای مصرف آن پیشنهاد داده است که این میزان  IU600در افراد  70-1سال و  IU800در روز
3
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برای افراد باالی  70سال میباشد .منابع این ویتامین شامل نورآفتاب ،منابع گیاهی (غالت و برخی از سبزیجات و میوهجات) و منابع حیوانی (کره،
روغن کبد ماهی ،زرده تخممرغ ،خامه ،جگر ،ماهی ساردین) میباشد)27(.
همبستگی بین سرگیجه خوشخیم وضعیتی و کمبود ویتامین D
 )2013( Belaو همکارانش به منظور بررسی ارتباط بین سرگیجه خوشخیم وضعیتی و کمبود ویتامین  Dتحقیقی در طی یکسال بر روی 18
بیمار ( 11زن و  7مرد) با تشخیص سرگیجه خوشخیم وضعیتی انجام دادند .بعد از بررسی مطالعات آنها دریافتند که بیماران با سرگیجه خوشخیم
وضعیتی سطح سرمی ویتامین آنها پایینتر از حد مطلوب بود Jeong sh al )28(.و همکاران ( )2013نیز مطالعهای را بر روی  200بیمار ( 63زن
و  37مرد) با سرگیجه خوشخیم وضعیتی و  192فرد سالم داوطلب ( 91مرد و  101زن) انجام دادند .در گروه کنترل هیچکدام از افراد عالئم
سرگیجه-عدم تعادل را گزارش نکردند .سطح سرمی ویتامین  Dدر همه افراد دو گروه اندازهگیری شد .بعد از بررسیهای مشاهدهشده ،دریافتند
سطح سرمی ویتامین  Dدر افراد با سرگیجه خوشخیم پائینتر از گروه کنترل بود و نتایج نشان داد که کاهش سطح سرمی ویتامین  Dفاکتور
مهمی در تشخیص سرگیجه خوشخیم وضعیتی میباشد Talaat )5(.و همکارانش در سالهای  2011تا  2013به منظور یافتن ارتباط بین
 ،BPPVکمبود ویتامین  Dو پوکی استخوان پژوهشی را بر روی  80بیمار با تشخیص  52( BPPVزن و  28مرد) در محدوده سنی 71-31
سال مورد مطالعه و بررسی قرار دادند .در کلیه افراد ارزیابی تراکم استخوان و تعیین سطح سرمی ویتامین  Dانجام شد و نتایج بهدستآمده حاکی
از آن بود که بیماران  BPPVبا کمبود ویتامین  Dو کاهش تراکم استخوان حتی بعد از درمان با مانور نیز انتظار عود مجدد آن را
دارند )2015) Missy )29(.و همکاران در مطالعات خود نشان دادند که درمان کمبود سطح سرمی ویتامین  Dباعث عدم برگشت سریع سرگیجه
خوشخیم وضعیتی میشود .دراین مطالعه  93نفر شرکتکننده با کمبود ویتامین  Dو سرگیجه خوشخیم وضعیتی حضور داشتند و به همه آنها
ویتامین  3 )UL5000( Dبار در هفته در اولین ماه تجویز شد .مکمل کلسیم  mg600برای درمان بیماران  2بار در هفته به برنامه درمانی اضافه
شد .بعد از  3ماه مصرف میزان ویتامین  Dبیماران اندازهگیری شد و آنها اثبات کردند که با بهبود سطح سرمی ویتامین  Dعود سرگیجه خوش-
خیم در بیماران بسیار کم بوده است Talaat )1(.و همکارانش ( )2015اثر درمانی کمبود ویتامین  Dرا در بیماران  BPPVمورد مطالعه قرار
دادند .سطح سرم ویتامین  Dبعد از  3ماه درمان مجددا اندازهگیری شد .طبق تحقیقات قبلی بعد از درمان  BPPVعود مجدد آن در  %50موارد
معموال  6ماه بعد از اولین حمله و تقریبا در همه موارد عود مجدد در  18ماه بعد از درمان خواهد بود( ،)30اما در این مطالعه بعد از ویتامینتراپی
کاهش عود مجدد  BPPVمشاهده شد)31(.
سرگیجه خوشخیم وضعیتی و پوکی استخوان
 )2003( Backو همکاران ارتباط بین پوکی استخوان و سرگیجه خوشخیم را بررسی کردند و یافتند که متابولیسم دراستخوان با سرگیجه
خوشخیم وضعیتی ارتباط دارد )2007( Zhao )32(.و همکاران اعالم کردند که تشکیالت بین دو بافت استخوان و اتوکنیا مشابه میباشد و هر دو
بافت ،بیشترین پروتین را دارا میباشند و پروسه  Biomineralizationدر اتوکنیا طبق یک نظم خاصی میباشد که این پروسه مشابه با ذرات
اتوکنیا سیستم گوش داخلی میباشد Toshiaki )33(.و همکاران ( )2013پژوهشی را برای اثبات ارتباط بین پوکی استخوان و سرگیجه خوشخیم
وضعیتی در زنان باالتر از  50سال انجام دادند؛ مطالعه آنها نشان داد یائسگی در زنان بعد از سن  50سالگی باعث کاهش ترشح هورمون استروژن
میشود و کاهش ترشح این هورمون علت کاهش تراکم استخوان میباشد .آنها تراکم استخوان 6در  61بیمار زن با سرگیجه خوشخیم وضعیتی
( )BPPVو باالی  50سال را اندازهگیری کردند و در  %26.2در این بیماران پوکی استخوان مشاهده شده است و در پیگیری که در طول یک
سال انجام شد %56.3 ،این بیماران سرگیجه عود مجدد داشتند)34(.
ویتامین  Dو پوکی استخوان
پوکی استخوان شایعترین اختالل متابولیکی استخوانی در انسانها است .در پوکی استخوان ،کاهش تراکم استخوان و تخریب بافت استخوانی
وجود دارد که باعث افزایش خطر شکستگی میشود .این مشکل در زنان یائسه بسیار اهمیت دارد .بیشتر از نیمی از زنان سفیدپوست در دوران
یائسگی تجربه شکستگی را دارند .متابولیسم طبیعی استخوانها بستگی به میزان سطح ویتامین  Dدر بدن دارد .کمبود ویتامین  Dنتایج منفی در
متابولیسم کلسیم ،فعالیت استخوان ،استخوانسازی و تراکم استخوان دارد .همچنین کاهش سطح سرمی ویتامین  Dسبب هایپرپاراتیروئیدیسم
(،)Hyperparathyroisimافزایش  Turnoverاستخوان ،کاهش تراکم استخوان ( )BMDو افزایش خطر شکستگی به دلیل پوکی
استخوان میشود .در پژوهشی ارتباط بین کمبود ویتامین  ،Dسطح هورمون پاراتیروئید ،تراکم استخوان و عالئم بیوشیمیایی استخوان مورد
بررسی قرار گرفت؛ نتایج حاکی از این مسئله بود که کمبود ویتامین  Dباعث افزایش خطر پوکی استخوان میشود و نیز هایپرتیروئیدیسم نشانه
شناختهشده کمبود ویتامین  Dمیباشد )2011( Lips )36 .35(.اعالم میدارد که ویتامین  Dو کلسیم نقش مهمی در تراکم استخوان و کاهش
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خطر شکستگی ایفا میکنند ،استفاده از مکمل ویتامین  Dخطر شکستگی و سقوط را در افراد سالمند کاهش میدهد و متابولیسم کاهش خطر
شکستگی به خاطر اثر این ویتامین بر روی بهبود عملکرد عصبی-عضالنی بدن میباشد)37(.
سرگیجه خوشخیم وضعیتی در سالمندان
مشکل گیجی و عدم تعادل شایعترین مشکل در دوران سالمندی است .در سال  2008بیشتر از  7میلیون امریکایی در سن  65و یا باالتر از مشکل
عدم تعادل شکایت داشتند )38(.سرگیجه خوشخیم وضعیتی یکی از شایعترین علل سرگیجه در سالمندی میباشد .خطر سقوط در سالمندان
باالترین نتیجه  BPPVمیباشد .نتایج  BPPVدر سالمندان پایین آمدن کیفیت زندگی ،اختالل در فعالیتهای روزانه،اجتناب از بیرون آمدن از
خانه( )39است و در نهایت ممکن است باعث افسردگی در این گروه از افراد شود )40(.اتوکنیا در ساختمان گوش داخلی حرکات افقی و عمودی را
ردیابی میکند .باال رفتن سن باعث شکستگی و از بین رفتن اتوکنیا میشود و جابهجایی این ذرات به داخل مجرای نیمدایره باعث حس چرخش
با حرکت سر میشود .سرگیجه خوشخیم وضعیتی معموال در سالمندان بیشتر از جوانان میباشد )41(.فعالیتهای فیزیکی به طور قابل مالحظهای
در اشخاص سالمند با سرگیجه خوشخیم وضعیتی حملهای پایین میباشد )41(.در پژوهشی در افراد سالمند با سرگیجه خوشخیم وضعیتی ،تعادل
بدن بعد از درمان با مانور مورد بررسی قرار گرفت و مشاهده شد که اثربخشی درمان با مانورها در افراد سالمند کمتر از افراد جوان بود)42(.
سرگیجه خوشخیم وضعیتی و هورمونهای تیروئید ()T3-T4-TSH
 )2008( Giampaolo PAPIتحقیقی در رابطه با ارتباط سرگیجه خوشخیم وضعیتی و Autoimmune Chronic Thyroiditis
انجام داد .معیار ورود بیماران مورد مطالعه در این تحقیق با شکایت سرگیجه و تشخیص سرگیجه خوشخیم وضعیتی ،سن باالی  18سال و
نتیجه مثبت مانوردیکس-هالپایک( )43بود و معیار خروج از این مطالعه تاریخچه میگرن ،استرس ،دیابت و بارداری بود 100 .نفر فرد سالم (گروه
کنترل) در این مطالعه شرکت کردند .در همه افراد شرکتکننده تست تیروئید ( )TGPO-TPO-Ab-TSH-T3-T4گرفته شد .افراد مبتال
به سرگیجه خوشخیم وضعیتی سطح سرمی هورمونهای تیروئید آنها به طور قابل مالحظهای از گروه کنترل باالتر بود و نتایج این مطالعه ارتباط
قوی بین سرگیجه خوشخیم و بیماریهای تیروئید را اثبات کرد )2010( Giampaolo )44(.بیان کرد آزمایشات بیوشیمیایی اتوایمنوتی تیروئید7
باید در روند تشخیص بیماری سرگیجه خوشخیم وضعیتی لحاظ شود ،به دلیل اینکه شیوع  %34بیماری هاشیمیتو تیروئیدتیست (Hashimoto
 )Thyroiditisدر بیماران با سرگیجه خوشخیم وضعیتی دیده شده است .در مطالعات قبلی مشاهده شده بود که در بیماران با سرگیجه خوش-
خیم وضعیتی سطح هورمون  TPO-Ab ,TG-Ab , TSHباالتر از افراد طبیعی میباشد ،اما به طور دقیق بیان نشده که آیا این ارتباط بین
بیماری کمکاری تیروئید و سرگیجه خوشخیم وضعیتی است یا بیماریهای خودایمنی تیروئید و سرگیجه خوشخیم وضعیتی )43(.به همین منظور
تحقیقی بر روی  818بیمار با بیماری هاشیمیتو تیروئیدتیست انجام شد؛ سرگیجه خوشخیم وضعیتی نیز در این گروه مشاهده شد .طبق این
مطالعه شیوع باالی سرگیجه خوشخیم وضعیتی در بیماران هاشیمیتو تیروئیدتیست دیده شد که این ارتباط به طور یقین بین سرگیجه خوشخیم
وضعیتی و هاشیمیتو تیروئیدتیست وجود دارد)45(.
 Jonathan Millerو همکارانش ( )2014نیز مطالعهای در مرکز غدد درونریز انجام دادند؛ ارتباط قوی ،بین اختالالت سیستم وستیبوالر مثل
سرگیجه و سیستم اتوایمنی تیروئید 8را یافتند و توضیح دادند که اختالالت وستیبوالر یک جزء اتوایمینون دارد که با اتوایمینوئیتی تیروئید مشترک
میباشد .شیوع باالی سرگیجه خوشخیم وضعیتی در بیماران  Euthyroidگزارش شده است؛ اختالالت دهلیزی و اتوایمینوتی تیروئید 9به طور
مستقل از عملکرد تیروئید است .ارتباط سیستم وستیبوالر و تیروئیدیت هاشموتو 10بدون در نظر گرفتن عملکرد تیروئید است و مستقل میباشد .در
این بررسی نشان داده شد که ارتباطی بین سیستم وستیبوالر در بیماران هیپرتیروئید و سطح سرمی  TPOABوجود دارد که تحت تاثیر سن و
سطح  TSHنمیباشد)1(.
کمبود ویتامین  Dو هورمون تیروئید
 Amal Mohammadو همکاران ( )2013اعالم کردند که بیمارانی با هیپوتیروئید ،کمبود ویتامین  Dو کلسیم دارند .در مطالعهای که آنان
انجام دادند ،سطح سرمی ویتامین  Dکمتر از  ng/ml25بود که به عنوان غیرطبیعی در نظر گرفته شد .سطح سرمی هورمون تیروئید (T3-
) T4-TSHو کلسیم و ویتامین  Dنیز اندازهگیری شد؛ نتایج آزمایشات کلینیکی حاکی از پایین بودن سطح سرمی ویتامین  Dو کلسیم به طور
قابل مالحظهای در بیماران هیپوتیروئیدی بود و همچنین در زنان نیز به طور قابل توجهای پایینتر از مردان بود)46(.
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بحث و نتیجهگیری
سرگیجه خوشخیم وضعیتی یکی از شایعترین علتهای سرگیجه میباشد و باعث ناتوانی افراد به ویژه سالمندان در زندگی روزمره شده و منجر به
) این سرگیجه دارای حملههای کوتاه است47(.ناتوانی در ثبات و راه رفتن میشود که میتواند خطر سقوط و یا حتی مرگ را به دنبال داشته باشد
 از بیماران با این علت سرگیجه با استفاده از%90 ) در حال حاضر مشخص شده است که نزدیک به48(.که در پی حرکت سر به وجود میآید
) با توجه به شیوع باالی سرگیجه خوشخیم در افراد مختلف و مشکالت ناشی از آن که عموما49(.مانوردرمانی مناسب کامال درمان میشوند
 میتواند مشکالت جبرانناپذیری، اگر تمهیداتی در مورد تشخیص و درمان صحیح مورد توجه قرار نگیرد،گریبانگیر فرد و خانواده وی میشود
 مشکالت شغلی، عدم تعادل و سرگیجه به عنوان نشانههای این بیماری به شمار میرود و عوارض دیگر آن افسردگی.برای افراد به وجود آورد
 میتوان درمانهایD  اختالل در خوابیدن و غیره است و همچنین با توجه به رابطه این نوع سرگیجه با کمبود ویتامین، تغییر سبک زندگی،فرد
) در مردان و زنان1390-1379( D  الزم به ذکر است که با توجه به تحقیقات انجامشده در ایران شیوع کمبود ویتامین.موفقیتآمیزتری انجام داد
 افزایش یافته1379  نسبت به سال1390 نشان میدهد که زنان نسبت به مردان از کمبود بیشتر این ویتامین رنج میبرند و شیوع آن در سال
)50(.است که این مشکل در نواحی جنوبی کشور کمتر میباشد
تشکر و قدردانی
.با سپاس از اساتید گرانقدر سرکار خانم زرینکوب و آقای دکتر شعبانی که در مطالعه حاضر راهنما بودند
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