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Abstract
Background and purpose: Vestibular Schwannoma (VS) is a lesion in peripheral vestibular
system that leads to reduction of Vestibulo Ocular Reflex (VOR) gain and incidence of corrective
saccades. Researches showed that the result of Video Head Impulse Test (VHIT) is positive in peripheral
vestibular system disorders and negative in central vestibular system disorders. The aim of this study was
to evaluate and compare the results of VHIT in patients with vestibular schwannoma and patients with
central vestibular system tumors.
Materials and methods: A descriptive-analytic study was conducted in 12 patients with
unilateral VS tumor and 15 patients with unilateral central vestibular system tumors in Iran Gamma-Knife
Center (December 2014-September 2015). The patients were selected based on diagnosis of neurosurgeon
and their complaints from vertigo, imbalance, and dizziness. Assessment of VHIT was performed using
horizontal and vertical head impulses. Finally, the amount of VOR gain and the corrective saccade ratio
were evaluated in two groups of patients with tumors. The gain of VOR ≤0.80 was considered as
abnormal criterion.
Results: Mean VOR gain in effective side was 0.38 in patients with VS tumor, and 0.96 in
patients with central vestibular system tumors (P= 0.001). Also, corrective saccades ratio was 30.34 in
patients with VS and 3.44 in patients with central vestibular system tumors (P= 0.007).
Conclusion: The results of VHIT improved differential diagnosis of peripheral vestibular system
tumors from central vestibular system tumors.
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چكیده
سابقه و هدف :شوانوم دهليزی ضايعهای در سيستم دهليزی محيطي است که منجر به کاهش بهره رفلکس
چشمي ( )VORو بروز ساکاد اصالحي ميگردد .مطالعات نشان دادهاند که نتيجه آزمون ويدئويي ايمپسال

دهليسزی-

سسر () VHIT

در اختالالت سيستم دهليزی محيطي ،ناهنجار و در اختالالت سيستم دهليزی مرکزی هنجار ميباشد .اين مطالعه بسا هسد،،
ارزيابي و مقايسه نتايج  VHITدر افراد مبتال به شوانوم دهليزی و افراد مبتال به تومورهای دهليزی مرکزی انجام پذيرفت.
مواد و روشها :اين مطالعه توصيفي -تحليلي ،بر روی  21فرد مبتال به تومور شوانوم دهليزی يک طرفه و  21فرد مبتال
به تومورهای يک طرفه سيستم دهليزی مرکزی در مرکز گامانايف ايران (دی ماه  39تا شهريور ماه  )39صسورت گرفست .انتخسا
بيماران بر اساس تشخيص پزشک متخصص و همچنين شکايت بيمار از عالئم سسرگيجه ،عسدم تعساد و يسا گيجسي در نظسر
گرفته شد .ارزيابي  VHITبا استفاده از ايمپال

های افقي و عمودیِ سر ،در بيماران انجام شد .در نهايت ميزان بهسره VOR

و نسبت ساکادهای اصالحي در دو گروه افراد مبتال به تومور مورد ارزيابي قرار گرفت .ميزان بهره  8/08و کمتر ،به عنسوان
معيار ناهنجار در نظر گرفته شد.
یافتهها :ميزان بهره  VORدر سمت آسيب ديده افراد مبتال به شوانوم دهليزی 8/90 ،و در افراد مبتال به تومسور سيسستم
دهليزی مرکزی 8/39 ،بهدست آمد ( .)p = 8/882همچنين نسبت ساکاد اصالحي در گروه افراد مبتال بسه شسوانوم دهليسزی،
 98/99و در گروه تومورهای دهليزی مرکزی  9/99بهدست آمد (.)p = 8/880
استنتاج :يافتههای حاصل از  VHITموجب بهبود تشخيص افتراقي تومورهای سيسستم دهليسزی محيطسي از تومورهسای
سيستم دهليزی مرکزی ميگردد.
واژه های کلیدی :آزمايش ويدئويي ايمپال

سر ،رفلک

دهليزی -چشمي ،شوانوم دهليزی ،ساکاد اصالحي

مقدمه
سيستم دهليزی هنجار قادر است حرکات سر در هسر سسه

همزمان با حرکات سر و بدن ،سيستم دهليسزی مسسوو

راستای فضايي را به خوبي بازنمايي کند و حدت بينايي

ثبات تصاوير بر روی لکسه زرد شسبکيه چشسم مسيباشسد.
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مقایسه نتایج آزمون ویدئویی ایمپالس سر در افراد مبتال به
تومورهای سیستم دهلیزی محیطی و مرکزی

پژوهشی

مناسب را

مهدی پناهیان و همکاران

بسه منظسور فسراهم شسدن حسدت بينسايي مناسسب در حسين

نرمافزار پيشرفته ،برای ثبت و اندازهگيری حرکات چشم

حرکست سسر ولسي

استفاده ميشود( .)21،1اولين نتايج  VHITدر سا ،1881

با دامنهای نسبتاً مشابه ،به حرکت واداشته مسيشسوند کسه

توسسس  ULMERو  CHAYSبسسر روی تعسسدادی فسسرد

حرکت سر ،چشمها در جهت عک

اين حرکت جبراني ،ناشسي از رفلکسسي بسه نسام رفلکس

هنجار در شهر پاري

دهليزی -چشسمي )(VOR: Vestibulo Ocular Reflex

نتيجه رسسيدند کسه حرکسات چشسمي ثبست شسده توسس

ميباشد( .)9،9پژوهشهای باليني حاکي از آن اسست کسه

ويدئو ،به راحتي آناليز مي گسردد و اخستال هسر يسک از

اگر سيستم دهليزی محيطي بويژه مجاری نيم دايسره و يسا

مجاری نيم دايره به دقت کميتگذاری ميشسود( .)29در

اليا ،عصبي آوران آنها دچار اختال عملکسرد باشسند،

ادامه مطالعات بر روی ايسن آزمسايشMACDOUGALL ،

اين حرکات جبراني چشمها به خوبي رخ نميدهد و دچسار

در سسسا  1829نشسسان داد کسسه  VHITابسسزار نسسويني بسسرای

کاستي ميشود .برای جبران اين کاستي و تأمين حسداقل

ارزيابي اختال عملکرد مجاری نيم دايره در افراد مبستال

حدت بينايي مناسب ،سيستم عصبي مرکسزی وارد عمسل

به اختال دهليزی است( .)29در واقع  VHITروش جديدی

شده و حرکات چشمي ساکاديک را جايگزين رفلکس

بسسرای ثبسست سسسرعت چشسسم و سسسر اسسست و از طريسسق آن

دهليسسزی چشسسمي مسيکنسسد .ايسسن سسساکادها را سسساکادهای

ميتوان کاهش بهره  VORو هر دو نوع ساکاد اصالحي

اصسسالحي مسينامنسسد .سسساکادهای اصسسالحي بسسه دو گسسروه

(آشکار و پنهسان ) را بسه صسورت کمسي و بسا اسستفاده از

آشکار و پنهان تقسسيم مسيشسوند .سساکادهای اصسالحي

نسسرمافسسزار ويسسژه پسسردازش تصسساوير ،آنسساليز کسسرد(.)29،21

آشکار ،بعد از پايان يافتن حرکت سسر رخ مسيدهسد ،در

شوانوم دهليزی( )Vestibular Schwannomaضايعه ای

حالي که ساکاد های اصالحي پنهسان ،در حسين حرکست

خوش خيم در سيستم دهليزی محيطي است که با آسيب

سر رخ داده و چشم را بر روی هد ،بينسايي مسورد نظسر

رساندن به شاخه دهليزی عصب هشتم منجر به سسرگيجه

ثبسسات مسيبخشسسد .بسسرای ارزيسسابي سسساکادهای اصسسالحي،

و گيجي در افراد مبتال ميشود و با درگيسر کسردن مسسير

سر معرفي شسده اسست( .)9-9آزمسايش

و بسسروز

آزمايش ايمپال
ايمپسسسال

گزارش شد ،اين دو محقق به اين

 ،VORموجسسب کسساهش بهسسره ايسسن رفلکسس

سسسسر ( ،)HIT: Test Impulse Headاولسسسين

سساکادهای اصسالحي مسيگسردد( BATEUCAS .)20در

بسسار توسسس ( HALMAGYIو )CURTHOYS 1988

سا  1821با ارزيسابي گروهسي از افسراد مبستال بسه تومسور

سسسسسر

شوانوم دهليزی و با استفاده از  ،VHITنشسان داد کسه در

( )BHIT : Bedside Head Impulse Testشسسناخته

 38درصد بيماران  VHITناهنجار ميباشد( .)20همچنسين

شسسسسد( .)0امسسسسروزه از نسسسسوع ديگسسسسری از آزمسسسسايش

 TAYLORدر سا  1821با استفاده از  ،VHITگزارش

سسسر

کرد که ميزان بهره  VORدر سمت ضايعه افراد مبتال بسه

( )VHIT :Video Head Impulse Testاسسسستفاده

شسسسوانوم دهليسسسزی بسسسه ميسسسزان قابسسسل تسسسوجهي کسسساهش

ميشود .اين آزمايش عملکرد  VORرا به صورت کمي

مييابد( .)20عالوه بر اينها ،ثابت شده اسست کسه نتيجسه

و با دقت باال مورد ارزيابي قرار ميدهسد( .)3،0بسر اسساس

 VHITدر اختالالت دهليزی مرکزی بر خسال ،اخستالالت

مطالعه  MILONSKIويژگي اين آزمون  30/9درصد و

سيستم دهليزی محيطي هنجار بهدست ميآيد(.)21

و بسسسسا عنسسسسوان آزمسسسسايش بسسسساليني ايمپسسسسال

ايمپسسال

سسسر بسسه نسسام آزمسسايش ويسسدئويي ايمپسسال

بسسر اسسساس مطالعسسه  ،HALMAGYEميسسزان حساسسسيت و

در مطالعه  HUEBERGERدر سسا  1829کسه بسر

سر  288درصسد بسهدسست آمسده

روی تعسسدادی از اخسستالالت سيسسستم دهليسسزی محيطسسي و

است( .)22،28در اين آزمايش ،از يک دوربين ويسدئويي

اخسستال ميگسسرن (يسسک نسسوع اخسستال سيسسستم دهليسسزی

ويژگي آزمون ايمپال
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نيز در حين انجام اين حرکات ،فراهم نمايسد(.)1،2

مادون قرمز که روبروی فرد قسرار داده مسيشسود و يسک

آزمون ویدئویي ایمپالس سر

داد که ميانگين نسبت بروز ساکاد در تمسامي اخستالالت

دهليسزی و افسسراد مبسستال بسسه تومورهسسای دهليسزی مرکسسزی

دهليزی محيطي بيشتر از اختال ميگرن رخ مسيدهسد و

(هسسستههسسای دهليسسزی تسسا کسسورتک

مغسز) بسسا اسسستفاده از

ميزان اين متغير در اختال ميگسرن بسه ميسزان نساچيزی بسه

 VHITبوده است.

دست ميآيد( .)23همچنين در مطالعسه MANTOKOUDIS

در سا  1821که به ارزيسابي گروهسي از افسراد مبستال بسه

مواد و روش ها

نوريت وستيبوالر (اختال دهليزی محيطي) و گروهي از

مطالعه حاضر از نوع توصيفي -تحليلسي مشساهدهای

افراد مبستال بسه سسکته مخچسهای و سساقه مغسزی (اخستال

ميباشسد کسه بسر روی  21فسرد مبستال بسه تومسور شسوانوم

دهليزی مرکزی) ،با اسستفاده از  VHITپرداخست ،نتسايج

دهليزی يک طرفه ( 9فرد مبتال به تومور سمت راسست و

نشان داد که ميزان بهره  VORدر اخستال دهليسزی حساد

 9فرد مبتال بسه تومسور سسمت چس ) و  21فسرد مبستال بسه

محيطي در محدوده ناهنجار و در اخستال دهليسزی حساد

تومورهای يک طرفسه سيسستم دهليسزی مرکسزی ( 0فسرد

مرکزی در محدوده هنجار قرار ميگيرد( .)18همان طور

مبتال به تومور سمت راست و  0فرد مبتال به تومور سمت

که ذکر گرديد در ساير مطالعات ثابست شسده اسست کسه

چ

) از بين نمونههای مراجعهکننده به مرکز گامانسايف

نتيجسه آزمسون  VHITدر اخستالالت دهليسزی محيطسي و

ايران و با استفاده از دستگاه  ،Synapsys( VHITفرانسه)

مرکسزی بسا يکسسديگر تفساوت معنسادار دارد .از طرفسي در

انجام شد .در اين مطالعه بسه دليسل محسدود بسودن تعسداد

مطالعات پيشين ثابت شده است که نتيجه اين آزمون در

افراد مبتال به تومورهای مورد پسذيرش ،از تکنيسک تمسام

تومور شوانوم دهليزی (به عنسوان يسک اخستال دهليسزی

شماری بيمارانِ در دسترس ايسن مرکسز در فاصسله زمساني

محيطي) ناهنجار بهدست ميآيد و نتايج  VHITدر ايسن

دیمسساه  39تسسا شسسهريور مسساه  39اسسستفاده شسسد .انسسواع و

تومور با ديگر اختالالت دهليزی مرکسزی غيسر تومسوری

تعداد تومورهای سيستم دهليسزی مرکسزی شسامل  1فسرد

مورد بررسسي قسرار گرفست .امسا در رابطسه بسا تومورهسای

مبسستال بسسه تومسسور  1 ،meningiomaفسسرد مبسستال بسسه تومسسور

سيستم دهليزی مرکزی تا به حا گزارشي بسا اسستفاده از

 1 ،pituitary glandفرد مبتال به تومسور  glioma medullaو

 VHITصورت نگرفته است .به طور کلسي در مطالعسات

 9فرد مبتال به تومور  parietal lobe cerebralبوده است.

سسسابق گزارشسسات انسسدکي در زمينسسه ديگسسر ارزي سابيهسسای

انتخا بيماران بر اساس تشخيص جراح مغسز و اعصسا

دهليزی در تومورهای دهليزی مرکسزی صسورت گرفتسه

و همچنين دارا بودن عالئم سسرگيجه ،عسدم تعساد و يسا

که غالباً انواعي از تومورهای مخچهای بودهاند .با توجسه

گيجي و منگي صورت گرفت .الزم بسه ذکسر اسست کسه

به اينکه تومورهای گوناگوني درسيستم عصبي مرکزی

دارا بودن سرگيجه يا گيجي و منگي يا اختال تعاد بسر

به خصوص در زاويه پلي -مخچه ای مثل تومور مننژيوما

اساس سسواالت قبسل از ارزيسابي ،مشسخص گرديسد و در

وجود دارند که ميتوانند منجر به سرگيجه و عدم تعاد

صسسورت وجسسود هسسر يسسک از ايسسن مسسوارد ،مشخصسسات

و يا گيجي و منگي گردند و بسه نسوعي سيسستم دهليسزی

سرگيجه يا گيجي و منگي يا سرگيجه از بيمسار خواسسته

مرکزی را درگيرکنند ،دراين مطالعه با استفاده از آزمون

شد تا اختالالت دهليزی از ساير اختالالت تعادلي متمايز

 VHITچنسسد نمونسسه از تومورهسسای درگيرکننسسده سيسسستم

گردند .بيماران پ

از کسب رضايت آگاهانه (رضسايت

دهليزی مرکزی مورد بررسي قسرار داده و بسا تومورهسای

نامه کتبي ) مورد ارزيابي قسرار گرفتنسد .معيارهسای ورود

سيستم وستيبوالر محيطي مقايسه گرديد .از اين رو هسد،

برای بيماران شامل دارا بودن تومور در ناحيه جمجمه ای

از انجسسام مطالعسسه حاضسسر ،ارزي سابي مي سزان بهسسره  VORو

(عصب هشتم و مغزی) بر اساس تشخيص جراح و همراه
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مرکزی) با استفاده از  VHITانجام گرفست ،نتسايج نشسان

نسبت ساکاد اصالحي در دو گروه افراد مبتال به شسوانوم

پژوهشی

مهدی پناهیان و همکاران

منگ سي ي سا اخسستال تعسساد  ،دارا بسسودن سسسن در محسسدوده

حرکات عمودی سر انجام گرديد( .)29يادگيری و تطابق

 18-98سا و انگيزه و تمايل بسه شسرکت در آزمسون در

در حد  1دقيقه انجام و سپ

آزمايش اصلي انجام شسد.

نظر گرفته شد که براين اساس  98نفر وارد مطالعه شدند.

آزمايش اصلي با ايمپال های ناگهاني ،سرعت و شتا

اما معيارهای خروج شامل مواردی که ميتوانند بسر روی

باال (سرعت باالتر از  18درجه بر ثانيه برای ايمپال های

نتايج حاصسل از تومسور تسأثير داشسته باشسند ،مثسل سسابقه

عمودی و باالتر از  218درجه بر ثانيه برای ايمپال هسای

سکتههای قلبي و مغزی ،فشار خسون بساال ،سسابقه صسرع،

افقي) و با دامنه چرخشي  21 – 18درجسه انجسام شسد(.)3

سابقه ترومای گردني ،مشکل حرکتسي چشسمي ،و همچنسين

آزمسسايش ابتسسدا در راسسستای افقسسي و سسسپ

در راسسستای

عدم تمايل فرد مورد آزمايش به ادامه همکاری در طو

مجاری عمودی انجام گرفت .در راستای هسر مجسرا28 ،
بدون خطا و نويز ،ثبت گرديسد و در محاسسبات

آزمسسايش ،تهسسوع و اسسستفرا شسسديد در طسسو آزمسسايش،

ايمپال

احسسساس نسساراحتي ي سا درد گسسردن در طسسو آزمسسايش و

نهايي مورد استفاده قسرار گرفست( .)21متغيسر هسای مسورد

خوا آلودگي بيمار در نظر گرفته شد ،که يک فرد بسه

ارزيابي در اين مطالعه شامل ميزان بهسره  VORو نسسبت

علت فشار خون باال ،يک فسرد بسه علست سسابقه ترومسای

ساکاد اصالحي بود که به صورت خودکار توس نرمافسزار

گردني و يک فرد به علت سابقه صرع از مطالعسه خسارج

دستگاه در پايان انجام ايمپال ها محاسسبه گرديسد .بهسره

شدند .در نهايت  VHITبر روی  10فرد انجام گرفت.

 VORبرابر با نسبت سرعت چشم به سرعت حرکست سسر

افراد مسورد آزمسايش روی يسک صسندلي روبسروی

ميباشد و در بررسي نتايج  ،VHITميزان بهره ی  8/02و

دوربينِ دستگاه  ،VHITبا رعايت فاصله  38سانتيمتسری

بيشتر ،به عنوان هنجار و ميزان بهرهی  8/08و کمتر ،به

چشمهسا از لنسز دوربسين ،قسرار گرفتنسد 9 .هسد ،بينسايي

عنوان ناهنجار در نظر گرفتسه شسد( .)20هسمچنسين نسسبت

(مربعهای نوراني با قطر حدود  1سانتيمتر در مرکسز ديسد

بروز ساکادهای اصالحي در راستای هر مجرا نيز به طور

فرد 18 ،درجه به راست و  18درجه به چ ) در راسستای

مجزا مورد بررسي قرار گرفت .اين متغير برابر بسا نسسبت

ديد بيمار و بسا فاصسله حسدود  1متسر از چشسمان او ،روی

وقوع ساکاد اصالحي (نسبت تعداد ايمپال هسای دارای

پرده نمايش داده شد .پيش از آزمايش اصلي ،حرکتهسای

ساکاد به کل ايمپال های انجسام شسده) در راسستای هسر

چرخشيِ سريع سر (ايمپال ) به صورت تمريني و بسرای

مجاری نيم دايره ميباشد(.)23

آگاهي فرد از روند آزمسايش در راسستای هسر  9مجساری

دستگاهِ ( VHITساخت شرکت  synapsysاز کشور

نيم دايره ،انجسام شسد و بيمسار آمسوزش ديسد تسا در حسين

فرانسه) مسورد اسستفاده در مطالعسه ،دارای تنظسيم ارتفساع

حرکسسات افق سي ،بسسه هسسد ،بينسسايي مرکسسزی و در ح سين

دوربسين ،تنظسيم زاويسه چسسرخش افقسي دوربسين و تنظسيم

LARP:

وضوح تشسخيص مردمسک چشسمهسا از طريسق نسرمافسزار

 )Left anterior and right posteriorبسه هسد ،بينسايي

دستگاه بوده که کار را بسرای تشسخيص مردمسک چشسمِ

سمت راست ،و در حين تحريک مجاری قسدامي راسست و

آزمون شونده تسهيل ميکنسد .در مسواقعي کسه بسا تنظسيم

خلفسي چس ()RALP: Right anterior and left posterior

تمسسام مسسوارد ذکسسر شسسده تشسسخيص مردمسسک همچنسسان بسسا

خيسره بمانسد .بسرای ارزيسابي

مشکل روبرو ميشد ،با کم يسا زيساد کسردن فاصسله ذکسر

مجاری افقي ،سر بيمار در ابتدا  98درجه به سمت پسايين

شده دوربين از چشمان بيمار بسه ميسزان چنسد سسانتيمتسر،

حرکات افقي سر انجام شد .همچنين

از آن

تحريک مجاری قدامي چ

به هد ،بينايي سمت چس
خم گرديد و سپ

و خلفسي راسست (

برای ارزيابي مجاری عمودی ،سر بيمار ابتسدا حسدود 91
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بسا  CTScanيسا  ،MRIدارا بسودن سسسرگيجه يسا گيجسي و

درجه نسبت به سطح ساجيتا چرخيسده شسد و سسرانجام

آزمون ویدئویي ایمپالس سر

ايمپال های بسا شستا پسايين تسر از مقسادير مسذکور ،يسا

قدامي سمت چ و خلفي سمت راست در يک فسرد مبستال

ايمپال هايي که در حين انجام آن ،بيمار بسه صسورت فعسا

به تومور  pituitary glandسمت راست ،مجساری خلفسي

سرش را تکان ميداد ،ثبست نمسيگرديسد .ايمپسال هسای

سمت چ

آلوده به پلک و يا ايمپال هايي که در حسين انجسام آن،

 pituitary glandسمت راسست ،مجساری قسدامي سسمت

فرد به هد ،بينايي توجه نداشت نيز به صورت خودکار

چ

و خلفي سمت راست در يک فرد مبستال بسه تومسور

توس نرمافزار حذ ،ميشدند.

 meningiomaسمت چ  ،و مجاری خلفي چ و راسست

دادههای مطالعه توس نرمافزار  SPSSنسخه  18مسورد

در يسسک فسسرد مبسستال بسسه تومسسور parietal lobe cerebral

تجزيه و تحليل قرارگرفت .بهمنظور مقايسه دومتغير بهسره

سمت راست بوده است .همچنين در تمام مجساری افسراد

 VORو نسبت ساکاد اصالحي در بين دو گروه ،از آزمسون

مبتال به شوانوم دهليزی ،ساکاد های اصالحي يافت شسد

 Mann-Whitneyاستفاده شد .علت استفاده از اين آزمسون،

که ميزان اين ساکاد ها در مجاری سمت مبتال نسسبت بسه

ناپارامتری بودن توزيع دادههای اين مطالعسه بسوده اسست.

سمت سالم افراد ،به طور قابل توجهي بيشتر يافست شسد.

همچنين در تجزيه و تحليسل دادههسا ،فاصسله اطمينسان 31

تصسسوير شسسماره  2ي سک نمونسسه تومسسور شسسوانوم دهلي سزی

درصد مورد استفاده قرار گرفت و نيسز بسرای جسستجوی

(سمت چ

تصوير) و يک نمونه تومسور meningioma

معنيداری P-value ،کمتر از  8/81در نظر گرفته شد.

(سمت راست تصوير) در افراد شرکت کننده در مطالعسه
حاضر را نشان مي دهد .همچنين تصوير شماره  ،1نتيجسه

یافته ها

آزمسسون  VHITمربسسوب بسسه ي سک فسسرد مبسستال بسسه اخسستال

ميانگين سني تمام افراد شرکتکننده در اين مطالعه

دهليزی محيطي سمت چ

را نشان ميدهد .در ادامه بسه

 99/9سا (کمترين  19و بيشترين  13سا ) با انحسرا،

بررسي نتايج  VORو نسبت ساکاد اصسالحي در هسر دو

معيار  ±3/92بوده است .از  21فرد مبتال به تومور سيستم

گروه محيطي و مرکزی پرداخته شد.

دهليزی مرکزی 0 ،نفر مرد و  0نفر زن و از  21فرد مبتال
به تومور شوانوم دهليزی 1 ،نفر مسرد و  0نفسر زن بودنسد.
جسسسدو شسسسماره  ،2اطالعسسسات دموگرافيسسسک افسسسراد
شرکتکننده در مطالعه را نشان ميدهد.
جدول شماره  :1اطالعات دموگرافيک افراد شرکت کننده در مطالعه
انواع تومور های دهليزی محيطي
( تعداد )
)2: Vestibular schwannoma (21

انواع تومور های دهليزی مرکزی

تعداد

تعداد

سن افراد

(تعداد )

آقايان

خانم ها

(انحرا ،معيار  ±ميانگين)

29

29

()99/9 ±3/92

)2: Glioma medulla (1
)1: Meningioma (1
)9: Pituitary gland (1
)9: Parietal lobe cerebral (9

تصوير شماره  :1سمت راست :تصوير مربوب بسه يسک فسرد مبستال بسه
تومور  meningiomaو سمت چ  :تصوير مربسوب بسه يسک فسرد
مبتال به تومور شوانوم دهليزی

در  288درصد افراد مبتال به شوانوم دهليسزی ،بهسره
 VORدر تمام مجاری سمت مبتال ناهنجسار ،و تنهسا در 9

بررسي ميزان بهره  VORدر افراد مبتال به تومسور شسوانوم

فرد از  21فرد مبتال به تومورهای سيسستم دهليسزی مرکسزی،

دهليزی و تومور سيستم دهليزی مرکزی

بهره  VORناهنجار به دست آمد.

در اين مطالعه ميانگين بهره  VORدر  21فسرد مبستال

اين در حالي است کسه در هسر يسک از ايسن  9فسرد،

به تومور شوانوم دهليزی و  21فرد مبتال به تومور سيستم

تعداد مجاری انسدکي ناهنجسار بودندکسه شسامل مجساری

دهليزی مرکزی محاسبه گرديد ،که در نهايت مشسخص
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و سمت راست در يک فرد مبستال بسه تومسور

پژوهشی

مهدی پناهیان و همکاران

شد که ميانگين بهره  VORبرای هر يک از مجاری نسيم

بررسي ميزان نسبت ساکاد اصالحي در افراد مبتال به تومسور

دايسسره در افسسراد مبسستال بسسه تومسسور شسسوانوم دهليسسزی ،در

شوانوم دهليزی و تومور های سيستم دهليزی مرکزی

مبتال به تومورهای سيستم دهليزی مرکسزی در محسدوده

فرد مبتال به تومسور شسوانوم دهليسزی و  21فسرد مبستال بسه

هنجار ،يعني باالتر از  8/0قرار مي گيرد .جدو شماره 1

تومور سيستم دهليسزی مرکسزی محاسسبهگرديسد ،کسه در

به ترتيب ميسزان ميسانگين بهسره  VORدر افسراد مبستال بسه

نهايت نشسان داده شسد کسه در تمسام مجساری نسيم دايسره،

شسسوانوم دهلي سزی و افسسراد مبسستال بسسه تومورهسسای سيسسستم

نسبت ساکاد اصالحي بيشتری در گروه تومور شسوانوم

دهليزی مرکزی را نشان ميدهد.

دهليسزی نسسسبت بسسه گسسروه تومورهسسای دهليسزی مرکسسزی
بهدست ميآيد .جدو شماره  9به ترتيسب ميسزان نسسبت
ساکاد اصالحي را در گروه افراد مبتال به تومور شسوانوم
دهليزی و افراد مبتال به تومورهای دهليزی مرکزی نشان
ميدهد.

تصوير شماره  :2نتيجه آزمون  VHITدر يسک فسرد مبستال بسه اخستال

جدول شماره  :3ميزان ميانگين نسبت سساکاد اصسالحي بسه تفکيسک

دهليزی محيطي سمت چ  ،همان طسور کسه مشساهده مسي شسود ،در

مجاری نيم دايره در  21فرد مبتال به تومور شوانوم دهليزی و  21فرد

چرخش سر به سمت مجسرای افقسي سسمت چس  ،سساکاد اصسالحي

مبتال به تومور سيستم دهليزی مرکزی در مرکز گامانايف ايران

چشمي رخ داده است .اما در چرخش سسر بسه سسمت مجسرای افقسي
سمت راست به دليل نبود ضايعه در اين سمت ،ساکاد اصسالحي رخ
نداده است ( خ سبز نشان دهنسده حرکست سسر ،نقساب قرمسز رنس
متصل به هم نشان دهنده حرکت چشسم راسست و نقساب آبسي رنس
مي باشد).

متصل به هم نشان دهنده حرکت چشم چ

مجاری نيم دايره

تومور های سيستم دهليزی محيطي

تومور های سيستم دهليزی مرکزی

ميانگين نسبت

ميانگين نسبت

ساکاد اصالحي
افقي راست

خطای استاندارد

ساکاد اصالحي

خطای استاندارد

99/29

19/03

2/99

8/00

92/11

11/39

2/09

8/31

قدامي راست

29/80

0/91

1/19

9/99

قدامي چ

11/11

20/12

1/09

2/01

خلفي راست

18/11

21/12

3/19

0/21

خلفي چ

12/01

20/89

9/19

2/09

افقي چ

p-value= 8/882

جدول شماره  :2ميزان ميانگين بهره  VORبسه تفکيسک مجساری نسيم
دايره در  21فرد مبتال به تومور شسوانوم دهليسزی و  21فسرد مبستال بسه
تومور سيستم دهليزی مرکزی در مرکز گامانايف ايران
مجاری نيم دايره

تومور های سيستم دهليزی مرکزی

تومور های سيستم دهليزی محيطي

مي سزان نسسسبت سسساکاد اصسسالحي در سسسمت ضسسايعه
افراد مبتال به تومور شوانوم دهليزی 98/99 ،و در سسمت

ميانگين بهره VOR

خطای استاندارد

ميانگين بهره VOR

خطای استاندارد

8/11

8/93

8/39

8/89

ضايعه افراد مبتال بسه تومورهسای دهليسزی مرکسزی 9/99

8/12

8/99

8/31

8/89

8/92

8/99

8/39

8/22

بدست آمد ،کسه ميسزان ايسن متغيسر در دو گسروه تفساوت

قدامي چ

8/99

8/91

8/03

8/20

خلفي راست

8/19

8/10

8/02

8/12

آماری معناداری با يکديگر داشت ( .)p=8/880هر چنسد

خلفي چ

8/91

8/13

8/09

8/23

کسسه ميسسزان هسسر دو متغيسسر بهسسره  VORو نسسسبت سسساکاد

افقي راست
افقي چ
قدامي راست

p-value= 8/82

اصسسالحي در سسسمت سسسالم افسسراد مبسستال بسسه تومورهسسای
ميزان بهره  VORدر سمت ضايعه ی افراد مبستال بسه

دهليسزی محيطسي متفساوت از افسسراد مبستال بسه تومورهسسای

تومور شوانوم دهليسزی 8/90 ،و در سسمت ضسايعه افسراد

سيستم دهليزی مرکزی بود (بهره  VORکمتسر و نسسبت

مبتال به تومسور سيسستم دهليسزی مرکسزی  8/39بسهدسست

ساکاد اصالحي بيشتر) ،با اين وجسود از لحساآ آمساری

آمد ،که ميسزان ايسن متغيسر در دو گسروه تفساوت آمساری

تفاوت معنيداری بين سمت غير درگير دو گسروه يافست

معني داری را نشان داد (.)p = 8/882

نشد (.)p˃ 8/81

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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محدوده ناهنجار ( ≥8/0ميانگين بهره  ،)VORو در افراد

در اين مطالعه ميانگين نسبت ساکاد اصالحي در 21

آزمون ویدئویي ایمپالس سر

بحث

آزمونهای بررسيکننده عملکرد دهليسزی از جملسه VHIT

ساکاد اصالحي بين دو گروه مبتال به شوانوم دهليسزی و

 11بيمار ،نتيجه آزمون  VHITناهنجار بهدست آمسد .در

مبتال به تومورهای دهليسزی مرکسزی ،حساکي از تفساوت

تمام اين بيماران ضسعف طرفسي در آزمسون کالريسک بسه

آمسساری معن سيدار ،در سسسمت ضسسايعه بسسوده اسسست .نتسسايج

ميزان بااليي مشاهده شد( .)11همچنين در مطالعسهای کسه

مطالعه حاضر نشان داد که ميانگين بهره  VORدر سمت

توس ( Heuberger)23و همکاران در سا  1829انجسام

ضايعه برای افراد مبتال به شسوانوم دهليسزی ،در محسدوده

شد 119 ،بيمار دارای سرگيجه شسامل 99 ،فسرد مبستال بسه

ناهنجار و بسرای افسراد مبستال بسه تومسور سيسستم دهليسزی

ميگرن وستيبوالر و  91فرد مبتال به بيماری منير 90 ،بيمار

مرکزی ،در محدوده هنجار قرار دارد .اما همانطسورکسه

مبتال به اخستال وسستيبوالر دوطرفسه 29 ،بيمسار مبستال بسه

ذکسسر شسسد اي سن مطالعسسه اول سين مطالعسسهای م سيباشسسد کسسه

پاروکزيسسسمي وسسستيبوالر 19 ،بيمسسار مبسستال بسسه اخسستال

تومورهای دهليسزی محيطسي را بسا تومسور هسای دهليسزی

محيطي يک طرفه و  222بيمار با ديگر انسواع اخستالالت

مرکزی با استفاده از  VHITمورد بررسي و مقايسه قسرار

از طريق  VHITارزيابي شدند که سساکادهسای پنهسان در

داده اسست .از جملسسه مطالعسساتي کسسه در زمينسسه اخسستالالت

 90درصد افراد بيمار( 288از  )119رخ داد کسه ميسانگين

سسسسر در ارزيسسسابي

نسبت وقسوع آنهسا  22 ± 28درصسد و ميسانگين نهفتگسي

اختالالت دهليزی پرداخته شده است ،مي توان به مطالعه

آنها  09 ± 98ميليثانيه بود .در اين مطالعه ساکاد هسای

ی  KIMو همکاران در سا  1829که  10بيمار مبتال بسه

پنهان در اختالالت محيطي نسبت به ميگرن وستيبوالر به

تومور ناحيه زاويه پلي -مخچهای ( )CPAيسک طرفسه را

ميزان بسيار بيشتری يافست شسدند .ايسن محققسين بسه ايسن

با استفاده از سيستم  scleral search coilمسورد ارزيسابي

نتيجه رسيدند که ساکاد پنهان يک پديده شايع است که

قسرار دادنسد ،اشساره کسرد .در ايسن مطالعسه نتسايج آزمسون

بهعلت عدم تطابق سرعت چشم و سرعت سر ايجاد شده

سسسر در  01درصسسد بيمسساران در سسسمت ضسسايعه،

و ميتواند به تمايز دو علست شسايع سسرگيجه عودکننسده

ناهنجار نشان داده شسد( .)12در مطالعسه  BATEUCASو

يعني بيماری منير (اخستال دهليسزی محيطسي ) و ميگسرن

همکاران در سا  18 ،1821بيمار مبتال به تومور شسوانوم

وستيبوالر (اختال دهليسزی مرکسزی) کمسک

کنسد(.)23

دهليزی را با اسستفاده از  ،VHITقبسل از جراحسي تومسور

همسسانطورکسسه در اي سن مطالعسسات بررس سي شسسد ،شسسوانوم

مورد ارزيابي قرار دادند کسه نتسايج نشسان داد کسه در 38

دهليزی موجب کاهش بهره  VORو بروز ساکاد اصسالحي

درصد بيماران ( 91نفر) VHIT ،ناهنجار است .در سمت

ميشود که علت آن وجود ضايعه در مسير  VORميباشسد.

آسيب ديده اين بيماران ميانگين بهره  VORافقي در 19

بهمنظور انجام  ،VORاطالعات وستيبوالر از گيرندههای

درصسسد بيمسساران ناهنجسسار ب سهدسسست آمسسد( .)20در مطالعسسه

حسي وستيبوالر در البيرنت غشسايي گسوش داخلسي و از

 TAYLORو همکارانش در سا  18 ،1821بيمار مبستال

طريق شاخه دهليزی عصب هشتم به هستههسای حلزونسي

به شوانوم دهليزی با اسستفاده از  VHITو  VEMPمسورد

در قسمت تحتاني ساقه مغز و متعاقسب آن بسه هسستههسای

ارزيابي قرار گرفتند که نتسايج  ،VHITبهسره  VORناهنجسار

حرکتي چشم منتقل شده که در نهايت چشمهسا حرکست

در سسسمت ضسسايعه را نشسسان داد (مجسسرای افقسسي= ،8/01

داده ميشوند( .)2ضايعات دهليسزی مرکسزی بسر خسال،

مجرای قدامي=  ،8/09مجرای خلفي= .)20( )8/99

ضايعات دهليزی محيطي غالباً در اين مسسير آناتوميکسا

دهليسسسزی و نقسسسش آزمسسسون ايمپسسسال

ايمپسسال

در مطالعه  TEGGIو همکاران نيسز در سسا ،1829
 99بيمسسار مبسستال بسسه شسسوانوم دهليسسزی را بسسا اسسستفاده از
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 VORقرار نداشته و تأثير بارزی بر بهره  VORو به دنبا
آن بروز ساکاد اصالحي ندارند .بنابراين پاسسخ ناهنجسار
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در اين مطالعه ،مقايسه ميانگين بهره  VORو نسسبت

و آزمون کالريک ارزيابي کردند ،نتايج نشان داد که در

پژوهشی

مهدی پناهیان و همکاران

 VORو بروز ساکادهای اصالحي قابل تفسير است ،زمساني

ميرسد هر چه تومور نسبت به سيستم دهليزی محيطيتر

رخ ميدهد که سر به سرعت بسه سسمت ضسايعه دهليسزی

باشد ،ناهنجاری در نتايج  VHITقطعيتر ميباشد.

محيطي چرخانده ميشود و در اين هنگام بسه علست ورودی

در نهايت مي توان از اين مطالعه نتيجسه گرفست کسه

آوران ناقص دهليزی در سمت آسيب ديده ،چشمهسا در

بهسسره  VORدر افسسراد مبسستال بسسه تومسسور سيسسستم دهلي سزی

طو چرخش سر ثابت نمي مانند و هم جهست بسا جهست

محيطي به طور معناداری کساهش مسييابسد ( )≥8/0و در

چرخش سر حرکت ميکنند که ايسن حرکست منجسر بسه

افراد مبتال به تومور سيسستم دهليسزی مرکسزی عمسدتاَ در

کاهش بهره  VORميگردد .در نتيجه بيمار بعد از بسروز

محدوده هنجار قرار ميگيرد ( .)˃8/0همچنسين در افسراد

خطای ثبات چشمي برای بازگردادندن چشمها به سمت

مبتال به تومورهای دهليزی محيطي ،ساکادهای اصالحي

هد ،تالش ميکند و به اين صورت سساکادهای اصسالحي

بيشتری نسسبت بسه افسراد مبستال بسه تومورهسای دهليسزی

را بوجود ميآورد که اين ساکادهای اصسالحي جسايگزيني

مرکزی بسروز مسيکنسد .بنسابراين انجسام  VHITدر افسراد

برای کاهش بهره  VORهستند(.)19،21

مشکوک به تومور ،ميتواند موجب بهبود تشخيص افتراقي

يافتههای حاصل از ايسن مطالعسه بسدان معناسست کسه

تومورهای سيستم دهليزی محيطي از تومورهسای سيسستم

تومورهای ناحيه مجرای شنوايي داخلي و عصسب هشستم

دهليزی مرکزی شود و نيز توصيه ميشسود کسه متخصصسين

با درگير کردن سيستم دهليزی محيطي منجر بسه کساهش

در هنگام ارزيابي بيماران مبتال به تومور از اين آزمون به

بهره  VORدر طو آزمون  VHITميگردند .اما تومسور

عنوان يک آزمون تکميلسي در تشسخيص افتراقسي مکسان

نواحي باالتر از اين بخشها که سيستم دهليزی مرکسزی

تومور (محيطي يا مرکزی بودن) استفاده کنند.

را درگير ميکنند ،بر بهره  VORتسأثير چنسداني ندارنسد.

تنها محدوديت اين مطالعه را ميتوان تعداد محدود

در واقع تومورهسای سيسستم دهليسزی محيطسي بسا آسسيب

افراد مبتال به تومور سيستم دهليسزی مرکسزی موجسود در

رساندن به ساختارهای دهليزی محيطسي و مختسل کسردن

محل انجام نمونهگيری با توجه به تنوع آن ها نام برد .بسا

عملکرد اين ساختارهای درگيسر در عملکسرد  ،VORبسه

توجه به حساسيت بساالی  VHITبسه اخستالالت دهليسزی

تسأثير گذاشسته و

محيطي ،توصيه ميشود مطالعههای آينده بر روی ميسزان

منجسسر بسسه کسساهش بهسسره  VORو بسسه دنبسسا آن بسسروز

تسسأثير انسسواع اخسستالالت دهليسسزی محيطسسي بسسر روی بهسسره

ساکادهای اصالحي ميگردنسد ،در طسر ،مقابسل ،اکثسر

 VORو ميسسزان سسساکادهای اصسسالحي در اي سن آزمسسايش

تومورهای دهليزی مرکزی به جز مسوارد محسدودی کسه

صورت پذيرد.

صورت مسستقيم بسر روی ايسن رفلکس

ميتوانند نواحي تحتساني سساقه مغسز را درگيسر کننسد ،بسا
توجه به مسير آناتوميک  VORتسأثير مسستقيمي بسر روی
اين رفلک

ندارند و افراد مبستال بسه ايسن تومورهسا غالبساً

اخسستال شسسديدی در عملکسسرد  VORدر طسسو آزمسسون
ايمپال

سر نشان نمي دهند ،بنابراين با وجسود سسرگيجه

يا عدم تعاد يا گيجسي و منگسي در ايسن افسراد بسه علست
وجود تومور درگير کننده سيستم دهليزی مرکسزی ،ايسن
افراد غالباً دارای عملکرد  VORهنجاری مسيباشسند کسه

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

سپاسگزاری
بدينوسيله از رئي

مرکز گامانايف ايران و جنسا

آقای دکتر سهرا شسهزادی متخصسص و جسراح مغسز و
اعصا و سساير پرسسنل ايسن مرکسز بسه جهست همکساری
صميمانه در اجرای اين طرح تحقيقاتي ،نهايست تشسکر و
قدرداني را داريم.
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آزمايش  VHITکه بسه صسورت کساهش بهسره رفلکس

در اين مطالعه با استفاده از  VHITنشان داده شد .به نظسر

آزمون ویدئویي ایمپالس سر
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