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Abstract 

Background and Objective: Benign paroxysmal positional vertigo 

(BPPV) is the most common cause of vertigo with peripheral origin, and its 

psychologic consequences frequently ignored by clinicians. In this regard, 

the present study aimed to investigate the effects of BPPV on patient 

auditory-verbal memory. 

Materials and Methods: In this cross-sectional study, a total of 40 volunteer 

patients with acute vertigo underwent auditory and vestibular function tests. 

In addition, after the confirmation of BPPV, the Persian version of Dizziness 

Handicap Inventory was completed by all the subjects. Then, the Persian 

version of the Rey Auditory-Verbal Learning Test was conducted on the 

participants. 

Results: The obtained results showed that the level of disability caused by 

BPPV could lead to a decrease in the capacity of auditory-verbal memory in 

comparison to that in normal individuals. 

Conclusion: Patients with BPPV who suffer from severe rotator vertigo 

have higher number of problems in learning through auditory-verbal 

memory in comparison to normal individuals. Moreover, suffering from 

acute vertigo as an unpleasant physical condition can lead to considerable 

cognitive consequences in these patients. 
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  چکیده

( :Benign Paroxysmal Positional Vertigo BPPV) خیمخوش ایحمله یتیوضع سرگیجه سابقه و هدف:

رفته گ یدهآن ناد یکولوژیکسا هاینشانه اغلب کهاست  یطیحاد مح هایسرگیجهعامل ابتال به  ترینشایع

 بر مخیخوش ایحمله یتیوضع سرگیجه تأثیراتارتباط  بررسیحاضر با هدف  مطالعهراستا،  ینا در. شودمی

 .شد انجام یانمبتال کالمی -شنوایی حافظه

 و شنوایی آزمایشات تحت حاد سرگیجه به مبتال فرد 00مجموع  در مقطعی مطالعه این در ها:مواد و روش

 سیفار نسخه خیم،خوش ایحمله یتیوضع یجهابتال به سرگ یصپس از تشخ و گرفتند قرار وستیبوالر

 .شد اجرا هاآن برای ری کالمی -شنوایی حافظه آزمون و گیجی از ناشی معلولیت سنجش پرسشنامه

 اهشک موجب خیمخوش ایحمله یتیوضع سرگیجهاز  یناش یتمعلول یزانکه م ندنشان داد یجنتا ها:یافته

 .گرددمیهنجار  افرادنسبت به  یکالم -شنوایی حافظه ظرفیت

نج ر یچرخش یدشد هایسرگیجهکه از  خیمخوش ایحمله یتیوضع یجهبه سرگ یانمبتال گیری:نتیجه

ستند و ه یکالم -شنوایی حافظه طریق از یادگیری در بیشتری مشکالت دچار هنجار افراد به نسبت برند،می

 ایحظهمالقابل یمنجر به عوارض شناخت تواندمی یجسم یندحالت ناخوشا یک عنوانبهحاد  یجهابتال به سرگ

 .گرددها در آن

 

 یادگیری خیم،خوش ایحمله یتیوضع یجهسرگ ی،کالم -ییحافظه شنوا واژگان کلیدی:

 علوم دانشگاه یبرا نشر حقوق یتمام

 .است محفوظ همدان یپزشک

مقدمه
 علت ترینشایع خیم،خوش ایحمله یتیوضع سرگیجه

 درسمیاست و به نظر  یماراندر ب ایدوره هایسرگیجهاز  شکایت

 دهلیزی سیستم عملکردی اختالالت از درصد 30 مسئول که

 پس بیمار آن در که است ایعارضه  BPPV.]1[ باشد محیطی

 هایسرگیجه از وضعیتی سریع تغییرات یا سر حرکات از

 شدنجاجابه هنگام ویژهبه BPPVدارد. عالئم  یتشکا مدتکوتاه

سر به سمت عقب  شدنخمیده یاخواب  یندر ح دیگر سمت به

کوتاه است و اگر  یارعالئم بس دادنرخ ی. دوره زماندهدمیرخ 

عموالً . مشوندمیبدون حرکت باشد، عالئم به سرعت مرتفع  یمارب

روزمره خود  هایفعالیت تواندمیعالئم، فرد  شدنبرطرفپس از 

 شنوایی یا عصبی نشانه بیماری، اینبا  همراهرا ادامه دهد و 

 . ]3،2[ ندارد وجود دیگری

در  قرارگرفته توجه مورد کمتر اما رایج هاینشانهاز  یکی

 یحدر انجام صح شدهایجادمشکالت  ،BPPVبه  یانمبتال

 مدتکوتاهافراد از جمله ضعف حافظه  ینا یشناخت هایمهارت

اختالل در ادراک و  یرنظ یشناخت یص. اگرچه وجود نقاباشدیم

 ستا گرفته قرار توجه مورد مختلف مطالعات در فضایی یابیجهت

حافظه  ضعف یممستق طوربهکه  یعلم ایمطالعه اما ؛]5،0[

 باشد، داده قرار سنجش مورد BPPVبه  یانمبتال در را مدتکوتاه

 از انواع حافظه یکی یکالم -شنوایی حافظه. یستدر دسترس ن

ردازش پ ی،کالم یکاتتحر یافتدر ییکه به توانا است مدتکوتاه

موضوعات  آوردنیادبه  یتو در نها یکاتتحر ینا یرهو ذخ

 بسیار اهمیت از حافظهاز  نوع ین. اگرددمیاطالق  شدهشنیده

و  یریچون فراگ هاییمهارتدر رشد  یراز است؛ برخوردار زیادی

و  یانیزبان، زبان ب بستن کار بهدرک و  ها،واژه سپردن خاطربه 

 هم آن آسیب و اختاللرو  یناز ا باشد؛می یلدخ یزبان نوشتار

بر  ارگفت درک توانایی بر تأثیر یقو هم از طر یممستق صورتبه

 .]7،6[ گذاردمیاثر  یو اجتماع یفرد یزندگ کیفیت
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 انو همکار یاحد 

موجود در  هاینشانه متخصصاناغلب  ینکهتوجه به ا با

BPPV  یکردرو ینا کنند،می قلمداد سایکولوژیکرا فاقد جزء 

افراد  ینا یمشکالت شناخت شدنگرفته یدهمنجر به ناد تواندمی

فرد  شود که یاشتباه در موارد یصمنجر به تشخ یحت یا و گشته

تا، راس ینا درباشد.  یزن یشناخت هاینشانه یدارا BPPVمبتال به 

 ایحمله یتیوضع سرگیجه تأثیر یینتع هدف با حاضر مطالعه

 . شد انجام یمارانب ینا یکالم -شنوایی حافظه بر خیمخوش
 

 هامواد و روش

 1317 سالبهمن  تا 1316از بهمن سال  حاضر مقطعی مطالعه

دانشگاه  یاخالق از سو یاز انتخاب نمونه، گواه پیشانجام شد. 

  IR.IUMS.REC 1396.31825با کد  یرانا یعلوم پزشک

 نکنندگامراجعه یاننمونه مورد مطالعه از م ،. سپسیدکسب گرد

 یمارستانب سرگیجه تخصصی کلینیک به حاد سرگیجه شکایت با

پس از شرح روش اجرا و هدف از  و شدتهران انتخاب  اعلم امیر

و  هادستورالعمل)مطابق با  یکتب نامهرضایت مطالعه،انجام 

 کیپزش علوم دانشگاه فناوریو  یقاتمعاونت تحق یاخالق یراهنما

در مطالعه  کنندگانشرکت( از یرانا یدرمان -بهداشتی خدمات و

و  ایزمینه -یپرسشنامه مشخصات فرد ادامه، در. گردید اخذ

 یارهایمع از برخورداریاز  یناناطم یاز افراد برا گیریتاریخچه

 ژیکنورولو و شنوایی مشکالت به ابتال عدممطالعه )شامل  بهورود 

 آزمایش و بالینی معاینات ،آن از پس. گشت تکمیل( همراه

 ییوجود مشکل شنوا نمودنرد منظوربه تمپانومتری و ادیومتری

 همراه نیستاگموگرافی یدئوآزمون و ادامه، درانجام شد.  یطیمح

 تأیید منظوربه رول و هالپایک -دیکس هایآزمون یدئوییبا ثبت و

  اثبات و وستیبوالر دستگاه در ایدایرهنیم یمجار درگیری

 یتیوضع یجهسرگ یصتشخ ی. براگردید اجرا BPPV وجود

و  گرازمین یچرخش یستاگموسبروز ن خیم،خوش ایحمله

 یفقا نیستاگموس یا هالپایک وضعیت در مدتکوتاه هایسرگیجه

 عدمبه ذکر است که  الزم. ]8[ گرفت قرار نظر مد رول آزموندر 

خروج از  معیار عنوانبهمطالعه  ینبه ادامه کار در ح یمارب تمایل

 .شد گرفته نظر در آن

 پرسشنامه فارسی نسخه ابتدا ،BPPVاز اثبات وجود  پس

 DHI: Dizziness Handicap) گیجی از ناشی معلولیت سنجش

Inventory)  آن توسط جعفرزاده و  سنجیروان هایویژگیکه

 یدردگ تکمیل بیماران توسطاست،  رسیده تأیید به ]1[همکاران 

 که است یتمآ 25 یدارا پرسشنامه این. شدکل محاسبه  یازو امت

 0= بله": باشدیصورت م ینها به ابه آن یدهپاسخ امتیازات

 یآلفا یب. ضر"امتیاز بدون= خیرو  یازامت 2= اوقات گاهی یاز،امت

 ینا عملکردی و جسمی عاطفی، هایسازه یکرونباخ برا

گزارش شده است  16/0و  12/0 ،12/0با  برابر ترتیببهپرسشنامه 

 -شنوایی حافظه و یادگیری آزمون فارسی نسخه ادامه، در. ]8[

 RAVLT: Rey Auditory-Verbal Memory) ری کالمی

Test )و همکاران  یآن توسط جعفر سنجیروان هایویژگی که

 نسخه. گردید اجرا است، شده تأیید یزبان فارس به ]10[

 تحت فهرست سهآن از  یسینسخه انگل همانند  RAVLTفارسی

 کنندهمداخله فهرست" ،")الف( یفارس واژگان فهرست" عناوین

 ابتدا .شده است یلتشک "هاواژه یبازشناس فهرست"و  ")ب(

 رایب بلند صدای با ثانیه در واژه یک ارائهفهرست الف با  واژگان

پس از خواندن  تا گردیدیم درخواست یو از و شدمی خوانده فرد

فرد  که هنگامی. یدنما یانب آوردمی یادهر آنچه را که به  ها،واژه

همان فهرست با  آورد،نمی یادرا به  ایواژه دیگر که کردمیاعالم 

پاسخ فرد در فرم  بارو هر  شدمیمشابه دوباره خوانده  یطشرا

 تأثیر یبررس برایذکر است که  شایان. گردیدمیدرج  یجثبت نتا

 مرحله پنج یفرد، فهرست اول ط یادگیریمحرک و توان  تکرار

 یادآوری یازکل امت میانگینو  شد ارائه یدر پ یپ صورتبه

 نخست همرحل پنج امتیازات یانگینم یینبا تع کل امتیاز عنوانبه

 زی)فهرست ب( ن کنندهمداخلهفهرست  واژگان. گردید محاسبه

اسخ پ و شدند ارائهنخست  مرحلهبا  مشابه شرایطی درمرتبه  یک

 واژگانتا  شد خواسته افراد. سپس، دوباره از گردیدفرد ثبت 

 نندهکمداخله فهرست ارائهاز  پس درنگبی بار یکفهرست الف را 

. در یدو تکرار نما یادآوری یقهدق 20گذشت  و تأخیربا  یگرو بار د

واژه از  30واژه ) 50 یانفهرست الف از م واژگانمرحله بعد، 

( یگرد یدواژه جد 20مجموع دو فهرست الف و ب به همراه 

 .]10[شد  یبازشناس

مدل  Reister) اتوسکوپنکته ضرورت دارد که  ینا ذکر

 Interacoustics شرکت ،AC40)مدل  دوکاناله ادیومتر(، 2050

ثبت  دستگاهدانمارک(،  Madsenدانمارک(، تمپانومتر )مدل 

VNG (شرکت Interacoustics از جمله ابزارها )یدانمارک 

و  DHI یازامت یسهمقا منظوربه. نداطالعات بود یگردآور

RAVLT  زن و مرد از آزمون جنس دو هردر t یبرا و مستقل 

وه در کل گر هاآزمون یازاتامت یانگینم ینب یهمبستگ یسهمقا

از  (ویلک -شاپیرو آزمون در هاداده یعتوز بودننرمال)با توجه به 

 هایآزمون یتمام. گردید استفاده Pearson یهمبستگ یبضر

 و شدند گرفته نظر در معنادار( ≥05/0Pدر سطح ) یزن آماری

 صورت گرفت. SPSS 22 افزارنرمتوسط  یزهاآنال تمامی
 

 هایافته

 BPPV یماریفرد مبتال به ب 00 مجموع درمطالعه  ینا در

 71 تا 25 یزن در محدوده سن 28مرد و  12حاد مشتمل بر 

( مورد الس 10/12 معیار انحراف و سال 25/08 میانگین با) سال

 طالعهم مورد یمارانب یتمام ینکهقرار گرفتند. با توجه به ا یابیارز

 مورد گروهی صورتبه نتایج داشتند، شکایتحاد  یجهسرگ از

 یازامت ریاو انحراف مع یانگیناساس، م ین. بر اگرفتند قرار تحلیل

DHI  آمد دستبه 25/37±71/17در گروه مورد مطالعه معادل .

دو جنس با استفاده از آزمون  یندر ب DHI یازامت یانگینم یسهمقا

 وجود جنس دو بین معناداری اختالف که داد نشان نیز T آماری

 (. =05/0P) ندارد
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 مطالعه مورد افراد در ری کالمی شنوایی یادگیری آزموندر مراحل مختلف  یازحداقل و حداکثر امت یار،انحراف مع یانگین،م: 6 جدول

 معیار انحراف میانگین حداکثر حداقل تعداد 

A1 00 00/3 00/1 50/5 50/1 

A2 00 00/2 00/10 02/7 75/1 

A3 00 00/5 00/13 87/8 88/1 

A4 00 00/5 00/10 10/1 13/1 

A5 00 00/0 00/13 20/10 11/2 

Sum 00 80/3 60/10 28/8 01/1 

B 00 00/0 00/7 37/3 80/1 

A6 00 00/5 00/12 65/8 16/1 

 

 
 BPPVاز  یحاد ناش یجهمبتال به سرگ افراددر  یآزمون ر هایفهرست یازامت یانگینم مقایسه: 6 شکل

 
 و حداکثر حداقلو  یارانحراف مع یانگین،م یرمقاد 1 جدول در

در گروه مورد مطالعه  RAVLTدر مراحل مختلف آزمون  یازامت

در مراحل مختلف آزمون  یازامت یانگینم یسهاست. مقا شده ارائه

RAVLT  زن و مرد مورد مطالعه با  جنس دو هر با ارتباطدر

 بین معناداری اختالف که داد نشان Tاستفاده از آزمون آماری 

 (. ≥05/0P) دارد وجود گروه دو

 1 الف هایفهرست یازامت یانگینم یسهمقا یانگرنما 1 شکل

فهرست  یازامت یانگینتکرار فهرست الف، م اتامتیاز یانگین، م5تا 

 و تأخیری یادآوریبالفاصله، فهرست  یادآوریب، فهرست 

حاد  یجهدر گروه مبتال به سرگ یآزمون ر یفهرست بازشناس

 .باشدمی BPPVاز  یناش

 یناش یتمعلول یانارتباط م یبررس منظوربهمطالعه  ینا در

 یازامت یانگین( با مDHI یازامت یانگینحاد )م یجهاز سرگ

تکرار  اتامتیاز یانگینم ،(A1-A5) 5 تا 1 الف هایفهرست

 فهرست ،(B) ب فهرست امتیاز میانگین ،(Sumفهرست الف )

( و A7) تأخیری یادآوریفهرست  ،(A6) بالفاصله یادآوری

در گروه  RAVLT( آزمون Recognition) یفهرست بازشناس

 استفاده مورد Pearson یهمبستگ یبضر آزمونمورد مطالعه از 

 یانم یمعنادار یکه همبستگ ندنشان داد یج. نتاگرفت قرار

 دوجو افراد این در هازیرآزمون ینبا ا یجهاز سرگ یناش یتمعلول

 (.≤05/0P) ندارد
 

 بحث
 ایحمله یتیوضع یجهبه سرگ مبتالیانحاضر  مطالعه در

به  حاد سرگیجه از یتبا شکا یهمگ که( BPPV) خیمخوش

 میزان نظرابتدا از  بودند، کردهمورد نظر مراجعه  یمارستانب

ورد م یکالم -شنوایی حافظه نظرو سپس از  شدهایجاد یتمعلول

 یناش یتمعلول یزانکه م دادند نشان نتایجقرار گرفتند.  یبررس

 یکالم -ییحافظه شنوا یتحاد موجب کاهش ظرف یجهاز سرگ

 . گرددمینسبت به افراد هنجار 

 اینحاصل از  هاییافتهبا  DHIهنجار آزمون  یجنتا مقایسه

در گروه  یجهاز سرگ یبارز ناش یتمعلول یجاداز ا یمطالعه حاک

 10معادل  cut-off مقدار. جعفرزاده و همکاران بودمورد مطالعه 

هنجار از  یتجمع یکتفک برای میزان ینبهتر عنوانبهرا 

درصد و  10با  برابر حساسیتی که اندنموده یینتع یکپاتولوژ

 یانگینم که است ذکر شایان. ]1[ دارددرصد  18معادل  یژگیو

برابر با  یرانیدر جامعه هنجار ا DHIآزمون  یارو انحراف مع

 حاد یجهبه سرگ یانرقم در گروه مبتال ین. اباشدمی 6/3±0/1

 دو میان معنادار تفاوت از حاکی که است 6/01±8/21معادل 

 رتأثیتفاوت معنادار نشان از  ین. اباشدمی آزمایش و هنجار گروه

در  یبر احساس ناتوان BPPVاز  ناشی وستیبوالر حاد سرگیجه

 . داردافراد  یو عملکرد یعاطف یزیکی،ف هایجنبه

 طورهکه ب بودند آن از حاکی یزن یر یکالم -شنوایی آزمون نتایج

هنجار  ریاز مقاد ترپایین ،حاد یجهگروه مبتال به سرگ یازامت کلی

 RAVLT آزمون. باشدمی یرانیبزرگسال ا یتآزمون در جمع

 و حافظه ارزیابی در شناختیروان هایآزمون ترینرایجاز  یکی

 رد افراد تواناییآزمون  یناست. در ا یکالم -شنوایی یادگیری

 در مراحل یاطالعات کالم یابیو باز ذخیره تثبیت، رمزگردانی،

حافظه  کننده،مداخله هایمحرک تأثیر ی،گوناگون حافظه آن

 اکیح نتایجمطالعه  ینا در. شودمی ارزیابی بازشناسی و تأخیری
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 انو همکار یاحد 

 بر ادح سرگیجه سندروم به ابتال تأثیراتاز  یکیکه  بودند آن از

اطالعات  یریفراگ ییتوانا کاهش شناختی، و ذهنی کارکردهای

 در .باشدمی شدهفراگرفتهاطالعات  ترسریع یو فراموش یکالم

آزمون در  تکرار تأثیر پیشین، مطالعات همانند حاضر مطالعه

 "یادگیریاثر " عنوانبه امتیازاتبهبود  بر پنج تا یکمراحل 

، ب کنندهمداخله فهرست ارائهپس از  ینمشاهده شد. همچن

 اینکه  یافتکاهش  شش به پنجفهرست الف از مرحله  یازامت

 ]11[سینت و همکاران  و ]10[ همکاران و جعفری یافته با یجنتا

 صرفنشان داد که  یزن یبازشناس مرحله ی. اجرادارد همخوانی

حاد  هیجافراد مبتال به سندروم سرگ ی،آن یادآوری ییاز توانا نظر

 و یمرحله بازشناس یازامت یسه. مقااندگرفته یاد یزانتا چه م

شمار  به یآن یابیباز ییتوانا گیریاندازه نوعی تأخیری، یادآوری

موارد اختالل در  توانمیروش  یناز ا گیریبهره. با آیدمی

 یبازشناس یازامت بودنباالترنمود.  ییاطالعات را شناسا یادآوری

 به مبتال گروه سه هر در آزمون هفتمرحله  یازنسبت به امت

 هک است آناز  یحاد حاک یجهو سرگ محیطی وستیبوالر اختالل

 توانندنمی اما گیرند؛فرامی خوبی به را اطالعات افراد این

 در دیگر عبارت هب کنند؛ ردیابی را شدهیادگرفتهموضوعات 

 .باشندمیدچار مشکل  جدید اطالعات نگهداری
 

 گیرینتیجه
 BPPVبه  مبتالیانکه  ندحاضر نشان داد مطالعه هاییافته

 راداف به نسبت برند،میرنج  یچرخش یدشد هایسرگیجهکه از 

 حافظه طریق از یادگیری در بیشتری مشکالت دچار هنجار

 کی عنوانبهحاد  یجههستند و ابتال به سرگ یکالم -شنوایی

 حافظه در اختالل به منجر تواندمی یجسم یندحالت ناخوشا

 شود. یکالم -شنوایی
 

 تشکر و قدردانی
-03-16 شماره بامصوب  یقاتیطرح تحق حاصل حاضر مقاله

 یدانشگاه علوم پزشک یتوانبخش یقاتمرکز تحق در 125-31825

در مطالعه  کنندگانشرکت یهاز کل وسیلهبدین .باشدمی یرانا

 منافعی تعارض گونههیچ مقاله این در. گرددمی قدردانیو  تشکر

 .است نگردیده گزارش
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