
BPPV behandling i biaxial rotasjonsstol 

Bakgrunn 

Krystallsyke er en av de vanligste årsakene til svimmelhet med en livstids prevalens på 
2,4 %(1)Tilstanden karakteriseres av korte perioder med rotatorisk svimmelhet ved 
stillingsendring(2) Symptomene oppstår typisk når pasienten legger seg ned eller reiser 
seg fra sengen, snur seg fra side til side i sengen eller lener hodet fremover eller 
bakover. Pasienter med BPPV har økt risiko for fall og har nedsatt livskvalitet(3). 
Tilstanden utgjør en vesentlig økonomisk belastning for samfunnet(1). 

 I 1921 beskrev Bárány tilstanden uten å vite årsaken til sykdommen.  I 1952 beskrev 
Dix-Hallpike hvordan man testet for tilstanden (4), og den fikk dens nåværende navn 
Benign Paroxysmal Posisjons Vertigo (BPPV) på bakgrunn av symptombildet. Epley 
beskrev i 1990 en reponeringsmanøver senere kaldt Epleys manøver som effektivt og 
non-invasivt kunne behandle mange tilfeller av tilstanden. Tilstanden behandles nå 
tradisjonelt ved hjelp av ulike reponerings manøvre. Dette gjøres på bakgrunn av teorien 
om at kalsium karbonat krystaller som overfører informasjon om stillingsendring, er løse i 
de semisirkulære kanalene i vestibulærapparatet, og må føres tilbake områder hvor de 
ikke gir feilsignaler. 

Noen pasienter er vanskelig å diagnostisere og å behandle, og det har vært gjort forsøk 
på å forfine og teknikken for diagnostikk og behandling. Et viktig ledd i utviklingen er 



den biaxiale rotasjonsstolen. Denne benyttes i dag internasjonalt og ble tatt i bruk på 
Haukeland Universitetssykehus (HUS) i 2009. Pasienter på HUS behandles i dag non-
invasivt med enten manuelle reponerings manøvre eller behandling i biaxial 
rotasjonsstol. Man har sett at TRV stolen gir en fordel for enkelte pasientgrupper med 
BPPV(5). Det er skrevet svært få artikler på området. Vi vil med vår multisenterstudie i 
samarbeid med Rikshospitalet gjøre en randomisert undersøkelse av behandlingseffekt 
hos pasienter med og uten akselerasjon i TRV stolen. Vi vil også gå nærmere inn på se 
på tolkning av nystagmus med VNG da det finnes lite data på normalområdet(6). 

Ved behandling i rotasjonsstol kan man ved hjelp av akselerasjon og tyngdekraften få 
«krysatllene som forårsaker svimmelheten ut av kanalen hvor de gir symptomer og inn i 
et område av balanseorganet hvor de ikke gir symptomer.  

Vi vil inkludere pasienter med BPPV og se på normalbefolkningen (kontrollgruppe). 
Pasienter med en krystallsyke vil deles i undergrupper avhengig av område som er 
affisert.   

Vi er i gang med fire studier: 

1. Nystagmus og balanse hos normalbefolkningen 

2. Observasjonsstudie av pasienter med BPPV behandlet i TRV stolen 

3. Pasienter med horisontal buegangsaffeksjon , med behandling randomisert i tre 
forskjellige grupper.  

4. Pasienter med bakre buegangsaffeksjon, randomisert til behandling i to 
forskjellige grupper.    

 Studien er samtykkebasert, opplysningene innhentes gjennom spørreskjema og klinisk 
undersøkelse. Protokollen er offisielt godkjent av REK. Studiet vil følge internasjonale 
retningslinjer i Helsinki-deklerasjonen og EU-retningslinjer for Good Clinical Practice. 
Protokollen er registrert på clinicaltrials.gov. Opptak til PhD studiet juli 2014. 

Design 

Randomisert, multisenter intervensjonsstudie, designet for å evaluere behandlingseffekt 
ved akselerasjon under behandling for BPPV i TRV stol. 

Metode 

Vi vil gjøre videoopptak og analysere posisjonsnystagmus med videonystagmografi i 
normalbefolkningen og hos pasienter med BPPV under undersøkelse i TRV stol. Vi vil 
behandle BPPV i TRV stolen. Pasienter med lateral buegangsaffeksjon vil randomiserers 
til tre forskjellige behandligsmetoder og pasienter med bakre buegangs affeksjon vil 

http://clinicaltrials.gov


rendomiseres til to forskjellige behandlingmetoder. De forskjellige behandlingsmetodene 
er alle godkjente.  

Mål 

Økt kunnskap rundt BPPV, da spesielt med tanke på lateral buegangsaffeksjon. 
Evaluering av behandlingseffekt, ved behandling med og uten akselerasjon. Undersøke 
prevalens av nystagmus i normalbefolkningen ved bruk av VNG under undersøkelse i 
TRV stol.  

Statistikk 

SPSS versjon 22.0 brukes for staistisk evaluering av data. 
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