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 ما هو الورم العصبي السمعي؟

 

أورام بـــ يمكـــن أيضــا تســـميتها  األورام العصــبية الســـمعية 

ــة ــرية  الزاوي ــة ،الجس ــميتها  المخيخي ــن تس ــذلك يمك ــ ك األورام ب

ــمعية   ــفانية الس ــةالش ــدهل . أو الدهليزي ــب ال ــب (يزي العص عص

ــوازن ــد )الت ــى المــخ يمت ــة إل ــورم العصــبي  .مــن األذن الداخلي ال

ــا  ــمعي عب ــن الس ــبطء علــ  رة ع ــو ب ــد ينم ــذا  ىورم حمي ه

ــب ــان. العص ــب األحي ــي أغل ــي ف ــورم ف ــر ال ــدة أ، يظه ذن واح

ــط ــورم يمكــن أيضــا أن و. فق ــألن هــذا ال العصــب  ىيضــغط عل

ــوقع ــب ( يالق ــمععص ــا   )الس ــمع أيض ــتطيع الس ــد ال تس ، فق

ــا  ــانيوربم ــذلك تع ــي األذن ك ــين ف ــن طن ــاس . م ــابون الن المص

ــ  بعــض مــن ايعــانويضــا أن األورام العصــبية الســمعية يمكــن أب

ــطرابات كاال ــة وضـ ــطرابالدوخـ ــرال اضـ ــدمأو/ و نظـ  عـ

ــوازن ــر . الت ــورم كبي ــان ال ــعف و ا إذا ك ــبب ض ــا يس أو / فربم

 . تنميل في الوجه

 

 السمعي ورم العصب
 
 اخصائي عالج طبيعيليزا فاريل ،  .د :كاتبال
 دة
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ــة     ــي حال ــاعدا ف ــون مس ــي أن يك ــالج الطبيع ــن للع ــف يمك كي

  ؟يتدخل الجراحالعدم 

ــنقص    ــورم أو ي ــل ال ــي أن يزي ــالج الطبيع ــن للع ــن ال يمك  م

ــه ــ. حجم ــن رغمالب ــك،  م ــذل ــي  إف ــالج الطبيع ــائي الع ن اخص

ــ ــكوف س ــض يعلم ــارين ال بع ــيةالتم ــي رياض ــاعد الت ــي  كتس ف

ــة   ا ــن الدوخ ــد م ــوازن و لح ــدان الت ــو فق ــادكس  يقوم بارش

ــة  ــض المعرف ــتراتيجيات بع ــي الس ــاعدك ف ــي تس ــدان الت ــع فق من

عمليــة  إلجــراءفــإذا كنــت تخطــط   . التــوازن والســقوط 

ــراحج ــإن ي ــالج الطبية، ف ــائي الع ــي اخص ــع ــك وف س ــا يعلم م

ــباإل بعــد الجراحــة تتوقعــه ــي التمــارين الرياضــية  ىضــافة إل الت

يمكــن أن تقــوم بهــا بعــد الجراحــة والتــي يمكــن أن تعجــل مــن 

 . االستشفاء

ــذي ي  ــا ال ــن أن م ــمك ــراء   أتوقع ــة إج ــي حال ــة ه ف العملي

 الورم العصبي السمعي؟ ة إلزالة يالجراح

ــا أن  ــة بم ــيوعا  الطريق ــر ش ــة األكث ــولمعالج ــبي ال رم العص

ــورم،     ــة لل ــة الجراحي ــالل اإلزال ــن خ ــي م ــري ه ــإن البص ف

ــة و أعصــابها إمــا   فقــد أو تتضــرر أثنــاء   تُ أن األذن الداخلي

ــة ــبب،  ف. الجراح ــذا الس ــة األولــ  له ــام القليل ــي األي ــد  ىف بع

ــ األرجــح مــن شــعور مســتمر بالدوخــة  ىالجراحــة، ســتعاني عل

 اأيضــ.تــدورتتحــرك أو  مــن حولــك الغرفــةبــأن مثــل الشــعور 

ــرأس  ــة ال ــا حرك ــل ربم ــرة    تجع ــوء لفت ــر س ــراض أكث األع
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ـ   . قصيرة مـن الوقـت   فقـد   مـن حولـك   األشـياء  ىعنـدما تنظـر إل

ــاني لكــي تســتطيع  ــاتع ــيهم ألن ــز عل ــد كلتركي ــرى ا ق ألشــياء ت

ــك ــن حول ــز وتتحــرك م ــه صــعوبة  . تقف ــد تواج ــذا ق ــبب ه فبس

ــ. فــازلفــي القــراءة أو مشــاهدة الت فــي بدايــة ذلــك،  ىإضــافة إل

تشــعر بفقــدان فــي  دفقــ الســرير ىتنــزل مــن علــدما عنــالوقـت  

ــوازن ــي . الت ــون  ف ــت،غض ــذا الوق ــديك ه ــون ل ــم يك طر اخ

ــقوط ــوازن الس ــدان الت ــرك   وفق ــدما تتح ــذلك عن ــر ل ــكل كبي بش

ــإن  ــك    ف ــى توازن ــة عل ــان والمحافظ ــبياألم أن يكــون  ج

 . اهتمامك األكبر

 

ــي الشــعور بالتحســن  ــة، ســتبدأ عــادة ف ــام قليل ــي غضــون أي . ف

شـعر بالتحسـن   كـي ت تسـتغرق عـدة أسـابيع ل   مع ذلـك فإنـك قـد    

ــع . الملحــوظ ــن ، ىبعــض المرضــم ــر أعــراض الدوخــة م تتغي

ــدوران   ــتمر بال ــعور المس ــى الش ــعورالإل ــبهم  ش ــةالم . بالدوخ

ــد تُ  ــراض ق ــذه األع ــط  ه ــتحث فق ــع س ــرأس  م ــات ال حرك

ــريعة أو ــنالس ــالل  م ــيعيات خ ــة وض ــلخاص ــي  مث ــاء ف االنحن

ــاجر المشــي فــيأو حجــرة مظلمــة ــد يوصــي . ممــر أحــد المت ق

ــي    ــاكل الت ــل المش ــي تقلي ــاعدة ف ــي للمس ــالعالج الطبيع ــك ب طبيب

 . تواجهها
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ــد  ــة بع ــالجراحالعملي ــي أن    ي ــالج الطبيع ــن للع ــف يمك ة كي

 يساعدني؟ 

ــ ــوث أن ــرت البح ــا   هأظه ــرا كلم ــرك مبك ــي التح ــدأت ف ــا ب كلم

ــ ــرع وف س ــفائك أس ــون ش ــ. يك ــجيع علــ ب ــن التش  ىالرغم م

ــة،  ــا الحرك ــه أيض ــم  فإن ــن المه ــدأ م ــتو ب أن تب ــادة مس  ىزي

ــدريجي  ــكل ت ــاطك بش ــم أن  .نش ــك أن تعل ــخوعلي ــافى الم  و يتع

ــتجيب  ــدريجي يس ــكل ت ــذبش ــك لكل ــ فإن ــاج إل ــة  ىال تحت المبالغ

ــي ــة ف ــ. الحرك ــمتعوف س ــاط ل ــدا كأن نش ــان زائ ــد  ك عــن الح

 . في حالة زيادة الدوخة عندك المطلوب

ــك   ــيوجه ل ــي س ــالج الطبيع ــائي الع ــدة اخص ــئلة  ع ــن أس ع

ــك ــارات      أعراض ــيجري اختب ــا س ــة وأيض ــاطاتك اليومي ونش

ــا  ــي تواجهه ــاكل الت ــوع المش ــد ن ــي. لتحدي ــالج الطبيع ــن  الع يمك

ــاعدك ــل  أن يس ــي تقلي ــن ف ــة و م ــطراب الدوخ ــةاض  الرؤي

ــك" ــز أو تتحــرك مــن حول ــل أو   "شــعورك باألشــياء تقف فــي تقلي

ــعو ــى يمكنــ ص ــوازن حت ــن كبات الت ــ م ــودة إل ــاطك ىالع  نش

ــومي ــو الي ــي  كاتوليئمس ــت الت ــل كن ــن قب ــا م ــيمك. تفعله ك  ن

لفتــرة قصــيرة مــن التمــرن مــن خــالل المعتــاد  كنشــاطتحقيــق 

ــا ــت يومي ــا  . الوق ــرأس بينم ــة ال ــب حرك ــارين تتطل ــض التم بع

ــ ــر إل ــياء  ىتنظ ــدواألش ــرى تتح ــوف  ىاألخ ــاء الوق ــك أثن توازن

ــت تعــاني مــن ضــعف فــي عضــالت الوجــه،   إذا. أو المشــي كن

ــكف ــارين  علي ــم تم ــة تعل ــي ل خاص ــاعدتك ف ــذه   مس ــة ه تقوي
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ــة، ســيتطلب العــالج الطبيعــي . العضــالت ــزام فــي النهاي مــن الت

 . على نحو نظامي ألداء التمارينجانبك 
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