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 ما هو الفقد أو القصور الدهليزي الثنائي؟ 

   
ــد شــخص  ــدما يفق ــوازن العن ــا جــانبي جــزء الت ــي كلت ــة ف وظيف

ــة  ــي األذن الداخلي ــدهليزي (  ف ــام ال ــذا ي )النظ ــإن ه ــرف ، ف ع

ــد  ــائي     (BVL)بالفقـ ــدهليزي الثنـ ــور الـ ). BVH(أو القصـ

ـ   ىوأيضــا تســم   Dandy'sة دانــديهــذه الحالــة بمتالزمـ

syndrome .     ــور ــدوث القص ــباب لح ــن األس ــد م ــاك العدي هن

ــا رد  ــن بينه ــائي م ــدهليزي الثن ــة   ةال ــض األدوي ــاه بع ــل تج الفع

ـ و األمــراض المعديــة و   ) ســميم أذنــي ت( الــرأس و   ةرضـ

ــيخوخة ــات، . الش ــن األوق ــد م ــي العدي ــد ف ــذا ق ــبب ه ــون س يك

. القصــــــور الــــــدهليزي الثنــــــائي مجهــــــوال

ــين ــو   (Gentamicin)الجنتاميس ــاد حي ــن مض ــارة ع ــد عب ي ق

  ــدهليزي وي ــاز ال ــر بالجه ــيوعا    يض ــر ش ــبب األكث ــد الس ع

ــور  ــذا القص ــدوث ه ــرض   . لح ــذا الم ــراض ه ــتمل أع ــد تش ق

علــى زداد مشــاكل فــي الرؤيــة و ضــعف االتــزان الــذي يــ ىعلــ

ــوف أو  نح��و أس��وأ ــد الوق ــالم أو عن ــي الظ ــدف ــ عن ــي عل  ىالمش

فالنــاس الــذين يعــانون مــن هــذا القصــور . أســطح غيــر مســتوية

 القصور الدهليزي الثنائي
 

  اخصائي عالج طبيعي ،باربرا سوزان روبنسون:  كاتبال
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ــا ي ــا م ــقوطتعرغالب ــكلة ضــون للس ــبب مش ــا بس ــي أيض األذن  ف

 .الداخلية

اإلبصــار "ب لهــذا المــرض  األعــراض البصــرية  ىتســم 

ــذبي ــرأس " التذب ــرك ال ــد تح ــر عن ــر . وتظه ــد تظه ــات ق فالكائن

ــد      ــيما عن ــرأس الس ــة ال ــع حرك ــأرجح م ــز أو تت ــا تقف وكأنه

 . القيادة

ــدهليزي     ــاز ال ــرر بالجه ــدار الض ــيس مق ــي تق ــارات الت االختب

ـ  بتخطــيط كهربيــة الــرأرأة    ىاختبــار يســم  ىتشــتمل علـ

(ENG)   أو تخطــيط الــرأرأة الفيــديوى(VNG)  .  فــي بعــض

األمــاكن، اختبــار كرســي الــدوار قــد يكــون متاحــا حيــث يســاعد 

 . علي قياس الوظيفة الباقية ألذنك الداخلية

 

 

م��������ا ال��������ذي يمك��������ن فعل��������ه بالنس��������بة لألع��������راض المتعلق��������ة 
 بالقصور الدهليزي الثنائي؟ 

ــا مــا ي ــد مــن اغالب ألشــياء حــاول المعــالج الطبيعــي عمــل العدي

لــذين يعــانون مــن القصــور    المختلفــة لمســاعدة النــاس ا  

ــائي  ــدهليزي الثن ــم ي. ال ــي  عل ــالج الطبيع ــائي الع ــاس اخص الن

ــرأس   ــارين ال ــض تم ــة أداء بع ــاعدت / كيفي ــين لمس ــ همالع  ىعل

ــتخدام  ــة  أياس ــألذن الداخلي ــة ل ــة متبقي ــراف .  وظيف ــتم اإلش ي

ـ   أي برنــامج تمــارين العــالج الطبيعــي فــي     ىعــادة علـ
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ــه   ــيتم توجي ــي وس ــالج الطبيع ــالل المع ــن خ ــي م مستوصــف طب

ربمــا .  إليــك إلكمــال التمــارين بشــكل يــومي فــي المنــزلطلــب 

ــ ــارين عل ــتمل التم ــرأس  ىتش ــات لل ــز / تحرك ــث ترك ــين حي الع

ــ أثنــاء حركــة الــرأس فــي اتجاهــات مختلفــة  معــين هــدف ىعل

ــة ــرعات مختلف ــوي.  أو بس ــل علــ طل ــك العم ــتوال ىب من  ىمس

ــذي  ــر أن    ال ــراض؛ غي ــور االع ــن ظه ــد م ــك ردة يزي فعل

 . للعالج سيتم مراقبته عن كثب

 

ـ     ــاعدتك علـ ــارين  لمس ــل تم ــتقوم بعم ــا س ــتخدام ىأيض  اس

ــاس  ال ــرى لإلحس ــادر أخ ــة   مص ــكل أهمي ــي تش ــرة والت  كبي

ــى ال  ــاظ عل ــل ا للحف ــوازن مث ــاست ــدمب إلحس ــاعدك . كيق سيس

ــي   ــالج الطبيع ــائي الع ــعاخص ــويض   ىل ــتراتيجيات لتع ــم اس تعل

قصــور الــدهليزي الثــانئ مثــل فــتح األنــوار بالليــل حتــى تمشــي 

قـد تجـد ذلـك فـي األمـاكن المزدحمـة مثـل        . بأمان فـي الظـالم  

 ــوق ــز التس ــة أو مراك ــاجر البقال ــد   ،مت ــة عن ــر راح ــتكون أكث س

ــ  ــول عل ــا للحص ــتخدام عص ــافي ىاس ــم إض ــن. دع ــافي م  التع

فــي حالــة تضــرر بشــكل بطــيء  يظهــر الــدهليزي الثنــائي دقــفال

ــين  ــن الألذن ــر م ــة أكث ــدما الواحــدة  ذناألتضــرر حال ــى عن وحت

ــريض    ــتجابة الم ــان اس ــرص ف ــارين بح ــع التم ــل جمي ــوم بعم تق

  .للعالج قد تتفاوت
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