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 واالضطرابات الدهليزيةزرع القوقعة 

 ؛دهليزيال الجهازما الصلة بين القوقعة و 

ــّل أذن   ــي كُ ــع ف ــداً واق ــدهليزي  عضــو صــغير ج ــاز ال إن الجه

ــة  ــوداخلي ــذي يس ــي هال ــوازنم ف ــخصِ وال ت ــمح يش باس ــة لرؤي

 ــات ــاء حرك ــة أثن ــرأسالثابت ــق  . ال ــكل وثي ــة بش ــة مرتبط القوقع

ــدهلي ــاز ال ــذين   ،زيبالجه ــالِ ال ــذا األطف ــدويل ــع  نول ــدان م فق

ــاً  ب ــا أيض مبــمع لَر ــنالس ــانون م ــة يع ــاكُل دهليزي ــاك . مش هن

ــدوارِ أعــراض بعــض  ــوازن بال ــدان المؤقــت للت ــة عــد والفق عملي

 ــة ــة جراح ــة القوقع ــدهليزي  زراع ــاز ال ــأن الجه ــرح ب ــي تَقت الت

 . المزروعةالقوقعة يمكن َأن يؤثّر على جانب 

 

 ؟ ن هناك مشكلة دهليزية في طفليأيفَ َأعرف كَ

يعــانون مــن  ربمــاشــاكلِ دهليزيــة م الــذين يعــانون مــن طفــالاأل

ــوازن ــى  ت ــؤدي إل َئ يــي ــقوطهم س ــاءس ــاً أثن ــام ، خصوص  القي

ــة المســتوى ب ــة عالي ــارات حركي ــك(مه ــى ذل ــال عل ــز ال -: مث قَفْ

ــبو ــىالو الوث ــي عل ــوازن مش ــريط الت ــع).  ش ضــال الر  األطف

 زرع القوقعة
 

 جينيفر براسل ويل كريستي، أخصائي عالج طبيعي .د: كاتبال
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ــم عــادة خّرون تــأي شــاكلِ دهليزيــةم الــذين يعــانون مــن فــي تَعلّ

ــي  ــوف والمش ــوس، الوق ــادراً  . الجلُ ــالِ ن ــن أن األطف ــالرغم م ب

ــتكون،  ــا يش ــا رفم مــانون ب ــن  أيضــاًيع ــز  م ــي تركّي ــكلةُ ف مش

ــرأس   ــة ال ــاء حرك ــونَهم أثن ــك (عي ــى ذل ــال عل ــراءة   -: ومث ق

ــارة اإل ــاء ش ــيأثن ــ). المش ــفُ الجه ــأة إذا  تلَ ــدهليزي فج ازي ال

ــ  تَضــين س ــان الع ــط، ف ــدة فق ــة واح ــن جه ــداً  ربم بســرعة بعي

قَــد يشــتكي  و ) (Nystagmus)رأرأة(عــن جانــبِ الضــررِ   

ــدوارِ  ــن ال م ــك ــدوار . طفل ــرأرأة وال ــي ال ــد ينبغ ــي بع َأن ينته

 . يمكن َأن تَبقى توازنبضعة أيام لكن مشاكَل ال

 

ــفَ يســاعد  ــي  طبيعــيأخصــائي العــالج الكَي ــاني مــنطفلَ ــذي يع  ال

 ؟مشكلة دهليزية

  مــي ــن َأن يق كمــي   ي ــالج الطبيع ــائي الع ــك  أخص ــوازن طفل ت

ــة  ــه الحركي ــاتلومهارات ــد م ــانإذا  حدي ــه ك ــك لدي ــائفُ  طفل الوظ

ــرال ــتوى عم ــبة لمس ــَل  .  همناس متُع َأن ــن كمــة ي ــارات خاص اختب

ــور ا ــي تصـ ــةلكـ ــاكلِ الدهليزيـ ــرت إذا . لمشـ ــذه اظهـ هـ

ــدهليزياالختبــارات شــ ول حســيطفلــك فــان ، ذوذ فــي الجهــاز ال

 .لعمل اختبارات اكثر إلى الطبيب

ــالإذا   ــة ،   كلةمش ــارات الحركي ــالتوازن َأو المه ــه ب ــن فإن كمي 

ــائي ــالج ألخص ــي الع ــارين  الطبيع ــفَ التم ــبة  َأن يص المناس

ــك ــاك. لطفل ــاً هن ــتع  أيض ــك ل ة طفلدــاع ســة لم ــارين خاص لّم تم
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المعــالج . وضــح أثنــاء حركــات الــرأس   أالرؤيــة بشــكل  

ــي  ــد  الطبيع ــادة، وبع ــي العي ــارين ف ــك التم ــك ولطفلُ ــيعرض ل س

  ــارين ــك تم ــك يعطي ــدمجها ذل ــوميِ ل ــك الي ــينِ طفل ــى روت . إل

ــاث   ــرت األبح ــتمر  أظه ــارينِ، إذا اس ــذه التم ــَأن ه ــا بِ  مزاولته

ــدة ل ــل،  12م ــى األق ــأســبوع عل ــن تُيمكن َأن ف ــن حس ــاراتَ م مه

 .والتوازن  )التحديق(الحركةَ، وتعمل على استقرار النظر
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