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 ؟دما هو دوار الوضعة االنتيابي الحمي

ـ   ــابي الحميـ ــعة االنتي ــو )BPPV( ددوار الوض ــن   ه ــارة ع عب

ــيرة   ــرات قص ــة لفت ــبب الدوخ ــي تس ــة الت ــاألذن الداخلي ــكلة ب مش

ويظهــر بشــكل أكثــر . ك الــرأس فــي أوضــاع معينــةيــحرتعنــد 

ــطجا   ــد االض ــيوعا عن ــب علــ  عش ــرير و ىوالتقل ــر الس النظ

ــى ــاس . لألعل ــةالدوإحس ــم خ ــتغرق   ىيس ــا يس ــادة م ــدوار ع بال

دقيقـة واحـدة ولكـن غالبـا مـا يجعلـك تشـعر        لـى  إبضع ثـواني  

ــدور  ــة ت ــأن الغرف ــن ب ــك م ــعر  . حول ــا تش ــك أيض ــا يجعل كم

 . بدوار وفقدان للتوازن و الغثيان

 ؟ دما هي أسباب حدوث دوار الوضعة االنتيابي الحمي

عتقــد أن هــذا الــدوار ي
" حطـام "يحدث بسـبب  

يه الـبعض  والذي يسـم 
ــي  ــخور األذن والت بص
ــزء   ــن ج ــرك م تتح
ــن األذن   ــد مـ واحـ

ــ ــة إل ــزء  ىالداخلي الج

 ؟ددوار الوضعة االنتيابي الحميما هو 
 

  طبيعياخصائي عالج شانون هوف مان، : مؤلفال
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ــر ــم. األخ ــي   ىوتس ــي ه ــار األذن والت ــذه بغب ــخور األذن ه  ص
بلــورات  كربونــات الكالســيوم والتــي مــن      عبــارة عــن 

ــة     ــزاء األذن الداخلي ــد أج ــت بأح ــد لحق ــون ق ــرض أن تك المفت
االنتيـــابي  فـــي دوار الوضـــعة. (utricle)بالقريبـــة ىالمســـم
ــ ــبحون دالحمي ــررونم، يص ــن    تح ــدة م ــي واح ــدخلون ف وي

ــواتال ــة  قن ــف دائري ــادة (النص ــا تع ــون الم ــاةك ــ قن ) ةالخلفي
ــة،  ). أنظــر الشــكل( ــة معين ــك رأســك بطريق ــوم بتحري ــدما تق عن

ــل ال ــورات داخ ــاةتتحــرك  البل ــم  قن ــات العصــبية ث ــيج النهاي وته
 . تسبب في حدوث دوخة لك نتيجة لذلك

 
 

 ؟ دج دوار الوضعة االنتيابي الحميكيف يتم عال

ــاس   ــم الن ــة    %) 85(معظ ــدوار بمحاول ــذا ال ــن ه ــفوا م يش
ــي       ــالج الطبيع ــب أو المع ــا الطبي ــق يجريه ــي العن ــيطة ف بس

ــ ــي ص ــن ال تمموالت ــورات م ــك البل ــاةلتحري ــو قن ــادتهم إل  ىإع
ــا    ــاءوا منهم ــي ج ــة الت ــة(المنطق ــر  ). القريب ــة األكث المحاول

ــي ُأ ــيوعا الت ــدت الش ــالحع ــمال ص ــكلة تس ــي  ىمش ــة إبل بمحاول
)Epley (  ــرأس مــن خــالل سلســلة مــن ــي تتضــمن حركــة ال والت

ــ ــث تبق ــع وضــعيات، حي ــراوح  ىأرب فــي كــل وضــعية لمــدة تت
ــن  ــا  60- 30م ــة تقريب ــر . دقيق ــة أخ ــاك محاول ــم ىوهن  ىتس

ــيمونت   ــة س ــتمل علــ ) Semont(بمحاول ــي تش ــة  ىوالت الحرك
ــانبين إلــ    ــد الج ــي أح ــطجاع عل ــن االض ــم م ــريعة للجس  ىالس

ــ ــطجاع عل ــر ىاالض ــب األخ ــد  . الجان ــاالت، ق ــض الح ــي بع ف
ــم     ــي تس ــارين الت ــن التم ــة م ــك أداء مجموع ــب من ب  ىيطل

ــدت  ــارين درانـ ــتم  ) Brandt-Daroff(داروف  -تمـ ــي يـ والتـ
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هـذه التمـارين لـم    . أدائها العديـد مـن المـرات يوميـا لعـدة أيـام      
ــتم تب ــي ــنيه ــابي الحمي ــع دوار الوضــعة االنتي وربمــا تجعــل  دا لمن

ــلة   ــة المفض ــت الطريق ــذه ليس ــذلك ه ــوءا ول ــر س ــراض أكث األع
 . لمعالجة هذا الدوار

 

 لي؟  دما السبب وراء عودة دوار الوضعة االنتيابي الحمي

ــابي      ــعة االنتي ــودة دوار الوض ــبب ع ــن س ــان ع ــاك نظريت هن

ــ ــا  دالحمي ــورات  ) 1(وهم ــال بل ــدانفص ــا، ودخلةجدي ــ وله  ىإل

ــاةال ــر   قن ــرة أخ ــراض م ــبب األع ــوم  ) 2(، أو ىوتس ــد تق ق

ــي       ــك ف ــع رأس ــالل وض ــن خ ــررة م ــورات متح ــة بل بإزال

ــة  ــعية معين ــت    . وض ــي تم ــاوالت الت ــرر المح ــا تتك ــادة م ع

ــتها  ــابقا مناقش ــس ــة  يلتحس ــم بالفعالي ــا تتس ــادة م ن األعــراض وع

ــاس ــم الن ــن أن   . للمعظ ــي ال يمك ــدا والت ــة ج ــاالت قليل ــي ح ف

ء هــذه المحــاوالت عليهــا، قــد يأخــذ فــي االعتبــار إجــراء إجــرا

ــمي ب    ــي تس ــة والت ــة جراحي ــو ا" عملي ــاةحش ــ لقن " ةالخلفي

posterior canal plugging""    ــذه ــون ه ــا تك ــادة م ــن ع ولك

 . العملية هي الملجأ األخير ونادرا ما يتم إجرائها
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 : المراجع

ــج  ــان س ــا أر. هاردم ــدوار   . ج.توس ــي ل ــالج الطبيع إدارة الع

 . الوضعة الحميم

 : الموقع االلكتروني
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