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ــك م إذا  ــيك بأن ــم تشخص ــابت ــ ص ــابى  ب ــعة االنتي دوار الوض

ــد ــا ف ، (BPPV)الحمي ــون ربم ــض األ يك ــديك بع ــل  ل ــئلةُ مث س

 "؟مرة أخرىيرجع سهْل " َأو"لماذا حدثَ لي؟ "

ــد  ــابى الحمي ــارة عــن دوار الوضــعة االنتي  شــائع جــداشــكل  عب

ــكال ــن أش ــة م ــى  و، الدوخ ــل عل ــى األق ــؤثّر عل ــّل  9ي ــن كُ  م

ــالغ  شــخص 100 ــدممب ــتَ وحــدك فــي الســن، تق ــذا لَس لكــن . ل

ــا  ــبابم ــفَ  أس ــكلة ؟ كَي ــدخل المش ــيوم َأو   ت ــورات الكالس بل

"الداخليةَ في الم"  الصخور األول؟ كانأذنَك 

الكالســيومِ  كربونــاتطبقــة مــادة فــإن ,  قــد تكــون تعلمــتبينمــا 

ــا  ــع طبيعي ــة    تق ــن األذنِ الداخلي ــزء م ــي ج ــدثُ دوار . ف حي

ــابى ــعة االنتي ــع    الوض ــقط قطَ ــت وتس ــدما تفل ــد عن ــن الحمي م

ــورات  ــيومِ البل ــيكالس ــة ف ــرى منطق ــن أخ ــوات  م ــمن قن ض

ــوازن ــان  . الت ــذا، ف ــدثُ ه حــدما ي ــات العن ــل الحرك ــة، مث طبيعي

ــريرِ،  ــي الس ــة ف ــالحرك ــة َأو تُ ــى الدوخ ــدورانؤدي إل ــث  ال حي

 . معكتَتحرك  تلك البلوراتأن 

دوار الوضعة االنتيابى 
 ، لماذا أنا؟(BPPV)الحميد

 مارسيا تومسن، أخصائي عالج طبيعي : الكاتب
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ــوراتُ َأو الجز ــتُ البل ــاتُتَفْل ــغيرة يئ ــبب  الص ــن  أولس ــدد م لع

ــبابِ ــد    . األس ــدثُ بع حي ــد ــد قَ ــابى الحمي ــعة االنتي دوار الوض

ــدوى  ــي األعـ ــى الذنِ فـ ــة َأو  حمـ ــاج أو .  داخليـ االرتجـ

 أيضــا ســببتُ قَــد  رأسفــي الــضــربة  َأو اإلصــابة فــي الرقبــة

 ــر ــذه َكْس ــوراتَ وه ــاتالبل ــاً دوار  . حرره ــدثَ أيض حي َأن ــن كمي

ــد    ــابى الحمي ــعة االنتي ــع الوض ــاتم ــة،  تشخيص األذنِ الداخلي

ــر َأو أمــراض  ــل مــرضِ ميني ــات أخــرى. شــقيقةالمث ــى أوق ، وف

ــد  ــاق ــون له ــبب ال يك ــ اس ــا امعروفُ ــون وربم ــزء  تك ــط ج فق

ــي" ــيخُوخَة " طبيع ــن الشَ ــد اُ. م ــرحق ــعة   قت ــأن دوارِ الوض ب

ي ــد ــد قَ ــابى الحمي إن الشــيء . الواحــدة العــائالتفــي  حــدثاالنتي

ــبب،    ــان الس ــا ك ــم، مهم ــالمه ــابى  دوا أنف ــعة االنتي ر الوض

 .للعالج قابال عدي الحميد

 

ــن أن   ــالرغم م ــالج ب ــد  ع ــابى الحمي ــعة االنتي ــد دوار الوض يع

ــّل  15فــي  ىإال أنــه يعــود مــرة أخــرجــداً،  فعــاال ــن كُ 100م 

بعـــودة  فيـــدبعـــض النـــاسِ  ي أنحتـــى . ســـنوياشـــخص 

ــه األعــراض ــمياً َأو لدي ــا موس ــع ، ربم ــا م ــي تزامن ــرات ف التغيي

ــسِ ــنَ. الطق ــالث س ــالل ث ــاً  خ ــأن تقريب ــتنتاج ب ــن االس وات، يمك

ــرار      50 ــون تك ــد يواجه ــخاصِ قَ ــن األش ــة م ــدوث بالمائ ح

ــعة  ــراضِ دوار الوض ــد   أع ــابى الحمي ــان . االنتي ــديك إذا كَ ل

ــابة  ــيإص ــو   ف ــرأسِ وه ــببالمال ــدوث س ــعة  لح دوار الوض

 .يكون أكبرلديك عودته خطر فإن االنتيابى الحميدَ ، 
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    ــن ــد م ــابى الحمي ــعة االنتي ــع دوار الوض ــان َأن تَمن ــّل باإلمك ه

ــةً؟  ــدوث ثاني ــا الح ــث أنن ــبطحي ــرفُ بالض ــدوث ال نَع ــبب ح  س

ــد،   ــابى الحمي ــعة االنتي ــن المدوار الوض ــلفم ــاً حتم  ال أن أيض

ــأُل النــاس إذا . معرفــة منعــه نســتطيع ــاَ مــا يس هنــاك  كــان غالب

ــم لســوء . هــذا الــدواردواء بســيط لمنْــع   يــةدواألثبــتْ تُالحــظ لَ

ــ ــا ، افعاليته ــن َأن فإنه كمــاألحرى ي ــبب تُب ــررس ــناً ض م ــر  أكث

ــعْ ــذا، . النف ــد     تَل ــابى الحمي ــعة االنتي ــأن دوار الوض ــع ب وقّ

ــ  ــن يمكنُ ــيعود، لك ــةَ   كس ــواتَ المالئم ــراض والخط ــة األع معرفَ

ــة ــك  لحماي ــى  نفس ــول عل صــاعدة لالوالح ــل امس ــكلةح  لمش

 !بسرعة

الصــحية عــن دوار   الرعايــة زودَأو مــ الطبيــب كلأإذا ســ

ــد،   ــابى الحمي ــعة االنتي ــن َأن  فالوض كمــي ي ــادرِ الت ــل المص أفض

ــم هــ ــدةَ  يتَشــاركها معه ــةَ الجدي ــاتَ الطبي ــاه المدرجــةالتعليم  أدن

1 ,2: 

، أورفيـــداس، برونســـتون، كـــاس،  بهاتاتشـــاريا ن، باوجـــه .1

،  ، القاضــي جــو، مــان ، فــولير ، فــايف ل، ديزمونــد ال، إيــر تشــاليان

ــد ــورينج روزنفيل ــتاينير ، ش ــي ، ش ــب  ، ويتن ــة ط ــداري ج، أكاديمي ، هي

 139;2008رئيس  –مريكية األاألذن والحنجرة : S 47-81. 

 

، دي جـــي إفيرســـون، ليمبيـــرت ت، وفـــي مكـــان  فـــايف .2

ــر ــة. آخـ ــارامتر ممارسـ ــابى  : بـ ــعة االنتيـ ــدوارِ الوضـ ــالج لـ عـ

للجنــة  الجــودة تقريــر لجنــة معــايير): دليــل تقــوم علــي عــةمراج(الحميــد
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