
 الرابطة األمريكية للعالج الطبيعي ، قسم األمراض العصبية

 مريكيةمن قبل جمعية العالج الطبيعي األ 2010© حقوق الطبع والنشر 

 
 
 

 

 

 

 

ــن إضــ     ــارة ع ــدهليزي عب ــبي ال ــاب العص ــي طااللته راب ف

ــو    ــدهليزي، وه ــاز ال ـ  الجه ــة الـ ــن األذن الداخلي ــزء م ي ذج

ــم  ي ــوازن الجس ــي ت ــتحكم ف ــي ال ــاعد ف ــبب  . س ــا يتس ــا م فغالب

العصــب الــدهليزي، الــذي  فــي ررضــفيــروس مــا فــي حــدوث 

ــة و    ــين األذن الداخلي ــوازن ب ــة والت ــن الحرك ــائل ع ــل رس يرس

ــ ــروس يمكــن أن يكــون . خالم ــاز اعــدوى مــن فمصــدر الفي لجه

ــمي  ــاز الهض ــي أو الجه ــعر  . التنفس ــا تش ــة ربم ــي البداي بانك ف

ولكــن مــن المحتمــل أن تكــون غيــر واعيــا بأنــك عنــدك   عليــل

ــدهليزي بســبب  . وىعــد ــاب العصــبي ال ــد يحــدث االلته أيضــا ق

ــل     ــرض لعوام ــة، أو التع ــي األذن الداخلي ــدم ف ــدفق ال ــص ت نق

ــواد ــامة أو م ــن أن   س ــيعهم يمك ــية، فجم ــديدة الحساس ــر تش ض

 . بالعصب الدهليزي

ــق     ــرر المحل ــؤدي الض ــا ي ــبب، ربم ــن الس ــر ع ــض النظ بغ

, أو دوخـــة) شـــعور بالـــدوران(دوار حـــاد  ىبالعصـــب إلـــ

ــوازن و و ــدان الت ــئ أو فق ــان أو قي ــي  / غثي ــرة ف ــعوبة كبي أو ص

ــي ــالل     . المش ــر خ ــن أن تظه ــادة يمك ــراض الح ــذه األع ه

 االلتهاب العصبي الدهليزي 
 

 ج طبيعي عالاخصائي ستيفاني فاندوفر ، : مؤلفال
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أو بعــد حلهــا، وعــادة مــا تــدوم ليــوم حتــى  العــدوى الفيروســية

مـرور  مـع  ل بعـد ذلـك   ، حـدة األعـراض سـتق   عـادة . ثالثة أيـام 

ــت ــرر . الوق ــد تض ــب ق ــن ان العص ــالرغم م ــك، ب ــد ال  اال أن ق

ــان و     ــوازن والغثي ــدان الت ــة وفق ــأعراض الدوخ ــعر ب ــزال تش ت

ــي ــعوبة المش ــذهب و . ص ــراض وت ــذه األع ــأتي ه ــا ت ــد وربم ق

ــدتها ــي ح ــراوح ف ــا. تت ــؤاً ربم ــر س ــبح اكث ــات  تص ــع حرك م

ال يـــؤثر االلتهـــاب . الـــرأس أو حركـــات الجســـم الســـريعة

 . السمع بأي حال من األحوال ىالعصبي الدهليزي عل

ــي   ــن أن يســاعد ف ــي يمك ــالج الطبيع ــع المع ــدهليزي م ــل ال التأهي

ــمح     ــا يس ــوازن مم ــدان الت ــة و فق ــن الدوخ ــتخلص م ــك ال  ل

ــ ــالعودة إل ــك   ىب ــاص ب ــابق الخ ــاة الس ــلوب الحي ــيعمل . أس س

ــا ـ    المع ــارين حركـ ــلة تم ــد سلس ــك لتحدي ــي مع  اتلج الطبيع

ــن      ــة م ــل مرحل ــب ك ــي تناس ــم والت ــين والجس ــرأس والع ال

ــافي  ــل التع ـ  . مراح ــة سـ ــارين الخاص ــذه التم ــدىه  وف تتح

ــ ــخ علــ  كتوازن ــاعد الم ــر   ىوتس ــائل الغي ــديل الرس ــادة تع إع

 .ازن من العصب الدهليزي المتضررصحيحة بشأن التو

ــ ــاج إل ــا تحت ــي ىربم ــالج الطبيع ــذهاب للمع ــرتين  ال ــرة أو م م

ــد   ــة لتحدي ــي البداي ــبوعيا ف ــع   أيأس ــب م ــارين تتناس ــن التم م

ــرور   ــرهم بم ــة تغيي ــد وكيفي ــكل جي ــتحملهم بش ــف ت ــك، وكي حالت

ــت ــ . الوق ــالث إل ــزل ث ــي المن ــارين ف ــرات  ىأداء التم ــس م خم

ــة     ــد عملي ــخ أن يع ــماح للم ــدا للس ــا ج ــرا هام ــد أم ــا يع يومي
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ــكل      ــافي بش ــن و التع ــي التحس ــراض ف ــيح لألع ــديل ويت التع

 . نهائي

. من الطبيعي ان يكون هناك زيادة في األعراض عند البدء في التمارين 

ث بأنه ابحقترح األت. قريبا ، سيستوعب المخ الحركة وستتحسن االعراض 

العصب ق المخ من ستة إلى ثماني أسابيع العادة تعديل يمكن أن يستغر

الدهليزي المتضرر ، فحالما يقوم المخ بتعديل العصب المتضرر ، اليشعر 

العديد من الناس باألعراض بأي حال ، ويمكن عدم االستمرار في أداء 

 .التمارين 

للتحسن او ربما تبقى  في بعض الحاالت ربما تأخذ مدة أطول

مختلف عن األخر وسيعتمد تعافيك كل شخص  .طفيفة عراضاأل

 إصابتكالضرر بالعصب وطول الوقت الذي قضيته مع  على مقدار

 .بهذه األعراض وعمرك ومستوى النشاط بين العوامل األخرى

 : الروابط التالية ىمزيد من المصادر عل ىالحصول عل كيمكن

  )Uwww.vestibular.orgU (اتحاد االضطرابات الدهليزية 

 هاين، جامعة نورث ويسترن، كلية الطب. تيموثي س/ د
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