
 disequilibrium التوازن اختال vertigo الدوار dizziness الدوخة

متستخد خك صفد عل عمجم عرمنمتن سيسالمش هاإح لحركت فيخب
فالرأس دانض ازنف رالت ءش إغم شب دمينعالثبعدالذهنتش .ال

ر نتش رأتتأنأحي ءأنأتد لبالمحيطاأشي اريسممهذا.ذلت لد .ب

ازنعدأم رفالت رةالش ءلمسبضر فظبالتمسأاأشي مح ازنعل .الت

خأسب ددة،الد ديديتمت ضطرامنال نفيب ازننظمنممك دالت .الم
ماأجزاءمن ازننظفيالم يزالتيههذاالت الذvestibular labyrinthالده

اجد نمعيت ز ياأذنفيالح سرمهذا.الداخ ثي صحد خالسمعن ضنتيجالد ب
ياأذناضطراب .الداخ

تبر خت لثالد ئاأسبث صتدفعالتيالش أشخ االذينب ز مرمنتج إلال
رة خ.الطبيزي لشيخ طرمنتزيدف ثمخ احد ختسبقدالتيالح لد .ب

درا  ختدلمن لعالد ددخطيرةح ةت نتتسبأنيمكنأنمعالحي جزأحي قب .م

ءيستطيع خسبتحديداأطب ،من%فيالد ا راتستمرالح عنداأعراضاإش
ظ سم ترةالن خاستمرارأالسبغيمعحت.قصيرةل صفالطبييستطيعالد

ي اجأاأد يفاأخرىال تخ .اأعراضمنل



ملكيف ازن؟نظي الت

ازننظليسمح ءالت لب يمب سعندمست فالج ق يكم.الحركال يأيضيب الر
يالرأستحريعنداضح يمدركيب ض لنسبرأسل .اأرضإلب

ت مبتنسيالدمي ينينمناآتيالحسيالم ياأعصال ض يال اأذنالص
ي فظالداخ مح رعل ازنالش لت رايرسلأنقبلب ضاإلإش امتدادعال
يكل ظميال سيطرةال فظفردةعل يعالمح ض .ال

ن ين ال

عد راتس ضعتحديدعالبصرياإش مجسمم نم يتك لسكنإذا–ض أج
ئمأاق ءيصيحين.منحنيأمنتصبتسيركنأن سالخايالض رالحس ن فيل

حي يالن ينالخ عايطل ئيت لدكيمي رات ئيإش رب ل.ك راهذهتنت إلاإش
صعبرالدم راهذهالدمي.البصرال رأنعاإش حص مكتكص .أم

مل رهذهيست عكمثا ليحتسأيضالص رةسرعماأرضعنالكرسييرت التيالسي
متسير .أم





ز صبيالج ال

جد صبيالخايمنالمايينت ن)ال دفي(عصب ضاالج صلال رحين.الم هذهتستث
مسعبرالخاي راترسلالحركأالضغطأال ئيإش رب لالدمإلك بهيمح
ءالجس إست عفراشعك لنسبأم.سعالتسأن مإلب لالم حركح
حلالرقب يالك ريف تمدىالرأسيستديرجأيإلالدمتخبرأنجداضر ثب

.اأرضع



يزالتيه الده



يزالتيه ازنعضهالده دالت ج ياأذنفيالم لعالداخ نط ز .الح

يزالتيهالدميستخد يليحددالده لنسبالرأسض ذبيإلب نإذامالج أالرأسك
.يستديرانالجسد

تبر يزالتيهي تمدالذاأهالجزءالده يهي يالدمع ازنلتح صالت دحينخ ت
م ينينمنالم ينينإدراكمنأقللهإدراكأنالمعال يلأعصل ض ال
ي .الص



كلتنشقد ازنمش نأمنالت دالنظهذامنمك نالم ينينمنالمك اأعصال
ي ض يال يزالتيهالص فظتستطيعحت.الده ازنعالمح ملأنيجالت ني إثن

زةمن .جيدبشكلاأقلعالثاثاأج

ينينفإغا ءمثاال نيااإستحمأثن دأني ازنست راأن.ت اأذنمناإش
ي ياأعصالداخ ض يال عدالص ئعتس اجهقدلكن.منتصب إب دانت فيف

ازن نإذاالت زك صبيالج درغيرالمركزال يلعق راتح نإذاأاإش لك هن
ر ئلفيتض نإذاأالرس زةك ملاالحسياأج .جيدا ت



ز يزالج vestibular systemالده









جد يزالتيهي شرةالده ن،فمب ز نالح لبيأجزاءثاثمنيتك ءةالشكلل مم
ائل لس اتدعب ن اليال .semicircular canalsال

جد عدةعندت ةكلق لتدعتحسسبنيهاليقن يداأخيرةهذهت.ampullaاأمب بتز
مالدم لم لب رأسالدائريالحركح د.ل رهذلي لإلبد ينينج نال تتحرك
هفي كساإتج رأسالم رةتبحتل ينشبكعمركزةإليتنظرالتيالص .ال



الياأقنيتتصل يزالثاثال لده جد.ب يزداخلي نالده نحجرت ريبتدعي يص)ال ح
طناأذن صل.sacule(الجري)الكييسutricle(الب ريبت يالحجرةهيال اأقنيال
الي يالكييسأم.الثاثال عالتيالسالحجرةف رت نب ز .الح

عد نتس يمراقبعالحجرت لنسبالرأسض ذبيإلب يمالحركالج جهالمست لت ك
دا ا أص دفينز فإلاأمإلالتحرأمص رةفيالخ .السي

رةالحسيالخايمنmaculaرقعحجرةكلتحت دةمطم هذهتحت.هاميبم
رتدعصغيرةجزيئعالرق .otoconiaاأذنغب



طتنحنيعندم راتشد مشيءالت ريبفياأذنيالغب ل–ال حركالتنبهعنالمس ل
دي م لنح–ال لاأس ذبيب راترجعاأمإلتسيرعندم.الج دةاأذنيالغب ج الم

ل–الكييسفي حركالتنبهعنالمس يل راءإل–اأف تفي.ال لتين،ك تجذالح
را دةاأذنيالغب اميالم رهاأخيرةهذهت.مال دبيالخايببد رةال المطم
ث رافتنب صبيالممراعبرإش لالدمإلال ديالحركح م يال .اأف

ذهالدميستجي رال ل،عمالنظربغضاإش ينحركفينست يلتبالرأسال الر
ضاالدميكم.اضح يال فظفيسري لتستجيالص ازنعالمح .الت



خأسب الد



اجهلمن من بمقفيي ؟منقصيرةن خ الد



لب نمغ خسبيك برةالد فظتت.المحيطفيسريتغييراال رعالمح الش
ازن لت دةب عيفيع زالا إرتك اإلب رسمنسن لالمم يالحسياإدخ .الس



ليتميز دمثاالمشييتالذالط دانالثبب ازنب ستمرارالت دمع.ب مرفيالت ال
ينبينالتنسييصبح ضاال ريال مشيالضر يأمرال كراطبي .احدةلحظبهت



دالدميدرحين لج دغيرحسيإدخ دإعتي ج مرةك لل خرةمتنعاأ أب
فحين ةت دفج سفترةب ،ج ي ختصط لد سهاأمريحدثقد.ب تتحينن

م ربحسيم لسمثاكنإذا.متض هدالسينمفيج را قرعنتش رسريمر ط ل
نتسجل ين ضاتشيرفيمحركال زاأعصال يزالج رارإلالده فياست
ن رقد.مك رهذايش خالتض لد .ب



جئالحركأالتيسبكم راالم خش لد خرعندمذليحدث.ب ئليت اميالس ال
الياأقنيفي حال ل لحركب قفعندم.ب ئليستمرالحركعنتت إهتزازالس رب فتش

خ لد دأحين.ب ئلي لالحركعنالس ختز .الد



خليس اءفيتغيراتسببالتيالد بلكنخطيرة،اأج جئالن نيالم أال
ترا يال خمنالط رأالد ءالش إغم ارأالرأسخأب نقدالد أعراض تك

هرغيراضطراألمرض ضطراظ زك يزالج .اأسبمنغيرهالده



ضدضغط– ر:orthostatic hypotensionمنخ ضالضغطيش أرأسبخالمنخ
ء سحينإغم فأتج .بسرعت



رة– يد ر:Inadequate output of blood from the heartسيئدم صيش ن
ضالددفيتسبقد.الرأسبخالدمإلالدتدف ياأذنإلالمنخ رالداخ لش ب

ار لد د.ب رةاضطراي يالد اإلالدم لشرايينالأمراضمنعديدةح ك
دة ا)المنتظمغيرالضرب(العضإعتال)العضأمراضالمسد

(.النظمي



اقص– ددةحسين ر:مت صيش لن ينينمناإدخ ضااأعصال صلال الم
د ضتتضمن.الثبب فاأمثب ينالذراعينفياأعصتضررالنظرض الرج

صبياإعتال) ب(المحيطيال ظمياإلت يال ص فالم ضاض .ال





باأمراضهذهتتضمن:الأمراض– فأذعرن درةمنالخ اجدالمنزلمغ فيالت
كن حاأم ت ءره)الرحبالم ض ذه(.ال رتجاأمراضف دتش خالتركيزب
.الرأس



سفرط– د:التن سي يغيرالسريعالتن دةيرافالذالطبي رإلالأمراضع الش
ءالرأسبخ .اإغم



زأمراض– صبيالج ددالتصاأمراضهذهتتضمن:المركزال راالمت .اأ



نالطبيتراجعمت ؟بش خ الد



خأيعبشكلتستدعي سرغيرد يأمتكررةأم رةق ي.الطبيزي نإنف ذلك
درا  دعتدلقدجدا ن را الطبيراجع.خطيرمرضج رإذاف خش لد ارأب الد

ليالمرافاأعراضمع :الت



فأجديدصداع– بعنمخت .شديدأالس

ة– يأالنظرعغش جر .مزد

ص- .سمعن

.النطفياضطرا-

ف– .الرجلأالذراعفيض

دان– عيف .ال

ط– بأس .المشيفيص

سأخدران– خزإحس ل .ب

طأالصدرفيأل– .سرعتأالضربفيتب





راهذهتشيرقد دإلاأعراضاإش رةأكثرمشكج راخط طأالدمك ج
غي نمرضأدم ركنس ددالتصأب .الفيمرضأmultiple sclerosisالمت



ص ح التشخيصيال



ازنفيمشكأجلمنالطبيمنيطقد صعدةإجراءالت ييفح اأذنساملت
ي زالداخ ازنج صيي.الت يإختص صهذهبإجراءالسمعت ح .ال

عد ئجتس نإذامتحديدعالنت بك كلقدرةمدىماأثنتينأاحدةأذنتشملاإص
ياأذنمن ينينالداخ ضاال صلال ملعالم ي ال ملجمعس مالحسيالم
عمرشح كنإذا اجمنلن دةيسمال هيلإع يزت .الده



عإلتضطرقد عأأاأكلعناامتن اعمنن مأن دئأالمن داأالم مض
علمدةالمسكنأاإكتئ حصقبلس المريحالمابسارتداءأيضيستحسن.ال

ال لسر صأحدأنبمك ح ير)ال ضيتص ليتط(ال م ثيحزااست .ت

صهذهليس ح دلكنخطيرةال نت خإلأحي نالد الغثي .الأأ

لعتخطرالتياأسئطرحفيتترددا صيعب يإختص حصقبلالسمعت أال
ئه دهأأثن .ب

صمنأكثرأاحداالطبيالكشفيتضمنقد ح هالمبينال :أدن



Hearing testsالسمعفحص



لب كلتترافمغ نمش ز كلمعالح يزالتيهمش مالده ن عد.احدةبنيمنجزءا ك يس
ييعالسمعفحص ياأذنت .الداخ



ئيالرأراةتخطيط رب Electronystagmographyالك









ئيالرأرأةتخطيط رب اقعفيهالك عال صمنمجم ح يالتيال علت اأذنبينالت
ي ين،عضاالداخ رفمال كسي لمن يزب تبر.البصرالده أهمناأخيرهذاي
تحالطر ازنآليمنل ياأذنفيالت .الداخ



ئيأقطلصيت رب ترك جهعبكمبي حصإجراءال راتضعقدأ.ال صنظ خ
دة ميرامز ملصغيرةبك أشت ستمرارتاحالحمراءتحمب اقعب بم ينب .ال

يممنيطأنيمكن ينينحركتجمدىلتحديدي رامعال ياأذنإش :الداخ

ستمرارالتحدي- طب ءأبن .بض

هدة- ءمش .قضيعبريتحرض

ب– رانمت طد ئين ينيض .ب

ء– راشفياإست يفيال ينينحركتسجيلمعمختض .ال



حصهالرأرأةتخطيطمنآخرجزءيتضمن ،ال ليتحيثالحرار ءإدخ ردأدافئم ب
اءأ هرالسمعمجرىفيطرأنبعبره صييراق.الظ يإختص حركالسمعت

ينين رةمعال يلأذنالمختالحرارةدرجاستث .الداخ



رة يديكسمن لب Dix-Hallpike maneuverه







مل حصهذايست نيكنإذاملتحديدال ارمنت دالحميدالحركالد .الح

ء حصأثن سال لعتج لاليمينإلرأستحرييتحيثالكشفط يالشم بزا
لث.درج يمنبسرعتنت سض ءإلالج فعنالرأستدليمعاإست لح الط
يلكن لزا سب .ن

ءمنيط حتينعينيإب ت الم قط صيليتمكنال يإختص مراقبمنالسمعت
ت .حرك





بكنإذا ارمص لد دالحميدالحركب اجهربمالح ارات دد نيتينب انإلث قد.ث
رهذايستمر نيمنالش دث.احدةدقيإلث حصي .اأخرىلأذنال

دةينجح دةيسممإجراءع ضبإع ارعاجفياأقنيحصيم الحميدالحركالد
د .الح



رانكرسيفحص Rotary chair testالد







يس صت رانفح كسأيضالد يزالمن كلتحسس أكثرلكنالبصرالده ازنلمش الت
ليمكن.اأذنينتصيالتي م ازنحسلمراقباست لعندالت ضتن يب قدالتياأد
د كلإلت ياأذنفيمش ي)الداخ ماأد بشكلماأذنينتصيالتي،(لأذنالس

ص .خ

صييستخدقد يإختص ءالسمعت رانفحصأثن ئيأقطالد رب ميراأك أشك ب
ينحركلمراقبالحمراءتحم رانخالال هفيجسمد .مختاتج

س لبتج تربهيتحككرسيفيغ رةشديدببطءيتحرالكمبي ملد دمع.ك السرعازدي
فإليتحر سفاأمإلالخ ن.صغيرق حصغرفتك مال ظمظ قم لكنال
نمنكلليسمح ف فظالرأسعسمالميكر لمح لعب صياإتص ختص يب ت
.السمع



إلفمنأأخرىجمنإرادي رأستحريثمشيءعالتركيزمنيطقد
تراتح ضفي.جيزةل اب هدالح صييش يإختص طبكلالسمعت ينحركبس ال

بهأرأسبتحرييحين لعق رجحكرسيفيم .مت



ر ياختب Posturography testالجسدض









يس يري يتص ض ئرمنالحسيالمدخادمجعقدرتال زأجزاءس ازنج منالت
ينين ياأعصال ض يال زالص يزالج .الده



عد حصهذايس تمدالتيالنظأجزاءتحديدعال يت أنيمكنالتياأجزاءأكثرع
كلتسب .مش

ءمنيط حصهذاأثن فال ق سمنصعال تغيراحس يفيل زيعكي زنت عال
دمين عد.ال فظمنيطث.الجسميالكتمركزحركاحتسعذليس عالمح
ازن افيالت ءفييتح ديلأإلغ درت ضمنيطمثا.الحسيالمص أعينيإغم

ي تحريكالمنصتحرييت .خ

تيهن ثيسيتأنهالمريحالثيأهميت نبحزات يتالثيفأم طمنلحم .الس



ص أخرىفح



يريمكن تص لرنينل طيسيب رأنالمغن ديظ يعصبرتحديدا أرج .سم

يراستخدايمكن يالتص رالطب نر)المح تح(سك رمنل ظفيكس أالصدغيال
ه .الجمجمفيتش

صإجراءالطبييطقد دمخبريفح تحل دمنل بج صأإلت فح
تحق عيالصحمنل ياأ .الدم



يزياإضطراب الده



كلتتسبقد ياأذنمش خالداخ لد لب.ب اريرافمغ يزياإضطرابتحديداالد .الده

كلتنشأنيمكن ببسبالمش ياأذنفيالت رابسبأالداخ فياأذنيالغب فيالط
يزالتيه .الده



نتصقد لغثي يأب فأالدضغطالنبضفيتغييرأالت إذاذعرحتأقأخ
نيكن يزاضطرامنت ر.ده ثيراهذهتش نالت قدمكتئمتب تركيزف .ل



ن ظفيحميدةالمشكتك ن،م نيماأحي ددةأخطيرةليسأني ةم حي يستطيعل
ديدصفالطبي ئلمنال س لجال شراتلم .أعراضم



يفيمتجد ضصي يزياإضطرابلب ئالده الش



ار دالحميدالحركيالد الح



رف اري دالحميدالحركالد رهBenign paroxysmal positional vertigoالح ختص ب
غفي يزيال حرفاإنك .BPPVب

تبر لهذهت ئاأسبمنالح بالش ارلإص لد لغينأكبربشكلتصيأنرغب الب
االذين ز .الخمسينتج

لهذهتتميز بالح جئقصيرةبن ارمنم دةتستمر–الد تحدث–دقيمنأقلع
ص يتغييرعندخ .الرأسض

رقد نتش رب يعندمتطأتد فإلرأسترجعحينأأخرأجنعتست .الخ

نتتحر ين بال بذه ثعند(رأرأة)إرادابشكلإي .ذلحد

رقد ضأيضتش نبب دراالغثي ين لت يلب .الالتمنب

اريستمرقد ارالمرافالد د دالحميدالحركيل رالح لظ ءب بيعاإخت احتأس سن
نهيمكنابشكل .تك



بهأنرغ لتزالاأسب دمج ديس ارأناإعت دالحميدالحركالد ينتيجهالح طبي
د ت زفيالتدريجيالتنكسبسبالسنفيل يزالج ليسبكم.الده نالح بأحي إص

.الرأسعرضحي

اء لنجمس خعنالح بأالشيخ داإص ءاحظف م راأنال لغاأذنيالغب الب
اجدالتيالصغر دةتت يزالتيهقريبفيع كالده نأكثرتتراكتت اأقنيأحدفياأحي
الي .ال

ضتتسب لتالحركب راشفيك سأال ءأأعإلالنظرأالج إلاإنحن
لاأم ئلتدفعالجزئيبج لس ياأذنفيب دبيالخايفتالداخ دال بإلت ن

رامنقصيرة لتلش رانب .الد





نقد نمنكثيرفيالحليك ياأحي لجبسيطبإجراءال ارلم دالحميدالحركيالد .الح
دةإجراءيتضمن ضإع رااأقنيحصيم يبسيطمن ض دف.الرأسل إلذلي

راتحري اجدةاأذنيالغب نغيرفيالمت همك تج ريبب .ال





نقد رمنيك دةالضر القبلمراعدةاإجراءهذاإع رز ارالش لد ج.ب دتحت ذب
ءإل ءحتمنتصبالرأساب علمدةالنأثن عد.س ءعذيس رةالجزيئإب مست

ريبفي .ال

حنسبتصلقد %.إلاإجراءهذانج

درا دمن شرات رإلاأعراضالم لفيأم.الظ ،ح دت اإجراءهذاتكرارفإنع
يد دةفيي .ال



Meniere’s diseaseمنييرمرض



لغينيصيأنيمكناأذنفياضطراه فمنالب رك بيتميز.اأعم جئبن منم
ار مينإلدقيبينمتستمرقدالد ري نتش لغثي يتتسبب لت .ب

شراتتضمن صاأخرىاأعراضالم رطنينسمعن إنسدادش باأذنفيب .المص
ن اريك دةالد أالجزءع .اأس

بتحدثقد ميبشكلالن .السنفيمرةإاتتكرراقدي

را ارتش لد ببينب .أخرىن

بمعالسمعترغ دالن ءف .تدريجييس

دةمنييرمرضيصي ضعندماأذنينيصيأنيمكنلكنهاحدة،أذن ع صب .اأشخ



ياأسبتزالا ي مرضالح لل دلكنمج ت ءي م حجفيتغيرامعيترافأنهال
ائل ياأذنس دةيمكن.تركيبتالداخ ائللزي لضغطتتسبأنالس اأذنأغشيعب
ي هالداخ نتمزقفتش د.أحي ساضطراإلذلي ازناإحس لت .السمعب





لجتت لمنييرمرضم يبتن دةاأد خالمض د نل لالغثي يلطتن حق .الم

عد يفيس لمنالتخ حتن يضعالم ىتخ ائلمست ائلضمنمنالجسفيالس س
ياأذن يفأملعالداخ رتخ بتكر  لمدراالطبييصفقد.الن ب .اأمرهذاإتمل



نيكنإذا بتكرارمنت ارن دالد نف دمنصغيرةكميالطبييح يسمحيمض
يسين م سطاأذنفيجنت يسينيستطيع.ال م ضراريتسبأنالجنت ياأذنفيب لكنالداخ

ءأنيمكنمراقببكمياستخدمإذا د زعملمني يزالج ارعيسيطرالده الد
ن سد لسمعالمس .ب

خصإذا طيلحدإلالد ةت ميالحي ءعندهيمكنالي ج ياأذنجراحإلال .الداخ



Labyrinthitisالتيهإلت







ياأذناإلتهذايصي فالداخ ر لتيه،أيضالم ثرب ازنعفي ه.م السمعالت
ي دةي ىع سيمرضأبكتيريأذنعد رفير مج سيل يالتن .ال

بنتيجيحدثقد نأالرأسإص هرةأسبد .مرافأمراضأظ

راتتضمن اراالتيهإلتأعراضإش جئد ميستمرقدشديدام فأي إض نإلب غثي
ي صرأرأةت .طنينسمعن

لترافإذاأم دبكتيرإلتمعالح دف ملالسمعت لك باأذنفيب .المص



عد ديس جئالحركتجنالحركجم رعدعالم ثيراتده يصح –التيهالتت
صالتمنييرمرضفيذل يزال .الده



ل ءمناإلتيز سهت بيعبضخالن ريالطبيمراجأنغيراس .ضر

داالطبييصفقد يمض نإذاحي بالمسبك صبكتيريالت تخ ممنل .الجرث



طر يدات لبالستير لفيغ دعدح .بكتيرإلتج



لتشخيصتإذا عخالالح داالطبييصفقدبدئمنس سمض ير .ل

يالطبيينصحكم د يفب تخ خمنل نالد .الغثي



ضتستدعي اب لالح فبسبقصيرةلمدةالمستشدخ جالتج يعنالن الت
.المستحث



صإلت يزال Vestibular neuronitisالده







صالتيشبه يزال ثمنيسببهبماأذنتيهإلتالده جئحد ارم د المصحل
ن لغثي يب اقعفي.الرأرأةالت نتستخدال رت ب صالتأالتيهالت)ال ال
يز م(الده ن نك ني .احداأمرا ت

نقد لتينفيالسبيك بالح سيإلت ياأذنفيالتهالتيهالتلكنفير فيمالداخ
صالت يزال صفيالتهالده يزالتيهبينيربطالذال الدمالده
ص) يزال (.الده

دقد صإلالتيهالتي ن،يصيأنيمكنأنهالسمعن ز صالتأمالح ال
يز ثرفاالده .السمععي



رااأعراضتستمرأنيمكن بيعإلأيمناإش بثاثشديدةتبدأأس .تتحسنأنت

بتحدثقد .أكثرأعمدىعمراعدةأاحدةمرةالن



لب  صالتيحدثمغ يزال نزاإثرالده اأان بمنأخرىح سياإلت ير ال
زفي سج .التن





ظيش سم م الن صالتمنتم ضأنغيرال نيقدالب لمني ازنفيبسيطخ الت
د ءب .اإلتانت



ضالطبييصفقد يب ارتثبطالتياأد نالد يداالغثي نالستير لبريدنيز عدةك لمس
عصفأيض الطبييستطيع.اإلتعالتغعالجس اجمنن يال الطبي
دةيسم هيلإع يزت عدالده ءعيس .الش



يأثر اأد



دقد لي ضم يب ءالضررإلحإلاأد عض ازنالسمعب ياأذنفيالت .الداخ
يهذهتسملذل ياأد مأد .لأذنس



تمد ثيرات يت حالتياأد سطبينتترا التيالزمنيالمدةالجرععالشديدةالمت
ل املفيتتن ظيأخرىع راثالكبدالكك .ال

دةيمكن هيلإع ثيراالمصت يبت ءتحأناأد م ش زأنبمت البصرالج
زة ضاأخرىاأج صت يزالن .الده



كد كلأيعيالطبإطاعمنت ازنمش بسمعأت ةأيأس ن ثيرمنم ضت ب
ي عد.اأد لتجنعذليس يتن رضالسمي اأد نلالت رةد .ضر



شراتتضمن ماأعراضالم :مراقبتيجالتياأذنفيالس



ث- (.الطنين)ماإثنتينأاحدةأذنفيرنينصحد

د– دالطنينازدي ج ءاالم .س

ر– نسدادالش .مااثنتينأأذنب

خ– رأد لتش نمعيترافب .غثي

دان– ازنف .الت





ر صبيال يال Acoustic neuromaالسم







ر صبيال يال فالسم ر سالم نيب ف يزيالش منينشالنمبطيءحميدرهالده
ص يال ح منال نالث صبينمنالمك يال يزالسم ينالده .م مجتم



رينم ثربسبال ضتك فالخايب ر لخايالم نيب ف فالتيالش اأعصتغ
زل .ت

رهذاسبيزالا اال .مج



رأنبم صبيال يال صبينمنكا يصيالسم يال يزالسم يفمنالده أنالطبي
ن صأعراضهأبرزتك .ثبعدطنيناحدةأذنفيسمعن



ثرقد رالمتزايدالنمي جهتغذأخرىأعصعل جهفيبخدرمتسبب ال فال .ض



رأنرغ صبيال يال كبيرحجإليصلأنيمكنلكنهعبشكلببطءينمالسم
ثرالدمجذععفيضغط ئفعي ظ يال .الحي

رهذاالطبييكتشفقد اسطال يرب لرنينالتص طيسيب .المغن

ليمكن راستئص لجتهجراحي ال م اسطأ .اأشب



ر س مفن Perilymph Fistulaالمحيطال









بيره ءلتمزالطبيالت فالذالغش فذةيغ يالن فذةأالبيض دةالدائريالن ج بينالم
سطاأذن يال .الداخ

دةينج بعنع ،الضغطفيسريعتغيرنتيجأيض يحدثقدالرأسإص لذالج ك
ءيحدث يعندأالغطسأثن راال ئرةبمن لط دأب لرفععندأالشديداإج أاأث
ء ادةأثن .ال



راتتضمن رأعراضإش س مفن ارالمحيطال ازنعدالد نالت يالغثي كم.الت
ريمكن س ن لطنينالتسبل صب .السمعن



راشمازمتسمح جئالحركتجنال ءالم ئيالتمزبش حلإذا.ت ءيتذلي ج ال
تحإصاحالجراحإل .ال



ةتصدع ن اليال يال ال



ةتصدعيشبه ن اليال يال رال س مفن نهالمحيطال يغيرفتحيمثلك اأذنفيطبي
ي اجد.الداخ تحهذهتت يغيرال يالمنطفيالطبي الياأقنيأحدال التيهفيال
يز صحيثالده ظمنجزءين فالتيال ةتغ ن .ال



لهذهيراف رضالح رةرئيسع عب خعنه ءد لكرفعالشدأثن ععندأمثا اأث سم
ا ليأص حع .ككنب



احيتضمنقد .الجراحال



را اجخي ال



دة هيلإع يزت الده





ل اريز خالد ئيالد ن،منكثيرفيت نفييستمراأحي عنداستمرإذا.أخرىأحي
شرا طاأعراضالم يزيلإضطرابالم بيعالده لقدأكثرأأس إلالطبييح

صي دةطبيعاجإختص هيلإع يزت .الده



مجهذايستخد اجيالبرن رينال صتم يفخ تخ خمنل عدةالد دةعالمس است
س ازنإحس .الت



دكثيرأينصح عتم دةب هيلإع يزت دأيضالده ياأذنجراحب .الداخ



نأنيمكن مجهذايك لغالبرن ليب ضفيالتحسننسبتصلإذال اب %بينمالح
%.إل



يض الت



دةفكرةترتكز هيلإع يتكيفأليعالت زالدمداخلطبي صبيالج المركزال
ز يالج ض يال رفالص يضت لت .ب

بعند زإص يزالج لضررالده ئلالبدءفيالدميتب قضرس لمتن حركح
هالجس ض دممالمحيطفيم خإلي ارأالد قمعالدميبدأ.الد يال تكيفعم
يدحيث سهضبطي درمنيمكنمأقصاستخداعن يضاأخرىالحسيالمص عنلت
ص من ازنم ءمناآتيالت باأعض .المص



نإذا ياأذنك ملااليسرىالداخ ازننظيمثا يجكمت دالت إعتم تدريجي ب
لاليمناأذنع حص نعل ريالبي فظالضر مح ازنعل يضههذا.الت .الت



ح ياإستمرارإلالدميحت مبت ءمنالم ازنأعض درةإلالت منالتكيفعال
يضأجل .الت





ي التكيفيحدث ظفيطبي نم بعحيناأحي يالتحرتت لال أعم ميب عند.الي
ل يضاكتم دراالت رمن دتش ازنب .الت



جئالحركبتجنالبدءفيترغقد راكيالم ختش لد منالدمتحرقدأنإا.ب
را طلتالازماإش يمإذاجديدةأنم لفيب دمنح ترةالجم يل .ط

يضمنالدميتمكنااالمحتملمن ملبشكلالت يرغك لحركال مب .ال



يت دةاأد ارالمض د رال يد يففيحي ،منالتخ خ يمنلكنالد ماأد المن
ت يدالمدىعيمكنبطبي خرأنالب يت يضعم دينصح.الت لب م ياست اأد

دة ارالمض د ترةل يل .ط



راتصبح ازناضطرابأعراضإش ضفيمزمنالت نب امنذليزيد.اأحي احتم
ط بالس تبر.اإص طي دياأسبأهمنالس جزإلالم المسنين،عندالمال

دةفإنلذل هيلإع يزت يالده ق طمنال م جزءاتصبحقدالس اجمنه .ال



ذا مجفيم اج؟برن ال



مجإلتنتسعندم دةبرن هيلإع يز،ت لالده هيتمأ دةإجرا ييع مت كلم لمش
ازن عدمهذا.عندالت لجيس يالم مجتصميعالطبي رينبرن لخصيصتم
ت ج .لح



يييتضمن ازنت صبشكلالت يمخ :ي



زفحص- يالج ض يال ييالص ةلت غال راالتن نم ي .ال

يي– ازنت مالمشيالت رنت حصسنفيهمنمعم علل ءيبنالت ازنأعض الت
.جمي

لأسئ– ،اأعراضتكررح املهيمأينتحصلمتشدت زالتيال دةتح فيزي
رااأعراض .اإش



ىتصنيف– خمست يفيتحركعندالد .مختض



د لب لجحص رةعالم مص قشيضعنش اجأهدافبمن كتحسينمال
ينينبينالتنسي ضاال دةال ىزي طمست يالنش يكي .ذلتح



لجيط رينمنعددععبشكلالم رستيمكنالتيالتم ريالمنزلفيمم بيند
را اجلمركزالزي يال رسمثامنيط.الطبي رينمم ينتم هدفعتركزحيثال
دعبصر ءقدم إلب لأثن يمنانت سض يإلالج يض هكذاال
الي ءمعد ينينإب حتينال ت دةمنيطقدث.م سهالتمرينإع ضمعن ينينإغم .ال



رينهذهتتسبقد خالبدءفيالتم لد لتكررفاب يا إاالمح داح أم.ق ت الدمفي
رينهذهع يضطرق يجدأ–التم ت بعنل يزياإص دةتستطيع–الده مدةزي

رين تالتم راتبدأ.تدريجيق خأعراضإش ارالد الالد لز .ب



طقد رينت دةتم ةلزي بق ضااستج ازنعالسيطرةلتحسينتنسيال قد.الت
مج ذليتضمن مشيبرن ميل .الي







فظ طعالمح النش



رمن فظأنالضر ىعتح لمست طمنع نيالنش دحتالجسم ءب مجمناإنت برن
اج .الرسميال

طقمنبمرحمررإذا ءيحصلكمالنش بأثن نزااإص إن دأب بسيطجراحب
ضينسقدالدمفإن ئلب يضس حقدالت دةإلتحت زتمرينإع ازنج منالت

رسذلإتميمكن.جديد رينبمم ا لصالتيالتم ربشكلأ لحتد تز
شرا يالتياأعراضالم دةتخت ليالمرةفيأسرعبشكلع .الت





يزياإضطرابجراح الده



ارعاجيت يزياإضطرابأعراضالد ظاأخرىالده نم اسطاأحي يب عنأأد
دةطري هيلإع را تبالجراحأنإاالت ح خي نفيمطر .أخرىأحي

تمد شراتكررعذلي تاأعراضالم ىق بشكلالصحيضالسمعمست
تع .رغب



يتتضمن م ئالجراحيال يزيلإضطرابالش يمالده :ي



فذةفيتمزرت– يالن سطاأذنتصلالتيالمستديرةأالبيض يال لداخ ر)ب س ن
مف (.المحيطال



ضضع– الياأقنيأحدفيتمزفاأنسجب ةفيتصدع)ال ن اليال يال (.ال



د– ءإب لضغطيتسبدمع صعب يزال .الده



ئلسح– ئضالس يلجراح)ال مفتح يال يهذهتجرى(:الداخ م كيسسحعبرال
ئلمن مف)الس يال اجد(الداخ ظقريت ئيال فالخش ن تت.اأذنخ يفجراحأحي تخ

مفضغط يال ختسمحالتيالداخ نت مفلكيسأكثرب يال .الداخ



صقطع– يزال صبضع)الده يزال طع(:الده صي طقبلال ئهن صالت ب
ينالسمع صلتك يال ح منال دأنهذلحسنمن.الث ارإزالإلي نالد سد المس
درة ل يب .السم

نقد راالجراحهذهتك ا خي فعلشم نيي نمنييرلمرضشديدةأعراضمني د
كل .أخرىكبيرةصحيمش





ياأذنتدمير– تبر(:التيهقطع)الداخ يهذهت م لال صقطعمنخطراأقلأس ال
يز دالجراحأنبم.الده يالتيه،تدميرإلت دلمنمخصصف شبهبشكلالسمعف

مل باأذنفيك .المص

ض دتدريجي الدمي  دانالجراحب ازنف ياأذنت دالجتعالداخ إعتم عب
يماأذن فيتبمالس مبك ازنم  .الت


