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ــراد ــة  األف ــابون بمتالزم ــةMDDS    المص ــن الدوخ ــانون م يع

بعـد العـودة مـن رحلـة طويلـة، مـثال بعـد َأخْـذ          وفقدان التـوازن 

ــة   ــة بحري ــدثَ  (جول حي َأن ــن كمــاً ي ــك أيض ــالل  ذل ــن خ م

النــاس  بصــورة متكــررة، ). جــوالت الســيارةَ َأو الطــائرةَ  

تيــاح علــى الســفينة،   سيشْــعرون باالرMDDS المصــابون ب

ــى    ــبحون عل ــدما يص ــن عن ــدوار  ،  سي األرضلك ــعرون بال ش

ــزان  ــدم االت ــف تُإن الدوخــةَ . وع ــأرجح وص التمايــل َأو بالت

ــاس ــأنهم واإلحس ــفينة  ب ــى الس ــوا عل ــا زال ــن. م ــن الممك َأن  م

ــاسِ   ــي للن ــون طبيع ــأن يكُ ــذا ال ب ــعروا به ــعوريشْ ــع  ش لبِض

 ،ذلــك مــن رغمالبــ ،مــن الســفينة ســاعات َأو أيــام بعــد النُــزول

 MDDS األشــخاص الـــذين يعــانون مـــن متالزمــة     فــان 

 ــن م ــتكون ــابيع يش ــدوم ألس ــراضِ ت ــهور لأع ــنَواتلش ــر . س أكث

ــاسِ ــن   الن ــانون م ــة يع ــذه المتالزم ــابون به ــراض  المص األع

  . لمدة شهر َأو أقل

 

 يباركيومنت متالزمة مال دي د
 )اضطراب نظام التوازن بالجسم(

 
 ليزا فاريل ، أخصائي عالج طبيعي : المؤلف
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ــه مــع  ــن ان ــاال يمك ــدأن   لن ــى وجــه التحدي أســباب  نعــرف عل

ــة ــات إال أن ،  المتالزم ــن النظري ــد م ــرالعدي ــدوث  تفس ــبب ح س

الجهـــاز الـــدهليزي  أنحـــد هـــذه االحتمـــاالت أ. المتالزمـــة

ــوازن( ــالمو )الت ــة  دوج ــي األذنِ الداخلي ــادف ــة  اعت ــى الحرك عل

 ــتمرة ــي المس ــفينةف ــفينة،  . الس ــن الس ــزول م ــد النُ ــازبع  الجه

  ــتطيع ــدهليزي ال يس ـ  أنال ــبط ثانيـ ــى   ايض ــون عل ــه يكُ  ألنْ

ــطح مســتقر  (األرضِ  ــت، س ــراض الدوخــةَ   ) ثاب ــدُأ أع وتَب .

ــرى ل  ــة األخ ــة المحتمل ــةالنظري ــدث   MDDSمتالزم ــبب تح بس

ــاد  ــر المعت ــة تُســاعد . ض الشــقيقةامــرألالشــكل الغي هــذه النظري

ــاذا ــم ِلم ــى فه ــدثُ عل حــرض ي ــذا الم ــي  ه ــاء ف ــبللنس  .الغال

 .  هذا المرض لحدوثالوراثة أيضاً سبب محتمل 

 يمكن لي أن أعرف بأنني مصاب بهذه المتالزمة؟  كيف

ــة    ــاب بمتالزم ــخص المص ــخيص الش ــتم تش ــن  MDDS  ي ع

ــتبعاد  ــق اس ــرى   طري ــبابِ األخ ــدوار لاألس ــة وال ــع. لدوخ م 

ــة  ــادة    MDDS متالزم ــاس ع ــفُ الن صــتمر  ، ي ــاس مس إحس

ــةبالحركــة ذَبَأو الذَب ــز ــل اله ــن )المــيالن(، مث ــدالً م اإلحســاس ، ب

ــدوار ــفرِ    .بال ــرتَبطُ بالس ــة تُ ــةَ الدوخ ــلإن بداي ــديث  الطوي ح

ــد ــن   . العه ــفُ ع ــذا يختل ــاس   داءه ــة ألن الن ــذين االحرك ل

ــة ــن متالزم ــانون م ــادة  MDDS يع ــا ع ــعرون م ــالتخلص يش ب

ــراض   ــن االع ــرانِ  م ــة َأو الطي ــة البحري ــاء الجول ــض . أثن عب
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ــاسِ  ــةالن ــابون بالمتالزم ــهم المص أعراض ــأن ــون ب ــبح يقُول  تص

 . ةعندما يركبون باخرة ثاني إزعاجال أق

 العالج لهذه المتالزمة؟ هو نوع  ما  

ــاك   ــيس هن ــالجل ــي ل ع ــن قياس ــتخلص م ــدمِ   ل ــة وع الدوخ

 الــدواء يكــون أحيانــاً. MDDS متالزمــة التــوازن بســبب 

ــادات ( ــابمض ــة اكتئ ــقَ َأو  معين ــة القل ــرعا، أدوي ــدا ) لص مفي

ــاره ــن ال باعتب ــزء م ــالجِج ــن  . ع ــداً م ــاتُ صــغيرةُ ج ــذ كمي َأخ

وأثنــاء جولــة بحريــة َأو طيــران قَــد  ل الركــوبأدويــة القلــق قبــ

ــع ــن حــدوث يمن ــة أعــراض م ــذه المتالزم ــة األخــرى . ه األدوي

ــل ــزين مثــــ ــكوبالمينو (meclizine)الميكليــــ  اإلســــ

(scopolamine) يســتعمالنِ لمعالجــة أشــكاَل أخــرى     انذلــا

فــي  ال يعــد كليهمــا مفيــدا، عمومــاً ةبصــورة مماثلــ مــن الدوخــة

ــلت ــى     قلي ــي المرض ــةَ ف ــراضِ الدوخ ــذه  أع ــابون به المص

 قليـــلتَ فـــيللمســـاعدة  الموضـــوعة التمـــارينف. المتالزمـــة

 . قد تكون مفيدا أيضا األعراضِ

ــفَ يســاعد العــالج الطبيعــي  الناتجــة عــن األعــراضعــالج  فــيكَي 

 ؟MDDS متالزمة

ــاك  ــواعهن ــن أن ــتَ  م ــارينِ تُس ــراضِ  التم ــيض أع عمُل لتَخف

ــوازن   ــين الت وتُحس ــة ــيالدوخ ــارين  والت ــمى تم ــتبدال و تس االس

تكـــرارِ عمـــل  االعتياديـــةتمـــارين التَتطلّـــب . االعتياديـــة
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ــةَ  ــرة للدوخ ــات المثي ــدماغ  . الحرك ــيجعل ال ــام س ــا بانتظ وعمله

ــدريب     ــادة الت ــالل إع ــراضِ خ ــال األع ــتعلّم إهم ــم  ي ــن ث وم

ــة  ــن الدوخ ــاع. تتحس ــة   تس ــي عملي ــتبدال ف ــارين االس  د تم

ــالل  ــن خ ــوازن م ــمِ الت ــيم الجس ــين لتعل ــتعمالهتَحس ــة، ل اس لرؤي

ــس  ــة / لم ــيس دهليزي ــغط، وأحاس ــالل ض ــن خ ــر م ــبس (تَغْيي ل

ــية  ــارات الشمس ــة َأو) النظ ــقُ ( إزال ــانِغْل ــك و) العين َأو / رؤيت

ــر  ــى مســند الرغــوة لوقــوفا(بتَغْيي ــإحساســك ) عل اللمسِ بينمــا ب

 . ىأو تفعل حركات أخر بتاثا تَقف
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