
 الرابطة األمريكية للعالج الطبيعي ، قسم األمراض العصبية

 من قبل جمعية العالج الطبيعي األمريكية 2010© حقوق الطبع والنشر 

 
 
 

 

 

 

 
 هي الدوخة المرتبطة بأمراض الشقيقة؟ما 

ــي       ــقيقة وه ــأمراض الش ــة ب ــى معرف ــاس عل ــن الن ــر م كثي

ــوء      ــاس للض ــخص حس ــل الش ــذي يجع ــفي ال ــداع النص الص

تحــدث  أمــراض الشــقيقة   أنيــرى البــاحثون  . والصــوت

سبب نقصـان سـريع فـي مجـرىِ الـدم إلـى الـدماغِ الـذي يغيـر          ب

ــك الم  ــي تل ــب ف ــاطَ العص ــةنش ــدثُ . نطق حــقيقة ي ــاً داء الش أحيان

ــدماغِ   ــة ال ــي منطق ــماةف ــدهليزيجهازالب المس ــن َأن . ال كمــذا ي ه

ــةَ، ي ــبب دوخ ــان وس ــدم الغثي ــة، َأو ع ــزاناالحرك ــم يصــبح . ت ث

ــاً ــدماغ حساسـ ــاْءة،  الـ ــداً لإلضـ ــة وجـ ــوت، والحركـ الصـ

ــرية  ــامِ   الن(البص ــاسِ َأو األجس ــى الن ــر إل ــة ظ ــن المتحرك م

ــ ــقيقة ). كحول ــربطالوداء الش ــدثَ   ب مت يح َأن ــن كمــة ي الدوخ

ــل ، ــداع     أو قب ــدون ص ــى ب ــداع، َأو حت ــد الص ــاء، َأو بع أثن

 . األعراض قَد تَدوم بين بضعة ساعات إلى أيامِ. مطلقاً

 

 

 الدوخة المرتبطة بأمراض الشقيقة
 

 بريتا سميث، أخصائي عالج طبيعي: المؤلف
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 لماذا ُأصاب بأمراض الشقيقة؟ 

ــان   ــب األحي ــي أغل ــقيقة ف ــأمراض الش ــابون ب ــاس المص ــم الن  ه

ــراد مــن  ــة أف ــا لعائل ــه ــد ات ــذا ق ــع أمــراضِ الشــقيقة، ل ريخ م

ــي   ــبب وراث ــاك س ــون هن ــدث  .  يك ــد تح ــاتقَ ــبب النوب  بس

ــات ــة منبه ــات ال .معين ــائعة المنبه ــيش ــاد أو ه ــة اإلجه  أطعم

ــة ــدخين،ال أو ،معين ــاض  أو ت ــكّر انخف ــس ــرات ال دم ، َأو تغيي

 . هرمونية

 ؟ للدوخة المرتبطة بأمراض الشقيقة ما هو العالج

هــو الهــدفُ األوُل  ويوقفــه ةالنوبــ يحــدث الــذي الســبب اكتشــاف

ــالجلل ــة   . ع ــى الحمي ــة عل ــادالمحافظ ــذاء   يوتف ــات الغ منبه

ــائعةال ــافيينمثـــل ( شـ ــذ  الكـ ــبنِ والنبيـ والشـــوكوالته والجـ

 التــي تحتــوي علــى مــادةواألطعمــة)(MSG   الــةُ طريقــة تعــدفع

. مــن المــاء ةركميــة وافــمــن المهــمِ شُــرب . للعديــد مــن النــاسِ

. تقليــل الضــغط أمــرا مستحســنا بشــكل شــائع لرين االتمــ عمــلو

ــاع  ــوجياالرتج ــيضِ  البيول ــات تخف ــد اإلَأو تقني ــرى قَ ــاد األخ جه

النســاء اللــواتي يْأخــذن .  حالــة عــدم التمــرن  فــيتَكُــون مفيــدةَ 

ــتروجين  ــوياالس ــع طب  الفم ــتكلّمن م ي َأن ــب ــيجِ ــول  نبِهي ح

ــارات ال ــالجِخي ــرى ع ــةاأل. األخ ــوفرة دوي ــع داء   المت ــد تَمن قَ

 . بدئهماألعراض بعد تقلل الشقيقة َأو 
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ــن     ــتخلص م ــي ال ــاعد ف ــي أن يس ــالج الطبيع ــن للع ــف يمك كي

 الدوخة المرتبطة بأمراض الشقيقة؟ 

ــع  ــي تتب ــرة الت ــاتالفت ــا   نوب ــيطرة عليه ــن الس ــقيقة يمك داء الش

ــة  ــلبطريق ــيِ, أفض ــالج الطبيع ــص المع ــة  المتخص ــي المعالج ف

 ــد ــة قَ ــدم اال يالدهليزي ــين ع ــى تَحس ــاعد عل ــزانس ــتعمُل . ت يس

 الطبيعيــون  المعــالجون   ة خُصصــت   التــي التمــارينـــاْدلزي

ــيطرة علــ  ــوازن ىالس ــدفَ الإن . الت ــن ه ــبح  م ــالجِ َأن يص الع

ــر الدوخــةَ،  المــريض  ــي تُثي ــى النشــاطات الت ــل حساســية إل أو أق

 األخصــائي الطبيعــي  ســيقيم. امةغثيــان، َأو عــدم االســتق  ال

ــين  ــامج مع ــريض ويصــمم برن ــالم مة تَحــاْد ــارينِ لزي ــن التم ل م

ــة  ــاالت المزعج ــة والح ــة   . الحرك ــي نهاي ــة ف ــارين المقدم التم

ــة ــالمعالج ــادر   ل،هي  لجع ــريض ق ــر الم ــل  أكث مــى تَح عل

ــي َأو  ــع الطبيع ــل الالوض ــات تحم ــوء،  الكمي ــن الض م ــة طبيعي

ــولهم األو ــاطات حـ ــوات، والنشـ ــيختبرو. صـ ــائي سـ  األخصـ

ــوازن ــة الت ــ عملي علّمــاً وي ــارين ل كأيض ــاعدة لتم ســيم ــن  ف تحس

 .مجتمعالوت بيالالثبات في بحساس اإل

 

 لالستشفاء؟  تنبؤااما هو 

ــاوتُ الت ــؤيتف ــى نب ــخصِ إل ــن ش ــر م ــي. اخ ــان  ف ــب األحي أغل

 َأن ــن كمــي ــة تُ ــةزود مجموع ــن األدوي ــبة م ــع  المناس ــامجِ م برن

 . لتحسن فضلاألفرصة التمارين ال
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 : طالعإلأخرى لمصادر
VEDA (Vestibular Disorders Association), 
Uhttp://www.vestibular.orgU 

Uhttp://www.american-
hearing.org/disorders/central/migraine/mav.htmlU 

Uhttp://www.dizziness-and-balance.comU 

Uhttp://emedicine.medscape.com/article/884136-overview U 

Uhttp://www.aafp.org/afp/20021201/2123.html 
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