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ــرض ال  ــن غ ــة  م ــارات وظيف ــاز اختب ــدهليزالجه ــو    يِال ه

ــالمة تل ــد س ــزء  و حدي ــذا الج ــحة ه ــدهليز ص ــن  يال األذنِ م

ــة ــدهليزي  .الداخلي ــاز ال ــة الجه ــارات وظيف ــض اختب ــتخدم بع  تس

ــد  ــا لتحدي ــوازن   إذا م ــكلةَ الت ــديك  َأو مش ــدوار ل ــة ال ــت حال كان

ــدماغي  ــتالل ال ــببها االخ ــاً    .س ــدار عموم ــارات ت ــذه االختب و ه

ــل   ــن قب ــرة  م ــف وحنج ــائي اذن وان ــائي  (ENT)اخص واخص

 .السمعيات

 تخطيط الرأرأة الفيديويَأو   (ENG)تخطيط كهربية الرأرأة

VNC)(: 

ــار  ــام الكهربــــ اختبــ   Electronystagmographyي ائالرســ

  الرســـام البصـــري  و اختبـــار أ (ENG)واالســـم الســـائد لـــه 

Videonystagmography    ــمى ــار و يســــ   VNC)(اختبــــ

كــال  . األذن الداخليــة لتقيــيم عمــل  عمــلتُ ختبــاراتاال هــذه

ــار ــجالن نااالختب ــات  يس ــينِ حرك ــة  الع ــاء  مجموع ــن أثن م

ــوء و   ــي الض ــارات ف ــي االختب ــة ف ــرف المظلم ــاء   .الغ أثن

أقطــاب كهربائيــة صــغيرة علــى    وضــع تُ،  ENGإختبــارِ 

 ــد ــين بالجل ــات الع ــجيل حرك ــونِ لتس ــرب العي ــاء  .ق ــار أثن اختب

االختبارات الشائعة لوظيفة 
 الجهاز الدهليزي

 ، اخصائي عالج طبيعيان روبنسونباربرا سوز: المؤلف 
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VNG  ــين ــات الع ــون حرك ــة تصــوير  تك ــل  آل ــن قب مســجلة م

 .لْبس أثناء االختبارية تُفيديو موجودة  داخل نظارات وقا

ر يتقـــدعمـــل لتُ(VNG) و(ENG) و هـــذه االختبـــارات 

ــين    ــات الع ــاءأحرك ــامال ثن ــدف    مه ــع ه ــل تتب ــة مث المختلف

ــري ــع ( بص ــار التتب ــريعة    أو) اختب ــين  الس ــة الع ــاء حرك ( ثن

ــار ال ــدريجاختب ــرأس   أو ) ت ــع ال ــر وض ــاء تغيي ــار ألا( ثن ختب

ــاني  ــتجابة  أو) المك ــىباالس ــرودة  إل ــواء   أوب ــرارة اله  أو( ح

ــاء  ــعها )  الم ــيبوض ــاة ف ــار (  اإلذن قن ــرارياالختب و  .) الح

ــ إذا ــاك م ل ــن هن ــتجابة   أييك ــىاس ــواء إل ــاء اله ــارد  أو الم الب

ــداف أو ــفال،  يءال ــتخدم  لمحاولــ م ــا يس ــثلج ربم ــز  ةاء الم تحفي

ــتجابة ــراري ي إلاو .االس ــار الح ــتخدم ختب ــيس ــد  ف ــا تحدي  إذام

ــة  ــين اإلذن الداخلي ــاك اخــتالف ب ــان هن ــي ك ــى ف ــة اليمن  أوالجه

ــرى ــذا أو   .اليس ــاء ه ــن ثن ــار يمك ــدوار و  نأاالختب ــعر بال تش

ــوف  ــكتُس ــه ل ــئلة    وج ــل ( أس ــماء  مث ــية و أس ــائل رياض مس

ــدن ــئلةو و الم ــروف  أس ــاء و الح ــن الهج ــيو   )ع ــتت  الت تش

  .االستجابة لالختبار فيالتركيز 

هـــو جـــزء ) audiogram(و اختبـــار الســـمع التقليـــدي    

ــن  ــام م ــي تُألاه ــارات الت ــل ختب ــريض لعم ــدوار لم المصــاب بال

 .VNGأو   ENGقبل اختبار  عادة اكمالهو يتم 
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 :اختبار الكرسى الدوار 

ــار  ــياختب ــدوار الكرس ــاعد  ال ــييس ــتحد ف ــا د ي ــت  إذام كان

ــكأ ــطراب  عراضـ ــبب اضـ ــيبسـ ــك فـ ــة  أذانـ  أوالداخليـ

 أقطــابخــالل مــن  العــينســجل حركــة تُ .المــخ فــياضــطراب 

ــك   ائكهرب ــبه تل ــغيرة تش ــة ص ــيي ــتخدم تُ الت ــي س ــار ف اختب

ENG.  ــل ــيس ك ــخاصال ــاجون حي ألش ــىت ــار  إل ــياختب  الكرس

ــاعدة   ــدوار للمس ــيال ــتشخي ف ــو كث  همص ــق  ي ــن المراف را م

الـــدوار  ســـيالكراختباريهم يتـــوفر لـــدالطبيـــة الصـــحية ال 

ــرمج  ــاالمب ــار  .كمبيوتري ــمح اختب ــيو يس ــدوار الكرس ــاس   ال لقي

ــات   ــتجابات لحرك ــرأساالس ــيو  ال ــن    الت ــة م ــون قريب تك

ــرعات  ــيالس ــا   الت ــيتواجهه ــة   ف ــاة اليومي ــاطات الحي   .نش

ــاءو ــي  أثن ــى كرس ــريض عل ــس الم ــار يجل ــذا االختب ــرك  ه يتح

ــوتر ــق الكمبي ــن طري ــدا    .ع ــد ج ــدوار مفي ــي ال ــار الكرس اختب

جــانبي كـال  إذا كـان لـدى الشـخص مشـكلة فـي       مـا  فـي تحديـد  

  .)فقدان الدهليز الثنائي(  يجهاز الدهليزال
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 )DVA(اختبار الحدة البصرية الحركية المبرمجة 

ــتخدم   ــار يس ــذا االختب ــاعدةه ــكلة  للمس ــد مش ــي تحدي ــازف  الجه

مثــل  ةطنشــاألالقيــام بثنــاء أالرؤيــة علــى التــي تــؤثر  يالــدهليز

ــي ــوبو ر المش ــوعرة   ا ك ــرق ال ــي الط ــيارة ف ــان( لس )  المطب

ــرى   ــى أخ ــة إل ــن جه ــرأس م ــار    .أو دوران ال ــذا االختب و ه

ــد   ــي تحدي ــاعد ف ــدهليز  اليس ــري ال ــاس البص ــي االنعك ــر ف تغي

)VOR(  ــادة ــد إع ــل بع ــدهليزالتأهي ــد  يال ــا و تحدي ــان م إذا ك

   يســمح  VOR.يالــدهليز الجهــاز المــخ يعــوض مشــكلة  

ــياء  ــز   ألألش ــي التركي ــل ف ــاء ن تظ ــرأس أثن ــة ال و   .حرك

ــري      ــاس البص ــي  االنعك ــكلة ف ــديهم مش ــذين ل ــخاص ال األش

أو االهتــــزاز   )(Oscillopsiaيعــــانون مــــن يالــــدهليز

ــز     ــياء بتركي ــاظ باالش ــتطيعون االحتف ــري و ال يس ــاء أالبص ثن

 .حركات الرأس

ــاء االختبارأ  ــوفثن ــك ي س ــب من ــى الأطل ــر إل ــرف ن تنظ  ح

"E"   ــرف ــه الح ــير إلي ــذي يش ــاه ال ــدد االتج ــار  .و تح و االختب

و كلمــا تــزداد   .سأالــر كيــحرتمــع  مــرة أخــرى يــتم تكــرراه

ــة  ــدان درج ــدهليزاالفق ــزان ال ــإن يت ــي   ف ــر الحرك ــدة النظ ح

 .للشخص تقل

ــل ــار مماث ــار اختب ــذا االختب ــط   له ــتخدم مخط ــيناليس ــرة  .ع م

ـ ثبتمـع   يبـدأ االختبـار  أخرى  ـ حرتكـرر مـع   ت الـرأس ثـم ي  ي  كي

ـ    أ .محـددة الرأس عنـد سـرعات    تحديـده مـع     تمقـل خـط مرئـي ي
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ــل  ــةك ــدان    .حال ــن فق ــانون م ــذين يع ــى ال ــدهليز و المرض ال

ــائي  ــون الثن ــديهم تك ــا ل ــراءة األ دائم ــي ق ــعوبة ف ــرص ف ح

  .الرأس ةحرك عند الصغيرة

جهـــاز الحركـــة المبـــرمج    

CDP):( 

 علـى  مقـدرتك   مـا  قـدر هذا االختبـار ي

بصــــرية  الاســــتخدام األجهــــزة 

ــة وو ــيةالدهليزي ــوازنأ الحس ــاء الت  .ثن

ــي  ــيم الحسـ ــار التنظـ )  SOT(اختبـ

ة سـت ظـرف  تحـت  الجسـم   مايليقيس ت

ــاالت  ــةح ــي و  مختلف ــالت ــا تمي ــل   اكماله ــى ك ــرات ف ــالث م ث

مــرة والعيــون مغلقــة حالــة ســوف تجــري االختبــار فــي   .حالــة

ــرى  ــة أخ ــي حال ــون ف ــةالعي ــرى و  ،مفتوح ــرة أخ ــدما م عن

ــرة      ــاكنة و م ــا س ــف عليه ــي تق ــة الت ــون المنص ــرى تك أخ

ــك متحركــة  ــع ميالن ــىوم ــين  بالإلضــافة ال ــع ب ــن الجم عــدد م

 .  في االختبار حاالتهذه ال

 Adaption)اختبــار التكيــف  ،آخــرينو هنــاك اختبــارين  

test(  الحركـــة فـــيو اختبـــار الـــتحكم(Motor control) 

test(، ــز ــا ج ــن  ءو هم ــيس  و  CDP .م ــارات تق ــذه االختب ه

ــتجابات  ــاتاالس ــة للحرك ــر المنعكس ــة  الغي ــك متوقع ــاء وقوف أثن

ــةالع ــة ف .منص ــذه المنص ــرك ه ــىتتح ــأ إل ــىو  ىعل ــفل إل  أس
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ــار الأ ــاء اختب ــرك ثن ــف  و تتح ــىتكي ــام و  إل ــى اإلم ــف إل الخل

ــاء  ــارأثن ــتحكم  اختب ــيال ــدي   أو  .الحرك ــار ترت ــاء االختب ثن

  .حميك من الوقوعي لكيحزام 

ــار  ــياالختب ــه   الحرك ــرف علي ــالكمبيوتر يش ــرمج ب ــالج المب المع

ــائج  ــاس نت ــد لقي ــل ا إعــادةالطبيعــي و يكــون مفي ــدهليزلتأهي  يال

ـ  مســـتخدكــون مفيـــد عنــدما ي  يو. ظيفـــة ع اختبـــارات ومـ

  .يالدهليزالجهاز

 : )(SVV الهدف البصري الرأسي

ــي    ــري الرأس ــدف البص ــار   (SVV)اله ــيم اختب ــة بتقي القريب

(Utricle)ــي ــن تُ الت ــو م ــكل عض ــاء ا ش ــة و ألأعض ذن الداخلي

ــئ ــاس  والمس ــة اإلحس ــن جاذبي ــاءو   .لة ع ــار  أثن  SVVاختب

ــتكون  ــيس ــدما ت   ف ــؤالك عن ــتم س ــة و ي ــرة مظلم ــرحج  ظه

ــصــورة ال ــيط خ ــى   ف ــي أوالوضــع االفق ــادة  .الرأس ــتقوم ع س

هــذا  إنجــد و قــدو .االختبــار هــذان عشــرة محــاوالت مــبعمــل 

ــدهليز     ــب الـ ــاب عصـ ــى التهـ ــد لمرضـ ــار مفيـ االختبـ

ــينأو ــابة ل المتعرض ــيإلص ــة   ذناأل ف ــابة أوالداخلي ــي إص  ف

ــن   ــات م ــل للمعلوم ــب الموص ــة  اإلذنالعص ــىالداخلي ــخال إل  .م

ــاك  ــارو هن ــي اختب ــد طب ــبح جدي ــاح  أص ــخص مت ــوأن الش وه

 .البصري الرأسيالدلو لتحديد الهدف  فينظر بال يقوم
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   )(VEMPميوجينك الدهليز ثارةإ إمكانية

ــة ــارةإ إمكاني ــدهليز ث ــك  ال ــن    (VEMP)ميوجين ــرض م الغ

(  (Saccule)الكيــيسكــان  إذا لتحديــد مــا  هــذا االختبــار 

ــن   ــزء م ــاءج ــة  ذناأل أعض ــب ) الداخلي ــدهليزو العص  يال

ــالن ــكل  يعم ــيبش ــون ال  .طبيع ــيسيك ــدا  كي ــاس ج ــىحس  إل

ــوت و ــتجابة الص ــذه االس ــه  ه ــن قياس ــاط   ايمك ــجيل النش بتس

ــ ــي يائالكهرب ــودة   ف ــالت  الموج ــيالعض ــة  ف ــة  واجه الرقب

(the sternocleidmastoid muscle).  ــاب وأقطــــ

ــة    ــى الرقب ــتعمل عل ــغيرة تس ــة ص ــوات. كهربائي ــة  أص عالي

و االســـتجابة الكهربيـــة  إذنكـــل  إلـــىعـــرض تُ متكـــررة

ــالت ــجلتُُ للعض ــت  س ــنفس الوق ــد   .ب ــار يعتم ــذا االختب الن ه

يكتمــل  لكــيســليم يكــون  نألســمع يجــب فــان ا ،علــى الصــوت

ــار ــىالو  .االختب ــابون مرض ــطرابات ب المص ــياالض ــام  ف النظ

ــدهليز ــل   يال ــابمث ــدهليز   الته ــب  أوال ــمعيالعص  أو  الس

ــدهليز   ــدان ال ــائيالفق ــدث ب  ثن ــببيح ــتخدام األ س ــةاس  دوي

 مــــرض منييــــرز  او،و(ototoxicity) )تســــميم أذنــــي(

ــة ــنسدهي متالزم ــتجابات  (SCC)    س ــى اس ــوى عل ــا تحت ربم

VEMP  ــن ــل م ــون اق ــى  تك ــي و الت ــدل الطبيع ــة أوالمع   .غائب

ــذاو ــب  ه ــاعد الطبي ــار يس ــياالختب ــتحد ف ــا دي ــان إذا  م ــذا ك ه

 .)الكييس(ل جيدا معي ال اإلذنالجزء من 
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