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 ؟)SCD( متالزمة تفزر القناة العلوية هيما 

ــتج  ـ متالزم��ة تف��زر القن��اة العلوي��ة تن  ةاديــتيعاغيــر  ةمــن فتحـ
وتتــيح . الداخليــةألذن مــن ا علويــةالعظــم علــى قمــة القنــاة الفــي 

األذن  تــؤثر علــى  أن الضــغطوالصــوت الفتحــة لتغيــرات  
الــدوار والدوخــة ب تكــون مصــابوهــذا يعنــي أنــه قــد . الداخليــة

ــة أوعالال صــواتاأل ســماع  مــع  ــى عمــل  ي ــؤدي إل أي نشــاط ي
ــل األذن  ــغط داخ ــر الض ــرى  . تغي ــراض األخ ــمن األع ــد تتض ق

فــي  طنــين،  تــردد صــوتكدقات قلبــك فــي أذنــك ، لــحساســية 
ــمع ، و  ــدان الس ــك ، فق ــي أذني ــغط ف ــك ، والض ــكأذني ــي  جعل ف

 .حالة عدم توازن وعدم استقرار

ــد تُ ــة ق ــع ال:  عــراضحــدث األالنشــاطات التالي ــواد (رف ــع الم رف
ــوم واألوزان  ــل ي ــوترو، )ك ــاء ، الت ــرب، واالنحن ــين  ض األذن

ــف و ــاعد ، و  تنظي ــوي ، والمص ــفر الج ــف ، والس ــس األن الغط
 . ، والسعال ، والعطس عاليةالضوضاء و ال، 

 

 كيف يتم التشخيص؟ 

ــب    ــب الطبي ــي مكت ــارات ف ــن االختب ــد م ــتخدام العدي ــن اس يمك
ــي تشــخيص  ــار ] SCD[للمســاعدة ف ــك وجــود اختب ــي ذل ــا ف ، بم

 متالزمة تفزر القناة العلوية
 

 مليسا بلووم، أخصائي عالج طبيعي : فالمؤل
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علــى  ك، قــد يــتم إرســال ختبــاراتبعــد هــذه اال. اصســمعي خــ
 . )(CT جهاز التصوير الطبقي

 
 ؟)(SCDما هو العالج ل

ــئم  رمتالزم��ة تف��زر القن��اة العلوي��ة  ــن تلت ــا ل ــهابم ــن نفس ــذلك م ، ل
ــاران  جراحيـــة أو تجنـــب العمليـــة ال: ســـيكون لـــديك خيـ

ــعر ب    ــك تش ــي تجعل ــطة الت ــاألنش ــض  . دوارال ــب بع و تجن
ــطة  ــاألنش ــم  س ــا ل ــدا ، م ــارا جي ــعفيكون خي ــد ض ــي  يوج ف
ــة ، . أعراضــك ــاة قــد  جراحــي الســد الفــان فــي هــذه الحال للقن
ويمكــن الحــد مــن   . أعراضــكمــن  كخلصــيأو  يــنقص

ــق عــراضاأل ــةا عــن طري ــون ألدوي ــا يك ــذا عــادة م ــن ه ، ولك
الحــد  فــيســاعد أيضــا ت قــد ةاألذن الخاصــ ســدادة. غيــر مفيــد

ــن  ــكم ــول    . أعراض ــك ح ــع طبيب ــدث م ــك التح ــب علي يج
 . لمتاحة لكخيارات الطبية والجراحية اال

 

 كيف يمكن للعالج الطبيعي أن يساعد في ذلك؟ 

ــا أن  ــدثت متالزم���ة تف���زر القن���اة العلوي���ةبمـ ــبب  حـ ــكلة بسـ مشـ
ال يمكـــن للعـــالج الطبيعـــي أن يشـــفيه أو يوقـــف ، عظميـــة

ــان   ــدوار المترابط ــة وال ــن  . الدوخ ــن الممك ــي م ــالج الطبيع الع
أن يحســـن عمليـــة التـــوازن وعـــدم االســـتقامة وصـــعوبات 

ــدك  ــي عن ــن . المش ــا   يمك ــي أيض ــالج الطبيع ــحك المع أن ينص
ــرق   ــان الط ــي  بش ــاعدك ف ــي تس ــي  الت ــاطات الت ــادى النش تف

 .تؤدى إلى الدوخة والدوار
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