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مقدمه :یکی از عوارض شایع سکته مغزی ،اختالل بلع دهانی -حلقی یا مشکل در انتقال غذا از دهان به معده استت کته شتیو
این اختالل بر اساس جایگاه عرضه میتواند متفاوت باشد .هدف از انجام پتژوه حاضتر ،بررستی شتیو اختتالل بلتع دهتانی-
حلقی بر اساس جایگاه آسیب در بیماران دچار سکته مغزی بستری در بیمارستان آیتاله روحانی شهرستان بابل بود.
شیوه مطالعه :در این مطالعه گذشتهنگر 6673 ،پرونده بیماران بستری شده دچار سکته مغزی به روش سرشماری از لحاظ
دارا بودن اختالل بلع ،با مقایسه جنسیت و جایگاه آسیب (کورتیکال و سابکورتیکال) بررستی گردیتد .جهتت ارتاتا بتین
متغیرها از آزمونهای  Independent tو  χ2استفاده شد و در نهایت ،دادههای بته دستت آمتده در نترمافتزار  SPSSمتورد
تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافتهها :از کل بیماران دچار سکته مغزی ( 44/31درصد مردان و  56/14درصد زنتان) 36/21 ،درصتد دارای اختتالل بلتع
بودند 33/5 .درصد از مردان و  23/4درصد از زنان دچتار ایتن آستیب ،اختتالل بلتع دهتانی -حلقتی داشتتند کته اختتالف
معنیداری بین شیو اختالل بلع در گروه زنان و مرد مشاهده نشد ( ،)P < 1/151اما اختالف معنیداری بتین میتانگین شتیو
اختالل بلع بر اساس جایگاه آسیب (کورتیکال با  23/4درصد و سابکورتیکال با  44/3درصد) ،وجود داشت (.)P > 1/116
نتیجهگیری :اختالل بلع دهانی -حلقی در سکته مغزی سابکورتیکال از شیو بیشتتری برختوردار استت .از ترف دیگتر،
سکته مغزی کورتیکال شیو بسیار باالتری دارد و با وجود رخداد کمتر اختالل بلع در آسیبهای قشری مغتز ،درصتد قابتل
توجهی از این بیماران دچار اختالل بلع دهانی -حلقی میگردند که این امر توجه ویتژه متخصصتان نورولتوژی و ارجتا بته
هنگام این بیماران جهت توانبخشی بلع را ضروری میسازد.
کلمات کلیدی :اختالل بلع ،سکته ،سکته مغزی
ارجاع :شریفی فردین ،روشندل صادق ،سعادت پیام ،سهرابنژاد رضا ،کیاکجوری کیوان ،دهقان مهدی ،خفتری رریتا .اختتالل بلتع
دهانی -حلقی بر اساس جایگاه آسیب در بیماران دچار سکته مغزی .مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضتلیپور 6331؛
.631-635 :)3-4(2

 -6گروه گفتار درمانی ،دانشکده توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 -2استادیار ،مرکز تحقیقات اختالالت حرکتی ،پژوهشکده سالمت ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 -3دانشیار ،گروه گوش و حلق و بینی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 -4مربی ،مرکز توسعه تحقیقات بالینی ،بیمارستان آیتاله روحانی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
 -5استادیار ،گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،بابل ،ایران
Email: dehghan26@gmail.com

نویسنده مسؤول :مهدی دهقان
آدرس :بابل ،خیابان گنجافروز ،دانشگاه علوم پزشکی بابل ،مرکز توسعه تحقیقات بالینی تلفن166 32634145 :
http://ajcr.kmu.ac.ir

فردین شریفی و همکاران

اختالل بلع در بیماران دچار سکته مغزی

مقدمه
تغذیته ،یکتتی از ضتتروریتتترین نیازهتتای زیستتتی انستتان
میباشد که ی آن مواد غذایی الزم برای تولید انترژی و
رشد بافتهای بدن ،از ریق عمل بلع تتأمین متیگتردد
( .)6فراینتتد عمتتل بلتتع ایعتتی شتتامل مجموعتتهای از
انقااضات عصای -عضالنی ارادی و غیتر ارادی استت کته
به ور هماهنگ و متوالی در ی چهار مرحلته آمتادگی
دهانی ،انتقال دهانی ،حلقی و مروی انجام متیشتود ()2؛
به وری که اگر در هر یک از چهار مرحله بلتع مشتکلی
ایجاد شود ،اختالل بلتع ( )Dysphagiaرخ متیدهتد کته
باعث ایجاد مشکل در حرکت غذا و مایعتات از دهتان بته
سمت معده میشود (.)3
عوامل و بیمتاریهتای مختلفتی باعتث اختتالل بلتع
میشود .به ور کلی ،علل اختالل بلع را میتتوان بته دو
دستتته مشتتکالت مکتتانیکی (ستتاختاری) و مشتتکالت
عصبشناختی تقسیم کترد .در اختتالالت بلتع ناشتی از
مشکالت ساختاری ،سیستم عصتای مرکتزی و محیطتی
سالم است ،اما ساختارهای عضالت و اندامهای دخیتل در
فرایند بلع ،به علت مواردی همچتون زختمهتای دهتانی،
التهاب و ...دچار اختالل میگردد .در اختتالالت ناشتی از
مشکالت عصبشناختی ،سیستم عصای به دلیل عتواملی
مانند سکته مغزی ،آستیبهتای مغتزی ناشتی از ضتربه،
میاستنی گراویس و ...دچار اختالل بلع متیشتود ()4 ،5
که شایعترین عوامل عصای منجر به این اختالل ،ستکته
مغزی است .شتیو اختتالل بلتع در افتراد دچتار ستکته
مغزی بیشتر از  51درصد تخمین زده میشود ( .)1 ،7بتا
توجه به اهمیت این موضو و شیو بتاالی اختتالل بلتع
در افراد دچار سکته مغزی ،مطالعاتی در این زمینه انجتام
شده است .در پژوه نوروزی و همکاران ،شیو اختالل
بلع در افراد دچار ستکته مغتزی در ایتران 12/1 ،درصتد
گزارش شده است (.)4
در ایاالت متحده آمریکتا اختتالل بلتع در  31تتا 41
درصد از افراد دچار سکته مغتزی اتفتاق متیافتتد کته
حدود  21درصد از قربانیان در سال اول بروز سکته در

مجله مطالعات بالینی دانشکده پزشکی افضلیپور

ارتتر عوارضتتی ماننتتد آسویراستتیون ،عفونتتت دستتتگاه
تنفسی فوقانی و  61تا  65درصد در سالهتای بعتد و
در ارر آسویراسیون و پنومونی فوت میکننتد (.)3 ،61
از جمله عوارض ناشی از اختالل بلع در ستکته مغتزی
میتوان به آسویراسیون ،پنومونی ،گرفتگی صدا و سوء
تغذیه اشاره کرد که بسته به جایگاه آسیب (کورتیکال
یا سابکورتیکال) و وستعت ضتایعه ،عملکترد بلتع بته
صورت متفاوت درگیر میشود (.)61 ،66
در سکته مغزی کورتیکال ،با درگیری لتوب فرونتتال
به خصوص در ناحیه تحتانی ،اختالل بلع ایجاد متیشتود
و در سکتههای مغزی سابکورتیکال که در نتیجه نتوعی
بیماری عروقی کوچتک یتا بتزرر ،راههتای ستاقه مغتز،
هسته سولیتاریوس و هسته آمایگوس در بصتلالنختا و
همچنین ،مراکز بلع مجاور آن درگیر میشتوند ،اختتالل
بلع دهانی -حلقی به وجود میآید .به تور کلتی و بتا در
نظر گترفتن مقایسته جایگتاه آستیب ،میتزان بتروز ایتن
اختالل در سکتههتای مغتزی ستابکورتیکتال بیشتتر از
کورتیکال میباشد (.)62-64
ارزیتتابی و مداخلتته زودهنگتتام در افتتراد دچتتار ستتکته
مغزی ،باعث میشود تا از گسترش و ایجتاد عالیتم رانویته
اختالل بلع مانند کمآبی ،پنومونی و کماشتهایی جلتوگیری
گردد و میتوان امکان بازیابی عملکرد صحیح بلتع در ایتن
افراد را فراهم نمود .به ور معمول ارزیابی و مداخلته اولیته
در این گروه از افراد توست آستیبشتناس گفتتار و زبتان
صورت میگیرد ( .)65بنابراین ،با توجته بته میتزان شتیو
اختالل بلع در افراد دچار سکته مغزی و اهمیتت ارزیتابی و
مداخله زودهنگام توست آستیبشناستان گفتتار و زبتان،
هدف از انجام پژوه حاضر ،بررسی شتیو اختتالل بلتع
دهانی -حلقی بر اساس جایگاه آسیب بود تا مناتع آمتاری
دقیقی برای آسیبشناسان گفتتار و زبتان و کتادر درمتانی
دخیل در درمان اختالل بلع فراهم شود.
شیوه مطالعه
این مطالعه از نو توصیفی -تحلیلی بود که به صتورت
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مقطعی انجام شد .جامعه مورد بررستی را تمتام افتراد
دچار سکته مغزی بستری شده در بیمارستان آیتالته
روحانی شهرستتان بابتل تشتکیل داد کته بتا بررستی
پروندههای بیماران ،ا العات متورد نیتاز در خصتوص
وجود اختالل بلع در آنان به دست آمد .بدین ترتیتب،
 6673پرونده بیماران دچار سکته مغزی بررستی گردیتد
که معیتار ورود بته پتژوه  ،پرونتده بیمتاران تشتخی
سکته مغتزی و جایگتاه آستیب بتر استاس گزارشهتای
متخص ت مغتتز و اعصتتاب و گتتزارش تصتتویربرداریهای
مغتتتزی  )MRI( Magnetic resonance imagingو
سیتی اسکن موجود بود.
معیارهای تشخی اختالل بلع شامل گزارش مشتکل
در بلتتع یتتا داشتتتن بلتتع دردنتتاپ ،وجتتود آسویراستتیون و
پنومونی ،جمع شدن غذا یا بزاق در دهان یا ولکوال ،وجتود
آبریزش دهانی ،نفوذ غذا یا مایعات به حلتق تحتتانی ،عتدم
توانایی کنترل وضعیت ستر و گتردن ،عتدم وجتود تقتارن
عضالت صورت و کام ،عدم وجود توانایی حستی -حرکتتی
عضالت صورت و کام ،عتدم وجتود حرکتات زبتان و عتدم
وجود رفلکس گگ میباشتد ( .)4 ،5 ،61ایتن معیارهتا بتر
استتاس ارزیابیهتتای بتتالینی متخص ت مغتتز و اعصتتاب و
گزارش آنها در پرونده بیماران بررستی گردیتد .نقت در
پرونده اعم از مشخ ناودن تشخی و یا جایگتاه ضتایعه
نیز به عنوان معیار خروج در نظر گرفته شد کته منجتر بته
حذف پرونده از روند بررسی میگردید.
ایتتتتتتن مطالعتتتتتته بتتتتتتا کتتتتتتد اختتتتتتالق
 MUBABOL.REC.1395.164در معاونت پژوه و
فنآوری دانشگاه علوم پزشکی بابل به تأیید رسید.
دادههای به دست آمده بتا استتفاده از آزمونهتای

 Independent tو  χ2در نرمافتتزار  SPSSنستتخه 23
()version 23, IBM Corporation, Armonk, NY
تجزیه و تحلیل شد .یافتهها به صورت جدول و نمودار بتر
اساس فراوانی اختالل بلتع در دو گتروه زن و مترد دچتار
سکته مغزی کورتیکال و سابکورتیکال استخراج گردید.
یافتهها
دادههای مربو به جایگاه آستیب ،اختتالل بلتع و
جنسیت در جدول  6آمده است.
جدول  :1فراوانی افراد مورد بررسی به تفکیک جایگاه آسیب ،اختالل
بلع و جنسیت ( 1111نفر)
ویژگی

تعداد (درصد)

آسیب کورتیکال
آسیب سابکورتیکال
وجود اختالل بلع
عدم وجود اختالل بلع
جنسیت
مرد
زن

(6114 )31/2
(665 )3/4
(314 )36/2
(466 )14/4
(532 )45/6
(147 )54/3

مقایسه اختالل بلع بیماران بر استاس جنستیت در
جدول  2ارایه شده استت و بتر ایتن استاس ،اختتالف
معنیداری از لحاظ وجتود اختتالل بلتع بتین زنتان و
مردان وجود نداشت (.)P = 1/641
در مقایسه دو گروه بیمتاران دچتار ستکته مغتزی
کورتیکال دارای اختالل بلتع و بیمتاران دچتار ستکته
مغزی سابکورتیکال دارای اختالل بلتع ،بتا رد فترض
صتتفر یتتا احتمتتال خطاپتتذیری  5درصتتد ،تفتتاوت
معنیداری بین دو گروه وجود داشت و یافتتهها نشتان
داد که شیو اختالل بلع دهتانی -حلقتی در بیمتاران
دارای آسیب سابکورتیکال بیشتر میباشد.

جدول  :2مقایسه بین جایگاه آسیب و جنسیت با وجود یا عدم وجود اختالل بلع دهانی -حلقی
ویژگی
جایگاه آسیب [تعداد (درصد)]
کورتیکال
سابکورتیکال
جنسیت [تعداد (درصد)]
مرد
زن
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وجود اختالل بلع

عدم وجود اختالل بلع

(367 )23/4
(56 )44/3

(747 )71/2
(14 )55/7

(674 )33/5
(631 )23/4

(354 )11/5
(457 )71/1

χ2

مقدار P

61/241

1/112

2/277
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بحث و نتیجهگیری
نتایج پژوه حاضر نشان داد که در مجمو  ،فراوانتی
اختتتالل بلتتع در ستتکتههای مغتتزی از درصتتد قابتتل
مالحظتتهای برختتوردار میباشتتد؛ بتته تتوری کتته
 36/2درصد افراد دچار سکته مغزی دارای اختالل بلع
بودند .نتایج بته دستت آمتده بتا یافتتههای مطالعتات
 Murryو  Cocho ،)61( Carrauو همکتتتتاران (،)67
 Harteliusو  )64( Svenssonو  Okuboو همکتتتاران
( )63همسو بود .از رف دیگر ،تفاوتهتایی در بحتث
شیو شناسی اختالل بلع در بررسی حاضتر بتا برختی
تحقیقتتات ماننتتد نتتوروزی و همکتتاران ( Baroni ،)4و
همکتتاران ( )21و  Flowersو همکتتاران ( )26وجتتود
داشت که این موضو میتوانتد بته دلیتل اختتالف در
روش جمعآوری دادهها ،روش کار ،معیارهتای ارزیتابی
تشخیصی و تعداد دادههتای آمتاری بررستی شتده در
پژوه های گوناگون باشد.
در مقایسه مردان و زنتان دچتار ستکته مغتزی بته
لحتتاظ بتتروز اختتتالل بلتتع 5/33 ،درصتتد از متتردان و
 4/23درصد از زنان دارای اختالل بلع بودند کته ایتن
اختالف به لحاظ آماری معنیدار ناتود (.)P < 1/151
نتایج بررسی حاضر با یافتتههای مطالعتات نتوروزی و
همکاران ( ،)4زمتانی ( )6و  Okuboو همکتاران ()63
همخوانی داشت.
در مقایسه فراوانی اختالل بلتع بتر استاس جایگتاه
آسیب 4/23 ،درصد از افرادی که سکته مغتزی آنهتا
در ناحیه کورتیکال بود ،دچار اختالل بلع شده بودنتد؛
در حتتالی کتته در  3/44درصتتد افتتراد بتتا آستتیب
سابکورتیکال اختالل بلع حادث گردیتده بتود و ایتن
تفاوت به لحتاظ آمتاری معنتیدار بتود (.)P > 1/151
این نتتایج بتا یافتتههای پژوه هتای بختیتاری (،)5

 Murryو  Cola ،)61( Carrauو همکتتتتتاران ( )22و
 Fandlerو همکاران ( )23مطابقت داشت.
از سوی دیگر ،با نتایج تحقیق  Baroniو همکتاران
( )21تفاوتهایی داشتت .بته عنتوان م،تال ،آنهتا در
مطالعه ختود  262نفتر بتا تشتخی ستکته را متورد
بررستتی قتترار دادنتتد و بتته ایتتن نتیجتته رستتیدند کتته
 13درصتتد از ایتتن بیمتتاران دارای بتتدعملکردی بلتتع
میباشند؛ به وری که بیشتتر آنهتا دچتار ستکته در
نیمکره چپ و تغییرات حسی -حرکتی در فتاز حرکتتی
بلع بودند ( .)21در واقع ،این تفاوت در نتایج بته دستت
آمده میتواند به علت حجتم دادههتای آمتاری بررستی
شده باشد.
با توجه به نتایج بته دستت آمتده از تحقیتق حاضتر،
میتوان گفت که درصد بتاالیی از بیمتاران دچتار ستکته
مغزی از عوارض ناخوشایند اختالل بلتع رنتج متیبرنتد و
این امر مستلزم اقدامات به هنگام تتوانبخشتی -پزشتکی
برای جلوگیری از عوارض رانویه اختالل بلع همچون سوء
تغذیتتته ،دهیدراستتتیون ،کتتتاه وزن ،آسویراستتتیون و
پنومونی و حتتی مترر متیباشتد و ایتن امتر خطیتر بتا
سرپرستی و هدایت تیم پزشکی به ویژه متخصصان مغتز
و اعصاب و تتوانبخشتی بلتع توست گفتتار درمتانگران،
میتواند نتایج ارزشمندی در حفظ حیات و بازگشتت بته
زندگی در بیماران دارای اختالل بلع حاصل نماید.
تشکر و قدردانی
بدینوسیله از تمام استادان ،کمیته تحقیقتات بتالینی
بیمارستان آیتاله روحانی شهرستتان بابتل و معاونتت
پژوه و فتنآوری دانشتگاه علتوم پزشتکی بابتل بته
جهت حمایتهای مادی و معنوی از پتژوه حاضتر،
تقدیر و تشکر به عمل میآید.
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Short Communication

Abstract
Background: One of the common side effects of stroke is oropharyngeal dysphagia, or
difficulty in transferring bolus from the mouth to the stomach; the prevalence of this
disorder can vary according to the supply location. The purpose of this study was to
investigate the prevalence of oropharyngeal dysphagia according to the damage location in
patients with stroke at Ayatollah Rouhani hospital in Babol City, Iran.
Methods: In this retrospective study, 1179 patients with stroke were studied for total
dysphagia, gender, and injury location (cortical and subcortical). Data were analyzed using
independent t and chi-square tests via SPSS software.
Results: Of all patients with stroke (men: 48.36% and women: 51.64%), 31.20% had
dysphagia. 33.5% of men and 29.4% of women with stroke suffering from this disorder had
oropharyngeal dysphagia. The prevalence of dysphagia was not significantly different
between the two groups (P > 0.050). However, there was a significant difference between
the prevalence of dysphagia based on the injury location (29.8% of cortical and 44.3%
subcortical cases) (P < 0.001).
Conclusion: Oropharyngeal dysphagia is more prevalent in subcortical stroke. But, cortical
stroke has a much higher incidence and, despite lesser occurrence of dysphagia, patients
with oropharyngeal dysphagia need early assessment and intervention of neurologists and
dysphagia rehabilitation team.
Keywords: Dysphagia, Stroke, Cerebral Infarction
Citation: Sharifi F, Roshandel S, Saadat P, Sohrabnejad R, Kiakajori K, Dehghan M, et al.
Oropharyngeal Dysphagia according to the Location of Damage in Patients with Stroke.
Afzalipour J Clin Res 2017; 2(3-4): 130-5.

1- Department of Speech Therapy, School of Rehabilitation, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
2- Assistant Professor, Mobility Impairment Research Center, Health Research Institue, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
3- Associate Professor, Department of Otolaryngology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
4- Instructor, Clinical Research Development Center, Ayatollah Rohani Hospital, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
5- Assistant Professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Medicine, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran
Corresponding Author: Mehdi Dehghan
Email: m.dehghan26@gmail.com
Address: Clinical Research Development Center, Babol University of Medical Sciences, Babol, Iran Tel: +98 11 32194645
http://ajcr.kmu.ac.ir

