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دیز آرتري

سیستم تولید گفتار شامل چندین قسمت . گفتار به عنوان یکی از مهم ترین ابزار هاي ارتباطی انسان ها به شمار می آید
. هماهنگی، تکلم استاین است که با همدیگر به صورت هماهنگ کار می کنند و نتیجه ي 

زي، سیستم تنفسی، مسیر هوایی سیستم عصبی و مراکز مغ: زیر مجموعه هاي مرتبط با تولید گفتار

شش : در یک تقسیم بندي کلی، اندام هاي مرتبط با سیستم تولید گفتار در انسان را می توان به سه دسته تقسیم کرد
این جریان . شش ها و ناي نقش ایجاد جریان هوا را به عهده دارند. و ناي، حنجره و تارهاي صوتی و فضاي دهان و حلق

.کندیر اندام هاي گویایی وارد شده و گفتار را تولید میهوا در سا

دیزآرتري چیست؟

مانند لب ها، ( دیزآرتري یک اختالل حرکتی گفتار است که در آن ماهیچه هایی که براي تولید گفتار استفاده می شوند
.گفتار، نامفهوم، آهسته و درك آن مشکل می شودبه دنبال آن. دیده اندعصبی، آسیب)زبان، چین هاي صوتی و دیافراگم

:نشانه هاي دیزآرتري

گفتار مبهم و نامفهوم
یا بیش از حد بلند) نجواگونه( گفتار آهسته
سرعت پایین یا بیش از حد گفتار که درك آن را مشکل می کند.
حرکت محدود زبان، لب و فک
زیر و بمی و ریتم غیر طبیعی هنگام صحبت
جویدن، بلعیدن و کنترل زبانمشکالتی در
آبریزش دهان
مشکالتی در دم و بازدم
چهره اي بی حالت و فقدان حس در لب، زبان، کام و حلق
کاهش طول عبارت ها
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:علت دیزآرتري

:این علل را می توان به صورت زیر خالصه کرد. ي می توانند بسیار متنوع باشندعلل دیزآرتر

بیماري هاي متابولیک
یماري هاي دژنراتیو مغز مانند پارکینسون، بALS ،هانتینگتون، آتاکسی ،MS و...
تومور مغزي
فلج مغزي
 باره- گیلنسندرم
سکته مغزي
دیستروفی عضالنی
میاستنی گراویس
برخی داروها

انواع دیزآتري

می توان دیزآرتري را به شش نوع . به شیوه هاي گوناگون طبقه بندي می شوندی که دارند،عالیمدیزآرتري ها بر اساس 
:طبقه بندي کرد

سفت( دیزآرتري اسپاستیک(
شل( دیزآرتري فالسید(
دیزآرتري آتاکسیک
دیزآرتري آمیخته
دیزآرتري پرحرکتی )hyperkinetic(
دیزآرتري کم حرکتی )hypokinetic(

.مختلط هستندمبتال به دیزآرتري ،از بیمارانسیاريق تشخیص هاي داده شده، بطب
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:پیش آگهی
به سرعت علت دیزآرتري، ممکن است عالیم آن بهبود پیدا کنند، در همان سطح باقی بمانند و یا به آرامی یابا توجه به 

ایجاد می کند، می تواند باعث براي فرد در صورتی که دیزآرتري درمان نشود، به علت مشکالت ارتباطی که .دبدتر شون
.باعث افسردگی شوداجتماعی و در برخی افرادمشکالت 

:رزیابی و تشخیصا

و شدت مشکل را نوعو یک آسیب شناس گفتار و زبان می تواند فردي که داراي مشکالت گفتاري است را ارزیابی کند
:ند ازموارد ارزیابی در کار آسیب شناس گفتار و زبان عبارت. تعیین کند

بررسی حرکت لب ها، زبان و صورت
گفتاروضعیت تنفس حین بررسی
بررسی کیفیت صداي فرد
مشاهده خوردن و آشامیدن فرد

:درمان دیزآرتري

مشکالت تلفظی گفتار ناشی از دیزآرتري توسط آسیب شناسان گفتار و زبان با استفاده از تکنیک هاي مختلف درمان می 
:ی آسیب شناسی گفتار و زبان شامل موارد زیر می شوداهداف درمانچند مورد از. شود

 تنفسی هنگام گفتار براي اینکه فرد بتواند بلندتر صحبت کندوضعیتبهبود.
ي مورد استفاده در گفتارافزایش قدرت ماهیچه ها
افزایش حرکت زبان و لب
 برقراري بهتر ارتباط با فرد مبتال به دیزآرتريآموزش روش هایی به پرستاران، اعضاي خانواده و معلمان براي
 در موارد شدیدبراي برقراري ارتباطآموزش استفاده از روش هاي جایگزین
تنظیم سرعت گفتار
جویدن و بلع صحیح آموزش
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:آمادگی هاي الزم قبل از جلسه درمان

ی که در توانایی صحبت کردن خود تغییرات ناگهانی چون دیزآرتري به توجه پزشکی فوري نیاز دارد، در صورت
. مراجعه کنیدبه سرعت به پزشکمشاهده کردید، 

:یدرا به دست آورکسب کنید، قبل از جلسه آمادگی هاي الزماز جلسه درمانرا حداکثر نتیجه اینکهبراي 

ت به هر دلیلی غیر مرتبط به نظر برسدحتی هر نشانه اي که ممکن اس. نشانه هاي خود را به طور کامل بنویسید.
بنویسیدشامل استرس هاي اصلی یا تغییرات اخیر زندگی تاناطالعات شخصی مهم خود را .
لیست داروهایی که مصرف می کنید را بنویسید
می تواند در به یاد آوردن اطالعات به او. راه خود ببریددر صورت امکان یکی از اعضاي خانواده یا دوستان را هم

.شما کمک کند
سواالت خود را بنویسید تا از پزشکتان بپرسید.

براي برقراري ارتباط بهتر با فرد مبتال به دیزآرتري چه کنیم؟

.مهم استارتباط است، برقراري ارتباطهم براي فرد مبتال به دیزآرتري و هم براي افرادي که با آن ها در 

:نکاتی براي فرد مبتال به دیزآرتري در برقراري ارتباط

ا یک عبارت کوتاه معرفی کنید و بعد، از جمالت پیچیده تر استفاده کنیدموضوع خود را تنها با یک کلمه ی.
که شنونده متوجه صحبت شما می شودن شوید مطمئ.
با سرعت پایین و با صداي بلند صحبت کنید و به طور مداوم مکث کنید.
ید، گفتارتان را کاهش دهیدزمانی که خسته هست.
ها را تایپ کنید یا از مداد و کاغذ استفاده می توانید پیام . نوشتن پیام ها می تواند در برقراري ارتباط مفید باشد

.کنید
ها مثل اشاره استفاده کنیداز سایر روشمی توانید.

mybook.ir

telegram.me/mybook_ir

http://www.mybook.ir
http://www.telegram.me/mybook_ir


6

:نکاتی براي شنونده

 محیط را کم کنیددرمی شود و نیز صداهاي اضافیبیمارپرتیهر عاملی که موجب حواس.
به گوینده فرصت بدهید تا صحبت کند.
زمانیکه فرد صحبت می کند به او نگاه کنید.
اگر صحبت گوینده را متوجه نشدید او را از این موضوع آگاه کنید.
جبور نباشد همه ي پیام را تکرار کندفقط قسمتی از صحبت ها را که متوجه شده اید تکرار کنید تا گوینده م.
خیر بپرسید یا از گوینده بخواهید پیامش را براي شما / اگر هنوز پیام را متوجه نشده اید سواالتی با پاسخ بله

.بنویسد
را تصحیح نکنیدیشرا کامل نکنید یا خطاهاگویندهجمالت.
 مات شرکت دهیدکه ممکن است فرد مبتال به دیزآرتري را در مکالتا آن جایی.
بنابراین . بسیاري از افراد مبتال به دیزآرتري حرف دیگران را بدون مشکل متوجه می شوند. طبیعی صحبت کنید

.نیازي نیست که با سرعت پایین یا با صداي بلند صحبت کنید
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:منابع

 www.wikipedia.org
 www.mayoclinic.org
 www.asha.org
 www.speech-language-therapy.com
 Medical encyclopedia

:از یکی از روش هاي زیر اقدام نماییدبراي کسب اطالعات بیشتر،

 علمی گفتاردرمانیآدرس انجمن:www.SLP.iranSLP.ir
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