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 بخشي بلع با استفاده از توانگزارش يك مورد درمان ابداعي موفّق براي فلج 

  نوروپسيكولوژيك

   ∗∗، ابوالفضل صرصرشاهي∗سيامك شيخي
  

  خالصه
سندرم والنبرگ مجموعه نشانگان و عاليمي است كه اغلب به سبب انسداد ترمبوآمبولي 

گردد، يكي  النخاع مي شريان ورتيرال پديد آمده و موجب انفاركتوس نواحي خلفي جانبي بصل
 اي به  تاكنون روش مشخّص و استاندارد شده. باليني اين سندرم، ديسفاژي استاز عاليم مهم

بخشي نوروپسيكولوژيك براي درمان ديسفاژي در منابع علمي  عنوان درمان به روش توان
نويسندگان اين مقاله با استفاده از روشي ابداعي، براي نخستين بار موفّق . مطرح نگرديده است

بيمار . بخشي نوروپسيكولوژيك گرديدند مار با استفاده از روش توانبه درمان فلج بلع يك بي
هاي  اي بود كه به علّت ابتال به سندرم والنبرگ با عالمت ديسفاژي تحت درمان  ساله64مرد 

رايج پزشكي در شهرهاي اروميه، تبريز و تهران قرار گرفته و متعاقباً با توجه به عدم درمان 
به استثناي ديسفاژي كلية عاليم درمان .  كشور سوئد گرديده بودديسفاژي، جهت مداوا عازم

بخشي   ماه رنج ناشي از تحمل فلج بلع، تحت درمان به روش توان16شده بود، بيمار پس از 
روش درمان عبارت بود از انجام تحريكات حسي ـ حركتي از . نوروپسيكولوژيك قرار گرفت

تي شبه بلع و نيز انجام تحريكات حسي در ناحية هاي حرك سوي بيمار، شامل انجام تمرين
هاي   ساعت، كه همراه با آموزش دقيق بيمار و تمرين1 و زبان هر روز به مدت 1محفظة دهاني

هاي حسي ـ حركتي چنان كه  اراية مستمر محرّك. گرفت مستمر روزانه به وسيلة او انجام مي
مار از بين برود، از اين رو بر اساس  ماه موجب شد فلج بلع بي2گفته شد پس از گذشت 

بخشي عصبي ـ رواني قابل تبيين است كه استمرار اراية تحريكات حسي ـ حركتي  اصول توان
هاي   نورون2پذيري ديدة بلع بيمار، با توجه به قابليت شكل به نواحي نوروآناتوميك آسيب

ديدة بيمار   در بافت آسيب»پديدة جوانه زدن عصبي«سيستم عصبي، در نهايت منجر به وقوع 
شده، وقوع اين پديده نيز به نوبة خود منتهي به افزايش چگالي دندريتي و سيناپتيك نوروني 

                                                 
  پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اروميه نوروپسيكولوژيست، استاديار گروه روان  ∗
  نورولوژيست، استاديار گروه مغز و اعصاب دانشگاه علوم پزشكي اروميه  ∗∗

1- oral cavity 
2- plasticity 
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ديده گرديده و در نهايت پاسخ درماني مورد انتظار براي بيمار حاصل شده  در ارگان آسيب
  .است

  بخشي عصبي ـ رواني سندرم والنبرگ، ديسفاژي، توان: واژگان كليدي
  مقدمه

اغلب به سبب ) LMS(النخاع  يا سندرم جانبي بصل) WS(سندرم والنبرگ 
اي شرايين ورتيرال و كمتر به سبب  انسداد ترمبوآمبولي بخش داخل جمجمه

اي خلفي تحتاني و يا شرايين فوقاني، مياني و تحتاني جانبي  انسداد شريان مخچه
 از علل نادر ديگر، خون ).1366، 2 و هوبل1اسپري(آيد  النخاع پديد مي بصل

تظاهرات . ريزي، دايسكشن شريان ورتيرال، كاورنوس آنژيوما و تومور است
گرفتاري هسته (باليني اين سندرم شامل سرگيجه، تهوع و استفراغ و نيستاگموس 

هاي همان طرف  ، عدم تعادل در گام برداشتن و عدم تعادل در اندام)وستبول
، اختالل حس درد و حرارت در همان طرف )مخچه و يا پايك تحتاني مخچه(

، سندرم هورنور همان طرف )راه و هستة نخاعي عصب تري ژمينال(صورت 
، ديسفاژي خشونت صدا، ضعف همان طرف كام، )فيبرهاي نزولي سمپاتيك(

آسيب هستة آمبيگوس و يا  (gagهاي صوتي و كاهش رفلكس  فارنكس طناب
در سمت مخالف ضايعه در . است) يالهاي خروجي عصب نهم و دهم كران رشته

شود و در برخي از  مختل مي) راه اسپينوتاالميك(نيمي از بدن حس درد و دما 
بيماران ممكن است، درد مزمني شبيه به درد تاالموسي در همان طرف صورت و 

 مبتال شود، NTS(4(در صورتي كه به ). 1372، 3رستاك(هاي مقابل پديد آيد  اندام

                                                 
1- Sprey, R. 
2- Hobel, D. 
3- Restak, R. 
4- Neucleus Tractous Solitarius 
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به علّت آسيب اتوليتيك نيكلئوس، دوبيني . گيرد شايي نيز شكل ميفقدان حس چ
آيد، در مطالعات انجام شده بيش از نيمي از  عمودي و اسكيلوسيا نيز پديد مي

 ماه بعد از بهبودي، ناهنجاري بلع را به شكل ديسفاژي و آسپيراسيون 6بيماران تا 
  ).1372جوديثر و ديك، (دهند  نشان مي

  روش

 مورد استفاده براي درمان ديسفاژي بيمار عبارت بود از روش درماني
بخشي نوروپسيكولوژيك، با استفاده از تكنيك درماني به روش  توان

ديدة خود كه در طي   براي ارگان آسيب1»سازي حسي ـ حركتي يكپارچه«
  ).1370جرالد، (پذير گرديد  فرآيندي دو ماهه امكان

  گيري نتيجه

ي مجزا و متمايزي تشكيل شده است كه از طريق سيناپس به هم ها دستگاه عصبي از سلول
هاي بسيار پيچيده و متقابل  شواهد علمي داللت بر اين امر دارند كه ارتباط. ارتباط دارند

اي  ها ساختمان مشخّص و ويژه اين ارتباط. ها بر خالف تصور رايج امري تصادفي نيست نورون
هاي عصبي   شمار سلول هاي كوچك بي ها زايده ندريتد). 2004، 3 و والتر2بريدلي(دارند 

هاي دندريتي،  هستند كه در امر دريافت تحريكات اهميت دارند، به داليل متعددي تعداد ارتباط
هاي موجود در مغز اهميت بيشتري دارد، زيرا تراكم، پيچيدگي و چگالي  از تعداد كلّ نورون

لوژيك متعددي در عملكرد سيستم عصبي دارد هاي دندريتي، پيامدهاي نوروپسيكو ارتباط
هاي مارك   از دانشگاه ايلينوي امريكا، پژوهش5 ويليام گرينوف1970در سال ). 2005، 4رولند(

 از دانشگاه كاليفرنيا را به صورتي موفّق با تغييراتي، در موش 1960 در دهه 6روزنويك

                                                 
1- Sensory- Motor Integration Treatment 
2- Bradly, G. 
3- Walter, J. 
4- Rowland, P. L. 
5- Greenough, W. 
6- Rosenweig, M. 
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هاي گروه  هاي كورتكس موش نتايج پژوهش گرينوف نشان داد نورون. صحرايي تكرار كرد
هاي   در مقايسه با نورون. هاي حسي ـ حركتي بودند آزمايش، سرشار از دريافت محرّك

الذكر بودند،  هاي ياد شده فوق هايِ گروه شاهد كه فاقد دريافت محرّك كورتكسِ موش
). 2005، 2 و براون1روپر(هاي دندريتي بيشتري نسبت به گروه شاهد پديد آمده بود  انشعاب

هاي گرينوف، بايد در نظر داشت كه افزايش چگالي دندريتي،  براي درك اهميت نتايج پژوهش
هاي سيستم اعصاب مركزي، منتهي به تغييراتي در ريز ساختار  آكسوني و سيناپسي در ارگان

هاي  مطالعات تجربي و يافته. گردد مغز و تجديد آرايش سيناپسي ـ نوروني در آن مي
بخشي  هاي درماني مبتني بر توان اند كه استفاده از روش وژيك مبين اين واقعيتنوروپسيكول

هاي حسي ـ حركتي موسوم به  مند محرّك عصبي ـ رواني با استفاده از اراية مستمر و قانون
هاي  هاي مربوط به آسيب در ارگان» سازي حسي ـ حركتي درمان به وسيلة يكپارچه«روش 
شده كه نهايتاً تغييراتي در چگالي » 3جوانه زدن عصبي« وقوع پديدة شناختي، منجر به عصب

هاي  ها و اندامك پذيري نورون دندريتي ـ آكسوني و سيناپتيك مغز با توجه به قابليت شكل
جوانه زدن به دو صورت ). 2005، 4بودري(آورد  متعلّق به آن در سيستم عصبي، پديد مي

افتد، در جوانه زدن  در سيستم عصبي اتّفاق مي) واكنشيزايي  سيناپس(ترميمي و كوالترال 
و )  ميكرو يا كمتر100(هاي كوتاه  ديده ممكن است با ايجاد جوانه هاي آسيب ترميمي، آكسون

دهند، شكل  هاي اطراف خود تشكيل مي هاي جديدي روي ساير نورون جانبي كه سيناپس
هاي  افتد كه ضايعه باعث حذف رشته ق ميدر حالي كه جوانه زدن كوالترال زماني اتّفا. گيرد

زند تا سلولي را  آوران بر روي يك سلول هدف گردد، در اين صورت نورون سالم جوانه مي
  ).1987، 5مايرز(هايش را از دست داده، عصبي كند  كه آوران

در عين حال، از نقطه نظر فيزيولوژي، بلع رفلكسي تنها نيازمند به عملكرد بصل النخاع 
با وصف آن كه مركز فعاليت تجميعي متوالي عضالني كه در عمل بلع دخيل هستند، در است، 

                                                 
1- Ropper, A. H. 
2- Brown, R. H. 
3- neural sprouting 
4- Baudry, M. 
5- Mayers, D. 
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اي از راه هستة منزوي  شود، ناحيه اي از تنة مغزي سازمان يافته كه مركز بلع را شامل مي ناحيه
NTSدرواقع اين همجواري ظاهري موجب .  كه در نزديكي مراكز تنفسي واقع گرديده است

شايان توجه است نه تنها پديدة فعاليت همزمانِ . شود ي بلع با سيكل تنفس ميهماهنگي پااليش
گروه نوروني با عمل مشترك در قسمت مربوط به بلع، حلق، حنجره و زبان، ارتباط سيستميك 

هايي نظير  شناختي نيز وجود سندرم سازد، بلكه مضافاً از نقطه نظر آسيب بين مراكز را ميسر مي
هاي  ي، ناژيوتت، سندرم تاپيا وسندرم اشميت به عنوان فلج همزمان اندامسندرم بابسنك

الذكر، مصداق و دليلي موجه بر اثبات اين ادعاست كه تحريكات حسي ـ حركتيِ هر كدام  فوق
هر چند مطالعات پايه، تأثير . ها خواهد بود ها قادر به تأثيرگذاري در مابقي اندام از اين اندام

شناختي  هاي مختلف عصب بخشي نوروپسيكولوژيك را در آسيب  روش توانجدي درمان به
در مغز ثابت كرده است، ولي با عنايت به اين كه تاكنون گزارش مستندي از درمان ديسفاژي به 

هاي اين گزارش جنبة پيشنهادي  روش مورد استفاده در اين پژوهش، منتشر نگرديده، يافته
هاي علمي، هرچه بيشتر اصالت  گيري دارد تا با بررسي و پيپژوهان و پژوهشگران  براي دانش

  .و ماهيت روش درماني ابداعي مطرح شده را مورد بررسي قرار دهند
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