
 اختالل در بلع چيست ؟
 

فردي كه در بلعيدن مايعات يا جامدات يا هر دو دچار 

 اختالل در " يا " ديسفاژي "ناتواني ميشود مبتال به 

 مي باشد اين ناتواني ممكن است به صورت كامل "بلع

يا نسبي بروز كند. همانگونه كه از تعريف استيباط 

ميشود كليه جوانب زندگي فرد تحت تاثير اين اختالل 

قرار ميگيرد.  ( برخورداري از تغذيه خوب سالمت را 

 تضمين مي كند) 

 عمل بلع به طور طبيعي شامل مراحل زير است :

مرحله دهاني: طي اين مرحله غذا جويده  -1

شده و با بزاق تركيب مي شود و جهت ورود 

 به حلق آماده خواهد شد. 

مرحله حلقي: در اين مرحله غذايي توسط  -2

عضالت زبان و عقب دهان، به دهانه حلق 

 وارد ميشود. 

مرحله مروي: در اين مرحله غذا به دريچه  -3

مري منتقل ميشود و طول مري را طي 

 ميكند. 

بروز اختالل به هر دليلي در بخشهاي مذكور منجر به 

 بروز اختالل بلع ( ديسفاژي ) خواهد شد. 

وقتي فردي دچار ديسفاژي ميشود توسط متخصصين 

 گوناكون از قبيل متخصص گوارش، متخصص مغز و

  

 

 

 دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني شهيد بهشتي 

 مركز پزشكي، آموزشي و درماني آيت ا... طالقاني

 

 

 Dysphagiaديسفاژي 

 (اختالل در بلع)

 تهيه كننده: كلينيك تخصصي اختالالت گفتار و بلع

 ( گروه آسيب شناسي گفتار و زبان ) 

 نوبت بازنگري: اول 
13/09/91تاريخ تصويب:   

 PF-SH-05 شماره سند:

 

 

 اعصاب، راديولوژيست و آسيب شناس گفتار و زبان

 ( متخصص گفتار درماني ) مورد معاينه قرار مي گيرد 

و جهت انجام اقدامات درماني به افرادي از اين تيم 

 ارجاع داده ميشود. 

در اين بين نقش مهم گفتار درمانگران به صورت 

آگاهي دادن به بيمار، جهت برنامه ريزي درماني،  

ارجاع به پزشكان مربوطه و پيگيري روند درمان حائز 

 .اهميت ميباشد

 چه كساني دچار اختالل در بلع ميشوند؟

چنانچه هر يك از اجزاء سيستم عصبي و عضالني 

مكانيزم بلع دچار ضايعه شوند فرد مبتال به اختالل در 

بلع خواهد شد از بين علل گوناگون،  ما به شايعترين 

 عوامل بروز ديسفاژي اشاره مي كنيم:

افرادي كه به بيماريهاي عصبي مبتال هستند  

مانند كسانيكه دچار سكته مغزي ، ضربه به سر ، 

  مي شوند و ممكن است ALS يا MSپاركينسون 

 در مرحله اي از بيماري دچار ديسفاژي شوند. 

كسانيكه تحت عمل جراحي در ناحيه سر و  

گردن قرار ميگيرند و طي جراحي ممكن است 

بخشي از دستگاههاي مربوط به عمل بلع ( در 

ناحيه دهان ، حلق ، حنجره و ... ) دستخوش 

 تغييرات ساختماني شوند.
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بيمار مبتال به ديسفاژي گاهي از درد در حين عمل بلع 

شكايت دارد و يا با خوردن غذاهايي با غلظتهاي 

متفاوت دچار مشكل مي شوند يكي از شايعترين 

عالئم،  كاهش يا از بين رفتن رفلكس تهوع و رفلكس 

سرفه است. از آنجائي كه سرفه زدن پاسخ دفاعي 

حنجره و جلوگيري از ورود غذا به ريه هاست لذا 

فقدان اين رفلكس بيمار را در معرض بروز 

آسپيراسيون ( ورود مواد غذايي به ريه ها ) قرار مي 

دهد. در چنين مواردي درمان به صورت اورژانسي 

 صورت ميگيرد. 

در مورد بعضي ا ز بيماران باقي ماندن مواد غذايي در 

حفره دهان يا ديواره هاي حلق بعنوان يك عالمت 

شود.  تلقي مي

درصد بااليي از بيماران مبتال به ديسفاژي  از كاهش يا 

افزايش ترشحات بزاق شكايت دارند كه مانند كليه 

موارد فوق مي بايد مورد معاينه قرار گرفته و جهت 

انجام اقدامات درماني و توانبخشي به آسيب شناسان 

 گفتار و زبان مراجعه نمايند. 

 

 

خطراتي كه بيمار مبتال به ديسفاژي را تهديد 

 ميكند

اگر اختالل در بلع براي مدت طوالني باقي بماند فرد 

مبتال دچار كمبود آب و مايعات خواهد شد واز طرفي 

به علت ناتواني در جويدن و قورت دادن دچار كاهش 

وزن خواهد شد. بيمار مبتال به ديسفاژي ممكن است 

در معرض خطر ذات الريه و ساير عفونتهاي ريوي قرار 

گيرد.  بعالوه ورود مواد غذايي به مجاري هوايي به 

 منزله تهديد حيات وي خواهد بود. 

موارد فوق شايعترين مشكالتي است كه سالمتي فرد 

مبتال به ديسفاژي را تهديد ميكند. به منظور 

جلوگيري از ظهور اين عالئم در اولين مراجعه بسيار 

مي بايد راهنمايي الزم جهت انجام پيگيريهاي درماني 

 صورت گيرد. 

 عالئم بروز ديسفاژي 

بيمار اولين كسي است كه اختالل در بلع را تشخيص 

داده و وجود مشكل را اعالم مي كند. در صورتي كه 

قبالً قادر به بلع طبيعي بوده، اكنون به وضوح تغييرات 

مكانيزم را گزارش مي دهد در مورد كودكان مبتال به 

فلج مغزي وجود مشكالتي در جويدن و بلعيدن از 

 جانب والدين گزارش مي شود. 

 

بعالوه طي عمل جراحي ممكن است سيستم 

عصبي دستگاههاي مذكور نيز تحت تاثير قرار 

 بگيرند. 

مصرف داروهاي خاص در گروهي از بيماران  

مبتال به ضايعات عصبي مصرف طوالني مدت دارو 

ميتواند عوارض پابرجايي به صورت اختالل در بلع 

 داشته باشد. 

در اين گونه موارد حتي گاهي پس از قطع دارو عالئم 

وجود دارند. داروهايي مانند داروهاي تشنچ از جمله 

مواردي هستند كه ممكن است منجر به بروز 

 ديسفاژي شوند.

افزايش سن نيز بعنوان عاملي كه منجر به  

تغير در ترشح بزاق وتحوالت ساختماني در 

اندامها ميشود ميتواند منجر به بروز ديسفاژي در 

 افراد سالخورده شود.

بروز سوختگيهاي شديد در ناحيه زبان ، لبها  

و ديواره هاي حلق كه عموما بعلت برق 

گرفتگي يا خوردن مايعات اسيدي و قليايي 

بوجود مي آيد بعنوان يكي ديگر از علل بروز 

ديسفاژي خصوصا در كودكان شناخته شده 

 .است
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