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An Investigation of the Effect of Intensive Voice Therapy on Changes in Speech
Articulation and Voice in Patients with Wilson Disease
Rezaei F1, Abnavi F2

Abstract
Purpose: Wilson disease is a rare metabolic disorder and damaged areas of the brain in this
disease are related to the coordination of movements. Therefore, the disease is considered as a
motor disorder. Dysarthria is the most common speech problem in these patients. The purpose of
this research is to study the effect of intensive voice therapy based on principles of LSVT on
improvement of articulation skills and voice features and finally, its impacts on speech
intelligibility as well as voice handicap index in patients with Wilson.
Methods: A 23-year-old female was diagnosed with Wilson's disease. Acoustic assessment of
voice, speech articulation, speech intelligibility, and voice handicap index were performed before
and after Intensive Voice Therapy based on the LSVT principles.bn
Results: After the treatment, significant increases in acoustic parameters of voice, speech
articulation and also speech intelligibility were observed which consequently resulted in a
considerable reduction of voice handicap index (VHI).
Conclusion: Intensive Voice Therapy based on LSVT principles was effective in improving the
acoustic parameters of voice, speech articulation, voice handicap index, and speech
intelligibility, and generally, improving verbal communication which has the positive impact on
the quality of patient’s life.
Keywords: Intensive voicet, Wilson, Speech intelligibility, Quality of life.
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بررسی تأثیر صوت درمانی فشرده بر تغییرات تولید گفتار و صوت در یک بیمار مبتالبه ویلسون
8

 فاطمه ابناوی،0فریبا رضایی

 بیماری ویلسون یک اختالل نادر متابولیکی است و نواحی آسیب دیده مغزی در این بیماری مسئول هماهنگی حرکات:هدف
) از جمله مشکالتDysarthria(  گفتارفلجی.هستند در نتیجه بیماری به عنوان یک اختالل حرکتی در نظر گرفته میشود
(lee silverman  هدف از انجام این مطالعه بررسی تأثیر صوت درمانی فشرده براساس اصول.گفتاری شایع در این بیمارن است
 ویژگیهای صوتی و نیز تاثیر بر قابلیت وضوح گفتار و شاخص کیفیت، بر بهبود مهارتهای تولیدیvoice therapy; LSVT)
.زندگی بیمار مبتال به ویلسون بود
، قابلیت وضوح گفتار، ارزیابیهای اکوستیکی صوت و تولید. مبتال به بیماری ویلسون بود، ساله89  بیمار خانمی:روش بررسی
. انجام گرفتLSVT شاخص کیفیت صوت مرتبط با معلولیت صوتی قبل و بعد از اجرای برنامه درمانی براساس اصول
 تولید گفتار و نیز قابلیت وضوح گفتار مشاهده شد که متعاقبا باعث کاهش، افزایش در مقادیر پارامترهای آکوستیک صوت:یافتهها
.) گردیدVHI( قابلتوجه نمرات شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا
 شاخص کیفیت، تولید گفتار، د ر بهبود پارامترهای آکوستیکی صوتLSVT  صوت درمانی فشرده براساس اصول:نتیجهگیری
زندگی مرتبط با معلولیت صدا و قابلیت وضوح گفتار مؤثر بود و به طور کلی باعث بهبودی ارتباط کالمی و تأثیر مثبت بر کیفیت
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زندگی بیمار شد.
کلمات کلیدی  :صوت درمانی فشرده ،ویلسون ،وضوح گفتار ،کیفیت زندگی
نویسنده مسئول :فاطمه ابناویf_abnavi@yahoo.com ،
آدرس :دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،دانشکده علوم توانبخشی ،گروه گفتاردرمانی
 -0دانشجوی کارشناسیارشد ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -8کارشناسارشد ،گروه گفتاردرمانی ،دانشکده علوم توانبخشی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران

کلمات و هجاها و تولید غیردقیق کلمات است ( .)0مجموع
عالئم ذکرشده (کاهش بلندی صدا ،تغییرات کیفیت صوتی
شامل گرفتگی و نفس آلودگی صدا ،کاهش سرعت گفتار و
تولید غیردقیق همخوانها) قابلیت وضوح گفتار را در این
بیماران کاهش میدهد ( .)7نقایص قابلیت وضوح گفتار
میتواند بهصورت مشخص باعث کاهش کیفیت زندگی شود
و سبب افسردگی ،احساس انزوا و مانع توانایی فرد برای
حفظ شغل گردد درنتیجه ،تأثیرات زیانآوری بر ارتباط،
سالمت روانی و کیفیت زندگی بیمار دارد (.)7
روشهای درمانی که برای بیماران مبتال به گفتارفلجی
استفاده میشود شامل درمانهای سنتی و روشهای صوت
درمانی است .درمانهای سنتی گفتار به صورت ویژه
سیستمهای گفتاری شامل تنفس ،صوت ،تولید و سرعت را
هدف قرار میدهند .در این روشها فشردگی درمان پایین
است .این رویکردها برای برخی از انواع بیماران گفتارفلجی
عمدتاً مؤثر نمیباشند ( .)2در مقابل ،روشهایی از صوت
درمانی مطرح شدند که در آنها درمان اغلب بهصورت روزانه
ارائه میشود .چنین رویکردهای متمرکزی ،بر تکالیف ساده
و تالش برای آواسازی تکیه میکنند که نتایج مطلوبی را
نشان دادهاند(.)0
 Ramigو همکارانش ( )3برنامه درمانی متمرکزی را
برای بهبود تماس تارآواها و بهبود کلی تولید صوت و گفتار
در بیماران مبتال به پارکینسون مطرح نمودند .این روش
درمانی که به نام  LSVTشناخته شده است با ارائه
دستورالعمل ساده و تحریک مداوم بیماران برای تولید
صدای بلند همراه با حداکثر تالش در طول کشش واکه و
دیگر تکالیف گفتاری اجرا میشود .بیمارانی که با این روش
درمان میشوند همواره باید کنترل بلندی صدا و تالش برای
تولید آن را به خاطر داشته باشند .بررسیهای اکوستیکی،

مقدمه
بیماری ویلسون یک اختالل نادر متابولیکی است که به علت
ناتوانی بدن در تجزیهی مس موجود در رژیم غذایی و تجمع
مس در کبد ،مغز و قرنیهی چشم اتفاق میافتد (.)0،8
حساسترین ارگان پس از کبد ،مغز است .نواحی آسیبدیده
در مغز مربوط به هماهنگی حرکات هستند و در نتیجه
بیماری به عنوان یک اختالل حرکتی در نظر گرفته میشود
( .)9ازآنجاییکه گفتار به هماهنگی بسیار دقیق گروه زیادی
از عضالت نیاز دارد ،مشکالت گفتاری اغلب یکی از اولین
مسائل قابلتوجه در این بیماران است (.)9
گفتارفلجی از جمله مشکالت گفتاری شایع در این
بیماران است و اغلب اولین عالمت نورولوژیکی میباشد که
گاهی تا ناتوانی کامل در صحبت کردن پیشرفت میکند.
نوع غالب گفتارفلجی در این بیماری مختلط با دو جز کم
تحرکی ( (hypokineticو دیس تونیک است .تأثیر
گفتارفلجی کم تحرکی غالباً کاهش بلندی صدا است .در این
بیماران ،بلندی صدا به سرعت در طول صحبت کردن کاهش
مییابد .کاهش شدت صوتی توانایی فرد را برای تولید گفتار
واضح کاهش می دهد و درنتیجه توانایی وی برای عملکرد
ارتباطی مناسب در جامعه کاهش مییابد ( .)0کاهش دامنه
حرکات تولیدی و نیز کندی حرکات تولیدی زبان در
گفتارفلجی کم تحرکی نیز تأثیر بسزایی در تولید دقیق
همخوانها و واکهها دارد ( .)5به طور کلی تغییرات در دامنه
حرکات تولیدی و حرکات سریع تولیدگرها در نتیجهی
گفتارفلجی کم تحرکی منجر به انحراف در ویژگیهای
اکوستیکی تولید گفتار میشود ( .)0اثر غالب گفتارفلجی
دیس تونیک نیز شامل تغییرات مداوم و آهسته در کیفیت
صوتی ،گرفتگی یا نفس آلودگی صدا ،تغییرات زیاد در
بلندی ،کاهش سرعت گفتار ،الگوهای استرس غیرطبیعی در
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آیرودینامیکی ،استروبسکوپیک ،الکتروگلتوگرافی و ادراکی،
نشان دادند بعد از ارائه  LSVTبهبودی مشخص در
بستگی گلوت ،حرکات ارتعاشی تارآواها ،سطح فشار صوتی
( ،)SPLتغییرات و دامنهی فرکانس پایهی صدا ،کیفیت
صدا و قابلیت وضوح گفتار ایجاد می شود (.)3 ،06 ،00 ،08
در مطالعهی  Spielmanو همکارانش ()06؛  08شرکت-
کنندهی مبتال به پارکینسون با علت نامشخص ،نسخهی
توسعه یافتهی  LSVTرا دریافت کردند .این نسخهی
درمانی مشابه با  LSVTمیباشد با این تفاوت که درهر
هفته دو جلسهی یک ساعتی در طول  2هفته برگزار
میشود که اساسا به تمرین بیشتر در منزل نیاز دارد.
مقایسهی نتایج حاصل از این مطالعه با مطالعهی قبل که در
آن بیماران مبتال به پارکینسون با استفاده از  LSVTسنتی
با برنامهی  0بار در هفته در مدت  0هفته درمان شده بودند،
نشان داد که تاثیرات نسخهی توسعه یافتهی  LSVTمشابه
با نسخه -ی سنتی آن میباشد .تأثیر این روش درمانی
عالوه بر بیماران پارکینسون در سایر انواع گفتارفلجیها نیز
بررسی شده است.
 Solomonو همکارانش ترکیب  LSVTو روشهای
درمان تنفس گفتاری و غیر گفتاری را به یک بیمار مبتال به
گفتارفلجی کم تحرکی متوسط همراه با ویژگیهای
اسپاستیک خفیف ارائه کردند تنایج حاصل افزایش سطح
بلندی صدا ،بهبود تنفس گفتاری ،بهبود قابلیت وضوح گفتار
و کاهش نمرات شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت
صدا را نشان داد ( Sapir .)09و همکاران در یک مطالعهی
موردی تأثیرات  LSVTبر یک بیمار  02سالهی مبتال به
گفتارفلجی آتاکسیک را گزارش نمودند که شامل افزایش
تمامی مقادیر اکوستیکی فراتر از یک انحراف معیار ،بهبود
دقت تولیدی و نوای گفتار بهصورت ادراکی ،کاهش سرعت
گفتار ،افزایش قابلیت وضوح گفتار ،افزایش سطح رضایت-
مندی کارفرما و نتایج مثبت خودارزیابی بیمار بود (.)00
مطالعات متعدد تأثیر صوت درمانی فشرده بر سایر
جنبههای گفتاری بیماران با آسیبهای متفاوت را بررسی
کرده و شواهد نشان دادهاند که تمرین متمرکز و مکرر در
این برنامه درمانی عالوه بر افزایش سطوح بلندی صوتی در
ارتباطات روزانه ،تغییرات دیگری در تولید گفتار از جمله

بهبود کیفیت صوتی ،تولید و قابلیت وضوح گفتار ایجاد
میکند که تغییرات مثبت به رفتارهای غیرکالمی مانند
بیانات چهرهای و بلع نیز گسترش مییابد (.)06
 Wenkeو همکارانش در مطالعهای نشان دادند پس از
ارائهی درمان  LSVTفضای واکهای به صورت معنادار
افزایش داشته است .این افزایش همچنین  0ماه بعد از
درمان در مورد قابلیت وضوح گفتار مشاهده شد .این مطالعه
نشان داد که  LSVTمیتواند گزینهی درمانی مناسبی
برای بهبود تولید واکه و متعاقب آن قابلیت وضوح گفتار در
برخی افراد مبتال به گفتارفلجی غیرپیشرونده باشد (.)05
 Dromeyو همکارانش در یک مطالعهی موردی تغییرات
تولید گفتار و صوت در یک بیمار مبتال به پارکینسون بعد از
دریافت یک ماه درمان فشردهی صوتی ،بررسی نمودند.
یافتهها نشان دادند که این بیمار با استفاده از مکانیسمهای
آواسازی مربوط به حنجره ،شدت صوتی خویش را افزایش
داده است .بهعالوه افزایش شدت صوتی منجر به تغییرات
تولیدی شده است که در درمان به عنوان هدف مستقیم در
نظر گرفته نشده بودند (.)00
رضائی و همکاران در مطالعهای با عنوان بررسی تأثیر
صوت درمانی فشرده بر قابلیت وضوح گفتار در بیمار مبتال
به پارکینسون ،برنامه صوت درمانی فشرده براساس
اصول  LSVTرا در یک بیمار مبتال به پارکینسون اجرا
کردند که افزایش معنادار در مقادیر شدت صوتی ،دامنه
حرکات زبان و افزایش وضوح گفتار را نشان داد (.)02
با توجه به وجود مشکالت گفتاری متعدد در افراد مبتال به
ویلسون ،ارائه برنامه درمانی فشرده وکوتاه مدت ،تأثیر زیادی
بر کفایت ارتباطی و کیفیت زندگی این بیماران خواهد
داشت .بر این اساس در این مطالعه ،برنامه صوت درمانی
فشرده بر اساس اصول  ،LSVTدر درمان یک بیمار مبتال
به ویلسون استفاده شد تا تأثیر درمان را در بهبود مهارتهای
تولیدی و ویژگیهای صوتی و در نهایت تأثیر آن بر قابلیت
وضوح گفتار و شاخص کیفیت زندگی بیمار بررسی شود.
روش بررسی
این مطالعه از نوع گزارش موردی میباشد .بیمار خانمی 89
ساله ،مبتال به بیماری ویلسون بود .سابقهی ابتال به این
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انتخاب شدند .پس از ضبط دادهها با استفاده از نرمافزار
 ،Praatطیف نگار هر هجا بهدقت مورد بررسی قرار گرفت.
در طیف نگار هر هجا ،گپ ایجاد شده در فاز انسداد در حین
تولید همخوانهای انسدادی ،میزان شدت در گپ ایجاد شده
و زمان انتقال سازه دوم بررسی شدند.
بهمنظور تعیین دیرش انتقال سازه دوم ابتدا هجای
مو ردنظر مشخص و سپس با استفاده از طیف نگار ابتدا و
انتهای انتقال سازه دوم تعیین شد .برای این منظور نشانگر
درنقطهی ابتدای انتقال (اولین پالس تارهای صوتی بعد از
رهش انسداد و اولین قله انرژی در موج شدت -زمان) و
نقطهی انتهای انتقال (اولین پالس تارهای صوتی در حالت
با ثبات تولید واکه یعنی بدون تغییر فرکانس) در هجا قرار
داده می شود .فاصله زمانی بین دو نقطه ابتدایی و انتهایی بر
حسب میلی ثانیه به عنوان دیرش انتقال سازه دوم در نظر
گرفته شد (.)80
میزان قابلیت وضوح گفتار از طریق ارائهی صدای مراجع
قبل و بعد از درمان به  9شنوندهی ناآشنا با مراجع در
یکزمان و در شرایط مشابه تعیین گردید و ویژگیهای
صوتی بر اساس پارامترهای آکوستیک (جیتر ،شیمر،فرکانس
پایه ،شدت صوتی ،نسبت هارمونی به نویز) و با استفاده از
نرمافزار  (version 5.3 , B) Praatبررسی شدند .جهت
بررسی پارامترهای آکوستیک صوت از مراجع خواسته
میشود که واکه  /a/را تولید کند .سپس نمونه صدا به شکل
یک فایل صوتی با سرعت  00066در هر ثانیه در لپ تاپ
ضبط و ذخیره گردید .سپس فایل صوتی مربوط به نرم افزار
 Praatمنتقل شد و با استفاده از این نرم افزار مورد تجزیه و
تجلیل آکوستیک قرار گرفت .بدین صورت که بعد از باز
شدن سیگنال صوتی در  Praatبه منظور حذف اثر شروع
واکه ،از ابتدای سیگنال یک ثانیه حذف و از منوی voice
 reportمقادیر مربوط به جیتر  ،شیمر ،فرکانس پایه ،شدت
صوتی ،نسبت هارمونی به نویز به دست آمدند.
بهمنظور بررسی کیفیت زندگی بیمار ،از شاخص کیفیت
زندگی مرتبط با معلولیت صدا ( voice handicap index
 );VHIاستفاده شد ( .)88پرسشنامهی  VHIیک مقیاس
 5درجهای است ( =6هرگز =0 ،تقریباً هرگز=8 ،گاهی اوقات،
 =9تقریباً همیشه =0 ،همیشه) که شامل  96سوال بوده و

بیماری در خانواده وجود نداشت .شروع بیماری بهصورت
ناگهانی بوده و بیمار عالئمی ازجمله خستگی  ،تغییر مختصر
در وضعیت بدنی هنگام راه رفتن ،لرزش در دستها و مشکل
در نوشتن را نشان میداد .بیماری در سن  03سالگی بر
اساس ویژگیهای قرنیهی چشم توسط پزشک تشخیص
دادهشده که به دنبال این تشخیص ،دارودرمانی و رژیم
غذایی مناسب به فرد ارائه شده بود .بیمار به مدت  0ماه
درمانهای سنتی گفتاری را دریافت نموده که تغییرات
مشخصی را در وی ایجاد نکرده بود .عالئم صوتی بیمار شامل
گرفتگی صدا ،کاهش بلندی ،کاهش دامنهی زیروبمی ،نفس
آلودگی و پرخیشومی بود .بررسیهای دیداری توسط
آسیبشناس گفتار و زبان با تجربه عدم تحرک نرمکام و
دامنهی بسیار محدود حرکات فک و زبان را نشان داد .وی
مشکل در بلع را گزارش نکرد.
در ارتباط با مهارتهای تولیدی ،حرکات تولیدی زبان در
گفتار بیمار به صورت غیرمستقیم از طریق آنالیزهای
اکوستیکی دیرش انتقال سازه دوم ،انسداد کافی حین تولید
همخوانهای انسدادی واکدار با استفاده از طیف نگار بررسی
شدند .در بررسی اکوستیک تولید ،طیف نگار همخوانهای
انسدادی واکدار  /g/ ،/d/،/b/در ترکیب با واکههای /a /،/i /
در کلمات یکسان قبل و بعد از درمان مقایسه شدند (با
توجه به متفاوت بودن متغیرهای زمانی بین واکهها،
واکههای  /a/ ،/i/که در مکانهای مختلف مسیر صوتی
تولید میشود مورد بررسی قرار گرفتند) .کلمات استفاده
شده شامل) (bad- bil), (gir-gaz), (dis- dasبودند.
محرکها بر روی کارتهای  5*9با خط خوانا و مناسب
نوشته و ارائه میشد .به منظور به حداقل رساندن سرو صدا
محیط (کمتر از  56دسی بل) ضبط نمونه های گفتاری در
محیط مناسب که سرو صدا آن بررسی شده بود ،انجام شد
( .)03پس از قرارگیری آزمودنی در محیط مناسب به منظور
جمعآوری سیگنالهای آکوستیک ،میکروفن()micromic
 c520در فاصله  9سانتیمتر سمت راست دهان مراجع قرار
گرفت ( .)86در مرحله بعد از آزمونی خواسته شد کلمات
هدف نوشته شده بر روی کارت را به بطور واضح و طبیعی
سه مرتبه بخواند .سپس فایل صوتی که براساس بررسیهای
طیفی کامال روان ،واضح و با حداقل سرو صدای زمینه بودند،
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نمره ی حداکثری آن  086میباشد .شاخص  VHIتأثیرات
فیزیکی ،عاطفی و عملکردی مشکالت صدای بیمار را در 9
زیرآزمون ده سوالی اندازهگیری میکند .بنابراین VHI
شامل یک نمرهی کلی و  9نمره در زیر آزمونهاست (.)89
ضمن اینکه به منظور مشاهدهی وضعیت تارهای صوتی
بررسی آندوسکوپی قبل و پس از ارائه برنامه درمانی انجام
گرفت .با توجه به اینکه اجرای کامل برنامه درمانی LSVT
نیاز به دریافت گواهی از کارگاههای معتبر دارد ،در این
مطالعه بر اساس پروتکل درمانی موجود در مقاالت و
سایتها ( ،)0 ،2 ،06،07ازبرنامه درمانی براساس اصول
 LSVTیعنی تمرکز بر شدت صوتی استفاده شد که شرح
کامل جلسات در جدول  0ارائه شده است.
قبل از شروع تمامی جلسات سطح سرو صدای محیطی با
استفاده از نرمافزار  Praatبررسی میگردید و درصورتیکه
سطح سرو صدا ،پایینتر از 56دسیبل بود ( ،)03جلسهی
درمانی در آن محیط برگزار میشد .در طول تمرین از بیمار
خواسته میشد که تنها روی بلندی صدا تمرکز کند و در هر
مرحله از تمرین از سرو صدای زمینهای بهمنظور افزایش
پیچیدگی تمرین استفاده شد .در طول جلسات بیمار
بهصورت مداوم در مورد عملکرد خود با استفاده از فیدبک
شنیداری قضاوت میکرد و ضمن اینکه به بیمار برای
عملکرد مناسب از سوی درمانگر بازخورد مثبت داده میشد.
در تمام تمرینات میکروفن در فاصلهی  9سانتیمتری
گوشهی راست دهان بیمار قرار داده میشد ( .)86فرد
موظف بود در طول روزهایی که جلسهی درمانی نداشت 8
مرتبه هر بار به مدت  06تا  05دقیقه در روز و در روزهای
درمانی یک مرتبه به مدت  5تا  06دقیقه تمرین داشته
باشد .به منظور رعایت مالحظات اخالقی قبل از ارزیابی
بیمار از اهداف برنامه مطلع گردید و هیچ اجباری برای وی
به منظور شرکت در برنامهی درمانی وجود نداشت.

از درمان انجام شد .در ارزیابیهای صورت گرفته بعد از
ارائهی درمان ،بهبود در تمامی مقادیر اطالعات اکوستیکی و
نمرات شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا و
قابلیت وضوح گفتار نشان داده شد که این مقادیر در جدول
 5 ،0 ،9 ،8و  0ارائهشده است .نتایج ارزیابی آندوسکوپی نیز
افزایش سطح تماس تارآواها و کاهش هایپرتروفی تارهای
کاذب ( )ventricular bandبعد از ارائهی درمان را نشان
داد.
بحث و نتیجهگیری
نتایج ارزیابی آکوستیک صوت ،افزایش شدت صوتی و
فرکانس صدا ،کاهش جیتر و شیمر و افزایش نسبت هارمونی
به نویز را نشان داد .براساس نتایج آندوسکوپی پس از درمان
بهبودی در نزدیکی تارهای صوتی و الگوی بستگی گلوت
ایجاد شد .بنابراین سیستم آواسازی با کفایت بیشتری عمل
کرده و بهبودی در بستگی گلوت ،افزایش فشار زیرگلوت و
فشار تارهای صوتی مرتبط با افزایش بلندی مشاهده شد.
ازلحاظ تولید ،افزایش دیرش انتقال سازه دوم ،ایجاد انسداد
کامل در فاز بستگی در حین تولید همخوانهای /d/،/b/،/g/
و به دنبال آن ،کاهش مشخص شدت در لحظهی بستگی
انسداد مشاهده شد .درنتیجهی تغییر مهارتهای تولید
گفتار و شدت صوتی و کیفیت صوت ،افزایش قابلیت وضوح
گفتار نیز مشاهده شد .بهبودی در پارامترهای ذکرشده تأثیر
مشخصی بر ارتباط عملکردی بیمار و نمرات شاخص کیفیت
زندگی مرتبط با معلولیت صدا داشت به صورتی که در کل،
بعد از دریافت درمان ،بیمار کمتر بهصورت منفی تحت تأثیر
صدایش قرارگرفته و نمرات کمتری را در  VHIکسب نمود.
به منظور پیگیری نتایج درمان ،بیمار  0ماه پس از آخرین
جلسه درمانی مجدداً تحت ارزیابی قرار گرفت و نتایج حاصل
 ،نشان از تأثیرگذاری طوالنی مدت این درمان بر روی
ویژگیهای صوتی و گفتاری بیمار داشت.
یافتههای این مطالعه ،مشابه با نتایج گزارش شده توسط
سایر محققان ( ،)3،06،09،00،05،00،07،02نشان داد
اجرای برنامه صوت درمانی فشرده بر اساس اصول LSVT
تاثیر بسزایی در بهبودی ویژگیهای صوتی ،ویژگیهای
تولیدی و آوایی همراه با تغییرات فیزیولوژیک حنجره در این

یافتهها
در این مطالعه ،بیمار مبتال به ویلسون در طی  00جلسه
تحت صوت درمانی فشرده قرار گرفت .ارزیابیهای
اکوستیکی صوت و تولید ،شاخص کیفیت زندگی مرتبط با
معلولیت صدا ،قابلیت وضوح گفتار و آندوسکوپی قبل و بعد
00
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جدول  :0پروتکل درمانی بهکاربرده شده در درمان بیمار مبتالبه ویلسون
 4جلسهی اول

انجام تمرینات تنفسی (آموزش الگوی تنفس شکمی،افزایش حجم تنفس)
تمرینات گرم کردن حنجره
کشیدن واکهی( /a/سطح  5بلندی بون)
تمرکز بر باز بودن مناسب دهان در حین کشیدن واکه با صدای بلند (تکنیک دهان باز)
استفاده از اثر لمبارد در حین کشیدن واکه
تغییرات فرکانسی در حین کشیدن واکهی /a/
بیان کلمات در سطح  5بلندی بون
بیان عبارات کاربردی در سطح  5بلندی بون
ضبط صدای فرد در هنگام کشیدن واکه با صدایی که خودش آن را بهعنوان "بیشازحد بلند" درک میکند و پسازآن پخش آن برای مراجع

 4جلسهی دوم

انجام تمرینات تنفسی (افزایش حجم تنفس)
تکرار تمرینات جلسات قبلی
جایگزینی تمرین بیان کلمات در سطح  5بلندی بون
با بیان جمالت در سطح  5بلندی بون
قضاوت بیمار از بلندی صدای ضبطشده خود در حین کشیدن واکه وبیان کلمات

 4جلسهی سوم

انجام تمرینات تنفسی(کنترل هوای بازدم)
تکرار تمرینات جلسات قبلی
جایگزینی تمرین بیان جمالت در سطح  5بلندی بون با
روخوانی متن در سطح  5بلندی بون
قضاوت بیمار از بلندی صدای ضبطشده خود در حین کشیدن واکه وبیان کلمات و عبارات کاربردی

 4جلسهی چهارم

انجام تمرینات تنفسی(کنترل هوای بازدم)
تکرار تمرینات جلسات قبلی
جایگزینی تمرین روخوانی متن در سطح  5بلندی بون با
محاوره در سطح  5بلندی بون
قضاوت بیمار از بلندی صدای ضبطشده خود در حین کشیدن واکه وبیان کلمات،عبارات کاربردی و خواندن متن
ارائهی نظر درمانگر در مورد میزان وضوح جمالت شنیدهشده و مقایسهی آن با جمالت هدف بیانشده توسط بیمار

جدول :8نمرات ارزیابی اطالعات اکوستیکی بیمار قبل و بعد از ارائهی درمان
قبل از درمان

بعد از درمان

 6ماه بعد از درمان

پارامترهای آکوستیک
شدت صوتی

73/87

39/09

78/98

بیشینهی شدت صوتی

20/59

39/70

70/05

کمینهی شدت صوتی

79/20

39/90

76/09

فرکانس

076/02

990/23

857/68

بیشینهی فرکانس

868/90

990/70

805/57

کمینهی فرکانس

26/76

980/73

800/00

جیتر

6/25

6/62

6/00

شیمر

6/78

6/68

6/06

نسبت هارمونی به نویز

00/65

82/02

87/35
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جدول :9نمرات شاخص کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صدا قبل و بعد از ارائهی درمان
ارزیابی اولیه

ارزیابی پایانی

 6ماه پس از درمان

نمرات شاخص کیفیت زندگی
نمره زیر آزمون عاطفی

80

09

2

نمره زیر آزمون فیزیکی

87

80

05

نمره زیر آزمون عملکردی

80

02

08

نمره کل

03

55

95

جدول  :0قابلیت وضوح گفتار بیمار قبل و بعد از ارائهی درمان
قبل از درمان

بعد از درمان

 6ماه بعد از درمان

قابلیت وضوح
شنونده اول

%38/93

%066

%066

شنونده دوم

%22/60

%066

%066

شنونده سوم

%56/09

%37/28

%066

جدول  :5دیرش انتقال سازه دوم قبل و بعد از ارائهی درمان
قبل از درمان

بعد از درمان

6ماه بعد از درمان

هجاها
Bâ

98/60 ms

02/00 ms

00/28 ms

Dâ

98/69 ms

70/50 ms

52/36 ms

Gâ

90/60 ms

57/76 ms

52/79 ms

Bi

55/93 ms

33/36 ms

72/02 ms

Di

99/28 ms

57/29 ms

52/52 ms

Gi

82/06 ms

07/06 ms

08/80 ms

بیمار دارد .در واقع این روش درمانی با تمرکز ویژه بر
بلندی صوتی ،بیمار را به استفاده از تالش افزایشیافته
آواسازی و تنفسی در طول درمان تشویق میکند و برای این
منظور ،نزدیک شدن تارآواها و افزایش شدت صوتی که
فاکتور تعیینکننده در قابلیت وضوح گفتار است را هدف
قرار میدهد .پس از درمان بیمار یاد میگیرد که نزدیکی
تارهای صوتی را افزایش دهد و فعالیت و همکاری عضالت

حنجرهای را بهبود بخشد .بنابراین سیستم آواسازی باکفایت
بیشتری عمل میکند (.)3
مطالعات نشان دادند که گفتار بلند ،سبب افزایش دامنه
حرکات تولیدی و آوایی و جابجایی بیشتر زبان ،فک و
افزایش حرکات لب میشود ( .)80افزایش دامنه حرکات
زبان نیز باعث افزایش توانایی بهمنظور انسداد تولیدی
کامل میشود ( .)5همچنین افزایش بلندی صدا بهصورت
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،طبیعی سرعت تولید گفتار را به علت اصالح فعالیت عضالت
 هنگامیکه یک فرد صدای خود را بلندتر.اصالح میکند
 دیرش بخشهای گفتاری به صورت مشخص به،میکند
 افزایش، بنابراین.عنوان عملکردی از بلندی افزایش مییابد
 حرکت تولیدگرها را مجدداً سازماندهی میکند،بلندی
 نتایج این مطالعه نیز نشان داد برنامه درمانی صوت.)80(
 با تمرکز بر شدتLSVT درمانی فشرده براساس اصول
،صوتی بهطور غیرمستقیم باعث افزایش سطح تماس تارآواها
.بهبود کیفیت صوتی و افزایش دامنه حرکات زبان شد
افزایش دامنه حرکات زبان نیز باعث افزایش دیرش انتقال
 ایجاد انسداد کامل در فاز بستگی حین تولید،سازه دوم
همخوانهای انسدادی و درنتیجه کاهش شدت در فاز
 به عبارت دیگر بهبود کیفیت صوتی و دامنه.بستگی شد
حرکات تولیدی منجر به بهبود نشانههای آکوستیک و در
 افزایش وضوح.نتیجه بهبود قابلیت وضوح گفتار در بیمار شد
گفتار نیز بهطور مشخص کیفیت ارتباطی بیمار و شاخص
 به. کیفیت زندگی مرتبط با معلولیت صوتی را بهبود بخشید
عبارت دیگر تأثیرات درمان فراتر از آواسازی بلند بود و
 قابلیت وضوح گفتار و، تولید،شامل بهبود کیفیت صوتی
بهطورکلی بهبود ارتباط کالمی میباشد و این ارتباط کالمی
.بهبود یافته تأثیر مثبت بر کیفیت زندگی بیمار داشت
-همچنین تاثیرات طوالنی مدت این برنامه درمانی بر ویژگی
 ماه بعد از ارائهی درمان مشاهده0 های صوتی و تولید بیمار
 با توجه به تاثیر صوت درمانی فشرده براساس اصول.شد
 پیشنهاد میشود این روش درمانی در تعدادLSVT
.بیشتری از بیماران مبتال به انواع گفتارفلجی انجام شود
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