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 قسم أمراض وأألذن واألنف والحنجرة وجراحة الرأس والعنق
 جامعة دمشق  –كلية الطب البشري 

 الفصل األول_  2021 – 2020العام الدراسي 

 
Hoarseness/Dysphonia 

 :التعريف•

اضطراب في الصوت ناجم عن خلل وظيفة المزمار يتميز بتغير الصوت ليشبه الحفيف : البحة–

 أو النفخ أكثر من كونه نغمة و يبدوالصوت ضعيفا

صوت مكسور، )كل تبدل باللحن أو الطبيعة أو الشدة أو النظم يصيب الصوت : عسرة التصويت–

 (ضعيف أو أجش أو تبدالت النغمة

 (عسرة التصويت التشنجية)البحة عرض أما عسرة التصويت عرض وقد تكون مرضا بحد ذاته –

 :التظاهر•

 Aphoniaشكوى من الصوت المبحوح أو غياب الصوت –

 قد تكشف صدفة من قبل الطبيب المعالج–

 :الوبائيات•

 من المرضى بالسنة 7/1000معدل الحدوث –

 (1:  2)أكثر عند النساء من الرجال –
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Etiology/Pathogenesis 

جائحات مرافقة لاللتهابات التنفسية العلوية أو فرط إجهاد صوتي : التهاب الحنجرة الحاد•
 خالل فترة قصيرة

فات التهابية أ: البوليبات أو العقيدات الصوتية أو كيسات الحنجرة و قرحات التماس •

مزمنة موضعة ناجمة عن سوء استخدام الصوت والتصويت الجهدي والتعرض 

 (التدخين)للمخرشات المزمنة 

الورم الحليمي، الورم الغضروفي السليم، األورام : األورام السليمة والقيالت الحنجرية•
 الغدية أو الوعائية، القيلة الحنجرية وكيسات البطين الحنجري

تنجم عن عوامل تخريشية متعددة كفرط إجهاد الصوت، : التهابات الحنجرة المزمنة•

التدخين، التهاب القصبات المزمن والسعال المزمن، القلس المعدي البلعومي، فرط 
 الحساسية للبشرات التنفسية، التنفس الفموي المزمن، التهاب األنف والجيوب المزمن

عند المدخنين المزمنين فوق عمراألربعين، أفات قبل سرطانية : سرطان الحنجرة•

،البحة عرض باكر في سرطان (الطالوة والورم الحليمي الشائك وسوء التصنع الشديد)

 المزمار، عسرة التصويت باكرة في سرطان فوق المزمار

 

 :األسباب األكثر تواترا للبحة وعسرة التصويت

 
Etiology/Pathogenesis 

 :الشلل الحنجري•

 وحيد الجانب بسبب إصابة العصب الحنجري–

 توضع الحبل المصاب يحدد درجة القصور الوظيفي–

 (أثناء جراحة العنق و الصدر)األسباب الطبية المحدثة –

سرطان الدرق، البلعوم الحنجري، المري )الرضوض واألورام –

 ...(العلوي، األورام المنصفية، بانكوست 

أرنولد كياري، التصلب ) االضطرابات العصبية و العضلية –

 ...(اللويحي، الوهن العضلي الوخيم، غيالن باريه 

 ...(اليم، سل الحنجرة و األفرنجي )االنتانات المزمنة –
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Etiology/Pathogenesis 

شائعة نسبيا، التوتر النفسي يسبب (: عسرة التصويت التشنجية)األسباب الوظيفية •

بحة، حس جسم غريب : األعراض المرافقة)فرط مقوية عضلية حنجرية، 

 (بالحنجرة، سعال تشنجي نوبي، الحاجة لتنظيف البلعوم المتكرر

المدرات ، مضادات األدوية الكولينيرجية، مضادات الهستامين، : األسباب الدوائية•

 خافضات الضغط، المميعات، الهرمونات، خافضات الضغط، بيفوسفونات

قصور الدرق، اضطرابات مستوى كورتيزول الدم : األسباب الهرمونية•

 (الحنجرة الطفلية)واضطرابات النمو 

قرحات )تنظير الحنجرة الراض، التهوية األلية : التنبيب المديد والرضوض الطبية•
 (Intubation granulomaتماس أو ورم حبيبي التنبيبي 

اضطرابات التناسق العصبي )ضعف الصوت وشيخوخة الحنجرة : العمر•

 ...، سرطانات الحنجرة والرئة (العضلي

تضيقات الحنجرة والعنش وشقوق : المخالفات التشريحية والتشوهات الحنجرية•
 والثلم الحنجري  الحنجرة

Differential Diagnosis of Dysphonia: KITTENS Method 

Systemic Neurologic Endocrine Toxins & 
 Trauma 

Infectious & 
Idiopathic 

(K) Congenital 

GERD Cerebral 
palsy 

Hypothyroidism 
(laryngeal 
Myxedema) 

Laryngeal cysts, 
nodules, polyps, and 
ulcers 

Laryngitis Congenital webs 

Connective 
tissue 
disorders 
(RA, SLE) 

Multiple 
sclerosis 

drenal, pituitary, 
and gonadic 
disorders 

Voice abuse Vocal fold 
paralysis 

Underdeveloped 
larynx 

Psychogenic Extra- 
pyramidal 
lesions 
(Parkinson) 

Reinke’s edema Adductor 
spasmodic 
dysphonia 

Recurrent laryngeal 
nerve paralysis 

Stroke Arytenoid 
dislocation 

Muscle-
tension 
disorders 

Vocal cord cysts 

Guillain 
Barré 

Vocal fold 
granulomas 

Myasthenia 
gravis 

Caustic 
inhalation 
injuries 
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History and Physical Exam 

عسرة التصويت )التطور مع الوقت، التواتر: البدء، المدة•

الصباحية تترافق مع القلس المعدي البلعومي أو التهاب البلعوم المزمن أو التهاب 
 (الجيوب المزمن بينما البحة المسائية تشير لإلجهاد الصوتي

التهاب تنفسي علوي حديث، حمى، ألم بلعومي، السعال، •

االحتقان األنفي، التدخين والكحول، اضطرابات تصويت سابقة، السوابق 

القلس المعدي البلعومي، قصور نشاط الدرق، )المرضية والجراحية والدوائية 

رضوض أو جراحات سابقة على الحنجرة، عوامل شدة نفسية، إجراءات طبية 
 (على الطريق الهوائي كالتنبيب أو التهوية األلية

ألم البلع و عسرة البلع، االستنشاق المتكرر، نقص وزن، •

 حرقة شرسوفية أو أعراض قرحية، سيالن أنف خلفي، تنفس فموي

•“KITTENS” for differential diagnosis 

 
History and Physical Exam 

 Perceptual Quality of تقييم طبيعة الصوت االستقبالية •
Voice  

 تنظير الحنجرة الغير مباشر•

تنظير ليفي مرن، تنظير حنجرة مباشر )تنظير الحنجرة المباشر •
 (:معلق تحت التخدير العام، تنظير الحنجرة الفديوي

احتقان، وذمة )تقييم دهليز الحنجرة وحركة الحبلين الصوتيين ومظهرهما –
 (أو ضمور

 تقييم الفرجة المزمارية–

 كشف أية آفات حنجرية–

الفحص الشامل للرأس والعنق والصدر مع فحص األعصاب •
 القحفية
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 أشهر 3البحة التي ال تتحسن أو تتراجع خالل •

 :الشك السريري بسبب مرضي هام•
 مريض مدخن و كحولي1.

 وجود كتلة عنق مرافقة2.

 رضوض العنق والحنجرة3.

 النفث الدموي4.

 عسرة البلع أو نقص وزن غير مفسر5.

 ألم البلع و ألم األذن االنعكاسي6.

 تهديد الطريق الهوائي7.

 أعراض عصبية مرافقة8.

 البحة المترقية9.

 الشك باستنشاق جسم أجنبي10.

 بعد التننبيب وجراحة العنق11.

AAO-HNS Clinical Practice Guideline: Hoarseness, 2009 

 يتم تقييم الصوت قبل وبعد الجراحة•

 :تشمل الدراسة مايلي•

 التقرير الشخصي باستخدام استبيانات معتمدة1.

 (GRBAS ،CAPE-Vمثال، )التقييم االستقبالي السمعي 2.

 تسجيل صوتي للمريض3.

 التقييم بالتنظير المباشر ورؤية حركية الطيتين الصوتيتين4.

 

 

AAO-HNS Clinical Practice Guideline: Improving Voice Outcomes After Thyroid Surgery, 2013 
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History and Physical Exam 

   Perceptual Quality of Voice تقييم طبيعة الصوت االستقبالية •

.Iنتيجة التوتر العضلي و كتل الحبل الصوتي: علو شاذ للتواتر األساسي 

.IIحمل زائد على الطية الصوتية نتيجة كتل : نقص شاذ في التواتر األساسي

 ورمية أو وذمة رينكة أو وذمة مخاطية مرافقة لقصور الدرق

.IIIمرافق لنقص السمع الحسي العصبي، فرط حركية : العلو الصوتي الشاذ
 (الشخصية العصابية)عضلية ، الجهد التنفسي المفرط، االضطرابات النفسية 

.IVيرافق نقص السمع النقلي، نقص السعة التنفسية، شلل : ضعف الصوت الشاذ

الحبل الصوتي، كتل الحبل الصوتي، شذوذات الطية الصوتية، نفسية المنشأ 

 (الخجل، القلق)

 

 
Investigations And Ancillary Tests  

 Acousticالتحليل الصوتي •
Analysis  : 

 التواتر األساسي–

 ( jitter)تموجات اللحن –

 (shimmer)تموجات الشدة –

 نسبة التناغم للضجيج–

 تنظير الحنجرة الفيديوي•
Videostroboscopy   : 

تقييم الغشاء المخاطي للطية الصوتية –

 ...(اللون، السماكة، الضمور )

كتل، سماكة : كشف الشذوذات التشريحية–

 ...مخاطية، الفرجة المزمارية 

كشف االضطرابات الحركية الميكانيكية –

رجفان، نقص حركية، فرط حركية، )

 ...(تثبت

 حركية الغطاء والموجة المخاطية–
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Investigations And Ancillary Tests  

: 
 (الثانية/100ccالطبيعي )معدل الجريان الهوائي المزماري –

 (Ips/سم ماء 50 – 30: الطبيعية)المقاومة المزمارية –

 (سم ماء 8-6الطبيعي )الضغط تحت المزمار –

تميز بين شلل الحيل الصوتي •
الحنجري العلوي، الحنجري السفلي، )وتثبت الحبل الصوتي، مكان األذية العصبية 

 ...، االعتالالت العضلية، كمونات عودة التعصيب (المبهم

 :يقيس درجة تطابق الطيتين المزماريتين•
 زمن انفتاح الطيتين أثناء الدورة المزمارية: حاصل االنفتاح–

 زمن انفتاح المزمار بالنسبة النغالقه: حاصل السرعة–

 زمن االنفتاح األعظمي بالنسبة لطور انفتاح المزمار: حاصل االنحراف–

 ثانية طبيعي،  10< –

 ثانية يشير لسلس هوائي مزماري 5من > –

 

ينصح بالجراحة الحنجرية المجهرية •
والجراحة المفتوحة ( مع الاليزر)

ألورام الحنجرة السليمة والخبيثة 
واألفات االلتهابية السليمة المزمنة 

 والقصورالمزماري

يمكن اللجوء لالستشارات وجلسات •
التعليم والتثقيف بشأن وسائل الوقاية 

 (اختياري)وحماية الصوت 

 معالجة السبب في حال تحديده•

عدم إعطاء عالج القلس إال إذا تم •
تشخيصه بالقصة والفحص واالستقصاءات 

 الضرورية

يمكن إعطاء معالجة مضادة للقلس في •
التهاب الحنجرة المزمن مع وجود عالمات 

 قلس معدي بلعومي

 عدم إعطاء الستيروئيدات الفموية روتينيا•

 تجنب إعطاء الصادات الحيوية روتينيا•

ينصح بإجراء تنظير حنجرة مباشر قبل •
وصف معالجة نطق مع توثيق الموجودات 

 وإطالع معالج النطق عليها

ينصح تطبيق معالجة النطق لتحسين •
 نوعية الحياة المرتبطة بالتصويت

 

 

 

Guideline Statements for Treatment of Hoarseness (AAO-HNS Clinical Practice Guideline: 
Hoarseness, 2009) 

 
Treatment & Prevention 
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Treatment & Prevention 

 األمراض الحنجرية تعالج معالجة سببية حسب الحالة•

 :التهاب الحنجرة الحاد•

 تجنب كافة المخرشات الحنجرية مع الراحة الصوتية التامة أثناء التهابات الحنجرة الحادة–

 استنشاق األبخرة الملطفة و تناول كميات مناسبة من السوائل–

 تجنب التدخين–

 الصادات الحيوية تعطى في الحاالت االنتانية الجرثومية–

 :بحة مترقية مزمنة: التهاب الحنجرة المزمن•

 إيقاف التدخين والعوامل المخرشة–

 عالج الحاالت المؤهبة–

 تصويب النطق والراحة الصوتية–

 تعالج بتأهيل النطق وهي قابلة للتراجع( عقيدات صوتية)البحة المزمنة عند األطفال •

 حقن بوتوكس± تعالج معالجة سلوكية وتأهيل نطق : عسرة التصويت التشنجية عند البالغين•

 :الوقاية و تثقيف المرضى•

 األساس في عالج اضطرابات التصويت هو الوقاية–

 تثقيف المرضى  بشأن اضطرابات التصويت والكالم والعوامل المؤذية للحنجرة والتأثيرات الضارة للتدخين–

قد تسبب عادات التصويت الخاطئة آفات وظيفية وعضوية مزمنة في الحبلين •
 الصوتيين

غياب الصوت الهستريائي، عسرة التصويت التشنجية ، عسرة )االضطرابات النفسية •
 ...(التصويت العصابية 

 ...(عقيدات الحبل الصوتي، بوليبات الحبل الصوتي )األفات العضوية •

 أهمية التصويت الصحيح بالنسبة لمستخدمي الصوت مهنيا•

بعض عادات التصويت السليمة والصحية الضرورية لضمان سالمة وظيفة الحبلين •
 :الصوتيين

 (المؤرجات والجفاف والتخريش)تجنب التنفس الفموي كونه يعرض الحنجرة للعوامل المحيطية –

 ....تجنب التعرض للتدخين واألبخرة المخرشة والغبار –

 ...تجنب المآكل الحادة والحريفة والبهارات المخرشة والتي قد تثير فرط حموضة معدية–

 (العادات العصابية)عدم إجهاد العضالت البلعومية الحنجرية والوجهية أثناء التحدث –

 تجنب التمارين المجهدة الشديدة مع التصويت اإلنفجاري والصراخ–
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عند وجود حالة التهابية أو والصراخ والغناء الكالم عن والتوقف التزام الراحة الصوتية •

 عضوية حنجرية لمدة اسبوعين حتى عودة الصوت لطبيعته

 بالهمس عند وجود مرض حنجريالحديث تجنب الصراخ الشديد وحتى •

 ...(تمثيل، غناء، الخطابة )التقليل من األنشطة المهنية الصوتية •

 التهابات تنفسية حادةبالنسبة للمهن المعتمدة على الصوت يجب عدم التحدث عند وجود •

 واالجتماعات من دون مكبرات الصوتالضجيج بصوت عالي في أجواء الحديث تجنب •

 ...(مضادات الهستامين، األسبرين، الكحول )تجنب األدوية التي تسبب جفاف المفرزات •

وتناول مركنات السعال أو محاوالت تنظيف البلعوم القسري والعنيف تجنب السعال •

 المتكررة

 القلس المعدي البلعومي و تعديل نمط الحياة المرتبط بهعالج •

 الحنجرةالجيدة وترطيب تناول السوائل الكافية من أجل اإلماهة •

 الصوتية الراحة الصوتية هي الركن األساسي في تدبير مختلف االضطرابات 

 مريض مدخن و كحولي1.

 وجود كتلة عنق مرافقة2.

 رضوض العنق والحنجرة3.

 النفث الدموي والسعال4.

 عسرة البلع أو نقص وزن غير مفسر5.

 ألم البلع وألم األذن االنعكاسي6.

 (صرير أو زلة انسدادية)تهديد الطريق الهوائي 7.

 أعراض عصبية مرافقة8.

 البحة المترقية أو المستمرة9.

 الشك باستنشاق جسم أجنبي10.

 بعد التننبيب وجراحة العنق11.

 بحة الصوت عند مريض مضعف مناعيا12.
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 :للعصب المبهم ثالث نويات تتوضع في البصلة السيسائية

هي النواة المحركة :  Nucleus ambiguusالنواة المبهمة 1.

 للعصب المبهم وتتوضع في البصلة السيسائية في جذع الدماغ

تعصب العضالت : Dorsal nucleusالنواة الظهرية 2.

الالإرادية للقصبات والمري والقلب والمعدة واألمعاء الدقيقة 

    وجزء من األمعاء الغليظة واألعضاء التناسلية

:  Nucleus of the solitarius tractنواة السبيل المفرد 3.

 تحمل ألياف حسية للبلعوم والحنجرة والمري والرغامى
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شلل الحبل الصوتي مشكلة شائعة في الممارسة الطبية وهو ليس تشخيصا وإنما عالمة •
 لمرض

من الحاالت بينما يكون مركزيا في %( 90)يكون الشلل محيطيا في معظم الحاالت •
 من الحاالت%( 10)

ناصف، جانب ناصف، متوسط، )يوصف الشلل الحنجري حسب توضع الحبل الصوتي •
 :ويصعب أحيانا التنبؤ بوضعية الحبل اعتمادا على نمط الشلل( تبعيد أقصى

 ييؤدي شلل العصب الحنجري العلوي لتقوس الحبل الصوتي –

 يتوضع الحبل المشلول بمستوى أخفض من الجانب السليم–

 الشلل الناصف وحيد الجانب هواألكثر شيوعا، •

الحبل األيسر أكثر عرضة لإلصابة من الحبل األيمن عموما لكن الحبل األيمن أكثر •
 (  من الحاالت% 0.5قد يكون غير راجع في )عرضة لإلصابة في جراحة العنق 

 :يعتمد نمط الشلل على موضع اإلصابة•
يؤدي لشلل مشترك للمقربات  Nodose ganglionشلل جذع المبهم فوق مستوى العقدة العقداء –

 (Cadaveric positionوضعية الجثة )والمبعدات 

وضعية جانب )شلل المبهم تحت مستوى العقدة العقداء يؤدي لشلل العصب الحنجري الراجع –
 (Paramedian position ناصفة

 (الراجع)العصب الحنجري السفلي  العصب الحنجري العلوي
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 (فعل مقرب)العضلة الحلقية الدرقية : موترة الحبل الصوتي•

 :مقربات الطية الصوتية•

 (تعصيب ثنائي الجانب)العضلة بين الطرجهاريين 1.

 :العضلة الدرقية الطرجهارية بأجزائها الثالثة2.

مقربة وموترة أساسية للحافة الحرة (: العضلة الصوتية)العضلة الدرقية الطرجهارية الداخلية •

 للطية الصوتية

 المقربة األقوى للطية الصوتية، ”العضلة الدرقية الطرجهارية الخارجية •

 (مقصرة للحبل الصوتي)العضلة الدرقية لسان مزمارية •

 العضلة الطرجهارية الحلقية الجانبية3.
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 : مبعدة الحبل الصوتي•

 العضلة الطرجهارية الحلقية الخلفية–
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.Aالتنفس 

.Bحماية الطرق الهوائية 

.Cالتصويت 

.Dتثبيت الصدر 

Uni- % Bi-% نمط الشلل األسباب 

 شلل تشنجي: القشري-

تشنجي )شلل غير تام : القشري البصلي-

 (بالتناسق

 شلل رخو: البصلي-

 %(10)األسباب المركزية 

 %(90)األسباب المحيطية  surgeryالجراحة  26 24

 Idiopathicمجهول السبب  13 20

 Malignancyالخباثات  17 25

 Traumaالرضوض  11 11

 Neurologicاالضطرابات العصبية  13 8

 Intubationالتنبيب  18 8

5 5 Other 
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 %(: 30)الجراحة والرضوض واألسباب الطبية •

 جراحة الدرق–

 (جرهحة تشوهات القلب الوالدية)جراحة الصدر و القلب و األوعية الصدرية –

 رضوض الصدر و العنق النافذة و الكليلة–

 رض الجالذ–

 بعد التنبيب–

 جراحة الحفرة القحفية الخلفية–

 نصف الحاالت تنجم عن سرطانة رئة%(: 25)الخباثات •

 %(25 -20)الشلل مجهول السبب •

 %(15 -10)األسباب العصبية  •

 

 (:  10 -5)األسباب العصبية •
نزوف البصلة : متالزمة واردينبيرغ–

 الجانبية

 تجوف النخاع–

 التهاب الدماغ–

 شلل األطفال–

 التصلب اللويحي–

 الوهن العضلي الوخيم–

 متالزمة غيالن باريه–

 :  األسباب األلتهابية•
تثبت الحبل و ليس )التهاب المفاصل الرثياني –

 (شلله

 :األسباب اإلنتانية•
 التهابات الدرق–

 األفرنجي–

 التدرن–

 

 %(:30)األسباب الرضية و العالجية •
جراحة الدرق و جراحة : العالجية المنشأ–

 القلب و الصدر و المنصف، تنبيب، 

 رضوض العنق و الصدر النافذة–

 رضوض الصدر–

 رض الجالذ–

 

 %(: 25 -20)الخباثات•
 الرئة والدرق والمري والرغامى–

 (:25 -20)الشلل مجهول السبب •
 فيروسي–

 ساركوئيد–

 الذأب السلي–

 التهاب الشرايين العقدي–

داء تاجي مع تضخم : متالزمة أورتنر–
 األذينة اليسرى
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ينجم غالبا عن استئصال الدرق أو استئصال الحنجرة •
فوق المزمار أو الرضوض الرقبية المباشرة العقد 

 اللمفية الورمية المرتشحة بالعصب

 :  األعراض•
نقص حس نصف الحنجرة و البلعوم الحنجري فوق –

المزمار مما يؤدي لالستنشاق والسعال المتكرر عند البلع 
 خصوصا السوائل

 قد يتظاهر بألم عصبي–

 وضعية الطية الصوتية طبيعية أثناء التنفس الهاديء•

انحراف الملتقى الخلفي للجانب المصاب أثناء •
 التصويت الجهدي

تكون الطية الصوتية في الجانب المصاب : أثناء الراحة•
مقوسة وقصيرة ومنخفضة قليال عن مستوى الطية 

 السليمة

 

 :التدبير•

المعالجة ليست : كقاعدة العامة–

 ضرورية

 معالجة نطق مفيدة–

الجراحة لتتصغير المسافة الحلقية –

 الدرقية عندما تكون األعراض شديدة 

.Aغياب الحس لمنطقة فوق المزمار  : 

تنظيف بلعوم متكرر مع إحساس مبهم –

 بوجود جسم أجنبي بلعومي

 سعال نوبي مع شردقة–

.Bشلل العضلة الحلقية الدرقية : 

بحة أو )تبدل بسيط في لحن الصوت –

 (خشونة في الصوت

نقص )  diplophoniaازدواج الصوت –

 (مدى النغمة خصوصا عند محاولة الغناء

 تعب صوتي–
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شلل العضالت الداخلية للحنجرة في الجانب •

 :المصاب

عدم القدرةعلى تبعيد الحبل مع تقريبه بفعل العضلة –

الحلقية الدرقية مما يجعل الحبل يتخذ وضع جانب 

 ناصف

الصوت ضعيف تنفسي لكن قد تحدث المعاوضة من –

 (نادرا ما يعود الصوت طبيعيا)الطية المقابلة 

قد يحدث اضطراب تنفسي : الطريق الهوائي كاف–

 على الجهد 

جراحة الدرق سبب )أذية العصبين الراجعين •
 (شائع

 يتخذ الحبالن وضعية جانب ناصفة•

بحة صوتية عابرة بعد األذية يتحسن الصوت •

 بعدها بسبب تقارب الطيتين الصوتيتين 

األعراض الرئيسية هي الصرير والزلة التنفسية •

 (درجات متفاوتة حسب انفتاح الفرجة المزمارية )

يزداد الصرير والزلة مع الوقت بينما يتحسن •

 الصوت

 السعال والجهد الصوتي ضعيفان•
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 الفحص السريري -التقييم 

 فحص شامل للرأس والعنق•

 تنظير حنجرة بالمنظار الليفي المرن•

 :تنظير الحنجرة الفيديوي•

 مراقبة الحركات الدقيقة للغشاء المخاطي–

 التناظر وسعة التبعيد وتطابق الطيتين–

 (دراسة بالحركة البطيئة)تسجيل فيديو –

 كفاية الطريق التنفسي وسعة الفرجة المزمارية•

 تقييم وضعية الحبلين الصوتيين وحركتهما•

 تخطيط العضالت الكهربائي –التقييم 

يتم وضع المساري في العضلة الصوتية و العضلة الحلقية الدرقية •

 :ويجرى تسجيل الكمونات الكربائية العضلية

 تقييم سالمة العصب الحنجري–

 يميز بين شلل الحبل الصوتي وتثبته–

 ظهور الكمونات عديدة األطوار يشير إلعادة التعصيب–

 الحركات المتشاركة تظهر في طور تراجع الشلل–
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 تخطيط العضالت الكهربائي –التقييم 

 :الطبيعي•
قسط المفصل : تثبت الحبل–

 الطرجهاري الحلقي

 تندب الملتقى الخلفي و االلتصاقات –

 

 :الرجفان •
 يشير لزوال التعصيب–

 

 :الكمونات عديدة الطور•
 حركات متشاركة–

 عودة التعصيب–

39 

 التصوير الشعاعي –التقييم 

تحري : صورة الصدر البسيطة1.

 وجود أفات داخل الصدر

التصوير الطبقي المحوري من 2.

قاعدة الدماغ و حتى الحجاب 

 الحاجز

: الرنين المغناطيسي الدماغي3.

 تحري وجود أفات عصبية مركزية

تحري : تنظير الحنجرة المباشر4.
 حركة الطرجهاريين
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 التقييم قبل الجراحة في شلل الحبل وحيد الجانب

 المعالجة الكالمية1.

 تقييم احتياجات المريض الكالمية2.

 تقييم سعة الفرجة المزمارية الخلفية3.

 موافقة المريض على االجراء المناسب4.

غالبا ال ضرورة للجراحة في الشلل وحيد الجانب 5.

 بوضع جانب الناصف

 اختبار الضغط اليدوي6.

عدم إجراء أية تداخالت العكوسة قبل : القاعدة األهم7.
شهر المكانية تحسن الوظيفة في ( 12 – 6)مرور 

 بعض الحاالت المرضية

 الشلل الحنجري الراجع وحيد الجانب -التدبير

تفلون،  :حقن الحبل الصوتي1.

كوالجين، شحم ذاتي، كالسيوم 

، حمض (رادييس)هيدروكسي أباتيت 

 الهيالوروني، 

 تقريب الطرجهاري2.

التقريب األنسي للحبل الصوتي 3.

 بعملية التصنيع الدرقي

 إجراءات إعادة التعصيب 4.
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 الشلل الحنجري الراجع ثنائي الجانب –التدبير 

 :  الهدف األساسي•

 تأمين كفاية الطريق الهوائي–

تحسين التنفس يكون على حساب تدهور الصوت –

 وأحيانا االستنشاق

 :اإلجراءات العالجية•

خزع الرغامى هو القاعدة الذهبية مع قنية كالمية –

 ودسام كالم

 تبعيد الطرجهاريين–

 قطع الحبل الصوتي أو استئصاله–

 (Woodman)استئصال الطرجهاري –

لتخفيف مقوبة الموترة والمقربات : حقن البوتوكس–

 المتبقية 

Expiration 

Inspiration 


