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Abstract
Background and Purpose: Lipoid Proteinosis (LP) is a rare hereditary progressive disorder
caused by a disorder of collagen metabolism. In LP, hyaline deposits in mucous membrane of true vocal
folds causes hoarseness. The studies on the laryngeal and voice features of patients with LP are rare. To
the best of our knowledge, this is the first research to study acoustic and perceptual voice features in two
Iranian children with LP.
Materials and Methods: Two children (siblings) were assessed. The main voice complaint was
hoarseness. Voice samples were recorded and acoustically analyzed by Praat. Furthermore, perceptual
voice assessment was performed according to the GRBAS scale.
Results: Acoustic measurement represented increase in f0, jitter, and shimmer in both children.
Furthermore, mean scores of the GRBAS for all voice parameters were more than 60.
Conclusion: Current study is the first research that describes the voice features of Persian subjects
[ Downloaded from jmums.mazums.ac.ir on 2023-01-07 ]

with LP. Comprehensive understanding of the etiology in voice problems helps speech and language
pathologists to provide appropriate clinical services considering the nature of pathological condition to
clients.
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چكیده
سابقه و هدف :لیپوئید پروتئینوزیس یک اختالل نادر ارثی و پیشرونده ناشی از متابولیسم نامناسب کالژن است .در
این اختالل ،در نتیجه رسوب هیالین در غشای مخاطی چینهای صوتی حقیقی ،گرفتگی صدا ایجاد میشود .مطالعه روی
مبتالیان  LPو ویژگیهای حنجرهای و صوتی آنها معدود است .مقاله حاضر اولین پژوهش داخلی است که به مطالعه
ویژگیهای اکوستیکی و ادراکی صوت دو کودک ایرانی مبتال به  LPمیپردازد.
مواد و روشها :دو کودک (خواهر و برادر) بررسی شدند .گرفتگی صدا ،اصلیترین شکایت صوتی آنها بود.
نمونههای صوتی از آنها جمعآوری و با استفاده از نرمافزار  ،Praatتحلیل اکوستیکی شد .ارزیابی ادراکی صوت نیز
براساس نیمرخ  GRBASصورت گرفت.
یافته ها :اندازهگیریهای اکوستیکی ،افزایش فرکانس پایه ،جیتر و شیمر را در هر دو کودک نشان داد .عالوه بر این،
میانگین امتیازها برای کلیه شاخصهای  GRBASنیز بیش از  60بود.
استنتاج :مطالعه حاضر برای اولین بار به بررسی ویژگیهای صوتی افراد فارسی زبان مبتال به  LPمیپردازد .شناخت
عوامل ایجاد کننده مشکالت صوتی ،به آسیبشناسان گفتار و زبان کمک میکند تا با توجه به ماهیت آسیب ،خدمات
بالینی مناسبی به مراجعان ارائه دهند.
واژه های کلیدی :لیپوئید پروتئینوزیس ،صوت ،اکوستیکی ،ادراکی
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لیپوئیدد پروتئیندوزیس ()LP: Lipoid Proteinosis
یک اختالل نادر ارثی وابسته به کروموزومهدای غیرجنسدی
با متابولیسم معیوب کالژن غشای پایه اسدت()1-5؛ علدت
آن ناشناخته و احتمال وقوع آن در خواهر و برادرها نادر
است( .)7،6معموالً پوست ،غشاهای مخداطی مسدیر هدوایی-
گوارشی فوقانی ،دستگاه عصبی مرکزی ،ششها ،گرههدای

لنفاوی و عضالت مخطط درگیدر میشدوند( .)5،1عالئدم
پوستی ابتدا در صورت( )8به شدکل جو هدای سدفید و
زرد روی صورت ،لبه پلکهدا ،آرند  ،زاندو ،زیدر ب دل،
ناحیدده بددین مقعددد و فددر یددا بیضددههددا هدداهر و موجددب
ضخیمشدن پوسدت و غشدای مخداطی مدیگدردد(.)9-11
نفوذ بیماری به مخاط دهان میتواند موجب اختالل بلع و

ویژگي های اکوستيكي و ادراکي صوت در LP

خشکی غیرطبیعی دهان ،ضدخیم شددن زبدان و بندد زیدر

برجستگی های زگیل مانند روی پوست هداهر شدد؛ امدا

زبان و محددود شددن حرکدات زبدان و بدروز مشدکالت

با وجود مراجعه به متخصصان ،بیماری تشخیص داده نشدد

گفتاری شود( .)10گریه ضعیف و گرفتگدی صددا اولدین

و مراجعه به آسیبشناس گفتار و زبدان توصدیه گردیدد.

عالئم بیماری است که حتی تا بیصدایی کامل پیشرفت

برای اولین بار ،بیماری  LPدر  9سالگی پسر و  8سالگی

میکند( .)13-15،5،1گاهی نفدوذ بیمداری در حلد و حنجدره

دختر توسط یک متخصص گو  ،حل و بینی تشخیص

نیازمند تراکئوسدتومی اسدت( .)13،10،1بررسدیهدا در LP

داده شددد .از آن زمددان تدداکنون ،گفتاردرمددانی بددا هددد

معدود( )17-13،10-1و محددود بده ویژگیهدای ژنتیکدی،

رسیدن به صداسازی بهتر انجام میشود .در زمدان انجدام

ضایعات ناحیه دهان ،شیوع و تظاهرات سیسدتمیک بیمداری

مطالعه ،تظاهرات پوستی بر روی صدورت و دسدتهدای

است( .)14،18،8محققان اندکی به ویژگیهای حنجدرهای

کودکان مشاهده میشد .پوست پسر بسیار خشدک بدود؛

و صوتی مبتالیان پرداختهاند(.)18،16،14،5،1

برجستگیهای زگیل مانند روی مژهها ،سطح داخلی لب

 Savageوهمکاران( )1988افزایش ضخامت و سدفتی

پددایین ،آرند و زانوهددای او مشدداهده میشددد .دختددر نیددز

اپیگلوت و نواحی تحتانی حنجره و مشکالت تولیدی ناشی

پوست بسیار خشکی داشت؛ برجستگیهای زگیل مانندد

کدردهاندد(.)5

در سطح داخلی لب پایین و روی مژههدا وی دیدده میشدد.

 Acarوهمکاران( )1004نیز ناهنجاری درمقادیر اکوسدتیکی

هر دو صدای بسیار زیر و گرفته داشتند و با تال

و تقال

و ادراکی صوت را در دو خواهر و دو برادر مبتال به LP

آواسازی میکردند .نمونههای صوتی شامل کشش واکدههای

مشداهده کردندد( Al Dousary .)1و )1011( Al Anazy

 /a/و  3-5( /i/ثانیدددده) ،خواندددددن مددددتن «پدددددربزر »

در کودکان مبتال به  ،LPافدزایش ضدخامت اپیگلدوت،

( 30ثانیه) و گفتار خودانگیخته ( 45ثانیده) بدا اسدتفاده از

آریتنوئیدها ،چین های آری اپدیگلوتیدک ،چدینهدای

میکروفون و ابزار ضبط صددا (DVR-902

)mp3,Kingston

صوتی حقیقی و کاذب ،محدودیت حرکات تارآواهدا و

در اتددداک اکوسدددتیک جمدددعآوری شدددد .سدددپس تحلیدددل

تنگی زیر حنجره ای را مشاهده کردند(.)16

اکوستیکی با استفاده از نرمافدزار  (5.1.32) Praatانجدام

از کاهش حرکت زبدان و نرمکدام را گدزار

در مطالعه ملکزاده و همکاران ( )1011بر روی دو

شد (جدول شماره  )1که نتای آن بیانگر افزایش مقادیر

خواهر مبتال به  ،LPبه عالئم صوتی و حنجرهای بیمداران

اکوستیکی مورد مطالعه میباشد .بهعلت عددم همکداری

اشاره نشده است( .)7پژوهش حاضر اولین مطالعه داخلی

کودکددان ،امکددان معایندده سدداختار و عملکددرد حنجددره بددا

است که ویژگیهای صوتی دو کودک ایرانی مبدتال بده

ویدئواستروبوسکوپی فراهم نشد.

 LPرا بررسی میکند.

تفکیک در پسر و دختر
فرکانس پایه ()Hz

بیماران ،یک پسر ده ساله و یک دختر نه ساله مبتال

کشش /a/

به  LPبودند که با هم خواهر و برادر هستند .پدر و مدادر

کشش /i/

نسبت فامیلی درجه یک (دختر عمو و پسرعمو) داشدتند.

خواندن متن

طب گزار

والدین ،کودکان قبل ،حین وپدس از تولدد

گفتار خودانگیخته

شدت ()dB

جیتر(درصد)

شیمر(درصد)

پسر

154

78/9

0/8

10/6

دختر

119/9

77/16

0/81

16/19

پسر

161/14

81/08

0/33

5/38

دختر

190/01

73/1

1/04

8/95

پسر

616/83

79/34

1/81

10/78

دختر

316/11

75/7

1/67

10/07

پسر

174/84

78/70

1/77

15/01

دختر

318/11

73/03

1/37

11/36

مشکل یا بیماری خاصی نداشتند .اولین عالمت بیمداری،
گرفتگی صدا بوده که در  1سدالگی پسدر و  1/5سدالگی

در ارزیابی ادراکی از مقیاس  GRBASاستفاده شد.

دختر آغاز شد .با افزایش سن ،عالوه بر گرفتگدی صددا،

پن آسیبشناس گفتار و زبان با تجربه برابر در اسدتفاده
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جدول شماره  :1میدانگین فرکدانس پایده ،شددت ،جیتدر و شدیمر بده

گزارش مورد

معصومه منتظری و همکاران

دادندد و نتدای را بدا

از  ،GRBASبه نمونه صداها گو

مددوردی خددود،

 )1983( Harperنیددز در گددزار

اسددتفاده از  VSAبدده تفکیددک تکددالیف ثبددت کردنددد

ناهنجدداری در فرکددانس را مشدداهده کددرد( .)14بدده گفتدده

(جداول شماره  1و )3؛ که نشان میدهد میانگین امتیازها

 Savageو همکددداران ( )1988در  ،LPجدددرم و سدددفتی

برای کلیه شاخصها در هر دو کودک بیش از  60است.

چینهای صوتی افزایش مییابد( .)5به نظر میرسدد ایدن
دو کودک برای غلبه بر سفتی چینهای صدوتی بدا تقدال

بحث

آواسازی میکنند که موجب افزایش تونوسیته عضدالت

لیپوئید پروتئینوزیس یک بیماری متدابولیکی اسدت

و فرکانس پایه میگردد؛ میانگین شدت بهنجدار صدوت

که موجب رسوب مخاطیِ منتشرِ مدواد هیدالینی و چربدی

در مکالمه بین  70تدا  80دسدیبل اسدت()34؛ بدا در نظدر

در بدن میگردد .رسوبات هیالینی ابتدا در حنجره ایجاد

گرفتن تفاوتهای جنسیتی ،شدت صدای کودکان مطالعده

میشود و ت ییرات صوت ،شایعترین نشانه اولیده اسدت(.)19

حاضر بهنجار است .بر اساس  ،Praatمقدار جیتر تا 1/04

آشنایی با  LPبرای تشخیص افتراقدی اخدتالالت صدوت

درصد و مقدار شیمر تا  3/810درصد طبیعدی اسدت(.)35،34

الزم است .ناآشنایی برخی متخصصان موجب تدخخیر در

در پژوهش حاضر ،مقدار جیتر در تکالیف خواندن مدتن

روند تشخیص و درمان  LPمیشود( .)16در مقاله حاضدر

و گفتار خودانگیخته باال بود .مقدار شیمر نیز بدون توجه

همانند سایر مطالعدات ،گرفتگدی صدوت اولدین عالمدت

به تکالیف بسیار باالتر از بهنجار اسدت .بندابر مشداهدات

بیماری بدود( .)31-30،5میدانگین فرکدانس پایده کودکدان

 Savageو همکدداران ( ،)1988افددزایش جددرم و سددفتی

انگلیسی زبان در تکلیف خواندن متن در افدراد مدرکر و

تارآواها موجدب بینظمدی در سدرعت و دامنده ارتعدا

مونث بهترتیدب  170و  188هرتدز میباشدد()33؛ بدر ایدن

آنهددا میشددود( .)5یافتددههای جیتددر و شددیمر در راسددتای

اساس ،فرکدانس پایده صددای هدر دو کدودک در کلیده

پژوهش  Acarو همکاران ( )1004اسدت .نتدای مطالعده

تکالیف باالتر از مقادیر بهنجار بود که در راستای نتدای

آنها نیز نشان داد جیتر و شیمر در لیپوئید پروتئیندوزیس

مطالعه  Acarو همکاران ( )1004است(.)1

باالتر از بهنجار است( .)1به دلیل رسوب هیالین در

ارزیابی ادراکی صوت پسر بر اساس GRBAS

جدول شماره  : 2نتای

کشش واکه

نمره گرار

گفتار محاوره

خواندن متن

1

70

60

80

75

75

90

89

74

85

85

90

87

85

90

90

3

70

60

60

80

80

70

80

90

95

80

70

70

80

95

70

4

90

80

60

70

90

90

90

80

80

95

90

90

70

70

95

5

80

80

10

80

90

90

80

75

80

100

80

90

75

60

90

جمع

385

360

300

355

415

415

415

393

417

450

410

417

395

405

437

میانگین

77

71

60

71

85

85

85

78/6

85/4

90

84

85/4

79

81

78/4

1

ارزیابی ادراکی صوت دختر بر اساس GRBAS

جدول شماره  : 3نتای

کشش واکه

نمره گرار

گفتار محاوره

خواندن متن

G

R

B

A

S

G

R

B

A

S

G

R

B

A

S

1

90

90

80

85

90

80

80

81

90

75

90

90

90

95

95

1

90

90

80

75

90

95

95

81

85

95

95

85

90

87

95

3

75

70

85

99

80

75

80

95

99

80

75

70

90

95

90

4

95

90

60

60

99

95

90

70

80

99

95

90

70

80

99

5

80

70

70

70

90

90

90

80

50

90

80

80

80

50

100

جمع

430

410

375

389

449

435

435

409

404

439

435

415

410

407

479

میانگین

86

81

75

77/8

89/8

87

87

81/8

80/8

87/8

87

83

84

81/4

95/8
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G
75

R
80

B
80

A
50

S
90

G
85

R
86

B
74

A
87

S
90

G
90

R
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LP ویژگي های اکوستيكي و ادراکي صوت در

 و همکددارانAcar .دو کددودک مطالعدده مددا زیدداد بددود

کدداهش

هماهندد

 امکددان ارتعددا،چینهددای صددوتی

) نیددز افددزایش تددنش صددوتی را در دو پسددر مددورد1004(

 در ارزیابی ادراکدی مطالعده مدا نیدز خشدونت.)5(مییابد

 علدت، به نظدر محققدان حاضدر.)1(دادند

مطالعه گزار

) که حاکی از میزان بینظمی در ارتعدا چینهدایR(صدا

 ناهمدداهنگی گفتددار و،ایددن یافتدده کمبددود هددوای بددازدمی

 رسدیدن،LP  در. در هر دو کودک زیداد بدود،صوتی است

.تنفس و افزایش تنش عضالت است

تارآواها به خط وسط با مشکل مواجه میشود و موجب

مطالعدده حاضددر اولددین مطالعددهای اسددت کدده شددواهد

 در مطالعه ما.)36،14،5(درک کیفیت نفسآلود میگردد

اکوستیکی و ادراکی الزم را در تائید اخدتالالت صدوت

 در ایدن بیمداری.) باال بودB(  شدت نفسآلودگی صدا،نیز

 شدددناخت عوامدددل. فدددراهم مدددیآوردLP مبتالیدددان بددده

 حمایدت تنفسدی کداهش،بهعلت پولیپوئیدد شددن تارهدا

ایجادکننددده مشددکالت صددوتی و مکددانیزم آنهددا بدده

 در مطالعده.) و موجب ضعف در صدا میگردد14،5(مییابد

آسیبشناسان گفتار و زبان کمک میکندد ضدمن ارائده

 و همکدارانAcar .) زیداد بدودA( حاضر نیز ضعف صدا

 خدمات بدالینی مناسدبی را،اطالعات صحیح به مراجعان

) نیز ضعف آواسدازی را در افدراد مدورد بررسدی1004(

.با در نظر گرفتن ماهیت آسیب ارائه دهند

) درS(  نمره شداخص تقدالی صدوتی.)1(کردند

گزار
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