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den pharyngeale og den oesophageale. Hver fase bestAr
af flere delkomponenter.
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for billede fremvisning af filmen er der god muiighed for
at fh najagLig oplysning om
synkemekanismens enkelte
komponenter. Det krrever
imidlertid en delovelse at
kunne identificere strukturerne pA en rgntgenfrlm og
forestille sig de tre-dimensionale forhold.
Det er ogsA nodvendigt at
have kendskab til normale
synkempnstre for at kunne
vurdere afvigende monstre.
Da Amanda for henved 15
Ar siden begyndte pA sine
rgntgenoptagelser, fandt
hun ud af, at normal synkning kan foregA pA forskellige m6der, og at der ikke er
en skarp grrense mellem
normal og unormal synkning, men at der snarere er
tale om et kontinuum fra
funktionel over tiltagende
uhensigtsmressige mgnstre
til bortfald af funktion. Folk,
der synker problemfrit, kan
stort set inddeles i to grupper "dippers and sippers" dem, der hurtigt sender maden ned i 6n omgang, og
dem, der lader maden k@re
lidt frem og tilbage i munden og synker i et par omgange. Synkningen kan inddeles i tre faser, den orale,

Boltts ligger i en skefonnet fordybttirtg pa turugen.

Den orale fase
a) Kaben lukker.
Lreberne lukker.
T\r,ngespidsen stoder mod
gummeranden bag fortrenderne, tungerandene
lukker mod kindtrenderne.
FOdebollen (bolus) ligger i
en skeformet fordybning
pA midten af tungens
overside.
Bagtungen og den blOde
gane modes og danner et
aflukket hulrum for bolus.
Man holder vejret.

ber maden bagud i mundsvrelget.
Den blode gane loftes
opad og danner kontakt
med den Passavantske
vulst, der er blevet dannet
pA svrelgets bagvreg, sA
der lukkes af til nresesvreiget.

Den pharyngeale fase
a) Tungebenet og iarynx lgftes opad/fremad ved synkerefl eksens begyndelse,
hvorved der opretholdes
et undertryk under synkningen. Strubel6get (epiglottis) tipper nedad for at
lukke for larynx og dirigere maden bagud ned i spiseroret (oesophagus).
b) Bolus nAr vallecula (vinkIen mellem tungerod og
strubel6g). Vulsten pA
bagvreggen flytter sig nedad ved "the stripping
wave( - den tommende
bglge.
Figur
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Figur 3

S trubeldget tipper nedacl.
Bolus ndr uallecula.

Maden skubbes bagud i ntwtdsuelget.

b) Fortungen presses op mod
den h6rde gane og skub-
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c) Epiglottis er lukket ned
over den laryngeale Ab-

ning (aditus), men lukker
ikke fuldstrendigt til.
StrubelAget fungerer som
en sliske.
Bolus deles i to str6mme,
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den nedre lukkemuskel til
mavesekken (akalasi). Hvis
derimod denne lukkemuskel
er for slap, opstAr der reflux,
tilbageflydning af mavesyre
op gennem oesophagus, pharynx og munden med retsninger undervejs til folge.
Ligesom foderester kan
sekret fra mund og svalg
lregge sig i vallecula og sinus
piriformis. Indtrrengen i larynx kan forflrsage hoste,
kvrelningsanfald, stridor og
lungebetrendelse. Ved nedsat hosterefleks p.g.a. sensorisk svrekkelse i larynx kan
der opsti livstruende situationer. Dog ser det ud til, at
folk med progressive neurologiske lidelser er i stand til
at adaptere, sA aspirationen
ikke medfOrer lungebetrendelser, hvorimod apopleksipatienter med pludseligt forekommende aspiration
kommer i store vanskeligheder.

Synketerapi
Det kan ikke lade sig g@re at
optrrene de lammede eller
svrekkede muskler. Alle foranstaltninger er af kompenserende karakter.
Holdningsh,ontrol
Personen skulle sA vidt muligt sidde opret med kroppen
symmetrisk. Beskadigelse af
de spinale nerver til kropsmuskulaturen f@rer ofte til
dArlig holdningskontrol. Patienterne synker sammen i
stolen eiler falder til den ene
side. Problemet loses ved
valg af egnet stol, i nogle
tilfrelde med srerlig stotte af
puder, rygst@tte etc.

Houedkontrol
Hovedet skal holdes i midtlinien, let fremadbgjet, som
om personen snuser til luften. Denne stilling giver mulighed for let bevregelse af
tunge og strubelAg og giver
direkte passage for maden

fra mundsvalget til

oeso-

phagus. Pseudo-bulbrere pareser af halsmusklerne f4rer
sredvanligvis til bevegelsesindskrrenkning og ofbe
asymmetrisk hovedplacering. Herved hindres transporten afbolus under synkningen. Bulbrere pareser
medforer som oftest alvorligere problemer. Hovedet falder enten fremover ned mod
brystet eller tilbage, nAr patienterne lrener sig bagud.
Disse stillinger g@r ondt, og
patienterne kan ikke selv
flytte hovedet til en mere behagelig stilling. Hvis hovedet er faldet forover, mA den
svakkede tunge arbejde
imod tyngdekraften for at
skubbe bolus op i svrelget.
Facialisparese kan g@re det
vanskeligt at lukke lreberne
og holde maden inde i munden. Hvis hovedet er faldet
bagover, er luftvejen i 6ben
forbindelse med mundsvrelget - samme stilling, som
bruges ved kunstigt Andedrret med mund-til-mund
metoden! Denne stilling forOger risikoen for aspiration
betydeligt, og undgAelse af
denne stilling er f@rste regel
indenfor synketerapi.
Hoved og hals kan stottes
under spisning ved rerteposer og puder. Pandestropper
fastgjort til vreggen bagved
kan ogsA anvendes. Stive
halskraver er mindre anven-

delige, da de begrrenser
krebemobiliteten.
Kebelzontrol
Ved spastiske lammelser er
bide- og tyggereflekserne
forstrerkede, og det kan
vrere svrert atf4re maden
ind i munden. Ved slappe
lammelser hrenger underkreben slapt ned. Bidning,
tygning og synkning vanskeliggores p.g.a. manglende
evne til at holde munden
lukket, sA tungen kan komme i kontakt med ganen.
Der er pget risiko for, at
kreben kan gA af led.
Spastiske lammelser kan
fors6ges afhjulpet medicinsk, medens bgrstning og
afkoling med is ikke har nogen effekt. Problemet med
dislokation af krebeleddet
kan afhjrelpes ved en hovedstotte, der forhindrer, at hovedet falder bagud og strrekning af halsen.

Tandsat
Patologiske forandringer af
den orale muskulatur fLrer
sredvanligvis til dArligt siddende proteser. Dette kan
vrere det forste symptom pA
ALS. LOse proteser eller store huller i tandrrekken hos
en patient med nedsat tungemobilitet vil gore det endnu vanskeligere at forme bolus i munden.
I begyndelsen kan det
v&re en rimelig lOsning at fA
protesen underforet. Hvis
skrumpningen fortsretter,
kan det vrere npdvendigt at
bruge en klrebende substans
til at holde protesen fast.
Ekstra omhu med tandhygiejnen er n@dvendig.
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I sAdanne tilfalde er
kropsholdning uhyre vigtig.
Vibrationer, bBrstning og isning af den extrinsikke ophrengsmuskulatur og at fA
patienten til at sutte pA
isterninger har i mange
tilfalde haft god effekt. At
trane patienten til at holde
vejret, mens han synker,
hjrelper ogsA med til at beskytte luftveiene.
Generelt om spisningen
Madens konsistens mA tilpasses i hvert enkelt tilfrelde, om den skal gores tykkere, gel6agtig, eller tyndere.
Hvis maden blendes er det
vigtigt, at hver ingrediens
serveres for sig og ikke som
en grumset, ulrekker blanding. Hvis patienten har
problemer med sejt, tyktflydende sekret, skal man undgA mrelkeprodukter, chokolade og banan. Syn og lugtesans spiller en stor rolle for
appetitten. SmA mundfulde,
bevidst synkning, smA lrekre
portionsanretninger flere
gange om dagen. Det er vigtigL, at patienten undg6r at
tale under m6ltidet. Hvis
der er tendens til reflux, mA
han blive siddende opret en
halv time efter hvert mAitid.

Alternati.ue
erneringsmuligheder
Nu om dage bruges nresesonde kun som en midlertidig losning, medens mere
varig hjalp gives ved mavesonde (gastrostomi).
Et sAdant indgreb bOr
ikke foretages, fOr man har
fors@gt sig med konservativ
synketerapi, men pA den anden side heller ikke pA sA

sent et tidspunkt, at det
f6rst sker, efter at patienten
har mistet fgrligheden i benene, eller er dgende. For
nogle kan der opnAs en livsforlrengelse med god kvalitet, hvis mavesonden indlregges pA det rigtige tidspunkt, og patienten selv har
valgt det.
Indgrebet er ikke helt omkostningsfrit. Begrundelsen
for at udfore det skal ikke
v@re onsket om at undgd
fejlsynkning. Patienten skal
stadig synke to liter spyt i
dpgnet. Det fierner ikke sultfplelse - tvrertimod. Det gOr
ikke dpdsprocessen nemmere - tvertimod. Der vil stadig vrere tendens til reflux.
Hvis patienten er immobil,
er der risiko for forstoppeise
og tarmslyng. Det er ogsA et
sp@rgsmil, om patienten
psykisk kan affinde sig med
et sAdant indgreb. Der er
tale om en kunstig livsforlrengelse. Hvor langt skal
man gA? Det nreste skridt er
respiratorbehandling. Pe
Bethlehem hospital og ved
hjemmebesBg i Victoria sA
jeg bAde patienter med mavesonde og patienter uden,
som bevidst havde valgt at
fravalge livsforlrengende
indgreb.
Forudsretningen for, at patienterne kan vrelge frit, er,
at man er i stand til at tilbvde en konservativ behandIing. Den situation har vi
desvrerre ikke her i landet,
sA lange der ikke uddannes
i dysfagi pA logopreduddannelserne.

Denne artikel er kun en
meget nadt4rftig indforing

DANSK AUDIOLOGOP,'ODI - DECEMBER 1994

i

emnet dysfagi og synketerapi. For at give en virkelig
kompetent vejledning til den
enkelte klient kreves individuel diagnosticering, lang
tids intensive studier og erfaring. Kollegerne i Melbourne har 15-20 Ars forspring fremfor os. MAske
kunne vi lrere af deres erfaringer, sA vi ikke skal bruge
lige sA mange 6r pA at nA
samme niveau.
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