
Wyniki rehabilitacji głosu i mowy po wszczepieniu wentylowych protez głosowych u chorych po całkowitym usunięciu krtani

Otolaryngologia Polska 2008, LXII, 6 727

FONIATRIA I AUDIOLOGIA

Wyniki rehabilitacji głosu i mowy po wszczepieniu 
wentylowych protez głosowych u chorych 

po całkowitym usunięciu krtani
Results of rehabilitation of voice and speeches after implantation 

of valve vocal prosthesis at ill after total removal of larynx
Jan Ratajczak, Andrzej Wojdas, Dariusz Jurkiewicz 

Klinika Otolaryngologii CSK MON, Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie
Kierownik: prof. dr hab. n. med. D. Jurkiewicz

Summary
Ill applying with extensive infi ltration of new-growth within of larynx will demand radical therapeutic procedure, which is 
operation completely removals of organ. Aim of work was estimation of voice and speeches ill with vocal fi stula in comparison 
with oesophageal voice and speech and with physiological. With research one embraced 81 men in age 42–75 of years. Group I 
– 32 ill with cancer of larynx, to which executed total laryngectomy and placed the voice prosthesis Provox 2. Group II – 30 ill 
after operation total removals of larynx, whiches used oesophageal speech. The control group III – 19 persons with physiologi-
cal voice. Research one began from subjective estimation of replacement voices. Then one executed measurements maximum 
phonation time of vowel „a”. To objective estimation of voice one used polish programme „IRIS”. One compared: maximum 
intensities of voices for colloquial speech, F0, Jitter, Shimmer and NHR. In subjective estimation voice of the patients with 
voice prostheses was greater freedom of production and voice of the patients with voice prostheses appeared to be more loud 
in relation to oesophageal voice. Greatest statistical essential differences one obtained between maximum phonation times of 
vowels „a” where clearly is visible, that values obtained for voices of the patients with voice prostheses are to nearer values 
for physiological voices. Obtained averages values of acoustic analysis: F0, Jitter, Shimmer and NHR did not show statistical 
of essential differences between voices supplementary, though parameters of voice of the patients with voice prostheses one 
was to nearer parameters of physiological voice. Characterization perceptive and acoustic speech of the patients with voice 
prostheses in comparison with oesophageal speech is to nearer characterization of physiological speech. Lack of satisfactory 
effects of rehabilitation of oesophageal speech, should be effective secondary implantation vocal prosthesis.
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WSTĘP

W leczeniu nowotworów zawsze dążymy do ich 
doszczętnego usunięcia. Chorzy zgłaszający się z roz-
ległym naciekiem raka w obrębie krtani wymagają 
radykalnego postępowania terapeutycznego, którym 
jest operacja całkowitego usunięcia narządu. W tych 
przypadkach wyleczenie jest związane z utratą głosu, 
co powoduje odsunięcie chorych na margines życia 
społecznego, rodzinnego i zawodowego. W socjalnej 
rewalidacji osób po usunięciu krtani najważniejszą 
rolę odgrywa przywrócenie im swobodnego kontaktu 

słownego z otoczeniem. Osiągamy to poprzez naucze-
nie chorych zastępczej fonacji, dotychczas najczęściej 
na drodze opanowania mowy przełykowej. Ten rodzaj 
rehabilitacji wymaga wprowadzenia powietrza do 
przełyku w fazie prefonacyjnej, co niektórym osobom 
sprawia wiele trudności [1]. Poszukiwanie doskonal-
szych metod komunikacji doprowadziło do rozwoju 
tzw. rehabilitacji chirurgicznej. Podstawę tej terapii 
stanowią zabiegi wytwarzające połączenie między 
tchawicą i przełykiem albo gardłem dolnym. Celem 
takiego połączenia jest umożliwienie chorym łatwego 
wprowadzenia powietrza z tchawicy do zastępczego 
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zbiornika znajdującego się pod mięśniem pierścienno-
-gardłowym, będącym generatorem dźwięku. W Polsce 
na początku lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku 
tego typu pionierską metodę opracował Mozolewski 
[2]. Obecnie na świecie stosuje się wiele protez alllo-
plastycznych łączących tchawicę z przełykiem, takich 
jak Blom-Singer, Bivona czy Provox [3, 4].

Celem pracy była ocena głosu i mowy chorych 
z przetoką głosową w porównaniu z głosem i mową 
przełykową oraz fi zjologiczną.

MATERIAŁ I METODA

Badaniem objęto 81 mężczyzn leczonych w Klinice 
Otolaryngologii Wojskowego Instytutu Medycznego 
w Warszawie, w tym 62 z powodu raka płaskonabłon-
kowego krtani. Wszyscy badani to mężczyźni w wieku 
od 42 do 75 lat (średnia wieku 61,8 lata). Chorzy zostali 
podzieleni na trzy grupy. Grupę I stanowiło 32 pacjen-
tów z rakiem krtani, którym wykonano laryngektomię 
całkowitą i założono protezę głosową Provox 2 fi rmy 
Atos. Dwudziestu czterem chorym protezę głosową 
założono w trakcie operacji usuwającej krtań. Ośmiu 
wykonano laryngektomię całkowitą 12–24 miesiące 
wcześniej, a protezę założono w okresie późniejszym 
z powodu niesatysfakcjonujących wyników rehabili-
tacji mowy przełykowej. U wszystkich osób działa-
nia chirurgiczne zakończono co najmniej 3 miesiące 
wcześniej przed przeprowadzoną analizą porównaw-
czą. Osiemnastu chorych po laryngektomii leczono 

również uzupełniającą radioterapią, ale prowadzoną 
w okresie dużo wcześniejszym, bo 24–18 miesięcy 
przed badaniem. Pacjentom założono protezy typu 
Provox 2, w tym 8 o rozmiarze 6 mm oraz po 12 o roz-
miarach 8 mm i 10 mm. Grupa II to 30 osób, u których 
wykonano zabieg całkowitego usunięcia krtani bez 
założenia protezy głosowej 48–18 miesięcy przed ba-
daniem. Wszyscy chorzy zakwalifi kowani do tej grupy 
posługiwali się co najmniej dobrą mową przełykową 
ocenianą według klasyfi kacji Pruszewicza [5]. Grupa III 
to grupa kontrolna, którą stanowiło 19 chorych leczo-
nych w Klinice z powodu przewlekłych zapaleń uszu, 
nie posiadających jednocześnie uchwytnych scho-
rzeń krtani oraz zaburzeń tworzonego głosu i mowy. 
U wszystkich pacjentów badania rozpoczynano od 
subiektywnej oceny głosów zastępczych oraz ustale-
nia długości czasu potrzebnego do opanowania przez 
chorych mowy zastępczej, jakościowo odpowiadającej 
mowie prezentowanej w chwili badania. W analizie 
uwzględniano gotowość do mowy, charakter tworzo-
nego głosu (ochrypły, matowy, dźwięczny), sposób 
tworzenia głosu (party, swobodny) oraz głośność mowy 
(cicha, średnio-głośna, głośna). Następnym etapem 
badania było wykonanie pomiarów maksymalnego 
czasu fonacji samogłoski „a”. Ostateczny wynik był 
średnią z trzech powtórzeń, podany w sekundach. Do 
obiektywnej oceny głosu wykorzystano program kom-
puterowy „IRIS”. Początkowo mierzono maksymalne 
natężenie głosu dla mowy potocznej określane w dB. 
Następnie dokonano analizy nagranego głosu porów-
nując między sobą: średnią częstotliwość podstawową 

Tabela I. Statystyki opisowe w grupach chorych
Parametr Średnia Przedział ufności Mediana Min Max

-95% +95%
Grupa I
F0 [Hz] 79,00 42,34 210,05 72,45 32,00 256,60
Jitter [%] 2,92 2,03 4,23 2,55 1,89 4,87
Shimmer [%] 6,92 5,89 7,78 6,10 4,78 9,46
NHR [%] 13,05 11,34 14,76 12,73 7,64 17,88
Czas fonacji „a” [s] 9,54 9,13 9,96 9,53 8,03 10,78
Grupa II
F0 [Hz] 88,05 52,06 175,00 79,35 39,00 233,00
Jitter [%] 3,62 2,70 4,56 3,94 2,34 6,12
Shimmer [%] 7,10 5,86 7,90 6,82 4,56 10,47
NHR [%] 17,32 16,17 18,46 16,76 10,45 23,76
Czas fonacji „a” [s] 1,90 1,84 1,96 1,96 1,52 2,20
Grupa III
F0 [Hz] 142,32 131,79 149,85 143,00 116,00 168,00
Jitter [%] 1,23 0,75 1,71 1,13 0,23 3,56
Shimmer [%] 5,52 4,38 6,66 5,84 1,99 10,79
NHR [%] 7,70 6,35 9,05 7,33 3,83 13,49
Czas fonacji „a” [s] 19,51 18,72 20,29 19,69 16,11 22,43
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podaną w Hz (F0), względne zmiany częstotliwości 
podstawowej z okresu na okres, podane w procentach 
(Jitter), względne zmiany z okresu na okres amplitu-
dy składowej harmonicznej o częstotliwości równej 
częstotliwości podstawowej, podane w procentach 
(Shimmer), stosunek części nieharmonicznej do har-
monicznej (NHR).

WYNIKI

Czas potrzebny do opanowania mowy zastępczej 
u chorych z pierwotnie wszczepionymi protezkami 
wynosił 3–4 dni do 4 tygodni, natomiast u chorych 
z protezkami wszczepionymi wtórnie również 3–4 
dni, ale nie przekraczał 1 tygodnia. Mowę przełykową 
w badanej grupie chorych opanowywano w ciągu 
minimalnie 7 i maksymalnie 25 tygodni. W obu gru-
pach badanych chorzy wykazywali stałą gotowość 
do mowy, głos był ochrypły lub matowy. W ocenie 
subiektywnej głos w mowie przetokowej odznaczał 
się większą swobodą tworzenia oraz mowa przeto-
kowa wydawała się głośniejsza w stosunku do mowy 
przełykowej. Maksymalne natężenie głosu dla mowy 
potocznej przetokowej wynosiło 62,5±7,8 dB, mowy 
przełykowej – 61±8,9 dB i dla mowy grupy kontrolnej 
– 65±6,6 dB (tabela II).

OMÓWIENIE

W Polsce od niedawna stała się możliwa rehabili-
tacja głosu za pomocą protezek wentylowych po usu-
nięciu chorobowo zmienionej krtani. Dotychczasowy 
sposób rehabilitacji, której rezultatem jest wykształ-

cenie mowy przełykowej, wymaga od chorych wy-
trwałości i wykonywania długich żmudnych ćwiczeń. 
Badana grupa potrzebowała co najmniej 7 tygodni, 
a rekordzista ponad pół roku, aby uzyskać swobodne 
głośne odbicie, tzw. ructus i dźwięczną zrozumiałą 
mowę. Z naszych obserwacji wynika, że założenie 
protezki wtórne bądź pierwotne nie ma wpływu na 
minimalny okresu potrzebny do opanowania mowy 
przełykowej. Inaczej jest z przedłużającą się reha-
bilitacją, ponieważ u osób z wtórnie wszczepioną 
protezą maksymalny czas nie przekraczał 1 tygodnia, 
natomiast chorzy z protezką założoną podczas zabiegu 
usuwającego krtań maksymalnie potrzebowali 4 tygo-
dni na wykształcenie satysfakcjonującego głosu. Ta 
różnica spowodowana jest gorszym stanem ogólnym 
pacjenta, będącego bezpośrednio po dużej operacji. Na-
tężenie głosu mowy potocznej we wszystkich grupach 
nie różniło się w sposób znaczący i było podobne do 
wartości uzyskiwanych przez innych badaczy [6–8]. 
Największe różnice uzyskano między maksymalnymi 
czasami fonacji samogłoski „a”, gdzie wyraźnie wi-
dać, że wartości uzyskane dla głosów przetokowych 
są bliższe wartościom dla głosów fi zjologicznych. 
Podobne statystycznie istotnie różniące się wyniki 
badań czasów fonacji przedstawiają autorzy wielu 
prac porównujących odmienne metody rehabilitacji 
mowy zastępczej po operacjach usuwających krtań 
[9–13]. Za pomocą programu IRIS analizowane były 
akustyczne cechy głosów. Mierzono i porównywano 
parametry F0, Jitter, Shimmer i NHR. Dźwięk tworzony 
przez mięsień pierścienno-gardłowy charakteryzuje 
się niestabilnością, co utrudnia oznaczenie częstotli-
wości podstawowej. Po wykluczeniu jego gwałtownych 
chwilowych zmian średnie F0 okazało się nieznacznie 
niższe dla głosów mowy przetokowej niż mowy prze-

Tabela II. Analiza statystyczna testem t-Studenta dla prób niezależnych pomiędzy grupami
Średnia Średnia Różnica średnich T P

Przetokowa vs kontrolna – F0 79,00 142,32 -63,32 -2,243 0,009868
Rehabilitacja vs kontrolna – F0 88,05 142,32 -54,27 -1,987 0,021717
Rehabilitacja vs przetokowa – F0 88,05 79,00 9,05 0,923 0,517149
Rehabilitacja vs kontrolna – Jitter 3,62 1,23 2,39 2,751 0,008760
Przetokowa vs kontrolna – Jitter 2,92 1,23 1,69 2,127 0,013473
Rehabilitacja vs przetokowa – Jitter 3,62 2,92 0,7 1,237 0,376549
Rehabilitacja vs kontrolna – Shimmer 7,10 5,52 1,58 2,142 0,027898
Przetokowa vs kontrolna – Shimmer 6,92 5,52 1,4 2,035 0,036754
Rehabilitacja vs przetokowa – Shimmer 7,10 6,92 0,18 0,545 0,588876
Przetokowa vs kontrolna – NHR 13,05 7,70 5,35 5,276 0,000009
Rehabilitacja vs kontrolna – NHR 17,32 7,70 9,62 11,060 0,000000
Rehabilitacja vs przetokowa – NHR 17,32 13,05 4,27 4,393 0,000072
Przetokowa vs kontrolna – czas fonacji „a” 9,54 19,51 -9,97 -21,860 0,000000
Rehabilitacja vs kontrolna – czas fonacji „a” 1,90 19,51 -16,61 -62,079 0,000000
Przetokowa vs rehabilitacja – czas fonacji „a” 9,54 1,90 7,64 59,922 0,000000
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łykowej. Z kolei obie częstotliwości podstawowe dla 
głosów zastępczych są istotnie statystycznie niższe od 
F0 głosów osób grupy kontrolnej. Wzajemne relacje 
pomiędzy F0 głosów przetokowych i przełykowych są 
odmienne u różnych badaczy, ale ich wartości w żad-
nym przypadku nie wykazują statystycznie istotnych 
różnic. Istotne statystycznie różnice F0 pomiędzy gło-
sem fi zjologicznym i głosami zastępczymi chorych wy-
kazały również badania Most i wsp. [14]. Wartości Jitter 
i Shimmer dla mowy przetokowej i przełykowej nie 
różnią się w sposób istotny pomiędzy sobą, natomiast 
są istotnie wyższe od uzyskiwanych w badaniach głosu 
osób zdrowych. Podobne wyniki otrzymali w swojej 
pracy Globlek i wsp. [9, 10] oraz Hot i wsp. [15]. Inaczej 
jest z parametrem określającym stosunek szumu do 
sygnału. W naszych badaniach średnie wartości NHR 
dla mowy przełykowej były istotnie wyższe niż dla 
mowy przetokowej. NHR dla mowy przetokowej, mimo 
że było bliższe fi zjologii, nadal charakteryzowało się 
parametrami statystycznie istotnie wyższymi. Zbliżone 
relacje pomiędzy wartościami NHR spotykamy również 
w publikacjach innych autorów [15, 16].

WNIOSKI

Charakterystyka percepcyjno-akustyczna mowy 
przetokowej w porównaniu z mową przełykową jest 
bliższa charakterystyce mowy fi zjologicznej.

Szczególnie korzystnym w mowie przetokowej 
jest wydłużenie czasu fonacji decydujące o płynności 
i szybkości wypowiedzi.

Czas trwania rehabilitacji mowy zastępczej jest 
zdecydowanie krótszy u pacjentów z założoną protezą 
głosową.

Wykonywanie przetoki tchawiczo-przełykowej 
z wszczepieniem protezy głosowej bezpośrednio po la-
ryngektomii całkowitej znacznie przyspiesza i ułatwia 
chorym przystosowanie się do życia po operacji.

Brak zadowalających efektów rehabilitacji mowy 
przełykowej, powinien skutkować wtórnym wszcze-
pieniem protezy gosowej.
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