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STRESZCZENIE:    Wstęp: Tyreoplastyka typu I medializująca jest zabiegiem operacyjnym wykonywanym na chrząstce tarczowatej 
krtani. Głównym wskazaniem do tej operacji jest istotna niewydolność głośni z powodu porażenia fałdu głosowego. 
Może być również stosowana po operacjach usunięcia fałdu głosowego – chordektomii. 

 Cel: Ocena wyników jakości głosu u chorych po zabiegach tyreoplastyki medializującej. 

  Materiał i metody: W Klinice Otolaryngologii WUM wykonano dotychczas 8 zabiegów tyreoplastyki typu I z wszcze-
pieniem implantu silikonowego. Zabiegi przeprowadzono w znieczuleniu miejscowym. Sześć tyreoplastyk wykonano 
u chorych z jednostronnym porażeniem fałdu głosowego (JPFG), dwie – u chorych po zabiegach chordektomii laser-
owej z powodu raka fałdu głosowego T1a. 

  Wyniki: U żadnego pacjenta nie odnotowano komplikacji około- i pooperacyjnych. Wideostroboskopowe badanie 
kontrolne przeprowadzone po 1, 3, 6 i 12 miesiącach wykazało poprawę zwarcia fonacyjnego u wszystkich pacjen-
tów. Jakość głosu – zarówno w ocenie percepcyjnej (skala GRBAS), jak również na podstawie analizy akustycznej 
(częstotliwość podstawowa – F0, jitter, shimmer, NHR) – uległy znacznej poprawie, szczególnie u chorych z JPFG. U 
wszystkich pacjentów stwierdzono wydłużenie maksymalnego czasu fonacji. Samoocena jakości głosu – na pod-
stawie kwestionariusza Voice Handicap Index – uległa znacznej poprawie. 

  Wnioski: Wśród pacjentów z niewydolnością głośni nie wszyscy chorzy odnoszą korzyści z leczenia rehabilitacyjnego. Tyreo-
plastyka medializująca pozostaje standardową procedurą w trwałej poprawie jakości głosu w tej grupie chorych.

SŁOWA KLUCZOWE:   tyreoplastyka, porażenie fałdu głosowego, chordektomia, niewydolność głośni, jakość głosu

ABSTRACT:   Introduction: Medialization thyroplasty (type I) is surgical procedure performed on the thyroid cartilage. The major 
indication for this surgery is significant glottis insufficiency due to unilateral vocal fold paresis. However the proce-
dure is also performed after vocal fold resections during cordectomy. 
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WPROWADZENIE

Niewydolność głośni (glottic insuffience) polega na braku zwar-
cia brzegów fałdów głosowych w trakcie fonacji. Towarzyszy jej 
niepożądany przepływ strumienia powietrza w trakcie tworzenia 
tonu podstawowego. Powstający w takich warunkach głos jest 
cichszy, słabszy, z obecnym powietrzem, czasami szorstki. Dodat-
kowym uciążliwym objawem jest znacznie skrócony czas fonacji 
na pojedynczym wydechu, co przekłada się na większy wysiłek 
związany z tworzeniem głosu i towarzyszącą temu męczliwość 
w trakcie fonacji. Objawy nasilone są tym bardziej, im większa 
jest niewydolność głośni. Nieprawidłowy głos wpływa znaczą-
co na pogorszenie jakości życia wśród tych chorych, co zostało 
potwierdzane w licznych badaniach. Problem niewydolności 
głośni dotyczy przede wszystkim pacjentów z jednostronnym 
porażeniem fałdu głosowego (JPFG) ustawionego w pozycji in-
nej niż pośrodkowa [1, 2]. Wśród przyczyn porażenia dominu-
ją te obwodowe, związane z uszkodzeniem nerwu krtaniowego 
wstecznego. Rzadziej powodem JPFG są wysokie uszkodzenia 
nerwu błędnego z powodu patologii nowotworowych podstawy 
czaszki, zmian urazowych tego regionu oraz guzów przestrzeni 
przygardłowej.JPFG wynika głównie z uszkodzenia nerwu krta-
niowego wstecznego. Częstym powodem urazów tego nerwu są 
działania jatrogenne, w tym zabiegi strumektomii, operacje to-
rakochirurgiczne i kardiochirurgiczne oraz zabiegi na odcinku 
szyjnym kręgosłupa.

W rzadkich przypadkach przyczyną unieruchomienia fałdu 
głosowego jest patologia stawu pierścienno-nalewkowego. Sto-
sunkowo dużą grupę chorych z niewydolnością głośni stanowią 
pacjenci z zanikiem lub ubytkiem tkanek fałdów głosowych 
wynikających ze zmian wstecznych związanych z procesami 
starzenia, ubytkami po zabiegach chordektomii we wczesnych 
stadiach raka głośni, a także z różnego rodzaju bliznami czy 

rowkami fałdów głosowych. Leczenie ma w tej sytuacji na celu 
zmniejszenie niedomykalności na poziomie głośni w czasie fo-
nacji. Wśród stosowanych metod wyróżniamy rehabilitację fo-
niatryczną i logopedyczną, laryngoplastykę iniekcyjną oraz za-
biegi tyreoplastyki medializującej. Największa niedomykalność, 
a tym samym największe nasilenie dysfonii, występuje u chorych 
z porażeniem fałdu głosowego oraz po zabiegach chordektomii 
z całkowitym usunięciem mięśnia głosowego lub chordektomii 
poszerzonej – typów IV i V wg klasyfikacji Europejskiego To-
warzystwa Laryngologicznego, ELS (European Laryngological 
Society) [3]. Wśród tych pacjentów zastosowanie rehabilitacji 
głosu jest zawsze niezbędne w początkowe fazie leczenia, lecz 
rzadko wystarcza jako jedyna metoda terapii. Medializacja fał-
du głosowego za pomocą laryngoplastyki iniekcyjnej pozwala 
w JPFG jedynie na czasową poprawę jakości głosu. Ze względu 
na brak mięśnia głosowego, który mógłby zostać przemieszczo-
ny przez wstrzykiwany materiał, u chorych po chordektomiach 
typów IV i V nie są zalecane zabiegi iniekcyjne [4]. W obu gru-
pach chorych zasadne jest wykonanie permanentnego zabiegu 
medializującego z zastosowaniem implantu wszczepianego od 
zewnątrz – tyreoplastyki typu I.Tyreoplasyka typu I, określana 
również medializującą, jest procedurą chirurgiczną przeprowa-
dzaną na szkielecie krtani (laryngeal framework surgery). Roz-
propagowana została w latach 70. XX w. przez Ischiki [2]. Zabieg 
wykonywany jest z założenia w znieczuleniu miejscowym, po-
nieważ efekt poprawy głosu sprawdzany jest w czasie operacji. 
Można go wykonać u każdego pacjenta ze znaczną i stałą nie-
wydolnością głośni, który chce uzyskać trwałą poprawę głosu 
przy zastosowaniu jednej procedury. W celu medializacji fałdu 
głosowego używane są różne materiały, których zastosowanie 
zależy od preferencji i doświadczania chirurga. Są to:

• ręcznie przygotowywane implanty z bloku silikonu 
medycznego,

 The aim: The evaluation of voice results in patients after medialisation throplasty. 

  Material and methods: In Otolaryngology Department of Medical University of Warsaw there were performed so far 
8 thyroplasty procedures under local anaesthesia with implantation of medical silicon protesis. 6 patients had unilat-
eral vocal fold paresis and the rest two underwent in the past laser cordectomy due to T1a vocal carcinoma. 

  Results: There were no complications during and post the surgery. The follow up examination in 1st , 3rd, 6th i 12th 
months postoperatively revealed for all patients significant improvement of glottal closure in laryngeal videostrobos-
copy. The voice quality improved both in perceptual evaluation (GRBAS scale) and acoustic analysis (F0, jitter, shim-
mer, NHR) in both patients groups. However the rate of improvement was much more significant in group with uni-
lateral vocal fold paresis. In all patients the maximum phonation time (MPT) increased. The self-evaluation of voice 
quality with Voice Handicap Index questionnaire confirmed also individual improvement. 

  Conclusions: The speech rehabilitations is not successful in each patient with glottis insufficiency. The medialisation 
thyroplasty remains the standard procedure for permanent improvement of voice quality in those cases. 

KEYWORDS:  thyroplasty, unilateral vocal fold paralysis, cordectomy, glottis insufficiency, voice quality
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• taśmy z Goretexu,
• implanty tytanowe,
• fabrycznie opracowane implanty z silikonu.

MATERIAŁ I METODY

W Klinice Otolaryngologii WUM od maja 2015 do czerw-
ca 2016 roku wykonano osiem zabiegów tyreoplastyki typu 
I. Wśród zakwalifikowanych do operacji pacjentów – sześciu 
miało niewydolność głośni z powodu JPFG, u pozostałych 
dwóch w przeszłości wykonano chordektomię laserową typu 
IV z powodu raka fałdu głosowego T1a. 

Wszystkie zabiegi przeprowadzano w znieczuleniu miejsco-
wym. Przed operacją chorzy otrzymywali premedykację z do-
rmicum oraz jedną dawkę sterydu iv. Tkanki szyi znieczulano 
nasiękowo 1-procentową lidokainą z adrenaliną. Poziome cięcie 
na szyi wykonywano na wysokości dolnego brzegu chrząstki 
tarczowatej. Za pomocą frezy wycinano w niej okienko na wy-
sokości fałdu głosowego o standardowych wymiarach – 6x12 
mm dla mężczyzn i 5x10 mm dla kobiet (Ryc. 1a). W miejsce 

okna w chrząstce dopasowywano przygotowany z bloczka si-
likonu medycznego implant, który przemieszczał przyśrod-
kowo tkanki fałdu głosowego – u chorych z JPFG, lub bliznę 
tkankową po usuniętym fałdzie – u chorych po chordektomii 
(Ryc. 1b). Wielkość implantu dopasowano, wykonując próbne 
medializacje z oceną jakości głosu chorego. Jednocześnie – za 
pomocą fiberoskopu wprowadzanego przez nos pacjenta na 
czas zabiegu – sprawdzano zwarcie głośni w czasie fonacji. Po 
założeniu właściwego implantu zaszywano tkankę podskórną 
i skórę (Ryc. 2). W okresie pooperacyjnym stosowano antybio-
tyk p.o. (do 7 dni) oraz zalecano unikanie wysiłku głosowego, 
tj. krzyku, śpiewu, a także fizycznego, głównie podnoszenia 
i noszenia ciężarów (przez około 2 tygodnie).

Wszyscy chorzy przed operacją mieli wykonane badanie wideola-
ryngostroboskopowe przy użyciu sztywnego endoskopu z zamon-
towaną na jego końcu kamerą 70° (Xion Endo STROBE, Berlin, 
Germany), którego celem była ocena niewydolności głośni, rucho-
mości fałdu głosowego po stronie zdrowej oraz wykluczenie innej, 
współistniejącej patologii krtani. Jakość głosu oceniano w badaniu 
percepcyjnym, na podstawie skali GRBAS zaproponowanej przez 

Tab. I. Dane demograficzne operowanych pacjentów.

PACJENCI WIEK PŁEĆ PRZYCZYNA NIEWYDOLNOŚCI GŁOŚNI REHABILITACJA 
GŁOSU

AUGMENTACJA FAŁDU 
GŁOSOWEGO

CZAS TRWANIA 
NIEWYDOLNOŚCI GŁOŚNI

1. 43 M JPVG – usunięcie nerwiaka nerwu błędnego Tak Nie 6 lat

2. 60 M Chordektomia typu IV Tak Tak (tłuszcz) 3 lata

3. 45 M JPVG – usunięcie gruczolaka przytarczycy Tak Nie 5 lat

4. 63 M Chordektomia typu IV Tak 4 lata

5. 81 K JPVG – idiopatyczne Tak Nie 6 lat

6. 46 M JPVG – operacja łuku aorty Tak Nie 4 lata

7. 66 M JPVP – usunięcie przyzwojaka tętnicy szyjnej Tak Tak (tłuszcz, 
hydroksyapatyt wapnia)

6 lat

8. 44 M JPVG – usunięcie przyzwojaka otworu żyły 
szyjnej

Tak Nie 6 lat

Tab. II. Wyniki analizowanych parametrów jakości głosu u chorych przed zabiegiem tyreoplastyki.

PT GRBAS MPT (S) FO (HZ) JITTER (%) SHIMMER (%) NHR VHI VRQOL

1. G2 R1 B2 A2 S1 5,2 144 5,1 7,2 0,163 62 23

2. G2 R1 B2 A2 S1 7,9 135 15,3 14,7 0,642 81 34

3. G3 R2 B3 A2 S2 4,0 138 5,7 26,0 0,476 36 20

4. G2 R2 B3 A1 S1 5,2 183 3,8 7,7 0,157 28 18

5. G3 R2 B3 A3 S2 3,9 * * * * 99 44

6. G3 R2 B3 A2 S2 10,6 197 19,4 5,5 0,34 62 32

7. G2 R2 B2 A1 S1 11,9 185 2,55 3,76 0,218 56 29

8. G3 R3 B3 A2 S2 3,0 143 4,05 11,437 0,305 75 33
* Niemożliwa analiza akustyczna głosu 
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składa się z 30 pytań. Na każde z nich można udzielić jednej odpo-
wiedzi: 0 – nigdy, 1 – rzadko, 2 – czasami, 3 – często, 4 – zawsze. 
Sumaryczna ilość punktów może wynieść od 0 do 120. Im większa 
ilość uzyskanych punktów, tym gorsza jakość głosu. VHI ≤30 odpo-
wiada niewielkiemu upośledzeniu jakości głosu, 31–60 – umiarko-
wanemu, 61–90 – ciężkiemu, a 91–120 – bardzo ciężkiemu. Kwe-
stionariusz VRQoL zawiera 10 pytań. Podobnie jak w przypadku 
kwestionariusza VHI, na każde pytanie można udzielić jednej od-
powiedzi: 1 – nigdy nie mam z tym problemu, 2 – mam mały pro-
blem, 3 – mam umiarkowany problem, 4 – mam duży problem, 5 
– już gorzej być nie może. Suma punktów może wynieść od 10 do 
50. Im większa ilość uzyskanych, tym gorsza jakość życia zależna 
od jakości głosu. Ponowną ocenę wszystkich parametrów wyko-
nywano u chorych w trakcie wizyt kontrolnych w odstępach 1, 3, 
6 i 12 miesięcy od operacji tyreoplastyki.

WYNIKI

Zabiegi tyreoplastyki medializującej wykonano u 8 chorych (7 
mężczyzn i 1 kobiety) w wieku od 43 do 81 lat (średnia wieku 
56 lat). Dane demograficzne pacjentów przedstawia tabela 1.

Hirano, gdzie poszczególne litery odpowiadają ocenianym cechom 
głosu: G – ogólnemu nasileniu chrypy, R – szorstkości głosu (zmia-
nom częstotliwości głosu), B – obecności powietrza w głosie (sły-
szalność przecieku powietrza w czasie fonacji), A – osłabieniu głosu 
i S – napięciu głosu. Każdy parametr głosu oceniany jest w skali od 
0 do 3 (0 – normalny, 1- nieznacznie nasilony, 2 – umiarkowanie 
nasilony, 3 – bardzo nasilony). U chorych wykonano również ba-
danie akustyczne z zastosowaniem programu Multi-Speech (Kay 
Elemetrics, Lincoln Park, NY). Nagrywano głos chorych w trakcie 
swobodnej fonacji głoski [a]. Na potrzeby badania w analizie jako-
ści głosu wykorzystano częstotliwość podstawową w Hz – Fo, jitter 
– zmienność częstotliwości (%), shimmer – zmienność amplitudy 
(%) i noise-to-harmonic ratio (NHR) – parametr oznaczający udział 
szumu w głosie. Ocenę aerodynamiczną głosu chorych wykonano 
poprzez określenie maksymalnego czasu fonacji – MPT (DiVAS, 
XION). Pacjent wykonywał trzy próby jak najdłuższej fonacji głoski 
[a] po głębokim wdechu oraz przy komfortowym natężeniu i gło-
śności. Poddano analizie najdłuższy uzyskany w sekundach MPT. 
Ponadto poproszono chorych o wypełnienie ankiet samooceny 
jakości głosu za pomocą kwestionariusza Voice Handicap Index – 
VHI i kwestionariusza oceny jakości życia zależnej od jakości gło-
su – Voice Related Quality of Life – VRQoL. Kwestionariusz VHI 

Tab. III. Wyniki analizowanych parametrów jakości głosu u chorych po zabiegu tyreoplastyki.

PT GRBAS MPT (S) FO (HZ) JITTER (%) SHIMMER (%) NHR VHI VRQOL OKRES 
OBSERWACJI 
(MIESIĄCE)

1. G1 R0 B0 A0 S0 14,8 109 0,51 4,1 0,102 24 18 12

2. G2 R1 B1 A1 S1 13,8 144 4,9 13,1 0,273 59 14 12

3. G1 R0 B1 A0 S0 24,5 153,5 1,2 3,4 0,148 2 10 12

4. G1 R1 B1 A0 S0 8,5 82 1,05 6,68 0,155 20 11 6

5. G2 R2 B1 A2 S2 17,3 125 2,26 10,09 0,25 64 27 6

6. G1 R1 B0 A0 S0 37,4 140 0,44 2,7 0,153 29 17 3

7. G1 R1 B0 A0 S0 18,4 134 0,49 1,39 0,146 22 15 1

8. G2 R2 B1 A1 S1 8,4 199 5,6 7,38 0,151 50 20 1

Tab. IV.  Zmiana wartości analizowanych parametrów jakości głosu u chorych po zabiegu tyreoplastyki.

PACJENT 
NR 1

PACJENT 
NR 2

PACJENT 
NR 3

PACJENT 
NR 4

PACJENT 
NR 5

PACJENT 
NR 6

PACJENT 
NR 7

PACJENT 
NR 8

ŚREDNIA ZMIANA 
PARAMETRÓW – DLA 
WSZYSTKICH PACJENTÓW

Zmiana MPT (s) ↑9,6 ↑5,9 ↑20,5 ↑3,3 ↑13,4 ↑26,8 ↑6,5 ↑5,4 ↑11,4

Zmiana Fo (Hz) ↓35 ↑9 ↑15,5 ↓101 ↓57 ↓51 ↑56 ↓23,4

Zmiana Jitter (%) ↓4,59 ↓10,4 ↓4,5 ↓2,75 ↓18,9 ↓2,06 ↑1,55 ↓5,95

Zmiana Shimmer (%) ↓3,1 ↓1,6 ↓22,6 ↓1,02 ↓2,7 ↓2,37 ↓4,057 ↓5,35

Zmiana NHR ↓0,061 ↓0,369 ↓0,328 ↓0,002 ↓0,187 ↓0,072 ↓0,154 ↓0,167

Zmiana VHI ↓38 ↓67 ↓34 ↓8 ↓35 ↓27 ↓41 ↓24 ↓34,25

Zmiana
VRQoL

↓5 ↓22 ↓8 ↓7 ↓33 ↓12 ↓14 ↓13 ↓14,25
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parametru jitter wahały się od 2,55% do 19,4% (średnia7,9%). 
Wartości parametru shimmer były podwyższone od 3,76% do 
26,0% (średnia 7,2%). Również wyniki samooceny jakości gło-
su wskazywały na znaczne jego upośledzenie. VHI badanych 
wynosił od 28 do 99 punktów (średnia 62,4), VRQoL – od 18 
do 44 punktów (średnia 29,1). Wyniki przedstawia tabela 2.

Przeprowadzone zabiegi tyreoplastyki u wszystkich pacjentów 
przebiegły bez powikłań. Żaden chory nie skarżył się na niedo-
godności związane z zabiegiem w znieczuleniu miejscowym.

W czasie wizyt kontrolnych wykonywano badanie VLS, które 
u wszystkich pacjentów uwidoczniło znaczną poprawę zwarcia 

U sześciu chorych przyczyną niewydolności głośni było JPVG. 
U pięciu z nich ustalono przyczynę porażenia, u chorej nr 5 nie 
znaleziono jej. U chorych nr 1, 7 i 8 porażenie spowodowane było 
wysokim uszkodzeniem nerwu błędnego. Dodatkowo u pacjenta 
nr 8 współistniało porażenie nerwów VII, IX oraz XII po tej sa-
mej stronie. Pacjenci nr 3 i 6 mieli porażenie nerwu krtaniowego 
wstecznego. Pacjenci nr 2 i 4 byli poddani w przeszłości chordek-
tomii laserowej typu IV z powodu raka fałdu głosowego. Czas 
trwania niewydolności głośni w badanej grupie wynosił od 3 do 
6 lat (średnia 5 lat). Wszyscy chorzy przeszli rehabilitację fonia-
tryczną i logopedyczną przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, pomi-
mo której jakość głosu pozostawała niesatysfakcjonująca. Trzech 
chorych miało wykonane w przeszłości zabiegi augmentacji fałdu 
głosowego z przejściową poprawą jakości głosu. 

U wszystkich pacjentów w badaniu wideostroboskopowym 
przed zastosowanym leczeniem operacyjnym stwierdzono 
znaczną niedomykalność głośni (Ryc. 3a i 3b). U obu pacjentów 
po chordektomiach (nr 2 i nr 4) oraz dwóch chorych z JPFG 
stwierdzono mechanizmy kompensacyjne z wytworzeniem 
pseudogłośni z udziałem fałdów przedsionka. Ruchomość fał-
du głosowego po zdrowej stronie we wszystkich przypadkach 
była prawidłowa. W ocenie odsłuchowej głosu chorych ogólny 
stopień chrypy (G) określono u czterech chorych jako umiar-
kowanie nasilony, u czterech jako znacznie nasilony. Obecność 
powietrza w głosie (B) u trzech pacjentów – jako umiarkowa-
nie nasiloną, a u pięciu – jako znacznie nasiloną. U wszystkich 
chorych MPT był krótszy od normy (20 sek.) i wynosił od 3,0 do 
11,9 sek., średnia 6,5 sek. Parametry analizy akustycznej głosu 
były nieprawidłowe u wszystkich chorych i znacznie odbiegały 
od norm. Wartości częstotliwości podstawowej były znacznie 
podwyższone dla chorych mężczyzn (135–197 Hz). Wartości 

Ryc. 1.  Zdjęcia śródoperacyjne z zabiegu tyreoplastyki: 1a. - widoczne wycięte okno w chrząstce tarczowatej po stronie lewej, 1b. - obraz po włożeniu silikonowej protezy 
medializującej.

Ryc. 2. Schemat poprzecznego przekroju krtani z włożoną protezą medializującą.
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głosowych oraz redukcję turbulentnego przepływu powietrza 
w czasie fonacji lub modyfikację wysokości głosu uzyskiwaną 
bez naruszenia błony śluzowej fałdów głosowych [2]. Funkcjo-
nalnego pogrupowania technik tyreoplastyk dokonał Isshiki 
w 1974 roku, a przez kolejne lata zostały one szeroko rozpro-
pagowane [1]. W 2001 roku European Laryngological Society 
zaproponowała własny funkcjonalny podział metod chirur-
gicznych na szkielecie krtani [2]. Tyreoplastyka medializują-
ca (typ I) jest najczęściej wykonywaną procedurą na szkiele-
cie krtani. Nadrzędnym celem zabiegu jest uzyskanie pełnego 
zwarcia fonacyjnego na poziomie głośni, a przez to poprawa 
jakości głosu pacjenta, wydłużenie maksymalnego czasu fonacji 
i zmniejszenie wysiłku związanego z tworzeniem głosu. Auto-
rzy opisują różne materiały wykorzystywane do medializacji 
fałdu głosowego, nie ma jednak rzetelnych prac porównujących 
wyniki uzyskane przy użyciu różnych implantów [5]. Pierwot-
nie powszechnie akceptowanym wskazaniem do tyreoplastyki 
medializującej była niewydolność głośni w JPFG. Obecnie nie-
liczni autorzy przedstawiają zastosowanie technik medializacji 
u chorych po chordektomiach laserowych [4]. Wyniki uzyski-
wane tą samą metodą operacyjną w obu grupach chorych nie 
mogą być porównywane. U chorych z JPFG, pomimo atrofii 
porażonych mięśni, obecna jest masa tkankowa mięśnia gło-
sowego, blaszka właściwa oraz nabłonek na powierzchni fałdu 
głosowego, które po właściwym przemieszczeniu do linii po-
środkowej pozwalają na odtworzenie prawidłowych warunków 
zwarcia w trakcie fonacji. Jednak nawet po zabiegu medializacji 

fonacyjnego (Ryc. 4a, 4b). W tabeli 3 zaprezentowane zosta-
ły wyniki jakości głosu u chorych po leczeniu tyreoplastyką 
medializującą w najpóźniejszym dostępnym okresie od zabie-
gu. Na podstawie oceny odsłuchowej ogólny stopień nasile-
nia chrypki (G) u pięciu chorych oceniono jako nieznaczny, 
a u trzech – jako umiarkowany. Obecność powietrza w gło-
sie (B) u trzech chorych była w normie, u pięciu nieznacznie 
nasilona. MPT u wszystkich pacjentów uległ wydłużeniu. 
Wartość przyrostu MPT wynosiła od 3,3 do 26,8 sek. (śred-
nia 11,4 sek.). Dwóch chorych uzyskało MPT przekraczający 
20 sek. W analizowanych parametrach akustycznych głosu 
chorych po operacji uzyskano zmniejszenie wartości Fo śred-
nio o 23,4 Hz oraz znaczne obniżenie wartości parametrów 
jitter i shimmer (jitter o wartości od 2,06% do 18,9%, średnia 
wartość obniżenia 5,9%; shimmer o 1,6% do 22,6%, średnia 
wartość obniżenia 5,3%). Po zastosowanym leczeniu chorzy 
znacznie lepiej oceniali jakość swojego głosu, wartość VHI 
zmniejszyła się średnio o 34,2 pkt (zakres obniżenia VHI: 8–67 
pkt). Poprawa jakości głosu wpłynęła pozytywnie na jakość 
życia chorych zależną od głosu. VRQoL zmniejszył się śred-
nio o 14,2 pkt (zakres obniżenia VRQoL: 5–22 pkt). Tabela 4.

OMÓWIENIE

Chirurgia na szkielecie krtani (laryngeal framework surgery / 
thyroplasty) ma na celu poprawę zwarcia fonacyjnego fałdów 

Ryc. 3. Badanie VLS chorego z JPVG przed zabiegiem tyreoplastyki: 3a. – obraz w trakcie swobodnego oddychania, 3b. – obraz w trakcie fonacji.
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lizującej prezentowane przez różnych autorów zachęcają do 
stosowania tej procedury zarówno u chorych z JPFG, jak rów-
nież u pacjentów po chordektomiach w celu trwałej poprawy 
jakości głosu i życia. W przeciwieństwie do laryngoplastyki 
iniekcyjnej, która musi być powtarzana z uwagi na resorbcję 
wstrzykiwanego materiału, tyreoplastyka jest jednym i perma-
nentnym zabiegiem [13]. 

Część autorów proponuje, by poza procedurą medializacji 
fałdu głosowego, wykonać również zabieg przywiedzenia na-
lewki, szczególnie u chorych z dużą niedomykalnością głośni. 
Dostępne prace porównujące wyniki tylko po medializacji oraz 
po medializacji połączonej z przywiedzeniem nalewki nie wy-
kazują jednak istotnych różnic w poprawie parametrów jakości 
głosu między obiema grupami pacjentów [5, 14].

PODSUMOWANIE

Leczenie chorych z niewydolnością głośni jest procesem dłu-
gim, a pacjenci powinni mieć świadomość, że mogą nie odnieść 
korzyści z leczenia rehabilitacyjnego. Wówczas należy brać pod 
uwagę inne metody postępowania. Obecnie wydaje się, że chi-
rurgiczne leczenie niewydolności głośni powinno być rozwa-
żane na znacznie wcześniejszych etapach obserwacji chorych. 
Tyreoplastyka medializująca pozostaje standardową procedu-
rą w niewydolności głośni dla trwałej poprawy jakości głosu.

nie można liczyć na prawidłową amplitudę drgań porażonego 
fałdu głosowego oraz symetrię drgań, ale przesunięcie brzeżne 
jest zazwyczaj obecne po stronie porażonej. Przy uzyskanych 
optymalnych warunkach medializacji parametry oceniające 
głos mogą powrócić do normy, a chorzy oceniają swój głos jako 
zupełnie prawidłowy, mówiąc o nim, że brzmi „jak wcześniej”. 
Wielu autorów w swoich pracach potwierdza poprawę samo-
oceny jakości głosu w kwestionariuszu VHI po tyreoplastyce 
[5–7]. Jeszcze więcej badań wykazuje wzrost MPT u chorych 
z JPFG po medializacji, który wydaje się właściwym i zarazem 
obiektywnym parametrem oceniającym zmniejszenie niewy-
dolności na poziomie głośni w czasie fonacji [5, 6, 8–12]. Część 
autorów prezentuje również poprawę w parametrach analizy 
akustycznej, głównie Fo, jitter i shimmer [6, 9–12]. U chorych 
po chordektomii typu IV nie ma żadnej masy tkankowej poza 
blizną na chrząstce tarczowatej, a więc przemieszczana przy-
środkowo tkanka ma na celu poprawę warunków do zwarcia 
fonacyjnego, dzięki czemu wydłuży się MPT i zmniejszy się 
męczliwość związana z fonacją, ale jakość głosu, ze względu 
na sztywność bliznowatych tkanek, nigdy nie będzie prawi-
dłowa [4]. Remacle i wsp. podkreślają ponadto, że tyreoplasty-
ka po chordektomii jest znacznie trudniejsza technicznie niż 
u chorych z JPFG [4]. W naszym badaniu oboje pacjentów po 
chordektomii (nr 2 i nr 4), po tyreoplastyce uzyskało poprawę 
MPT i parametrów akustycznych, ale efekt nie był tak znaczący 
jak u chorych z JPFG. Podobne wyniki przedstawiają Remacle 
i wsp.[4].Wyniki oceny jakości głosu po tyreoplastyce media-

Ryc. 4. Badanie VLS tego samego chorego 6 miesięcy po tyreoplastyce medializującej: 4a. - swobodny oddech, 4b. – fonacja.
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