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StreSzczenie:    Wstęp: W terapii raka głośni, oprócz wskazań z zakresu chirurgii endoskopowej, należy uwzględnić pooperacyjną jakość 
głosu. Endoskopowa chordektomia laserowa CO2 pozwala na radykalne usunięcie zmiany nowotworowej z zachowaniem 
oddechowej, obronnej i fonacyjnej funkcji krtani. 

  cel: Celem pracy jest ocena percepcyjna i akustyczna głosu u chorych po endoskopowej chordektomii laserowej CO2 III–Va 
typu z powodu raka głośni. 

  Materiał i metoda: Badaniem objęto grupę 30 mężczyzn z rakiem głośni po endoskopowej chirurgii laserowej CO2. 
U 13 (43%) wykonano chordektomię typu III, u 6 (20%) – typu IV, u 11 (37%) – typu Va. Ocenę jakości głosu przeprowadzono pół 
roku po operacji. Grupę kontrolną, liczącą 30 osób, stanowili zdrowi mężczyźni w tym samym wieku. W ocenie percepcyjnej 
głosu zastosowano skalę GRBAS. W ocenie akustycznej głosu wykorzystano oprogramowanie Diagnoscope Specjalista. 
Wykonano spektrografię wąskopasmową, analizowano wartość maksymalnego czasu fonacji (MPT). 

  Wyniki: W grupie operowanych pacjentów głos w skali GRBAS klasyfikowano jako: G1R1B0A0S0 w III typie, G1R1B1A1S2 
w IV typie oraz G2R1B1A0S3 w Va typie chordektomii. W ocenie akustycznej głosu najwyższe wartości F0, Jitter, Shimmer 
i NHR rejestrowano w Va typie chordektomii, jak również stwierdzono obecność licznych składowych nieharmonicznych 
w spektrografii wąskopasmowej oraz skrócenie MPT.

  Wnioski: Pooperacyjna jakość głosu zależy od typu chordektomii laserowej. W ocenie percepcyjnej typy IV i Va chordektomii 
powodują nasilenie dysfonii pooperacyjnej. Parametry oceny akustycznej głosu po chordektomii ulegają podwyższeniu wraz 
z rozległością zabiegu. Obecność składowych nieharmonicznych w spektrografii wąskopasmowej wzrasta wraz z rozległością 
wykonanej chordektomii, podobnie jak skrócenie MPT. Zachowanie spoidła przedniego w chordektomii poprawia jakość 
głosu w ocenie percepcyjnej i akustycznej.

SłoWa kluczoWe:  analiza akustyczna głosu, chordektomia laserowa, jakość głosu, rak głośni

abStract:   introduction: Treatment of glottis cancer, despite oncological safety, should consider postoperative voice quality. CO2 laser 
endoscopic cordectomy allows radical removal of the tumor while maintaining respiratory, defensive and phonatory functions. 

  the aim: The aim of the study is perceptual and acoustic evaluation of voice in patients after endoscopic CO2 III-Va laser 
cordectomy due to glottis cancer. 

  Material and method: The study included 30 men after CO2 cordectomy. 13 (43%) patients underwent type III cordectomy, 
6 (20%) – type IV; 11 (37%) – type Va. Voice quality has been assessed 6 months after the surgery. Control group included 
30 healthy men of the same age. GRBAS scale has been used in perceptual evaluation of voice. Acoustic analysis has been 
performed using DiagnoScope Specjalista software. Narrowband spectrography and Maximum Phonation Time (MPT) 
measure has been performed. 

  results: In study group, voice has been classified as G1R1B0A0S0 after type III cordectomy; as G1R1B1A1S2 in type IV and as 
G2R1B1A0S3 in type Va. Acoustic evaluation revealed the highest values of F0, Jitter, Shimmer and NHR after Va cordectomy as 
well as non-harmonic components in narrowband spectrography and reduction of MPT. 
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www.otolaryngologypl.com24

oryginalny artykuł / original article

Skróty

MPT – maksymalny czas fonacji

WStęp

W terapii raka krtani, obok wskazań z zakresu chirurgii onkologicznej, 
należy uwzględnić pooperacyjną jakość głosu. Wczesna diagnostyka 
raka głośni jest wskazaniem do operacji częściowych, które pozwa-
lają na radykalne usunięcie zmiany nowotworowej z zachowaniem 
podstawowych funkcji krtani: oddechowej, obronnej i fonacyjnej.

Częstym pytaniem pacjentów przed operacją jest możliwość posłu-
giwania się głosem po zabiegu. Chirurg powinien poinformować 
pacjenta o spodziewanej jakości głosu po zastosowanym leczeniu. 
Jakość głosu po zabiegu zależy od typu wykonanej chordektomii, 
związanej z rozległością zmiany nowotworowej w obrębie głośni, 
oraz od wytworzonych mechanizmów kompensacji fonacyjnej. 
Szczególny postęp w leczeniu raka głośni stanowi rozwój chirurgii 
rekonstrukcyjnej, której celem jest zachowanie czynności fonacyj-
nej, i bezpieczeństwo onkologiczne. W ocenie jakości głosu stoso-
wane są metody percepcyjne oraz obiektywne, do których należą: 
ocena w skali GRBAS oraz ocena akustyczna głosu.

cel

Celem niniejszej pracy jest ocena percepcyjna oraz akustyczna 
głosu u chorych po endoskopowej chordektomii laserowej CO2 
III–Va typu z powodu raka głośni.

Materiał i MetoDa

Badaniem objęto grupę 30 mężczyzn – I grupa, operowanych 
w Klinice Otolaryngologii UMB w latach 2010–2018 i diagnozo-
wanych w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB. 
Wiek pacjentów wahał się od 61 do 72 lat i wynosił średnio 67 lat. 
Były to osoby: palące papierosy, bez obciążenia zawodowego gło-
su i schorzeń pulmonologicznych, alergicznych i gastrycznych. 
U 13 (43%) wykonano chordektomię laserową typu III, u 6 (20%) 
– typu IV, u 11 (37%) – typu Va. U operowanych pacjentów tra-
cheotomia nie była wymagana. Ocenę jakości głosu pacjentów 
przeprowadzono po 6 miesiącach od operacji. Grupę kontrolną 
– II grupa – stanowili mężczyźni w wieku od 37 do 76 lat. Średnia 
wieku wynosiła 64 lata. Były to osoby: z głosem eufonicznym, bez 
obciążenia zawodowego głosu oraz schorzeń pulmonologicznych 
i gastrycznych, palące papierosy.

W ocenie jakości głosu zastosowano standaryzowaną percepcyj-
ną skalę GRBAS, zaproponowaną przez Japońskie Towarzystwo 
Logopedów i Foniatrów, oceniającą: stopień nasilenia chrypki 
– G (Grade), szorstkość głosu – R (Roughness), głos chuchający 
– B (Breathiness), asteniczny – A (Asthenicity) czy napięty – S (Strain). 
Stopień nasilenia parametrów określono w skali 0–3, gdzie 
0 oznacza głos fizjologiczny (eufoniczny), 1 – nieznaczne nasile-
nie objawów, 2 – umiarkowane, 3 – znaczne.

Analizę akustyczną głosu przeprowadzono z wykorzystaniem opro-
gramowania DiagnoScope Specjalista f. DiagNova Technologies. 
Badanie przeprowadzono podczas fonacji samogłoski „a”, wypo-
wiadanej dwukrotnie w izolacji w odstępach 1 sekundy. Badanie 
przeprowadzono w pomieszczeniu o ograniczonym czasie pogło-
su oraz poziomie tła akustycznego, z wykorzystaniem mikrofonu 
SM86 firmy Shure, oddalonego o 10 cm od ust badanego w trakcie 
rejestracji próbek głosu. Analizowano wartości parametrów: F0, 
Jitter, Shimmer, NHR. Wykonano spektrografię wąskopasmową. 
Analizowano wartość maksymalnego czasu fonacji (MPT).

W ocenie statystycznej wartości wyników obiektywnych zastoso-
wano jednoczynnikową analizę wariancji.

Wyniki

W I grupie pacjentów w ocenie jakości głosu z zastosowaniem skali 
GRBAS: u 13 (43%) chorych (III typ chordektomii) rejestrowano 
głos klasyfikowany jako G1R1B0A0S0, u 6 (20%) (IV typ chordektomii) 
jako G1R1B1A1S1, u 11 (37%) (Va typ chordektomii) jako G2R1B1A0S3.

W II grupie osób głos klasyfikowano jako G0R0B0A0S0 (Ryc. 1.). 
W I grupie u 13 (43%) chorych operowanych metodą chordektomii 
III typu wartość F0 wynosiła średnio 138 Hz, Jitter – 0,6%, Shim-
mer – 10%, NHR – 7,5%. MPT wynosił średnio 11 sek.

U 6 (20%) chorych operowanych metodą chordektomii IV typu 
wartość F0 wynosiła średnio 167 Hz, Jitter – 0,75%, Shimmer 
– 24%, NHR – 11%. MPT wynosił średnio 5,6 sek. U 11 (37%) pa-
cjentów po chordektomii typu Va wartość F0 wynosiła średnio 
180 Hz, Jitter – 1,1%, Shimmer – 11%, NHR – 21%. MPT wynosił 
średnio 4,8 sek. (Ryc. 2.).

W I grupie pacjentów analiza spektrograficzna wykazała istnienie 
składowych harmonicznych w zakresie niskich i średnich pozio-
mów częstotliwości formantów oraz obecność składowych niehar-
monicznych w zakresie średnich i wysokich poziomów częstotli-
wości u 4 (13%) pacjentów po chordektomii IV typu i u 9 (30%) 
chorych po chordektomii typu V. 

  conclusions: Postoperative voice quality depends on the type of cordectomy. Perceptual assessment indicates that type 
IV and Va cordectomy cause intensification of voice disorders. Parameters of acoustic evaluation increase with the extent 
of the procedure. The presence of non-harmonic components in narrowband spectrography increases with the extent of 
cordectomy, such as the reduction of MPT. Preservation of anterior commissure influences good voice quality in perceptual 
and acoustic assessment.

keyWorDS:  glottis cancer, laser cordectomy, voice acoustic analysis, voice quality 



25OtOlaryngOl POl 2020; 74 (3): 23-28

oryginalny artykuł / original article

wykonanej chordektomii [5]. Podobne wyniki uzyskali Hong et 
al. [1], stosując ocenę percepcyjną i akustyczną głosu u chorych 
leczonych operacyjnie i radioterapią. Wyniki jakości głosu z uży-
ciem skali GRBAS różniły się istotnie statystycznie w analizowa-
nych grupach chorych, podobnie jak wartości parametrów oceny 
akustycznej F0, Jitter, Shimmer, NHR. Natomiast MPT był dłuższy 
w grupie operowanych pacjentów. Radioterapia wczesnego raka 
głośni dawała dobre rezultaty w ocenie parametrów jakości gło-
su. Metoda radioterapii jest wybierana, gdy priorytetem jest dobra 
pooperacyjna fonacja. Okresowe pogorszenie głosu jest spowodo-
wane narastającym obrzękiem fałdów głosowych po naświetlaniu 
[7, 8]. Zastosowanie lasera CO2 nie powoduje obrzęków poopera-
cyjnych fałdów głosowych czy nekrozy tkanek. Według Hamzany 
et al. [9], wadami radioterapii w leczeniu raka głośni są: długi okres 
leczenia, występujący stan zapalny struktur krtani, suchość błony 
śluzowej górnych dróg oddechowych oraz wysoki koszt stosowa-
nej terapii. Zalety stanowią: wysoki wskaźnik wyleczeń oraz dobra 
jakość głosu. Zdaniem Mehel et al. [10], Remacle et al. [11], Gan-
dhi et al. [12] oraz Xu et al. [13], wadą chirurgii laserowej CO2 jest 
trwałe pogorszenie głosu, zaś zaletami są: szybszy proces gojenia, 
niższe koszty i krótszy okres stosowanej terapii oraz eliminacja ne-
gatywnych skutków napromieniowania. Zdaniem Kishimoto [14] 
oraz Xu et al. [15], jakość głosu pacjentów po chordektomii la-
serowej CO2 staje się stabilna po 6 miesiącach po operacji. 
W analizowanej grupie chorych oceny jakości głosu dokonywano 
po 6 miesiącach po zabiegu, co jest zgodne z zaleceniami autorów. 

Wynikiem chordektomii laserowej jest tworzenie się blizn poopera-
cyjnych, usztywniających fałdy głosowe, oraz pooperacyjny ubytek 
tkanek w obrębie głośni [16]. Przebudowa morfologiczna w obrę-

W II grupie – kontrolnej – u 27 (90%) osób rejestrowano głos klasyfi-
kowany w skali GRBAS jako G0R0B0A0S0, u 3 (10%) – jako G0R0B0A1S0. 
W II grupie u 30 (100%) osób wartość F0 wynosiła średnio 135 Hz, 
Jitter – 0,62%, Shimmer – 6,4%, NHR – 3,7%. MPT wynosił śred-
nio 22 sek. (Ryc. 3. i 4.).

W II grupie u 27 (90%) badanych stwierdzono obecność składo-
wych harmonicznych w zakresie niskich i wysokich poziomów 
częstotliwości formantów. U 3 (10%) osób obok składowych har-
monicznych w zakresie niskich i średnich poziomów częstotliwo-
ści rejestrowano składowe nieharmoniczne w zakresie wysokich 
częstotliwości (Ryc. 5.). U żadnego z pacjentów nie zaobserwowa-
no wznowy procesu nowotworowego.

DySkuSja

Radioterapia oraz chordektomia laserowa są stosowane w lecze-
niu raka głośni o niskim stopniu zaawansowania klinicznego [1]. 
Metody terapii, oprócz bezpieczeństwa onkologicznego, powin-
ny uwzględniać fizjologiczne funkcje krtani: oddechową, obron-
ną i fonacyjną [2, 3, 4]. Jakość głosu po leczeniu raka głośni jest 
kluczowa dla pacjenta i należy się z nią liczyć wybierając metodę 
terapii [5]. Według Del Mundo et al. [6], jakość głosu po radiote-
rapii jest lepsza niż po leczeniu endoskopowym z użyciem lase-
ra. Ocena percepcyjna głosu z wykorzystaniem skali GRBAS po 
chordektomii laserowej typu I i II, dokonana przez Tomifuji [5], 
wskazywała na efekt głosowy podobny jak w radioterapii, natomiast 
po chordektomii IV i V typu głos po chordektomii był gorszy niż 
po radioterapii. Zdaniem autora, jakość głosu zależy od rodzaju 

ryc. 1.  Parametry skali GRBAS w I i II grupie pacjentów.

ryc. 2.  Średnie wartości analizowanych parametrów akustycznych w I i II grupie pacjentów.



www.otolaryngologypl.com26

oryginalny artykuł / original article

kompensacyjne zwarcie fonacyjne z udziałem fałdów przedsionko-
wych, co wpływa na zmianę parametrów oceny akustycznej głosu 
w postaci wzrostu wartości parametrów F0, Jitter, Shimmer [17]. 
W analizowanej grupie chorych stwierdzono również istotne skró-
cenie MPT, szczególnie w grupie 11 chorych, u których wykonano 
chordektomię typu Va. Skrócenie wartości MPT po chordektomii 
laserowej rejestrował Laoufi et al. [18]. 

Według Lee et al. [3], wartość MPT i parametry akustyczne głosu 
po chordektomii laserowej z powodu raka głośni były zbliżone do 
wartości normatywnych. Zdaniem Osuch-Wójcikiewicz et al. [19], 
wycięcie spoidła przedniego utrudnia wykształcenie mechanizmu 
kompensacji fonacyjnej i powoduje gorszą jakość pooperacyjną 
głosu. Według Ma et al. [20], Mandelson et al. [21] oraz Manelli et 
al [22], jakość głosu po chordektomii laserowej CO2 jest lepsza niż 
po klasycznej chordektomii z powodu szybszego gojenia się rany 
pooperacyjnej po użyciu lasera. W analizowanej grupie chorych 
usunięcie spoidła przedniego – chordektomia typu Va, powodowało 
pogorszenie jakości głosu w ocenie percepcyjnej z zastosowaniem 
skali GRBAS i w ocenie akustycznej głosu oraz wydłużenie maksy-
malnego czasu fonacji MPT. 

W badaniach Krengli [23] i Peretti et al. [24] istotne statystycznie 
różnice wartości parametrów Jitter, Shimmer, NHR po chordektomii 
laserowej w porównaniu z grupą kontrolną występowały po chordek-
tomii III, IV i V typu. Autorzy nie rejestrowali istotnych statystycz-
nie różnic wartości parametrów oceny akustycznej po chordektomii 
laserowej I i II typu. Wartości nie różniły się istotnie statystycznie 
w porównaniu z grupą kontrolną. W analizowanej grupie pacjentów 
wartości parametrów akustycznych oraz MPT różniły się istotnie 
statystycznie w porównaniu z grupą kontrolną. Analiza spektro-
graficzna głosu u chorych z rakiem głośni, u których zastosowano 
IV i Va typ chordektomii, wykazała obecność licznych składowych 
nieharmonicznych w zakresie wysokich poziomów częstotliwości 
formantów. Podobne wyniki uzyskał Krengli et al. [23], analizując 
parametry akustyczne głosu u pacjentów po endoskopowej chor-
dektomii laserowej typów: II, III, IV i V. 

Niezadowalająca pooperacyjna jakość głosu po chordektomii lase-
rowej może być korygowana z zastosowaniem zabiegów medializa-
cyjnych, takich jak: techniki iniekcyjne, tyreoplastyki czy mediali-
zacja z wykorzystaniem płatów śluzowo-mięśniowych [25, 26, 27, 
28, 29]. W ocenie efektów endoskopowej chordektomii laserowej 
CO2 istotne znaczenia ma samoocena jakości głosu pooperacyj-
nego, dokonana przez pacjentów po zabiegu, o czym przekonuje 
w swoich badaniach wielu autorów [25, 30, 31].

WnioSki

1.  Pooperacyjna jakość głosu zależy od typu wykonanej endosko-
powej chordektomii laserowej;

2.  W ocenie percepcyjnej z zastosowaniem skali GRBAS typy IV 
i Va chordektomii powodują nasilenie dysfonii pooperacyjnej;

3.  Parametry oceny akustycznej głosu F0, Jitter, Shimmer, NHR ule-
gają podwyższeniu wraz z rozległością wykonanej chordektomii;

bie błony śluzowej fałdu głosowego pogarsza jakość głosu w ocenie 
percepcyjnej i akustycznej [5, 7, 17]. Jest to spowodowane brakiem 
pełnego zwarcia fonacyjnego głośni [17]. W analizowanej grupie 
chorych w ocenie percepcyjnej zaburzenia jakości głosu klasyfi-
kowane w skali GRBAS jako G2R1B1A0S3 były najbardziej nasilone 
u chorych po chordektomii laserowej typu Va. 

Ocena akustyczna głosu wykazała istnienie wysokiej wartości para-
metru F0 oraz Jitter, Shimmer i NHR u wszystkich chorych po chor-
dektomii laserowej, a szczególnie po chordektomii typu Va. Podobnie 
wysokie wartości parametrów akustycznych po zabiegu chordekto-
mii laserowej rejestrowali: Hong et al. [1], Djukic et al. [7] oraz Ta-
mura et al. [8].  Często po chordektomii laserowej obserwuje się 

ryc. 3.  Porównanie wartości MPT w I i II grupie pacjentów.

ryc. 4.  Jednoczynnikowa analiza wariancji MPT w I i II grupie pacjentów.

ryc. 5.  Spektrogram wąskopasmowy w I i II grupie pacjentów. A – u pacjenta po 
chordektomii IV typu (Grupa I). B – u pacjenta grupy kontrolnej (Grupa II).
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5.  Zachowanie spoidła przedniego w endoskopowej chordektomii 
laserowej nie powoduje istotnego podwyższenia parametrów 
jakości głosu w ocenie percepcyjnej i akustycznej.

4.  Obecność składowych nieharmonicznych w spektrografii wą-
skopasmowej wzrasta w IV i Va typie chordektomii wraz z istot-
nym skróceniem wartości MPT;
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