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StreSzczenie:    Wstęp: Endoskopowa chordektomia laserowa CO2 jest metodą leczenia raka krtani o lokalizacji w obrębie głośni, która za-
pewnia lepsze warunki fonacyjne w porównaniu z operacjami z dojścia zewnętrznego. Typ chordektomii (I–VI) zależy od roz-
ległości zmiany nowotworowej. 

  cel: Celem niniejszej pracy była klasyfikacja mechanizmów kompensacji fonacyjnej po chordektomii laserowej CO2 u chorych 
z zaawansowanym rakiem głośni z wykorzystaniem techniki HSDI.

  Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 30 mężczyzn (średnia wieku: 67 lat) operowanych w Klinice Otolaryngologii 
UMB w latach 2010–2018 i diagnozowanych w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB. Grupę kontrolną sta-
nowiło 30 mężczyzn (średnia wieku: 64 lat) bez zmian patologicznych w krtani. W leczeniu raka głośni stosowano chor-
dektomię laserową CO2 typu: III, IV i Va. Ocenę pooperacyjną przeprowadzono po 6 miesiącach od zabiegu. W wizualizacji 
krtani zastosowano HSDI. 

  Wyniki: Typ I kompensacji fonacyjnej występuje najczęściej u chorych po chordektomii typu III. Zaawansowany rak głośni, 
będący wskazaniem do chordektomii IV i V typu, prowadzi do hiperfunkcji nagłośniowej i fonacji z udziałem fałdów przed-
sionkowych, klasyfikowanej jako II i III typ kompensacji. W chordektomii typu IV najczęściej występuje I, rzadziej II typ kom-
pensacji fonacyjnej. 

  Wnioski: Typ kompensacji fonacyjnej zależał od zakresu resekcji głośni. Chordektomia rozszerzona o spoidło przednie 
i fragment przeciwległego fałdu (typ Va), rejestrowano hiperfunkcję nadgłośniową z udziałem fałdów przedsionkowych (typ 
II i III kompensacji fonacyjnej). Chordektomia przezmięśniowa, obejmująca część mięśnia głosowego (typ III), powodowała 
najczęściej I typ kompensacji fonacyjnej. W chordektomii III–Va typu w zaawansowanym raku głośni obserwowano: ograni-
czenie lub brak MW, zmniejszenie amplitudy oraz aperiodyczność drgań w badaniu HSDI.

SłoWa kluczoWe:  chordektomia, kompensacja fonacyjna, rak głośni, technika szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej

abStract:   introduction: CO2 laser endoscopic cordectomy is the method of laryngeal cancer treatment. The type of cordectomy (I–VI) 
depends on the extent of the tumor. Endoscopic laser surgery provides more satisfactory phonation conditions in comparison 
to open surgical procedures.

  the aim: The aim of the study was to classify phonatory compensation mechanisms after CO2 laser cordectomy using the HSDI.

  Material and methods: The study included 30 men treated and diagnosed at the Department of Otolaryngology and De-
partment of Clinical Phonoaudiology and Logopedics, Medical University of Bialystok. The control included 30 men with no 
pathological changes in the larynx. Type III, IV and Va CO2 laser cordectomy have been for glottis cancer treatment. Postopera-
tive evaluation has been conducted 6 months after the surgery. HSDI has been used in larynx visualization. 

  results: Type I compensation occurs most frequently in patients after type III cordectomy. Advanced glottis cancer, as an 
indication for type IV and V cordectomy, leads to epiglottic hyperfunction and phonation involving vestibular folds – type II 
and III compensation. Type IV compensation is most frequent in type IV cordectomy. 
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Wykaz SkrótóW

ELS – Europejskie Towarzystwo Laryngologiczne 
HS – kamera do zdjęć szybkich 
HSDI – technika szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej 
MW – fala śluzówkowa

WStęp

Rak krtani jest najczęstszym nowotworem złośliwym głowy i szyi 
[1, 2]. Występuje głównie u mężczyzn w 4.–5. dekadzie życia, pa-
lących papierosy i nadużywających alkoholu. Na etiologię raka 
krtani wpływa również praca w szkodliwych warunkach oraz cho-
roby współistniejące, np.: refluks żołądkowo-jelitowy, zakażenie 
wirusem HPV, brodawczaki krtani [1, 2, 3, 4, 5]. W wyborze me-
tody terapii istotną rolę odgrywa pooperacyjna jakość głosu [6]. 
W leczeniu wczesnego raka głośni stosuje się: metody chirurgicz-
ne, mikrochirurgię krtani (konwencjonalną lub przy użyciu lasera 
CO2) [7, 8, 9, 10] oraz radioterapię. Wskaźniki leczenia pacjentów 
z wczesnymi guzami głośni przy zastosowaniu lasera CO2 są zbli-
żone do wyników radioterapii [8, 11, 12, 13, 14], a wybór metody 
leczenia nowotworu krtani zależy od: rozpoznania histopatolo-
gicznego, stopnia zróżnicowania, umiejscowienia oraz rozległości 
nacieku nowotworowego [15, 16, 17, 18, 19, 20]. 

Endoskopowa chordektomia laserowa CO2 jest metodą zalecaną 
w leczeniu raka krtani o niskim stopniu zaawansowania kliniczne-
go (T1a, T1b, T2N0M0). Klasyfikacja endoskopowej chordekto-
mii laserowej wg ELS zmodyfikowanej w 2007 wyróżnia 9 typów 
chordektomii [7, 11, 21, 22]. Typ III polega na chordektomii prze-
zmięśniowej, obejmującej fałd głosowy częścią mięśnia głosowego 
(T1a), typ IV to całkowite usunięcie fałdu głosowego z mięśniem 
i ochrzęstną wewnętrzną chrząstki tarczowatej (T1a z naciekiem 
mięśnia głosowego), typ Va obejmuje dodatkowo spoidło przednie 
i fragment przeciwległego fałdu głosowego (T1a i T1b). 

Do zwarcia fonacyjnego po zabiegu chordektomii laserowej CO2 
może dochodzić między: blizną a zdrowym fałdem głosowym, fał-
dem przedsionkowym po stronie operowanej a zdrowym fałdem 
głosowym, fałdami przedsionkowymi, fałdami nalewkowo-nagło-
śniowymi (mechanizm sfinkterowy) [4, 23, 24].

cel pracy

Celem pracy była klasyfikacja mechanizmów kompensacji fonacyj-
nej po chordektomii laserowej CO2 u chorych z zaawansowanym 
rakiem głośni z wykorzystaniem techniki wizualizacyjnej HSDI.

Materiał i MetoDy

Grupę badaną – I grupa – stanowiło 30 mężczyzn w wieku od 
61 do 72 lat (średnia wieku: 67 lat). Osoby te były operowane 
w Klinice Otolaryngologii UMB w latach 2010–2018 i diagnozo-
wane w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB. 
W grupie badanej wykonano chordektomię laserową typu: III, 
IV i Va, w zależności od stadium zaawansowania klinicznego 
nowotworu głośni. Grupę kontrolną – II grupa – stanowiło 30 
mężczyzn w wieku od 38 do 76 lat (średnia wieku: 64 lata). Byli 
to mężczyźni bez zmian patologicznych w krtani, niepalący, bez 
schorzeń gastrycznych i pulmonologicznych oraz obciążeń za-
wodowych głosu. 

Obrazowanie krtani przeprowadzono z wykorzystaniem HS z optyką 
sztywną 90o oraz HSDI f. R. Wolf w systemie HRES ENDOCAM 5562. 

Analizowano: regularność, typ kompensacyjnego zwarcia fonacyj-
nego głośni oraz symetryczność, synchronię wibracji, morfologię 
MW. Ocenę przeprowadzono 6 miesięcy po zabiegu. Pacjenci nie 
byli leczeni radioterapią.

Wyniki

W I grupie chorych rejestrowano trzy typy kompensacji fonacyjnej: 

•	 I typ – zwarcie zdrowego fałdu głosowego z blizną 
pooperacyjną, 

•	 II typ – zwarcie zdrowego fałdu głosowego z fałdem 
przedsionkowym strony operowanej, 

•	 III typ – zwarcie fonacyjne fałdów przedsionkowych.  

U chorych po chordektomii laserowej typu III, najczęstszym spo-
sobem kompensacji fonacyjnej było zwarcie zdrowego fałdu gło-
sowego z blizną pooperacyjną – I typ kompensacji (33%, n = 10). 
U 1 pacjenta zarejestrowano zwarcie zdrowego fałdu głosowego 
z fałdem przedsionkowym strony operowanej (3%, n = 1) – II typ 
kompensacji. W tej grupie pacjentów nie stwierdzono fonacji 
z udziałem fałdów przedsionkowych (III typ kompensacji). 

U chorych operowanych metodą chordektomii typu IV najczę-
ściej rejestrowano I typ kompensacji (17%, n = 5). II typ obser-
wowano u 3 pacjentów (10%, n = 3). Typ kompensacji z udziałem 
fałdów przedsionkowych stwierdzono u 1 pacjenta (3%, n = 1). 
W chordektomii laserowej typu Va najczęstszym mechanizmem 
kompensacji była fonacja fałdami przedsionkowymi – III typ (17%, 
n = 5). Typ II kompensacji obserwowano u 4 chorych (14%, n = 4), 
a I typ kompensacji u 1 chorego (3%, n = 1) (Ryc. 1.). W grupie 

  conclusions: The type compensation is connected with the extent of glottis resection. In cordectomy including anterior com-
missure and the part of opposite fold (type Va), supraglottic hyperfunction with the participation of vestibular folds (type II 
and III compensation) has been recorded. Transmuscular cordectomy (type III) most often resulted in type I compensation. 
Type III-Va cordectomy caused reduction or absence of MW, decrease in amplitude and aperiodicity of vibrations in HSDI.

keyWorDS:  cordectomy, glottis cancer, high speed digital imaging, laryngeal compensation
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badanej (I grupa) u wszystkich chorych (100%) techniką HSDI reje-
strowano: zmniejszenie amplitudy, nieregularność i aperiodyczność 
drgań fałdów głosowych, ograniczenie lub MW oraz patologiczne 
zwarcie fonacyjne głośni (Ryc. 2.). 

W II grupie – kontrolnej, u wszystkich pacjentów (100%, n = 30) 
obserwowano: drgania regularne, symetryczne z obecnością fi-
zjologicznej MW i prawidłową amplitudą oraz pełne zwarcie fo-
nacyjne głośni na całej długości. 

DySkuSja

W 2008 r. Motta et al. [25] wskazywali na istnienie trudności 
w ocenie korelacji pomiędzy jakością głosu pooperacyjnego a typem 
zastosowanego leczenia chirurgicznego. Zwracali uwagę na fakt, iż 
dobra jakość głosu u chorych z rakiem głośni zależała od mniejszej 
rozległości zabiegu operacyjnego. Zdaniem Sjogren et al. [26] oraz 
Soliman et al. [27], po chordektomii I i II typu rejestruje się: brak 
zwarcia fonacyjnego głośni, zmniejszenie MW oraz cechy kompen-
sacji przedsionkowej. W grupie badanej (grupa I) typ kompensa-
cji fonacyjnej, klasyfikowany jako typ III, rejestrowano u 5 chorych 
(17%) po chordektomii laserowej typu Va oraz u 1 chorego (3%) po 
chordektomii typu IV.

Według Leddy et al. [28], dobre wyniki fonacyjne zależą od wy-
tworzonego mechanizmu kompensacyjnego zwarcia fonacyjnego 
głośni. Autorzy stwierdzali prawie całkowite zwarcie fonacyjne 
głośni, zbliżone do fizjologicznego u pacjentów po chordektomii 
typu I. Zdaniem Leddy et al. [28], wycięcie spoidła przedniego 
lub dużej części mięśnia głosowego powoduje powstanie blizny 
i usztywnienie fałdu głosowego z ograniczeniem lub brakiem MW, 
co doprowadza do niepełnego zwarcia fonacyjnego głośni i zna-
czącego pogorszenia jakości głosu [28]. Podobne wyniki uzyskano 
w grupie badanych pacjentów, u których wykonano chordektomię 
III, IV i Va typu. W grupie badanej rejestrowano: ograniczenie lub 
brak MW, zmniejszenie amplitudy, nieregularność oraz aperiodycz-
nośc drgań fałdów głosowych, co jest spójne z wynikami Haddad 

et al. [8]. Autorzy ci obserwowali również występowanie aperio-
dyczności wibracji i zmienność amplitudy, co wpływało na wyniki 
oceny akustycznej głosu. Zeitels et al. [29] uważają, że rozległość 
resekcji pogarsza jakość głosu z powodu istnienia braku pełnego 
zwarcia fonacyjnego głośni i ucieczki straconego dla fonacji po-
wietrza oraz utraty napięcia fałdu głosowego. 

Według Sjogren’a et al. [30], nie istnieją znaczące różnice w ocenie 
parametrów jakości głosu u chorych leczonych metodą chirurgicz-
ną oraz leczonych z zastosowaniem radioterapii. Soliman et al. [27], 
podobnie jak Haddad et al. [8], uważają, iż jakość głosu po leczeniu 
guzów głośni nigdy nie będzie taka sama, jak przed chorobą z powo-
du zaburzonej wibracji fałdu głosowego, będącej wynikiem resekcji 

ryc. 1.  Odsetek poszczególnych gatunków bakterii wyizolowanych z zatok szczękowych.

ryc. 2.  Technika szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej (HSDI): A – obraz fizjologiczny 
krtani, B – I typ kompensacji fonacyjnej (III typ chordektomii), C – II typ 
kompensacji fonacyjnej (IV typ chordektomii), D – III typ kompensacji 
fonacyjnej (Va typ chordektomii).
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WnioSki

1.  Typ kompensacji fonacyjnej zależy od zakresu resekcji głośni 
wynikającej z typu wykonanej chordektomii;

2.  W chordektomii rozszerzonej o spoidło przednie i fragment prze-
ciwległego fałdu (typ Va) rejestruje się hiperfunkcję nadgłośniową 
z udziałem fałdów przedsionkowych (typ II i III kompensacji fonacyjnej); 

3.  Chordektomia przezmięśniowa obejmująca część mięśnia głoso-
wego (typ III) powoduje najczęściej I typ kompensacji fonacyjnej;

4.  W chordektomii III–Va typu w zaawansowanym raku głośni ob-
serwuje się: ograniczenie lub brak MW, zmniejszenie amplitudy 
oraz aperiodyczność drgań w badaniu HSDI.

części tkanek. McGuirt et al. [31] i Michel et al. [32] zauważyli, że 
szorstkość głosu wzrasta proporcjonalnie do ilości usuniętej tkanki 
i zależy od wytworzonych mechanizmów kompensacyjnych. Mniej-
sza masa fałdu głosowego powoduje wzrost częstotliwości podsta-
wowej głosu pacjenta. Według McGuirt et al. [31], mechanizmy 
kompensacyjne wpływają na motorykę i napięcie struktur narządu 
głosu, co potwierdzają techniki wizualizacyjne [33, 34]. 

W celu poprawy pooperacyjnej jakości głosu u chorych z zaawan-
sowanym rakiem głośni należy zastosować rehabilitację logope-
dyczną, a w przypadku nasilonej dysfonii, spowodowanej nie-
wykształceniem się mechanizmów kompensacyjnych, zabiegi 
fonochirurgiczne. Ledda et al. [25] polecają zastosowanie kwasu 
hialuronowego, celem poprawy zwarcia fonacyjnego głośni po 
rozległych zabiegach w obrębie głośni.
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