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StreSzczenie:     Wprowadzenie: Porażenie krtani pogarsza wszystkie funkcje tego narządu. Z tego powodu proces terapeutyczny po-
winien obejmować przywrócenie funkcji oddechowej, obronnej i głosowej. dobór właściwej ścieżki rehabilitacyj-
nej odgrywa kluczową rolę. Odpowiedni protokół badań, który obejmuje obiektywne metody oceny głosu, jest waż-
nym elementem monitorowania powrotu sprawności głosu. Wydajność głosu jest ważna dla pacjenta szczególnie ze 
względów psychologicznych i społecznych.

  cel: Celem pracy była ocena krótkoterminowej funkcjonalnej terapii głosu (functional voice therapy; FVt) u pacjen-
tów z jednostronnym porażeniem krtani, z wykorzystaniem obiektywnych parametrów opisujących aparat głosowy 
krtani i jakość głosu.

  Materiał i metody: W ciągu ostatnich 10 lat w Klinice audiologii i Foniatrii instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu z po-
wodu dysfonii hospitalizowano 355 pacjentów z porażeniem krtani. Wszyscy chorzy zostali poddani 5-dniowej FVt. 
Od 2015 roku ujednolicono parametry pomiaru protokołów diagnostycznych uzyskiwane z wideostrobokimografii 
(videostrobokymography; VSK), elektroglottografii (electroglottography; Egg) oraz percepcyjnej i akustycznej ana-
lizy głosu przed i po 5 dniach hospitalizacji.

  Wyniki: U pacjentów po FVt uzyskano poprawę jakości głosu i kompensacji aparatu głosowego krtani. Większość pa-
cjentów osiągnęła statystycznie istotną poprawę w VSK, Egg, MdVP oraz analizie percepcyjnej. grupa pacjentów z 
niezadowalającą poprawą głosu po terapii wymagała przedłużonej rehabilitacji lub została zakwalifikowana do mi-
krochirurgii krtani. analizowano potencjalne czynniki, które mogły powodować niedostateczne efekty FVt.

  Wnioski: Złożoność rehabilitacji głosu jest kluczowa dla powodzenia terapii. interdyscyplinarny zespół terapeutyczny 
odgrywa istotną rolę w rehabilitacji głosu u pacjentów z porażeniem fałdów głosowych.

SłoWa kluczoWe:   fałdy głosowe, porażenie krtani, dysfonia, rehabilitacja, głos

abStract:   introduction: laryngeal paralysis deteriorates all laryngeal functions. therefore the therapeutic process  must include 
restoration of respiratory, defensive and vocal function. Selection of a proper rehabilitation path plays a key role. appro-
priate research protocol that includes objective methods of voice evaluation is an important element of monitoring the 
return of vocal efficiency. Voice efficiency is important for the patient particularly due to psychological and social reasons.
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stali poddani wideostrobokimografii (VSK), elektroglotto-
grafii (EGG) oraz percepcyjnej i akustycznej analizie głosu w 
pierwszym i ostatnim dniu hospitalizacji. Wszyscy pacjenci 
w pierwszym dniu pobytu w klinice wypełnili kwestionariusz 
Wskaźnika Niepełnosprawności Głosu (Voice Handicap Index 
questionnaire; VHI).

W 2016 roku w celu przeprowadzenia terapii głosowej do na-
szej kliniki skierowano 42 osoby z jednostronnym porażeniem 
krtani. Dominującym objawem wśród zgłaszających się była 
dysfonia, nie zgłaszano dysfagii. Grupa obejmowała 37 kobiet 
i 5 mężczyzn (średnia wieku 58 lat; odchylenie standardowe 
SD – 13,6 lat). U 16 pacjentów występowało porażenie prawe-
go fałdu głosowego, a u 26 lewego fałdu głosowego.

Rycina 2 przedstawia grupę pacjentów podzieloną na podgrupy 
zgodnie z występowaniem porażenia fałdów głosowych (vocal 
folds; VF). Pacjentów hospitalizowano w czasie od 1 miesią-
ca do 22 lat od wystąpienia jednostronnego porażenia krtani 
(średni czas 3,9 lat; mediana 2 lata). Najczęstszą przyczyną 
porażenia było wycięcie tarczycy (29 chorych, w tym 3 przy-
padki ponownego wycięcia tarczycy). Inne przyczyny obej-
mowały leczenie operacyjne w okolicy szyi (5 pacjentów) lub 
klatki piersiowej (2 pacjentów) i operacje neurochirurgiczne 
(2 pacjentów). W jednym przypadku porażenie wystąpiło po 
radioterapii, a trzy przypadki były idiopatyczne. Spośród 42 
hospitalizowanych pacjentów 14 z nich wykonywało zawód, 
który stawia znaczne wymogi narządowi głosowemu (II gru-
pa wg klasyfikacji Unii Europejskich Foniatrów (The Union of 
the European Phoniatricians; UEP) przed porażeniem krtani.

Porównano zmienne uzyskane na podstawie VSK, EGG oraz 
percepcyjnej i akustycznej analizy głosu przed oraz po 5-dnio-
wej hospitalizacji. Ocenie poddano następujące parametry:

WproWadzenie

Porażenie krtani pogarsza wszystkie funkcje krtani [1]. Z tego 
powodu proces terapeutyczny powinien obejmować przywró-
cenie funkcji oddechowej, obronnej i głosowej. Dobór właściwej 
ścieżki rehabilitacyjnej odgrywa kluczową rolę. Odpowiedni 
protokół badań, który obejmuje obiektywne metody oceny gło-
su, jest ważnym elementem monitorowania powrotu sprawno-
ści głosu. U pacjentów z porażeniem fałdów głosowych obja-
wy dysfonii wynikają z połączenia przecieku powietrza przez 
głośnię oraz z nieprawidłowej kompensacji czynnościowej 
(dysfonia hyperfunkcjonalna) [2]. Wydajność głosu jest waż-
na dla pacjenta, szczególnie ze względów psychologicznych i 
społecznych. [3].

cel

Celem pracy była ocena krótkoterminowej funkcjonalnej tera-
pii głosu (functional voice therapy; FVT) u pacjentów z jedno-
stronnym porażeniem krtani, z wykorzystaniem obiektywnych 
parametrów opisujących aparat głosowy krtani i jakość głosu.

Materiał i Metody

W ciągu ostatnich 10 lat w Klinice Audiologii i Foniatrii Insty-
tutu Fizjologii i Patologii Słuchu z powodu dysfonii hospitali-
zowano 355 pacjentów z porażeniem krtani. Wszyscy chorzy 
zostali poddani 5-dniowej hospitalizacji z interdyscyplinarną 
opieką (ryc. 1). Od 2015 roku ujednolicono protokół diagno-
styczny, by ocenić proces terapeutyczny pacjentów z zaburze-
niami głosu. Zawarto w nim najbardziej obiektywne metody 
oceny krtani dostępne w naszej klinice. Wszyscy pacjenci zo-

  aim: the aim of the study was the assessment of short-term functional voice therapy (FVt) in patients with unilateral 
paralysis of the larynx with the use of objective parameters describing the glottis and voice quality. 

  Material and Method: in the last 10 years 355 patients with laryngeal paralysis were hospitalized in the audiology 
and Phoniatrics Clinic due to dysphonia. all patients underwent a 5-day FVt. in 2015 we unified the diagnostic proto-
col measuring parameters obtained from videostrobokymography (VSK), electroglottography (Egg), perceptual and 
acoustic voice analysis before and after 5-day hospitalization.

  results: after FVt patients showed improved voice quality and glottal compensation. the majority of patients 
achieved a statistically significant improvement in VSK, Egg, MdVP, and perceptual analysis. the group of patients 
with unsatisfactory voice improvement after therapy required a prolonged rehabilitation or was qualified for laryn-
geal microsurgery. Potential causes of insufficient effects of FVt were analysed.

  conclusions: the complexity of voice rehabilitation is crucial for the success of therapy. an interdisciplinary therapeu-
tic team plays a significant role during voice rehabilitation in patients with vocal fold paralysis.

keyWordS:  vocal folds, laryngeal paralysis, dysphonia, rehabilitation, voice
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•	 QOQVSK –współczynnik otwarcia w 
wideostrobokimografii (videostrobokymographic open 
quotient),

•	 QOQEEG – współczynnik quasi-otwarcia w 
elektroglottografii (Electroglottographic quasi open 
quotient),

•	 GRBAS – skalę oceny percepcyjnej głosu: G (grade) – 
stopień chrypki, R (roughness) – szorstkość głosu, B 
(breathiness) – głos chuchający, A (A sthenia) – głos 
słaby, S (strain) – głos napięty,

•	 deskryptory analizowane w programie 
wieloparametrowej analizy głosu MDVP 
(Multidimentional Voice Program):

 Jitt % (jitter percent) – jitter względny 
  vF0 % (fundamental frequency variation) – odchy-

lenie standardowe Fo 
Shim % (shimmer percent) – shimmer względny 
vAm %( peak amplitude variation) – odchylenie 
standardowe amplitudy 
NHR (noise to harmonic ratio) – stosunek szumu 
do harmonicznych.

przebieg hoSpitalizacji 
– opiS eleMentóW FVt

Opieka foniatryczna

Leczenie foniatryczne obejmowało badanie otolaryngologicz-
ne i foniatryczne przy przyjęciu i wypisie ze szpitala. Laryn-
gowideostroboskopia (LVS) i EGG zostały zarchiwizowane na 
urządzeniu EndoSTROB-DX-Xion GmbH (Berlin) z oprogra-
mowaniem DIVAS. Elektroglottografię rejestrowano podczas 

przedłużonej fonacji samogłosek [a], [e], [i], [o], [u]. Kimogramy 
zostały uzyskane z zarejestrowanych badań LVS z przedniej, 
środkowej i tylnej trzeciej części błoniastej głośni podczas prze-
dłużonej fonacji samogłoski [e]. Za pomocą oprogramowania 
DIVAS obliczono OQVSK i QOQEGG [4]. Rycina 3 przedstawia 
kimogramy oraz obraz całkowicie otwartej i zamkniętej głośni 
przed i po leczeniu jednego z pacjentów.

Wszyscy pacjenci zostali poddawani codziennej 20-minutowej 
terapii manualnej krtani [5]. Terapia miała na celu:

•	 uzupełnienie deficytów informacji w układzie 
nerwowym,

•	 opóźnienie zwyrodnienia mięśni,
•	 ćwiczenie kontroli napięcia mięśni,
•	 utrzymywanie ruchomości stawów krtaniowych i 

ruchów stereotypów poprzez bierne ruchy w stawie 
krtaniowym,

•	 poprawę zamknięcia krtani i zwiększenie ciśnienia 
podgłośniowego,

•	 zwiększenie głośności, rezonansu głosu, skali głosu i 
maksymalnego czasu fonacji [6].

Terapia mowy
Logopeda ocenił postawę ciała pacjenta, koordynację oddycha-
nia, fonację i artykulację, funkcję rezonatorów i szybkość mowy 
[7]. Podczas codziennych zajęć grupowych omawiana była 
właściwa emisja głosu. Wykorzystano następujące ćwiczenia:

•	 oddechowe, aktywujące dolne żebra,
•	 części obwodowych narządu mowy,
•	 oddechowe oparte na emisji związane z metodą 

akcentowania,

ryc. 1. Wykres charakteryzujący profil hospitalizacji
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ciała w wyniku relaksacji psychicznej. Program redukcji stresu 
był również stosowany w terapii kognitywnej opartej na uważ-
nej obecności. Ponadto stosowano ćwiczenia ostrożnego od-
dychania i skanowania ciała, które doprowadzały pacjenta do 
stanu głębokiego relaksu i wewnętrznego spokoju.

Opieka fizjoterapeutyczna
W fizjoterapii stosowano galwanizację katodową z wykorzy-
staniem prądu stałego, stymulację impulsową prądem średniej 
częstotliwości modulowanym w zakresie amplitudy i elektro-
stymulacji opartej na urządzeniu vocaSTIM. Elektrostymula-
cja krtani była stosowana raz dziennie. Parametry wybrano w 
zależności od stopnia uszkodzenia nerwu. Dwie pierwsze me-
tody leczenia zastosowano w przypadkach wczesnego poraże-
nia krtani. Zabiegi z użyciem VocaSTIM zlecano pacjentom z 
porażeniem trwającym dłużej niż 6 miesięcy.

Galwanizację katodową stosowano przez około 15 minut. 
Używano dwóch elektrod tego samego rozmiaru, z dawką na-
tężenia prądu elektrycznego 0,3 mA/cm2. Efekt stymulujący 
uzyskiwany jest przy elektrodzie ujemnej. Prąd elektryczny 

•	 kontroli tonu mięśni oparte na zmodyfikowanych 
wersjach treningu autogennego.

Omówiono zasady prawidłowej higieny głosu.

Kilka razy dziennie zalecane były indywidualne ćwiczenia od-
dechowe Lax Vox.

Opieka psychologiczna
W ramach konsultacji psychologicznej przeprowadzono ćwi-
czenia terapeutyczne i relaksacyjne. Rozmowa terapeutyczna 
dotyczyła stanu emocjonalnego pacjenta, jego rodziny i sytu-
acji zawodowej. Podczas wywiadu używano testów projekcji, 
takich jak Family Drawing lub Rotter Incomplete Sentences 
Blank, w celu określenia poziomu adaptacji osoby, jej stanu 
emocjonalnego, rodzinnego i psychicznego. Rozmowa tera-
peutyczna dotyczyła określenia stanu emocjonalnego pacjenta 
oraz przeprowadzenia procesu mającego na celu opracowanie 
planu terapeutycznego, który pomagałby choremu w powrocie 
do zdrowia. Zastosowane ćwiczenia relaksacyjne zostały uży-
te w celu zmniejszenia napięcia mięśni, rozszerzenia naczyń 
krwionośnych i podniesienia temperatury niektórych części 

ryc. 2.  Pacjenci podzieleni na grupy zgodnie z czasem wystąpienia porażenia fałdu głosowego (w miesiącach).
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poprawia miejscowe krążenie krwi, co pozytywnie wpływa na 
odżywianie i dotlenienie tkanek. Prąd stały wpływa również 
na pobudliwość nerwowo-mięśniową, powodując spowolnie-
nie atrofii mięśni objętych porażeniem.

Drugim rodzajem zalecanej elektroterapii była stymulacja im-
pulsowa prądem o średniej częstotliwości, modulowanym w 
zakresie amplitudy. W leczeniu porażenia wiotkiego stosuje 
się unipolarną modulację polem magnetycznym w kształcie 
trójkąta. W obrębie wrażliwych rejonów ciała, takich jak szy-
ja, można zastosować również bipolarną modulację w kształ-
cie trójkąta. Stymulacja może rozpocząć się po 5–7 dniach od 
wystąpienia porażeniu. Pacjentów stymulowano za pomocą 
elektrody ujemnej: Ti = 100–180 ms; Tp = 150–900 ms.

Trzecią możliwością dostępną w naszej klinice w leczeniu pa-
cjentów z porażeniem krtani jest elektrostymulacja za pomocą 
urządzeniu vocaSTIM. Wskazania do leczenia obejmują pora-
żenie krtani, afazję, dysfazję, dyzartrię i dysfagię. Zabieg sty-
muluje porażone nerwy ruchowe i włókna czuciowe. Głównym 
celem elektrostymulacji jest zapobieganie atrofii mięśniowej. 
Dzięki aktywnym zadaniom wokalnym z użyciem vocalSTIM, 
pacjent poprawia kontrolę wytwarzania dźwięków mowy.

U 40% pacjentów nie zastosowano elektrostymulacji ze wzglę-
du na dodatni wywiad w kierunku nowotworu. Wszystkim pa-
cjentom 2 x dziennie przez 15–20 minut zlecane były wibro-
aerozole z witaminą A i E.

ryc. 4.  Poprawa OQVSK uzależniona od czasu, który upłynął od wystąpienia 
porażenia.

ryc. 3.  Obraz laryngowideostroboskopowy w pełni otwartej i zamkniętej głośni przed (a1,B1) i po (a2,B2) leczeniu. Uwidoczniono również kimogramy z tylnej (C), środkowej 
(d) i przedniej (E) części głośni przed (1) i po leczeniu(2).
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Po FVT uzyskano poprawę we wszystkich parametrach skali 
GRBAS, ale różnice były statystycznie istotne (p <0,05) tylko 
w odniesieniu do G (stopień chrypki) i S (głos napięty). 

Grupa pacjentów z niezadowalającą poprawą głosu po FVT wy-
magała przedłużonej rehabilitacji lub została zakwalifikowana 
do mikrochirurgii krtani. Trzynastu pacjentów skierowano na 
drugi tydzień funkcjonalnej terapii głosu. Wspomniani pacjen-
ci osiągnęli znacznie wyższe wyniki w VHI niż pozostali. Po 
powtórnej terapii 4 pacjentów wymagało fonochirurgii. Prze-
analizowano potencjalne czynniki, które mogły powodować 
niewystarczające efekty FVT. Wzięto pod uwagę:

•	 średni wiek pacjentów,
•	 czas, który upłynął od wystąpienia porażenia fałdu 

głosowego,
•	 miejsce uszkodzenia nerwu X/stopień uszkodzenia 

nerwu X,
•	 stopień chrypki,
•	 subiektywnie postrzegane upośledzenia głosu 

(kwestionariusz VHI),
•	 zawodowe korzystanie z głosu,
•	 zastosowanie elektrostymulacji krtani,

Wyniki

U pacjentów po FVT uzyskano poprawę jakości głosu i kom-
pensacji aparatu głosowego krtani. Większość chorych osią-
gnęła statystycznie istotną poprawę w zakresie VSK, EGG, 
MDVP i analizy percepcyjnej. Wyniki przed i po rehabilitacji 
przedstawiono w tabeli 1.

Z powodu braku efektu stroboskopowego lub niewydolności 
głośni, które uniemożliwiły ocenę drgań fałdów głosowych, w 
pierwszym dniu hospitalizacji nie wykonano kimografii u 23 
pacjentów. Po FVT nadal niemożliwe było przeprowadzenie 
VSK u 12 osób. U 11 pacjentów uzyskano zamknięcie głośni, 
co umożliwiło pomiar współczynnika otwarcia w wideostro-
bokimografii (OQVSK). Największą średnią poprawę osiągnięto 
w jednej trzeciej przedniej fałdu.

Wstępne badanie EGG było całkowicie nieregularne i nieczy-
telne u 13 pacjentów. Po FVT zapisy EGG uległy poprawie 
podczas fonacji samogłosek [a], [e] oraz [i], ale nie stwierdzo-
no statystycznie istotnych różnic. Największą poprawę osią-
gnięto dla samogłoski [a] – u 8 pacjentów zaobserwowano 
normalizację fali EGG.

tab. i. Średnie wartości mierzonych parametrów przed i po leczeniu.

przód Środek tył Średnio

OQ VSK przed 0.57 0.6 0.65 0.61

n=23 po 0.54 0.56 0.59 0.57

a e i o u

QOQ Egg przed 53.1 56.3 57.8 60.5 58.8

n=11 po 58 59.1 60.5 62 58

jitt vFo Shim vaM nhr

MdVP przed 3.79925 10.1354 10.4376 26.474 0.2681

n=42 po 3.473366 6.73932 9.04012 23.835 0.24556

yanagihara

Stopień chrypki przed 2.43

n=42 po 2.19

g r b a S

przed 2.15 1.77 0.98 0.53 1.49

po 1.62 1.36 0.47 0.17 0.87

Vhi funkcjonalny emocjonalny fizyczny łącznie

n=42 18.5 19 24.57 62.3
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dySkuSja

Funkcjonalna terapia głosu ma na celu przywrócenie pa-
cjentom skutecznego społecznie głosu. Jego prawidłowe 
brzmienie charakteryzuje się łatwą i bezwysiłkową fonacją 
oraz równowagą pomiędzy oddychaniem, fonacją i rezonan-
sem głosu [8]. Wytwarzanie głosu obejmuje wiele aspektów 
ludzkiej natury [9]. Zdaniem autorów niniejszego opracowa-
nia determinuje to konieczność włączenia w proces terapii 
głosowej multidyscyplinarnego zespołu. Na podstawie VHI 
uzyskano informacje o samoocenie głosu. Kwestionariusz 
określa ilościowo percepcję niepełnosprawności głosowej 
przez pacjenta [10]. W niniejszym badaniu zaobserwowa-
no istotnie wyższy wynik VHI u pacjentów wymagających 
dalszych zabiegów medycznych (drugiej serii FVT lub fono-
chirurgii). Pacjenci, którzy wymagali drugiej FVT osiągali 
jeszcze wyższe wyniki niż grupa kierowana do zabiegu fono-
chirurgicznego. Decyzja o ścieżce terapeutycznej wybieranej 
po hospitalizacji oparta była na doświadczeniu klinicznym 
autorów. U pacjentów wymagających dłuższej terapii czę-
sto obserwowano manewry kompensacyjne, prowadzące do 
nadczynności krtani i zmęczenia głosu [11]. Jak stwierdzili 
Stewart i Allen samoocena głosu pacjentów często związa-
na jest z percepcją wysiłku niezbędnego do uzyskania głosu 
funkcjonalnego [2]. Zdaniem autorów niniejszej pracy długi 
czas, jaki upływa od wystąpienia porażenia do podjęcia re-
habilitacji jest kolejnym czynnikiem, który predysponuje do 
powstawania wadliwych mechanizmów kompensacyjnych. 
Przeniesienie nowych umiejętności głosowych na życie co-
dzienne jest najłatwiejsze, jeśli ten proces rozpoczyna się na 
początku rehabilitacji [2].

•	 wyniki VSK, EGG, MDVP i analizy percepcyjnej przed 
i po FVT. 

Po analizie stwierdzono, że pacjenci, którzy wykazywali znacz-
nie wyższą ocenę VHI i stopień chrypki oraz niewielką poprawę 
w OQVSK, zostali skierowani do fonochirurgii (ryc. 4).

Średni czas od wystąpienia porażenia fałdu głosowego u pacjen-
tów wymagających długotrwałej terapii wynosił 2 lata. Chorzy 
z zadowalającą poprawą głosu po FVT wykazywali występo-
wanie porażenia przez średnio 5 lat i uzyskiwali niższy wynik 
VHI przed hospitalizacją. Stwierdzono statystycznie istotne 
zależności pomiędzy czasem wystąpienia porażenia a warto-
ścią podskal funkcjonalnych i fizycznych (p <0,05).

Analiza statystyczna wykazała, że pacjenci hospitalizowani do 
6. miesiąca od wystąpienia porażenia fałdów głosowych osiągali 
większą poprawę wartości OQVSK zmierzonych dla przedniej, 
środkowej i tylnej trzeciej fałdów głosowych (ryc. 5). Stwier-
dzono statystycznie istotne różnice w wartościach OQVSK obli-
czanych w odniesieniu do części środkowej fałdów głosowych 
(p <0,01) oraz w odniesieniu do tylnej części fałdów głosowych 
(p <0,01). W przypadku 1/3 przedniej fałdów głosowych nie 
stwierdzono statystycznie istotnych różnic (p = 0,06).

Grupa pacjentów hospitalizowanych do 6. miesiąca od wystą-
pienia porażenia fałdu głosowego, osiągnęła większą poprawę 
w zakresie skali GRBAS i deskryptorów w programie wielopa-
rametrowej analizy głosu (MDVP). Stwierdzono statystycznie 
istotną różnicę dla R (szorstkość głosu) (p = 0,024), dla F0 (p 
= 0,05) i vAm (p = 0,01).

ryc. 5. Poprawa OQVSK uzależniona od czasu, który upłynął od wystąpienia porażenia.
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Analizę EGG u pacjentów z porażeniem fałdów głosowych 
przeprowadził wcześniej w innym badaniu Zagólski [16]. Au-
tor wykazał korelację pomiędzy procentem nieregularności i 
percepcyjnym stopniem dysfonii. Nie stwierdzono różnic do-
tyczących współczynnika otwarcia i współczynnika zamknię-
cia pomiędzy grupą badaną a kontrolną. Podczas 6-miesięcz-
nej obserwacji autor zaobserwował normalizację fali EGG w 
wyniku kompensacji funkcjonalnej.

Speyer i wsp. stwierdzili, że żaden pojedynczy element oce-
ny głosu nie jest wystarczający, aby przewidzieć odpowiedź 
na rehabilitację [18]. W niniejszym badaniu oceniano głos za 
pomocą VSK, EGG, VHI oraz analizy percepcyjnej i akustycz-
nej. Zaobserwowano, że pacjenci z wyższym stopniem chrypki 
(wg skali Yanagihary) uzyskują gorsze wyniki po FVT i częściej 
wymagają zastosowania fonochirurgii.

WnioSki

Funkcjonalna terapia głosu jest skuteczną i klinicznie przydatną 
metodą leczenia w przypadkach jednostronnych porażeń krtani.

Złożoność FVT ma kluczowe znaczenie dla powodzenia leczenia.

Interdyscyplinarny zespół terapeutyczny odgrywa istotną rolę 
podczas FVT u pacjentów z porażeniem fałdów głosowych.

Pacjenci poddawani FVT w czasie nie dłuższym niż 6 miesię-
cy po wystąpieniu porażenia osiągają znacznie lepsze wyniki.

Podczas 5-dniowej FVT nie obserwowaliśmy przywrócenia ru-
chu fałdu głosowego. Terapia manualna krtani została wyko-
rzystana, aby wpłynąć na proces reinerwacji. Jak donosi Blitzer, 
sparaliżowany proces reinerwacji fałdów głosowych może nie 
przywrócić ruchu fałdu głosowego, ale może dać lepszy głos, 
ponieważ utrzymuje fałd głosowy i tonus [12]. Według Zealera 
i Billantemany, a nawet najbardziej sparaliżowanych fałszów 
wokalnych. Brak przywrócenia funkcji mięśni może być spo-
wodowany synkinetycznym lub niewystarczającym przywró-
ceniem włókien mięśniowych [13].

Liang i wsp. twierdzą, że analiza aerodynamiczna może sku-
tecznie oceniać stan funkcjonalny głosu pacjenta przed i po tre-
ningu, co jest korzystne dla oceny skuteczności leczenia [14]. 
Wyniki tej pracy pokazują, że OQVSK umożliwia obiektywną 
ocenę pacjentów, natomiast wyniki QOQEGG nie są pomocne 
z powodu wysokiego odsetka nieprawidłowych zapisów. W 
literaturze nie ma danych, które opisywałyby stosowanie VSK 
w monitorowaniu pacjentów z porażeniem krtani. W kilku 
publikacjach opisano zastosowanie EGG w grupie pacjentów, 
podczas gdy analiza percepcyjna i akustyczna jest złotym stan-
dardem stosowanym w protokole badania głosu [15–17]. W 
niniejszym badaniu tylko u 11 z 42 chorych możliwe było zmie-
rzenie wszystkich parametrów na podstawie fal EGG przed i 
po leczeniu, u pozostałych obserwowano nieprawidłowości. 
U 29 pacjentów udało się zarejestrować fale EGG, ale nie dla 
wszystkich samogłosek. Wszystkie charakteryzowały się prze-
dłużoną fazą otwierania dla fali EGG. Według Zagólskiego jest 
to jedna z cech charakterystycznych osób z porażeniem fał-
dów głosowych [15].
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