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STRESZCZENIE:    Cel badania stanowi ocena efektów długoterminowych augmentacji krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy 
hydroksyapatytu wapnia. Materiał i metody W badaniu wzięło udział 17 pacjentów, którzy z powodu niewydolności 
szpary głośni (z powodu jednostronnego porażenia krtani oraz niewydolności mięśni wewnętrznych krtani) zostali 
zakwalifikowani do przeprowadzenia augmentacji krtani (10 kobiet i 17 mężczyzn), w wieku: 57,6±17,7 lat, mediana 
61 lat, z zakresem: 32-83 lata. U wszystkich pacjentów wykonano augmentację krtani w znieczuleniu miejscowym, 
przez jamę ustną, podając bocznie od fałdu głosowego/ fałdów głosowych hydroksyapatyt wapnia (preparat Radies-
se). W  celu oceny efektów długoterminowych augmentacji krtani – przeprowadzano ocenę jakości głosu pacjenta 
przed augmentacją, a następnie 3 i 12 miesięcy po augmentacji krtani, przy pomocy oceny videolaryngostroboskopo-
wej krtani, oceny odsłuchowej, analizy akustycznej, oceny aerodynamicznej oraz samooceny głosu dokonanej przez 
pacjenta przy pomocy kwestionariusza VRQoL. Wyniki Uzyskano istotną statystycznie poprawę w ocenie odsłucho-
wej głosu dla parametrów G i A, po 3 miesiącach, dobre wyniki utrzymywały się w czasie 12-miesięcznej obserwacji. 
W ocenie akustycznej MDVP_Jitt, MDVP_Shim i MDVP_NHR poprawiły się odpowiednio do wartości: 2,5; 5 oraz 0,1 (3 
miesiące po augmentacji) i 1,9; 3,6 oraz 0,1 (12 miesiące po augmentacji). MPTa wydłużył się do 12,2 i 11,9 s., odpowied-
nio po 3 i 12 miesiącach od augmentacji. Natężenie głosu poprawiło się z 67 do 68 oraz 71 dB(A), odpowiednio po 3 i 12 
miesiącach. Wyniki VRQoL poprawiły się do wartości 19,5 i 20, odpowiednio 3 i 12 miesięcy po augmentacji. Dyskusja 
Augmentacja krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy hydroksyapatytu wapnia daje długotrwałe, dobre efek-
ty leczenia.

SŁOWA KLUCZOWE:   augmentacja krtani, laryngoplastyka iniekcyjna, hydroksyapatyt wapnia, efekty długoterminowe

ABSTRACT:   Aim: We assessed long-term outcomes of vocal fold augmentation with calcium hydroxylapatyte performed under 
local anesthesia. 

  Material and methods: We enrolled 17 patients with glottic insufficiency due to unilateral laryngeal paralysis or in-
sufficiency of internal laryngeal muscles (10 women, 17 men; mean age, 57.6±17.7 years; median age, 61 years; age 
range, 32-83 years). All patients underwent laryngeal augmentation under local anesthesia, through the oral cavity, 
with calcium hydroxylapatite (Radiesse) injected laterally to the vocal folds, unilaterally or bilaterally. We assessed 
voice quality before laryngeal augmentation and at 3 and 12 months. To that end, we performed videolaryngostrobo-
scopy, perceptual assessment of voice, acoustic analyses, and aerodynamic assessments; moreover, participants com-
pleted the Voice-Related Quality of Life (VRQoL) questionnaire. 
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WSTĘP

Augmentacja krtani, określana również jako laryngoplastyka 
iniekcyjna w przypadku przeprowadzania jej w jednostronnym 
porażeniu krtani, wykonywana jest u pacjentów z niewydolno-
ścią szpary głośni. U chorych z jednostronnymi porażeniami 
krtani, niewydolnością mięśni wewnętrznych krtani, atrofią 
fałdu głosowego, bliznami w obrębie fałdów głosowych czy 
z rowkami głośni, iniekcja dokrtaniowa pozwala bardzo szyb-
ko poprawić jakość głosu pacjenta oraz – co się z tym wiąże – 
przyspieszyć proces jego rehabilitacji. Po przeprowadzonym 
zabiegu głos jest lepiej słyszalny, bardziej dźwięczny, z dłuższym 
maksymalnym czasem fonacji, a sam pacjent zgłasza znacz-
nie lepszą tolerancję wysiłków głosowych [1, 5, 8, 9, 11, 16].

Dążąc do maksymalnego ograniczenia inwazyjności procedur 
augmentacji krtani, w ośrodkach europejskich i w USA coraz 
częściej przeprowadza się je w znieczuleniu miejscowym. Po-
nadto, aby zmniejszyć częstotliwość wykonywania zabiegów, 
ciągle poszukuje się materiałów jak najmniej resorbowalnych. 
Powyższe tendencje pozwalają na przeprowadzanie augmen-
tacji krtani u pacjentów z licznymi schorzeniami ogólnymi, 
którzy – chociażby po operacjach w obrębie głowy, szyi lub 
klatki piersiowej – prezentują niewydolność szpary głośni na 
skutek jednostronnego porażenia krtani o podłożu jatrogen-
nym [12, 13, 15].

Idealne materiały do iniekcji dokrtaniowych, poza długim cza-
sem utrzymywania się w obrębie tkanek, powinny być zgod-
ne biologicznie, natomiast nie powinny wymagać specjalnego 
przygotowywania tuż przed ich aplikacją oraz powodować ry-
zyka przeniesienia chorób zakaźnych. Ponadto operator po-
winien mieć możliwość podawania ich poprzez igłę o małej 
średnicy [9]. Obecnie do najdłużej utrzymujących się materia-
łów w obrębie krtani zalicza się: autogenny tłuszcz, hydroksy-
apatyt wapnia oraz polidymetylosiloksan. Jednakże powyższy 
pogląd potwierdzony jest jedynie nielicznymi doniesieniami, 
gdyż większość badań dotyczących efektów augmentacji krta-
ni dotyczy obserwacji 3 lub 6-miesięcznych [2, 5, 7, 11, 16].

Trudności z przeprowadzeniem oceny długoterminowej po pro-
cedurze augmentacji krtani wynikają m.in. z tego, że pacjenci nie 
zgłaszają się na kolejne wizyty kontrolne. Różni autorzy podają, 
że aż 25% pacjentów nie przychodzi na kontrole po wykonaniu 
augmentacji krtani [5, 8, 15]. Może to wynikać z funkcjonowa-
nia systemu opieki zdrowotnej, który np. w USA daje pacjen-
towi prawo do wyboru miejsca, w którym są przeprowadzane 
kontrole pooperacyjne, czy – jak donosi Verma i wsp. – z po-
wodu zgonów w czasie trwania kilkumiesięcznych obserwacji 
(jak wspomniano pacjenci z niewydolnościami szpary głośni 
niejednokrotnie prezentują liczne choroby przewlekłe) [15]. 
Verma i wsp. – retrospektywnie oceniając wskazania, technikę 
wykonania augmentacji, a także analizując materiały stosowa-
ne pomiędzy 2007 i 2009 rokiem – określili, że 14% pacjentów, 
których poddali procedurze augmentacji zmarło w okresie ob-
serwacji z powodu współistniejących chorób ogólnych [15].

Cel badania stanowiła ocena efektów długoterminowych au-
gmentacji krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy 
hydroksyapatytu wapnia.

MATERIAŁ I METODY

Przed rozpoczęciem badania uzyskano zgodę na jego prze-
prowadzenie. Zgodę wydała Komisja Bioetyczna przy War-
szawskim Uniwersytecie Medycznym.

W badaniu wzięło udział 17 pacjentów, którzy z powodu nie-
wydolności szpary głośni zostali zakwalifikowani do przepro-
wadzenia augmentacji krtani. Materiał stanowiło 10 kobiet 
i 7 mężczyzn, w wieku: 57,6±17,7 lat, mediana 61 lat, z zakre-
sem: 32–83 lata. Piętnastu pacjentów prezentowało niewy-
dolność szpary głośni z powodu jednostronnego porażenia 
krtani, a dwóch z powodu niewydolności mięśni wewnętrz-
nych krtani z wtórną niedomykalnością szpary głośni. 

U wszystkich pacjentów wykonano augmentację krtani w znie-
czuleniu miejscowym, przez jamę ustną, podając bocznie od 

  Results: After 3 months, we observed a statistically significant improvement on the perceptual assessment of voice 
with regard to the G and A parameters, and good outcomes were also observed at 12 months. On the acoustic analy-
ses, MDVP_Jitt, MDVP_Shim, and MDVP_NHR improved to 2.5, 5, and 0.1, respectively, at 3 months, and to 1.9, 3.6, and 
0.1, respectively, at 12 months. MPTa was prolonged to 12.2s and 11.9s at 3 and 12 months, respectively. Voice intensity 
improved from 67dB(A) before augmentation to 68dB(A) and 71dB(A)  at 3 and 12 months, respectively. VRQoL scores 
improved to 19.5 and 20 at 3 and 12 months, respectively.

  Discussion: Laryngeal augmentation with calcium hydroxylapatite performed under local anesthesia is associated 
with good long-term outcomes. 

KEYWORDS:  vocal fold augmentation, injection laryngoplasty, calcium hydroxylapatite, long-term outcomes 
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fałdu głosowego/fałdów głosowych hydroksyapatyt wapnia 
(preparat Radiesse). Na fotografii 1 przedstawiono instrumen-
tarium używane do przeprowadzenia procedury. 

Po miejscowym znieczuleniu roztworem 2% lidokainy nasady 
języka, podniebienia miękkiego, gardła środkowego i dolne-
go oraz błony śluzowej krtani (znieczulenie aplikowano przy 
użyciu aerozolu i wlewek dokrtaniowych z roztworem lidoka-
iny), rozpoczynano procedurę augmentacji. Podczas gdy chory 
przytrzymywał swój język przy pomocy gazika, lekarz przepro-
wadzający procedurę siedział naprzeciw pacjenta, lewą ręką 
trzymając endoskop, a prawą aplikując hydroksyapatyt wapnia 
(ryc. 1). Endoskop, który umożliwiał wizualizację krtani pacjen-
ta, był endoskopem sztywnym firmy Xion. W końcówce miał 
zintegrowany chip kamery, optykę 70°, możliwość regulacji 
ostrości przy pomocy kciuka ręki trzymającej endoskop oraz 
połączenie ze stroboskopem EndoStrobeE (Xion). Preparat Ra-
diesse podawano poprzez igłę o długości 25 cm, indywidualnie 
dopasowując kąt jej zagięcia do warunków anatomicznych pa-
cjenta (ryc. 1). W czasie pierwszej iniekcji preparat podawano 
w połowie długości szpary głośni, bocznie od fałdu głosowego 
(w przypadku porażenia krtani – bocznie od porażonego fałdu 
głosowego, w niewydolności szpary głośni – bocznie od obu 
fałdów głosowych) (ryc. 3, 4). Następnie pacjent fonował samo-
głoski na różnej wysokości, a operator w świetle stroboskopo-
wym oceniał zwarcie fonacyjne fałdów głosowych. Gdy jakość 
głosu pacjenta była niezadawalająca (z domieszką powietrza 
i osłabioną głośnością), a jednocześnie gdy obserwowano nie-
domykalność na poziome szpary głośni – wykonywano kolej-
ną iniekcję, do tyłu od początkowego miejsca iniekcji (ryc. 3).

W celu oceny efektów długoterminowych augmentacji krta-
ni przeprowadzano ocenę jakości głosu pacjenta przed au-
gmentacją, a następnie 3 i 12 miesięcy po augmentacji krta-
ni. Analizy jakości głosu dokonywano zgodnie z protokołem 
czynnościowej oceny jakości głosu, który jest dedykowany 
dla procedur fonochirurgicznych, a stworzony przez Euro-
pejskie Towarzystwo Laryngologiczne (ELS) w 2001 roku [3]. 
Czynnościowa ocena jakości głosu dotyczyła: oceny wide-
olaryngostroboskopowej krtani, oceny odsłuchowej, analizy 
akustycznej, oceny aerodynamicznej oraz samooceny głosu 
dokonanej przez pacjenta. 

Ocena wideostroboskopowa krtani, dokonywana przy po-
mocy zestawu EndoStrobeE firmy Xion, umożliwiała oce-
nę zwarcia fonacyjnego na poziomie szpary głośni. Ponadto 
oceniano regularność, symetrię oraz amplitudę drgań fona-
cyjnych fałdów głosowych, jak również przesunięcie brzeżne.

Ocenę odsłuchową jakości głosu przeprowadzano przy po-
mocy skali GRBAS, po krótkiej rozmowie z pacjentem [4]. 
Oceniano stopień chrypki (parametr G), szorstkość (R), obec-
ność powietrza w głosie (B), stopień osłabienia głosu (A) oraz 
stopień napięcia głosu (S). Nasilenie powyższych parametrów 
podawano w 4-stopniowej skali, gdzie 0 – oznaczało brak wy-
stępowania patologii, 1 – lekkie nasilenie, 2 – umiarkowane 
nasilenie, 3 – duże nasilenie.

Przedłużona fonacja głoski [a] na wygodnej wysokości i głośno-
ści umożliwiała wykonanie oceny akustycznej. Badanie przepro-
wadzano przy pomocy oprogramowania MDVP (Multi-Dimen-

Ryc. 1.  Instrumentarium do augmentacji krtani w znieczuleniu miejscowym 
z dostępu przez jamę ustną. Od góry: butelka z gruszką i rozpylaczem 
do podawania znieczulenia w aerozolu, strzykawka z dozownikiem 
do podawania znieczulenia we wlewkach dokrtaniowych, fiolki z 2% 
lidokainą, preparat Radiesse z 25-centymetrową igłą.

Ryc. 2.  Procedura augmentacji krtani w znieczuleniu miejscowym z dostępu 
przez jamę ustną.
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MPTa, natężenie i VRQoL dla każdej wizyty (0, 3, 12), przedsta-
wione zostały za pomocą statystyk opisowych. Podane zostały: 
wartość średnia, odchylenie standardowe, mediana oraz zakres 
zmienności dla każdej z analizowanych zmiennych. Do spraw-
dzenia czy istnieją istotne statycznie różnice pomiędzy kolejnymi 
wizytami, posłużono się testem rang Friedmana. W przypadku 
gdy otrzymana wartość p była mniejsza niż przyjęty poziom istot-
ności α=0,05, sprawdzono, pomiędzy którymi parami zmiennych 
wystąpiły istotne statystycznie różnice. W tym celu posłużono się 
nieparametrycznym testem par Wilcoxona. Ze względu na wie-
lokrotne porównania zastosowano poprawki Bonferroniego, po-
ziom istotności przyjęto równy, α=0,017 (α = 0,05/3).

tional Voice Program) firmy KAY, Model 4150 oraz mikrofonu 
Shure typ SM 48, który był umieszczany 20 cm od ust pacjenta. 
Oceniano częstotliwość podstawową głosu pacjenta (F0: MDVP_
F0) oraz parametry Jitter, Shimmer i NHR (odpowiednio, Jitter: 
MDVP_Jitt;  Shimmer: MDVP_Shim i NHR: MDVP_NHR). 

Maksymalny czas fonacji dla głoski [a] (MPTa) oraz natęże-
nie głosu przy fonacji na wygodniej dla pacjenta wysokości 
i głośności głosu oceniano przy pomocy oprogramowania 
DIVAS. W ocenie aerodynamicznej (MPTa) pacjent, po głę-
bokim wdechu, trzykrotnie, jak najdłużej fonował głoskę [a]. 
Fonacja każdorazowo była nagrywana, a wynik podawany 
w sekundach. Do dalszej analizy wybierano najwyższy z uzy-
skanych wyników. Natężenie głosu pacjenta było oceniane 
przy pomocy mikrofonu umieszczonego na specjalnej na-
kładce zakładanej na głowę pacjenta, tak aby mikrofon stale 
znajdował się w odległości 25 cm od ust pacjenta. Natężenie 
głosu podawano w dB(A).

Do samooceny głosu przez pacjenta użyto zaadaptowanego 
i zwalidowanego w języku polskim kwestionariusza ocenia-
jącego jakość życia w zależności od jakości głosu – VRQoL 
(Voice-Related Quality of Life) [14]. W kwestionariuszu pa-
cjent odpowiadał na 10 pytań oceniając w skali od 1 do 5 sto-
pień nasilenia problemów związanych z głosem. Wynik 10 
świadczył o braku zgłaszanych jakichkolwiek zaburzeń głosu, 
podczas gdy wynik 50 wskazywał na maksymalne nasilenie 
problemów związanych z głosem.

Analizę statystyczną wykonano przy użyciu pakietu Statistica 13.1 
Dell. Informacje biograficzne, jak również wyniki parametrów G, 
R, B, A, S, MDVP_F0, MDVP_Jitt, MDVP_Shim, MDVP_NHR, 

Ryc. 3.  Iniekcja w ½ długości oraz w 1/3 tylnej długości bocznie od prawego fałdu głosowego u pacjentki z prawostronnym porażeniem krtani.

Ryc. 4.  Iniekcja w połowie długości bocznie od lewego fałdu głosowego u pacjenta 
z rowkami głośni oraz niewydolnością mięśni wewnętrznych krtani.
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Każdy z parametrów oceny odsłuchowej głosu uległ znacz-
nej poprawie po augmentacji krtani (tab. 1). Zaobserwowa-
no statystycznie istotne zmniejszenie chrypki oraz obecno-
ści powietrza w głosie pomiędzy wizytą przed iniekcją i po 3 
miesiącach od augmentacji. Mediany wyników oceny percep-
cyjnej po 3 i 12 miesięcy po augmentacji były dla większości 
parametrów jednakowe.

Ocena akustyczna potwierdzała znaczną poprawę jakości gło-
su pacjentów po iniekcji dokrtaniowej hydroksyapatytu wap-
nia. Poprawa dotyczyła wszystkich parametrów (MDVP_Jitt, 
MDVP_Shim, MDVP_NHR) i utrzymywała się do 12 mie-
sięcy po zabiegu. Wyniki zostały zaprezentowane w tabeli 1.

WYNIKI

Wszyscy chorzy zakwalifikowani do augmentacji krtani w znie-
czuleniu miejscowym dobrze tolerowali procedurę, dlatego 
żaden z zabiegów nie został przerwany przed jego zakończe-
niem. U żadnego z pacjentów w czasie 12-miesięcznej obser-
wacji nie wystąpiła nadreaktywność na hydroksyapatyt wapnia.

Przed augmentacją krtani 100% pacjentów prezentowało nie-
pełne zwarcie fonacyjne. Po augmentacji obserwowano pełne 
zwarcie fonacyjne (bądź znaczną poprawę zwarcia fonacyj-
nego) u 36,4% i 33,3% pacjentów odpowiednio po 3 i 12 mie-
siącach (ryc. 5), a co się z tym wiąże – poprawę jakości głosu.

Ryc. 5.  Ocena wideolaryngostroboskopowa u pacjentki z prawostronnym porażeniem krtani przed augmentacją krtani i 12 miesięcy po augmentacji krtani.

Tab. I. Wyniki oceny czynnościowej narządu głosu przed augmentacją krtani oraz 3 i 12 miesięcy po augmentacji krtani.

 OCENA 
GŁOSU   G R B A S MDVP_F0 MDVP_JITT

MDVP_
SHIM

MDVP_
NHR MPTA

NATĘŻE-
NIE VRQOL

Przed 
augmen-
tacją 
krtani

Średnia ± SD 1,9±0,6 0,9±0,7 1,8±0,7 1,6±0,6 1,2±0,5 163,0±69,0 5,6±4,1 9,6±5,5 0,3±0,2 6,8±5,0 68,3±6,3 25,6±7,0

Mediana *2,0 1 2 *2,0 1 132,3 4,1 9,1 0,2 3,9 67 24

Zakres (1–3) (0–2) (1–3) (1–3) (0–2) (95,9–354,3) (1,4–16,8) (2,2–20,3) (0,1–0,6) (2–16,1) (59–82) (12–37)

3 mie-
siące po 
augmen-
tacji 
krtani

Średnia ± SD 0,9±0,9 0,7±0,8 0,8±0,8 0,6±0,7 0,4±0,8 164,7±56,2 3,8±4,8 7,3±6,1 0,3±0,3 11,1±6,5 70,9±6,3 21,1±6,5

Mediana *1,0 1 1 *0,5 0 155,9 2,5 5 0,1 12,2 68 19,5

Zakres (0–3) (0–2) (0–2) (0–2) (0–2) (99–278,8) (0,4–17,9)
(1,9-
–23,5) (0,1–0,9)

(4,6–
25,8) (64–82) (14–30)

12 mie-
sięcy po 
augmen-
tacji 
krtani

Średnia ± SD 1±0,9 0,7±0,5 0,8±1,0 0,3±0,5 0,5±0,8 170,6±48,7 2,2±1,1 4,2±2,1 0,1±0,0 12,5±6,4 71,6±5,9 21,4±6,2

Mediana 1 1 0,5 0 0 158,1 1,9 3,6 0,1 11,9 71 20

Zakres (0–2) (0–1) (0–2) (0–1) (0–2) (129,6–263,3) (1–4) (2,2–6,8) (0,1–0,2)
(3,5–
20,1) (64–80) (13–28)
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nariusza VHI-10, uzyskali oni u 67% pacjentów, podczas 
gdy zadawalającą poprawę jakości głosu zgłaszało 81% pa-
cjentów [10]. 

Wyniki uzyskane w prezentowanych badaniach oceny od-
słuchowej głosu, jak i oceny aerodynamicznej, korespondują 
z wynikami uzyskanymi przez Kwon i wsp [6]. Autorzy prze-
prowadzili 33 procedury augmentacji krtani przy pomocy hy-
droksyapatytu wapnia u pacjentów z niewydolnością szpary 
głośni. Wartości MPTa u pacjentów przez nich obserwowa-
nych wynosiły 13,6 sekund oraz 12,8 sekund, odpowiednio 3 
i 12 miesięcy po przeprowadzonej procedurze i bardzo do-
brze korespondują z wynikami uzyskanymi w przedstawia-
nym badaniu (odpowiednio: 12,2 i 11,9 sekund).

Wyniki naszych badań potwierdzają niewątpliwą zaletę hy-
droksyapatytu wapnia, jaką jest długi czas utrzymywania się 
preparatu w obrębie tkanek krtani. Dlatego po augmentacji 
przy pomocy hydroksyapatytu wapnia należy spodziewać się 
długoterminowej poprawy jakości głosu. 

Jednakże należy pamiętać o konieczności wstrzykiwania hy-
droksyapatytu wapnia bocznie od fałdu głosowego. Wstrzyk-
nięcie materiału zbyt blisko wolnego brzegu fałdu głosowego 
może powodować sztywność, a w konsekwencji konieczność 
usunięcia go operacyjnie [15]. 

Kolejną trudność w podawaniu preparatu Radiesse stanowi 
jego duża gęstość. Preparat podawany przez 25-centymetrową 
igłę o małej średnicy wymaga dużego nakładu siły. Może to 
utrudnić kontrolę nad podaniem odpowiedniej ilości mate-
riału, jaka jest konieczna, aby nie dopuścić do nadmiernego 
przesunięcia fałdu głosowego przyśrodkowo.

WNIOSKI

Augmentacja krtani w znieczuleniu miejscowym przy pomocy 
hydroksyapatytu wapnia daje długotrwałe, dobre efekty lecze-
nia, dzięki poprawie zarówno jakości głosu pacjenta, jak i jako-
ści jego życia.
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Po augmentacji krtani obserwowano trzykrotne wydłużenie 
MPTa, które utrzymywało się do roku po iniekcji hydroksy-
apatytu wapnia (tab. 1). Także parametr określający natęże-
nie głosu ulegał poprawie, a efekt utrzymywał się do 12 mie-
sięcy po zabiegu.

W przypadku VRQoL wartość p otrzymana za pomocą testu 
Friedmana była mniejsza niż przyjęty poziom istotności rów-
ny 0,05. Dlatego, za pomocą testu par Wilcoxona z poprawką 
Bonferroniego, sprawdzono, czy występują istotne statystycz-
nie różnice pomiędzy parami wizyt. Otrzymana wartość p była 
odpowiednio równa 0,025 pomiędzy pierwszą wizytą i po 3 
miesiącach oraz 0,043 pomiędzy pierwszą i po 12 miesiącach. 
W tym przypadku wartości p były większe niż przyjęty po-
ziom istotności 0,017, dlatego – mimo istotnej poprawy – dla 
tego parametru nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic.

DYSKUSJA

Augmentacja krtani przeprowadzana w znieczuleniu miejsco-
wym przy pomocy hydroksyapatytu wapnia skutkuje poprawą 
jakości głosu pacjenta. Dobra ogólna jakość głosu, jak rów-
nież znaczne zmniejszenie komponentu powietrza w głosie, 
utrzymują się do 12 miesięcy od wykonanej procedury. Do-
datkowo pacjenci zgłaszają znaczną poprawę jakości życia za-
leżną od jakości głosu. Także pozostałe parametry oceniające 
jakość głosu (ocena akustyczna i aerodynamiczna) znacznie 
poprawiają się po zabiegu, a ich efekt utrzymuje się do roku. 
Tak spektakularna poprawa jest związana z poprawą zwar-
cia fonacyjnego na poziomie szpary głośni. Poprawa zwarcia 
w powyższym badaniu utrzymywała się przez 12 miesięcy po 
przeprowadzonej procedurze.

Podobnie wysokie wskaźniki samooceny głosu po 12-mie-
sięcznej obserwacji u pacjentów poddanych augmenta-
cji krtani przy pomocy hydroksyapatytu wapnia (zarówno 
w znieczuleniu miejscowym, jak i ogólnym) zaobserwował 
Rosen i wsp. [10]. Autorzy analizowali dane uzyskane w 11 
różnych ośrodkach [10]. Istotną poprawę jakości głosu rok 
po wykonanej procedurze, ocenianą przy pomocy kwestio-
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