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StreSzczenie:    Wstęp: Rak krtani i jego leczenie wiążą się z krótko- i długoterminowymi powikłaniami, wpływającymi na funkcję krtani 
i jakość życia.

  Materiały i metody: Analiza retrospektywna dokumentacji medycznych pacjentów leczonych operacyjnie lub zachowawczo 
z powodu raka krtani z oszczędzeniem krtani.

  Wyniki: Po zakończeniu leczenia najwięcej pacjentów ze złą jakością głosu obserwowano w grupie chorych na raka głośni 
(wczesnego lub zaawansowanego). Zaburzenia połykania występowały natomiast częściej w grupie osób z guzami przezgło-
śniowymi. W porównaniu do stanu sprzed leczenia odsetek pacjentów z zaburzeniami głosu (zła jakość głosu lub jego utrata) 
początkowo malał we wszystkich grupach (z wyjątkiem guzów nadgłośniowych), a w czasie pierwszego roku obserwacji rósł 
lub nie zmienił się. Liczba pacjentów bez zaburzeń połykania wzrosła w grupie z guzami: nadgłośniowymi, podgłośniowymi 
i przezgłośniowymi.

  Dyskusja: Uważamy za konieczne wprowadzenie standardowych badań kontrolnych przed- i pooperacyjnych głosu i połyka-
nia u pacjentów leczonych z powodu raka krtani.

SłoWa kluczoWe: dysfagia, dysfonia, monitorowanie po leczeniu, rak krtani, wyniki funkcjonalne

abStract:   introduction: Laryngeal cancer and its treatment are associated with both short- and long-term side effects, affecting laryn-
geal functions and having an impact on the quality of life. 

  Material and methods: Retrospective analysis of the medical records of patients receiving surgical or non-surgical, larynx-
-preserving treatment for laryngeal cancer. 

  results: After termination of the treatment, the highest proportion of patients with bad voice quality was in the glottic car-
cinoma group (both in early and late phase), with swallowing dysfunction in the transglottic carcinoma group. Compared 
to the situation before the treatment, the proportion of patients with impaired voice quality (bad voice quality and loss of 
voice) initially decreased among all groups (except for supraglottic carcinomas), and during the first post-treatment year 
either increased or did not change. The proportion of patients with no swallowing dysfunction increased in the supraglottic, 
subglottic and transglottic carcinoma groups.

  Discussion: We consider necessary the implementation of a standard pre- and post-treatment monitoring of the voice and 
swallowing function in the management of patients with laryngeal cancer. 

keyWorDS:  dysphagia, dysphonia, functional results, laryngeal cancer, post-treatment follow-up
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WStęp

Rak krtani jest jednym z najczęściej występujących nowotworów 
głowy i szyi [1]. W Słowacji każdego roku rozpoznaje się średnio 
310 nowych przypadków guzów krtani [2]. Mężczyźni częściej za-
padają na tego typu nowotwory, jednakże rośnie również zachoro-
walność wśród kobiet [3]. Najistotniejszymi czynnikami rozwoju 
tej choroby są: palenie tytoniu, spożywanie alkoholu i oba te czyn-
niki łącznie. Z patogenezą krtani wiązano także: nieodpowiednią 
dietę, ekspozycję na azbest i zakażenia HPV (wirusem brodaw-
czaka ludzkiego) [4–12].

Wystąpienie objawów, takich jak: chrypa, dysfonia, duszność lub 
zaburzenia połykania, powinno budzić czujność onkologiczną. 
Główne opcje terapeutyczne, w zależności od lokalizacji zmiany, 
stadium zaawansowania i innych czynników, obejmują: radiote-
rapię, chemioterapię i leczenie operacyjne [4, 13].

Oprócz pożądanego efektu, tzn. eliminacji zmian nowotworowych, 
każde leczenie wiąże się z ryzykiem działań niepożądanych. Pacjen-
ci muszą zmierzyć się z następstwami spowodowanymi zniszcze-
niem tkanek zarówno przez nowotwór, jak i zastosowane leczenie. 
Wpływają one na funkcje krtani, która odgrywa istotną rolę w życiu 
społecznym, przy połykaniu jedzenia i płynów oraz emisji głosu 
i mowy [1, 14]. Może to prowadzić do rozwoju innych negatywnych 
skutków dla zdrowia fizycznego (zwiększone ryzyko niedożywie-
nia, zachłyśnięć, utraty masy ciała) [15, 16] i dla psychosocjalnego 
dobrobytu, co wpływa na jakość życia pacjentów [4, 14, 17, 18].

Istnieje wiele dostępnych metod leczenia i rehabilitacji, mających 
na celu złagodzenie negatywnych następstw leczenia i poprawę 
jakości życia. Ważne jest, aby przed ich wyborem rozpoznać owe 
następstwa i zaburzenia funkcjonowania, a następnie dokonać ich 
oceny. Kolejnym krokiem jest zaplanowanie dalszego leczenia.

Celem naszej pracy była analiza występowania dysfunkcji głosu 
i połykania u pacjentów po przebytym leczeniu raka krtani z uży-
ciem różnych metod terapeutycznych oraz podzielenie się sugestia-
mi na temat właściwego postępowania u chorych z rakiem krtani.

Materiał i MetoDy

Przeprowadzono analizę retrospektywną na grupie 99 pacjentów 
z rozpoznanym rakiem krtani, poddanych leczeniu oszczędzającemu 
krtani. Badani zostali podzieleni na cztery podgrupy w zależności 
od położenia guza (głośni, nadgłośniowego, podgłośniowego i prze-
zgłośniowego). Do badania włączono chorych spełniających nastę-
pujące kryteria: (1) poddanych leczeniu raka z intencją wyleczenia 
w okresie 2009–2013 r. w Oddziale Otolaryngologii i Chirurgii Gło-
wy i Szyi Wydziału Medycznego Szpitala Uniwersyteckiego w Braty-
sławie, a następnie (2) obserwacji w okresie co najmniej 6 miesięcy 
od zakończenia leczenia, (3) w trakcie obserwacji nie stwierdzono 
u nich wznowy/niepełnej resekcji oraz (4) nie zostali poddani cał-
kowitej laryngektomii w ramach leczenia pierwotnego.

Dane zebrano w oparciu o dokumentację medyczną wewnątrzsz-
pitalną i poradni specjalistycznej. Przeanalizowano występowa-

nie dysfagii i dysfonii przed i po leczeniu (odpowiednio 2–4 ty-
godnie i 6–12 miesięcy w przypadku dysfonii oraz 6–12 miesięcy 
w przypadku dysfagii). Dane podzielono na kilka grup. Jakość gło-
su przed leczeniem została sklasyfikowana według czterech ka-
tegorii: dobra jakość głosu, zła jakość głosu, utrata głosu (afonia) 
i brak danych dotyczących jakości głosu. Jakość głosu po lecze-
niu sklasyfikowano według pięciu kategorii: dobra jakość głosu, 
zła jakość głosu, utrata głosu, tracheostomia i brak danych doty-
czących jakości głosu. Funkcja połykania została sklasyfikowana 
według trzech kategorii, dla danych przed i po zakończeniu lecze-
nia: brak zaburzeń połykania, zaburzenia połykania i brak danych 
dotyczący jakości połykania.

Badanie zawiera dane jakościowe, głównie opisowe, zawarte w do-
kumentacji medycznej. Nie były one jednorodne, a w przypadku 
niektórych pacjentów brakowało informacji dotyczących jakości 
głosu i połykania.

Wyniki 

Wśród 99 pacjentów: u 71 (71,72%) guz lokalizował się w obrębie 
głośni, u 15 (15,15%) nadgłośniowo, u 4 (4,04%) podgłośniowo, 
a u 9 (9,09%) przezgłośniowo (Tab. I.). Dodatkowe informacje do-
tyczące chorych (stadium choroby w momencie rozpoznania, za-
stosowane leczenie) przedstawiono w Tab. I.

W dokumentacji medycznej posłużono się różnorodnymi opisami 
jakości głosu i połykania (Tab. II., III.).

Wyniki dotyczące jakości głosu
Porównanie jakości głosu w określonych grupach pacjentów 
w odniesieniu do lokalizacji guza i czasu od zakończenia leczenia 
przedstawiono na Ryc. 1.

Najwyższy odsetek chorych z zaburzeniami głosu (zła jakość 
i utrata głosu) przed leczeniem występował w grupie osób z gu-
zem głośni (97,19%).

We wczesnym okresie po leczeniu (2–4 tygodnie) zaburzenia głosu 
(zła jakoś głosu i utrata głosu) występowały również u pacjentów 
z guzem głośni (67,6%). Wśród chorych z rakiem głośni i prze-
zgłośniowym obserwowano zmniejszenie się odsetka osób ze złą 
jakością głosu w porównaniu do stanu sprzed leczenia (94,37% vs. 
50,70% oraz 64% vs. 22,22%). Podobną tendencję stwierdzono rów-
nież u chorych z guzem podgłośniowym (87,5% vs. 50%), jednakże 
ta grupa była bardzo nieliczna. U chorych z guzem nadgłośniowym 
zaobserwowano niewielki wzrost odsetka chorych ze złą jakością 
głosu w porównaniu do stanu sprzed leczenia (26,67% vs. 33,33%).

W czasie dłuższej obserwacji (6–12 miesięcy) zaburzenia głosu 
(zła jakość głosu i jego utrata) najczęściej dotyczyły lokalizacji na 
wysokości głośni (66,20%). W ciągu pierwszego roku po zakoń-
czeniu leczenia obserwowano wzrost udziału chorych ze złą ja-
kością głosu w grupie z guzem głośni, przezgłośniowym i nadgło-
śniowym (odpowiednio 66,20%, 44,44%, 46,67%) w porównaniu 
do stanu zaraz po zakończeniu leczenia (50,7%, 22,22%, 33,33%). 
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W przypadku grupy z nowotworem podgłośniowym udział cho-
rych ze złą jakością głosu nie zmienił się (50% vs. 50%).

W grupie z rakiem głośni proporcja pacjentów z dobrą jakością 
głosu rosła przez cały okres obserwacji (0% przed leczeniem, 2,82% 
i 12,68% we wczesnym i późniejszym czasie po zakończeniu leczenia).

Utratę głosu zaobserwowano jedynie przed i we wczesnym okre-
sie po zakończeniu leczenia u chorych z rakiem głośni i przezgło-
śniowym. W czasie dalszej obserwacji oraz w innych grupach nie 
obserwowano afonii. 

Stwierdzono związek między zasięgiem nowotworu i jakością gło-
su. Spośród 75 pacjentów z nowotworem w początkowym stadium 
rozwoju u żadnego nie stwierdzono dobrej jakości głosu. 90,67% 
pacjentów charakteryzowało się złą jakością głosu, 2,67% doświad-

czyło utraty głosu, podczas gdy dla 6,67% pacjentów nie uzyskano 
informacji dotyczących jakości głosu. Nowotwór w zaawansowa-
nym stadium rozwoju wykryto u 24 osób, spośród których: 8,33% 
cechowała dobra jakość głosu, 50% – zła jakość głosu, 4,17% utra-
ciło głos, natomiast u 37,5%, z powodu braków w dokumentacji 
medycznej, nie udało się określić jego jakości.

Wyniki dotyczące połykania
Porównanie jakości połykania w poszczególnych grupach pacjen-
tów w odniesieniu do lokalizacji nowotworu i czasu po zakończe-
niu leczenia przedstawiono na Ryc. 2.

Najwyższy udział pacjentów z zaburzeniami połykania przed roz-
poczęciem leczenia stwierdzono u chorych z guzem nadgłośnio-
wym (66,67%).

ryc. 1.  Porównanie jakości głosu analizowanych grup pacjentów.

ryc. 2.  Porównanie jakości funkcji połykania analizowanych grup pacjentów.
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różnych metod leczniczych przy zachowaniu krtani. Należy za-
znaczyć, że chorzy nie byli poddawani leczeniu ani rehabilitacji 
nastawionym na funkcje głosu i połykania.

Zaburzenia głosu, jak można było się spodziewać, najczęściej wy-
stępowały u chorych z rakiem głośni, zarówno przed rozpoczęciem, 
jak i po zakończeniu leczenia. Zaburzenia połykania były rzadsze 
w tej grupie pacjentów. Powyższy fakt można wyjaśnić lokaliza-
cją obszaru głośni i wpływem na fałd głosowy, będący ważnym 
czynnikiem w powstawaniu mowy. Z drugiej strony zaburzenia 
połykania były najczęstsze u chorych z guzem nadgłośniowym 
przed leczeniem i u chorych z guzem przezgłośniowym po lecze-
niu. Związek lokalizacji nadgłośniowej z zaburzeniami połykania 
może wynikać z położenia guza w momencie rozpoznania w ob-
szarze bliskim drodze połykania. Dysfagia u pacjentów chorych 
na raka przezgłośniowego po zakończeniu leczenia może wiązać 
się zarówno z zasięgiem zmian, jak i potrzebą zastosowania agre-
sywnego leczenia.

Obserwacje stadium rozwoju nowotworu i jakości głosu w badanej 
grupie pacjentów pokazują, że nawet wczesne stadia rozwoju guza 
mogą wywoływać zaburzenia jakości głosu. W celu oceny wpływu 
stadium rozwoju nowotworu na zaburzenia głosu niezbędna jest 
analiza ilościowa jakości głosu.

W czasie analizy danych z dokumentacji medycznej napotkali-
śmy kilka problemów ograniczających naukową wartość naszego 
badania. Jednym z nich była niejednorodność dokumentacji me-
dycznej co do opisu jakości głosu i połykania. Nie użyto jednako-
wych kryteriów oceny i metod opisu głównie dlatego, że obecnie 
w Słowacji nie ma krajowych wytycznych dotyczących diagnostyki 
i zaopatrzenia powikłań leczenia raka krtani. Uzyskane dane były 
głównie opisowe i opierały się na obserwacji klinicznej pacjenta 
w czasie badania, bez określenia stopnia zaburzenia. Innym po-
wiązanym ograniczeniem były braki w dokumentacji medycznej 
opisu dysfunkcji u niektórych pacjentów przed rozpoczęciem i po 
zakończeniu leczenia. Ocena/zapis jakości głosu i funkcji połykania 
nie były rutynowo wykonywane u wszystkich osób. Wymienione 
ograniczenia mogą mieć wpływ na wyniki naszego badania i pro-
wadzić do trudności z oceną ostatecznych danych. Liczba pacjen-
tów w porównywanych grupach (na podstawie lokalizacji guza) 
nie była równa, co dodatkowo utrudnia wyciągnięcie wniosków.

Ze względu na to, że dysfagia i dysfonia po zastosowanym lecze-
niu mogą ujemnie wpływać na jakość życia pacjentów oraz istnieje 
możliwość poprawy jakości życia poprzez zastosowanie dobrego 

Po zakończeniu leczenia wymienione powyżej schorzenie najczę-
ściej obserwowano w przypadku guzów przezgłośniowych (44,44%). 
W porównaniu do sytuacji sprzed leczenia w grupie chorych 
z guzem nadgłośniowym liczba pacjentów z zaburzeniami połyka-
nia zmniejszyła się (66,67% vs. 33,33%) po zakończeniu leczenia, 
natomiast liczba pacjentów z brakiem jakichkolwiek problemów 
z połykaniem wzrosła (26,67% vs. 60%). W grupie chorych z guzem 
przezgłośniowym liczba pacjentów bez problemów z połykaniem 
wzrosła (22,22% vs. 55,56%) po zakończeniu leczenia, natomiast 
liczba pacjentów z zaburzoną funkcją połykania nie zmieniła się 
(44,44% vs. 44,44%). W grupie chorych na raka głośni proporcje 
przed rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia nie zmieniły się 
znacząco. U większości pacjentów (67,61%) nie rozpoznawano 
zaburzeń połykania. W grupie chorych z guzem podgłośniowym 
liczba pacjentów bez zaburzeń połykania wzrosła po zakończeniu 
leczenia (25% vs. 50%). Trzeba jednak dodać, że grupa ta cecho-
wała się niewielką liczebnością i dużymi brakami w dokumentacji 
medycznej, opisującymi jakość połykania (75% vs. 25%).

DySkuSja

Rak krtani i jego leczenie wiążą się z krótko-, jak i długotermino-
wymi powikłaniami, mającymi wpływ na funkcje krtani i prowa-
dzącymi do obniżenia jakości życia [1, 14, 17, 18]. Jednym z celów 
niniejszej pracy była analiza występowania zaburzeń głosu i poły-
kania u pacjentów leczonych z powodu raka krtani przy pomocy 

tab. i.  Charakterystyka grup chorych.

lokalizacja n StaDiuM leczenie

Wczesne Późne Operacyjne RT CRT Operacyjne + RT/CRT

N % N % N % N % N % N %

Głośnia 71 61 85,92 10 14,08 57 80,28 7 9,86 6 8,45 1 1,4

Nadgłośniowo 15 6 40 9 60 7 46,67 0 0 4 26,67 4 26,67

Podgłośniowo 4 4 100 0 0 0 0 2 50 1 25 1 25

Przezgłośniowo 9 4 44,44 5 55,56 1 11,11 2 22,22 5 55,56 1 11,11

Wczesne stadium: stadium I, II; późne stadium – stadium III, IV, według klasyfikacji TNM; N – liczba pacjentów; RT – radioterapia; CRT – chemioradioterapia

tab. ii.  Opisy jakości funkcji połykania po zakończeniu leczenia.

opiS:

braku zaburzeń połykania zaburzeń połykania

brak problemów/trudności z połykaniem; 
wolne/dobre/normalne połykanie; dobre/
normalne przyjmowanie pokarmów; 
przyjmowanie pokarmów bez ograniczeń; 
może jeść wszystko

dławienie się; przerywany ból; 
potrzebuje popić; trudności 
w połykaniu; suchość gardła; 
wymaga diety miękkiej

tab. iii.  Opisy jakości głosu po zakończeniu leczenia.

opiS:

Dobrej jakości GłoSu złej jakości GłoSu utraty GłoSu

dobry/całkiem 
dobry/czysty/
donośny głos

Dysfonia/dysfoniczny głos; chrypka/
głos zachrypiony; częściowo 
zachrypiony/osłabiony/zmęczony/
skrzeczący głos; poważna dysfonia; 
dysfonia przechodząca w afonię; zły/
gorszy głos; zmienna jakość głosu; 
drżący głos

afonia/
afoniczny głos; 
bezgłos
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narzędziami do oceny głosu są: skala GRBAS lub MPT (ang. ma-
ximum phonation time).

Ponieważ nasze badanie prezentuje analizę retrospektywną ze 
wszystkimi jej ograniczeniami (braki danych, niejednorodność 
danych, ilościowy charakter danych), istnieje potrzeba dalszego, 
prospektywnego badania dotyczącego jakości głosu i funkcji po-
łykania u pacjentów leczonych z powodu raka krtani. Zasadne jest 
porównanie wyników funkcjonalnych uzyskanych w różnych gru-
pach, czego nie dokonaliśmy w naszej pracy ze względu na opiso-
wy charakter badania.

Niezbędna jest dalsza współpraca z logopedami i foniatrami w celu 
ustanowienia konsensusu dotyczącego najbardziej odpowiedniej 
metody oceny funkcji mowy i połykania u chorych z rakiem krtani.

WnioSki

W oparciu o naszej wynik wysunięto poniższe wnioski:

•	 Dokumentacja medyczna w okresie obserwacji po 
zakończeniu leczenia była niekompletna pod względem 
wyników funkcjonalnych leczenia raka krtani (w 30,30% 
przypadków nie było opisu jakości głosu we wczesnym 
okresie po zakończeniu leczenia, w 19,19% przypadków 
nie było opisu w późnym okresie, natomiast w 20,20% 
przypadków brakowało opisu jakości połykania);

•	 Niejednorodność w ocenie wyników funkcjonalnych (głosu 
i połykania) po leczeniu raka krtani;

•	 Wzrost liczby pacjentów z dobrą jakością głosu w grupie 
chorych z guzem głośni w czasie obserwacji krótko- 
i długoterminowej;

•	 Wzrost udziału chorych ze złą jakością głosu w grupie 
z guzem nadgłośniowym w czasie obserwacji krótko- 
i długoterminowej;

•	 W grupie chorych z rakiem przezgłośniowym 
zaobserwowano poprawę jakości głosu zaraz po 
zakończeniu leczenia i jej pogorszenie w dalszym 
przebiegu;

•	 Poprawa funkcji połykania u chorych z guzem 
nadgłośniowym i przezgłośniowym po zakończeniu 
leczenia;

•	 Uważamy za niezbędne wdrożenie standardowej oceny 
funkcji głosu i połykania przed rozpoczęciem leczenia i po 
jego zakończeniu u chorych z rakiem krtani. Logopedzi 
powinni stanowić część zespołu wielospecjalistycznego.

podejścia leczniczego, kolejnym celem niniejszego badania był 
przegląd literatury związanej z tym tematem pod kątem różnych 
opcji terapeutycznych.

Według wielu autorów ważne jest leczenie chorych z nowotwo-
rami krtani lub innymi nowotworami głowy i szyi przez zespół 
wielospecjalistyczny [4, 19–21]. Obserwacja pacjentów po za-
kończeniu leczenia powinna mieć na celu, niezależnie od innych 
zamierzeń, ocenę ostrych i przewlekłych powikłań związanych 
z leczeniem, koordynację procesu rehabilitacji oraz ograniczenie 
strat funkcjonalnych [22–26].

Istnieje wiele strategii monitorowania chorych po zakończeniu 
leczenia, opisywanych w literaturze. Wspólną cechą wielu z nich 
jest ocena stanu funkcji głosu i połykania przed i po leczeniu no-
wotworów krtani/głowy i szyi, jak również kontrola po zakończe-
niu leczenia i rehabilitacja zidentyfikowanych zaburzeń funkcjo-
nalnych [19–21, 23, 24].

Sugestie dotyczące kontroli funkcji głosu i połykania 
u pacjentów leczonych z powodu raka krtani
Opierając się na przeglądzie literatury i wynikach naszych badań, 
sugerujemy stosowanie rutynowej oceny funkcji głosu i połykania 
u chorych z rakiem krtani jako istotną część oceny przed lecze-
niem i w kontroli po zakończeniu leczenia [19–21, 23, 24]. Wy-
mogiem jest konsultacja każdego pacjenta z rakiem krtani przez 
zespół wielospecjalistyczny. Zespół ten, poza innymi specjalistami, 
powinien składać się z laryngologa i foniatry, specjalizujących się 
w nowotworach głowy i szyi, współodpowiedzialnych za funkcjo-
nalną częścią leczenia (głos i połykanie).

Ważne jest, aby w czasie leczenia i po jego zakończeniu monito-
rować masę ciała pacjenta i jej zmiany. Sugeruje się, aby w doku-
mentacji medycznej zapisywać prostą ocenę funkcji głosu i połyka-
nia (normalna lub nieprawidłowa jakość głosu; występowanie lub 
brak zaburzeń połykania) w ocenie pacjenta i klinicysty, zarówno 
przed rozpoczęciem, jak i po zakończeniu leczenia. W przypad-
ku zaburzeń połykania należy dodać także bardziej szczegółowy 
opis (aspiracja, ból, regurgitacja, itp.). Następnie pacjentów ze zi-
dentyfikowanymi zaburzeniami mowy/połykania należy poddać 
bardziej szczegółowym badaniom przeprowadzonym przez lo-
gopedę/foniatrę w celu oceny stopnia zaburzenia. Metoda oceny 
funkcji powinna być szybka i prosta do przeprowadzenia. Można 
rozważyć użycie skal klinicznych, takich jak: kwestionariusz VHI-
10 do oceny głosu i kwestionariusz EAT-10 do oceny połykania. 
Obydwa są obecnie walidowane dla języka słowackiego. Innymi 
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