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Celem pracy by³o ustalenie, czy elektroglottografia (EGG) dostarcza infor-
macji klinicznych u chorych z obustronnym pora¿eniem fa³dów g³osowych.
Przedstawiono wyniki badania EGG u 8 chorych. Oceniano morfologiê krzy-
wej, wartoœci nieregularnoœci i wskaŸnika kontaktu fa³dów g³osowych (Qx).
Wykazano korelacjê miêdzy wartoœciami nieregularnoœci a stopniem dysfonii,
nie wykazano natomiast takiej zale¿noœci dla Qx.

Wyniki badañ wskazuj¹, ¿e analiza zmieniaj¹cej siê wartoœci nieregularno-
œci w zapisie EGG mo¿e dostarczyæ istotnych informacji klinicznych u chorych
z obustronnym pora¿eniem fa³dów g³osowych. Jednak¿e ze wzglêdu na czê-
sto niemo¿liwe do interpretacji krzywe EGG, konieczna jest ocena kilku kolej-
nych zapisów u tego samego chorego.
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The aim of the study was to determine if electroglottography (EGG)
supplies clinicians with important information concerning patients with bila-
teral vocal fold palsy (VFP). EGG was performed in 8 patients. The wave-
forms were analyzed together with calculated by Speech Studio software
values of the degree of irregularity in vocal fold vibration (% Irregularity)
and Contact Quotient. There was the correlation between the values of
irregularity and the degree of dysphonia.

The results of the study indicate that analysis of changes of the irregularity
values of EGG may provide relevant clinical information in patients with
vocal cord palsy. As EGG waveforms are often extremely difficult to interpret,
several consecutive patterns should be evaluated in a given patient.
Otorynolaryngologia, 2002, 1(1), 45-48
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Oko³o po³owa obustronnych pora¿eñ nerwów krta-
niowych wstecznych powstaje w wyniku urazu jatrogen-
nego w czasie operacji tarczycy [1,2]. Jatrogenne pora-
¿enia obustronne s¹ znacznie rzadsze ni¿ jednostronne.
Wêdrychowicz i wsp. przytaczaj¹c wyniki innych pol-
skich autorów donosz¹, ¿e stosunek jatrogennych pora-
¿eñ obustronnych do jednostronnych wynosi ok. 5,5:1
[3]. W przypadku jatrogennych pora¿eñ obustronnych
jeden nerw mo¿e byæ uszkodzony w czasie operacji,
a drugi w nastêpstwie pooperacyjnego gojenia [4]. Inne
czêste przyczyny to: urazy w okolicy przebiegu nerwu
oraz stany zapalne nerwu wywo³ane przez bakterie (pa-
ciorkowce) i wirusy (np. grypy, opryszczki) [4]. Naj-
czêstszym objawem obustronnego pora¿enia nerwów
krtaniowych wstecznych jest dusznoœæ wdechowa, tak¿e
spoczynkowa, czêsto (w ok. 50%) wymagaj¹ca wykona-
nia tracheotomii [1]. G³os chorych jest zwykle os³abio-
ny, doœæ wysoki w skali, bez mo¿liwoœci modulacji.
W czasie snu wystêpuje dokuczliwe chrapanie. Równie¿
czynnoœæ obronna krtani zostaje w wysokim stopniu za-
burzona [3]. W jednoczesnym obustronnym pora¿eniu
nerwów krtaniowych dolnych i górnych wystêpuje afo-
nia. Zwykle nie stwierdza siê dusznoœci spoczynkowej
[5]. O wyniku leczenia przes¹dza powrót funkcji przy-
najmniej jednego nerwu i/lub mo¿liwoœæ wyst¹pienia
skutecznej kompensacji czynnoœciowej [1]. Badanie elek-

troglottograficzne (EGG), stanowi¹ce cenn¹ pomoc
w diagnostyce pora¿eñ fa³dów g³osowych w przeciwieñ-
stwie do badania glottograficznego [5,6], nie by³o dot¹d
stosowane do oceny czynnoœci fonacyjnej krtani w przy-
padku pora¿eñ obustronnych.

Celem pracy by³o ustalenie, czy elektroglottografia
mo¿e stanowiæ adekwatn¹ metodê oceny czynnoœci fo-
nacyjnej krtani u chorych z obustronnym pora¿eniem
fa³dów g³osowych.

PACJENCI I METODY

Pacjenci
Materia³ kliniczny obejmowa³ 8 chorych z obustron-

nym pora¿eniem nerwów krtaniowych w wieku od 43
do 77 lat (œrednia 62,6 lat). W grupie by³o 6 kobiet
i 2 mê¿czyzn. Chorzy ci objêci byli leczeniem laryngo-
logicznym przez 6 miesiêcy od momentu wyst¹pienia
dolegliwoœci. U 5 chorych stwierdzono obustronne ja-
trogenne pora¿enie nerwów krtaniowych wstecznych,
u jednego chorego do obustronnego pora¿enia fa³dów g³o-
sowych dosz³o na skutek urazu szyi, u innego jako przy-
czynê pora¿enia podejrzewano ucisk pni nerwów krta-
niowych przez wole tarczycowe. Kolejna chora szuka³a
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pomocy laryngologicznej z powodu dusznoœci spowo-
dowanej obustronnym pora¿eniem fa³dów g³osowych po
przebytej infekcji wirusowej. Wszyscy chorzy z pora¿e-
niami jatrogennymi badani byli laryngologicznie przed
zabiegiem i nie stwierdzono u nich zaburzeñ ruchomo-
œci krtani. Wœród chorych z pora¿eniami jatrogennymi
w jednym przypadku by³o ono wynikiem operacji tar-
czycy wykonywanej z powodu obecnoœci procesu nowo-
tworowego. U innego chorego do pora¿enia nerwów krta-
niowych dosz³o po reoperacji gruczo³u tarczowego.
U chorych nr 1 i 7, ze wzglêdu na znaczny stopieñ od-
kszta³cenia nieruchomego fa³du g³osowego, podejrzewano
równoczesn¹ utratê funkcji nerwów krtaniowych gór-
nych. Charakterystyka chorych przedstawiona zosta³a
w tabeli I.

daniu sygna³u i zwi¹zana jest z rozwieraniem fa³dów
g³osowych. Nosi ona nazwê fazy otwierania (opening pha-
se). Faza trzecia, wykazuj¹ca p³aski przebieg, odpowiada
stanowi, w którym fa³dy g³osowe s¹ otwarte (faza otwar-
ta – open phase). EGG dostarcza szczególnie istotnych
informacji dotycz¹cych tej fazy cyklu g³oœniowego,
w której fa³dy g³osowe s¹ zwarte [5,6,7].

Tabela I. Charakterystyka chorych

L.p. p³eæ wiek ustawienie fa³dów g³osowych przyczyna

1 K 65 Poœrednie strumektomia
2 M 74 Œrodkowe uraz szyi
3 K 54 Przyœrodkowe strumektomia
4 M 77 Przyœrodkowe ucisk wola tarczycy
5 K 67 Przyœrodkowe strumektomia
6 K 43 Przyœrodkowe idiopatyczna
7 K 52 Poœrednie strumektomia
8 K 69 Przyœrodkowe strumektomia

Tabela II. Wyniki kolejnych badañ EGG u chorych

wyjœciowo po 3 miesi¹cach po 6 miesi¹cach

chory g³os* niereg. Qx g³os* niereg. Qx g³os* niereg. Qx

1 4 99,9 0 3 64,44 45 1 7,26 45
2 3 29,38 69 3 74,19 66 3 84,44 67
3 3 55,01 43 1 8,78 47 1 5,59 48
4 3 10,1 43 3 24,21 62 1 8,84 59
5 3 46,75 40 3 89,52 49 2 81,93 35
6 2 29,44 49 2 19,2 51 2 12,1 52
7 4 96,08 45 4 90,43 41 3 67,33 51
8 4 70,31 42 2 26,73 46 2 1,01 52

* G³os: 1 – dŸwiêczny, 2 – bezdŸwiêczny, 3 – ochryp³y, 4 – bezg³os. Skróty: niereg. – nieregularnoœæ, Qx
– wskaŸnik kontaktu fa³dów g³osowych

Choæ wszyscy chorzy zg³aszali dusznoœæ o ró¿nym
nasileniu, tylko jeden wymaga³ tracheotomii. U 5 cho-
rych wystêpowa³a dysfagia.

Ocena stanu narz¹du g³osu
G³os chorych oceniano przy zastosowaniu czterostop-

niowej skali, wyró¿niaj¹c g³os dŸwiêczny, bezdŸwiêczny,
ochryp³y i bezg³os [3]. Funkcjê fonacyjn¹ g³oœni zobiek-
tywizowano za pomoc¹ zapisu elektroglottograficznego
(ryc. 1), uzyskanego przy zastosowaniu laryngografu
PCLX.

Krzywa elektroglottograficzna odzwierciedla wibra-
cje fa³dów g³osowych i pozostaje w zwi¹zku z powierzch-
ni¹ ich kontaktu. Przed rozpoczêciem badania po oby-
dwu stronach szyi, na wysokoœci chrz¹stki tarczowatej
krtani, umieszcza siê dwie elektrody. Urz¹dzenie mierzy
impedancjê elektryczn¹ pomiêdzy nimi. Zmiany impe-
dancji odpowiadaj¹ zmianom kontaktu miêdzy fa³dami
g³osowymi. Gdy s¹ one zwarte, impedancja jest najmniej-
sza, a gdy fa³dy s¹ rozwarte – najwiêksza. Sygna³ wyj-
œciowy elektroglottografu Lx reprezentuje pracê fa³dów
g³osowych. Analiza jednego cyklu sygna³u Lx pozwala
wyró¿niæ trzy fazy. Pierwsza z nich to szybki wzrost sy-
gna³u, odpowiadaj¹cy zwieraniu siê fa³dów g³osowych.
Faza ta nosi nazwê fazy zamykania (closing phase). Punkt
szczytowy odpowiada maksymalnemu zwarciu, gdy fa³-
dy g³osowe przylegaj¹ do siebie œrodkow¹ czêœci¹ brze-
gów. Druga faza odpowiada nieco powolniejszemu opa-

Do analizy wyników badania EGG najlepiej s³u¿¹
wskaŸniki wyra¿ane w procentach: nieregularnoœæ, któ-
rej wartoœæ odzwierciedla ró¿nice w przebiegu krzywej
EGG dla poszczególnych cykli g³oœniowych oraz wskaŸ-
nik kontaktu fa³dów g³osowych (Qx), którego wartoœæ
odpowiada tej czêœci cyklu, w czasie której istnieje kon-
takt miêdzy fa³dami g³osowymi. Obydwa wskaŸniki za-
stosowano dla oceny otrzymanych wyników. Jako testy
jêzykowe zastosowano samog³oskê „a” dla obliczania nie-
regularnoœci oraz zdanie „dziœ jest ³adna pogoda” dla uzy-
skania wartoœci Qx. Badanie powtarzano u ka¿dego cho-
rego trzykrotnie, w trzymiesiêcznych odstêpach czasu.
Obliczono korelacjê wskaŸników dysfonii z wartoœciami
nieregularnoœci i Qx. Wartoœci nieregularnoœci wyra¿o-
no w procentach, wykorzystuj¹c program Speech Stu-
dio obs³uguj¹cy laryngograf.

WYNIKI

Wyniki badañ wyjœciowe oraz w koñcowych punk-
tach czasowych obserwacji przedstawiono w tab. II.

Ryc. 1. Podzia³ prawid³owej krzywej EGG na fazy

kontakt
fa³dów
g³osowych

1  faza zamykania
2  maksymalny kontakt
3  faza otwierania
4  faza otwarta

Tx - d³ugoœæ cyklu pracy g³oœni

faza zamkniêta
czas (ms)

}
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Najczêstszym objawem zaburzeñ ruchowych krtani by³a
dysfonia, któr¹ podczas pierwszego badania stwierdzo-
no u wszystkich chorych. Bezg³os stwierdzono u 3 cho-
rych,  chrypkê o znacznym nasileniu u 4, a g³os bez-
dŸwiêczny u 1 pacjenta. Powrót ruchomoœci jednego
fa³du g³osowego stwierdzono u 3 chorych po up³ywie
3 miesiêcy. Po 6 miesi¹cach, ruchomoœæ fa³dów g³oso-
wych nie zmieni³a siê.

Po up³ywie 3 miesiêcy bezg³os zg³asza³a jedna chora,
chrypkê 4 osoby, bezdŸwiêczny g³os stwierdzono u 2
chorych, a dobry g³os u 1 osoby. Po 3 miesi¹cach nie-
znaczn¹ dusznoœæ zg³asza³o 5 chorych z obustronnym
pora¿eniem fa³dów g³osowych, w tym chory po trache-
otomii (nr 2). U pacjenta tego dusznoœæ nie pozwala³a
na usuniêcie rurki tracheotomijnej.

Po 6 miesi¹cach znaczna chrypka utrzymywa³a siê
u 2 chorych, u 3 stwierdzono g³os bezdŸwiêczny, a u po-
zosta³ych 3 – g³os prawid³owy. Po up³ywie 6 miesiêcy
dusznoœæ wystêpowa³a nadal u 3 chorych z obustron-
nym pora¿eniem fa³dów. Stan chorego po tracheotomii
nie uleg³ zmianie. U jednej chorej z obustronnym pora-
¿eniem fa³dów g³osowych po up³ywie pó³ roku zaobser-
wowano ust¹pienie dusznoœci w wyniku zwiotczenia fa-
³dów i zaniku miêœni g³osowych (chora nr 5). W tym
przypadku wyniki badania EGG uleg³y pogorszeniu.

U chorych z obustronnym pora¿eniem fa³dów g³oso-
wych stwierdzono ró¿norodne rodzaje zaburzeñ zapisów
elektroglottograficznych, przedstawione na ryc. 2–8.

Ryc. 2. Chora nr 5. Pora¿enie obu fa³dów g³osowych – ustawienie przyœrod-
kowe. Brak powtarzalnoœci zespo³ów, tylko niewielkie ró¿nice impedancji przy
fonacji. Znacznie wyd³u¿ona faza otwarta (zaznaczona).

Ryc. 3. Chora nr 3. Obustronne pora¿enie fa³dów g³osowych – ustawienie
przyœrodkowe. Zespo³y podwójnych fal o niepowtarzaj¹cym siê kszta³cie.
Œwiadcz¹ one o niepe³nym przyleganiu fa³dów g³osowych w s¹siaduj¹cych
cyklach g³oœniowych. Brak pe³nego otwarcia w co drugim cyklu (strza³ka).
Znaczne zmiany d³ugoœci poszczególnych faz w s¹siaduj¹cych cyklach g³o-
œniowych.

Ryc. 4. Chora nr 3. Zapis po 3 miesi¹cach – prawid³owy. Pe³ne zwarcie fa³dów
g³osowych. WyraŸnie widoczne fazy zamykania i otwierania (kolejno zaznaczo-
ne), o prawid³owej d³ugoœci oraz faza otwarta, obejmuj¹ca oko³o 50% d³ugoœci
cyklu g³oœniowego. U chorej po 3 miesi¹cach od urazu operacyjnego potwier-
dzono powrót ruchomoœci obu fa³dów g³osowych oraz prawid³owy g³os.

Ryc. 5. Chory nr 2. Obustronne pora¿enie nerwów krtaniowych wstecznych
– ustawienie œrodkowe. Przed³u¿ony czas pozostawania fa³dów g³osowych
w zwarciu (strza³ka). Prawie nieobecna faza otwarta. W badaniu laryngosko-
powym œwiat³o szpary g³oœni praktycznie nieobecne; u chorego wykonano
tracheotomiê. Morfologia zapisów uzyskanych po 3 i 6 miesi¹cach nie ró¿ni³a
siê istotnie od prezentowanego; wartoœæ nieregularnoœci wzros³a.

Ryc. 6. Chora nr 7. Badanie pierwsze. Pora¿enie wszystkich nerwów krtanio-
wych – ca³kowity brak ruchomoœci fa³dów g³osowych powoduje brak zmian
impedancji. Brak zapisu EGG. Szpara g³oœni jest stale otwarta. Klinicznie bezg³os.

Ryc. 7. Chora nr 7. Badanie po 6 miesi¹cach od wyst¹pienia dolegliwoœci.
Widoczne cechy niepe³nego kontaktu fa³dów g³osowych (niska amplituda,
brak charakterystycznych faz), w laryngoskopii œlad ruchomoœci prawego fa³-
du g³osowego. Klinicznie chrypka o znacznym nasileniu.
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Obliczaj¹c korelacjê Spearmana wskaŸników dysfonii
z wartoœciami nieregularnoœci i Qx uzyskano bardzo wysok¹
znamiennoœæ statystyczn¹ dla nieregularnoœci (p < 0,001). Nie
uzyskano natomiast takiej korelacji dla Qx.

DYSKUSJA

W odniesieniach literaturowych brak jest opisów ba-
dañ elektroglottograficznych u chorych z obustronnym
pora¿eniem fa³dów g³osowych, gdy¿ uzyskanie czytel-
nych wyników bezpoœrednio po wyst¹pieniu dolegliwo-
œci jest czêsto niemo¿liwe. Istnieje jednak mo¿liwoœæ œle-
dzenia zmian kontaktu fa³dów g³osowych zachodz¹cych
w krtani po wyst¹pieniu ich obustronnego pora¿enia.
Mo¿liwe jest œledzenie pojawiania siê prawid³owych sk³a-
dowych krzywej EGG w powi¹zaniu ze zmianami
w obrazie laryngoskopowym, a przede wszystkim anali-
za wyników obliczanych automatycznie wskaŸników. Nie
istnieje jeden wzór zapisu EGG, jakiego mo¿na spo-
dziewaæ siê u chorych z obustronnym pora¿eniem fa-
³dów g³osowych. Co wiêcej, w uzyskanych zapisach trud-
no nieraz przypisaæ odpowiednie fragmenty krzywej
konkretnym zjawiskom dynamicznym zachodz¹cym
w g³oœni. Wynika to z faktu, ¿e nie mo¿na z du¿¹ pew-

noœci¹ orzec, które czêœci g³oœni pozostaj¹ w danym mo-
mencie w kontakcie i jaki jest stopieñ tego kontaktu.
Dodatkow¹ przyczyn¹ tych trudnoœci jest brak cyklicz-
noœci i powtarzalnoœci ruchów g³oœni. Badanie elektro-
glottograficzne przeprowadzane za pomoc¹ laryngogra-
fu PCLX pozwala dokonaæ pomiaru czynnoœci fonacyj-
nej krtani w inny sposób. Pozwala ono na obliczenie war-
toœci nieregularnoœci, który to wskaŸnik zale¿y od po-
wtarzalnoœci d³ugoœci s¹siaduj¹cych cykli g³oœniowych.
Powtarzalnoœæ ta u chorych z obustronnym pora¿eniem
fa³dów g³osowych jest w znacznym stopniu zaburzona,
a wartoœæ nieregularnoœci wysoka (por. tabela II). Obli-
czanie nieregularnoœci jest mo¿liwe nawet u chorych,
u których zapis EGG jest nieczytelny. Wartoœæ niere-
gularnoœci zmienia siê w zale¿noœci od zmian zachodz¹-
cych w g³oœni. W przypadku powrotu ruchomoœci przy-
najmniej jednego fa³du g³osowego i nastêpuj¹cej kom-
pensacji osi¹ga ona wartoœci ni¿sze, zbli¿aj¹c siê do war-
toœci uzyskanych w populacji osób zdrowych. Równo-
czeœnie istnieje mo¿liwoœæ analizy procesu kompensacji
czynnoœciowej w oparciu o zmiany morfologii krzywej
EGG w kolejnych zapisach uzyskanych u chorego. Dla-
tego analiza wyników badania EGG u chorych z obu-
stronnym pora¿eniem fa³dów g³osowych powinna obej-
mowaæ zmiany morfologii krzywej w kilku zapisach oraz
równoczeœnie ocenê wartoœci nieregularnoœci, w po³¹cze-
niu z ocen¹ g³osu oraz badaniem laryngoskopowym.

Reasumuj¹c, wyniki badañ wskazuj¹, ¿e wykonuj¹c
badanie elektroglottograficzne u chorych z obustron-
nym pora¿eniem fa³dów g³osowych nie mo¿na poprze-
staæ na wykonaniu jednorazowego zapisu; istnieje mo¿-
liwoœæ œledzenia poprawy kontaktu fa³dów g³osowych
w kolejnych badaniach, nastêpuj¹cej wraz z powrotem
ruchomoœci i/lub postêpami czynnoœciowej kompensa-
cji w obrêbie g³oœni. U chorych, u których zapis jest nie-
czytelny, mo¿na pos³ugiwaæ siê wartoœci¹ nieregularno-
œci, obliczanej bez koniecznoœci analizy zespo³ów krzy-
wej EGG.
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Ryc. 8. Chora nr 10. Pora¿enie nerwu krtaniowego dolnego po stronie lewej
(podejrzenie równoczesnego pora¿enia nerwu krtaniowego górnego prawe-
go). Badanie pierwsze. Brak pe³nego zwarcia g³oœni – krzywa nie osi¹ga wyso-
kiego szczytu, zmiany impedancji s¹ niewielkie. Widoczne opóŸnienie zwarcia
fa³dów g³osowych, niepe³ny ich kontakt. Szybkie drgania fa³dów g³osowych.


