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Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Protezki typu Provox®2 stosowane s¹ od 1988 roku.
G³os tchawiczo-prze³ykowy tworzony jest w pseudog³oœni, która powstaje
w tym samym miejscu, co w g³osie prze³ykowym, ale w oparciu o rezerwuar
p³ucny. Istotn¹ zalet¹ stosowania protezek g³osowych jest bardzo krótki
okres czasu rehabilitacji do uzyskania g³osu zastêpczego.
Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Przedstawienie procedury i metody oceny g³osu i mowy stosowanej
u pacjentów z pierwotnym za³o¿eniem protez g³osowych typu Provox®2
po laryngektomii ca³kowitej oraz ca³kowitej poszerzonej, a tak¿e specyfiki
i najczêstszych trudnoœci w rehabilitacji tych chorych.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. . . . . Badaniami objêto 25 pacjentów (21 mê¿czyzn i 4 kobie-
ty). Wœród nich 14 osób (56%) mia³o zabiegi poszerzone (laryngektomia
ca³kowita poszerzona o operacjê radykaln¹ wêz³ów ch³onnych szyi i/lub
nasadê jêzyka i/lub gard³o dolne). U wszystkich chorych po laryngektomii
ca³kowitej oraz ca³kowitej poszerzonej wykonano ocenê g³osu percepcyjn¹
oraz obiektywn¹, przy wykorzystaniu systemu analizy akustycznej.
Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Mo¿liwoœæ     porozumiewania siê s³ownego z otoczeniem w momen-
cie wypisu ze szpitala uzyska³o 18 z 25 (72%) operowanych chorych. Gene-
ralnie lepsze wyniki uzyskano w grupie pacjentów po laryngektomii ca³ko-
witej w porównaniu z laryngektomi¹ ca³kowit¹ poszerzon¹. Jakoœæ g³osu
i mowy by³a zró¿nicowana u ró¿nych pacjentów. Ma³o zró¿nicowanymi pa-
rametrami by³y F0, zakres F0 w zdaniu oraz natê¿enie mowy potocznej.
Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Pierwotne za³o¿enie protezki g³osowej podczas laryngektomii ca³-
kowitej, równie¿ poszerzonej, skraca okres braku komunikacji s³ownej pa-
cjenta po operacji oraz zmniejsza liczbê sesji rehabilitacyjnych.

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: laryngektomia, proteza g³osowa, rehabilitacja g³osu,
rehabilitacja mowy

Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. The original Provox®2 voice prosthesis was introduced in
1988. Tracheoesophageal voice is produced by shunting air from the lungs
into the esophagus and vibrating the esophageal tissue. The short period
of time required to achieve tracheoesophageal voice constitutes a remarkable
advantage of the voice prosthesis.
Aim. Aim. Aim. Aim. Aim. The aim of the study is to present the procedure and methods of voice
and speech evaluation in patients with primary valve placement after total
laryngectomy or extended total laryngectomy, and the difficulties connected
with the voice rehabilitation in patients with Provox®2.
Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. Material and methods. The study comprised 25 patients (twenty one men
and four women). In this group, 14 (56%) underwent extended total
laryngectomy (laryngectomy with neck dissection and/or partial glossotomy
and/or partial pharyngectomy). Perceptual voice assessment and objective
acoustic analysis were performed in all 25 cases.
Results. Results. Results. Results. Results. The ability of verbal communication with other people at the
moment of leaving the hospital was recorded in 18 of the 25 (72%) patients.
In general, better results were obtained in patients after total laryngectomy
compared with extended total laryngectomy. Voice and speech were different
in various patients. The fundamental frequency (F0), range of F0 in a phrase
and loudness dynamic range were the least differentiated parameters.
Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. The primary Provox®2 valve placement after total laryngectomy
and extended total laryngectomy shortens the time of no verbal
communication and the time for speech rehabilitation.

Key words: Key words: Key words: Key words: Key words: laryngectomy, voice prosthesis, voice rehabilitation, speech
rehabilitation
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WSTÊP

Wytwarzanie g³osu zastêpczego u chorych po laryn-
gektomii ca³kowitej jest jednym z trudniejszych zadañ
w rehabilitacji pooperacyjnej. W tym celu wykorzystuje
siê po³¹czenia tchawiczo-prze³ykowe, których ide¹ jest
wprowadzenie powietrza wydechowego do górnego od-
cinka prze³yku i stworzenie warunków do funkcjonowa-
nia górnego zwieracza prze³yku lub dolnego odcinka
gard³a jako pseudog³oœni [1].
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Mog¹ to byæ chirurgicznie wytworzone przetoki g³o-
sowe z b³ony œluzowej i miêœnia albo protezy z materia-
³u alloplastycznego. Te ostatnie by³y opisane w 1972
przez Mozolewskiego [2,3] oraz przez Staffieriego
(1978) [4]. Kontynuatorami tej idei byli Singer i Blom
(1979) [5,6], Panje (1981) [7], Nijdam (1982) i Man-
ni (1984) [8,9].

Protezki typu Provox®2 wprowadzono od 1988 roku
[10]. W miarê up³ywu czasu by³y one udoskonalane
i zmieniane. Modyfikacje protezek zmierza³y do zmniej-
szenia oporu przep³ywu powietrza potrzebnego do wy-
wo³ania fonacji.

Po³¹czenie tchawiczo-prze³ykowe stosowane jest od
ponad 25 lat w krajach Europy Zachodniej i Ameryki.
W niektórych krajach (Holandia) g³os zastêpczy two-
rzony w tym mechanizmie sta³ siê najczêœciej polecan¹
metod¹ lub metod¹ z wyboru przywrócenia mo¿liwoœci
komunikacyjnych po ca³kowitej laryngektomii [11].
Pomimo, ¿e mowa tchawiczo-przetokowa jest bardziej
naturalna i p³ynna ni¿ prze³ykowa [12], ró¿ni siê istot-
nie od mowy naturalnej [13,14,15].

G³os tchawiczo-prze³ykowy tworzony jest w pseu-
dog³oœni, która powstaje w miejscu tym samym, co w g³o-
sie prze³ykowym, ale w oparciu o p³ucny rezerwuar po-
wietrza. Implikuje to jego wy¿szy poziom akustyczny
(jest g³oœniejszy), ponadto pacjent ma d³u¿szy czas fo-
nacji (zarówno samog³oski izolowanej, jak i wypowiedzi
zdaniowej na jednym wydechu) [16]. Iloœæ pacjentów
z g³osem tchawiczo-prze³ykowym bardzo dobrym i do-
brym jest znacz¹co wiêksza w porównaniu z g³osem prze-
³ykowym. Istotnym czynnikiem jest równie¿ bardzo krót-
ki okres czasu rehabilitacji do uzyskania g³osu zastêp-
czego. W literaturze przedmiotu podkreœlane jest, ¿e
przy aktywacji protezki i doskonaleniu g³osu i mowy
tchawiczo-prze³ykowej (przetokowej) instrukta¿ fonia-
try i logopedy jest nieodzowny [17,18]. Pacjent z za³o-
¿on¹ protez¹ g³osow¹ wymaga sta³ego kontaktu z leka-
rzem laryngologiem ze wzglêdu na koniecznoœæ okreso-
wej wymiany protezki, a tak¿e mo¿liwoœæ wyst¹pienia
powik³añ [19].

Celem pracy jest przedstawienie procedury i meto-
dy oceny g³osu i mowy stosowanej w Klinice Otolaryn-
gologii AM w Warszawie u pacjentów z pierwotnym
za³o¿eniem protez g³osowych typu Provox®2 po laryn-
gektomii ca³kowitej oraz ca³kowitej poszerzonej, a tak¿e
specyfiki i najczêstszych trudnoœci w rehabilitacji tych
chorych.

PACJENCI I METODY

Pacjenci
W okresie marzec 2002-styczeñ 2006 zaimplanto-

wano protezki g³osowe Provox®2 25 osobom w czasie
operacji laryngektomii ca³kowitej. Wœród nich by³o 21

mê¿czyzn (84%) i 4 kobiety (16%). Œredni wiek mê¿-
czyzn wynosi³ 57,9 lat (42-82 lata) a kobiet 56,6 lat
(53-57 lat).

U 14 osób (56%) wykonano zabiegi rozszerzone,
w tym o: operacjê radykaln¹ wêz³ów ch³onnych szyi jed-
nostronn¹ i nasadê jêzyka – 9 osób; operacjê radykaln¹
wêz³ów ch³onnych szyi jednostronn¹ – 3 osoby; opera-
cjê radykaln¹ wêz³ów ch³onnych szyi jednostronn¹ i gar-
d³o dolne – 1 osoba; operacjê radykaln¹ wêz³ów ch³on-
nych szyi jednostronn¹, nasadê jêzyka i gard³o dolne –
1 osoba.

W ca³ej omawianej grupie 25 pacjentów wczeœniej-
szej radioterapii poddanych by³o 5 osób [20%]. Nastê-
powej radioterapii wymaga³o 8 osób (32%).

Metody
Zastosowana procedura sk³ada siê z trzech etapów

(A, B i C):
ETAP A. Przed laryngektomi¹ – omówienie z pacjen-

tem zabiegu oraz sposobu dzia³ania protezki
(laryngolog i foniatra).

ETAP B. Po zagojeniu siê rany pooperacyjnej i usu-
niêciu drenu do od¿ywiania pacjenta (10-14
dni po laryngektomii) – pacjent pozostaje pod
opiek¹ wspó³pracuj¹cych ze sob¹ laryngolo-
ga, foniatry i logopedy.

Laryngolog
1. Ocena szczelnoœci po³¹czenia tchawiczo-prze³yko-

wego (próba picia wody).
2. Oczyszczenie protezy i sprawdzenie czy proteza jest

dro¿na (u¿ycie szczoteczki i balona).

Foniatra
1. Krótkie przypomnienie informacji przedoperacyj-

nych, badanie foniatryczne.
2. Instrukcja dotycz¹ca sposobu oddychania w czasie

fonacji (wdech, zamkniêcie stomy i nieforsowny wy-
dech z otwartymi ustami przy zamkniêtej stomie).
Æwiczenia wyd³u¿aj¹ce wydech. Kontrola typu od-
dychania i d¹¿enie do oddychania piersiowo-brzusz-
nego z wytworzeniem podparcia oddechowego.

3. Pierwsze próby fonacji. Przy krótkim czasie fonacji
stosowanie wyd³u¿enia czasu trwania segmentu
dŸwiêcznego sylaby. Pierwsz¹ sylab¹, któr¹ siê æwi-
czy jest sylaba typu CV ze spó³g³osk¹ III strefy [h k g].
Podobnie jak przy wykszta³caniu g³osu prze³yko-
wego. Przy trudnoœciach wydobycia g³osu sugeruje
siê okrzyk (ha!). W wiêkszoœci przypadków g³os
uzyskany jest po pierwszej lub po kilku próbach.

4. Po uzyskaniu g³osu dŸwiêcznego rehabilitacjê przej-
muje logopeda.

Logopeda
1. Kontynuacja æwiczeñ oddychania dynamicznego

z podparciem oddechowym przy zamkniêtej stomie.
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2. Wprowadzenie nastêpnych sylab, prostych s³ów,
prostych zdañ i p³ynnej wypowiedzi.

3. Æwiczenia artykulacyjne.

Foniatra
1. Po uzyskaniu wypowiedzi zdaniowych rejestracja

g³osu i mowy, ocena subiektywna i analiza akustycz-
na g³osu.

2. Kontakt z logoped¹, co do dalszych æwiczeñ.

Logopeda

W miarê potrzeb wykonywane s¹ æwiczenia artyku-
lacyjne. Doskonalone siê czynniki prozodyczne mowy
(akcent melodyczny, dynamiczny i rytmiczny). Wyko-
nywane s¹ æwiczenia p³ynnego czytania prostych tek-
stów, æwiczenia dialogu i opowiadania, æwiczenia œpie-
wania prostych melodii.
ETAP C. Wymiana protezki

Laryngolog
1. Ocena szczelnoœci po³¹czenia tchawiczo-prze³yko-

wego (próba picia wody).
2. Oczyszczenie protezy i sprawdzenie czy proteza jest

dro¿na (u¿ycie szczoteczki i balona).

Foniatra
1. Ocena subiektywna i obiektywna jakoœci g³osu.

Ocena g³osu
Ocena g³osu dokonywana jest w trzech kategoriach:

sprawnoœæ g³osowa, dodatkowe czynniki, ogólna ocena.

Sprawnoœæ g³osowa
- P³ynnoœæ (czytanie zrównowa¿onego tekstu lub po-

wtórzenie d³ugiego zdania 24-sylabowego): dobra >19
sylab na jednym oddechu; œrednia 19-10 sylab na jed-
nym oddechu; z³a <10 sylab na jednym oddechu.

- Maksymalny czas fonacji (MPT) samog³oski A: do-
bra >10sek; œrednia 10-3 sek; z³a <3 sek.

- Czêstotliwoœæ podstawowa (F0) samog³oski A (w Hz).
- Ocena sonogramu w skali Remacle’a: dobra: 3 i 4 typ

sonogramu; œrednia: 2 typ sonogramu; z³a: 1 typ so-
nogramu.

Skala analizy czêstotliwoœciowej g³osu [wg Remacle’a
1989]
1. Rejestracja szumu, brak Fo, brak sk³adowych har-

monicznych
2. Rejestracja szumu, Fo, nielicznych sk³adowych

harmonicznych
3. Rejestracja szumu, Fo, sk³adowych harmonicznych
4. Rejestracja Fo, sk³adowych harmonicznych, brak

szumu
- Zakres czêstotliwoœci podstawowej (F0) w zdaniu

o zadanej intonacji: dobra >9 pó³tonów; œrednia 9-5
pó³tonów; z³a <5 pó³tonów.

- Zakres dynamiki (ró¿nica miêdzy natê¿eniem dla
mowy potocznej i max): dobra >20 dB; œrednia 10-20
dB; z³a <10 dB.

- Gotowoœæ do mówienia: dobra (sta³a gotowoœæ do
mówienia); œrednia; z³a.

- Artykulacja: dobra – zrozumia³oœæ >60% tekstu te-
stowego; œrednia – zrozumia³oœæ 40-60% tekstu te-
stowego; z³a – zrozumia³oœæ <40% tekstu testowego.

- Modulacja g³osu: dobra (naturalna); œrednia; z³a (g³os
monotonny).

- Tempo mówienia: dobra (naturalne); œrednia; z³a
(zbyt wolne).
Badania przeprowadzano w oparciu o czytanie tek-

stu u¿ywanego w pracowni, powtarzanie zdañ, mowê
spontaniczn¹, odpowiedŸ na pytania.

Czynniki dodatkowe
- Szum stomy w czasie mówienia: dobra (szum nie-

s³yszalny); œrednia (czasami s³yszalny szum ze sto-
my); z³a (g³oœny szum w czasie mówienia).

- G³oœny wdech: dobra (wdech nies³yszalny); œrednia
(czasami s³yszalny szum wdechowy); z³a (g³oœny
wdech poprzedzaj¹cy mówienie).

- Ruchy g³owy, szyi, ramion podczas mówienia: dobra
(nie wystêpuj¹); œrednia (umiarkowane); z³a (dodat-
kowe ruchy g³owy, szyi, ramion).

Koñcowa ocena
- Dobra jakoœæ mowy tchawiczo-prze³ykowej (TES) –

nie wiêcej ni¿ 3 aspekty oceniane jako umiarkowane,
pozosta³e dobre.

- Œrednia jakoœæ mowy tchawiczo-prze³ykowej (TES)
– nie wiêcej ni¿ 2 aspekty oceniane jako z³e.

- Z³a jakoœæ mowy tchawiczo-prze³ykowej (TES) –
powy¿ej 2 aspektów ocenianych jako z³e.

WYNIKI

Pacjenci zg³aszali siê na uruchomienie protezki œred-
nio 21 dnia po operacji (14-59 dni). U 3 pacjentów
(12%) przed³u¿a³ siê okres gojenia stomy, u 1 wyst¹pi³a
przetoka skórna. Wyd³u¿y³o to okres uruchomienia pro-
tezki do oko³o 2 miesiêcy. Dwóch pacjentów (8%) mia-
³o problem z zamkniêciem stomy palcem; jeden z nich
– z powodu zbyt du¿ego otworu stomijnego; drugi pa-
cjent, 82-letni, mia³ problemy z trafieniem palcem do
otworu stomijnego. Pocz¹tkowo stosowano zamykanie
stomy za pomoc¹ balonika sporz¹dzanego z gumowego
palca owiniêtego gazikiem. Wymaga³o to treningu przed
lustrem. Upoœledzon¹ ruchomoœæ jêzyka w ró¿nym stop-
niu mia³o 8 osób (32%). Wymaga³o to dodatkowych
æwiczeñ artykulacyjnych prowadzonych przez logope-
dê. Dyskoordynacjê oddechowo-fonacyjn¹ mia³o 5 osób
(20%) i wymaga³o dodatkowych æwiczeñ oddechowych.
Nadmierna iloœæ wydzieliny w tchawicy, pomimo sto-
sowanych inhalacji i leków, utrzymywa³a siê u 4 osób
(16%). U 2 osób (8%) przy mówieniu zdecydowanie s³y-
szalny by³ szum powietrza ze stomy.
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Przy opuszczaniu szpitala 18 pacjentów (72%) uzy-
ska³o mo¿liwoœæ porozumiewania siê s³ownego z otocze-
niem. Wœród nich byli wszyscy pacjenci po laryngekto-
mii ca³kowitej i 7 osób po laryngektomii ca³kowitej roz-
szerzonej. Obserwowano du¿e zró¿nicowanie jakoœci
g³osu u poszczególnych pacjentów niewynikaj¹ce jednak
z rozleg³oœci zabiegu. Zdolnoœæ wypowiedzi zdaniowej
pacjenci uzyskiwali w zró¿nicowanym czasie. Piêæ osób
by³o rehabilitowanych logopedycznie do 3 miesiêcy.

Ocena g³osu pacjentów po laryngektomii ca³kowitej
klasycznej (n=11), którzy uzyskali mo¿liwoœæ porozu-
miewania siê s³ownego z otoczeniem przedstawiona jest
w tabeli I.

miesiêcy). W ka¿dym przypadku przyczyn¹ wymiany by³
przeciek wokó³ protezki. W 3 przypadkach ziarninowa-
nie wymaga³o przy¿egania AgNO3. W badaniach bakte-
riologicznych wymienionych protezek we wszystkich przy-
padkach wyhodowano grzyby dro¿d¿akoidalne.

DYSKUSJA

Laryngektomia ca³kowita jest chirurgicznym usuniê-
ciem narz¹du z fizjologicznymi i czynnoœciowymi kon-
sekwencjami. Zmiana sposobu oddychania, mówienia
i po³ykania w po³¹czeniu z niepewnoœci¹, co do przy-
sz³oœci, g³êboko dotykaj¹ ludzi po ca³kowitym usuniê-
ciu krtani oraz ich rodziny [20,21]. Czas, w którym pa-
cjent pozbawiony komunikacji werbalnej z otoczeniem,
ma znacznie utrudnione kontakty socjalne, obarczony
jest zwiêkszonym prawdopodobieñstwem depresji [19].
Szybkie przywrócenie akceptowalnego g³osu i p³ynnej
zrozumia³ej mowy jest sukcesem przystosowania psy-
chosocjalnego. Od po³owy XX w. kolejno modyfikowa-
ne chirurgiczne techniki stosowa³y po³¹czenia, przez
które powietrze z p³uc wykorzystywane do tworzenia
g³osu mog³o dostawaæ siê do prze³yku lub gard³a. Ostat-
nie 25 lat stosowania protezek g³osowych, coraz bardziej
ulepszanych, wykazuje, ¿e jest to dobra metoda chi-
rurgicznej rehabilitacji g³osu i mowy. W dalszym ci¹gu
przydatnoœæ protezki g³osowej jest bardzo ró¿na u po-
szczególnych pacjentów. Na pewno laryngektomia kla-
syczna stwarza najlepsze warunki dla wykorzystania pro-
tezki g³osowej tak jak w uzyskiwaniu g³osu prze³ykowego

Tabela I. Ocena g³osu pacjentów po laryngektomii ca³kowitej klasycznej,
[n=11], którzy uzyskali mo¿liwoœæ porozumiewania siê s³ownego z
otoczeniem

Sprawnoœæ g³osowaSprawnoœæ g³osowaSprawnoœæ g³osowaSprawnoœæ g³osowaSprawnoœæ g³osowa Dobra Œrednia Z³a

P³ynnoœæ 27,3% 63,6% 9,1%
MPT œr. 10,6 sek (4,8–19,6 sek) 36,4% 63,6% -
F0 (œr. 114,4 Hz) 70-199 Hz
Ocena sonogramu wg Remacle’a 27,3% 45,4% 27,3%
Zakres Fo w zdaniu 9,1% 81,8% 9,1%

F0 najni¿sze (œr.107,8 Hz) 70-187 Hz
F0 najwy¿sze (œr. 165,6 Hz) 75-257 Hz

Zakres dynamiki 27,3% 63,6% 9,1%
natê¿enie w mowie potocznej 72-80 dB
(œr. 76,9 dB)
natê¿enie max (œr. 82,6 dB) 75-86 dB

Gotowoœæ do mówienia 63,6% 18,2% 18,2%
Artykulacja (zrozumia³oœæ) 72,7% 18,2% 9,1%
Modulacja g³osu w zdaniu 45,4% 36,4% 18,2%
Szybkoœæ mówienia 72,7% 18,2% 9,1%

Czynniki dodatkoweCzynniki dodatkoweCzynniki dodatkoweCzynniki dodatkoweCzynniki dodatkowe

Szum w stomie 72,7% 27,3% -
S³yszalny wdech 63,6% 36,4% -
Zaburzaj¹ce ruchy 81,8% 9,1% 0,1%

Koñcowa ocenaKoñcowa ocenaKoñcowa ocenaKoñcowa ocenaKoñcowa ocena 63,6% 18,2% 18,2%

MPT – maksymalny czas fonacji samog³oski
F

0
– czêstotliwoœæ podstawowa

Tabela II: Ocena g³osu pacjentów po laryngektomii ca³kowitej rozszerzonej,
[n=7], którzy uzyskali mo¿liwoœæ porozumiewania siê s³ownego z
otoczeniem

Sprawnoœæ g³osowaSprawnoœæ g³osowaSprawnoœæ g³osowaSprawnoœæ g³osowaSprawnoœæ g³osowa Dobra Œrednia Z³a

P³ynnoœæ 28,6% 57,2% 14,2%
MPT œr. 10,6 sek (4,8–19,6 sek) 42,9% 42,9% 14,2%
F0 (œr. 114,4 Hz) 80-187 Hz
Ocena sonogramu wg Remacle’a 28,6% 57,2% 14,2%
Zakres F0 w zdaniu 28,6% 42,8% 28,6%

F0 najni¿sze (œr. 107,8 Hz) 70-187 Hz
F0 najwy¿sze (œr. 165,6 Hz) 75-257 Hz

Zakres dynamiki 14,2% 71,6 14,2%
natê¿enie w mowie potocznej 72-80 dB
(œr. 76,9 dB)
natê¿enie max (œr. 82,6 dB) 75-86 dB

Gotowoœæ do mówienia 28,6% 57,2% 14,2%
Artykulacja (zrozumia³oœæ) 28,6% 57,2% 14,2%
Modulacja g³osu w zdaniu 28,6% 42,8% 28,6%
Szybkoœæ mówienia 42,8% 57,2% -

Czynniki dodatkoweCzynniki dodatkoweCzynniki dodatkoweCzynniki dodatkoweCzynniki dodatkowe

Szum w stomie 42,9% 42,9% 14,2%
S³yszalny wdech 42,8% 57,2% -
Zaburzaj¹ce ruchy 71,5% 28,5% -

Koñcowa ocenaKoñcowa ocenaKoñcowa ocenaKoñcowa ocenaKoñcowa ocena 28,6% 57,2% 14,2%

MPT – maksymalny czas fonacji samog³oski
F0 – czêstotliwoœæ podstawowa

Ocena g³osu pacjentów po laryngektomii ca³kowitej
rozszerzonej (n=7), którzy uzyskali mo¿liwoœæ porozu-
miewania siê s³ownego z otoczeniem przedstawiona jest
w tabeli II.

Siedem osób z grupy laryngektomii rozszerzonych
(28%) porozumiewa³o siê pseudoszeptem. By³a to 1 osoba
po jednostronnej operacji radykalnej wêz³ów ch³onnych
szyi, 5 osób po jednostronnej operacji radykalnej wê-
z³ów ch³onnych szyi i nasady jêzyka i 1 osoba po jedno-
stronnej operacji radykalnej wêz³ów ch³onnych szyi, na-
sady jêzyka i gard³a dolnego.

W grupie badanej wymieniono 21 protezek. Œredni
czas „prze¿ycia” protezki wynosi³ 7,9 miesiêcy (2-36
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metod¹ rehabilitacji logopedycznej. Wszystkie czynni-
ki utrudniaj¹ce uzyskanie g³osu prze³ykowego [22,23],
poza mo¿liwoœci¹ zgromadzenia powietrza w prze³yku,
wystêpuj¹ równie¿ w przypadkach z za³o¿onymi prote-
zami. Kiedy utrzymuje siê wysokie napiêcie w zwiera-
czu gard³owo-prze³ykowym (ZGP), proces rehabilitacji
logopedycznej po laryngektomii jest bardzo d³ugi i nie-
kiedy bardzo trudny a w niektórych przypadkach wrêcz
niemo¿liwy.

Przy pierwotnym zak³adaniu protezki nie jest do
koñca znany przebieg pooperacyjny, ostateczny kszta³t
gard³a dolnego, napiêcie zwieracza gard³owo-prze³yko-
wego (ZGP), zachowanie siê prze³yku w czasie fonacji,
kszta³t i miejsce powstania pseudog³oœni. Uzyskanie g³o-
su i mowy g³oœnej wymaga stosowania procedury sk³a-
daj¹cej siê z postêpowania przed i pooperacyjnego, w któ-
rym uczestnicz¹ laryngolog, foniatra i logopeda (omó-
wionej w rozdziale Metodyka).

Przy za³o¿onej protezie g³osowej instrukcja sposobu
oddychania dla uzyskania fonacji jest odmienna ani¿eli
przy wykszta³caniu g³osu prze³ykowego. Nie wymaga
przed³u¿onego wdechu. Do æwiczeñ g³osowych w zasa-
dzie mo¿na przejœæ pierwszego dnia æwiczeñ, co w istotny
sposób skraca okres rehabilitacji. Oczekuje siê, ¿e pa-
cjent z protezk¹ g³osow¹ nie tylko uzyskuje szybko zdol-
noœæ porozumiewania siê z otoczeniem, ale jego mowa
g³oœna bêdzie p³ynna, czas fonacji d³ugi i natê¿enie zbli-
¿one do g³osu osób zdrowych [16,19].

Z badanej 25-osobowej grupy 18 pacjentów, którzy
uzyskali dŸwiêczny g³os i mowê, stanowi³o 72%. W za-
le¿noœci od stosowanej metodyki, rozleg³oœci zabiegu
oraz chorób wspó³istniej¹cych odsetek osób laryngekto-
mowanych, które uzyska³y g³os przetokowy podawany
przez innych autorów mieœci siê w granicach 40%-90%
[13,24-30]. Uzyskany przez naszych pacjentów œredni
czas fonacji (MPT) dla samog³oski izolowanej – 10,7
sek, mieœci siê w zakresie podawanym przez innych au-
torów, który wynosi 8,03-16 sek [13,19, 30-33]. Uzy-
skane wartoœci tonu podstawowego (F0), œrednio 114,4
Hz, oraz zakres F0 w zdaniu zbli¿a³y percepcyjnie g³os
pacjentów do g³osu mêskiego, co potwierdzaj¹ równie¿
badania innych autorów [12,15,19,30,31,34].
W zwi¹zku z tym g³os protezkowy, podobnie jak prze-
³ykowy, jest gorzej akceptowany przez kobiety a przez
otoczenie g³os protezkowy mêski jest odbierany jako
znacz¹co lepszy jakoœciowo od kobiecego [14]. W sono-

gramach stwierdzano obecnoœæ szumu, który nadawa³
tym g³osom charakterystyczn¹ barwê [30,34]. Natê¿e-
nie g³osu w mowie potocznej, œrednio 79,6 dB, zapew-
nia³o dobr¹ s³yszalnoœæ przez otoczenie. Podobne war-
toœci podawane s¹ przez innych autorów [19]. Pacjenci
mieli dobr¹ (72%) i œrednio zrozumia³¹ artykulacjê, na-
tomiast ograniczon¹ intonacjê zdaniow¹. Szybkoœæ wy-
powiedzi u 66,7% by³a zbli¿ona do szybkoœci wypo-
wiedzi osób zdrowych. Jakoœæ g³osu uzyskana przez na-
szych pacjentów zbli¿ona by³a do opisywanej przez in-
nych autorów [12,19,23]. Szum ze stomy by³ nies³y-
szalny lub w sposób nieznaczny zak³óca³ wypowiedŸ.
W grupie 7 osób po laryngektomii rozszerzonej stwier-
dzono gorsz¹ p³ynnoœæ wypowiedzi, skrócony czas fo-
nacji, wiêkszy udzia³ szumu w sonogramie, gorsz¹ goto-
woœæ do mówienia, mniejsz¹ zrozumia³oœæ artykulacji
i gorsz¹ modulacjê g³osu w zdaniu oraz zwolnione tem-
po mówienia. Natomiast zakres F0 w teœcie zdaniowym
oraz natê¿enie g³osu mia³y wartoœci takie same jak w gru-
pie po laryngektomii klasycznej.

U pacjentów z wykonan¹ laryngektomi¹ poszerzon¹
wykszta³canie g³osu po za³o¿eniu protezki napotyka na
podobne trudnoœci jak wykszta³canie g³osu prze³ykowe-
go, przy czym skrócenie czasu nabywania umiejêtnoœci
gromadzenia powietrza w prze³yku stanowi istotny zysk
w tego rodzaju postêpowaniu [25].

Pacjenci, u których wykonuje siê poszerzone laryn-
gektomie mog¹ mieæ te¿ zak³adane protezki g³osowe pier-
wotne lub wtórne. Trzeba siê liczyæ z tym, ¿e okres re-
habilitacji u tych chorych bêdzie przed³u¿ony.

WNIOSKI

1. Pierwotne za³o¿enie protezki g³osowej w laryngek-
tomii ca³kowitej, równie¿ poszerzonej, skraca okres
braku komunikacji s³ownej pacjenta po operacji oraz
zmniejsza iloœæ sesji rehabilitacyjnych.

2. Jakoœæ g³osu i mowy tchawiczo-prze³ykowej jest
zró¿nicowana podobnie jak g³osu prze³ykowego.
Ma³o zró¿nicowanymi parametrami s¹ F0, zakres F0
w zdaniu oraz natê¿enie mowy potocznej.

3. Pierwotne za³o¿enie protezki g³osowej w laryngek-
tomii ca³kowitej poszerzonej o czêœciow¹ resekcjê
jêzyka wymaga wyd³u¿onego czasu rehabilitacji.

4. Pacjent z protezk¹ g³osow¹ wymaga systemu opieki
w oparciu o zespó³ laryngolog-foniatra-logopeda.
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