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ABBREVIATIONS 

 

AE: Arytenoidectomy 

EAAL: Endoscopic arytenoid abduction lateropexy 

BVCP: Bilateral vocal cord palsy 

BVCI: Bilateral vocal cord immobility 

DR: Dynamic range 

DSI: Dysphonia Severity Index 

ETGI: Endolaryngeal Thread Guide Instrument 

FDI: Friedrich’s Dysphonia Index 

FR: Frequency range in Semitones 

F0: Fundamental frequency (Pitch) 

GRB: Global, roughness, breathiness scale 

HNR: Harmonics to noise ratio 

Jitt%: Jitter % 

LMG: Laryngomyography 

MPT: Maximum phonation time 

MVI: Maximum voice intensity 

PIF: Peak Ispiratory Flow 

QoL: Quality of Life questionnaire 

RLN: Recurrent laryngeal nerve 

Shim%: Shimmer % 

SLN: Superior laryngeal nerve 

TC: Transverse Cordotomy 

UVCP: Unilateral vocal cord palsy  

VCI: Vocal cord immobility 

VHI: Voice Handicap Index 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. Hangszalagbénulás 

A hangszalagbénulás számos ok miatt kialakulhat: n. laryngeus sérülés, neuropátia, 

központi idegrendszeri betegségek mellett idiopátiás módon is létrejöhet. A 

következményeképp kialakuló nehézlégzés sürgős sebészeti beavatkozást tehet szükségessé, 

függően a beteg általános státuszától, kardiopulmonális állapotától, valamint a fizikai 

terheléstől. Az elmúlt évtizedekben különböző nyitott és endoszkópos műtétek kerültek 

bevezetésre a hangszalagbénulás miatti diszpnoe megszűntetésére. 

A hangszalagbénulás etiológiája igen változatos: kialakulhat iatrogén ártalomként 

pajzsmirigy és egyéb nyaki műtétek után, mediasztinoszkópiát követően, elülső 

megközelítésből végzett nyaki gerinc műtétek során szövődményként, malignus betegségek 

miatt (pl. pajzsmirigy carcinoma, bronchus carcinoma), neurotrop vírusos megbetegedések, 

neurológiai betegségek (sclerosis multiplex, apoplexia, polyneuropathia). Leggyakrabban 

iatrogén okokra vezethető vissza a hangszalagbénulás kialakulása. A bonyolult műtéti 

technikák ellenére a mai napig a n. laryngeus recurrens (RLN) sérülés leggyakrabban 

pajzsmirigy műtétek után alakul ki. Az átmeneti hangszalagbénulás előfordulása 0-15%, a 

végleges hangszalagbénulás gyakorisága 0-4%.  

 

1.2. Nehézlégzéssel járó féloldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek (UVCP) 

Féloldali gégebénulás esetén általában a hang fáradékonysága, erőtlensége a vezető tünet, 

mely a hangszalagok tökéletlen záródásából adódik, illetve a bénult és nem bénult 

hangszalagok eltérő feszessége miatt alakul ki. A terápia a foniátriai kezeléseket, különböző 

phonochirurgiai beavatkozásokat foglalhat magában, mely során a hangszalagba adott 

endolaryngealis injekcióval, framework surgery eljárásokkal, arytenoid addukcióval próbálják 

elérni a tökéletesebb hangszalag záródást, valamint reinnervációs eljárásokkal segítik a 

gégemozgások helyreállítását. Kétoldali bénulások esetén az utóbbi időben kísérletesen 

bevezetett eljárás a laryngeal pacing, mely későbbiekben szintén alternatívát jelenthet az 

UVCP betegek részére. Mindezen eljárások a bénult hangszalag passzív vagy aktív 

medializálását célozzák a hangminőség javítása érdekében. 

A hangképzési panaszok ugyanakkor nem zárják ki a nehézlégzéssel járó tüneteket 

ezeknél a betegeknél. Ezekben az esetekben a jól ismert medializációs technikák tovább 

súlyosbíthatják a légszomjat. Másrészről ugyanakkor a klasszikus hangréstágító műtétek csak 
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súlyos diszpnoe esetén végezhetőek, mivel ezek az eljárások roncsolják a gégestruktúrát, 

irreverzibilis beavatkozások, tovább csökkentik a hang minőségét.  

A féloldali gégebénulásban szenvedő diszpnoés betegek számára az endoszkópos 

arytenoid abdukciós lateropexia megfelelő megoldás lehet, mivel az ép oldal mozgása 

kompenzálni képes a lateralizált helyzetben lévő bénult hangszalag működését.  

1.3. Kétoldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek - részleges vagy teljes 

mozgásvisszatéréssel 

Kétoldali hangszalagbénulás tracheotomiát tehet szükségessé mely szomatikus és 

pszichés mellékhatásaival jelentősen csökkenti a beteg életminőségét. Mindemellett a 

tracheotomia további komplikációkhoz vezethet és a gégestruktúrában irreverzibilis 

károsodások alakulnak ki. A n.laryngeus recurrens sérülés gyakran a nem végleges, így az 

alkalmazott terápia lehetőség szerint reverzibilis kell legyen. Fontos a gégestruktúra 

megőrzése, bármilyen végleges változás kerülése. A foniátriai eredmény nagymértékben a 

gégestruktúra megőrzésén múlik. 

1.4. Sebészeti beavatkozás  

Az endoszkópos arytenoid abdukciós lateropexia (EAAL) egy minimálisan invazív 

eljárás, mely hatékony elsődlegesen alkalmazható dinamikus megoldás a legtöbb kétoldali 

hangszalagbénulás esetén. A speciális fonalvezető eszköz (endolaryngeal thread guide 

instrument (ETGI)) erre a célra kifejlesztett eszköz. Az endoszkópos arytenoid abdukciós 

lateropexia során a kannaporcot és ennek következtében a hangszalagot a speciális 

fonalvezető eszköz (Endolaryngeal Thread Guide Instrument; ETGI) segítségével fiziológiás, 

maximális abdukciós helyzetben rögzítjük Az EAAL azonnali stabil, megfelelően tág 

hangrést biztosít.  

2011. óta dolgozom az SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti Klinika 

Audiológiáján, azóta dr. Rovó László Professzor Úr munkacsoportjában a foniátriai 

kutatásokba kapcsolódtam be. A különböző légútsebészeti beavatkozások foniátriai 

eredményeinek vizsgálatában veszek részt. Munkacsoportunk ezen sebészeti beavatkozások 

hangképzésre gyakorolt hatását a kialakított standard foniátriai panel segítségével értékeli. 

Elsősorban a műtét előtti és utáni objektív és szubjektív hangelemzésekben vettem részt, mely 

nagyon fontos az új és módosított korábbi műtéti eljárások hatásosságának vizsgálata, 

valamint dokumentálása során.  
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2. A TÉZIS CÉLKITÚZÉSEI 

A tézis célkitűzése az EAAL foniátriai és légzésfunkciós eredményeinek meghatározása két 

betegcsoportban: 

1. Nehézlégzéssel járó féloldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek (UVCP) 

2. Kétoldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek - részleges vagy teljes 

mozgásvisszatéréssel 

 

A hangréstágító műtétek funkcionális eredményének meghatározása szubjektív és objektív 

foniátriai és légzésfunkciós vizsgálatokkal történt 

I. Foniátriai vizsgálatok 

1. Objektív vizsgálatok: 

-Átlagos Fonációs idő- Mean Phonation Time (MPT) 

- Alapfrekvencia (F0) 

- Jitter (%) 

- Shimmer (%) 

- Harmónikus és zajos részek aránya- Harmonics to Noise Ratio (HNR) 

 

 2. Szubjektív tesztek: 

   -Szubjektív észlelési skála 

   -Szubjektív önértékelés (Voice Handicap Index) 

 

 3. Komplex mérések 

   - Diszfónia súlyossági index (DSI) 

   - Friedrich féle diszfónia index (FDI) 

II.  Légzésfunkciós vizsgálatok 

1. Objektív vizsgálat: Belégzési csúcsáramlás- Peak Inspiratory Flow (PIF (l/s)) 

2. Szubjektív teszt: Életminőségi kérdőív (Quality of Life questionnaire  (QoL) 
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3. ANYAG ÉS MÓDSZER 

3.1. Sebészeti beavatkozás 

Klinikánkon az endoszkópos arytenoid abdukciós lateropexia során a kannaporcot és 

ennek következtében a hangszalagot a speciális fonalvezető eszköz (Endolaryngeal Thread 

Guide Instrument; ETGI, MEGA kft. Szeged) segítségével fiziológiás, maximális abdukciós 

helyzetben rögzítjük. A hangszalagmozgások visszatérése esetén a lateralizáló öltések 

egyszerűen eltávolíthatóak. A beavatkozást a korábbi publikációk során leírt módon teljes 

intravénás narkózisban, jet lélegeztetésben végeztük. Az EAAL minimálisa invazív, hatékony 

elsődlegesen választható dinamikus megoldás a kétoldali hangszalagbénulások (BVCP). 

Féloldali gégebénulás esetén az ép ellenoldal miatt nem a maximális hangréstágítás a 

cél, a lateralizáló öltéseket ilyenkor a kétoldali gégebénulás miatt végzett EAAL során 

alkalmazott öltésekhez képest posterior irányban célszerű elhelyezni; ezáltal az aryporc 

posterior irányba, kevésbé lateralizált helyzetbe kerül a teljes abdukcióhoz képest. Ezzel a 

módszerrel a hangszalag egyenessége, feszessége megnő, a lateralizált öltés rotációt 

eredményező hatása csökken, mindezzel csökken a hangszalagok által commissura 

anteriorban bezárt szög.  A lateralizáció mértéke endoszkópos kontroll mellett a sebész által 

kontrollálható, az öltéssel befolyásolható a hangszalag optimális feszülése.  

3.2. Betegek 

3.2.1. Nehézlégzéssel járó féloldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek (UVCP) 

2013. január és 2015. december között 10 beteg (7 nő és 3 férfi, átlagéletkor 56,6 év, 

38-65 év) állt kezelésünk alatt, pajzsmirigy és mellékpajzsmirigy műtét következtében 

kialakult nehézlégzéssel járó féloldali hangszalagbénulás miatt. A betegcsoportban egyik 

betegnél sem volt szignifikáns kardiopulmonális eltérés. 5 nőbetegnél és 1 férfibetegnél 

nyugalomban nem voltak nehézlégzéssel járó panaszok, ezeknél a pácienseknél az aktív 

életmód (vadászat, sport) miatt jelentkezett légszomj. Valamennyi beteg diszpnoéra és 

diszfóniára panaszkodott, ketten ítélték a panaszukat enyhe fokúnak; ugyanakkor valamennyi 

beteg a nehézlégzését tartotta a vezető tünetnek, nem a hangképzési panaszt. A betegek 

megfelelő felvilágosítása megtörtént, melyben kitértünk arra, hogy bizonyos esetekben a 

hangminőség gyengülésével járhat a beavatkozás. A légzési nehezítettség miatt ennek ellenére 

valamennyi beteg az EAAL beavatkozást választotta a “watch and wait” hozzáállás helyett. 

After receiving accurate information about the possibility of worsening voice quality, all of 
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the patients chose EAAL instead of tracheostomy or the “watch and wait” policy. A 

betegeinknél a beavatkozás legalább 6 hónappal a hangszalagbénulás kialakulását követően 

történt. A tanulmányt a Szegedi Tudományegyetem Tudományos és Kutatásetikai Bizottsága 

jóváhagyta.  

3.2.2 Kétoldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek - részleges vagy teljes 

mozgásvisszatéréssel 

2013. január és 2015. december között 8 beteg (7 nő és 1 férfi, átlagéletkor 55,2 év, 

25-68 év) került jelen foniátriai tanulmányunkba.  Valamennyi beteg pajzsmirigy és 

mellékpajzsmirigy műtét következtében kialakult nehézlégzéssel járó átmeneti kéloldali 

hangszalagbénulásban szenvedett. A különböző terápiás lehetőségek mérlegelése (várakozás, 

egyéb hangréstágító beavatkozások) során a betegek a reverzibilis EAAL-t választották a 

légzésfunkció javítására.  A tanulmányt a Szegedi Tudományegyetem Tudományos és 

Kutatásetikai Bizottsága jóváhagyta.  

A középsúlyos-súlyos fokú nehézlégzést a betegeknél endoszkópos arytenoid 

abdukciós lateropexiával (EAAL) szűntettük meg. 6 betegnél 2-6 hónappal, 2 betegnél több 

mint 6 hónappal a pajzsmirigy –mellékpajzsmirigy műtét után (6 hó-3 év) történt az EAAL 

beavatkozás. 

Az EAAL-t követően havonta történt endoszkópos gégevizsgálat. A lateralizáló öltést 

akkor távolítottuk el, amikor legalább az egyik oldalon a hangszalagmozgás részleges vagy 

teljes visszatérését észleltük. A mozgásvisszatérést átlagosan a hetedik hónapban tapasztaltuk 

ebben a betegcsoportban 

A foniátriai és légzésfunkciós vizsgálatokat az öltés eltávolítását követően korai és késői 

posztoperatív időszakban végeztük. 2 betegnek volt malignus pajzsmirigy betegsége, mely 

radiojód kezelést tett szükségessé, de sugárterápia egyiküknél sem történt így nem kellett 

számolni a posztirradiációs hegesedés lehetőségével, a betegcsoport ebből a szempontból 

egységesnek tekinthető.  
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3.3. Foniátriai vizsgálat 

3.3.1. A hang minőségének meghatározása 

A hangelemzést az Európai Gégegyógyászati Társaság Foniátriai Szekciójának 

irányelvei alapján, objektív és szubjektív paraméterek meghatározásával végeztük. A iatrogén 

ártalomban szenvedő betegeink jobb complience-ének kialakítása érdekében a foniátriai 

vizsgálatok során egyszerű, jól érthető, könnyen kivitelezhető feladatokat kértünk 

betegeinktől melyek a hangszalagbénulás és fonokirurgiai beavatkozás miatt megváltozott 

hangszalag rezonancia állapotot a legjobban tükrözik.  

3.3.1.1. Hangfelvétel 

A hangfelvételt magas érzékenységű (40 Hz-60 kHz) kondenzátor fejmikrofonnal 

(Audiotechnika ATM 73 ac) csendes szobában végeztük, a digitalizálás és adattárolás 

személyi számítógépen történt. Standardizált körülmények között kitartott „a” hang mellett 

beszédhang felvétel is történt. A hangmintákat 24-bit külső hangkártya (Tascam US 122 

MkII, TEAC Corporation, CA, USA) segítségével rögzítettük. 

3.3.1.2. Akusztikai és aerodinamikai mérések 

Az objektív hangelemzés során a kitartott /a:/ hang 0,5-2 s közötti részleltét dolgoztuk 

fel,  Praat 5.3.37. szoftver segítségével  határoztuk meg a hang minőségére utaló egyes 

objektív paramétereket.  A Jitter % érték a frekvencia stabilitására, a Shimmer % érték a 

hangintenzitás állandóságára, HNR (harmonics- to-noise) a harmónikus részek arányára utaló 

paraméter.  Meghatároztuk továbbá az MPT (maximális fonációs idő) értékét, mely a 

maximális hangtartás ideje. 

3.3.1.3. Szubjektív észlelési skála 

A hangfelvételeket 3 független, foniátriában jártas szakértő minősítette a 

nemzetközileg elfogadott GRB skála szerint, melynél a hang komplex minőségét (global), 

érdességét (roughness), levegősségét (breathiness) 0 (normál) -tól 3 (súlyosan károsodott) 

pontig értékelték). 

3.3.1.4. Szubjektív önértékelés 

A betegek a Voce Handicap Index (VHI) magyarra fordított kérdőívét töltötték ki, 

ezzel határoztuk meg, hogy a hangminőség gyengülése mennyiben befolyásolta az 

életminőségüket. A kérdőív 30 kérdést tartalmaz, mely 3 témakörben (funkcionális, 

emocionális és fizikális) 10-10 kérdést tartalmaz, ötfokozatú skálán 0-4 pontig értékelve az 
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életminőséget befolyásoló egyes élethelyzetek előfordulási gyakoriságát (0: soha, 1: ritkán, 2: 

néha, 3: gyakran, 4: mindig). A VHI pontszám alapján meghatározható a beteg hangminőség 

gyengülése miatti életminőség csökkenés súlyossága. 

3.3.1.5. Komplex indexek a diszfónia mértékének meghatározására: 

A hangképzési zavar súlyosságának meghatározására az alábbi összetett 

mérőszámokat határoztuk meg:  

3.3.1.5.1. Diszfónia súlyossági index (DSI) 

A Diszfónia súlyossági index (DSI) a hangminőség összetett jellemzésére kidolgozott 

mérőszám, mely objektív paraméterek súlyozott átlagának figyelembevételével kiszámított 

érték és a jól korrelál a hangminőség változásával.  DSI= (0.13xMPT) + (Legnagyobb 

Frekvencia) – (0.26xMinimum Intenzitás) – (1.18xJitter %) + 12.4 A DSI általában -5 és +5 

közötti értéket vesz fel (de lehet -5.nél kisebb és +5-nél nagyobb érték is) és a hang 

minőségének javulásával értéke emelkedik.  

3.3.1.5.2. Friedrich féle diszfónia index 

 Friedrich vezette be a róla elnevezett diszfónia indexet, mely a betegek foniátriai 

statusát jól rögzíti. Az FDI meghatározása során objektív és szubjektív paramétereket is 

figyelembe veszünk, 5 paramétert tekintünk. Valamennyi paraméternél 0 (normális)- 3 

(súlyos károsodás) pontértéket határozzuk meg, majd az 5 pontérték átlaga alapján határozzuk 

meg a Friedrich féle diszfónia indexet. Az index meghatározása az alábbiak 

figyelembevételével történik: szubjektív észlelési skála (GRB skála alapján), maximális 

fonációs idő (MPT), dinamikai tartomány (DR), frekvencia tartomány (félhangban 

meghatározva), a kommunikációban történő korlátozottság (a VHI önértékelő teszt alapján). 

3.4. Légzési paraméterek 

3.4.1. Belégzési csúcsáramlás - Peak Inspiratory Flow (PIF) 

 A belégzési csúcsáramlás (Peak Inspiratory Flow, PIF) mérése elfogadott 

légzésfunkciós érték a hangréstágító műtétek sikerességének objektív meghatározására. A 

spirometriai méréseink során Thor Spirotube-PC spirométert használtunk (THOR 

Laboratories Kft Székesfehérvár). 
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3.4.2. Az életminőség szubjektív önértékelése – „Quality of Life” kérdőív  

Lausanne-i légútsebészeti munkacsoport által kidolgozott életminőségi kérdőívet 

töltötték ki betegeink a szubjektív önértékelés során, melyben a légzést, köhögést, nyelési 

panaszokat, általános közérzetet érintő kérdésekkel kapcsolatban kellett pontszámokkal 

értékelniük az életminőségüket. A QoL kérdőív lefordított, adaptált változata a klinikánkon 

alkalmazott funkcionalitást felmérő foniátriai és légzésfunkciós kivizsgálási protokoll része. 

4. EREDMÉNYEK 

4.1. Nehézlégzéssel járó féloldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek (UVCP) 

4.1.1. Foniátriai eredmények 

Az alapfrekvencia valamennyi beteg esetében emelkedett. A Jitter érték 9 esetben 

csökkent, 1 betegnél emelkedett. A Jitter érték átlagos csökkenése 0,38 % volt. A Shimmer  

értéke 7 betegnél kis mértékben csökkent, 3 betegnél emelkedett. A Shimmer érték átlagos 

emelkedése nem volt szignifikáns, átlagosan 0,26 %. A HNR 6 betegnél emelkedett, 4 esetben 

csökkent. Az átlagos HNR javulás 0,82 dB volt. Meglepő módon 8 esetben a maximális 

fonációs idő (MPT) is emelkedést mutatott, ugyanakkor 2 betegnél csökkent. Az átlagos MPT 

javulás 2,18 s volt, statisztikai szempontból nem érte el a szignifikáns mértéket. 

A GRB skálának megfelelő észlelési skála (GRB) alapján valamennyi betegnél javult a 

hang minősége, átlagosan 2,6 pontértékkel. A VHI önértékelő teszt alapján a betegeink is a 

hangminőség javulását tapasztalták, az átlagos VHI pontszám emelkedés 16,8 pont volt. 

A hang minőségének complex értékelése is a hang minőségének egyértelmű javulását 

jelezte. Az átlagos DSI érték emelkedése 0,64, az FDI érték emelkedése 1,02 volt. 

 4.1.2. Légzési paraméterek 

Valamennyi betegnél a légzési paraméterek javulását tapasztaltuk a nyomonkövetés 12 

hónapja alatt. Az átlagos PIF érték 1,83 l/s –ról 3,57 l/s-ra emelkedett (1,74 l/s volt az átlagos 

javulás, 195,1 % a kiindulási értékhez képest). A QoL pontérték átlagos javulása szignifikáns 

volt szintén, mely a betegek elégedettségét jelezte. Az átlagos pontérték javulás 32% volt, 

11,5 pontértékről 7,8 pontra javult a QoL pontérték. 
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4.1.3. Komplikációk 

A 10 beteg közül háromnál észleltünk enyhe fokú aspirációt. Valamennyi betegnél a panasz 

spontán megszűnését tapasztaltuk az első posztoperatív héten. Egyéb szövődmény egy 

esetben sem fordult elő. 

4.2. Kétoldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek - részleges vagy teljes 

mozgásvisszatéréssel 

EAAL előtti méréseket 4 betegnél tudtunk végezni (I. csoport), a másik 4 betegnél (II. 

csoport) a rossz általános állapot miatt preoperatív felmérés nem volt lehetséges. Postoperatív 

méréseket a 3. hónapban, valamint a fixációs öltés eltávolítása után végeztünk.  

4.2.1. Foniátriai eredmények 

 Az aerodinamikai és akusztikai eredmények megközelítették vagy meghaladták a 

normál értékeket és jól korreláltak a szubjektív értékelő tesztek eredményeivel.  

Az alapfrekvencia valamennyi betegnél normál tartományban volt a késői posztoperatív 

időszakban. A Jitter értéke 6 esetben csökkent a vizsgált időszak alatt, 2 esetben volt ugyan 

emelkedés, de még így is a normál tartományban maradt az érték. Az I. csoportban az átlagos 

Jitter érték a preoperatív időszakban 5.73%, a harmadik hónapban 3.71 % volt, a varrat 

eltávolítást követően a 10 hónapban átlagosan 0.80 % volt, normál tartományba kerülve. A II. 

csoportban a korai posztoperatív mérések során a Jitter érték 2.23%, a varratok eltávolítását 

követően 0,66 % volt. Az I. csoportban a Shimmer átlagos értéke a preoperatív időszakban 

18.94 % volt, a 3. hónapban 7.14 %, a késői posztoperatív időszakban a varrat eltávolítása 

után 4.06 % volt. A II. csoportban az átlagos Shimmer érték 9.4 volt a korai posztoperatív 

időszakban, 5.70% a varrat eltávolítása után, tehát javulás volt tapasztalható. A HNR értéke 

valamennyi esetben javult. Az I. csoportban a preoperatív időszakban az átlagos HNR érték 

2.12 dB volt, 9.47 dB a 3. hónapban és 16.56 dB a varrat eltávolítása után. Az átlagos HNR 

érték az I. betegcsoportban közel normál értéket ért el. A II. csoportban az átlagos HNR érték 

8.55 dB volt a korai posztoperatív időszakban és 15.12 dB a varratok eltávolítása után. 

Szignifikáns javulás volt tapasztalható tehát a HNR értéknél, az eredmény megközelítette a 

normál tartományt. A maximális fonációs idő 7 esetben emelkedett, ugyanakkor 1 betegnél 

észleltük az MPT enyhe mértékű csökkenését. Az I. csoportban az átlagos MPT növekedés 5 s 

volt, 3,3 s-ról 8,3 s-ra emelkedve. A II. betegcsoportban az átlagos MPT érték 5.05 s volt a 

varrat eltávolítás utáni mérések során. 
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A GRB skálának megfelelő észlelési skála (GRB) alapján valamennyi betegnél javult a 

hang minősége. Az I. betegcsoportban 1,25 pont, a II. csoportban 2,25 pont volt a varrat 

eltávolítást követően. A VHI önértékelő teszt alapján a betegeink is a hangminőség javulását 

tapasztalták, az átlagos VHI pontszám varrat eltávolítást követően 11,75 volt az I. 

betegcsoportban, 15 pont volt a II. betegcsoportban.. 

A komplex mérőszámokkal is a hangminőség javulását tapasztaltuk. A diszfónia 

súlyossági index (DSI) valamennyi betegnél javulást mutatott, a DSI érték javulás az I. 

betegcsoportban 2,9 volt, a varrat eltávolítás után átlagosan 2,42 értéket mértünk. A II. 

betegcsoportban a varrat eltávolítás utáni időszakban 1,75 volt az átlagos DSI érték.   

A Frierdrich féle diszfónia index (FDI) valamennyi betegnél javulást mutatott. Az 

átlagos FDI érték emelkedés 1,20 volt az I. betegcsoportban.  A II. betegcsoportban a 

varrateltávolítás után az átlagos FDI érték 1,4 volt.  

4.2.2. Légzési paraméterek 

Valamennyi betegnél a légzési paraméterek javulását tapasztaltuk a hangréstágító 

beavatkozás után. Az I. betegcsoportban a preoperatív PIF érték 1,045 l/s, majd szignifikáns 

módon emelkedett 2,207 l/s-ra a késői posztoperatív időszakban. A II. betegcsoportban 

preoperatív mérés nem volt, a varratok eltávolítását követően a PIF érték 1,95 l/s volt.  

A QoL pontérték átlagos javulása szignifikáns volt szintén, mely a betegek 

elégedettségét jelezte. Az első betegcsoportban 13 pontról 7,25 pontra javult az eredmény 

(javulás 5,75 pont). A II. betegcsoportban varratok eltávolítását követően az átlagos QoL 

pontérték 8,25 volt. Az elért eredmények rendkívül jónak számítanak a korábban 

életveszélyes állapotban lévő betegeinknél. 

4.2.3. Komplikációk 

A 8 beteg közül kettőnél észleltünk enyhe fokú aspirációt. Valamennyi betegnél a 

panasz spontán megszűnését tapasztaltuk az első posztoperatív héten. Egyéb szövődmény egy 

esetben sem fordult elő. 
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5. MEGBESZÉLÉS 

5.1. Nehézlégzéssel járó féloldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek (UVCP) 

A féloldali hangszalagbénulás esetén általában a rekedtség a vezető tünet. Ezekben az 

esetekben a különböző hangszalag medializációt célzó eljárások, fonokirurgiai 

beavatkozások, mint például különböző anyagok hangszalagba fecskendezése, arytenoid 

addukció, framework surgery kedvező foniátriai eredményt adnak. Amennyiben a hangszalag 

mozgászavara a légzésfunkció romlásával jár, a diszpnoe életminőségre gyakorolt hatása lesz 

a beteg vezető panasza. Mindennek kialakulását több tényező befolyásolja: kisméretű gége, az 

abduktor működés csökkenése belégzés során, a medializált helyzetbe került arytenoid porc, 

szinkinézis miatti adduktor aktivitás belégzés során, a cricoarytenoidealis ízület tokjának post-

paralytikus kontrakciója, kardiopulmonális okok, obezitás. A hang minőségének javítását 

célzó eljárások és a légút tágasságát biztosító beavatkozások során elért változások egymás 

ellen ható tényezőknek tűntek korábban. Teoretikusan a szelektív reinnervációs eljárások 

jelentenének megoldást erre a problémára. Ezek az irreverzibilis eljárások, amelyek a n. 

laryngeus recurrens adduktor és abduktor ágai, valamint a n. hypoglossus és a n. phrenicus 

megfelelő ágai közti szelektív anasztomózis kialakulását biztosítják mintegy 6-9 hónap alatt, 

még a szinkinézissel járó reinnerváció esetén is megoldást nyújtanak. Ugyanakkor ez az 

eljárás a nyaki régiók kiterjesztett feltárásával jár, rendkívüli sebészi gyakorlatot igényel és 

meglehetősen hosszú a gyógyulási folyamat, így csak néhány centrumban kivitelezhető. 

Minimálisan invazív megoldásként a féloldali gégebénulásban szenvedő betegek tüneteinek 

azonnali enyhítésére a laryngeal pacing eszköz jelenthet még megoldást, mely elsősorban 

kétoldali gégebénulás esetére került bevezetésre. Ugyanakkor a különböző egyszerűen 

elvégezhető klasszikus hangréstágító műtétek, mint a részleges és teljes arytenoidectomia, 

transzverz chordotomia, és submukózus chordectomia irreverzibilis változást eredményez a 

hangképzésben a hangképző szervek struktúrájának károsításával. Endoszkópos arytenoid 

abdukciós lateropexia során a hangszalag fiziológiás lateralizált helyzetben történő rögzítése 

reszekció nélkül biztosít tágabb hangrést. Munkacsoportunk által 100 kadáver gégén történt 

morfometrikus tanulmány bizonyította, hogy az endoszkópos arytenoid abdukciós lateropexia 

egyenesebb és feszesebb hangszalagot biztosít, mint bármely más korábban alkalmazott 

endoszkópos hangréstágító műtét. A hangréstágítást követően a légáramlás sebessége csökken 

a hangszalagok szintjében (Bernoulli törvényének megfelelően), ez pedig a Venturi effektus 

révén csökkenti a belégzési stridort, mely a gyors levegőáramlás okozta vákuumhatás miatti 

hangszalag medializáció miatt alakul ki. Hangréstágító műtétet követően hangképzés 
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szempontjából szintén fontos tényező a commissura anteriorban a hangszalagok által a bezárt 

szög. Az EAAL az egyéb beavatkozásokhoz képest viszonylag kis szöget eredményez a 

commissura anteriorban, ezáltal is biztosítva a jobb minőségű hangképzést. Hangszalag 

abdukció során a konvex cricoid felület vezeti a konkáv arytenoid felszínt antero-posterior 

irányban, illetve bizonyos fokú fiziológiás rotáció kapcsolódik a mozgáshoz. Féloldali 

gégebénulás esetén az ép ellenoldal miatt nem a maximális hangréstágítás a cél, a lateralizáló 

öltéseket ilyenkor a kétoldali gégebénulás miatt végzett EAAL során alkalmazott öltésekhez 

képest posterior irányban célszerű elhelyezni; ezáltal az aryporc posterior irányba, kevésbé 

lateralizált helyzetbe kerül a teljes abdukcióhoz képest. Ezzel a módszerrel a hangszalag 

egyenessége, feszessége megnő, a lateralizált öltés rotációt eredményező hatása csökken, 

mindezzel csökken a hangszalagok által commissura anteriorban bezárt szög. Mindezek 

javítják ezeknél a betegeknél a hangszalag záródását. Funkcionális vizsgálataink 

alátámasztják az eljárás előnyeit. A légzésfunkciós paraméterek a beavatkozás után azonnal 

javulnak, ugyanakkor a hangminőség szubjektív és objektív értékelése szerint a hangminőség 

nem gyengül, bizonyos esetekben akár javulhat is. A megfelelő hangminőség a jelentősen 

javuló légzésfunkciós paraméterekkel életminőség javulást eredményez. 

5.2. Kétoldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek - részleges vagy teljes 

mozgásvisszatéréssel 

Bár számtalan tanulmány született ebben a témában, a mai napig nem tisztázott 

egyértelműen a hangszalagbénulás patofiziológiája. A végleges bénulás mellett előfordul a n. 

laryngeus recurrens vongálódása és intraoperatív hőártalom illetve egyéb behatások miatti 

axono- és neuropraxia. Ezekben az esetekben az átmeneti teljes bénulást követően változó 

mértékű regeneráció jelentkezhet. Nervus laryngeus recurrens sérülés utáni regeneráció 

meghatározása nem egyértelmű, emiatt ellentmondásos adatok állnak rendelkezésre az 

irodalomban a funkcióvisszatérés gyakoriságáról. A regenerációs mechanizmus komplex és 

kiszámíthatatlan, több hónapot is igénybe vehet, lehet részleges vagy teljes. A funkcionálisan 

kedvező mozgásvisszatérés mellett különböző típusú szinkinézis is kialakulhat, mely a hang 

minőségét befolyásolja. Crumley javasolta a „hangszalagmozgás károsodása” (laryngeal vocal 

cord mobility impairment) kifejezést a „hangszalagbénulás” (vocal cord paralysis) helyett, 

mivel leggyakrabban nem a n. laryngeus recurrens teljes bénulása, hanem az ideg átmeneti 

működészavara eredményezi a hangszalag mozgászavart, a regenerációs folyamat pedig 

valójában nem reinnerváció, hanem az axono- és neuropraxia miatt átmenetileg károsodott 

idegműködés helyreállását jelenti. Figyelembe kell venni továbbá, hogy a gége beidegzése 
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individuális különbségeket mutathat, illetve a gyógyulási folyamat során is létrejöhet 

kapcsolat a n. laryngeus superior és inferior rendszer között, mely további hatással lehet a 

motoros funkciókra. A garatizmokat ellátó idegek cartilago arytenoideához futó rostjai szintén 

szerepet játszhatnak ebben a jelenségben. Mindez által a műtéti beavatkozás során rendkívüli 

jelentőséggel bír a belső gégeizmok struktúrájának megőrzése, mivel ezek az anatómiai 

struktúrák szerepet játszhatnak a reziduális mozgások megtartásában, valamint a 

hangszalagok feszességének megőrzésében. A korábban alkalmazott reszekciós hangréstágító 

műtétek, mint a transzverz chordotomia, arytenoidectomia irreverzibilis károsodással járnak, 

így a hangszalag mozgások visszatérése esetén sem várható tökéletes hangminőség. Az 

endoszkópos abdukciós arytenoid lateropexia megfelelően tág hangrést biztosít a hangszalag 

fiziológiás abdukciós helyzetben rögzítésével a finom gégestruktúrák megőrzése mellett. 

A hangréstágító műtétek eredményességének meghatározása egy rendkívül összetett 

kérdés, ráadásul az alkalmazott sebészeti technika és a regenerációs folyamat mellett a beteg 

egyéni sajátosságai (pl. életkor, képzettség, egészségi állapot) is jelentősen befolyásolhatják a 

beavatkozás sikerességét. A légzésfunkció és a hangminőség objektív és szubjektív értékelése 

funkcionális szempontból hiteles választ ad a beavatkozás hatásosságáról és a 

reverzibilitásról. Az endoszkópos arytenoid abdukciós lateropexia nem destruálja az 

anatómiai struktúrát, így nem vész el a reverzibilitás foniátriai szempontból sem. A 

hangszalag mozgások visszatérése esetén, a lateralizáló öltések eltávolítását követően a beteg 

hangképzése a hangszalag bénulás előtti minőséget nyerhet vissza. 

Tapasztalataink alapján a mozgás részleges vagy teljes visszatérésével a hangképzés 

megfelelő, objektív vizsgálatokkal igazoltan kiváló funkcionális eredményt kaptunk. 

A vizsgálatainkban szereplő 8 beteg közül négy esetben a hangszalag mozgások teljes 

visszatérését tapasztaltuk, 4 betegnél részleges mozgásvisszatérés volt észlelhető megfelelő 

hangszalag zárással.  Ugyanakkor a mozgásvisszatérést követően az is észlelhető volt, hogy a 

korábban lateralizált oldalon az arytenoid mozgása kissé lazább volt az ellenoldalhoz képest. 

Ennek oka nagy valószínűséggel az, hogy az EAAL beavatkozás általában a súlyosabban 

károsodott oldalon történt. A foniátriai paraméterek és a mozgásvisszatérés a lateralizált 

oldalon károsodott enyhén, ugyanakkor ezek az értékek még eseménytelen strumetomiát 

követően is kissé gyengültek. Ezekben az esetekben valószínűleg a finomhangolást igénylő 

mechanizmusok nem regenerálódtak megfelelően a n. laryngeus recurrens sérülés után. Annál 

a 4 betegnél, akiknél csak féloldali mozgásvisszatérés volt tapasztalható, a foniátriai 

paraméterek a varrateltávolítást követően jól korreláltak a kezeletlen féloldali 

hangszalagbénulásban szenvedő betegek eredményeivel. Ezek az adatok alátámasztják azt a 
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feltételezést, miszerint az EAAL nagymértékben reverzibilis eljárás. A hangszalag 

membranózus részének károsodása és hegesedése elkerülhető, ezáltal a hang minőségét 

jelentősen befolyásoló, a hangszalag vibrációban résztvevő része nagy mértékben 

megőrizhető. Az EAAL stabil, megfelelően tág hangrést biztosít az ETGI segítségével 

endoszkópos úton behelyezett öltéssel lateralizált helyzetbe hozott arytenoid porc által.  

Tapasztalataink alapján a BVCP kialakulását követően olyan mértékű a hang 

minőségének gyengülése, hogy sok esetben nem szolgálhat a terápia hatékonyságának 

mérésére. Ugyanakkor a nemzetközi irodalomban fellelhető, -egyébként hangképzést 

legjobban megőrző- transvers chordotomia után a foniátriai eredmények szignifikáns 

gyengülése tapasztalható. Ráadásul ezekben a tanulmányokban nem differenciálnak a 

különböző fokú regenerációk között a foniátriai eredmények elemzése során. Ezeket a 

tanulmányokat alapul véve az EAAL foniátriai szempontból is kedvezőbb eredményt ad, mint 

az EAAL.  

6. KONKLÚZIÓ ÉS ÚJ EREDMÉNYEK 

6.1. Konklúzió- Új eredmények  

Nehézlégzéssel járó féloldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek (UVCP) 

Rekedtséggel és légzési nehezítettséggel járó féloldali hangszalagbénulásban szenvedő 

betegeknél a módosított EAAL a legtöbb esetben a hang minőségének gyengülése nélkül 

javítja a légzésfunkciót. Rezgő rendszerek esetében 3 fő faktor határozza meg a 

rezgőmozgást: a tömeg, a feszesség és a rugalmasság. Ez a három tényező játszik alapvető 

szerepet a hangminőség kialakulásában is. Tapasztalataink alapján a lateralizált helyzetbe 

hozott megfeszített hangszalag jobb foniátriai eredményt ad, mint a mediálisan elhelyezkedő, 

petyhüdt, bénult hangszalag. Ezáltal a légzésfunkció javítása nem feltétlenül jár a 

hangminőség gyengülésével, ez pedig a féloldali hangszalagbénulások műtéti terápiájában új 

megközelítést tesz szükségessé. Tanulmányunk alapján az EAAL rendkívül jó foniátriai 

eredményt biztosít átmeneti féloldali gégebénulások esetén és az eredmények megfelelőek a 

legtöbb végleges féloldali hangszalagbénulásban szenvedő betegnél is. Mindezt összefoglalva 

az EAAL beavatkozás megfelelő alternatíva a légzési nehezítettséggel járó féloldali 

gégebénulásban. Az önértékelő tesztek is alátámasztják az objektív méréseink eredményeit, a 

légzésfunkciós paraméterek növekedése és az elfogadható hangminőség az életminőség 

javulását eredményezi. Az eljárás nem destruktív, reverzibilis és minimálisan invazív.  
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6.2. Konklúzió- Új eredmények 

Kétoldali hangszalagbénulásban szenvedő betegek - részleges vagy teljes 

mozgásvisszatéréssel 

A kétoldali hangszalagbénulás nem statikus állapot, a n. laryngeus recurrens sérülése 

után hónapokkal derül ki hogy végleges-e az állapot. Tanulmányunkkal bizonyítjuk, hogy az 

EAAL rendkívül jó foniátriai eredményt biztosít átmeneti kétoldali hangszalagbénulásban 

szenvedő betegeknél. Az objektív és szubjektív foniátriai eredmények bizonyítják az eljárás 

reverzibilitását. Az EAAL nem destruktív, reverzibilis és minimálisan invazív eljárás, mely 

megfelelő alternatíva az egyéb hangréstágító eljárások mellett.  

7.  KÖSZÖNETNYÍLVÁNÍTÁS 

A fenti dolgozat nem jöhetett volna létre sokak segítsége, támogatása és bátorítása 

nélkül. Szeretném kifejezni hálámat és köszönetemet témavezetőmnek, dr. Rovó László 

professzor úrnak állandó segítségéért, inspirálásáért és támogatásáért. Köszönöm társ- 

témavezetőm, dr. Sztanó Balázs adjunktus úr segítségét. Köszönettel tartozom Professzor dr. 

Jóri Józsefnek intézetünk korábbi vezetőjének valamint Dr. Kiss József Géza tudományos 

főtanácsadó Úrnak. Köszönöm Dr. Bere Zsófiának a diagramok elkészítését, Nagy Rolandnak 

és Forrai Benedeknek a technikai segítségét, Szamosközi Alicének a logopédiai-foniátriai 

tanácsait, dr. Bach Ádámnak közreműködését a hangfelvételek elkészítésében.   

Szeretném kifejezni mélységes hálámat a felső légutak szűkülete munkacsoportnak, 

Professzor dr. Rovó Lászlónak, dr. Sztanó Balázsnak, dr. Szakács Lászlónak, dr. Bach 

Ádámnak a közös munkáért. Köszönöm az SZTE Fül-Orr-Gégészeti és Fej- Nyaksebészeti 

Klinika valamennyi munkatársának a támogatását.  

Köszönöm családomnak, barátaimnak a támogatását és türelmét, amivel segítették a 

munka elkészültét. 

 


