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ÖSSZEFOGLALÁS 

irzők ismertetik az oropharyngealis dysphagia főbb okait és a terápiás lehetőségeket. Esetis-
sen keresztül bemutatják egy partialis horisontalis gégeműtét után kialakult dysphagia kivizs-
ak és kezelésének konzervatív, foniátriai metódusát. Az ételfestékkel történő video-endoscopos 
inkció-vizsgálat alapján meghatározható 1, a deglutitio funkciózavarának szintje (predeglutitiv, 
iglutitiv, postdeglutitiv) 2. alkalmas a bolusvolumen nagyságának meghatározására 3. a terá-
stésére. Az alkalmazandó kezelési lehetőségek, a kauzálisterápia, a kompenzatorikus módsze-
a dietetikai tanácsadás jó eredménnyel alkalmazhatóak az oropharyngealis dysphagia kezelé-

ndezt a szerzők az irodalmi hivatkozás mellett a saját betegeiken szerzett tapasztalatukkal is 
sitik. 

BEVEZETÉS 

: utóbbi időben a foniátria tárgyköre egy igen jelentős terület tel , az ún. 
aryngealis dysphagia diagnosztikájával és kezelésével bővült. Dysphagia alatt 
álék orális előkészítésének illetve orális, pharyngealis és oesophagealis transz-
nak a zavarát értjük. Az ún. oropharyngealis dysphagiának igen súlyos, akár 
következményei lehetnek: aspirációs pneumonia (a nyál aspirációja miatt is), 
ratio, malnutritio és nem utolsósorban szociális izoláció, 
jyes statisztikák szefl'n.t az időskorban ápolásra szoruló betegek 40—50%-a, 
i akut ellátást igénylők 12%-a szenved nyelészavarban (3). Az oropharyngealis 
agia kialakulásában (felnőtt korban) két fő okot emelünk ki: 
idegrendszeri megbetegedés alapján létrejött nyelészavart, 
a fej-nyak területi daganatos elváltozások, illetve ezek kezelése kapcsán (su-
-ápia és műtét) kialakult dysphagiát. 

ludapest, Szabolcs utca 35. 
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A dysphagia terápiája műtéti és konzervatív lehet. A nyelészavarok műtéti ke-
zelése (8) biztosítja a boluspassaget (pl. a felső oesophagussphinchter myotomiája 
(2), másrészt a légutak védelmét szolgálja (pl.: hangrészárás javítása a hangszalag 
medializálásával, epiglottoarypexia, a tápcsatorna és a légutak szeparációja vagy 
laryngectomia totális). 

A konzervatív, foniátriai-logopédiai kezelés az oropharyngealis szakasz funkció-
jánakjavítását illetve a hibás funkció kompenzálását célozza. Ezt a tevékenységet a 
légzés, hangképzés és nyelés anatómiai és funkcionális egységére alapozzuk. A ke-
zelés célja az aspirációmentes orális táplálkozás elérése. A terápia néhány hetet vagy 
hónapot vesz igénybe, kitartást kíván a pácienstől, a kezelőtől és nem utolsósorban 
a beteg környezetétől is. * 

A tumorokkal kapcsolatos oropharyngealis dysphagiák gyakoriságának növeke-
dése paradox módon a folyamatosan fejlődő fej-nyaksebészet térhódításával párhu-
zamos. A tumorsebészet egyre nagyobb műtéti területre terjedő rekonstrukciós ered-
ményei magukkal hozzák a funkcionális rehabilitáció problémáit. így igaz ez a 
supraglotticus horisontalis gégeresectio következtében kialakuló dysphagiára is. 
Közismert, hogy e műtét után kialakulhatnak a dysphagia súlyos, akár életet veszé-
lyeztető következményei és annak ellenére, hogy a műtét parciális, kanűlviselő ma-
radhat a beteg (1). Logemann (7) felmérése szerint ezen betegek 50%-a aspirál a 
műtét után. 

Ez esetekben a nyelésfunkció helyreállítása elsősorban a konzervatív foniátriai 
kezelés feladata. A terápia egymásra épülő gyakorlatok sorozatának végzésére, il-
letve a dietetikai tanácsadásra alapszik. Jelen közlemény célja a konzervatív 
dysphagia terápia lehetőségeinek bemutatása egy eset ismertetése kapcsán. 

ESETISMERTETÉS 

A 62 éves férfibeteget más intézetben verifikált hypopharynx tumor további kezelése céljából irá-
nyították klinikánkra. Anamnesztikus adatok közül a 25 évesen ulcus duodeni miatt elvégzett részle-
ges gyomor eltávolítást és a fiatalkori pulmonális tbc-t emeljük ki. 

Statusából az esetbemutatás szempontjából lényeges elemeket szerepeltetjük. A directoscopias 
vizsgálat alapján a betegnél hypopharynx lateralis faláról kiinduló, nyelvgyökre, valleculara, azonos 
oldali plica pharyngoepiglottica laterale teljes hosszára terjedő, nyaki metastasist adó daganatot ta-
láltunk. A kiterjedés ismeretében a betegnél supraglotticus gégeresectiot, partialis pharynx- és 
nyelvgyökresectiot terveztünk, egyidejű azonos oldali radikális nyaki block-dissectioval. A jelzett be-
avatkozást 1998. XII. 2-án végeztük el. 

A postoperativ szakban tartósan magas láz alakult ki, melynek hátterében radiológailag igazolt, 
nyálaspiráció okozta pneumonia állt. A beteg per os táplálását a 34. postoperativ napon kezdtük meg. 
A hagyományos műfogások - a fej előre és oldalra billentése - alkalmazása mellett azonban a beteg 
nyelése érdemben nem javult. Ekkor indikáltuk a foniátriai kezelést, melyet a 66. postoperativ napon 
kezdtünk meg. 

Betegünk foniátriai vizsgálatakor a nyak tapintása során nyelési kísérlet alatt a gége elevációjának 
csökkenését találtuk (tracheotomisalt, kanűlviselő). Indirekt laryngoscopiávai ill. 90 fokos endoscoppal 
vizsgálva a glottis szintű záródás teljes volt. Az akaratlagos motorium (fonáció) megtartott, a refle-
xek (garat-, lágyszájpad- és köhögési reflex) épek, szenzibilitás, hőmérsékletérzékelés megtartottak 
voltak. A videoendoscopos nyelésvizsgálatot Hacki szerint ételfestékkel végeztük 151, aminek során 
azt tapasztaltuk, hogy a beteg mindenféle konzisztenciájú ételt aspirált. A nyelési reflex késői kivál-
tódása során a bolus egy része kontrollálatlanul a még nyitott gégébe jutott. A korlátozottan nyíló 
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nus piriformisban lévő residuum egy kis része ismét a nyitott glottisba csorgott. A beteg köhögéssel 
ivolította el az aspirált folyadékot a stomán keresztül. 

A foniátriai nyelési diagnosztika tehát kimutatta, hogy a fenti műtét (a supraglotticus resectio 
> a partialis pharynx- valamint nyelvgyökresectio) után több szinten károsodott a nyelésfunkció. Mivel 
! epiglottis hiányzott, a gége és a nyelvgyök viszonya megváltozott. Ehhez hozzájárul a nervus 
ryngeus superior óhatatlan műtéti vongálása következtében kialakult átmeneti érzészavar. Az 
isophagus felső szájadékának megnyitásához szükséges gégeeleváció korlátozott. A predeglutitiv 
ipiráció oka a nyelési reflex késése. Az intradeglutitiv funkciózavar oka, hogy a nyelés folyamán ké-
ín záródik a hangrés a légutak védelmére. A nyelőcsőbemenet korlátozott kinyílása, melyet a csök-
int gégeeleváció okoz, ill. a tracheotomia is súlyosbít, eredményezi a bolus postdeglutitiv aspirálá-
t (Jahnke 6). A fent leírt többfázisú aspiráció nem gyakori. 

A fenti funkciózavarok ismeretében kezdtük meg a nyelészavar terápiáját. A kezelés két fő eleme 
kauzális terápia és kompenzatórikus módszerek, melyek magukban foglalják a beteg dietetikai ta-
iccsal történő ellátását is. A kauzális terápia sorában motorikus gyakorlatokat végeztettünk a 3. 
tikulációs terület izomfunkciójának helyreállítására, amelyek a linguovelaris és a linguopharyngealis 
r javítását célozták. A kombinált légzési-fonációs gyakorlatok a glotticus zár erősítését szolgálták, 
falsetto gyakoroltatása a gége mobilizálását, elevációját segítette elő. A megkésett nyelési reflex 
rmalizálására a garatívek hideg stimulációját végeztük, jégbe mártott vattatamponnal. 

A kompenzatórikus kezelési módok közül nyelésmanővereket végeztettünk, erőteljes nyelést (a 
iukált nyelvgyökmozgás javítására, a nyelv akaratlagos szájpadhoz préselését) és az un. Mendelsohn-
mővert (nyelés során a gége akaratlagos magasan tartása, a felső oesophagus szájadék mechanikus 
ignyitására), melynek célja a légutak védelme és a felső nyelőcsőbemenet megnyitásának segítése. 

Ezeket a gyakorlatokat először étel nélkül (ún. száraz-training) végeztettünk. Ezután vizet sűrí-
tünk kizárólag szénhidrát tartalmú (fehérje és tejmentes) porral puding sűrűségre. Ebből negyed 
ískanálnyi mennyiséggel kezdtük meg az evés gyakorlását. A nyelési folyamat sikerét a fent emlí-
t ételfestéses endoscopos eljárással ellenőriztük. 

A kompenzatórikus stratégiák egyik eleme a fejtartás technika. A fej le- és oldalra hajtása segíti 
olus helyes irányba terelését (egyébként a fej anteflexiója biztosítja legjobban a légutak védelmét), 
tegünkön a fej le- és bal oldalra hajtásával és az előzőekben leírt , a gége elevációját és a felső 
dőcsőszájadék megnyitását segítő Mendelsohn-manőverrel kombinálva fokozatosan értünk el ered-
nyt. Minden nyelés után felszólítottuk a beteget krákogással történő clearencere, mely az 
lreziduumok eltávolítására szolgált. A gyakorlatokat a kanült kivéve végeztük, hogy a nyelőcső 
npresszióját elkerüljük Hacki (5). A stomát a beteg nyelés során befogta, hogy a fiziológiáshoz ha-
lló nyomási viszonyok jöhessenek létre a légcsőben, illetve a nyelőcsőben. A puding konzisztenciá-
itelt fokozatosan sűrítve, később hígítva, a bolus mennyiségét egyenletesen emelve végeztük a ke-
ist. Ezt követte legvégül a fokozatosan emelkedő mennyiségű folyadék. 

A gyakorlatok végzését a beteg nasooesophagealis szondája nehezítette, mert gyomorműtéte mi-
a percutan endoscopos gastrostomia relatíve kontraindikált volt. Az orrszonda zavaró idegentest 
ipcsatornában, akadályozza a komplex velopharyngealis zárást, gastrooesophagalis refluxot okoz-
(Hacki 151). 
A beteg rendszeres ellenőrzése mellett (mellkas Rtg., vérkép, w s . süllyedés, hőmérséklet kont-

), a nyelési gyakorlatokat naponta 3-4szer végeztük. A foniátriai kezelés kezdetétől számítva a 
ooesophagealis szonda eltávolítása a 14. napon történt és a beteg kanüljét a 19. napon távolítot-
el. A nyelés, légzés és fonáció egysége helyreállt, amit a beteg panaszmentessége igazolt. Az étel-
ékkel történt nyelési ellenőrző vizsgálat is aspirációmentes nyelést bizonyított. 

MEGBESZÉLÉS 

Betegünk kórtörténete - aspirációs pneumonia kialakulása a gégeműtét u tán 
zolja, hogy adódhatnák.esetek, amikor nagy kockázattal járna a beteget célzott 
phagiakezelés nélkül hagyni, hiszen már a nyál aspirációja is pneumoniát okoz-
. Emellett a dysphagiaterápia lerövidíti az orális táplálásra való áttérés idejét. 
A funkciómegőrzó' tumorsebészet fejló'dése az onkológiai szempontok és az ana-
úai rekonstrukció mellett maga után vonja a funkcionális rendezés szükségessé-
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gét. E betegek komplex gyógyítása team munkát igényel. A megfelelő' sebészi beavat-
kozás után az utógondozás szerves része a foniátríai rehabilitáció, ami a beteg élet-
minősége szempontjából döntó' jelentőségű. Betegünk kezelésében az irodalomból 
ismert terápiás (oki és kompenzatórikus) módszereket alkalmaztuk. A dyphagia-
kezelésre többféle ajánlás létezik (Logemann 1993, Bartolome 1993, Martin 1994), 
a terápiát főleg e módszerek felhasználásával végeztük. Különösen j ól bevált a 
Mendelsohn-manőver használata, valamint a fej pozíciójának megfelelő irányba tör-
ténő változtatása. A kompenzatórikus stratégiák közű Pa fejtartás technikák akár 
81 %-ban is segíthetik az aspiráció elkerülését (Loegmann, Rademarker és mtsai. 
1993. cit. Böhme (3). Fontosnak tartot tuk agyakorlatok során a kanül eltávolítását 
is, a kezelést természetesen szívókészülék készenlétbe helyezése mellett végeztük. 

A dysphagiakezelést, betegeinken szerzett eredményes tapasztalataink alapján, 
ma már nélkülözhetetlennek tart juk. Ajánljuk hazánkban is - az észak-amerikai és 
nyugat-európai normatíváknak megfelelően - ennek a kezelési módnak a rutinná 
tételét. A dysphagia kezelése a hang- és beszédrehabilitáció mellett a foniátria fon-
tos területe. 
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SUMMARY 

Krisztina Mészáros, László Csákó, Tamás Hacki: The treatment of oropharyngeal dysphagia in 
swallowing disorder following supraglottic resection 

Keywords: aspiration, conservative phoniatric therapy, oropharyngeal dysphagia, supraglottic 
horizontal resection 

Authors aquaint us with the main causes of oropharyngeal dysphagia und possibilities of therapy. 
The consevative, phoniatric method of examination und treatment of dysphagia developed following 
a partial horizontal laryngeal resection is introduced trough a case review. On bacis of the video-
endoscopic swallowing functional examination carried out with fond dye 1 .the levei of functional 
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;urbance of deglutition can be determined (predeglutitive, intradeglutitive, postdeglutitive), 2. it 
uitable for determination of the size of bolusvolume und 3. for the follow up of the therapy. The 
sibilities of treatment to be applied, the casual therapy, the compensating method und the dietetical 
ise can be used with good results in the treatment of oropharyngeal dysphagia. All these are 
[firmed by the experiences obtained on authors' own patients besides literatúrai references. 

Z USAMMENFASS UNG 

K. Mészáros, L. Csákó, T. Hacki: Die Behandlug der oropharyngealen Dysphasie nach 
raglottischer Resektion. 
Schlüsselwörter: Aspiration, konservative phoniatrische Therapie, oropharyngeale Dysphagie, 

raglottische horizontale Resektion. 

Verff. besprechen die Hauptursachen und therapeutischen Möglichkeiten der oropharyngealen 
phagie. Anhand eines Falles demonstrieren sie die Untersuchungsmethoden der nach einer 
tiellen horizontalen Kehlkopfoperation entstandenen Dysphagie und ihre konservative phoni-
sche Therapie. Aufgrund von video-endoskopischen Untersuchungen mit Speisefarben kann 1. die 
le der Deglutitionsstörung bestimmt werden (prädeglutitiv, intradeglutitiv, postdeglutitiv), 2. die 
sse des Bolusvolumens, 3. kann die Therapie verfogt werden. Kausale Therapie, kompensatorische 
;hoden und Diät-Ratschläge sind bei der Behandlung der oropharyngealen Dysphagie gut 
'endbar. Dies bekräftigen die Verff. neben den Literaturhinweisen mit ihren Erfahrungen an den 
inen Patienten. 



II. 



*Szent Rókus Kórház és Intézményei, Fül-orr-gége, Fej-nyaksebészeti Osztály (főorvos: Lichtenberger György dr. egyetemi m. tanár) 
**Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar, Fül-orr-gégeklinika (igazgató: Csokonai Vitéz Lajos dr. egyetemi docens) 

Az adductor típusú spasmodicus dysphonia kezelése 
EMG-kontroll melletti Botulinum „A" injektálással 

Kaszás Zsolt dr.*, Lichtenberger György dr.*, Mészáros Krisztina dr.** 

ÖSSZEFOGLALÁS: 
A szerzők három beteg hosszabb ideje fennálló adductoros 
spasmodikus dysphoniájának Botulinum „A" exotoxinnal 
végzett kezeléséről számolnak be. Szimultán electromyo-
graphiás kontroll mellett transzkután injectálást alkalmaz-
tak. A fül-orr-gégész-foniáter együttműködése az EMG-
val kiegészítve jó hangeredményt hozott, mert a betegek 
hangja folyamatossá és érthetővé vált. A beavatkozásokat 
ilyen körülmények között szövődménymentesen tudták 
végrehajtani. A beavatkozást hazánkban elsőként végez-
ték. A módszer használatának az eszköz- és anyagigényes-
ség, valamint a hatás átmeneti jellege szabhat gátat. 
KULCSSZAVAK: adductoros spasmodicus dysphonia 
(ASD), átmeneti kemodenerváció, botulinum-toxin, gé-
gészeti electromyographia 

Bevezetés 

Az adductor spasmodicus dysphonia (ASD) spas-
ticus dysphonia néven 1871 óta ismert kórkép. Jel-
lemző rá a beszéd közben bekövetkező fokális izom-
görcs. A beszédfolyam megtörik, a m. thyreoary-
tenoideus és kisebb mértékben a cricothyroideus iz-
mokra lokalizálódó izomgörcs záró hatását a pul-
monális kilégzési nyomás csak szakaszosan tudja át-
törni (13). Az akarattal nem befolyásolható hang-
képzési nehezítettség a beszédképtelenségig fokozód-
hat. A tünetek foniátriai eszközökkel sajnos csak ke-
véssé befolyásolhatók. Az ASD idiopatiás kórkép. 
Előfordulása ritka: 4 beteg / 1 millió fő (1). A ble-
pharospasmussal s a torticollissal egy csoportba so-
rolható extrapyramidális eredetű betegség terápiájá-
ban a hetvenes évek óta vannak sebészi próbálkozá-
sok. Dedo 1976-ban az egyik oldali n. recurrens átvá-
gását hajtotta végre (7). A sebészileg kezelt esetek 3 
éves utánkövetése során EMG-vel reinnervációt ész-
leltek (9). Berke és mtsai Dedo módszerét fejlesztették 
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SUMMARY 
The authors present the treatment of adductor type, long-
lasting spasmodic dysphonia with Botulinum exotoxin 
„A" in 3 cases. They performed simultaneous elec-
tromyographic controlled percutaneous injections. The 
efforts of the oto-rhino-laryngologist and the foniatric 
teamwork, with electrophysiological assistance resulted in 
good sound quality. All the interventions were carried out 
without complication. The need for special drugs and 
equipment, and the temporal effects are limiting the 
expansion of this method. 
KEYWORDS: adductor spasmodyc dysphonia (ADSD), 
botulinum toxin (botox), laryngological electromyogra-
phy, temporary chemodenervation 

tovább (2). A n. recurrens adductor rostjainak kétol-
dali, szelektív sebészi denerválása után a reinnervá-
ció elkerülésére a gége felőli csonkot az ansa cervi-
calissal kötötték össze. Kevésbé drasztikus beavatko-
zásnak tűnik a thyreoplasticai megoldás, amelynek 
során a pajzsporc-lemezek első harmadából egy-egy 
vertikális csíkot műtétileg eltávolítottak, ezáltal 
csökkentve a hangszalagok antero-posterior irányú 
feszülését (3). A musculus thyroarytenoideus izom-
csoport átmeneti kémiai denerválásáról 1991-ben 
Blitzer számolt be először (6). 

Később EMG-vel is regisztrálták a folyamatot (10, 
12). Míg a gégészeti electromyographiáról már ha-
zánkban is viszonylag korán megjelentek cikkek 
(11), addig a világviszonylatban széles körben sikere-
sen alkalmazott botulinum toxint nálunk csak a ble-
pharospasmus kezelésére használták. Az irodalmi 
források a kezelés nemkívánatos kísérőjeként - a 
gyakoriság sorrendjében - fájdalmat, rekedtséget és 
félrenyelést, illetve aspirációt írt le. Hazánkban e té-
mában megjelent egyetlen közleményben 10-30 E 
Clostridium Botulinum „A" exotoxin 13 beteg eseté-
ben egyik, illetve mindkét hangszalagba való elec-
tromyographiás kontroll melletti szövődménymentes 
injektálásáról számoltak be (1). Bánhegyi és mtsai az 
általuk leírt beavatkozásokat azonban Liverpoolban 
végezték. 
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Betegcsoport és módszerek 

Az évek óta foniátriai módszerekkel eredményte-
lenül kezelt, konzervatív eszközökkel nem rehabili-
tálható betegek felkutatása és kezelése összeszokott 
fül-orr-gégész-foniáter munkacsoport elektrofizioló-
giai háttér melletti (EMG) folyamatos együttműkö-
dését igényli. Csoportunk három nőbeteg esetében 
az egyik oldali musculus thyreoarytenoideus izom-
csoport paralell electromyographiás kontroll mellet-
ti, átmeneti kémiai denerválását végezte. A betegek 
42-58 év közötti, más számottevő kísérőbetegséggel 
nem rendelkező személyek voltak. A Clostriditm 
Botulinum „A" exotoxin hatóanyagot tartalmazó ké-
szítmény a Pharm-Allergan gyógyszergyár terméke-
ként BOTOX néven hosszabb ideje hazánkban is 
törzskönyvezett. 

A beavatkozásoknál egy beteg esetében, illetve 
hangszalagonként 20-25 E Clostridium Botulinum 
„A" exotoxint használtunk fel. A hatóanyag az 
acetilkolin felszabadulását blokkolja, ezáltal az izom 
denervációját okozza. A környezetbe, illetve a kör-
nyező izmokba való diffundálás jellegét és dinamiká-
ját az anatómiai barrierek, a dózis, valamint a higítás 
határozzák meg. A transzkután terápiához a Myo-
Ject* egyszer használatos botulinum-kompatibilis 
kombinált elektróda-tűt használtuk (i. ábra). A tűt 
transzkután, a ligamentum conicumon keresztül, 45 
fokkal kraniális, és 30 fokkal laterális irányban szúr-
tuk be a hangszalagba (2. ábra). A palástján teflon-
nal szigetelt tű az elektromos jelet a tű végén lévő 
mérőhelytől az electromyographig szigeteken vezeti. 

1. ábra. A palástján teflonnal szigetelt tű, az electromyographhoz szolgáló elektromos csatlakozóval 
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A beszúrás folyamata során a tű célizomba jutása 
elektromosan kontrollálható (3. ábra), ezért az ope-
ratőr a szúrással egy időben a monitort is figyelemmel 
követi. A mérésekhez a Caldwell 6200 típusú elec-
tromyographot használtuk. A beteg panaszait és 
hangját - amennyiben előzetesen beleegyezett - a 
beavatkozás előtt videofelvételen rögzítettük. A 
hangfunkciós paraméterek regisztrálását, valamint 
foniátriai értékelését minden esetben elvégeztük. 
Ezen túl laryngo-stroboszkópos vizsgálatot is szüksé-
gesnek tartunk. A műtét után vagy panasz esetén 

2. ábra. A beszúrás pillanata 



a toxinhatás 5-6 hónappal a be-
adás után megszűnik és átlagosan 
félévente ismételni kell. A mód-
szer elterjedését a beavatkozás és a 
hatóanyag drágasága még korlá-
tozza. A betegeket önkifejezésük-
ben súlyosan korlátozó és más-
képp nem kezelhető hangképzési 
nehezítettség megoldására azon-
ban ez a nemzetközileg elfogadott 
legkorszerűbb terápia. 

3. ábra. A (fent): a beszúrás utáni electromyographiás regisztrátum jelzi a 
célizom normális elektromos aktivitását. 
B (lent): a Botox beadása után alig észlelhető aktivitás regisztrálható 

azonnal a beavatkozás előtti protokollal azonos vizs-
gálatokat végeztük el. Ezt követően kéthavonta, a 
hatás fennállásáig követtük a betegeket. 

Eredmények 

A fül-orr-gégész-foniáter munkacsoport kezében, 
az EMG alkalmazása mellett a beavatkozást követő-
en a betegek hangminősége javult, szövődmények ki-
alakulását nem észleltük. A foniátriai paraméterek a 
videón is regisztrált hanggal és a betegek szubjektív 
megítélésével egyezően minden betegünk esetében 
lényegesen javultak. Valamennyi betegünk beszéde 
folyamatossá vált. A korábbi közleményekben mel-
lékhatásként 10- 12%-os gyakoriságúnak leírt re-
kedtség, nyelési zavar, fájdalom, illetve aspirációs 
hajlam az általunk kezelt három beteg esetében nem 
lépett fel. Betegeink a beavatkozások után még átla-
gosan 5 hónapig voltak beszédképesek. 

Megbeszélés 

A botulinum kezeléssel hosszú hónapokig érthető, 
folyamatos hangképzést tudtunk betegeink számára 
biztosítani. A módszer bizonyos fokú hátránya, hogy 
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ZUSAMMENFASSUNG : 
Verff. berichten über 3 Patienten, bei denen seit längerer 
Zeit eine Adduktor-spasmodische Dysphonie bestand, die 
sie mit Botulinum-A-Exotoxin behandelten. Diese Art 
der Therapie führten sie in Ungarn als erste durch. Unter 
simultaner EMG-Kontrolle wird transkutan injiziert. Die 
Zusammenarbeit von HNO-Arzt und Phoniater mit 
entsprechendem elektro-physiologischem Hintergrund 
erzielte gute Stimmresultate: die Sprache der Patienten 
wurde fließend und verständlich. Die Therapie ist unter 
den beschriebenen Bedingungen komplikationslos. Dem 
Verfahren sind allerdings durch die instrumentellen und 
medikamentösen Erfordernisse, sowie wegen der nur 
vorübergehenden Wirkung Grenzen gesetzt. 
SCHLÜSSELWÖRTER: Adduktor-spasmodische Dysphonie 
(ASD), Botulintoxin, Chemodenervation, Kehlkopf-
EMG 
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Spazmodikus dysphonia adductor típusának 
foniátriai elemzése Botulinuimtoxin 

intralaryngealis injektálása után 
Mészáros Krisztina dr.*, Lichtenberger György dr.**, Kaszás Zsolt dr.** 

ÖSSZEFOGLALÁS 
A szerzők a spazmodikus dysphonia kóreredetét, tüneteit 
és kezelését ismertetik. Három betegen végzett Botu-
linum-toxin intralaryngealis injektálásának hatását elem-
zik. Különböző hangfunkciós paraméterek vizsgálata alap-
ján elvégzik számadatokkal objektiválva a beavatkozás 
eredmény- és minőségkontroll vizsgálatát. A kiértékelés 
során elsőként alkalmazták hazánkban a Friedrich-féle 
dysphonia-index számítást. A beavatkozás kiválóan alkal-
mas a betegek tünet- és panaszmentessé tételére a szer ha-
tásának idejére, mintegy 5 -6 hónapig. 
KULCSSZAVAK: adductor-típus, Botulinum-toxin, dyspho-
nia-index, hangfunkciós paraméterek, spazmodikus dys-
phonia. 

Bevezetés 

A spazmodikus dysphonia - korábban spasztikus 
dysphonia néven 1871-ben Traube által leírt kórkép 
(3) idegrendszeri eredetű hangkárosodás. A kezdet-
ben funkcionális hangképzési zavarok közé sorolt 
kórképet ma már egyértelműen a neurológiai megbe-
tegedések között tartjuk számon. (Ezt a kérdést 
egyébként Bloch már 1965-ben felvetette (2)). A 
kórkép az extrapyramidalis rendszer betegsége, 
amelyre Aronson 1968-ban felhívta a figyelmet (1). 
A craniocervicalis dystoniák közé tartozik, mint pél-
dául a blepharospazmus, oromandibularis dystonia, 
torticollis. Mindezen kórképekre a görcsszerű izom-
aktivitás jellemző, ami akarattal nem befolyásolható. 

Előfordulását tekintve ritka kórkép, 1 millió la-
kosra 3,5 eset jut (Nutt, 1988.). Oka ismeretlen, 
esetleg trauma, anoxia, laryngitis szerepelhet az 
anamnézisben. 

Közlésre érkezett: 2001. 01. 25. 
Semmelweis Egyetem Egészségtudományi Kar 
Fül-orr-gégeklinika 
Cím: 1135 Budapest, Szabolcs u. 33. 
Telefon: 350-4760 
E-mail: 

SUMMARY 
The authors report on the ethiology, symptoms, and man-
agement of spasmodic dysphonia. They analyse the effect 
of the transcutan intralaryngeal injection of Botulinum 
exotoxin "A" in 3 cases. They record the results and qual-
ity control of the interventions, based on different voice 
function-parameters, verified with exact data. 
They were the first to introduce Friedrichs voice dysfunc-
tion index calculation to Hungary. The intervention has 
proved effective in removing the symptoms tor as long as 
the effect of the drug lasts, that is approximately for a 5 to 
6 month period. 
KEYWORDS: adductor type, botulinum toxin (botox), 
functional sound parameters, spasmodic dysphonia, voice 
dysfunction index 

Két alaptípust különböztetünk meg: (leírói töb-
bek közt: Aramon 1973 (1), Wolfe és Bacon 1976 
(15), Wieser és Schlorhaufer 1978. (13)) adductor-tí-
pust, és abduktor típust. Egyes szerzők megemlítik a 
rendkívül ritka kevert formát (4). (Mindezek mellett 
altípusok léteznek, ezek ismertetése nem célja a köz-
leménynek.) 

A diagnózis felállítása nem okoz nehézséget. A 
hang auditív megítélése és a gégetükri kép, illetve a 
laryngo-stroboszkopos lelet alapján egyértelmű. 

A leggyakoribb adduktor típusban a hangképző 
apparátus extrém fokú görcse során préselt, nyögés-
re emlékeztető, skandáló hangadás jön létre, amit 
hangmegtörések, préseken aphoniás szakaszok jelle-
meznek. Wendler (12) a kontakthibás elektromos 
hangszóró hangjelenségéhez hasonlítja a beteg hang-
produkcióját: 

,Wackelkontaktphenomerí' 

A beteg úgy érzi, mintha fojtogatnák. A gégetük-
ri képre a hangszalagok túladdukciója jellemző. 

A ritka abduktor típust az aphoniás részekkel 
megszakított leheletes hangadás jellemzi. Fonáció 
alatt a hangszalagok abdukciós mozgást végeznek, 
nem záródik a hangrés. 

Minden esetben a hang auditív megítélése során a 
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beszédhangot leginkább a hangmegtörések jellemzik 
(4, 10). A suttogás, nevetés, általában az úgyneve-
zett nem kommunikatív hangadás tünetmentes. Az 
enyhe és középsúlyos esetekben az énekhang nem 
érintett, de a súlyos lefolyású kórképekben az ének-
lés is korlátozott lehet, illetve lehetetlenné válik. A 
hangterjedelem beszűkült, a halk és hangos hangpro-
dukció váltakozik a beteg akaratától függetlenül. 

Kezelését illetően a logopédiai kezelés (hangterá-
pia) nem szokott eredményt hozni. Ennek oka, hogy 
a kórkép nem funkcionális, hanem neurológiai ere-
detű, így hangterápiás eszközökkel csak kevéssé befo-
lyásolható. Emiatt már történtek kísérletek egyéb 
módszerrel a hang javítására. Dedo (1976) (3) egyol-
dali n. recurrens átvágásával ért el átmeneti ered-
ményt. Az ideg zúzásával Biller, Som és Lawson 
(1979) próbálkozott (1). Ebből az elvből kiindulva 
kezdte el többek között Blitzer 1992-ben a hangsza-
lag m. thyreoarytenoidealis izomkomplexumának át-
meneti kémiai denerválását Botulinum-Toxin injek-
cióval, kb. 3 -6 hónapos jó hangeredménnyel. A tel-
jes hatás néhány napos látencia után alakul ki. A be-
avatkozás hangjavító effektusa Laskawi szerint 
adduktor típusban 90%, abduktor típusban 57% (8). 
Mellékhatások előfordulnak, 10%-ban fájdalom, 
10%-ban rekedtség, 10-22%-ban nyelési zavar aspi-
rációval, mivel a bénító hatás a környező izomzatra is 
kiterjed. A toxin adása természetesen csak tüneti te-
rápia, de a görcsök megszűnésével a beteg panasz-
mentessé válik. A kezelés a hatás eliminálódása után 
ismételhető. 

Módszer 

Betegeink foniátriai vizsgálatát és dokumentálását 
a beavatkozás előtt és után a továbbiakban ismerte-
tett módszerekkel végeztük el (a Botulinum-toxin-A 
intralaryngealis adását Lichtenberger és Kaszás végez-
te). A vizsgálat célja a hangállapot mérése és rögzíté-
se különböző foniátriai metódusokkal. Ezek a vizsgá-
latok a következők: 

A beteg fül-orr-gégészeti és laryngo-videó-stro-
boszkópos vizsgálata után rögzítettük a következő-
ket: 
a) Auditív megítélésünk szerint a paciens hangjának 

minőségét, azaz szubjektív hangstátusát, (hangcsen-
gés, középhangfekvés, rezonancia, dinamika, me-
lódia) . 

b) Besoroltuk hangját az ún. RBH-szisztémába. Ez 
auditív rekedtségi skála 0-3 súlyossági fok szerint, 
ahol R (Rauchigkeit) a hangszalagok irregularitá-
sából adódó érdességet, a B (Behauchheit) a 

hang levegősségének fokát, a H (Heiserkeit) a re-
kedtséget jellemzi (9, 10). 

c) Vizsgáltuk a hang kontinuitását, azaz a fonációra 
felhasznált kilégzés idejét, ún. hangtartás vizsgálat-
tal „o" hang fonáltatásával (norm. 20 másod-
perc) . 

d) Spectral analysist (hangszínképelemzés) végez-
tünk, azaz sonagraphia során az alap, és felhang-
ok és zajelemek viszonyát rögzítettük. Ez a vizsgá-
lat minden esetben „o" hang 5 másodpercig tartó 
fonálásával történt. 

e) Hangmezőmérő készülék (Phonomat, Hacki-Taba) 
segítségével mértük a hang frekvenciáját és a 
hozzátartozó hangnyomást (5), a frekvencia és 
hangnyomás minimális és maximális értékeit, az-
az a hang extenzitását (hangterjedelem) és intenzitá-
sát (hangdinamika). A fenti paramétereket Hz-
ben, illetve félhangokban (ST) és dB-ben mér-
tük. Vizsgálatunk a beszéd-, és kiáltási hang ös-
szesített hangterjedelmére vonatkozik, mivel a 
kórkép szempontjából ennek elemzése célszerű. 

f ) Meghatároztuk szubjektive-, a beteg saját meg-
ítélése szerint hangjának a kommunikációra való 
használhatóságának mértékét. Ez 0-3 közötti 
szubjektív skálaosztályozás szerint történt, mely a 
következő: 
0 - nincs korlátozottság; 
1 - hangterhelés esetén korlátozott; 
2 - kismértékű korlátozottság; 
3 - erős korlátozottság a mindennapi kommuni-

kációban (Friedrich (5)). 
Az előbb felsorolt adatokból (rekedtség foka, 

hangterjedelem, hangdinamika, hangtartás, kommu-
nikációra való használhatóságának mértéke) kiszá-
moltuk a Friedrich-szerinti dysphonia-indexet, ami a 
hang javulását numerikusan mutatja (5). 

Ennek számítását az 1. táblázatban ismertetjük. 

Esetismertetés és eredmények 

Mindhárom betegünk adduktor típusú glottisra 
lokalizált spazmodikus dysphoniában szenved. 

S. J. 58 éves nőbeteg panaszai 17 éve hirtelen 
kezdődtek, s azóta változatlanok. Hangkezelésre 
eredménytelenül járt. Beszédhangjának minősége sú-
lyosan rekedt (R3B0H3), melyet az extrém fokú pré-
selés miatt aphoniás szakaszok törnek meg. Hangja 
megemelt, rezonanciaszegény. Spontán hangmeg-
nyilvánulásai tiszták. A sonagrammon megemelt, fel-
hangokban szegényes, zajelemekkel fedett hangot 
rögzítettünk. Hangtartása 8 másodperc. A hang 
extenzitását vizsgálva kissé beszűkült hangterjedel-
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1. táblázat 
A Friedriech-féle dysphonia-index számítás módja 

Pontérték 0 1 2 3 
Rekedtség (RBH-szisztéma szerint) H0 H l H2 H3 
Hangterjedelem (ST=félhangonként) >24 ST 24-18 ST 17-12 ST <12 ST 
Hangdinamika (dB-ben) >45 dB 45-35 dB 34-25 dB <25 dB 
Hangtartás (secundumban mérve) >15 s 15-11s 10-7 s < 7 s 
Kommunikációra való használhatóság 0 1 2 3 
Dysphonia Index 0 1 2 3 

2. táblázat 
S. J. nőbeteg BOTOX injektálás előtti és utáni dysphonia-indexe 

S.J. preop. preop. postop. postop. 
Rekedtség (RBH-szisztéma szerint) H3 3 H l 1 
Hangterjedelem (ST=félhangonként) 20 ST 1 20 ST 1 
Hangdinamika (dB-ben) 31 dB 2 50 dB 0 
Hangtartás (secundumban mérve) 8 s 2 15 s 1 
Kommunikációra való használhatóság 2 2 0 0 
Dysphonia Index 2,0 0,6 

3. táblázat 
F. GY. nőbeteg BOTOX injektálás előtti és utáni dysphonia- indexe 

F. GY. preop. preop. postop. postop. 
Rekedtség (RBH-szisztéma szerint) H l 1 H0 0 
Hangterjedelem (ST=félhangonként) 13 ST 2 18 ST 1 
Hangdinamika (dB-ben) 48 dB 0 49 dB 0 
Hangtartás (secundumban mérve) 12 s 1 14 s 1 
Kommunikációra való használhatóság 1 1 0 0 
Dysphonia Index 1 0,4 

4• táblázat 
B. 1. nőbeteg BOTOX injektálás előtti és utáni dysphonia- indexe 

B. I. postop. postop. 
Rekedtség (RBH-szisztéma szerint) H3 3 H l 1 
Hangterjedelem (ST=félhangonként) 13 ST 2 20ST 1 
Hangdinamika - (dB-ben) 46dB 0 43dB 1 
Hangtartás (secundumban mérve) 1 sec 3 5 sec 3 
Kommunikációra való használhatóság 2 2 0 0 
Dysphonia Index 2,0 1,2 

met találtunk, illetve a phonetogramm két részre kü-
lönül: 165-330 Hz, 349-523 Hz közötti hangtarto-
mányra (összesen 20 ST). Intenzitás vizsgálata során 
azt tapasztaltuk, hogy a beteg akaratától függetlenül 
váltakozik a halk és hangos hangprodukció 58-89 dB 
között. Hangja fáradékony, folyamatos beszédre nem 
alkalmas. Beszéde nehezen érthető, a beteg megítélé-
se szerint kommunikációra közepes mértékben alkal-

mas. Botulinum-toxin adása után a görcsök és a 
beteg erős préselése és ezzel hangjában az aphoniás 
megtörések megszűntek, rekedtsége kisfokú 
(R1B0H1), rezonancia normális. A sonagrammon 
folyamatosan láthatók az alap-, és felhangok, mini-
mális zörejelemekkel. Hangtartása 15 másodperc. A 
hangmegtörések megszűntek, beszéde folyamatossá 
vált. Középhangfekvése normalizálódott, hangterje-
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delme 116-349 Hz közötti (20 ST). Dinamika 49-99 
dB, a hangerő változtatást a beteg jól irányítja. Be-
széde jól érthető, kommunikációra jól használható. 

Az előzőekben felsorolt hangparaméterek látha-
tók a 2. táblázatban. 

Az adatokból számolt Friedrich-féle dysphonia-index 
egyértelműen, numerikusan mutatja a hangstátus ja-
vulását. 

F. GY. 47 éves nőbeteg panaszai 4 évvel ezelőtt 
kezdődtek, és a hangterápiás kezelés ellenére nem 
szűntek meg. Vizsgálata során kisfokban rekedt 
hangminőséget (R1B0H1) találtunk, melyet 
aphoniás szakaszok szakítanak meg. Beszédhangja 
megemelt, rezonanciaszegény, monoton. Énekelni 
nem tud. A sonagrammon kisfokú rekedtség látható. 
Hangtartása 12 másodperc. A kitartott hangot csak 
tremolóval tudja képezni. A hang extenzitását 
phonetographiával vizsgálva beszűkült hangterjedel-
met (138 Hz-293 Hz-ig, 13 ST) találtunk. Intenzitás 
vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a beteg akara-
tától függetlenül váltakozik a halk és hangos hang-
produkció 50-98 dB között. Hangja fáradékony, fo-
lyamatos beszédre nem alkalmas. Beszéde kommuni-
kációra kismértékben korlátozottan használható. 
Botulinum-toxin adása után a görcsök és a beteg erős 
préselése megszűnt, hangja tisztán csengő 
(R0B0H0). Hangtarása 14 secundum. Sonagram-
mon rekedtség nem észlelhető. Hangterjedelme 
116-311 Hz közötti, (18 ST), dinamika megfelelő: 
45-94 dB, a hangerő-változtatást a beteg jól irányít-
ja. Beszéde panaszmentesen, jól használható a min-
dennapi életben. 

Az előzőekben felsorolt hangparaméterek látha-
tók a 3. táblázatban. 

Az adatokból számolt Friedrich-féle dysphonia-
index egyértelműen, numerikusan mutatja a hang-
státus javulását. 

B. I. 64 éves nőbeteg panaszai 4 évvel ezelőtt 
kezdődtek és változatlanul fennállnak. Konzervatív 
kezelésre nem járt. Foniátriai vizsgálata során a hang 
minőségében súlyos fokú rekedtséget (R3B0H3) ta-
láltunk. Hangja megemelt, rezonanciaszegény, beszé-
de folyamatosságát igen gyakran aphoniás megtöré-
sek akadályozzák. Spontán hangmegnyilvánulásai 
tisztán csengőek. A hangtartása l - l secundum, 
extrém fokban megrövidült. A sonagrammon csupán 
l - l súlyosan rekedt hangfoszlány regisztrálható. 
Hangterjedelem vizsgálattal a hang extenzitását vizs-
gálva beszűkült hangterjedelmet találtunk, illetve a 
phonetogramm két részre különül: 175-247 Hz és 
kóros 698-988 Hz közötti hangtartományra (13 ST). 

Intenzitás vizsgálata során azt tapasztaltuk, hogy a 
beteg akaratától függetlenül váltakozik a halk és 
hangos hangprodukció 49-95 dB között. Hangja fá-
radékony, folyamatos beszédre nem alkalmas. Beszé-
de közepes nehézséggel használható a mindennapi 
kommunikációra. Botulinum-toxin adása után be-
széde folyamatos, csupán kisfokú rekedtség hallható 
hangjában (R1B0H1). A sonagrammon folyamato-
san láthatók az alap és felhangok, minimális zörejele-
mekkel. Hangtartása 5 másodperc. A hangmegtöré-
sek megszűntek, beszéde folyamatossá vált. A hang 
extenzitása 110-329 Hz (20 ST), intenzitása megfe-
lelő: 50-93 dB. A beteg megítélése szerint beszéde jól 
használható a mindennapokban. 

Az előzőekben felsorolt hangparainéterek látha-
tók a 4- táblázatban. 

Az adatokból számolt Friedrich-féle dysphonia-index 
egyértelműen, numerikusan mutatja a hangstátus ja-
vulását. 

Megbeszélés 

Az orvostudomány fejlődése a közelmúltban lehe-
tővé tette egy olyan betegcsoport jó eredménynyel 
végezhető kezelését, akiknek a gyógyulásra és a folya-
matos társalgásra korábban esélyük sem volt. A Bot-
ulinum-toxin inttacordalis injektálása EMG kontroll 
mellett biztonságosan és eredményesen végezhető. 
Az objektív foniátriai paraméterekkel az eredmények 
jól igazolhatók. Mint a bevezetőben említettük, a 
spazmodikus dysphoniában szenvedő betegek tünet-
mentessé tételére az irodalomban ajánlott eljárás a 
Botulinum-toxin intralaryngealis adása. Saját beteg-
anyagunkorv a beavatkozás eredményességét igazol-
tuk különböző hangfunkciós paraméterek elemzésé-
vel. Ezekből az értékekből számolt ún. Friedrich-féle 
dysphonia-index egyértelmű javulást mutatott a be-
avatkozás után, ami a kezelés eredmény és minőség-
kontrolijának egyértelmű mutatója. 

Mindhárom beteg panaszmentessége és hangstá-
tusának elemzése különböző foniátriai módszerekkel 
egyértelműen igazolja a Botulinum-toxin intralaryn-
gealis adásának hatását a spasmodikus dysphonia 
adduktor típusában a beteg tünetmentessé tételére. 

Irodalom 
1. Aronson A . E.: Spastic dysphonia I. Voice, neurologic and 

psychiatric aspects. J. Speech Dis. 33. 203-218, 1968. 
2. Bloch, P: Neuro-psychiatric aspect of spastic dysphonia. 

Fólia Phoniat. 17. 301-364, 1965. 
3. Böhme G.: Klinik der Sprach-, Sprech-, St immstörungen. 

G. Fischer, Stuttgart , New York, Band II. pp. 194-197, 1983. 
4. Böhme G.: Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörun-

16 FÜL-, ORR-, GÉGEGYÓGYÁSZAT 47, 3, 2001 



gen. G. Fischer Stut tgart , New York, Band 1. pp. 242-243, 
1997. 

5. Friedrich G.: Externe Stimmlippenmedialisat ion: Funk-
tionelle Ergebnisse. Laryngo-Rhino-Otologie. G. Thieme 
Verlag, S tut tgar t , N e w York 77. pp. 18-26, 1988. 

6. Fi int T.: A hangképzés és zavarai, beszédzavarok. Medicina. 
Budapest, pp. 154-155, 1982. 

7. Hacki T.: Tonhöhen-und Intensi tätbefunde hei Stimm-
geübten. Vergleichende Sprechstimmfeld-, Rufstimmfeld-
u n d Singst immfeldmessung. H N O Springer Verlag 4 7 , 
809-815 , 1999. 

8. Laskau'i R.: Die Therapeut ische Anwendung von Botu-
linum-Toxin im Hals-Nasen-Ohren-Bereich, H N O Springer 
Verlag 4 6 . 366-373 , 1998. 

9. Nawka T , Anders ]., Wéndler J.: Die auditive Beurteilung 
he i se ren S t i m m e n n a c h dem RBH-Sys tem. Sprache-
Stimme-Gehör. G. Thieme Verlag, Stuttgart , New York, 18, 
130-133, 1994. 

10. Nauika T , Anders L.: Die auditive Bewertung heiserer Stim-
m e n nach dem RBH-System. G. Thieme Verlag Stuttgart , 
New York, 1996. 

11. Nutt}. G. M. D., Muenter A., Aroroon L. T , Kurland L. J. 
Melton: Epidemiology of focal and generalized dystonia in 
Rochester, Minnesota. Mov. Disord. 3 . 188-194, 1988. 

12. Wendler J., Seidner W, Kittel G„ Eysholdt U.: Lehrbuch der 
Phoniatr ie und Pädaudiologie, G. Thieme Verlag, Stuttgart , 
New York, pp. 223-225, 1996. 

13. Wieser M., Schlorhaufer W.: Spektrographische Unte r -
suchungen bei spastischen Dysphonien. Sprache-Stimme-
Gehör 2 . 86 -95 , 1978. 

14. Wirth G.: St immstörungen. Deutscher Ärtze-Verlag, Köln, 
pp. 223-225 , 1987. 

15. Wolfe I. V, Bacon M.: Spectrographic comparison of two 
types of spastic dysphonia. J. Speech Dis. 4 1 . 325-332 , 1976. 

ZUSAMMENFASSUNG 
Verff. besprechen Ursache, Symptome und Therapie der 
spasmodischen Dysphonie. Sie analysieren die Wirkung 
des intralaryngeal injizierten Botulintoxins an 3 behandel-
ten Patienten. Aufgrund der Parameter verschiedener 
Stimmfunktionsuntersuchungen objektivieren sie das 
Ergebnis des Eingriffes. Zur Auswertung nutzen sie als 
erste in Ungarn die Berechnung des Dysphonie-Indexes 
nach Friedrich. Durch die Therapie erlangen die Patien-
ten Symptom- und Beschwerdefreiheit, solange das 
Medikament wirkt - etwa 5-6 Monate lang. 
SCHLÜSSELWÖRTER: Adduktor-Typ, Botulintoxin, Dys-
phonie-Index, spasmodische Dysphonie, Sttmmfunktion-
sparameter 
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ÖSSZEFOGLALÁS: A kommunikáció jelentőségének meg-
növekedése és a kommunikációs zavarok számának az 
utóbbi időben tapasztalt szaporodása következtében a 
foniátria szerepe is mindinkább felértékelődik. A foniátria 
a hangképzés, a beszéd, a gyermekkori hallás és a nyelés 
oropharyngealis szakaszának zavaraival foglalkozó orvosi 
tudomány. Minthogy a felsorolt funkciók zavaraiban szen-
vedő beteg először többnyire a fül-orr-gégészhez fordul ta-
nácsért, célszerű, ha e szakma képviselői is járatosak e 
problémák, betegségek felismerésében, ismerik a diag-
nosztizálás és a korszerű kezelés alapvető módszereit. 
A szerzők életkorok és kórképek szerint csoportosítva tár-
gyalják a foniátriának a mindennapi fül-orr-gégészeti gya-
korlat szempontjából legfontosabb tudnivalóit. Ismertetik 
az újszülöttkori fonáció, a csecsemősírás jellegzetességeit, 
a leggyakoribb kóros sírásfajták kóroki jelző szerepét. 
A gyermekkori hangképzési zavarok közül a dysphonia és 
a rhinophonia különböző formáit tárgyalják. A felnőttko-
ri hangképzési zavarokat organikus és funkcionális for-
mákra osztják, részletezik a dysphoniák különböző - funk-
cionális, spazmodikus, endokrin, pszichogen - eredetű 
formáinak jellegzetességeit és a terápia módozatait. Bemu-
tatják a hangszalag-bénulással kapcsolatos foniátriai ten-
nivalókat, és felsorolják a gégeműtétek utáni hangképzés 
lehetőségeit. Foniátriai vizsgálat indokolt, ha a kóros 
hangképzés a gégében látható organikus elváltozással nem 
magyarázható, vagy a gégetükti kép „negatív", minden 
fonokirurgiai beavatkozás előtt és után a hang paraméte-
reinek rögzítése és értékelése céljából, valamint gégemű-
tétek után a hangképzési és a nyelési zavarok megítélése 
és terápiája érdekében. A beszédzavarok terén a megké-
sett beszédfejlődés, a kiejtési hibák, a dadogás és hadarás, 
az afázia és a dysarthria jellemzőit és fül-orr-gégészeti vo-
natkozásait foglalják össze. Részletezik az oropharyngealis 
dysphagia tüneteit, a diagnosztizálás, valamint a konzer-
vatív és a műtéti kezelés javasolt módszereit, végül ismer-
tetik a cochleáris implantatáció terén szükséges foniátriai-
szurdologopédiai vizsgálatokat és kezelési eljárásokat. 
A hangképzési, a beszéd és a nyelési zavarban szenvedő 
betegek optimális ellátása érdekében több foniáterre, az 
egészségügyi intézményekben több szakképzett logopédus-
ra és a fül-orr-gégészek foniátriai ismereteinek bővítésére 
volna szükség. 
KULCSSZAVAK: beszédzavarok, csecsemősírás, dysphonia, 
foniátria, fül-orr-gégészeti képzés, hallászavarok, hang-
képzési zavarok, nyelési zavarok 
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SUMMARY: With the increasing significance of human 
communication and the growing number of communica-
tion disorders, the role of phoniatrics has been more and 
more appreciated in recent years. Phoniatrics is a medical 
discipline dealing with voice, speech, language, swallo-
wing and pediatric hearing disorders. Patients suffering 
from problems of the above-mentioned functions usually 
visit an ORL specialist first. Therefore it is essential that 
the otolaryngologists should be well versed in recognition 
of these diseases and should know the basic methods of 
their diagnostics and treatment. The authors discuss - at 
the request of the editorial board - the most important 
information in everyday otorhinolaryngological practice, 
according to the patient's age and to the etiopathology of 
the phoniatric diseases. They provide information about 
the characteristics of the newborn phonation and empha-
size the pathognostic value of the various pathological 
sound phenomena arising from the airways (cry, stridor, 
coughing sound). As regards voice disorders in children 
they discuss the different types of dysphony and rhinop-
hony. The voice disorders in adults are divided into orga-
nic and functional forms. The authors detail the charac-
teristics of dysphonia with various origins: the functional, 
spasmodic, endocrine and psychogen forms and their 
treatment as well. The phoniatric tasks relating to the 
paresis of the vocal cords and, after a variety laryngeal 
surgery, with the related therapeutical treatments, are 
presented. Phoniatric examination is indicated if the 
dysphonia cannot be explained by organic laryngeal alte-
ration or no pathology may be seen in the larynx by laryn-
goscopy. Phoniatric examination is also recommended 
before and after phonosurgical interventions for docu-
mentation and evaluation of the various voice parameters 
and after laryngeal surgery for diagnosis and management 
of voice and swallowing disorders. Among the speech 
disorders, the symptoms of retarded speech development, 
articulation disorders, stuttering, stammering, aphasia and 
dysarthria are summarized. The authors detail the signs of 
oropharyngeal dysphagia including suggested methods of 
diagnostics, medical and surgical therapy. Finally they dis-
cuss the importance of the phoniatric-surdologopedic 
examination and therapy in the care of individuals with 
cochlear implant. More phoniatricians, more logopedists 
with special education and increasing phoniatric know-
ledge are necessary to achieve optimal management of 
patients with voice, speech, hearing and swallowing disor-
ders. 

KEYWORDS: dysphonia, hearing disorders, infant cry, oto-
laryngological education, phoniatrics, speech disorders, 
swallowing disorders, voice disorders 

4 FÜL-, ORR-, GÉGEGYÓGYÁSZAT 49, (1), 2003 

mailto:hirschberg@freestart.hu


1. Bevezetés 

A fül-orr-gégészetből eredő orvosi tudomány, 
a foniátria, mintegy száz esztendős múltra tekint visz-
sza. Létrejöttének pontos idejét nem lehet meghatá-
rozni. Nemzetközi megállapodás az 1905-ös eszten-
dőt fogadta el kialakulása időpontjául, amikor Her-
mann Gutzmann a berlini Humboldt Egyetemen a 
hangképzési és beszédzavarok témaköréből megírta 
első ilyen tárgyú magántanári értekezését és bevezet-
te ezt a szaktárgyat az egyetemi oktatásba (73). 
A foniátria múlt századi alapjainak lerakásában ma-
gyar tudósok is közreműködtek, így mindenek előtt 
Sarbó, aki alig egy évvel tanítómestere, Gutzmann 
munkája után jelentette meg „A beszédről, annak 
minden vonatkozásában" című, mindmáig érvényes 
könyvét. A XX. század első felében más magyar szak-
emberek is hozzájárultak a hazai foniátria fejlesztésé-
hez így - többek közt - Roboz, Ónodi, Némái, Kele-
men, Réthi. Az első foniátriai ambulancia 1928-ban 
alakult Magyarországon, a budapesti Fül-orr-gégekli-
nikán (39). 

A két világháború az egész világon visszavetette a 
beszéddel kapcsolatos kutatásokat, de a közelmúlt 
évtizedeiben a beszéddel és a beszédzavarokkal fog-
lalkozó tudományos és gyakorlati munka ismét fel-
lendült, mert az emberi kommunikáció mind na-
gyobb szerepet kap a társadalmi érintkezésben. Mind 
több a hangját hivatásszerűen használó egyének szá-
ma, de a beszéddel történő kapcsolatfelvétel fontos-
sága a mindennapi életben is megnőtt. A haladást 
e téren a technika robbanásszerű fejlődése is elősegí-
tette. A rohamos változással és a megnövekvő igé-
nyekkel párhuzamosan napjainkban a foniátria je-
lentősége is mindinkább felértékelődött. 

A foniátria a hangképzés, a beszéd, a nyelv, a gyer-
mekkori hallás és a nyelés zavaraival foglalkozó orvo-
si tudomány (71). A hallászavarok olyan mértékben 
érintik szakterületét, amennyiben azok a beszédre is 
hatással vannak. A nyelési zavarok közül elsősorban 
az oropharyngealis dysphagia problémái tartoznak 
hatáskörébe azon megfontolás alapján, hogy a nyelés 
száj- és garati szakaszának lebonyolításában ugyan-
azok az anatómiai képletek vesznek részt mint a be-
széd kialakításában; ezért ezen funkció zavarainak 
megoldása is a foniáter orvos kompetenciájába (is) 
tartozik. 

A foniátria és a logopédia szakterülete sok tekin-
tetben hasonló illetve azonos. Schindler és Vemero 
(64) megfogalmazása szerint mindkét diszciplína az 
emberi kommunikáció patofiziológiájával foglalko-
zik. De míg a foniátria orvosi tudomány, a logopédia 
a gyógypedagógia egyik speciális ága. A foniáter or-

vosi-biológiai, a logopédus szociális és pedagógiai 
szempontból foglalkozik betegeivel. Az orvos felada-
ta elsősorban a kompetenciájába tartozó kórképek 
etiológiájának tisztázása, a pontos diagnosztizá-
lás, a terápia meghatározása, a gyógyszerelés és a 
fonokirurgiai műtétek végzése, illetve az azokban va-
ló közreműködés; a logopédus a mindennapi hang-
reedukációs gyakorlatokat és a beszédterápiát végzi. 

A foniátria néhány országban (így Svédországban, 
Németországban) teljesen önállósult: itt a szakorvos-
jelöltnek a képzés során csak két évet kell fül-orr-gé-
gészeti osztályon eltöltenie, a további 3-4 esztendőt 
a beszéddel kapcsolatos egyéb szakágak (bel- illetve 
gyermekgyógyászat, neurológia, orthodontia-száj se-
bészet, logopédia, genetika, fonetika, akusztika, pszi-
chológia, informatika stb.) területén. Európa legtöbb 
országában - így hazánkban is - a foniátria a fül-orr-
gégészetre épülő „szuperspecializáció", amelyből csak 
a fül-orr-gégészeti alapképzés után lehet szakvizsgát 
tenni, két esztendeig tartó, megfelelő továbbképzés 
után. A foniátriát Európán kívül a világ számos or-
szágában (Japán, Argentína, Brazília, Egyiptom) igen 
magas szakmai szinten művelik, de angolszász nyelv-
területen ez az orvosi diszciplína nem jött létre. 

A szakma önállósulásának többnyire egzisztenciá-
lis és gazdasági okai voltak, illetve vannak, mert a 
fül-orr-gégészetekhez csatolt foniátriai rendelések -
a legtöbbet hangoztatott, reális érvek szerint - igen 
mostoha körülmények és szűkös viszonyok között, 
legtöbbször alagsorban működnek. Kétségtelen, 
hogy az önálló foniátriai intézetek és klinikák több-
nyire több szintű, jól felszerelt épületekben és a leg-
korszerűbb vizsgáló eljárások és műszerek birtokában 
tesznek eleget preventív-gyógyító-oktató-kutatási 
feladataiknak. Sok helyütt a logopédusképzés is e 
foniátriai centrumokban történik. 

Eltekintve az alá- és fölérendeltségi viszonyok 
sokszor szubjektív indokaitól, mi az eredményes be-
tegellátás érdekében a következő szempontokat tart-
juk alapvetően fontosnak és irányadónak: 

1. A foniáter orvos ne csupán fül-orr-gégészeti 
képzésben részesüljön: ismerje és hasznosítsa a hang-
képzés, a beszéd, a hallás, a nyelés fiziológiás és pato-
lógiás állapotát vizsgáló, azok zavarait diagnosztizáló 
és kezelni tudó - fent részletezett — társtudományok 
eredményeit is. Célszerű, ha a foniáter (vagy leg-
alábbis a szakvizsgát tevők egy része) csak a hang-
képzési, a beszéd- és nyelési zavarokkal foglalkozik 
(és nem csupán alapszakmája feladatainak ellátása 
után fennmaradó ideje töredékében), ugyanakkor az 
is helyes, ha egyes foniáter szakorvosok a szakmájuk-
hoz tartozó műtétek (fonokirurgia) elvégzésében is 
járatosak. Fontosnak tartjuk, hogy egészségügyi in-
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tézményekben több logopédus működjék, szoros kol-
laborációban a foniáter orvossal. 

2. Minden fül-orr-gégésznek tisztában kell lennie 
a szakmájához tartozó funkciók (fonáció, hallás, nye-
lés) zavarainak alapvető tüneteivel, a diagnosztizálás 
és a kezelés optimális lehetőségeivel. Ez az alapfelté-
tele annak, hogy a „foniátriai beteg" kellő időben, 
megfelelő helyen és szakszerű kezelésben részesüljön. 
A foniátria lényeges kérdéseinek elsajátítása a fül-
orr-gégész szakorvosképzés integratív része kell le-
gyen. Az oktatást célszerű már az egyetemen, az or-
vostanhallgatók részére elkezdeni, a kommunikációs 
zavarok tüneteinek és kezelési lehetőségeinek bemu-
tatásával. 

Jelen közleményünk célja a foniátria korszerű 
alapismereteinek összefoglalása, a fül-orr-gégészek 
számára fontos és a mindennapi gyakorlatban is sok-
szor előforduló foniátriai kórképek rövid ismertetése, 
a diagnosztizálás nélkülözhetetlen módszereinek és a 
kezelési eljárásoknak bemutatása. A „rekedtség", 
a hangképzés zavara miatt a beteg elsősorban a fül-
orr-gégészt keresi fel panaszával, de a gégész szakor-
vosnak sokszor a beszéd megkésése, a kiejtési zavar, 
az orrhangzós beszéd oka miatt is állást kell foglalnia 
és ugyanígy az afáziás és a gégeműtéten átesett vala-
mint a nyelési zavarral kínlódó beteg kezelésében és 
gondozásában is részt kell vennie. 

2. A hangképzés zavarai 

A hangképzés zavarait összefoglaló néven dyspho-
niának nevezzük, amely organikus eredetű vagy 
funkcionális lehet. 

A dysphonia legtöbbször a hangszín megváltozásá-
ban, rekedtségben nyilvánul meg, de a hang más pa-
ramétere (intenzitása, dallama, magassága, terhelhe-
tősége stb.) is megváltozhat (29). 

Rekedtség (raucitas, hoarseness, Heiserkeit) alatt a 
hangszín olyan változását értjük, amit auditíve is ész-
lelhető kóros zörejelemek jellemeznek. Ennek oka a 
hangszalagrezgés szabálytalansága vagy az elégtelenül 
záró hangszalagok között létrejövő turbulenciaáram-
lás (10). A rekedtségnek négy fokozatát különböztet-
jük meg, a zörejnek - az akusztikai képen jól látha-
tó - mértéke szerint, Yanagihara (74) beosztása alap-
ján. 

A dysphonia tágabb szemantikai tartalmú mint 
a rekedtség: gyűjtőfogalom, Kittel (72) szerint „Ober-
begriff", amit a rekedt hangon kívül a hangteljesít-
mény csökkenése és a nyakon, gégében fellépő szúró-
kaparó-szorító érzések is kísérhetnek. A német 
(és az általunk is használt) HBR paraméterek 
- ezen megfontolások alapján - ezért nem csupán a 

rekedtség (H=Heiserkeit) fokát, hanem a levegős-
ség (B=Behauchtheit) valamint az érdesség 
(R=Rauchigkeit) mértékét is megadják a patológiás 
hangképzés jellemzésére. Hasonló az angol GRBAS 
szisztéma is, amely - öt-fokozatú skálarendszer alap-
ján - a fonációs rezgések irregularitására utaló érdes-
ség (R=roughness), a nyitott glottison át létrejövő 
levegősség (B=breathiness), valamint a hang erőt-
lensége (A—asthenicity) mértékét (G=grade) egy-
aránt megjelöli a kóros - dysphoniás - hang értéke-
lésére. 

Véleményünk szerint, bármilyen jellegű vagy mér-
tékű legyen is a hangképzési zavar, a fül-orr-gégészeti 
gyakorlatban dolgozó orvos részéről akkor indokolt 
foniátriai vizsgálat vagy konzílium kérése, 

- ha kóros hangképzést észlelünk „negatív gége-
tükri kép" mellett, 

- ha a hangképzés zavarának okát laryngoscopia 
útján a gégében látható organikus elváltozással 
egyértelmű biztonsággal nem tudjuk meghatá-
rozni, 

- minden fonokirurgiai beavatkozás előtt és után 
a hang paramétereinek értékelése és rögzítése 
céljából, 

- gégeműtétek után a hangképzési és a nyelési za-
varok megítélése és terápiája érdekében. 

A továbbiakban a kóros hangképzés különböző 
formáit életkorok illetve kórképek szerint tárgyaljuk. 

2.1. Újszülöttkori fonáció, csecsemősírás 
Az újszülött ebő hangmegnyilvánulása a sírás. Az el-

ső légvételt követő hangadás kezdetben reflextevékenység, 
később mindinkább akaratlagos és céltudatos ténykedés-
sé válik, amelyben a csecsemő általános állapota, közér-
zete, hangulata és egyénisége tükröződik. Másképpen sír 
a csecsemő, ha éhes, ha fájdalma van, ha diszkomfort 
érzése van (pl. tisztába tevésre szorul) vagy ha örül 
valaminek. A sírási hang egyedi, az anyák (és a gya-
korlott dadák) felismerik saját vagy a gondjaikra bí-
zott gyermekük hangját. A különböző orvosi és nem-
orvosi szakmák képviselőit a sírás más-más vonatko-
zásai érdeklik. A gyermekorvos a sírás gyakoriságából 
és időtartamából von le következtetéseket. Nemzet-
közileg elfogadott megegyezés szerint a csecsemő fél-
éves koráig napi másfél órányi sírás (megszakítások-
kal) általában élettaninak tekinthető. Ha a baba a 
hét több mint három napján több mint három órán 
át sír, az már patológiás, amelynek okát minden eset-
ben meg kell keresni. „A csecsemők is emberi lé-
nyek, miért hagyjuk hát őket soká sírni?" - mondta 
Illingworth (45), híres angol gyermekgyógyász. Ha 
egyéb kóros eltérés kizárható, a gyermekorvos legin-
kább hasfájásra (kólikás sírásra) gyanakszik. A pszi-
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chológust az anya és gyermeke közti interakció ér-
dekli. Egy felmérés szerint (59) finn anyák 97%-a re-
agált gyermeke sírására (felvette, ringatta, cumiztat-
ta a csecsemőt), dél-amerikai anyák csupán 74%-a. 
Az eltérés szokásokat, tradíciókat tükröz. Legkeve-
sebbet az afrikai pigmeusok gyermekei sírnak, mert 
itt a csecsemők biztonságban, anyjuk köré pólyázva 
nevelkednek. Náluk a sírás valóban „alarm-reakció", 
követelő segélykérés. 

A fül-orr-gégésznek ismernie kell a szakmája területén 
sírást kiváltó betegségeket (pl. igen jellegzetes, hogy kö-
zépfülgyulladás kezdetén a csecsemő - legtöbbször éj-
jel - fájdalmasan felsikolt), de éppúgy tisztában kell 
lennie a szokatlan, patológiás fonációt létrehozó okokkal, 
azok eredetével és lokalizációjával valamint egyes kóros 
elváltozásokat kísérő jellegzetes sírásfajtákkal is. 

A sírási hang egészséges csecsemőben is igen vál-
tozatos: az újszülött magas, préselő, máskor elhalku-
ló sírást produkálhat bármiféle kóros elváltozás nél-
kül. Kóros jelenségre csak akkor kell gyanakodnunk, 
ha a csecsemő tiszta, normális sírási hangot egyálta-
lán nem tud képezni, vagy ha a furcsa, szokatlan 
hangjelenség állandósul. Akusztikai vizsgálatok se-
gítségével az ilyen kóros fonálásnak 20 különböző 
formáját különítettük el, megállapítva azok okát, 
eredetét (16, 20, 23). 

Gyakoribb, pontosabb kóros sírásfajták az alábbiak: 
- zörejes, fátyolos, rekedt sírás, ez a hangszalagok 

lokális elváltozására (pl. gyulladás, papilloma, 
hangszalagcsomó) jellegzetes, 

- öblös sírás, amely légcsőszűkületre utal, 
- magas, sipító sírás, agykárosodás következtében, 
- bágyadt, gyenge sírás, amely izombetegségre gya-

nús, 
- elnyújtott, mély, „nyekergő" sírás Down-kór jel-

lemzője, 
- macskanyávogásra emlékeztető sírás, amely cri-

du-chat szindrómában észlelhető. 
Tágabb értelemben mindezen sírásfajták dyspho-

niának tekinthetők, amelyeket az akusztikai struktú-
ra jól felismerhető, jellegzetes elváltozásai jellemez-
nek (22). A közelmúltban nagyothalló csecsemők sí-
rási hangjának akusztikai elemzésére is sor került (2), 
az akusztikai képben talált elváltozások alapján mint-
egy 70%-os biztonsággal lehet nagyothallásra követ-
keztetni. 

Szűkebb értelmezésben az újszülött- vagy a csecse-
mőkori fonálás olyan elváltozását tekintjük dyspho-
niának, amelyet préselés, máskor gyenge hang, hirte-
len hangmegtöretés, melódiaváltozás, átmenetileg 
teljes aphonia jellemez. Az ilyen típusú hangképzést 
újszülötteken a hangszalagok éretlen beidegzésével 
magyarázhatjuk, ilyenkor a gégetükri kép kóros el-

változást nem mutat és a kóros sírási hang néhány 
hét alatt spontán rendeződik (35). 

Ha a kóros fonáció alapján az azt előidéző elválto-
zás kórokára és lokalizációjára akarunk következtet-
ni, akkor az esetleg fennálló egyéb patológiás légúti 
hangjelenségeket (stridor, köhögés) is tekintetbe kell 
vennünk (28). A helyes döntésben gyermekorvos, 
ideggyógyász közreműködésére, kromoszómavizsgá-
lat elvégzésére is szükség lehet. 

3—4 éves kor alatt a gége csak direkt laryngoszkópia 
segítségével ítélhető meg. Ennek elvégzése nem mellőzhe-
tő, hacsak nem állapítható meg - a sírás és egyéb vizsgá-
latok alapján - teljes biztonsággal idegrendszeri vagy ge-
netikai kórkép. Igen hasznos lenne a kóros fonáció 
rezgésmechanizmusának tanulmányozása, megfigye-
lése, de a csecsemők vizsgálatára is alkalmas stro-
boszkóp konstruálása még várat magára. Az akuszti-
kai elemzés (sonagraphiával) a kórkép megítélésében 
segítségünkre lehet, de ez a vizsgálat manapság több-
nyire még csak fonetikai laboratóriumok kutató eljá-
rása. Szűrővizsgáló eszköz megalkotására tett eddigi 
kísérleteink mindezideig nem jártak sikerrel. 

2.2. Hangképzési zavarok, dysphonia 
gyermekkorban, mutáció 

Hangképzési zavarok - a beszédhibákat nem szá-
mítva - a gyermekek 6-9%-ában fordulnak elő (34). 
Ezek négy kategóriába sorolhatók (29): 

- a hang minőségének megváltozása (rekedtség, 
dysphonia); 

- rezonanciazavarok, mindenekelőtt a zárt vagy 
nyílt orrhangzós hangszínezet; 

- a hangmagasság kóros torzulása: a beszéd alap-
frekvenciájának mélyülése a legtöbb hangképzé-
si zavar jellemzője, de speciális hangmagasság-
problémák elsősorban a hangváltás (mutáció) 
kapcsán lépnek fel; 

- a hang intenzitásának változása: a gyermek meg-
szokásból túl hangosan vagy túl halkan beszél. 

A fül-orr-gégésznek elsősorban két hangképzési zavar 
tisztázásában és kezelésében van szerepe: ezek a dyspho-
nia és a rekedtség, valamint a zárt illetve a nyílt orrhang-
zós beszéd elkülönítése. A rezonanciazavarokkal a 2.3 
fejezetben foglalkozunk, itt a hangminőség változása-
it részletezzük. 

A hangképzési zavar organikus elváltozás (vele-
született cysta, „laryngeal web", kromoszóma-rendel-
lenesség, gégepapilloma, infekció, trauma, hangsza-
lagbénulás, endokrin zavar) következménye lehet, 
ezek rendszerint rekedtséggel járnak. Máskor a kóros 
fonálás hangabúzussal és/vagy pszichogén okokkal 
hozható összefüggésbe. Az utóbbiakat tekintjük el-
sődlegesen funkcionális formáknak, az irodalom álta-
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Iában ezeket a hangképzési zavarokat nevezi dyspho-
niának. Dysphonia esetén a nyaki, a mellkasi és a 
hasizmok működése, a légzés és a gyermek egész 
egyénisége is megváltozhat. Ezen elváltozások összes-
sége alapján lehet a gyermekkori dysphoniát kóroki 
egységnek tekinteni. Megjegyezzük azonban, hogy 
organikus eredetű hanghibákhoz is csatlakozhat 
funkciózavar, másfelől a hosszan fennálló funkcioná-
lis kórképeknek - másodlagosan - szervi elváltozás 
(hangszalagcsomó, -polip, sulcus glottidis) lehet a 
következménye. 

A gyermekkori funkcionális hangképzési zavarok-
nak két fő formája ismeretes: a hyperfunkcionális és 
a hypofunkcionális dysphonia. Az utóbbi ritka: tartós 
hyperfunkció, „túlműködés" következménye lehet, 
a hangképző apparátus kimerülése következtében, de 
primeren is jelentkezhet, myogen betegségek tünete-
ként. 

A típusos hyperfunkciós gyermekkori dysphonia lénye-
gében hangképzés-technikai hibának fogható fel, amely 
erőltetett, hangos, préselő hangképzéssel, énekléssel, kia-
bálással hozható összefüggésbe impulzív gyermekeken, 
sokszor elhúzódó „ingerköhögés", torokköszörülési 
kényszer kíséretében. Pszichogén tényezők is szere-
pelhetnek az etiológiában, hiszen nem minden im-
pulzív, agresszív gyermek dysphoniás. Egy felméré-
sünk szerint (61) a dysphoniás gyermekek 45%-a 
szenvedett szorongásban vagy agresszivitásban, és az 
esetek 30%-ában egyéb neurotikus tényezők is kimu-
tathatók voltak. Az egyéni habitus, a személyiség 
igen jelentős tényező az etiológiában, ilyen értelem-
ben a dysphoniát a hypermotil, izgága, a társát túlli-
citáló gyermek hangbeli manifesztációjának is tekint-
hetjük. Szociális faktorok (szülők elfoglaltsága, isko-
lai előmenetel) nem tűnnek statisztikailag jelentős-
nek, viszont környezeti tényezőknek (száraz levegő, 
zaj, dohányzó szülők) szerepe lehet a kiváltó okok 
között (6). 

A dysphonia kórisméje a kórelőzmény, az egyéni 
panaszok mérlegelése, laryngo-stroboszkópia vala-
mint a hang paramétereinek értékelése és a személyi-
ség feltérképezése segítségével állítható fel. 

A foniáter orvos által (kötelezően vagy egyéni 
megítélés alapján) végzendő vizsgálatokat, a „Mód-
szertani ajánlás a foniátriai betegek ellátására" című 
közleményünkben (43) részleteztük. Ilyen eljárás -
többek között — a hangadás kezdetének, a hangtarto-
mánynak, a fonációs időnek, az alaphangnak, 
a hangintenzitásnak, a középső beszédffekvenciának 
meghatározása, a hangmezővizsgálat és az auditív-
perceptív megítélésben a HBR-skála alkalmazása. 
Mindezen vizsgálatok részletei tekintetében fenti 
dolgozatunkra hivatkozunk. 

Mielőbb biztosítani kell azonban, hogy egyes alapvető 
vizsgálatok elvégzése, a biztos diagnózis és a további teen-
dők eldöntése érdekében, a fül-orr-gégészeti rutinvizsgá-
latok közé tartozzék. Orron át vezetett flexibilis endo-
szkóppal lényegében minden szervi és működészava-
ron alapuló gégeelváltozás (és a szájpad-elégtelenség 
is) diagnosztizálható, ez az eljárás kellően kiegészíti 
az indirekt laryngoszkópiát. Némely lelet, pl. bénulás 
további kivizsgálást (EMG) vagy kezelést tesz szüksé-
gessé (papillomatosis). A hangszalagok fonációs rezgé-
seinek megítélése céljából feltétlenül stroboszkópos vizsgá-
latra van szükség, de ez csak nagyobb gyermeknél 
(5-6 éves kor felett) vihető keresztül. Pszichogén 
háttér gyanúja esetén pszichológiai vizsgálatok elvég-
zése ajánlatos. 

A gyermekkori dysphonia kezelése tekintetében 
világszerte ma sincs egységes álláspont. Bár egyes 
szerzők (47) szerint a szülőknek adott megfelelő inst-
rukció éppoly eredményes lehet mint a foniátriai te-
rápia, mi csupán a tanácsadást („a gyermek ne kiabál-
jon sokat") nem tartjuk elegendőnek, legfeljebb a kez-
deti szakaszban vagy igen enyhe dysphonia esetén. 
Kétségtelen, hogy a hyperfunkcionális dysphonia az 
esetek jelentős részében a pubertás után javul vagy 
megszűnik, az éveken át tartó, indokolatlan várako-
zással mégsem értünk egyet. A hosszan fennálló hi-
bás, erőltetett hangképzés ugyanis a hangszalagok ir-
reverzibilis károsodásához vezethet és pszichés zava-
rok forrásává is válhat. Ezt az álláspontot képviseli 
Hirano és Móri (29) is, 22 év során 179 betegen vég-
zett követéses vizsgálatuk alapján. 
A terápiás lehetőségeket öt csoportba soroljuk: 
1. nevelési tanácsadás és - ha szükséges - környezet-

változtatás; 
2. hangreedukáció (foniátriai, logopédiai gyakorlatok); 
3. ritkán gyógyszeres kezelés (relaxánsokkal, adju-

váns terápia formájában); 
4. pszichoterápia; 
5. műtéti beavatkozás, másodlagos elváltozások esetén. 

Felmérésünk (61) szerint az összes dysphoniás 
gyermek 6%-ánáI volt indokolt műtéti terápia. Meg-
felelő tapasztalattal végzett műtét és kellő posztopera-
tív reedukáció után recidíva (ismételt csomó-képző-
dés) alig - kevesebb mint 5%-ban - fordul elő (30). 

A pubertás korában fellépő hangváltás (mutáció) 
manapság az általános acceleratio kapcsán mind ko-
rábbra tolódik. Fiúknál általában 13-15 éves kor kö-
zött, leányoknál egy évvel korábban várható, de 
egyes jelei már 9 éves kor körül jelentkezhetnek (8). 
A gége növekedése során a fiúk hangja egy oktávval, 
a lányok hangja egy terccel lesz mélyebb. A mutáció 
általában 6-12 hónap alatt lezajlik. Ez alatt az idő-
szak alatt a serdülők hangja enyhén rekedtté válhat, 
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a magas és mély hangfekvés változása, néha hirtelen 
hangmegtöretés észlelhető. Főleg éneklés során je-
lentkeznek a hangpanaszok. A gégetükri képben 
sokszor semmiféle elváltozás sem látható, esetleg be-
lövellt, fellazult hangszalagok és ritkán a gége hátsó 
harmadában hiányos glottiszáródás (mutációs há-
romszög) fedezhető fel. A mutáció időszaka alatt a 
gyermek ne énekeljen, legfeljebb gyakorlott énekpe-
dagógus irányítása alatt. 

Amennyiben a hangváltás nem a fent leírt módon 
történik, kóros mutációról beszélünk. Ha a pubertás 
előtt létrejön a hang mélyülése, mutatio praecoxról 
van szó, ennek hátterében hormonbetegség rejtőz-
het. Ha a hangváltás elhúzódik, illetve nem fejeződik 
be, inkomplett mutációval, mutatio tardaval állunk 
szemben. A foniáter feladata az endokrin háttér tisz-
tázása és a megfelelő hang kialakítása hangterápia 
segítségével. 

2.3. Rezonanciazavarok, nazalitás, rhinopho-
nia 

A nazalitás fiziológiás fogalmat takar: a normális 
orrbeli rezonanciát jelenti hangzók képzése közben. 
A magyar nyelvben három nazális mássalhangzó van 
(m, n, ny), de enyhe nazalitás nyelvektől, dialektus-
tól, beszédszituációtól függően más (szájon át kép-
zett) mássalhangzók és a magánhangzók kiejtésekor 
is észlelhető lehet; ez fokozza a hang „vivőerejét", 
ezért énekesek tudatosan is alkalmazzák. 

A rhinophonia (orrhangzós beszéd) a fiziológiás 
nazalitás csökkenését vagy fokozódását jelenti, amely 
minden esetben patológiás. A rhinophonia kifejezést 
akkor használjuk, ha azzal a hangképzés, a hangszín 
megváltozását jellemezzük, a rhinolalia megjelölés az 
orrhangzós beszédre, az egész beszédfolyamatra vo-
natkozik. 

A rhinophoniának három formája van: a zárt, 
a nyílt és a kevert típus. Zárt orrhangzós beszédet 
(rhinophonia clausa) az orrban vagy az orrgaratban le-
vő elváltozás idéz elő, a nyílt orrhangzós beszéd (rhi-
nophonia aperta) szájpad-elégtelenség (velopharyn-
gealis insufficientia = VPI) következménye. A ke-
vert forma a kettő kombinálódásából adódik. 

Minden fül-orr-gégész fontos feladata a különböző 
formák, elsősorban a zárt és a nyílt orrhangzós beszéd 
megkülönböztetése, mert e két típus kezelése alapvetően 
eltérő. Helytelen megítélés és rossz terápiás döntés 
esetén nem vagy csak nehezen helyrehozható hibát 
okozhatunk. Kellő gyakorlattal, „fonetikailag iskolá-
zott füllel" a dünnyögő, orrhangzós beszéd két formá-
ja felismerhető, de a könnyen és gyorsan elvégezhető 
Czermak-féle tükörpróba is segítségünkre van az el-
különítésben. Az orr alá hideg tükröt (vagy fémspa-

tulát) helyezünk. Ha magánhangzó vagy orális más-
salhangzó (s, sz) fonálásakor (nem kilégzés közben!) 
a tükör bepárásodik, nyílt orrhangzós beszédről van 
szó. Fiziológiás esetben és zárt orrhangzós beszédben 
nem keletkezik párafolt a hideg eszközön. 

A zárt orrhangzós beszéd megszüntetése fül-orr-gégé-
szeti szakterület, lényege az elzáródást vagy szűkületet 
okozó elváltozás gyógyszeres, műszeres vagy műtéti 
kezelése. 

A nyílt orrhangzós beszéd okának felderítése és a te-
rápia meghatározása multidiszciplináris feladat, amely-
ben foniáter és logopédus, fül-orr-gégész, ideggyógy-
ász, radiológus és genetikus is közreműködik. 

A rhinophonia apertát okozó szájpad-elégtelenség ve-
leszületett vagy szerzett, organikus vagy funkcionális ere-
detű lehet, az etiológiában a szájpad strukturális eltérései 
vagy paresisei szerepelnek (24, 25, 26). Az előbbi elvál-
tozások között a szájpadhasadék a leggyakoribb, de 
VPI-t idézhet elő a submucosus vagy a rejtett hasa-
dék is valamint a szájpad rövidülése és az anatómiai 
diszproporció a lágyszájpad hossza és a nasopharynx 
mélysége között. Ezekben a rendellenességekben 
sokszor csak „latens" rhinophonia áll fenn, amit a 
- kellő megfontolás nélkül végzett - garatmandula-
eltávolítás manifesztál. Ezért szabálynak kell tekinte-
nünk: adenotomia előtt a szájpad és annak működése 
minden esetben gondosan megvizsgálandó és mérlegelen-
dő. Hypernazalitás léphet fel uvulopalatopharyngop-
lasztika és Le Fort I. („maxillary advancement") mű-
tétek után is. 

Bizonytalan esetekben részletes foniátriai vizsgá-
latra van szükség. A perceptív-auditív megítélésen 
kívül a diagnosztikában műszeres vizsgálatok állnak 
rendelkezésre. Nemzetközi megegyezés (36) alapján 
a kivizsgálás legoptimálisabb eszközei: a mozgóké-
pes röntgenvizsgálat (cinefluoroscopia), a video-nasop-
haryngoscopia és a nazometria. Utóbbi a teljes hang-
energia nazális részarányának mértékét adja meg szá-
zalékban, orrhangzóssági mutató („nasalance score") 
formájában, a fonálással egyidőben (42). Bizonytalan 
etiológia esetén elektrofiziológiai eljárásokra, a száj-
padizomzat elektromyográfiás vizsgálatára, szindró-
mák esetén (amelyek száma ma már 240) genetikai 
vizsgálatra van szükség. 

A fül-orr-gégésznek - egyéb szakmák képviselői mel-
lett - jelentős szerepe van a szájpadhasadékos és a száj-
pad-elégtelenségben szenvedő gyermek gondozásában is, 
annál is inkább, mert e rendellenességek funkcionális kö-
vetkezményeinek (a beszéd-, a hallás— és a nyelészavar-
nak) megoldása e diszciplína kompetenciájába (is) tarto-
zik (32, 38). Szájpadhasadék esetén a fokozott orr-re-
zonancia (rhinophonia aperta) mellett egyéb beszéd-
rendellenességek is fellépnek: levegőkiáramlás az or-

FÜL-, ORR-, GÉGEGYÓGYÁSZAT 49, (1), 2003 Éj 



ron át, mássalhangzók képzése közben („nasal esca-
pe"), artikulációs zavarok, orr- és arcfintor a levegő-
szökés megakadályozására és hyperfunkciós hang-
képzés. E beszédzavarok összességét palatolaliának 
nevezzük. Megoldásuk logopédiai feladat. Ha a kon-
zervatív kezelés, a beszédterápia eredménytelen, 5 
éves korban beszédjavító műtét elvégzése ajánlott. A 
fonokirurgiai megoldás leggyakrabban alkalmazott 
formája a velopharyngo-plasztika (19), amely - 1130 
műtétünk tapasztalata alapján - 80-90%-ban ered-
ményez beszédjavulást, a hypernazalitás megszűnését 
vagy lényeges csökkenését (27, 33). A szájpadhasa-
dékosoknál igen gyakori hallászavar leggyakoribb oka 
a tuba auditiva dysfunctioja. A következményes na-
gyothallás megoldásában a dobűri tubus alkalmazása 
és - ritkábban - az adenotomia elvégzése alternatív 
megoldásnak tekinthető (21). Grommet-beültetés 
indikációja esetén arany-platina dobűri tubus alkal-
mazását javasoljuk (40). A nyelési zavar megjelenési 
formája az orofacialis hasadék formájától és kiterje-
désétől függ (37), e témát a 4- fejezetben tárgyaljuk. 
Az ajak- és szájpadhasadékos betegeknél szükséges 
fül-orr-gégészeti tennivalók részletezése más közle-
ményeinkben (31, 41) található. 

2.4. Hangképzési zavarok felnőttkorban 
A felnőttkori hangképzési zavarokat sokféleképpen 

osztályozzák. Friedrich, Bigenzahn és Zorowka (8) orga-
nikus és funkcionális formákról írnak. Előbbibe a fej-
lődési rendellenességek, gyulladások, bénulások, tu-
morok, sérülések, hormonális és somatogen tényezők 
következtében fellépő hangképzési zavarokat sorol-
ják, utóbbiba a konstitucionális, habituális, ponogen 
és pszichogén formák tartoznak. Wendler és mtsai 
(72) életkorral kapcsolatos (veleszületett, mutáció 
során jelentkező, klimaktériumban fellépő és öregko-
ri), hormonális, funkcionális és organikus elváltozá-
sok okozta dysphoniákat különböztetnek meg. 
Böhme (4) a hangképzési zavarokat a következő be-
osztás alapján tárgyalja: funkcionális dysphoniák 
(hyper-, hypofunkcionális, pszichogén formák), orga-
nikus hangképzési zavarok (dysplastikus dysphoniák, 
hangszalagcsomók, -cysták, -polipok, papillomák, 
granulomák, traumás és gastrooesophagealis reflux 
következményeként jelentkező elváltozások), endok-
rin kórképek, öregkori hangképzési zavarok 
(presbypbonia), valamint a gégeidegek bénulása kö-
vetkeztében fellépő hangképzési problémák. 

Bármilyen legyen is a dysphoniák osztályozása, 
a fül-orr-gégész számára elfogadásra ajánlott - és ál-
talunk ismételten hangoztatott - protokoll kell le-
gyen: minden olyan hangképzési zavar esetén, amelynek 
oka a gégében levő - és gégetükrözéssel egyértelműen 

megállapított - organikus elváltozással nem magyarázha-
tó, további fonátriai vizsgálat indokolt. 

A foniáterrel (és a kezelést végző szakavatott logopé-
dussal) való együttműködés olyan esetekben is célszerű, 
amikor a diagnózist a gégész szakorvos ugyan biztonság-
gal megállapította, de a kóros hangképzés (a hangszín, 
a hangterjedelem, a hangdinamika stb.) paramétereinek 
megállapítása és a hangterápia kérdésének eldöntése ér-
dekében további lépések látszanak indokoltnak. Ilyen el-
változások a különböző típusú gégebénulások, a gé-
gedaganatok műtétei utáni állapotok, a pszichogén 
kórképek, de hasonlóan fontosak a fonokirurgiai be-
avatkozások, a cochlearis implantáció előtt és után 
végzendő foniátriai felmérések, dokumentációk is. 

A foniátriai irodalom általában azokat a hangkép-
zési zavarokat nevezi funkcionálisnak, amelyekben a 
ma rendelkezésünkre álló eszközökkel a panaszok 
oka a perifériás illetve a centrális fonációs szervek-
ben nem állapítható meg egyértelmű bizonyossággal. 

Ezek kialakulásának oka sokrétű: 
- konstitucionális (pl. amuzikalitás) 
-habituális faktorok (pl. helytelen énekhangre-

giszter használata, ami különösen kóruséneke-
seknél gyakori) 

-ponogen okok (pl. hosszú ideig tartó, hangos 
hanghasználat) 

- pszichogén tényezők (pl. stressz) 
-halláscsökkenés, zajban történő beszéd (az 

audiofonatórikus visszacsatolás hiánya miatt) 
- sok esetben a légutak gyulladásos megbetegedé-

sei alatt a hangkímélés hiánya. 
A funkcionális hangképzési zavarokat a hangszín 

megváltozása (leggyakrabban a változó mértékű, esetleg 
állandósuló rekedtség, illetve a hangmagasság változása), 
valamint a hang dinamikájának, terjedelmének, a gége 
terhelhetőségének csökkenése jellemzi• Kísérő tünet a 
krákogási és nyelési kényszer, gombócérzés, garatszáraz-
ság, köhögés, szorító érzés a nyakon (paresztéziás pana-
szok) . 

Indirekt gégetükrözéssel a gégében primeren 
strukturális eltérés nem észlelhető, de laryngostrobos-
copos vizsgálattal a hangszalagok rezgésbeli eltérése 
általában megtalálható. A fonációs rezgésanalízis a 
hyper- és hypofunkcionális dysphoniák elkülönítésé-
re is alkalmas, de - körülírt rezgéskiesés észlelése 
alapján - hangszalagtumorok korai felismerésében is 
segítségünkre lehet. A laryngostroboscopia rutineljá-
rás a hangszalagrezgés vizsgálatára (5), amelyet szub-
jektív és objektív hangvizsgálatok (hangnyomás-, 
hangmezőmérés, sonagraphia), esetleg elektroglot-
tográfia egészíthet ki (9, 11, 13, 14, 60). 

A funkcionális dysphoniák kezelése foniátriai-logo-
pédiai feladat. A hangterápia célja az afiziológiás 
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hangképzési mód megszüntetése és az élettani hang-
használat valamint a helyes légzésvezetés kialakítása 
(12). A reedukáció általában néhány hónap alatt ve-
zet eredményre. Másodlagos hangszalag-elváltozások 
esetén mikrokirurgiai beavatkozásra is szükség lehet. 

Néhány speciális dysphoniát - jelentőségük mi-
att - külön bekezdésben tárgyalunk. 

Kiemelt fontossággal kell kezelni a beteg kommu-
nikációját nagy mértékben akadályozó pszichés ere-
detű hangtalanságot. Ez az ún. pszichogén aphonia. 
A kórkép általában hirtelen alakul ki pszichés trau-
ma (nehezen feldolgozható esemény) következtében. 
Pszichogén okokon kívül szekunder módon is létrejö-
het, gégegyulladás vagy hangszalag-dekortikáció 
után. A beteg csak suttogni tud. Indirekt gégetükrö-
zéssel feszes hangrészárás vagy a nagyfokú préselés 
miatt hosszanti zárási elégtelenség látható. A beteg 
hangtalansága miatt a stroboscopia nem kivitelezhe-
tő. A terápiás intervenció azonnali kell legyen, mert 
ennek elmaradása esetén rögzülhet a hangképzési za-
var. Már az első ülésben hangprodukciót kell elér-
nünk, de a kezelés többnyire pszichoterápiával is ki-
egészítendő. 

A spazmodikus (régi elnevezése szerint: spasztikus) 
dysphonia neurológiai eredetű kórkép. Az extrapyra-
midális rendszer betegsége, amelyet az ún. craniocer-
vicalis dystoniák közé sorolunk. Leggyakoribb formá-
jában - a hangképző apparátus extrém fokú görcse 
következtében - préselt, nyögésre emlékeztető, skan-
dáló hangadás jön létre, amit hangmegtörések, apho-
niás szakaszok jellemeznek. A beteg úgy érzi, mintha 
fojtogatnák. A gégetükri képre a hangszalagok túlad-
dukciója jellemző. Konzervatív foniátriai és pszicho-
lógiai kezelés többnyire sikertelen, újabban a botuli-
num toxin adásával érünk el eredményeket, amely-
nek adagolását 4—6 hónaponként meg kell ismételni 
(46, 58). 

Endokrin eredetű hangképzési zavarok felismerése 
sem hagyható figyelmen kívül. Hypophysis megbete-
gedések, a pajzsmirigy, a mellékpajzsmirigy betegsé-
gei, mellékvese és gonad eredetű hangbetegségek ki-
zárása, illetve igazolása hozzátartozik a dysphoniák 
differenciálásához és a hangbetegségek kezeléséhez. 
E kórképek tünetei, terápiája tekintetében más köz-
leményünkre (55) utalunk. 

2.5. A hangszalagbénulás foniátriai vonatkozó' 
sai 

A gége motoros és sensoros beidegzését - a n. 
vagus-recurrens hosszú lefutása miatt - igen sokféle 
károsító hatás érheti, amelyek különböző centrális és 
perifériás kórképek keretében a gége bénulásához és 
ennek következményeként hangképzési zavarokhoz 
vezethetnek. 

Hangszalagbénulás esetén legelső feladat az etiología 
tisztázása, amely multidiszciplináris együttműködést 
igényel. A bénulást a legkülönbözőbb kórképek és 
betegségek idézhetik elő (nyelőcső- és hörgődagana-
tok, mediastinális elváltozások, strumektomia, trau-
mák, gyulladásos megbetegedések, neurotoxikus ár-
talmak, szív- és érrendszeri eltérések, idegi és agyi 
szindrómák stb.), mindezek részletezése tekintetében 
ideggyógyászati, fül-orr-gégészeti és foniátriai tan-
könyvekre (4, 8, 72) hivatkozunk. Leggyakoribb ki-
váltó ok a strumectomia. Ilyen műtétek után mint-
egy 3%-ban lép fel hangszalagbénulás, de ezek közül 
csak 0,9% irreverzibilis (4) • A diagnosztikai eszközök 
tökéletesedésével a tisztázatlan etiológiájú esetek 
száma csökkent, de még mindig 30%-ra tehető az idi-
pathiás bénulások részaránya. 

A gégészeti-foniátriai tennivalók részletezése ez-
úttal nem feladatunk, dolgozatunkban csupán né-
hány, a mindennapi gyakorlat szempontjából fontos 
megállapításra kívánjuk a figyelmet felhívni. 

Kétoldali bénulás esetén vezető tünet a légzés ne-
hezítettsége. Ilyenkor elsődleges feladat a szabad lég-
iit biztosítása, reverzibilis, illetve irreverzibilis hang-
réstágító műtét segítségével (48, 49, 50, 51, 52). 
Posztoperatív hangterápia minden esetben indokolt. 

Egyoldali bénulás esetén a tünetek között a rekedt-
ség áll az előtérben (53), ezen kívül a hangképzést 
monotónia, korlátozott dynamia, a hangterjedelem 
beszűkülése, fonációs dyspnoe, a hangtartás megrö-
vidülése jellemzi. A gége protektív funkciójának ká-
rosodása miatt félrenyelés, elégtelen effektusú köhö-
gés alakúihat ki. Bár a hangszalagok helyzete alapján 
a bénulást okozó károsodás lokalizációjára ma sem 
tudunk teljes biztonsággal következtetni (72), általá-
ban a következő gégetükri képet találhatjuk: 

- egyoldali n. laryngeus inferior bénulás esetén a 
hangszalag median vagy paramedian állásban ta-
lálható, 

- a n. laryngeus inferior és superior együttes lae-
siója esetén a hangszalag többnyire intermedier 
állásban rögzült. 

A differenciáldiagnosztikában elsősorban az ary-
porc-izületek megbetegedéseire vagy luxatlójára, tra-
umás eredetű izomsérülésre vagy neurológiai beteg-
ségekre kell gondolnunk, ezek kizárása érdekében 
EMG elvégzése nem mellőzhető. 

A foniátriai terápiát minél előbb meg kell kezdeni. 
A kezelés kezdetben konzervatív: hangterápia, elekt-
roterápia és - az etiológiától függően - steroid, anti-
biotikum, vitaminok adása. A hanggyakorlatok célja 
az, hogy az egészséges hangszalag az addukció során 
a középvonalon átlendülve kompenzatórikus glotti-
szárat és ezáltal elfogadható hangot hozzon létre. Ha 
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egy évvel a bénulás kialakulása után sem sikerül a 
hangterápiával megnyugtató eredményt elérni, 
a hangrészáródási elégtelenség csökkentése érdeké-
ben különböző hangszalag-medializáló műtéti beavat-
kozások illetve augmentációs technikák elvégzése in-
dokolt (4, 7). Fonokirurgia alkalmazása gyermekek-
nél is szóba jöhet, egyedi elbírálás alapján, de általá-
ban csak a pubertás után (29, 30). 

2.6. Hangképzés gégeműtétek után 
Gégedaganat miatt végzett operatív beavatkozá-

sok után is fontos a foniátriai konzílium illetve a 
hangrehabilitáció. Véleményünket és a szükséges te-
endőket - a különböző típusú gégeműtétek szerint 
csoportosítva - az alábbiakban foglaljuk össze: 

- chordectomia, hemilaryngectomia után az eset-
leges hangrészárási elégtelenség javítására hang-
terápia végzése ajánlott, 

- supraglottikus gégeresectio után a hangképzés 
nem érintett, a nyelészavar kezelendő, 

- totál laryngectomia után a rehabilitáció módjai 
a következők lehetnek: oesophagus-póthang-
képzés kialakítása (1, 44, 63), hangprotézis imp-
lantációja (54) illetve ún. Servox-műgége (elekt-
rolarynx) használata. 

3. Beszédzavarok 

3.1. Késleltetett beszédfejlődés 
A fül-orr-gégésznek ismernie kell a fiziológiás be-

szédfejlődés fázisait, hogy kóros esetben a hozzáfor-
duló szülőnek tanácsot adhasson. 

Újszülöttkor: a csecsemő első hangmegnyilvánulá-
sa a sírás. 

3—4 hónapos kor: a gagyogás kezdete (a siket vagy 
a nagyothalló gyermek is kezd gagyogni, de hangadá-
sa fokozatosan elszürkül, elszegényedik). 

7-9 hónapos kor: a hangutánzás időszakának kez-
dete. 

9-10 hónapos kor: a beszédmegértés kialakulásá-
nak első jelei. 

Ötödik negyedév: az első értelmes szó, majd egysza-
vas mondatok. 

Második életév második felétől: kétszavas monda-
tok; szókincs: 300 szó. 

Hároméves kor: kialakul az értelmes emberi beszéd, 
szókincs: 1000 szó. 

A nem-beszélés, az alalia 15-18 hónapos korig fi-
ziológiás, 15 hónaptól 3 éves korig - ha nincs kimu-
tatható szervi háttér (pl. hallászavar) - még termé-
szetesnek tekinthető. Három éves koron túl minden 
esetben kóros, melynek okát meg kell határozni. 

A beszéd-kialakulás késésének társadalmi (környeze-
ti) és biológiai (egyéni) okai lehetnek (18). 

Az előbbi okok közé tartozik a beszélő környezet 
hiánya (tanyai neveltetés, hospitalizáció). 

A leggyakoribb egyedi okok a következők: hallás-
problémák (halláscsökkenés, gnosztikus zavar), az ér-
telmi fejlődés visszamaradása, a központi idegrend-
szer károsodása, a beszédszervek elváltozásai (első-
sorban szájpad-elégtelenség). Lenőtt nyelv, nagy 
mandulák soha nem okoznak késői beszédfejlődést. 

A fül-orr-gégész legfontosabb feladata a hallás mi-
előbbi és objektív megítélése és a perifériás beszédszervek 
vizsgálata. 

3.2. Kiejtési (artikulációs) zavarok, pöszeség 
A pöszeség 3-4 éves korig fiziológiás. Ha spontán 

nem rendeződik, még az iskoláskor előtt kezelést igé-
nyel. A terápia logopédiai feladat, a kezelés tartama 
átlagosan 1 év. 

Célszerű, ha a pösze gyermeket fül-orr-gégész vagy 
foniáter is megvizsgálja, különösen akkor, ha a beszédte-
rápia eredménytelen vagy nehezen halad előre. Ilyenkor 
értelmi fogyatékosságra, a beszédszervek elváltozása-
ira (szájpad-rendellenességek) és hallászavarra kell 
gondolnunk (főleg stigmatismus esetén). Frenuloto-
mia csak az r és l hangzó kiejtési hibája vagy képte-
lensége esetén jöhet szóba, ha a lenőtt nyelvfék 
szemmel láthatóan gátolja a hangzóképzést és a logo-
pédiai gyakorlatok nem vezetnek eredményre. 

3.3. A beszédfolyamat zavarai (dadogás, hada-
rás) 

A dadogás és a hadarás diagnosztizálása és kezelé-
se par excellence logopédiai-foniátriai és pszichológi-
ai feladat (70). Ha a logopédus fül-orr-gégészhez for-
dul tanácsért, esetleg gyógyszerelés, relaxánsok adása 
jöhet szóba, adjuváns terápiaként (17). 

3.4. Afázia, dysarthria 
Az afázia centrális beszédzavar, amely a beszéd-

rendszer bármely összetevőjének területén (a fonoló-
gia, a szemantika, a szintaxis és a morfológia terén 
egyaránt) jelentkezhet és a beszédfeldolgozás külön-
böző - expresszív és receptív - részén: a beszéd, a be-
szédmegértés, az írás és az olvasás vonatkozásában 
mutatható ki (4). Dysarthria alatt pedig a kiejtés 
olyan zavarait értjük, amelyek a beszédfolyamatban 
szerepet játszó idegek centrális pályáinak vagy mag-
vainak megbetegedései révén jönnek létre (42). Or-
ganikus eredetű kiejtési zavar - ritkán - perifériás el-
változásra is visszavezethető, ezek a traumás, poszt-
operatív, paralitikus vagy fogazati rendellenességgel 
együtt fellépő formák (dysglossia). 
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A központi idegrendszeri beszédzavarok diagnosztizá-
lása és kezelése multidiszciplináris együttműködést igé-
nyel, amelyben elsődleges szerepe az ideggyógyásznak 
van, de pszichológus, gyógypedagógus-logopédus, 
foniáter és fizioterapeuta együttműködése is fontos. 
A perifériás organikus kiejtési zavarok tisztázásában 
lehet szerepe a gégész szakorvosnak is. A dysarthria 
kezelése logopédusra tartozik. Afázia esetén beszédte-
rápia csak az akut folyamatok kizárása és lezajlása után 
indokolt (67). 

4. Nyelészavarok (dysphagia) 

A dysphagia fogalma alatt a táplálék szájüregi előké-
szítésének, illetve szájüregi, garati és nyelőcsőbeli transz-
portjának zavarát értjük. A laesio helye szerint meg-
különböztetünk oropharyngealis és oesophagealis 
nyelészavart. Ezek közül elsősorban az előbbi tartozik 
a foniátria tárgykörébe. 

Az oropharyngealis dysphagiát ideggyógyászati prob-
lémák, a sensomotoros szabályozás zavarai (a köz-
ponti idegrendszer megbetegedései, elváltozásai: isc-
hemiás agyi történés, agyi trauma; az agyidegek be-
tegségei, a neuromuscularis junkció zavarai, izombe-
tegségek), a fej-nyakterületi daganatok műtéteinek 
és sugárkezelésének következményei valamint a száj 
és a garat veleszületett vagy szerzett strukturális el-
változásai okozhatják. A nyelészavart előidéző orop-
haryngealis strukturális okok között a különböző 
orofacialis hasadékok, choanalis atresia, craniofacia-
lis szindrómák, a nyelv és az áll anomáliái, dysgnat-
hiák (így - többek között - a Robin-szekvens) szere-
pelnek. 

A legfeltűnőbb tünetek a következők: félrenyelés, 
aspirációs - sok esetben ismétlődő - pneumónia 
(akár a nyál félrenyelése miatt), gyakori köhögés, or-
ron át történő regurgitáció. Kevésbé feltűnő, de jel-
lemző tünet a nem tisztázott eredetű subfebrilitás, 
gyakori infekció, visszatérő lázas állapot. Csecsemők-
nél, gyermekeknél gyenge szopás, elhúzódó etetés, 
garati váladékpangás, lassú súlygyarapodás figyelhető 
meg. Szájpadhasadék fulladást soha nem okoz, de a 
nazális reflux miatt kellemetlen köhögéseket előidéz-
het (37). 

A nyelési zavarok sokszor súlyos következményei 
miatt fontos a diagnózis korai megállapítása, a kivál-
tó ok tisztázása és az adekvát terápia mielőbbi meg-
kezdése. 

A részletes és pontos anamnézis-felvétel az esetek 
jelentős részében - Böhme (4) szerint 80%-ban -
fényt deríthet az etiológiára, de a diagnosztikában a 
változó viszkozitású és színű próbaétellel történő 
videoendoszkópos nyelésvizsgálat és a mozgóképes 

radiológiai eljárások (cinefluoroszkópia) nem mellőz-
hetők (15). Bizonyos esetekben e vizsgálóeljárásokat 
ultrahang-vizsgálattal, oesophagoscopiával, pH-mé-
réssel, elektromyográfiával kell kiegészíteni (3). 

Ezek a vizsgálati módszerek képezik az alapját a te-
rápiás eljárásoknak, amelyeknek a célja az aspirációs 
veszély nélkül lenyelhető, megfelelő sűrűségű, hő-
mérsékletű és nagyságú ételbólus meghatározása és a 
megfelelő nyelési technika megtalálása (56, 57). 

A kezelés konzervatív és műtéti lehet. 
A konzervatív kezelés három szakaszra osztható: 
a) restitúció, amely a megmaradt funkciók fejlesz-

tésére irányul (sensoros stimuláció, aktív izomgya-
korlatok) 

b) kompenzatórikus gyakorlatok (fej- és testhely-
zet-változtatások a bólus megfelelő irányba terelése 
céljából; speciális nyelési technikák: erőteljes nyelés, 
supraglottikus nyelés, Mendelssohn-manőver a gége 
magas pozícióban tartása céljából) 

c) adaptáló eljárások (dietetikus tanácsadás, pro-
tézisek, speciális táplálékfelvételt segítő eszközök 
használata) 

A műtéti kezelés célja a hangrészárás javítása a 
hangszalag medializálásával, a bólustranszport segíté-
se a cricopharyngealis izomzat myotomiájávai, végső 
esetben pedig a tápcsatorna és a légutak szeparáció-
ja, percután endoszkópos gastrostomia (PEG), totál 
laryngectomia. 

5. Cochlearis implantációval 
kapcsolatos foniátriai 
(szurdologopédiai) tennivalók 

A cochlearis implantáció indikációja a műtétet 
vállaló fül-orr-gégészre, az audiológusra, a szurdope-
dagógusra és az implantátum beállítását végző akusz-
tikusra tartozik (66), de a beszéd megítélésében (pre-
és posztlingvális süketeknél egyaránt) a /oniáternek és 
a logopédusnak is szerepe van. Az audiofonológiai tesz-
tek a beteg teljesítményét - műtét előtt és után -
négy területen értékelik: egyes hangok illetve zörejek 
percepciója, a beszéd megértése, a beszédprodukció 
és az orális nyelvi képesség. Műtét előtt fontos a 
dysphasia lehetőségének kizárása. Prelingvális süke-
teknél minél korábbi implantálás elvégzése helyes 
(lehetőleg a gyermek 2 éves koráig), amíg nagyfokú 
az agy „plaszticitása", optimális a beszéd megtanulá-
sának lehetősége (62, 68, 69). Műtét után posztlingvá-
lis süketeknél a beszéd megőrzése, prelingválisoknál an-
nak kialakítása a cél, javítva a szájról olvasás képessé-
gét is (65). Ez utóbbi munka szurdologopédusra há-
rul, a foniáter - szükség szerinti - közreműködésével. 
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6. Megbeszélés 

Az emberi kommunikáció jelentőségének megnö-
vekedésével a hangképzési és beszédzavarokkal fog-
lalkozó foniátria szerepe is mindinkább előtérbe ke-
rült. A foniáter orvos témaköre az utóbbi időben - a 
szűken vett kommunikációs zavarokon kívül - a cse-
csemő- és gyermekkori hallászavarok valamint az 
oropharyngealis dysphagia problémáinak megoldásá-
val is bővült. Minthogy azonban a rekedtség, az orr-
hangzós beszéd, egyes beszédhibák és nyelészavarok 
esetén a beteg először leginkább a fül-orr-gégészhez 
fordul tanácsért, célszerű, ha a laryngologus tisztában 
van e funkciózavarok tüneteivel, a diagnosztizálás és 
a kezelés alapvető módszereivel. Szükséges tudnia, 
mikor kell a foniáter orvos (esetleg a logopédus) se-
gítségét igénybe venni és az is fontos, hogy a foniát-
riai (és fonokirurgiai) kezelés indikációit, esetleges ri-
zikóját és eredményességét megismerje. A Fül-, orr-, 
gégegyógyászat szerkesztőbizottságának felkérése 
alapján arra vállalkoztunk, hogy e kérdésekre választ 
adjunk: dolgozatunkban összefoglaltuk a legjelentő-
sebb foniátriai ismereteket a fül-orr-gégészeti min-
dennapi gyakorlat számára. Hogy a szakmánkra tar-
tozó, jelen dolgozatunkban tárgyalt funkciózavarokat 
időben felfedezzük és hatékonyan kezelni tudjuk, ah-
hoz több foniáterre, az egészségügyi intézményekben 
több - az igényeknek megfelelő szakterületen képzett 
és kellő terápiás gyakorlattal bíró - logopédusra vala-
mint a fül-orr-gégészek foniátriai ismereteinek bőví-
tésére volna szükség. 
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Phoniatrie mehr und mehr an Bedeutung gewinnen. Die 
Phoniatrie ist der Zweig der medizinischen Wissenschaft, 
der sich mit Stimmbildung und Sprache, dem kindlichen 
Gehör und mit den Schluckstörungen des oropharyngea-
len Abschnittes befaßt. Da die an diesen Funktions-
störungen leidenden Patienten in der Regel zuerst den 
HNO-Arzt konsultieren, ist es zweckmäßig, wenn die 
Vertreter dieses Faches auch bewandert in diesem Proble-
menkreis sind, die Erkrankungen erkennen und die 
grundlegenden diagnostischen und therapeutischen Ver-
fahren kennen. Verff. besprechen - getrennt nach Krank-
heitsbild und Lebensalter - die für den HNO-Arzt wich-
tigsten phoniatrischen Kenntnisse:die Phonation des 
Neugeborenen, die Wesensmerkmale der Säuglings-
stimme und die pathognostischen Zeichen der häufigsten 
Formen des pathologischen Säuglingsschreiens. Unter den 
kindlichen Stimmbildungsstörungen heben sie die 
Dysphonie und die verschiedenen Formen der Rhinopho-
nie hervor. Die Stimmbildungsstörungen des Erwachsene-
nalters trennen sie in organische und funktionelle Formen 
und gehen auf die unterschiedlichen Merkmale der funk-
tionellen, spasmodischen, endokrinen und und psychoge-
nen Dysphonien und die Möglichkeiten ihrer Behandlung 
ein. Sie besprechen die phoniatrische Therapie bei 
Stimmbandlähmung und die Möglichkeiten zur Stimm-
bildung nach Kehlkopfoperationen. Eine phoniatrische 
Untersuchung ist angezeigt, wenn die pathologische 
Stimmbildung mit der im Kehlkopf erkennbaren organisc-
hen Veränderung nicht erklärbar oder der Kehlkopf-
spiegelbefund "negativ" ist, des weiteren vor und nach 
jedem phonochirurgischen Eingriff zur Auswertung und 
Dokumentation der Stimmparameter, sowie zur Beurtei-
lung und Therapie von Stimm- und Schluckstörungen 
nach Kehlkopfoperationen. Die Merkmale und HNO-
ärztlichen Bezüge der Sprachstörungen werden in den 
Themen verzögerte Sprachentwicklung, Artikulationsfeh-
ler, Stottern und Poltern, Aphasie und Dysarthrie zusam-
mengefaßt. Verff. erörtern Symptome, Diagnostisierung, 
konservative und operative Behandlung der oropharyn-
gealen Schluckstörungen. Auch auf die kochlearen Imp-
lantationen und die damit verbundenen notwendigen 
phoniatrisch-surdopädagogischen Untersuchungen und 
Behandlungsverfahren wird hingewiesen. Zur optimalen 
Versorgung der an Stimmbildungs-, Sprach- und 
Schluckstörungen leidenden Patienten wären mehr Pho-
niater, mehr speziell ausgebildete Logopäden in den Ein-
richtungen des Gesundheitswesens, und die Erweiterung 
des phoniatrischen Wissens der HNO-Ärzte nötig. 
SCHLÜSSELWÖRTER: Dysphonie, HNO-ärtzliche Ausbil-
dung, Hörstörungen, Phoniatrie, Säuglingsschreien, 
Schluckstörungen, Sprachstörungen, Stimmbildungs-
störungen 
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A b s t r a c t The authors describe the case history of a patient 
who suffered f r o m s y m p t o m s deriving f rom two different 
origins. The pat ient ' s voice was spasmodic dysphonia- l ike 
interrupted and pressed. At the same t ime, his voice was 
powerless, too. T h e reason for this was that besides the 
spasmodic dysphonia caused by hyperkinesis , an incom-
plete closure of the vocal cords during phonat ion in the 
middle third was present . It was caused by the atrophy of 
the vocal cords. In order to el iminate the symptoms , ini-
tially we injected 2 5 I U Botox into the left vocal cord 
transcutaneously under the direction of E M G control . It 
resulted in a f luent , t hough breathy voice. In order to man-
age the closing insuf f ic iency during phonat ion, we per-
formed l ipoaugmenta t ion on the left vocal cord under 
h igh-frequency je t anaesthesia . T h e result of the two-step 
procedure was a f luent and clear voice. T h e speech with-
out interruption lasted for 5 months , until the drug was 
el iminated. Of course , to prolong the result, the Botox in-
jection should be repeated. 

K e y w o r d s Botox • L ipoaugmenta t ion • Spasmodic 
dysphonia • E M G control 

Introduction 

The symptoms of spasmodic dysphonia are well known: 
pressed voice and aphonic periods. There have been dif-
ferent at tempts to reduce or to e l iminate the compla in ts of 
the patients. In 1976 D e d o [1] carried out the surgical dis-
section of the recurrent nerve unilaterally. Gerald et al. [2] 

This paper was presented at the 4th ELS Congress in Brussels, 
5 - 7 September 2002. 
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improved the method: primarily, they per formed bilateral 
selective denervat ion of the adductor part of the recurrent 
nerve. Then, in order to avoid reinnervation [3], they at-
tached the recurrent nerve to the cervical ansa . T u c k e r ' s 
thyreoplasty seems to be more convenient: in order to re-
duce the antero-posterior tension of the vocal cords he re-
moved a symmetr ical vertical segment f r o m the thyroid 
cart i lage. In 1990-1991, Blitzer [4] was the first w h o de-
scribed the temporary chemical denervation of the thy-
roarytenoid muscle. Ludlow [5] and Jankovic [6] regis-
tered it on an E M G record. 

Subjects and methods 

We analysed the effect of the transcutaneous intralaryngeal injec-
tion of Botulinum toxin "A" combined with lipoaugmentation in a 
specific case. Botulinum toxin is a complex protein produced by 
the anaerobic bacterium, Clostridium botulinum. The toxin causes 
paralysis by blocking the presynaptic release of acetylcholine at 
the neuromuscular junction. We administered the Botox from Al-
lergan Pharmaceuticals, Ltd. We introduce the case history of a 49-
year-old male patient. He had been suffering from symptoms de-
riving from two different sources for several years. The patient 's 
voice was typical for adductor spasmodic dysphonia: strained and 
strangled, with voice-breaks, aphonic periods and interruptions. 
The sound was powerless, and he had some problems with loud-
ness and pitch control, too. After the video-stroboscopic measure-
ment (R. Wolf Co., Knittlingen, Germany), the voice quality was 
assessed audibly. RBH graduation [7] and maximal phonation time 
were measured, and vocal pitch range and vocal intensity range 
were determined by acoustical measurements. Through the quality 

Table 1 Parameters of the dysphonia index before any treatment 

Dysphonia 
scale 

Hoarseness H3 3 
Pitch range ST (semitones) 17 2 
Intensity range dB 26 2 
Phonation time Seconds 23 0 
Usefulness for communication 3 3 
Dysphonia index by Friedrich Average 2 
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Fig. 1 A 25 IU injection of Botox transcutaneously into the left 
vocal cord under EMG control 

Table 2 The Friedrich dysphonia index after the Botox injection 

Dysphonia 
scale 

Hoarseness H3 3 
Pitch range ST (semitones) 18 1 
Intensity range dB 23 3 
Phonation time Seconds 12 1 
Usefulness for communication 3 3 
Dysphonia index by Friedrich Average 2.2 

control of the interventions, we calculated and averaged the dys-
phonia index from the above-mentioned parameters. We added a 
subjective note for the usefulness for communication. All the pho-
niatric measurements were made by skilled phoniater. We used the 
voice profile measurement system by Homoth, Hamburg. Ger-
many. The microphone was at a distance of 30 cm. The "A" type 
filter was used [8]. We based the analysis of the voice results on 
the Friedrich dysphonia index calculation [9], (Table 1). The pre-
operative video-stroboscopic measurements demonstrated extreme 
muscular hypertension. In order to eliminate the symptoms, ini-
tially we injected 25 IU of Botox transcutaneously into the left vo-
cal cord under the direction of EMG control (Fig. 1). We used the 
EMG-compatible MyoJect needle and recorded the results with a 
Caldwell 6200 myograph. The application of Botox resulted in a 
fluent, although slightly breathy, voice (Table 2). The postopera-
tive video-stroboscopic measurement demonstrated incomplete clo-
sure of the vocal cords. The patient tried to compensate for the loss 
of air by pressing his voice. The Friedrich index did not change 
significantly after the injection. The reason for this was that be-
sides the spasmodic dysphonia caused by the hyperkinesis, a glot-
tic closure insufficiency was present. It was caused by the atrophy 
in the middle third of the vocal cords (Fig. 2A). For the manage-
ment of the closing insufficiency during phonation, we performed 
lipoaugmentation on the left vocal cord under high-frequency JET 
anaesthesia (Fig. 2B). We used autologous homogenised abdomi-
nal fat and administrated it by a high-pressure injector. The glottic 
gap could have been closed after the lipoaugmentation. The voice 
of the patient became fluent and near normal (Table 3). The final 
video-stroboscopic measurement demonstrated the complete clo-
sure of the vocal cords. 

Fig. 2 Insufficient glottic closure caused by atrophy in the middle 
third of the vocal cord (picture A before, picture B after the lipo-
augmentation) 

Tab le 3 The postoperative parameters of the dysphonia index 

Dysphonia 
scale 

Hoarseness HI 1 
Pitch range ST (semitones) 24 1 
Intensity range dB 35 1 
Phonation time Seconds 25 0 
Usefulness for communication 0 0 
Dysphonia index by Friedrich Average 0.6 

Results 

T h e r e s u l t of the t w o - s t e p p r o c e d u r e in th i s r a r e c a s e w a s 
a n i n t e r r u p t i o n - f r e e a n d c l e a r v o i c e . N o d y s p h a g i a o r o t h e r 
s i d e e f f e c t w a s o b s e r v e d . T h e F r i e d r i c h d y s p h o n i a i n d e x 
v e r i f i e d t h e f i n a l r e su l t a u t h e n t i c a l l y . W e c o u l d a c h i e v e 
t h e c o n d i t i o n w i t h o u t s y m p t o m s by t h e t w o - s t e p i n t e r v e n -
t ion . O f c o u r s e , f o r the s ake of p r o l o n g e d f l u e n t s p e e c h , t he 
B o t o x i n j e c t i o n s h o u l d be r e p e a t e d in eve ry 5 - 6 m o n t h s . 

T h e o t o r h i n o l a r y n g o l o g i s t a n d p h o n i a t r i c t e a m w o r k re -
su l t ed in a f l u e n t a n d g o o d c o m m u n i c a t i v e v o i c e , a l t h o u g h 
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we suggest the above-detailed method only for selected 
cases. For the sound quality monitoring - as one of the best-
known complex dysphonia analysis methods - only the 
Friedrich index calculation provided the required help. 
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Az oropharyngealis dysphagia 
komplex kezelése 
Mészáros Krisztina, Hacki Tamás, Varga Zsuzsa 

A szerzők felvázolják a fej-nyaki daganatok mű-
téti, illetve sugárterápiája után fellépő dyspha-
gia, valamint a neurogén eredetű nyelészavarok 
rehabilitációjának módját és jelentőségét. 
A bemutatott komplex terápia célja a súlyos ál-
lapotot előidéző és szociális izolációt okozó 
nyelészavar megszüntetése, az orális táplálékfel-
vétel helyreállítása, valamint evvel párhuzamo-
san a hangképzés és az artikulációs funkciók ja-
vítása. A szimptómák és a terápia módjainak is-
merete lehetővé teszi a háziorvos számára páci-
ensének helyes vezetését. 

dysphagia, fej-nyaki tumor, stroke, 
dietetika, rehabilitáció 

COMPLEX TREATMENT 
OF OROPHARYNGEAL DYSPHAGIA 

The authors focus on the rehabilitation of pa-
tients with dysphagia caused by surgical and/or 
irradiative treatment of head and neck tumors as 
well as neurogenic diseases. 
The complex rehabilitation includes treatment of 
the oropharyngeal swallowing dysfunction as 
well as the therapy of communicative disabili-
ties. The home care of patients with dysphagia, 
which can not only be life threatening, but also 
causes social isolation, is an important task for 
the general practitioner. 

dysphagia, head and neck tumor, stroke, 
dietetics, rehabilitation 
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Akiterjesztett szájüregi, garat- és gégetumor-se-
bészet, valamint a stroke-megbetegedések szá-
mának növekedése maga után vonja az ezekkel 

együtt járó funkciózavarok, így a nyelészavar kezelésé-
nek szükségességét. 

A fej-nyaki műtétek számának növekedésével az 
oropharyngealis dysphagiák gyakoriságának növekedé-
se figyelhető meg, ugyanis a korszerű tumorsebészet 
egyre nagyobb műtéti területre terjed ki, egyre több 
olyan régiót érint, amely a nyelési funkcióban aktívan 
vesz részt. 

A posztoperatív funkciózavarok kezelése és a 
stroke-on átesett betegek rehabilitálása komplex és 
iktív teammunkát igényel. Az utógondozás szerves 
része a foniátriai rehabilitáció, amelynek fő célkitűzé-
se a fiziológiás viszonyokat minél inkább megköze-
lítő funkciók helyreállítása, így a különböző lokalizá-
:iójú és fokú nyelészavar csökkentése, és az egyidejű-

leg gyakran károsodott artikuláció, fonáció korrigálá-
sa (1). 

A dolgozat célja a praktizáló orvos informálása arról, 
hogy a betegségek során, illetve műtétek után milyen 
jellegű és súlyosságú nyelészavarra számíthat és milyen 
rehabilitációs lehetőséget kereshet a beteg számára. 

Az oropharyngealis dysphagiával kapcsolatos első 
szakmai állásfoglalást az American Speech Language 
Hearing Association 1986-ban tette közzé. A dátum 
mutatja, hogy a kórkép rendszeres diagnosztikája és 
kezelése csak mintegy másfél évtizedes múlttal rendel-
kezik. 

A feladat szisztematikus megközelítése hazánkban is 
csak néhány éves múltra tekint vissza. A fej-nyaki da-
ganatok okozta oropharyngealis dysphagia komplex 
kezelésével foglalkozó első magyar nyelvű közlemény 
2000-ben jelent meg a Fül-, Orr-, Gégegyógyászatban 
(2). 
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A dysphagia fogalma 
A dysphagia a táplálék orális előkészítésének, illetve 
orális, pharyngealis és oesophagealis transzportjának 
zavara. 

A laesio helye szerint megkülönbözte tünk oropha-
ryngealis és oesophagealis dysphagiát (1). Foniátriai 
szempontból az o r o p h a r y n g e a l dysphagia kiemelen-
dő, hiszen a konzervatív terápia számára ez a terület a 
leginkább hozzáférhető. 

A dysphagia okai, tünetei 

Számos betegség velejárója a nyelési zavar. A teljesség igé-
nye nélkül megemlítünk néhány olyan betegséget, állapo-
tot, amelyekben dysphagia kialakulásával kell számolni: 

- A fej-nyaki régió gyulladásos, daganatos betegsé-
gei, illetve ezek műtét i és sugárkezelés utáni állapota. 

- Oesophagusbetegségek, mint például a gastro-
oesophagealis reflux, az oesophagitis, idegen test, di-
verticulum és a motilitászavarok. 

- N e u r o l ó g i a i betegségek: stroke, Parkinson-kór, 
pseudobulbarparalysis, bulbaris paralysis, daganatok, 
neuromuscularis megbetegedések, agyi trauma, agy-
ideg-megbetegedések. 

- Az időskorban fellépő nyelészavar, ami az idősko-
ri fiziológia következtében alakul ki, az életkor meg-

hosszabbodása miatt egyre több em-
bert érint. 

- A fejlődési anomáliákkal született 
csecsemőknél fellépő nyelészavar (3). 

A dysphagia jellemző tünetei a 
rágási és nyelési folyamat lelassulá-
sa, a fájdalmas nyelés (odynophagia), 
malnutritio, exszikáció, cachexia. A 
bolus t ranszport jának zavara azt ered-
ményezi, hogy a szájüregben, a garat-
ban ételmaradék halmozódik fel (re-
tenció). 

A dysphagia legsúlyosabb tünete a 
félrenyelés (aspiráció), a következmé-

nyes láz, tüdőgyulladás. A félrenyelés létrejöhet pre-, 
intra- és posztdeglutit ív módon, azaz a nyelési reflex 
kiváltódása előtt, a nyelési aktus alatt és után. 

Fontos tudni, hogy a félrenyelés nem jár mindig kö-
högéssel! Az igen veszélyes, úgynevezett csendes félre-
nyelés (silent aspiration) jellemző a neurogén dys-
phagiákra, valamint a garat-gége műtétek utáni első 
időszakra, illetve besugárzás utáni állapotokra, ameny-
nyiben a szenzibilitás károsodik. Betegek, akik a saját 
nyálukat is félrenyelik, köhögési reflexük azonban ép, 
nyálukat zsebkendőbe, edénybe folyatják, sokszor 
hosszú hónapokon át. 

Míg a gyulladásos és szervi elváltozások, a posztope-
ratív, posztirradiatív zavarok esetében a nyelésben részt 
vevő s t ruktúrák károsodnak vagy részben hiányoznak, 
addig a neurogén nyelési zavaroknál a struktúrák épek, 
de a beidegzésük, ezzel együtt a szenzibilitás, a 
szenzorium és a motor ium szenved kárt. 

A dysphagia diagnosztikája 
A dysphagia diagnosztikája és kezelése interdiszcip-
linális teammunkát igénylő feladat, amely szoros 
együt tműködést kíván a foniáterek, a neurológusok, 
fül-orr-gégészek, logopédusok, radiológusok, tüdő-
gyógyászok, gasztroenterológusok, szájsebészek és 
adott esetben pszichológusok részéről (4). A dys-
phagia diagnosztikája és terápiája a foniátriai szakvizs-
gára való felkészülés szerves részét képezi. A logopé-
dusok ez irányú rendszeres képzése Magyarországon 
2005-ben kezdődöt t el az ELTE-n. 

A foniátriai szempontból fontos vizsgálatokat a kö-
vetkezőkben foglaljuk össze. 

Az oropharyngealis dysphagia diagnosztikája is ter-
mészetesen az anamnézisfelvétellel kezdődik, amelybe 
fontos , hogy a beteg közvetlen környezetét is bevon-
juk. Ezt követi a részletes fül-orr-gégészeti, illetve 
foniátriai vizsgálat, ennek keretében különös figyelmet 
kell fordítani arra, hogy nincs-e nyálpangás, hogy nem 
látható-e a buccán, a garatban, a sinus pir i formisban 
esetleg ételmaradék, milyen a száj- és garatnyálkahár-
tya szenzibilitása. A mesohypopharynx és a gége la-
r ingoendoszkópos vizsgálata során ítéljük meg a 
velopharyngealis zár meglétét, a garatizmok mozgását , 
a vallecula és a sinus piriformis állapotát, a supra-
glotticus és glotticus zár minőségét. 

A laringo-videoendoszkóppal kontrollált, többszínű 
festéssel és különböző viszkozitású próbaétel alkalma-
zásával végzett nyelési vizsgálattal azt ha tározzuk meg, 
hogy a beteg, aspiráció veszélye nélkül, milyen nagysá-
gú, viszkozitású és hőmérsékletű ételbolust tud lenyel-
ni, valamint az adott szenzoros és motoros működés , 
illetve anatómiai viszonyok mellett melyik számára a 
legmegfelelőbb nyelési technika (5). A kü lönböző 
viszkozitású próbaételt élelmiszerfestékkel színezzük, 
így tud juk a bolus útját endoszkóppal biztosan követ-
ni. Az eljárás szükség szerint kiegészíthető a kü lönbö-
ző konzisztenciájú, felszívódó kontrasztanyaggal vég-
zett nyelési röntgenvizsgálattal, amely információt ad a 
laringoendoszkóppal már nem belátható terület, a felső 
oesophagussphinchter és a nyelőcső működéséről . A 
fentebb részletezett vizsgálatok adott esetben a követ-
kezőkkel kombinálhatók: ultrahangvizsgálat, oesopha-
goscopia, oesophagusmanometria, 24 órás oesophagus-
(és lehetőleg garati) pH-mérés , elektromiográfia. 

A nyelési funkció patomechanizmusa 

Műtétek után a nyelési funkció zavara és az adot t eset-
ben vele együtt járó artikulációs és hangképzési zavar 
kü lönböző mértékű és jellegű lehet, at tól függően, 
hogy a műtét a régió melyik területét érinti. 

Az ajak, nyelv, szájfenék, mandibula (részleges) eltá-
volítása után az orális boluskontrollnak, az ételbolus 
előkészítésének, szájban tartásának, formálásának, to -
vábbításának, a szájban levő ételmaradék eltávolításá-
nak mechanizmusa károsodik. A z orális boluskontrol l 
zavara predeglutitív aspirációt eredményezhet. 

A dysphagia 
i táplálék orális 
lőkészítésének, 
illetve orális, 

)haryngealis és 
oesophagealis 
ranszportjának 

zavara. 

3 LAM 2005;15(4):289-293. 
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A teljes nyelveltávolítás súlyosan károsítja a nyelés-
funkciót. Zavart szenved a bolus formálása, továbbítá-
sa, de ezenkívül a gégeeleváció és ezzel együtt a nyelő-
csőbemenet nyitása is károsodik. A teljes nyelveltávo-
lítás az artikulációt összességében károsítja, alig érthe-
tővé teszi a beszédet. 

A lágy szájpad, garat, nyelvgyök daganatainak műtéte 
után felléphet félrenyelés. Különösen abban az esetben, 
ha a nyelvgyökreszekció kiegészül a gége supraglotticus, 
horizontális reszekciójával. Amennyiben nem jön létre a 
lágy szájpad, nyelv és garat megfelelő kontaktusa (ve-
lopharyngealis zár), az étel az orron keresztül regurgitál. 
A beszédhang nyitott orrhangzóssá válik. 

Hemilaryngectomia esetén a hangrés záródása válhat 
akadályozottá. így a nyelés alatt jöhet létre aspiráció. A 
hangképzéshez szükséges hangszalag eltávolítása miatt 
a hangrészáródási elégtelenség következtében rekedt, 
levegős a beteg hangszíne. 

Teljes laryngectomia után kivételesen, általában a nye-
lőcsőbemenet szűkülete következtében lép csak fel nye-
lészavar. A hangképzés elvesztése a műtét elsődleges kö-
vetkezménye. A rehabilitáció a póthangképzés (nyelőcső-
hangképzés, beültetett hangprotézis) kialakítását célozza. 
A Servox-készülékkel (kézi elektromos hangvibrátor) át-
meneti kommunikációs segítséget adunk a betegnek. 

Az algarat reszekciója után a régióban retenció ala-
kulhat ki, ami posztdeglutitív aspirációt eredményez-
het. Az artikuláció ebben az esetben nem érintett. 

Mindezek a károsodások az adott státustól függően 
kombinálódhatnak. A nagyobb műtéten átesett bete-
gek döntő többsége a műtétet követően rövidebb-
hosszabb ideig tracheostomával és kanüllel él. Emiatt a 
gége elevációja csökken, továbbá megváltoznak a régi-
óban a nyomási viszonyok, amelyek szintén hajlamosí-
tanak az aspirációra. 

A sugárkezelés után gyakran alakul ki a nyálkahártya 
szárazsága, hyperaemiája, duzzadása, továbbá csökken 
a szenzibilitása, az oedema következtében károsodik a 
kötőszövet, ezek mind rontják a nyelési funkciót. 
Csökken az izom kontrakciós képessége. Mindezek 
következtében a bolustranszport károsodik. A nyak 
hegesedése következtében beszűkül a mandibula moz-
gása és megváltozik a gége elevációja. A hegesedés kö-
vetkeztében az idegek is kompresszió alá kerülhetnek. 
Nem ritka a radiogén neuritis. 

A fentebb felsoroltakból nyilvánvaló, hogy a fej-nya-
ki tumorok műtéti és sugárkezelése során a károsodás 
érintheti a nyelés mind a négy fázisát, az orális előké-
szítő fázist, az orális, pharyngealis és oesophagealis 
transzportszakaszt. 

A neurogén okból kialakult dysphagiában nem a 
struktúra sérülése, hiánya, hanem a régió funkciózava-
ra (bénulás, érzészavar) okozza a nyelészavart. Az ér-
zészavar a boluskontrollt zavarja. Kétoldali bénulás 
(nyelv, garatizmok) lehetetlenné teszi a bolus előkészí-
tését, illetve továbbítását. A gégeizmok bénulása során 
csökken, illetve megszűnik az alsó légutak védelme. 
Romlik a nyelésben részt vevő struktúrák koordináció-
ja. A neurogén dysphagia során, az enyhe lelassulástól 
kezdve a teljes funkciókiesésig, a nyelészavarok min-

den változatával találkozhatunk, és majdnem mindig 
kialakul valamilyen neurogén beszédfunkció-zavar is: 
dysarthria, dysarthrophonia, afázia. Ezekkel a tünetek-
kel jelen közleményünkben nem foglalkozunk. 

Az oropharyngealis dysphagia 
kezelése 

Konzervatív terápia 

A konzervatív kezelés magában foglalja a funkcionális 
gyakorló nyelési terápiát, a fizikoterápiát, a gyógysze-
res, inhalatív terápiát és nem utolsósorban a dieteti-
kával kapcsolatos eljárásokat. 

A funkcionális nyelési terápia az oropharyngealis sza-
kasz, a fej-nyaki régió funkciójának javítását célozza. 
Ez a kezelés igen sokrétű, már az akut 
osztályon elkezdhető, majd a rehabili-
tációs intézetben és a beteg otthoná- A félrenyelés 
ban, illetve ambulánsan folytatható. nem jár mindig 
Ez utóbbi esetben a háziorvosnak el- Lrihöaóccp>l I 
sődleges szerepe, hogy betegét a meg- 5 

felelő szakemberhez irányítsa. A funk-
cionális gyakorlóterápia a nyelési fo-
lyamatban részt vevő struktúrák funkciójának javítását 
szolgáló kezelés, amely a hangképzés, az artikuláció és 
a nyelés anatómiai és funkcionális egységére épül. En-
nek alapelvei a következők (6-10): 

Célszerű a beteg számára individuális terápiás prog-
ramot összeállítani, amely a nyelésfunkciót előkészítő, 
illetve speciális nyelési gyakorlatokból áll. A gyakorla-
tokat a sebgyógyulást követően már a kórházi ágyon 
megkezdjük. Kanülviselő betegnél (ha lehetséges) a 
kanült időlegesen eltávolítjuk és a tracheostomát újjal 
elzárjuk, ezáltal a nyelés alatt a légcsőben és a nyelőcső-
ben a fiziológiás nyomásviszonyokat hozzuk létre, il-
letve elkerüljük a nyelőcső kompresszióját. A gyakor-
lást természetesen szívókészülék jelenléte mellett kell 
végezni az esetleges aspirátum eltávolítása céljából. 

A neurológiai betegek kezelése szintén már az akut 
osztályon megkezdődhet, amikor a beteg állapota már 
stabilizálódott. Itt először a bazális funkciók aktivizá-
lódása a cél: a szenzorium aktiválása, patológiás refle-
xek leépítése, fiziológiás reflexek erősítése stb. Ez után 
indítható a funkcionális gyakorlóterápia, amelynek fő 
alkotóelemei a kauzális és a kompenzatorikus eljárá-
sok. 

Kauzális terápia a károsodott funkció indirekt és di-
rekt javítását, helyreállítását szolgálja. A gyakorlatok 
célja a légzés és hangképzés, a faciooralis és a laryn-
gopharyngealis szakasz működésének javítása. A hang-
és artikulációs gyakorlatok egyben a nyelésben részt 
vevő izmok, struktúrák funkcióját is javítják. A 
kompenzatorikus módszerekkel olyan testhelyzeteket 
keresünk, amelyek segítségével a hibás működés meg-
kerülhető, így a nyelésnél nem szokványos fej- és test-
tartás kialakítására törekszünk. Ilyenkor például a be-
teg fejét és akár a felső testét olyan pozícióba helyez-
zük, elfordítjuk, hogy a bolus csak az egyik oldali, az ép 

Mészáros Krisztina: Az oropharyngealis dysphagia komplex kezelése 291 



LAM-TUDOMÁNY • TOVÁBBKÉPZÉS « ÖSSZEFOGLALÓ KÖZLEMÉNY j 

sinus piriformisba, illetve onnan a nyelőcsőbe terelőd-
jön. 

A különböző nyeléstechnikák kialakításának célja 
egyrészt a légutak védelme, másrészt, hogy a bolus a 
nyelőcsőbe transzportálódjon. Megtanítjuk a beteget 
arra, hogy légutait különböző szinten (glottis, supra-
glottis) el tudja zárni. 

A fizikoterápia fontos kiegészítője a 
funkcionális nyelési terápiának. A dys-
phagiás betegek nagy része gyógytor-
nát igényel: a neurológiai páciensek 
orofacialis bénulásaik miatt, az operált 
tumoros betegek a fokozott fej-nyaki 
izomtónus, kar-, vállparézisek okán. 
Fej-nyaki műtétek, illetve sugárkezelés 
után gyakran alakul ki lymphoedema, 
ilyenkor masszázs szükséges. Az akut, 
illetve rehabilitációs intézetből elbocsá-
tot t betegek ezeket a kezeléseket még 
hosszú hónapokig igényelhetik. 

A gyógyszeres és inhalatív terápia már 
a kórházi osztályon megkezdődik és a 
rehabilitáció későbbi szakaszaiban, így 
a beteg otthoni kezelése alatt is folyta-

tódik. Az operált és sugárkezelt dysphagiás betegeknél 
a nyálkahártya védelmére gyulladáscsökkentő terápiát, 
nyálkahártyavédő gyógyszereket alkalmazunk, (hideg) 
inhalálást végzünk, és a szobalevegőt párásítani kell. 
Ha a nyák túl tapadós, nyákfolyósítók adása szükséges, 

a gyakori szájszárazság ellen rendsze-
res, a nyálmirigyeket óvatosan ingerlő 
szájöblítést kell végezni. A sugárkeze-
lés alatt vagy után kialakult gombás 
fertőzés ellen antimycoticus szájöblí-
tést, ecsetelést végzünk. Esetenként 
műnyál alkalmazását javasoljuk. Fájdal-
mas nyelés esetén a betegek gyakran 
igényelnek fájdalomcsillapítókat az ét-
kezések előtt. 

A dietetikával kapcsolatos eljárások az 
orális táplálkozás biztosítására szolgál-
nak. 

Tanácsok a mindennapi gyakorlat-
hoz: a táplálást mindig avval a legjob-
ban tolerált konzisztenciájú étellel 
kezdjük, amelyet a fent már említett 
laringo-videoendoszkópos nyelési vizs-

gálattal meghatároztunk. A beteg számára igen gyakran 
nem a híg konzisztencia a legmegfelelőbb! Ez a tény 
különösen neurogén dysphagiákra jellemző. Ezért ne 
próbáljuk a súlyos beteget először „egy kis teával" vagy 
„kis levessel" megitatni anélkül, hogy nyelési vizsgálat 
történt volna (cave: „csendes" aspiráció!). 

Az otthoni táplálást a háziorvosnak kritikusan kell 
figyelnie: fogyás, hőemelkedés dietetikai hibára utalhat 
és sürgős nyelési vizsgálatot igényel. 

Minden nyelés után a légzés és a hangminőség ellen-
őrzése szükséges. A hang „nedvessé", szörcsölővé válá-
sa félrenyelésre utal! A félrenyelés vagy köhögés néha 
izomkifáradás jele, ilyenkor pihenőt kell tartani. 

Amennyiben a rágómozgások erősítésére is szükség 
van, aktív rágásgyakorlatokat végzünk nedves rágózsá-
kocskával, amelyet például almadarabokkal töl tünk meg. 

Károsodott orális boluskontroll során a beteg nem 
tudja a folyadékot a szájában tartani. Ekkor az ivást 
cseppenként kezdjük, majd fokozatosan emelve az ada-
got negyed teáskanállal folytatjuk. A pohárból tö r ténő 
ivás erősíti az ajak-, arc- és nyelvműködést. Átlátszó 
pohár használata lehetővé teszi a folyadékmennyiség 
kontrollját. Amennyiben a műanyag pohárból kivá-
gunk az orrnak megfelelően egy íves darabot, a beteg-
nek nem kell a fejét iváskor hátrahajtani, így csökkent-
hető az aspiráció veszélye. Nyelészavarban szenvedő be-
tegek „csőrös pohárból" való itatása tilos! A csőr végén 
kifolyó étel mennyisége (és hőmérséklete) kontrollál-
hatatlan, az amúgy is károsodott nyelés funkciójú beteg 
szájüregének egyenesen a közepére kerül, ahonnan 
azután könnyen a gégébe csuroghat. 

Szükséges lehet különböző segédeszközök használa-
ta. Például, ha a bolus továbbítása a szájban nehéz, egy 
úgynevezett glossectomiás kanállal az étel a nyelvhátra, 
nyelvgyökre helyezhető. Adott esetben protézis hasz-
nálata ajánlott, például szájpadhiány esetén szájpadi 
obturátor. 

Az orális táplálékfelvétel csak az előzőekben, a funk-
cionális gyakorló nyelési terápia során ismertetett , úgy-
nevezett száraz tréning, azaz a bolus nélküli vagy 
próbabolussal történő gyakorlatok megfelelő elvégzése 
után következhet. Vizsgálata alapján a foniáter orvos 
dönti el, hogy a beteg per os táplálása elkezdhető-e. A 
táplálék tartalma kezdetben fehérje- és tejmentes le-
gyen, az aspirációs pneumonia elkerülése miatt. 

A dietetika döntő jelentőségű lehet a nyelészavarban 
szenvedő beteg táplálásában. Először meg kell határoz-
ni, hogy a beteg milyen konzisztenciájú, mennyiségű 
ételt kaphat és milyen pozícióban tudja lenyelni azt as-
piráció veszélye nélkül. Például lelassult, csökkent 
larynxzáródásnál általában pürével kezdjük, míg a 
cricopharyngealis funkció károsodásakor folyékony 
étellel. Megfelelő sűrítőanyagok segítségével megnö-
veljük a folyékony táplálék (víz, leves, kávé, tea) visz-
kozitását és így biztosíthatjuk, hogy ezt is fogyaszthas-
son a beteg. 

A diétás terv szükségessége 

A regensburgi egyetem fül-orr-gége klinikájának foni-
átriai osztályán és az ehhez kapcsolódó 30 ágyas foni-
átriai rehabilitációs intézetben a dysphagiában használ-
ható ételkonzisztenciáknak hétféle fokozatát fejlesz-
tették ki. A diéta ismertetése alapul szolgálhat arra, 
hogy az o t thonukba távozó betegeknek a családorvo-
sok, a dietetikusok tanácsot adjanak étrendjük helyes 
összeállításához. A következőkben felsorolt étrendvál-
tozatok bizonyos esetekben fázisként, tehát időbeli 
egymásutánként is felfoghatók. Különösen a súlyos 
neurogén dysphagia esetében érvényes, hogy a kocso-
nyás, gélszerű állapottal kezdődjön a sor, mert ez eset-
ben a folyadék nyelése aspirációhoz vezet, így ezt a 
konzisztenciát csak szondán keresztül kaphatja a be-

LAM 2005;! 5(4):289-293. 
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bereknél, akiknél a nyelési reflex nehezebben váltódik 
ki, ráadásul a motorium lelassult, leggyakrabban a fo-
lyadék lenyelése, illetve ennek félrenyelése okoz gon-
dot. Emiatt étkezés közben köhögnek, krákognak, ami 
nekik is és a környezetüknek is meglehetősen kelle-
metlen. Ennek megelőzésére a fent már említett sűrítő-
anyagokat lehet használni, amelyeket kávéba, teába, 
gyümölcslébe, üdítőitalba, esetleg levesbe lehet kever-
ni. A sűrűbb, viszkózusabb folyadék lassabban halad az 
oropharyngealis szakaszon, s van idő az étel érzékelé-
sére, és a nyelési folyamat eredményes lesz. Az idősko-
ri nyelési nehézségek kezelése is orvosi kultúránk ré-
szét kell, hogy képezze. 

Megbeszélés 

teg. Egyéb esetekben a nyelési funkciózavarnak megfe-
lelően bármelyik fázissal vagy változattal el lehet kez-
deni, illetve folytatni lehet a táplálást. Ezek a fázisok 
vagy változatok a következők: 1. kocsonyás vagy gél-
szerű állományú étrend; 2. puding állományú étrend; 3. 
kása, illetve pép állományú étrend; 4. püré állományú 
étrend; 5. szilárd, de puha állományú étrend; 6. szilárd, 
de puha állományú étrend, folyadékkal kiegészítve; 7. 
könnyű, vegyes étrend. 

A regensburgi tapasztalatok szerint az itt ismertetett 
hétféle diétaváltozat elegendőnek bizonyult ahhoz, 
hogy a különböző eredetű és súlyosságú nyelési prob-
lémákkal küszködők számára megtalálják a legmegfele-
lőbbet. így a szondatáplálás mellett vagy egyes esetek-
ben annak teljes elhagyásával lehetségessé válik újra a 
szájon át való táplálkozás. Fontos ismét megjegyezni, 
hogy a hétféle fázis, illetve változat nem mindig egy-
másra épül, nem követi egyik fázis a másikat. A beteg 
állapotától függően lehet bevezetni az egyik változatot, 
és elhagyni egy másikat. Hangsúlyozzuk, hogy amed-
dig a nyelési gyakorlatokkal nem érjük el a beteg per os 
táplálhatóságát, természetesen mesterséges táplálás 
szükséges. A kezelés ideje alatt ügyelni kell a megfele-
lő folyadék- és energiabevitelre. 

A felsoroltakból egyénre szabottan kell kiválasztani 
a beteg állapotának megfelelő kezelési metódusokat. 

Műtéti kezelés 

A műtét célja a nyelési funkció helyreállítása (például a 
hangrészárás javítása a hangszalag medializálásával, az 
epiglottis dorsal felé helyezése epiglottoarypexia révén, 
a tápcsatorna és a légutak szeparációja, teljes laryn-
gectomia), ezáltal lehetővé tesszük a boluspasszázst, 
másrészt védjük a légutakat (11). A műtéti kezelést ál-
talában megelőzi a konzervatív kezelés. 

Dysphagia időskorban 

Külön figyelmet érdemel az időskorban fellépő gyako-
ri félrenyelés és nyelési nehézség. Azoknál az idős em-
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Az oropharyngealis dysphagia eseteinek száma növek-
szik, egyre újabb és változó problémák elé állítva az álta-
lános orvosi gyakorlatot végző kollégákat, akik ezáltal 
szembesülnek a kórházi osztályokról hazabocsátott be-
tegek nyelési problémáival. Fontos tudni, hogy a PEG-
gel (percutan endoszkópos gastrostomia) történő táplá-
lás nagyon sok esetben megváltoztatható kényszerűség, 
hiszen a fent ismertetett metódusokkal a beteg ismét per 
os táplálhatóvá válhat. Fontos szerepe van a háziorvos-
nak a félrenyelés korai felismerésében (például idős be-
teg lázas állapota, cachexia, étkezés alat-
ti köhögése) és hogy a beteget időben 
megfelelő szakemberhez irányítsa. 

A fent leírt komplex konzervatív ke-
zelés költségei jóval kedvezőbbek a 
hosszan tartó mesterséges táplálás 
költségeinél. Az akut osztály, a rehabi-
litációs osztály, az ambuláns foniátriai-
logopédiai rendelés, a háziorvos és ház-
hoz járó terapeuta együttműködése 
szükséges ahhoz, hogy az életminőségünket meghatá-
rozó orális táplálkozás visszaállítható legyen súlyos be-
tegségek és műtétek után is. Remélhetőleg egyre több 
intézmény alakítja ki speciális osztályát, képezi ki szak-
embereit a dysphagia kezelésére. Ebben az erre szako-
sodott foniáter tud segítséget nyújtani. 
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A b s t r a c t 
A voice assessment was per formed before and after conservat ive voice 

atment in 3 male-to-female transsexuals and in 2 nontreated t ranssexuals 
v i n g as control persons. The characteristics studied were voice qual i ty, ha-
ual speaking pitch, vocal pitch range, vocal intensi ty range, m a x i m u m phona-
n t ime and 'communicat ive impa i rment ' , a subject ive sel f -est imat ion by the 
tient. Based on these parameters the Friedrich dysphonia index (Dl) was cal-
lated.The habitual speaking pitch of the 3 t ranssexuals w h o had received voice 
satment became female, in contrast to that of the nontreated transsexuals, 
riich remained in the so-called ' indi f ferent pitch range'. The Dl of the treated 
itients was close to the normal value, in contrast to the Dl of controls, wh ich 
int inued to be pathological. Even based on this smal l populat ion, s tudy results 
fleeted the effectiveness of voice therapy in transsexuals. 

I n t r o d u c t i o n 

T h e effect of h o r m o n e s on the voice is well k n o w n [ 1 ]. Recent ly , t he re h a v e been 
n u m b e r of papers publ i shed (based pr imar i ly o n the resul ts of a n i m a l s tudies) on 

he effect of h o r m o n e s on receptors f o u n d in the la rynx and vocal folds. P roges te rone 
eceptor s ta ining was d o n e in the epi thel ial cy top lasm, and rogen recep to r s ta in ing in 

Copyright © 2005 S. Karger AG, Basel 

:ax +41 61 306 12 34 
£-MaiI karger@karger.ch Accessible online at: 
Nww. karger com wwu.karger.com/fpl 

<ARG ER © 2005 S. Karger AG. Basel 
1021-7762/05/0572-0111S22.00/0 

Krisztina Mészáros 
National Medical Center. Department of Ear. Nose and 
Throat Diseases, Szabolcs u. 33-35 
HU-1135 Budapest (Hungary). Tel. +36 I 350 4760 
Fax +36 1 350 4731, E-Mail kmesz@holmail.com 

mailto:karger@karger.ch
http://www.karger.com
mailto:kmesz@hoimail.com


the glandular cytoplasm [2], and cells expressing estrogen receptors were found in the 
mesenchyme of the vocal folds and lateral to the laryngeal aditus [3]. The gender-de-
pendent growth of the bones, cartilage, muscles and vocal folds, as well as the differ-
ence in the mass and length of the vocal folds (sexual dimorphism) are influenced by 
various hormones such as testosterone, estrogen, progesterone and prolactin [4-10], 
The larynx is affected not only by sexual hormones, but also by nonsexual hormones, 
e.g. thyroid hormone [11]. It is common knowledge that sexual hormones influence 
a human 's voice even after puberty, i.e. during menstruation, pregnancy, and in old 
age when presbyphonia develops. The pathological effects of anabolic steroids and 
products containing testosterone and progesterone on the female voice have also 
been described [1, 12, 13]. 

In contrast to the female voice, which is lower after administration of testoster-
one and becomes similar to that of boys at the age of puberty, the male voice does 
not change to a female pitch upon castration or estrogen therapy [9, 14-17], A male 
voice can be achieved with a combined therapy of testosterone and voice treatment 
[12]. The wish of male-to-female transsexuals, however, presents a special problem 
[18], Transsexuality is the permanent and complete transposition of the gender, in 
the course of which there is a contradiction between somatic gender and mental 
sexual identity [12], Transsexualism consist of a strong and persistent cross-gender 
identification, discomfort with one's biological sex, and a wish to acquire the charac-
teristics of the other sex [19]. Briefly, a transsexual is a person who wishes to belong 
to the other gender. This wish is so compelling and unalterable that, if unresolved, 
it may even lead to suicide. 

The consequences of transsexuality include lifelong hormone treatment, a se-
ries of transformation surgeries, voice treatment and, if required, phonosurgery as 
well. Gross [20] and Donald [15] suggest surgery as the method of choice for chang-
ing the voice of male-to-female transsexuals, aiming to decrease the vibrating mass 
of the vocal fold. 

Surgical treatment may include cricothyroid approximation, anterior commis-
sure advancement, scarification, injection of triamcinolone into the vocal folds and 
endolaryngeal shortening of the vocal folds [20]. Possible surgical complications are 
unsatisfactory scarring, granulation, fistula and differences in the level between the 
two vocal folds [21], as well as trouble swallowing or choking on liquids, sore throat 
or discomfort in some patients [22], Nonetheless, these surgical results combined 
with postoperative voice treatment seem to be satisfactory [20], and the combined 
therapy is even essential [22]. 

During the long gender changing procedure a sequence of operations are con-
ducted at the request of the transsexual patient (following the appropriate legal proce-
dures). The surgical raising of the vocal pitch is usually performed near the end of the 
process. However, the wish of transsexuals to change to a high-pitched female voice 
is quite strong from the very beginning. As a result, they often try to use non-physi-
ological techniques, such as whispering and/or tense hyperfunctional phonation. In 
spite of these efforts, transsexuals often experience that their male voice betrays them 
when they appear cross-dressed. To shorten this period of mental strain, it may be 
helpful to begin conservative voice treatment at an early stage of the gender chang-
ing process if such a therapy proves to be effective. Successful voice therapy might 
even make surgical intervention unnecessary in some cases. The aim of the present 
study was to evaluate the effectiveness of voice therapy in transsexuals. 
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Test Persons and Methods 

Five healthy male-to-female transsexuals on estrogen t rea tment (2 mg followed by 4 mg daily 
dose of estradiol, Estrafen, Novo Nordisk) were included in the study. The number of cases corre-
sponds to the Hungar ian Statistical Office records: Only 6 transsexuals were registered in 1999. 

The mean age of the treated group was 23 (range 20-26), that of the controls was 22 (20-23 
years). All individuals studied had been living as women (cross-dressing) for at least 2 years. 
Two independent psychiatric investigators substantiated transsexualism. Chromosome analysis 
proved 46 XY. At the first visit they showed a normal male phenotype, and all routine biochemical 
tests also indicated results in the normal range. Serum hormone levels ( thyrotropin, free thyroxine 
and triiodothyronine, follicle-stimulating hormone, luteinizing hormone, testosterone, estradiol, 
prolactin, 170H-progesterone) and carcinoembryonic antigen were normal as was the spermo-
gram. All part icipants involved in the study were nonsmokers. 

In 3 of the male-to-female transsexuals, the voice was analyzed before and af ter voice treat-
ment. Voice t reatment lasted 9.6 months on average (range 8 - 1 9 months) with one treatment ses-
sion per week. The voices of the non-treated persons were analyzed at their first visit to the clinic 
as well as 9 months later. These 2 individuals could not accept our offer of voice therapy since 
they lived too far away f rom our clinic. Thus they became the controls of our study. 

Laryngo-video-stroboscopic inspection (stroboscope device, Wolf, Knit t l ingen, Germany) 
was performed to exclude larynx pathology. The effect of voice t reatment was studied by using 
auditive and acoustic methods, by assessing the 'communicat ive impa i rment ' and finally by cal-
culating the Friedrich dysphonia index. 

The following data were obtained: (A) voice quality was assessed auditively, (B) maximum 
phonation t ime was measured, and (CI) habitual speaking pitch, (C2) vocal pitch range and (C3) 
vocal intensity range were determined by acoustic measurements using the Voice Range Profile 
Measurement System of Homoth (Hamburg) [23]. The audit ive voice assessment was consistently 
performed by the same experienced phoniatrician and 2 assistant logopedists in the course of 
the general examination. The findings were discussed and the collective result was entered into 
the record. 

(A) Voice quality was categorized according to the R B H system, an audit ive hoarseness scale 
of severity ranging f rom 0 to 3, where 0 = normal, 3 = severe hoarseness. 'R ' is characterized by 
the roughness resulting f rom the irregularity in the vibration of the vocal folds; 'B' or breathiness 
is characterized by the air turbulence resulting f rom the inappropria te closure of the vocal folds 
and 'H ' represents the general auditive perception of hoarseness [13, 24]. 

(B) Maximum phonat ion t ime was measured as the duration of the phonat ion of the vowel 
'o ' (normally 17 s for females, 22 s for males on average, based on our clinical data). 

(C1) Habitual speaking pitch was averaged in Hertz over the course of reading the standard 
text 'The North Wind and the Sun', a tale by Aesop, submit ted by the Internat ional Phonetic 
Association [25], 

(C2) The vocal pitch range was expressed in semitones (ST). 
(C3) Vocal intensity range in decibel (A) was measured using a voice range profile measure-

ment device (Homoth, Hamburg , Germany) [23], The l ip-microphone distance was 30 cm. 
(D) The ' communica t ive impai rment ' [26], a subjective self-estimation by patients, was 

defined as follows: The degree to which the person's voice could be used for communica t ion was 
determined by the individuals themselves on a subjective scale, where 0 = no limitations, 1 = 
limited communicat ion only in the case of voice loading, 2 = a modera te degree of constant limi-
tation, and 3 = constant severe limitation in everyday communica t ion . 

Finally, based on all auditive, acoustic and subjective scale data obtained (A-D) , we cal-
culated the Friedrich dysphonia index [26], a score ranging f rom 0 to 3 that gives a quanti tat ive 
measure of voice funct ion, where 0 represents normal voice quality and 3 indicates severe dys-
phonia. The method used to calculate the index is shown in table 1. 

The voice t reatment of the 3 transsexual persons was performed as follows: The goal was 
to develop a female pitch, high-pitch vocalization by using the first art iculat ion zone, a costoab-
dominal breathing technique to lengthen the t ime of expiration, to decrease laryngeal muscle 
tension, and to increase head resonance as compared to chest resonance. Careful at tention was 
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Table 1. 

Parameters/score 0 1 2 3 

Hoarseness (RBH grades 0 -3 ) HO H I H2 H 3 
Pitch range, ST >24 24 -18 17-12 <12 
Intensity range, dB >45 45-35 34-25 <25 
Phonat ion time, s >15 15-11 10-7 <7 
Communicat ive impairment 0 1 2 3 
Dysphonia index 0 1 2 3 

Calculation of the Friedrich dysphonia index: For each pa-
rameter ( A - D in 'Methods'), the value results in a certain score 
(0-3) on the top line. All scores are averaged to create the dys-
phonia index (bottom line). For example, if all parameters result 
in a score 0, the index has the value of 0 as well. Odd values are 
a likely outcome of the averaging. 

paid to the formation of soft tones, precise articulation and the attainment of a female intona-
tion. Finally, increasing the intensity of phonation was also practiced: here we expected a stable 
phonation without tilting of the voice into low pitches, which often happens to transsexuals. In 
addition to developing auditive discrimination, we also supported the practice sessions with au-
diovisual feedback. The individuals controlled their own vocal pitch by observing the screen of 
the voice range profile measuring device. 

Results 

All voice parameters except for speaking pitch of the 5 transsexuals obtained 
in the course of the initial (first) and follow-up (second) examinations are shown in 
table 2. The voice quality worsened in only l control person. Pitch range diminished 
on average in the treated transsexuals, as evidenced by an elevation in the lower limit 
of the pitch range. The vocal intensity range reached normal values in the treated 
transsexuals. Maximum phonation time worsened in both of the controls. The 'com-
municative impairment' developed to a well-acceptable level in the treated persons, 
while it remained 'constantly severely limited' in the controls. 

The Friedrich dysphonia index of the treated patients was close to the normal 
value, in contrast to that of the controls, which continued to be pathological. The 
habitual speaking pitch of both the treated individuals and the controls is shown in 
table 3. One of the 2 controls reached the so-called 'indifferent' male-female pitch, a 
speaking pitch range that is neither female nor male (see below), while the speaking 
pitch of all of the treated transsexuals became definitely female. 

Discussion 

Male-to-female transsexuals wish to have a female voice as an important part 
of their personality and outward appearance as early as possible. The process of be-
coming female usually takes more than 1-2 years (in-depth medical examinations, 
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Table 2. Voice parameters of treated and untreated transsexuals and Friedrich dysphonia index 

Patients First examination Second examination 

findings score findings 

Treated 
Voice quality (RBH grades 0-3) 

1 HO 0 HO 0 
2 HO 0 HO 0 
3 HO 0 HO 0 

Pitch range, Hz and ST 
1 (116-271 Hz) 15 2 (155-349 Hz) 14 2 
2 (130-466 Hz) 22 1 (174-659 Hz) 23 1 
3 (155-440 Hz) 18 1 (164-415 Hz) 16 2 

Vocal intensity range, dB 
1 31 2 57 0 
2 46 0 61 0 
3 32 2 53 0 

Phonation t ime, s 
1 12 1 22 0 
2 24 0 22 0 
3 30 0 28 0 

Communicative impairment 
1 3 3 0 0 
2 3 3 0 0 
3 3 3 0 0 

Calculated dysphonia index (Friedrich) 
1 1.6 0.4 
2 0.8 0.2 
3 1.2 0.4 

Untreated 
Voice quality (RBH grades 0 -3 ) 

4 HO 0 H2 2 
5 HO 0 HO 0 

Pitch range, Hz and ST 
4 (155-440 Hz) 18 1 (155-554 Hz) 22 1 
5 (82-311 Hz) 23 1 (69-329 Hz) 27 0 

Vocal intensity range, dB 
4 31 2 44 1 
5 34 2 31 2 

Phonation time, s 
4 18 0 12 1 
5 15 1 10 2 

Communicat ive impairment 
4 3 3 3 3 
5 3 3 3 3 

Calculated dysphonia index (Friedrich) 
4 1.2 1.6 
5 1.4 1.4 

Columns 3 , 5 = Score corresponding to the Friedrich dysphonia index. 
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Table 3. Habitual vocal pitch in Hertz of treated transsexuals 
(1-3) and untreated persons (4, 5) at first and second examina-
tions 

Habitual vocal pitch, Hz 

first examination second examination 

Treated persons 
1 167 185 
2 159 202 
3 126 187 

Untreated persons 
4 137 165 
5 117 147 

hormone treatment and a series of surgical interventions require an extended period 
of time), but voice treatment can already be initiated during the early stages of sexual 
transformation. Data in the literature show that conservative voice treatment may 
be effective [12, 27-29]. It seems that the therapeutic modification of the male voice 
into an acceptable female voice is possible in spite of the anatomical constitution of 
a male-sized larynx [30], Some authors believe that conservative methods are only 
effective in developing a female voice if the pretherapeutic habitual speaking pitch is 
within the so-called indifferent (middle) range [16,18,31], According to Oswald [18], 
the pitch cutoff point is around 140-170 Hz: below 140 Hz we perceive a voice to 
be male, while above 170 Hz we perceive it to be female. De Bruin et al. [27] report 
a positive effect of conservative voice treatment, although without quantitatively 
describing the improvement. Successful treatment is not only characterized by an 
appropriate female habitual speaking pitch [29, 32, 33], but also by a larger varia-
tion in the melody (frequency variability) of the speaking voice. We paid special at-
tention to this during voice treatment of our patients. It is also important to ensure 
that the person's behavior - mimic, gestures, posture and body movements - must 
also be feminine [18, 27], 

The present study differs from other reports in two aspects: First, we analyzed 
the effects of the voice treatment by using some additional parameters (DI, subjec-
tive self-evaluation by the patient using the 'communicative impairment' question-
naire and second, we compared the voice parameters of treated and nontreated 
transsexuals. 

The habitual speaking pitch of the transsexuals receiving voice treatment shifted 
to the female range, while that of the nontreated transsexuals remained within the 
so-called indifferent range. However, the observed moderate rise in the speaking 
pitch of the controls was regarded as a concomitant phenomenon of spontaneous 
hyperfunctional (tensed) phonation, since we observed muscular hypertension of the 
neck, a tensed posture as well as a pressed phonation. 

The Friedrich dysphonia index of the treated transsexuals was close to the nor-
mal value, indicating the change from hypertonic to normotonic voice functions as 
well as the better personal satisfaction of the individuals with their voice. In contrast, 
the dysphonia index of the untreated transsexuals continued to show pathological 
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results. We regard dysphonia as a pathological state of the phonatory system includ-
ing the involved organs as well as their nervous-mental control. The dysphonia in-
dex not only comprises perceptual and acoustic measures of the voice function, but 
also the self-evaluation of the patient concerning the suitability of using their voice. 
Thus the index seems to reflect several components of the highly complex function 
of the voice. 

The voices of the treated patients became acceptable in quality, habitual speak-
ing pitch and intensity. Auditively, their voices appeared definitely female. Our data 
seem to support the finding by Oswald [ 18] and the opinion of Gross [20] and Yang 
et al. [22] that the voluntary raising of the speaking pitch (without therapeutic sup-
port) leads to dysphonia. 

The present study not only supports the clinical experience [14-16] that estro-
gen treatment alone - without voice therapy - is not sufficient to achieve a voice of 
female character, but also demonstrates the positive effects of voice therapy. 

Therefore, we agree with Bohme [12], de Bruin et al. [27] and Brown et al. [28] 
that, while conservative treatment is recommended in all cases, surgery should be per-
formed only if necessary. An early start of voice therapy could help the patient bridge 
the time of waiting for the transformation surgery. Successful voice therapy can, in 
certain cases, be a substitute for larynx surgery. Finally, it should be mentioned that 
conservative voice treatment can be performed without any side effects. 
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Országos Gyógyintézeti Központ Fül-orr-gégeosztály (Főorvos: Csokonai Vitéz Lajos őr.) 
*ELTE Logopédiai Tanszék (Tanszékvezető: Lajos Péter) 

A funkcionális dysphonia kezelésének értékelése 
az RBHrszisztéma segítségévei 

Mészáros Krisztina dr., Bánó Zsuzsanna* 
ÖSSZEFOGLALÁS: A funkcionális dysphonia kezelésének 
eredményességének vizsgálatára a szerzők az ún. RBH-
szisztémát választották. Ez négy-fokozatú auditív rekedtsé-
gi skála (3 súlyossági fok szerint), ahol 0 = normál hang-
minőség, 3 = súlyos rekedtség. Az R (Rauhigkeit) a hang-
szalagok rezgési irregularitásából adódó érdességet, a B 
(Behauchtheit) a hangszalagok zárási elégtelenségéből adó-
dó levegő-turbulenciát, a H (Heiserkeit) a rekedtséget ál-
talában jellemzi. A beteg hangminőségének RBH-skálába 
besorolása megtörténik az első vizsgálat során, illetve a 
hangkezelés végén. A számadattal leírható rekedtségi ská-
la jól jellemzi a hangminőség javulását a hangkezelés so-
rán, numerikus fokmérője a hangterápia eredményességé-
nek, megfelelően alkalmazható a klinikai gyakorlatban. 
KULCSSZAVAK: funkcionális dysphonia, hangterápia, 
RBH-szisztéma 

Bevezetés 

A funkcionális dysphonia alatt azt a kórképet ért-
jük, melyet a hangszín megváltozása jellemez (leg-
gyakrabban rekedtség, illetve a hangmagasság meg-
változása), a hang dinamikájának, terjedelmének, a 
gége terhelhetőségének csökkenésével együtt. Pri-
méren a gégében organikus elváltozás nem látható. 
Kísérő tünetként paresztéziás panasz (krákogási, nye-
lési kényszer, gombócérzés, garatszárazság, köhögés, 
szorító érzés a nyakon) szinte mindig jelen van (2). 

A kórkép kezelése foniátriai-logopédiai feladat, 
ún. hangterápia. A hangterápia célja az afiziológiás 
hangképzési mód megszüntetése, az élettani hang-
képzéstechnika kialakítása (hangreedukáció). 

A betegségre legjellemzőbb tünet a rekedtség 
(Heiserkeit, hoarseness), amely a hangszín olyan elvál-
tozása, amit auditíve észlelhető kóros zörejelemek 
jellemeznek. A rekedtség létrejöhet egyrészt a hang-
részáródási elégtelenségből adódó turbulens levegő-
áramlásból adódóan: levegősség (Behauchtheit, breath-
iness), másrészt a hangszalagrezgés szabálytalanságá-
ból: érdesség (Rauhigkeit, roughness). (1) 

Erre épül a hang ún. RBH- szisztémába való beso-

Közlésre érkezett: 2005. 09. 30. 
Országos Gyógyintézeti Központ Fül-orr-gégeosztály 
1135 Budapest Szabolcs u.33. 
Tel./Fax: 350-47.31 
E-mail: kmesz(a; hotmail.com 

SUMMARY: The effectivity of voice therapy was analysed 
in functional dysphonia. The voice assessment before and 
after therapy included the determination of voice quality 
based on the RBH scale. The RBH-system is a scala of 
hoarseness grade from 0 to 3, regarding breathiness and 
roughness. The numerically well described RBH scala is 
an appropriate method to measure the effectivity of voice 
therapy. 

KEYWORDS: functional dysphonia, RBH-system, voice 
therapy 

rolása (3, 4)- Ez négyfokozatú auditív rekedtségi ská-
la (3 súlyossági fok szerint), ahol 

0 = normál hangminőség, 
1 = kisfokú eltérés a normáltól, 
2= közepes mértékű eltérés, 
3 = súlyos rekedtség. 
A rekedtségi skála a következőkből adódik össze. 

Az R (Rauhigkeit) a hangszalagok rezgési irregulari-
tásából adódó érdességet (0 = normál 3 = súlyos), a 
B (Behauchtheit) a hangszalagok zárási elégtelensé-
géből adódó levegő-turbulenciát (0 = normál 3 = 
súlyos), a H (Heiserkeit) a rekedtséget általában jel-
lemzi (0 = normál 3 = súlyos). A rekedtségnek ezzel 
a módszerrel történő leírása a vizsgáló részéről audi-
tív módszerrel történik, amit semmilyen egyéb tech-
nikai eljárás nem pótolhat és numerikusan jól jellem-
zi a rekedtség súlyosságát. 

Anyag és módszer 

32 funkcionális dysphoniában szenvedő beteg 
hangjának RBH-szisztémába sorolása történt a hang-
terápia megkezdése előtt és a kezelés végén. (Az au-
ditív hangvizsgálatot mindig ugyanaz a vizsgáló, 
hangvizsgálatban jártas foniáter orvos végezte.) 

A 32 betegből 23 nő, 9 férfi volt, átlagéletkoruk 
38 év (18-68 év között). A hangterápiás kezelést át-
lagosan 19 héten át végeztük (3-43 hét), heti 1 alka-
lommal. 

A hangterápiát a következe) elvek szerint végez-
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tük: a costo-abdominális légzés kialakítása, a kilégzé-
si idő hosszabbítása, a laryngealis izomtónus csök-
kentése volt a cél. Ezt követően nazalizációs, vokali-
zációs gyakorlatokat végeztünk. A gyakorlatok során 
elsajátítottakat a mindennapi beszédben alkalmaz-
tuk. Végül a hangerő fokozását gyakoroltattuk. 

Az RBH-értékek a következőképpen alakultak a 
kezelés előtt: 

1. táblázat 
Kezelés előtti RBH értékek 

Betegszám 
R0B0H0 0 
R1B0H1 14 
R2BOH2 13 
R2B1H2 1 
R3BOH3 3 
R3B1H3 1 

A kezelés előtt a betegek nagy része kis-közepes 
fokú rekedtséggel jelentkezett. 

2. táblázat 
Kezelés utáni RBH-értékek 

Betegszám 
R0B0H0 19 
R1B0H1 11 
R2BOH2 2 
R2B1H2 0 
R3BOH3 0 
R3B1H3 0 

A kezelést követően a betegek többsége tisztán 
csengő hanggal távozott. 

Az arányok minden egyes hangminőségre lebont-
va a következőképpen alakultak. 
R3B1H3: 1 beteg hangja a kezelés végén R2B0H2 

hangminőségű lett, 
R3B0H3: 3 betegnél 1 esetben R0B0H0, 2 esetben 

R1B0H1, 
R2B0H2: 13 betegnél 8 esetben R0B0H0, 4 esetben 

R1B0H1 lett, 1 nem változott és 
R2B1H2: 1 betegnél l R1B0H, R1B0H1: 14 betegnél 

10 esetben R0B0H0, 4 betegnél nem vál-
tozott a rekedtség mértéke. 

Eredmények 

A vizsgált 32 betegből 18 kezeltnél (56%) teljes 
hangminőség-gyógyulást értünk el, 9 betegnek 
(28%) javult a hangja, és 5 esetben (16%) nem kö-
vetkezett be változás, vagyis 27 betegnél (84%) volt 
eredménye a hangterápiás kezelésnek. Azok a bete-
gek, akiknél javulás, de nem teljes hangminőség ja-
vulás volt a kezelés eredménye, a súlyosan rekedt 
egyének közül kerültek ki (R3B01H3, R2B0H2). 
Ezek a betegek általában megelégedtek már a hang-
juk - kisfokú - javulásával is. Megfigyelhető, hogy a 

kisfokban rekedt egyének (R1B0H1) közül kerültek 
ki azok, akiknél nem volt javulás a kezelés végén. 
Ennek okaként a motiváció hiányát (általában nem 
voltak hanghasználók) tartjuk, hiszen foglalkozásuk 
ellátását nem veszélyeztette hangbetegségük. 

Megbeszélés 

A kommunikációs zavarok közül a funkcionális 
dysphoniák kezelésének módszere az ún. hangterá-
pia. A kezelés hatásosságának vizsgálata olyan mód-
szerrel történt, ami számadattal leírva, a rekedtség 
összetevőit figyelembe véve jellemzi a kórképet. Erre 
alkalmas módszer a GRBAS- skála vagy az ún. RBH-
szisztéma alkalmazása. Ez utóbbi négy-fokozatú skála, 
ami 3 osztályba sorolja a rekedtséget és összetevőit. A 
betegek vizsgálata a kezelés előtt és a végén történt. 
A teljes gyógyulás illetve a hangminőség érdemi ja-
vulása 84%-os volt a hangterápia során. Az RBH 
skála alkalmazása numerikusan, a qualitativ leírás 
helyett, quantitativ módon igazolja a hangterápia 
eredményességét. 
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ZUSAMMENFASSUNG: Für die Beurteilung der Behand-
lungsergebnisse bei funktioneller Dysphonie wählten die 
Verft. das sog. RBH-System. Dieses charakterisiert in einer 
4-stufigen auditiven Heiserkeits-Skala (0 - 3), bei der 0 = 
normale Stimmqualität und 3 = schwere Heiserkeit be-
deuten, die Rauhigkeit R - die sich aus der irregulären 
Schwingung der Stimmbänder ergibt - , die Behauchtheit 
B - das sind die Luftturbulenzen durch ungenügenden 
Stimmbandschluß - und die Heiserkei H im allgemeinen. 
Die Einordnung der Stimmqualität in das RBH-System 
geschieht am Beginn und wieder am Ende der Stimm-
therapie. Mit der Heiserkeitsskala läßt sich die Besserung 
der Stimmqualität gut in Zahlen erfassen, sie ist ein nume-
rischer Gradmesser für den Therapieerfolg und ent-
sprechend anwendbat in der klinischen Praxis. 
SCHLÜSSELWÖRTER: funktionelle Dysphonie, Stimmthera-
pie, RBH-System 
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Abstract The aim of this study was to objectively 
evaluate the voices of patients suffering from unilateral 
vocal cord paralysis, before and after endoscopic aug-
mentation and thyroplasty. In the past, we used inject-
able Teflon to treat this condition; later techniques 
included collagen injection and Isshiki thyroplasty. In 
the last 7 years, preferred treatment methods have 
included Bioplastique injection and lipoaugmentation 
of the vocal cords as well as medialization thyroplasty 
using a titanium implant according to Friedrich. Pre-
and postoperative data was evaluated and compared to 
25 patients. Appropriate glottic closure of the vocal 
cords was achieved in every case, in most cases after 
the first intervention. We used voice range profile mea-
surements to evaluate the results. An objective evalua-
tion was performed using the Friedrich dysphonia 
index. Significant improvements were found: the dys-
phonia index decreased in every case, f rom an average 
of 2.47, preoperatively, to an average of 1.18 postoper-
atively. In agreement with earlier studies, voice pitch 
range was the only parameter that not significantly 
improved. There was no statistical difference between 
the lipoaugmentation and thyroplasty according to 
Friedrich. We concluded that both endoscopic meth-
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ods and thyroplasty can be used to achieve an optimal 
result. Cases must be evaluated individually so that the 
best technique, or combination of methods can be 
determined. 

Keywords Unilateral vocal cord paralysis • 
Dysphonia index • Vocal cord augmentation • 
Thyroplasty 

Introduction 

The treatment of unilateral vocal cord paralysis has a 
long history, marked by technical innovations and 
improvements. These methods typically use endo-
scopic injection or implants to augment the volume of 
the affected vocal fold. The first known treatment, 
reported by Brunnings [4] in 1911, was paraffin injec-
tion. The first thyroplasty medializing the paralysed 
vocal cord was performed by Payr in 1915; here, a carti-
lage door-flap was created from the thyroid ala to 
obtain better voice quality [22]. In 1955 Arnold 
injected cartilage paste [1], and later Teflon into the 
vocal cord [2]. In the 1960s and 1970s, new methods 
included bone paste injection [11], silicone implants 
[24], Hydron gel rod implants [16], and Gelfoam paste 
injection [25]. In the 1980s and 1990s, Zyderm collagen 
[7], G A X collagen [23], and autologous fat [3] were 
used in endoscopic injections. Bioplastique injections 
were pioneered in 1993 [12,26]. 

In the 1970s, Isshiki systematized and developed the 
use of the external medialization by Payr [13]. Later he 
modified his original technique, and achieved safer and 
better results [14]. In 1982 autogenous cartilage was 
used as an implant [15]. Many other methods were 
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54.9 years (range 22-79 years). Both externa l and 
endoscopic operat ions were per formed [17]. 

Endoscopic methods were used on 34 pat ients . W e 
injected Teflon in six pat ients before o the r mater ia ls 
were available for augmenta t ion . Materials used later 
included collagen (1 pat ient) , Bioplastique (3 pat ients) 
(Fig. l a , b), and autologous fat (24 pa t ien ts ) (Fig. 2a, 
b). T h e endoscopic augmentat ions were p e r f o r m e d 
under general anesthesia with high-frequency jet venti-
lation (HFJV) . H F J V uses a high-pressure oxygen gas 
jet del ivered into a 3 m m diameter endot racheal cathe-
ter at low tidal volumes at supraphysiological f r equen-
cies. The expiration phase is passive. T h e mechanism 
of gas exchange is very similar to conventional venti la-
tion; however, H F J V provides the surgeons with ade-
qua te space to pe r fo rm the procedure as well as 
allowing the degree of vocal cord medialization to be 
checked. 

W e pe r fo rmed external methods on 27 pat ients: 10 
opera t ions using the technique pioneered by Isshiki, 
and 17 opera t ions using Friedrich's techniques 

Fig. 2 a Paralysed right vocal cord, b Paralysed right vocal cord 
a f te r l ipoaugmentat ion 

introduced for ex te rna l medialization during the 1980s 
and 1990s [5, 6 ,18-21] , 

Friedrich [9, 10] developed a t i tanium implant , 
which has b e c o m e an effective method to t reat vocal 
cord paralysis. O u r a im was to obtain objective evalua-
tion of the voice b e f o r e and af ter endoscopic augmen-
tation and thyroplas ty in pat ients suffering f r o m 
unilateral vocal cord paralysis. W e wished to compare 
the effectiveness of l ipoaugmenta t ion and thyroplasty 
according to Fr iedr ich. 

Patients and methods 

Between J a n u a r y 1989 and Oc tober 2005, 61 pat ients 
were opera ted on d u e to insufficient glottic closure 
based on uni lateral vocal cord paralysis. The re were 40 
female and 21 male pat ients . The average age was 

Fig. 1 a Paralysed left vocal cord, b Paralysed left vocal cord af-
ter augmenta t ion with Bioplas t ique 
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Fig. 3 a - d Four phases of thyroplasty according to the technique of Friedrich 

(Fig. 3a-d) . W e p e r f o r m e d these operat ions under 
local anesthesia, allowing us to check the improvement 
of the pat ient ' s voice during the procedure . 

To evaluate the results, we used the dysphonia index 
developed by Friedrich [8-10]. This index assesses 
hoarseness, voice range profile, vocal intensity range, 
voice pitch range, phona t ion t ime, and communicat ive 
impai rment (Table 1). 

Every p a r a m e t e r was ra ted on a scale of 0-3. 
Hoarseness was ra ted by R B H (roughness, breathi-
ness, hoarseness) system, as de te rmined by the phonia-
trician. Voice pitch range and vocal intensity range 
were measured by voice range profile measurement . 
Voice pitch range was measured by half tones. Vocal 
intensity range was measured by decibel. Phonat ion 
time was measured by secundum (how long the pat ient 
could sustain an O sound af te r inhaling). T h e commu-
nicative impai rment p a r a m e t e r was de termined by the 
pat ient . The dysphonia index score was the calculated 
mean value. 

Table 1 Calculat ion of the dysphonia index 

0 1 2 3 

Hoarseness ( R B H system) 0 1 2 3 
Voice pitch range (ST) > 24 24-18 17-12 < 1 2 
Vocal intensity range (dB) > 45 45-35 34-25 < 2 5 
Phonat ion t ime (s) > 15 15-11 10-7 < 7 
Communica t ive impa i rment 0 1 2 3 
Dysphonia index 0 1 2 3 

Results 

In all patients, incomplete glottic closure was reduced 
or el iminated, generally af ter the first in tervent ion. 
With fat augmentat ion, the patients ' voices improved; 
in th ree cases the opera t ion had to be r epea ted to 
achieve the desired result. In the case of one pat ient , 
who underwent fat augmenta t ion twice, t he quality of 
the voice improved, but not sufficiently so that an addi-
tional thyroplasty was necessary. For one pat ient , in 
addit ion to the thyroplasty, we had to p e r f o r m an addi-
tional fat augmentat ion. In one patient, the t i tanium 
implant had to be removed 4 years after p l acemen t due 
to an abscess of the neck. 

T h e pre- and postoperat ive da ta were eva lua ted and 
compared to 25 patients. There were 15 fa t augmenta -
tions, and 10 thyroplasties per formed according to the 
me thods of Friedrich. 

T h e improvement of voice function was significant 
in bo th groups. The dysphonia index decreased in 
every case. T h e average dysphonia index decreased 
f r o m 2.47 preoperat ively to 1.18 postoperat ively. 

For statistics, we used the two-sample i ndependen t t 
test (at 0.05 level). The results for the dysphonia index 
are given in Table 2. The improvement was significant 
for bo th methods (implant and l ipoaugmenta t ion) . 
W h e n we separate the parameters (Table 3), voice 
pitch range is the only pa rame te r that did not improve 
significantly, an effect seen in previous s tudies [9]. W e 
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Table 2 Statistical analysis of the improvement of the dysphonia index 

No. Mean Standard Difference t P value 
deviation of mean 

All Pre 25 2.472 0.500 1.296 8.813 < 0.0001 
Post 25 1.176 0.540 

Lipoaugmentation Pre 15 2.507 0.795 1.4 10.33 <0.0001 
Post 15 1.107 0.863 

Titanium implant Pre 10 2.42 0.810 1.14 6.147 <0.0001 
Post 10 1.28 1.031 

Table 3 Statistical analysis of every parameter in the dysphonia index 

No. Mean Standard 
deviation 

Difference 
of mean 

t P value 

Hoarseness All Pre 25 2.76 0.597 1.92 10.54 < 0.0001 
Post 25 0.84 0.688 

Lipo. Pre 15 2.733 0.704 2.067 9.347 < 0.0001 
Post 15 0.667 0.488 

Titan. Pre 10 2.8 0.422 1.7 5.532 < 0.0001 
Post 10 1.1 0.876 

Pitch range All Pre 25 2.16 0.898 0.2 0.862 0.393 
Post 25 1.96 0.735 

Lipo. Pre 15 2.067 0.884 0.267 0.928 0.361 
Post 15 1.8 0.676 

Titan. Pre 10 2.3 0.949 0.1 0.256 0.8 
Post 10 2.2 0.789 

Intensity range Ail Pre 25 2.04 0.840 0.920 4.009 0.0002 
Post 25 1.12 0.781 

Lipo. Pre 15 2.133 0.743 0.867 3.389 0.0044 
Post 15 1.267 0.799 

Titan. Pre 10 1.9 0.994 1.0 3.873 0.0038 
Post 10 0.9 0.738 

Phonation time All Pre 25 2.84 0.473 1.44 5.932 < 0.0001 
Post 25 1.4 1.118 

Lipo. Pre 15 2.8 0.561 1.6 5.347 < 0.0001 
Post 15 1.2 1.014 

Titan. Pre 10 2.9 0.316 1.2 2.939 0.0088 
Post 10 1.7 1.252 

Communicative impairment All Pre 25 2.56 0.821 2 9.549 < 0.0001 
Post 25 0.56 0.651 

Lipo. Pre 15 2.8 0.775 2.2 7.97 < 0.0001 
Post 15 0.6 0.737 

Titan. Pre 10 2.2 0.789 1.7 5.667 < 0.0001 
Post 10 0.5 0.527 

Lipo Fat augmentation, Titan titanium implantation 

Table 4 Statistical compari-
son of lipoaugmentation and 
titanium implantation 

Lipoaugmentation 5 1.4 0.821 0.260 0.553 0.596 
Titanium implantation 5 1.14 0.658 

No. Mean Standard Difference T P value 
deviation of mean 

also asked whether there were any other statistically 
significant differences between the two methods by 
comparing (the difference for) every parameter 

(Table 4), but found no differences. The stroboscopic 
findings improved as well: glottic closure was perfect, 
and the vibration of the vocal cords approached the 
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normal level. In some cases hyperfunction was 
detected; these cases needed postoperative phoniatric 
management. 

Discussion 

We found that both endoscopic methods and thyropl-
asty can be used to successfully treat unilateral vocal 
cord paralysis. For cases involving larger gaps, we 
generally preferred the external procedures, and for 
smaller gaps, endoscopic methods. This was not 
always the case; in some instances we planned an 
endoscopic procedure, but had to perform an external 
operation when general anesthesia was contraindi-
cated or if there was some anatomical anomaly on the 
cervical vertebral spine of the patient. In other 
instances, for example, when the patient was uncoop-
erative or too anxious to undergo the operation under 
local anesthesia, we instead used an endoscopic 
method. 

We found that when performing thyroplasties 
using the techniques repor ted by Isshiki or Friedrich, 
overcorrection is recommended. Af te r listening to the 
voice of the patient, and obtaining an optimal result, 
we can medialize the vocal cord 1 mm more. This is 
important, because there is always some edema dur-
ing surgery. If we do not overcorrect, a small gap will 
result after the edema is eliminated. We want to 
emphasize that the preservation of the inner peri-
chondrium of the thyroid cartilage is very important. 
We recommend that one proceed very carefully and 
cautiously, otherwise hemorrhage may develop, and 
in performing hemostasis, the coagulation may dam-
age the structure. 

For lipoaugmentation, we preferred to inject autolo-
gous fat, due to its low cost. Compared to Bioplastique, 
which is very expensive, the patient's own fat costs less; 
however, injecting and overfilling with Bioplastique is 
much easier due to its glue-like effect. If we do not 
withdraw the needle immediately after the injection, 
the material will not come out through the stitching 
canal. 

The postoperative data are significantly better than 
the preoperative data. The only parameter that was not 
improved significantly was the voice pitch range. There 
was no statistical difference between the two methods. 
The insufficient glottic closure was remedied in every 
case, and we were able to optimize the subglottic pres-
sure and the glottic resistence, as well as the vibration 
of the vocal cords. 

In conclusion, the dysphonia index is an important, 
useful way to measure and document the success of 

phonosurgical operations. In some individuals, a care-
ful selection of methods and combination of techniques 
is necessary to obtain a successful result. 
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ABSTRACT 

Dysphagia is defined as difficulty in swallowing of food and liquids, 
caused by abnormalities of function of muscles and nerves as well as by 
damage of structures of the oral cavity, pharynx, larynx and oesophagus. 
Patients suffering from dysphagia often are unable to swallow food or 
liquids of certain physical/rheological properties. Viscosity is a 
fundamental rheological property both of the foods used for feeding, and 
the for test foods applied in endoscopic and X-ray swallowing studies. 
The aim of this study was to determine the viscosities of the test foods as 
well as those of foods used for feeding in order to compare and 
standardize them. We prepared an increasingly concentrated series of the 
test foods (jelly, pudding, puree, mush) by adding thickening substance 
(Resource Thicken Up® (Novartis) made of cornstarch) to water, and then 
determined the viscosities. We also measured the viscosities of 
commercially available foods, self-prepared foods of different thickness, 
and foods with known formulas. From these results we could identify the 
food formula that corresponded to the test bolus that could be swallowed 
by the patient without aspiration in the course of a video-endoscopic or 
X-ray swallowing study. The measurements were taken with a dynamic 
shear rheometer (UDS200). 
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INTRODUCTION 

The oropharyngeal dysphagia is a disorder of the oral food preparation 
and its oral, pharyngeal and oesophageal transport. Various neurological 
and oncological diseases play role in its development. The most 
dangerous consequence of dysphagia is the aspiration, when the 
food/liquid gets into the trachea and pneumonia induced by the frequent 
aspiration. The object of dietetics is to set the adequate rheological 
properties, temperature, flavour and energy content of the food to be 
swallowed down safely (4,5,6). There are two methods used to follow up 
the process of swallowing and the path of the food bolus: Video-
endoscopic swallowing studies, which can be used to determine with what 
swallowing technique, in what posture, and what consistency and amount 
of bolus can be swallowed by the patient without aspiration, plays an 
important role in the diagnostics of dysphagia (1,2). Similarly, in X-ray 
swallowing studies, we track the path of contrast materials of different 
consistencies and determine which consistency patient can swallow 
without difficulty (1). The oral feeding is only possible after test 
swallowing without aspiration. 
In the clinical practice, the consistency of the food to be prescribed for the 
feeding of the patient was determined by such swallowing tests. The food 
jelly, pudding, puree or mush prepared individually and many times by 
different recipes always deviated from the test bolus causing uncertainties 
in the judgement of the results of the swallowing tests. For this reason, the 
standardisation of the viscosities of the test bolus, X-ray contrast medium 
and the foods themselves seemed to be necessary. When preparing the 
foods, the energy content, the presence of nutritive and the liquid content 
were considered. 

MATERIALS AND METHODS 

Steps of the procedure: 
1. Standardization of the test food series or X-ray contrast medium 
according to their viscosity. 
2. Assigning commonly consumed foods to these standard test 
food/contrast material series on the basis of matching viscosities. 
3. Determining the nutrient, energy, and fluid contents of the foods for 
which we specified the viscosity, and including these data in the food 
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formulas to allow for their preparation either at the hospital or at home to 
specific standards. 
From the list of rheological parameters of foods we chose the 
determination of viscosity since it best describes the property flow 
characteristic of materials concerning the swallowing process (3). 
Viscosity, or internal friction, describes an internal movement in flowing 
bodies (media), effected by the shear force (parallel to the direction of 
movement), and is a material constant depending on temperature and 
pressure. Its units are described as Pa.s. [ 1 centiPoise (1 cP)=lmPas ] and 
it can be measured by a viscometer. 
The measurements were performed using a dynamic shear rheometer 
(UDS200) and a PP50 plate/plate measurement system (Physica / Anton 
Paar GmbH., Graz, Austria). We considered it important to determine the 
viscosity of foods served both warm and cold, thus measurements were 
taken at 40°C and at 20°C or room temperature. In the course of the 
studies, 30 values were obtained for each material. Measurements were 
repeated three times (90 values). The duration of each measurement was 
the same (10 sec). The viscosity was plotted against the shear rate (flow 
curve). Test foods administered in video-endoscopic swallowing studies 
should be used immediately after preparation since the viscosity values 
may change over time (we observed this phenomenon in our 
measurements). This also applies to contrast media (Telebrix®) thickened 
with Resource Chicken Up® and used in X-ray swallowing studies. We 
prepared an increasingly concentrated series of the test foods 0e"y> 
pudding, puree, mush in several variations of viscosity /3,3 g/ 100cm3-5 
g/ 100 cm3 -6.6 g/ 100cm3-7.5 g/ 100cm3-10 g/100 cm3-15 g/ 100cm3-20 
g/ 100cm3/ by adding Resource Thicken Up® (Novartis) made of 
cornstarch to water. 
Corresponding to everyday foods, we chose foods of gel, pudding, puree 
and mush consistency from hospital menus. Viscosities of a total of 5 cold 
and 15 warm foods were measured. The foods were prepared by qualified 
dieticians according to accurately specified (g, cm3) food formulas. 
Flow curves (rheograms) were prepared from the viscosity readings of the 
test foods, the X-ray contrast media, and the real foods. The viscosity was 
plotted against the shear rate on a decimal logarithmic graph. We matched 
the rheograms of the test food or X-ray contrast medium of various 
consistencies with the rheogram of the food with the closest values. The 
rheograms were created by the Microsoft Office Excel 2007 software. 
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* Carrot pu ree 

—•— Po t a t o pu ree 

G r e e n b e a n p u r e e 

Broccoli p u r ee 

1 5 % T e l e b r i x 

1 0 % Telebrix 

— — 6 . 6 6 % R e s 

— w — 7 . 5 % R e s 

— « — 1 0 % R e s 

— m — . 1 5 % R e s 

Figure 1 
Rheograms (flow curves) of test food (6.6 g/ lOOcnT -15 g/ 100cm3), 

contrast medium (5 g/ 100cm3-10 g/ 100cm3s Telebrix) 
and vegetable puree (carrot, potato, green bean, broccoli) 
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Analysis and matching of the rheograms were performed by determining 
the minimal distance of each plot of the graphs to those of the other 
graphs using the comprehensive R Archive Network statistical software 
version 2.4.0. 

RESULTS AND DISCUSSION 

Based on comparative viscosity measurements, the foods used to the 
swallowing tests (endoscopy, swallowing X-ray test), the standardised 
bolus and the usual cold and warm foods were determined and assigned to 
each other. 
Hereafter, the individual results of the measurements will not be detailed; 
instead, the viscosity curves of the test food Resource Thicken Up® (6.6 
g/ 100cm3 -15 g/ 100cm3), Telebrix (5 g/ 100cm3-10 g/ 100cm3) and the 
vegetable purées of comparable viscosity will be shown. 
In the left column of Table 1 the test foods (la) and contrast medium (lb) 
are indicated. In the right side of the Table 1 are the real foods in the same 
row which correspond to the test foods and contrast medium. 

CONCLUSION 

Determining a diet, which beyond the appropriate fluid, energy and 
nutrient content, also involves such rheological properties that allow for 
oral feeding without aspiration, is a key element in the management of 
oropharyngeal dysphagia. 
We also deal with food properties in a phase of swallowing therapy in 
order to find out what types of foods can be swallowed without aspiration, 
and contain the appropriate amount of energy, nutrients and fluid to 
provide an optimal continuous oral feeding regimen for the patient. 
We specified and matched the standardized boluses used in swallowing 
studies with everyday cold and warm foods on the basis of comparative 
measurements of their viscosities. Using the same method of 
measurement, by the identity or very close similarity of the curves 
obtained, the real food to be assigned to the test food was specified. 
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Table 1 
Comparison of the test foods and real foods (la) and contrast medium and 
real foods (lb) on the basis of their viscosity 

la 

Test food % 
Test food g/100cm3 

(20°C) 
Foods 

3.3 g/100cm 3 peach puree(40°C) 
3.3 g/100cm 3 

Danone® kephir warm(40°C) 
3.3 g/100cm 3 

Danone® kephir cold(20°C) 

5 g/100 cm3 broccoli puree, warm and cold(40°C 
and 20°C) 

5 g/100 cm3 

fruit jelly warm Dini(40°C) 

6.6 g/100cm3 
vegetable soup(40°C) 

6.6 g/100cm3 green pea puree(40°C) 6.6 g/100cm3 

peach jelly(20°C) 
6.6 g/100cm3 

Danette® pudding cold(20°C) 
7.5 g/100cm 3 carrot puree (40°C), cold vanilla 

pudding(20°C) 

10 g/100 cm3 potato 
flakes+water+Nutridrink®+broccoli 

pure(40°C) 

15 g/100cm 3 potato flakes+water(40°C) 
15 g/100cm 3 

potato flakes+water+Nutridrink®(40°C) 
15 g/100cm 3 

potato flakes+milk(40°C) 

20 g/100cm 3 corn mush(40°C) 
20 g/100cm 3 

potato puree+water(40°C) 
20 g/100cm 3 

potato puree+milk(40°C) 

lb 

Contrast medium and 
Resource® g / cm3(20°C) 

Foods 

10 g/100 cm3 Telebrix® potato pur6e(40°C) 

5 g/100 cm3 Telebrix® 
Danette® vanilla pudding warm, (40°C)Resource® 

6,6 g/100cm 3 (20°C) 
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Our foregoing clinical experience shows a successful switch to oral 
feeding by serving foods prepared in this way with a known viscosity as 
well as caloric, nutrient and fluid content. Food formulas will be made 
available to hospital kitchen staffs and patients in order to widely ensure 
patients a proper oral feeding both at the hospital and at home. We intend 
to assess the results of feeding at hospitals and at home by conducting a 
questionnaire survey in the future. (The known caloric, nutrient and fluid 
content of formulas available upon request). 
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In order to ensure the safety of food, it is necessary to consider all aspects 
of the food chain from the primary production through the harvesting and 

Journal of Food Physics 2008 



138 

storage to the processing and sales and supply of food to the consumer. 
The main contemporary tendencies in fast screening of food contaminants 
and residues are discussed. The main steps of laboratory analysis are 
mentioned. Besides laboratory available methods for precise and relevant 
analysis, some practical approaches are presented for early detection of 
contaminants as immunoassay in different formats. Their advantages and 
disadvantages comparing to the traditional instrumental methods are 
outlined. 

Sources of chemical contamination of plant foodstuffs 
Food is an essential ingredient to life, and access to food is often limiting 
factor in the size of a given population. Many substances are used to grow 
the quantity and quality of food needed the human population. Many of 
the agrochemicals are pesticides (e.g. herbicides, insecticides, fungicides, 
acaricides, fumigants) that may appear as residues in the food. Other type 
of agrochemicals that may appear as residues in animal-derived foods are 
veterinary drugs (e.g. antibiotics, growth promotants, and hormones). 
Different types of environmental contaminants (e.g. polyhalogenated 
hydrocarbons, polycyclic aromatic hydrocarbons, organometallics) can 
appear in food through their unintentional exposure to the food through 
air, soil, or water. Food may also be contaminated by toxins from various 
microorganisms, such as bacteria or fungi (e.g. mycotoxins) or natural 
toxins already present in the food or that arise from spoilage. Packing 
components (e.g. styrenes, phthalates) can also leach into food 
unintentionally. In addition, chemical preservatives and synthetic 
antioxidants may be added after harvest or during processing of the food 
to extend storage time or shelf-life of food products. Other chemical 
additives (such as dyes, emulsifiers, sweeteners, synthetic flavor 
compounds, and taste enhancer) may be added to the food to make it 
appear better to the consumer or to alter its taste or texture. 
All these types of additives and contaminants are regulated by 
government agencies worldwide. The only way to know which chemicals 
and how much of them are in food is through chemical analysis. Without 
doubt, more than millions analyses of food contaminants and additives are 
conducted worldwide per year by industry, government, academic, and 
contract laboratories. It is necessary to increase their throughput by 
development of fast and reliable analytical methods. 
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Az onkológiai kezelések célja a daganat eltávolítása mellett a funkciók lehetséges megtartása. Ennek el-
lenére vitális (nyelés) és kommunikatív (fonáció, artikuláció) funkciók sérülhetnek. A funkciózavarok 
közül kiemelkedő jelentőségű a nyelészavarok kezelése, hiszen a nyelésfunkció sérse életvesülézélyes szö-
vődményekkel járhat: aspirációi pneumonia (akár a nyál félrenyelése miatt), dehydratio, malnutritio, és 
szociális izoláció. A lézió helye szerint megkülönböztetünk oropharyngeal és oesophagealis dysphagiát. 
A félrenyelés létrejöhet pre-, intra- és posztdeglutitív módon, azaz a nyelési reflex kiváltódása előtt, a 
nyelési aktus alatt és után. A félrenyelés nem jár mindig köhögéssel, ez az ún. silent aspiration, azaz 
csendes félrenyelés. Ez jellemző a neurogén dysphagiákra, de a garat-gégetumorok kezelését követően ki-
alakuló ún. strukturális dysphagia (a tumorterápiák során a nyelésben résztvevő struktúrák károsodása 
okozta nyelészavar) esetén is előfordulhat. Az elveszett szükségszerű funkció (nyelés, beszéd) pótlására 
különböző lehetőségek vannak afoniátriai rehabilitáció keretében. A nyelésrehabilitáció lehetőségei (ka-
uzális, kompenzatorikus és adaptációs eljárások) és az artikulációs gyakorlatok illetve póthangképzés 
kialakítása nagyban javítja a beteg életminőségét, visszailleszkedését a családba, társadalomba. M a g y a r 
Onkológ ia 52: - 2008 

Kulcsszavak: A r t i ku l ác ió s gyakor la tok , é le tminőség , foniát r ia , nyelés terápia , rehabil i táció 

The aim of treating head and neck cancer is to eliminate the tumor and save functions as much as pos-
sible. Despite all efforts the vital (swallowing) and communicative (phonation, articulation) functions 
can be injured. The treatment of dysphagia is the most important in the rehabilitation, because it can lead 
to fatal complications: aspiration pneumonia (for example aspiration of saliva), dehydration, malnutri-
tion. According to the localization of the lesion we distinguish oropharyngeal and esophageal dysphagia. 
The aspiration may be pre-, intra- and postdeglutitory. The aspiration without coughing is called silent 
aspiration which is mainly seen in neurogenic dysphagia, but can also happen in head and neck cancer 
patients. There are different possibilities to compensate the failing functions in the phoniatric rehabilita-
tion. The swallowing therapy includes causal, compensatory and dietary strategies. In addition to the 
swallowing therapy the treatment of communicative dysfunctions with articulation exercises will also 
improve the quality of life of the patients. Mészá ros K, Kásler M, R e m e n á r É. Swal lowing a n d 
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BEVEZETÉS 

A rehabil itáció célja b á r m i l y e n okból kialakult fogya-
tékosság k ö v e t k e z t é b e n kialakult funkc iózavar m e g -
szünte té se v a g y a z á l lapot javítása. Ha a károsodás t 
szenvedet t e g y é n n e m kap segédeszköz t , n e m tanítjuk 
m e g k o m p e n z á l ó m e c h a n i z m u s o k r a , rokkanttá válik. 
A rehabil itáció a rokkanttá vá lás megakadá lyozását 
célozza. A d a g a n a t o s be tegek rehabilitációját nehezí t i 
a „rákos v a g y o k " d i a g n ó z i s p s z i c h é s terhe is, p e d i g a 
s ikeres rehabi l i tác ióhoz a b e t e g aktív részvéte le szük-
séges . 

A z onko lóg ia i rehabil i tációs teamet a kezelő o r v o s 
mel let t spec iá l i san képzett rehabil i tációs s zakorvos , 
n e u r o l ó g u s , fájdalomcsi l lapítás-szakember, foniáter, 
p s z i c h o l ó g u s , ápoló, dietet ikus , g y ó g y t o r n á s z , s zoc iá -
l is m u n k á s , betegsegítők, sorstársak, le lkész é s a csa lád 
alkotja. 

A fej-nyaki tumorok s z á m á n a k n ö v e k e d é s e i l l e tve 
e z e k sebész i (kiterjesztett szájüregi-, garat-, g é g e t u m o r -
sebészet ) ill. radioterápiás keze lése utáni ál lapotok m a -
g u k után vonják a k ö v e t k e z m é n y e s funkc iózavarok (ar-
t ikuláció- , fonác ió- ill. nyelészavar) keze lésének szük-
séges ségé t , annak ellenére, h o g y az onkoterápia ( m i n d 
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a sebészi, mind a non-invazív) törekszik a funkciók 
megkímélésére (9, 10). Ennek a magyarázata az, hogy 
a betegség ill. a kezelés több olyan régiót érint, mely 
az életfontosságú (nyelési funkcióban) és humán 
funkcióban (fonáció, artikuláció, röviden verbális 
kommunikácó) aktívan vesz részt. Ezek sérülései az 
életminőség nagyfokú romlásához vezetnek, hiszen 
a fej-nyaki rák kezelése és lefolyása során a betegek 
beilleszkedési problémáit legtöbbször a megváltozott 
étkezési szokások, a nehézkes nyelés, köhögés miatt a 
társaságban történő étkezés lehetetlensége, és a kom-
munikáció zavara okozza a beszédkészség elvesztése 
(pl. gégeeltávolítás), ill. a beszéd érthetőségének csök-
kenése miatt. 

A funkciózavarok kezelése, rehabilitálása komplex 
és aktív team-munkát igényel. A kezelés célja a fizio-
lógiás viszonyokat minél inkább megközelítő funkciók 
helyreállítása, a nyelészavar és az egyidejűleg gyakran 
károsodott artikuláció, fonáció korrigálása. 

NYELESZAVAROK 

A funkciózavarok közül kiemelkedő jelentőségű a 
nyelészavarok kezelése, hiszen a nyelésfunkció sérü-
lése életveszélyes szövődményekkel járhat: aspirációs 
pneumonia (akár a nyál félrenyelése miatt), dehyd-
ratio, malnutritio és szociális izoláció (1). A lézió he-
lye szerint megkülönböztetünk oropharyngealis és 
oesophagealis dysphagiát. A félrenyelés létrejöhet 
pre-, intra- és posztdeglutitív módon, azaz a nyelési 
reflex kiváltódása előtt, a nyelési aktus alatt és után. A 
félrenyelés nem jár mindig köhögéssel, ez az ún. silent 
aspiration, azaz a csendes félrenyelés. Ez jellemző a 
neurogén dysphagiákra, de a garat-gégetumorok ke-
zelését követően kialakuló ún. strukturális dysphagia 
(a tumorterápiák során a nyelésben résztvevő struk-
túrák károsodása okozta nyelészavar) esetén is előfor-
dulhat (2). 

A NYELÉS FIZIOLÓGIÁJA (4) 

A nyelésnek 4 fázisát különítjük el. 
1. Orális előkészítő fázisban történik a harapás, a rágás. 

Időtartama egyéni. Itt történik a táplálék felaprítása 
és a nyállal történő összekeveredése, majd a bólus, a 
nyelésre alkalmas méretű, nyállal összekevert, felap-
rított étel előkészítése. Harapás után az ajkak záród-
nak, megfelelő tónus jön létre a buccán, a pofaizom-
zatban. Az állkapocs a fogakkal rotáló rágó mozgást 
végez, a lapátoló nyelvmozgás során a felaprított falat 
összekeveredik a nyállal. 

2. Az orális transzport fázis 1-1,5 másodpercet vesz 
igénybe. Ebben a fázisban történik a bólus hátrajutta-
tása a szájban a nyelési reflex kiváltódásáig. A bólus 
a nyelvhátra kerül, majd a nyelvháton a nyelv hátra 
irányuló hullámzó mozgása és a szájpadhoz prése-
lődése következtében hátra jut a garatba. A garatban 

eközben negatív nyomás jön létre, ami a hátra irá-
nyuló transzportot megkönnyíti. Mikor a bólus eléri 
az elülső garatívet, kiváltódik a nyelési reflex. 

3. A pharyngealis fázis időtartama 1 másodperc. Ez a 
fázis a nyelési reflex kiváltódása után kezdődik és 
reflexszerűen megy végbe. A nyelési reflex kiváltó-
dásával egyidejűleg kialakul a légutak többszörös 
védelme. A felső oesophagus-szájadék megnyílik, a 
bólus a nyelőcsőbe kerül. 

4. Oesophagealis fázis átlagos ideje 4-20 másodperc. A 
perisztaltikus hullámok végighaladnak a nyelőcsö-
vön, és a bólus végül bejut a gyomorba. 

A oropharyngealis dysphagia definiciója: Dysphagia 
fogalma alatt a táplálék orális előkészítésének illetve 
orális, pharyngealis és oesophagealis transzportjának 
zavarát értjük. A kórházi betegek 13-15%-a, a króniku-
san ápolásra szorulók 50-60%-a szenved nyelési zavar-
ban (3). 

A DYSPHAGIA DIAGNOSZTIKAJA 

A nyelésvizsgálat alapeleme a videoendoscoppal kont-
rollált, többszínű festéssel és változó ételviszkozitás 
alkalmazásával végzett nyelési vizsgálat. Célja az aspi-
rációs veszély nélkül lenyelhető, megfelelő viszkozitá-
sú, megfelelő hőmérsékletű, megfelelő nagyságú étel-
bólus meghatározása és az anatómiai adottságoknak, 
a szenzóriumnak és a motorúimnak megfelelő nyelési 
technika megtalálása (7). Ez a - következményeiben vi-
tális jelentőségű - vizsgálat a különböző viszkozitású 
(esetleg hőmérsékletű) próbaétel színének szisztemati-
kus változtatásával érhető el. A vizsgálat elvégezhető 
transnasalisan flexibilis optikával és transoralis merev 
lupenlaryngoscopia segítségével. A nyelés lezajlása 
után látható, hogy a színezett próbabólus mely struktú-
rákat festette meg, van-e retenció, történt-e penetráció, 
aspiráció. 

Az endoscopos diagnosztikus eljárás szükség szerint 
kiegészítendő a különböző konzisztenciájú, felszívódó 
kontrasztanyaggal végzett nyelési röntgenvizsgálattal, 
mely információt ad az endoscoppal már nem belátha-
tó terület, a felső oesophagus sphinchter és a nyelőcső 
működéséről. Megítélhető az aspirátum mennyisége, 
de nem látható a nyálaspiráció, nyálpangás. 

Ezekkel a vizsgálatokkal tisztázható, hogy a félrenye-
lés pre-, intra- vagy posztdeglutitív fázisban, azaz a nye-
lési reflex kiváltódása előtt, alatt vagy után jött létre. 

A fenti vizsgálattal megállapítható, hogy a beteg szá-
jon át táplálható-e, és meghatározható a terápia. 

A DYSPHAGIA KEZELESE 

A dysphagia kezelését Böhme (4) foglalja össze. Loge-
mann (11) kompenzatorikus és terápiás stratégiákat is-
mertet. Kompenzatorikus stratégiák: tartásváltoztatá-
sok, a szenzoros input erősítése, a táplálék konziszten-
ciájának változtatása, a táplálékfelvétel volumenének 
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és gyorsaságának modifikációja, orális protézis hasz-
nálata. Terápiás stratégiák: ajak, nyelv, gége mozgását 
célzó gyakorlatok, termális-taktilis stimuláció, nyelés-
manőverek. Martin indirekt (pl. a család tanáccsal tör-
ténő ellátása, diétás tanácsok) és direkt metódusokról 
(pl. szenzoros stimuláció, kompenzatorikus tartástech-
nikák, nyelésmanőverek) számol be (4). Bartolome (1) 
metodikus felosztása a következő (a továbbiakban ezt 
taglaljuk): kauzális terápia, kompenzatorikus kezelés, 
adaptációs metódusok. 

Kauyális terápia 

A kauzális terápia a károsodott funkció indirekt és di-
rekt javítását, helyreállítását szolgálja. Ide tartozik: a 
termális-taktilis stimuláció, az ajak, nyelv, gége mozgá-
sát célzó gyakorlatok (14,16). 

KOMPENZATORIKUS MÓDSZER (5) 

A hibás működés megkerülésére a fiziológiás nyelésnél 
nem szokásos fej- és testtartást alakítunk ki, így aspirá-
ciómentesen nyel a beteg. A különféle nyeléstechnikák 
a légutakat védik a légutak különböző szintű (glotti-
kus, szupraglottikus) elzárásával, másrészt a bólus nye-
lőcsőbe történő transzportját segítik elő. A következő 
nyelésmanőverek ismertek: 

Erőteljes nyelés: akaratlagos erőteljes nyeléssel a 
nyelvgyök a garathoz préselődik. 

Szupraglottikus nyelés: első lépés belégzés után, a 
légzés visszatartása, majd erőteljes nyelés, utána krá-
kogás illetve köhögés, ezután utánanyelés történik, 
végül ezt követi a ki- illetve belégzés. A szupraglotti-
kus struktúrák zárása illetve a köhögés biztosítják a 
légutak védelmét. 

Szuper-szupraglottikus nyelés: a légzés visszatartá-
sa után erőteljes préselés (akár a hasprés segíti) zárja a 
glottikus-szupraglottikus struktúrákat és segíti a bólus 
terelését a nyelés során. 

Mendelsohn-manőver: lényege a gége magas pozí-
cióban tartása, ezzel a felső oesophagus sphincter nyi-
tása jön létre, egyben a gégeemelő izmok erősítését is 
segíti. 

Rendszeres, gyakori krákogás és nyelés: a nye-
lésfrekvencia tudatos fokozása és a gége „tisztítása" 
(clearence) a nyáltúlfolyás, nyálaspiráció megakadá-
lyozására. 

Adaptációs eljárások alatt eszközök használatát ért-
jük, pl. orális protézisek használata. 

Ide tartozik a dietetika tárgyköre is (8, 13). A keze-
lés során fontos az ápolószemélyzet és a hozzátartozók 
felvilágosítása: ehet-e, mit és hogyan ehet a beteg. A 
kezelés alatt a beteg táplálkozása tápszonda vagy per-
kután endoszkópos gasztrosztóma (PEG) segítségével 
szükséges, ameddig per os nem táplálható biztonsá-
gosan és a megfelelő folyadék és kalória bevitele nem 
biztosítható. 

AZ ONKOLOGIAI KEZELESEK 
KÖVETKEZMÉNYEI A NYELÉS-

ÉS BESZÉDFUNKCIÓRA 

A sebészi beavatkozások, különböző reSzekciók 
következményei (17) 

Az ajak, nyelv, szájfenék, mandíbula (részleges) el-
távolítása után az oralis bóluskontroll, a bólus előké-
szítése, a szájban megtartása, formálása, továbbítása, 
a szájban levő ételmaradékok eltávolítása (clearence) 
érintett. Az oralis bóluskontroll léziója predeglutitív as-
pirációt okozhat. Érintettek lehetnek a bilabialis (p, b), 
alveolaris (t, d, 1), zár-réshangok (z, c, s, sz, cs, zs), a late-
ralis (1) és tremuláns (r). Kezelés: állkapocs-mobilizáló 
gyakorlatok, elülső artikulációs terület gyakorlatai (bi-
labialis, alveoláris, zár-réshangok, lateralis, tremuláns). 
Rágózacskó alkalmazása a rágómozgások javítására. 
Az aspiráció elkerülésére kompenzatorikus eljárások 
közül fejbillentés és szupraglottikus nyeléstechnika be-
gyakorlása javasolt. 

A teljes nyelveltávolítás súlyosan károsítja a nye-
lésfunkciót és a beszédet egyaránt. A bólus formálása, 
továbbítása lézióján kívül a gégeeleváció, a nyelőcsőbe-
menet nyitása is károsodik pre- és posztdeglutitív as-
pirációt okozva. Kezelés: fejtartás-változtatások közül a 
fej ép oldalra billentése az oralis bóluspassage javításá-
ra. A nyelésmanőverek közül Mendelsohn-manőver és 
szuper-szupraglottikus nyelés az aspiráció megakadá-
lyozása céljából. Táplálkozás során az ételnek a nyelven 
„hátra" helyezése történhet, fecskendő is használható 
ebből a célból. Pépes konzisztenciájú, kis bólusvolumen 
adása javasolt. Az artikulációs gyakorlatok rendszeres 
végzése javítja a beszédfunkciót. 

Garat, nyelvgyök daganatai műtéte után felléphet 
félrenyelés (predeglutitív aspiráció). Garatreszekció 
következtében a pharyngealis kontrakció károsodik, 
károsodik a bólus transzport, a nyelési reflex trigger 
területének érintettsége esetén késői reflexkiváltódás 
a következmény. Kezelésében javasolt a reflexstimulá-
ció, erőteljes nyelés alkalmazása. Nyelvgyökreszekció 
esetén észleljük a hiányzó kontaktust a nyelvgyök és 
garatfal között. Következménye az aspiráció, főleg a ne-
hezen kontrollálható konzisztencia esetén. Károsodott 
a bóluspropulzió, csökkent a larynxvédelem. Kezelés: 
nyelvmotilitás javítása, fejtartás-változtatás, szuper-
szupraglottikus nyelés, Mendelsohn-manőver haszná-
lata. Konzisztencia növelése szükséges, amiben hasz-
nos a sűrítő anyagok alkalmazása. Az artikulációs gya-
korlatok közül a k, g hangzók gyakoroltatása javasolt. 

Lágyszájpadtumorok reszekciója esetén nem jön 
létre a lágyszájpad-nyelv megfelelő kontaktusa, az étel 
az orron keresztül regurgitálódik. A beszéd nasalis szí-
nezetűvé válik. A velopharyngealis insuffitientia során 
végzett gyakorlás (fúvás, szívás, lágyszájpadmassage, 
k, g artikulációs gyakorlatok) illetve szájpadprotézis 
használata válhat szükségessé. 

A hypopharynxreszekció következménye retenció 
az algaratban, következményes posztdeglutitív aspi-
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rációval. Kezelés: fej billentése az ép oldalra, valamint 
tudatos, fokozott clearence (krákogás) alkalmazása. 

Szupraglottikus laryngectomia következménye 
(12) a légutak csökkent védelme (aspiráció), károsodott 
pharynxperisztaltika. Csökkent gégeeleváció, ami cri-
copharyngealis diszfunkciót von maga után, aminek 

>1 következménye posztdeglutitív aspiráció. A n. lar. sup. 
•tu károsodása miatt érzészavar, csökkent köhögési reflex 
£ alakulhat ki. Kezelés: légzéskoordináló gyakorlatok, 

akaratlagos krákogás, köhögés gyakorlása. A gégeele-
váció gyakorlatai (Mendelsohn-manőver), szuper-szup-

"-C raglottikus nyelés, kompenzatorikus fejtarás-változta-
tás. Diétás metódusok közül a konzisztencia növelése, 
a folyadék sűrítése fontos eleme a kezelésnek. Szuprag-

^ lottikus laryngectomia és nyelvgyökreszekció esetén a 
tünetek kombiálódhatnak. 

Hemilaryngectomia miatt nem megfelelő a hang-
részárás (ary-régió eltávolítása miatt). Az aszimmet-
rikus gégeeleváció következtében létrejövő csökkent 
nyelőcsőbemenet-nyitás intra-, posztdeglutitív aspirá-
ciót eredményez (15). Terápia: légzéskoordináció, Men-
delsohn-manőver, szuper-szupraglottikus nyelés alkal-
mazása, fejtartás-változtatás, utánnyelés, akaratlagos 
krákogás, köhögés gyakorlása. A műtét érinti a hang-
képzést. A rekedtség javítására a fonációt elősegítő gya-
korlatok (hangrészárást javító) alkalmazhatóak. 

Subtotalis laryngectomia következményeként in-
komplett záródás miatt intradeglutitív aspiráció jön 
létre. A redukált gégeeleváció pedig a nyelőcsőbemenet 
csökkent nyitását eredményezi következményes poszt-
deglutitív aspirációval. Szuper-szupraglottikus nyelés 
Mendelsohn-manőverrel kombinálva gyakoroltatása 
javasolt. A fonáció javítására az ary-régió közelítése a 
hegléchez (hangrészáró gyakorlatok) javasoltak. 

Totális laryngectomia után kivételesen lép fel nye-
lészavar. Itt a beteg beszédképességének elvesztése a 
legsúlyosabb következmény. Ha kialakul nyelészavar, 
annak oka a gégeeleváció hiánya miatti korlátozott nye-
lőcsőbemenet-nyitás, amit a hegesedések még fokoz-
hatnak. Korlátozott passage alakulhat ki a nyelvgyök-
hegesedések miatt, korlátozott a pharynxperisztaltika. 
Kezelése a nyelvmotilitás erősítése, pumpáló nyelv-
mozgások, erőteljes nyelés alkalmazása. 

A teljes gégeeltávolítás során a nyakon tracheostomát 
alakítanak ki: ezen a nyíláson kerül a levegő közvetle-
nül a légcsőbe, és ugyanitt távozik kilégzéskor. A mű-
tét következtében a légutak és a tápcsatorna (szájüreg, 
nyelőcső) közötti korábbi közös szakasz megszűnik, a 
kilégzett levegő nem jut be a garatba és a szájüregbe. 
Gége hiányában a hangképzés normális formája, a leve-
gőnek a tüdőből a rezgésre képes hangszalagok között 
történő áramlása lehetetlen, ezért a rehabilitáció egyik 
speciális feladata a gége nélküli betegek beszédképessé 
tétele. 

A beszédképesség helyreállítására különböző pót-
hangképzési lehetőségek vannak (6). Konzervatív 
hangrehabilitáció nyelőcsőbeszéd megtanításával vagy 
electro-larynx (Servox-műgége) használatával történ-
het. A nyelőcsőbeszéd során a nyelőcsőbe gyűjtött leve-

gő pótolja a tüdő levegőrezerv szerepét és a korábbi ga-
ratfűző izomzat szintjében kialakult ún. pseudoglottis, 
a póthangszalag. A beszéd a póthangrésen formálódott 
nyelőcsőhang artikulációjával jön létre. Servox-műgége 
használatakor az alaprezgést a készülék szolgáltatja, 
amit a nyak-arc lágyrészére nyomunk (a bőr és izom a 
garatba, szájba vezeti a rezgéseket) és néma artikulációt 
végezve az alaphang felerősödik a szájgaratban történő 
rezonancia hatására. Az operatív hangrehabilitáció az 
ún. hangprotézis beültetését jelenti. A légcső és nyelő-
cső közé készített sipolynyílásba műanyag szelepet kell 
helyezni és ismét a tüdő levegőáramlása használható fel 
a hangképzésre (a rezgő részt a nyelőcsőbemenet képe-
zi). A beteg befogja ujjával a stomát és a levegőt a garat 
irányába tereli. Az ujjal történő befogás pótolható ún. 
tracheostoma-ventillel is. A beültett hangprotézis hasz-
nálata nem szövődménymentes, szemben a nem ope-
ratív hangrehabilitáció lehetőségeivel. A leggyakoribb 
szövődmény a fisztula kitágulása, melyből a protézis 
ezáltal kieshet, a nyelőcsőbe juthat és aspiráció útján a 
légutakba kerülhet. További komplikációk: nyálfolyás, 
granuláció, infekció, nekrózis. 

Pharyngo-laryngo-oesophagectomia következmé-
nye csökkent nyelvmotilitás, passagekorlátozottság az 
átmenetben, korlátozott perisztaltika a transzplantá-
tumban. Kezelése: nyelvmotilitás-gyakorlatok, erőtel-
jes nyelés, utánnyelés, csúszós konzisztenciájú ételek 
választása, étkezés után 1 óráig ülőhelyzet! 

Tracheotomia (a kanülviselés) következményei 
a nyelésfunkcióra 

A kiterjesztett, radikális műtétek után az esetek több-
ségében tracheotomizáltak a betegek. A tracheotomia 
részlegesen fixálja a tracheát, ami a gégeeleváció csök-
kenését eredményezi. Elégtelen a hangrészáródás, a 
nyelőcsőbemenetnek nem megfelelő a nyitódása. A 
nyelőcső nyomás alá kerül: nehezített passage, az étel 
"túlfolyása" posztdeglutitív aspirációt eredményez. A 
nyelési reflex, hangrészáródás és a nyelési apnoe koor-
dinációjának csökkenése alakulhat ki. 

Kezelésére javasolt eljárások: Kanül befogása a nyelés 
alatt, fejtartás változtatása, Mendelsohn-manőver gya-
koroltatása. (Mindez természetesen nem vonatkozik a 
totálisán laryngectomizált betegekre, ahol a légutak és 
a tápcsatorna elválasztódik.) 

A Sugárkezelés következményei 

Sugárkezelés során mucositis, xerostomia, oedema, 
mycosis, fibrosis alakulhat ki. Ennek következtében a 
finom motorika károsodik, az elégtelen pharynxpe-
risztaltika következtében retenció alakul ki. Erzészavar 
miatt a nyelési reflex károsodik, a nyaki hegesedés a 
gégeelevációt csökkenti, ami miatt a nyelőcsőbemenet 
nyitása károsodik. Az időben inkoordinált nyelés a lég-
úti védelmet akadályozza. 
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A sugárekezelés során javasolt terápia: Szájszárazság 
esetén műnyál alkalmazását javasoljuk. Nyálkahár-
tya-mycosis esetén antimycoticus szájöblítés javasolt. 
Fájdalmas nyelés esetén helyes a betegeknek fájdalom-
csillapítók adása az étkezések előtt. A nyálkahártya 
szárazsága, illetve tapadós nyákkal való fedettsége ese-
tén sóval történő inhalálás javasolt. Nyelésjavítást célzó 
gyakorlatok: nyelvmotilitás-gyakorlatok, termotaktilis 
stimuláció, gégeeleváció gyakorlatai, erőteljes nyelés, 
utánnyelés, krákogás, fej anteflexiója, szupraglottikus 
nyelés végzése szükséges. 

KONKLUZIO 

A fej-nyaki daganatos betegek rehabilitálásának fon-
tosságát az adja, hogy a betegség, illetve az ezzel járó 
kezelések vitális (nyelés, légzés) és emberi funkciókat 
(beszéd) érintenek. Ezek korrigálása, kompenzációs 
metódusok kialakítása elengedhetetlen része a beteg 
családba és a társadalomba való visszavezetésének, az 
életminőség javításának. Ebben nagy szerepe van a fo-
niátriai eszközökkel történő kezelésnek. 
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A postterápiás oropharyngealis dysphagia kezelése 
a nyelésterápiát korszerűsítő reológiai módszer segítségével 

Mészáros Krisztina dr., Varga Zsuzsa1, Kárpáti Péter2, Ábrányi Ágnes3, Hacki Tamás dr.4, 
Remenár Eva dr., Kásler Miklós dr., Czigner Jenő dr.5 

ÖSSZEFOGLALÁS: Bizonyos fajta parciális gégeműtétek (pl. 
szupraglottikus rezekció) után, illetve a nem sebészi primer 
daganatkezelés mellékhatásaként a szervmegtartás előnyei 
mellett egyes funkciók sérülhetnek. A gége megtartása (a to-
tál laringektómia elkerülése) következtében a beteg beszéd-
képessége megtartott, de a nyelésfunkció sérül, különösen, 
ha a rezekció a nyelvgyökre is kiterjedt. A kialakult oropha-
ryngealis dysphagia aktív kezelése szükséges. Ennek egyik 
fontos eleme annak az étrendnek a meghatározása, mely a 
megfelelő folyadék-, energia- és tápanyag- tartalmon túl, 
olyan reológiai tulajdonságokkal rendelkezik, mely lehető-
vé teszi a beteg aspirációmentes per os táplálását. 
Közleményükben a szerzők a posztoperatív oropharyngealis 
dysphagia klinikumát mutatják be. 330 parciális gégerezek-
ción, illetve egyéb műtéti és nem sebészi fej-nyaki tumor ke-
zelésén átesett betegen, a jelentős arányban szükséges nyelés-
terápia továbbfejlesztésének fontos módszeréről számolnak 
be. Meghatározták, hogy a videoendoszkópos illetve a radio-
lógiai nyelési vizsgálat során aspirációmentesen lenyelt pró-
baételnek melyik, a beteg számára biztonsággal fogyasztható 
ételfajta felel meg. Elkészítették egyfelől a próbaétel, másfe-
lől a tápláláshoz használt étel viszkozitásának meghatározá-
sát, ezek összehasonlítását és standardizálását. Mindezt 
kiegészítették a kereskedelmi forgalomban kapható élelmi-
szerek, az általuk elkészített különböző sűrűségű ételek, va-
lamint ismert receptúrájú ételek viszkozitásának megmérésé-
vel. 
Minthogy a kialakult nyelészavar egyénileg rendkívül kü-
lönböző, az oropharyngealis defektus fokától és a táplálék 
konzisztenciájától függően, ez a módszer alkalmas arra, hogy 
a nyelésterápia dietetikai szakaszát individualizáljuk. 

KULCSSZAVAK: dysphagia, egyedi étrend, nyelésterápia, 
próbaétel, reogram 
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Osztály 
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SUMMARY: Following some fonns of partial laryngectomy 
(eg. supraglottic resection) or non-surgical anticancer the-
rapies the organ sparing treatment is hindered by loss of spe-
cial functions. The organ sparing operation (by avoiding 
total laryngectomy) maintains the patient's ability to speak. 
However the swallowing may be harmed, especially if the 
resection extends to the base of tongue. The established 
oropharyngeal dysphagia needs active treatment. One very 
important factor in the treatment regimen is to determine 
the appropriate diet for the patient, which provides correct 
fluid, energy, vitamins, etc. intake as well as features rheo-
logical properties that allow the patient's feeding without 
the risk of aspiration. 
The authors present the clinical characteristics of the post-
treatment oropharyngeal dysphagia based on the medical 
history of 330 patients who had undergone partial laryn-
gectomy or other types of head and neck cancer treat-
ment. They then discuss the method of enhanced swal-
lowing therapy that is needed in high proportions of the 
patients. They assessed by video-endoscopy and fluoro-
scopic swallowing examinations, which kind of food is safe 
for the patient namely what he or she could swallow with-
out aspiration. They studied, compared and standardized 
the viscosity of the test foods and also of the real food pre-
pared according to the patient's needs based on the swal-
lowing examination. In addition they measured the vis-
cosity of some commercially available foods, the home made 
foods of different density, and some dishes made according 
well known recepies. 
Knowing that difficulty on swallowing may be very different 
in each patient, depending on the extent of the oropha-
ryngeal lesion and the density of the food, it is important 
to individualize the dietetical phase of the swallow thera-
py. The discussed method is suitable to accomplish that. 
KEYWORDS: dysphagia, individualized catering, swallow-
ing therapy, rheogram, test food 

Bevezetés 

A fej-nyaki tumorok kezelése utáni állapotok ma-
guk után vonják az ezekkel együtt járó funkciózava-
rok (nyelészavar, fonáció, ill. artikuláció) kezelésének 
szükségességét, annak ellenére, hogy mind a sebészi, 
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mind a non-invazív onkoterápia a funkciók meg-
kímélésére törekszik (10, 11). Ennek a magyarázata 
az, hogy a betegség, illetve a kezelés több olyan régi-
ót érint, mely az életfontosságú (nyelési funkcióban) 
és humán funkcióban (fonáció, artikuláció, röviden 
verbális kommunikácó) aktívan vesz részt. Ezek sérü-
lései az életminőség nagyfokú romlásához vezetnek. 
A szupraglottikus laringektómia, egyéb műtét vagy 
radiokemoterápia után a beteg kommunikációs ké-
pessége megtartott, de a nyelésfúnkció károsodhat, 
hiszen a protektív gégefúnkció egyrészt a struktúra, 
másrészt a beidegzés nagy részének hiánya miatt sé-
rül. A nyelésrehabilitációban a foniáter feladata a 
megfelelő vizsgálatok elvégzése alapján a kezelési 
terv meghatározása és elvégzése (2). A dysphagia diag-
nosztika „gold standardja" az ún. videoendoszkóppal 
kontrollált nyelési vizsgálat többszínű festés és változó 
ételviszkozitás alkalmazásával: a cél az aspiráció ve-
szélye nélkül lenyelhető, megfelelő viszkozitású, meg-
felelő hőmérsékletű, megfelelő nagyságú ételbólus 
meghatározása és az anatómiai adottságoknak, a szen-
zoros kiesésnek és a megmaradt motoros funkciónak 
megfelelő nyelési technika megtalálása. Ez vitális je-
lentőségű a félrenyelés következményeinek megelő-
zésében, ami a próbaétel viszkozitásának és színének 
(hőmérsékletének) szisztematikus változtatásával ér-
hető el (8, 12, 13). Kiegészíthető különböző konzisz-
tenciájú, felszívódó kontrasztanyagos nyelési röntgen 
vizsgálattal, ami információt ad a lézió helyéről és az 
aspiráció mértékéről. A veszély nélkül lenyelhető táp-
lálék megfelelő reologiai tulajdonságainak, megfelelő 
hőmérsékletének, ízének, energiatartalmának meg-
határozása kiemelten fontos feladat, annak ér-
dekében, hogy az aspirációs pneumónia kockázatát 
tovább csökkentsük. Korunk kihívása a képalkotó 
vizsgálatokkal követett patológiás nyelési státus vizs-
gálatának kombinálása reológiai vizsgálatokkal. 

A reológia a fizikai tudományok egyik ága, amely 
a szilárd és félszilárd testek, továbbá a folyadékok kül-
ső erők hatására bekövetkező alakváltoztatásával, de-
formációjával foglalkozik. Ez a tudomány az anyagok 
folyásával kapcsolatos (rheo-folyni, logos-tudomány) 
(6). Témájánál fogva a reológia alkalmas lehet a dys-
phagia diagnosztika és terápia pontosítására. Az ételek 
reológiai paraméterei közül az anyagok viszkozitásá-
nak meghatározását választottuk, mivel a viszkozitás 
jól leírja az anyag reológiai tulajdonságait (7). A visz-
kozitás - belső súrlódás - az áramló testek (közegek) 
belsejében a (mozgásiránnyal párhuzamos) nyíróerő 
hatására létrejövő elmozdulás, a hőmérséklettől és 
nyomástól függő anyagi állandó. Egysége a Pascalse-
cundum (Pa.s.). Mérése viszkoziméterrel történik. 

A centrálisán elhelyezkedő nyelésközpontba jutó 
szenzoros érzékelés függ a bólus viszkozitásától, kon-

zisztenciájától, a bólus volumenétől, hőmérsékletétől 
és izétől (17). A bólus volumene és konzisztenciája 
függ a viszkozitásától. Minél nagyobb az étel viszkozi-
tása, annál kisebb a nyelési mennyiség. Összehason-
lításul: egy átlagos korty víz mennyisége 20 ml, a bur-
gonyapüréé viszont csak 5-7 ml. 

1. Beteganyag és módszer 

1.1 Beteganyagok 
Az oropharyngealis dysphagia jelentőségének, elő-

fordulásának reális megítélését az általunk korábban 
publikált, két elkülönített csoportban tárgyalt beteg-
anyag adataival kívánjuk szemléltetni: 
1.1.1 Laryngopharyngealis csonkítással járó, de 

funkciómegőrző műtéten átesett betegek 
A postoperatív oropharyngealis dysphagia kérdés-

körének statisztikai analizálására Czigner (3) 1978— 
1995 között külső nyaki műtéttel operált 256 szup-
raglottikus gégerezekciós betegének adatait ismertet-
jük. Közöttük 48 betegen nyelvgyökrezekció is tör-
tént, ami a nyelési nehézséget jelentősen fokozza. 
Étkezés, nyelés alakulása: 
a) kisebb-nagyobb fokú félrenyelés szinte minden így 

operált betegen észlelhető, de többségüknél 3 hét 
alatt rendeződik, ezeknél a nyeléssel kapcsolatos 
szövődmény nem volt; 

b) akiknél az aspiráció megmaradt 3 hét és 3 hónap 
között, szorosabb megfigyelést, kezelést, nyelési 
terápiát igényeltek. Tartós aspiráció, aspirációs 
pneumónia 19 betegen (7,4%) fordult elő és kö-
zülük 5 beteg meg is halt; 

c) akik 3 hónap után sem tudtak nyelni, azokon 
komplettáló laryngectomia vált szükségessé, amire 7 
betegen (2,7%) került sor. Az utóbbit újabban 
PEG alkalmazásával igyekszünk késleltetni vagy 
helyettesíteni; 

d) komplettáló és „salvage" laryngectomia követ-
keztében a betegek 11%-a vesztette el a gégéjét, 
így a hangképzés megtartása 89%-ban volt sikeres, 
de közülük 3 beteg (1,5%) kanülviselő maradt. 

1.1.2 A nyeléstanítást és annak reológiai módszerrel 
továbbfejlesztett változata 

A nyeléstanítást és annak reológiai módszerrel to-
vábbfejlesztett változatát 74, különböző fej-nyaki da-
ganatban (lokalizáció szerint nasopharynx 2, oro-
pharynx/szájfenék 43, larynx 14, hypopharynx 14, is-
meretlen primer tumor nyaki metasztázisa 1) szenve-
dő betegen mutatjuk be (Országos Onkológiai Inté-
zet, Fej-nyak Sebészeti Osztály). A betegek átlag-
életkora 57 év volt (36 tói 78 évig), a férfi-nő arány: 
60:14- A kezelésekből 61 volt műtéti, 13 kemoradio-
terápia. 
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1.2 Vizsgálati anyagok 
A videoendoszkópos nyelésvizsgálatnál használt 

próbaételből és röntgen kontrasztanyagból növekvő 
viszkozitás-sort (gél, puding, püré, kása) készítettünk 
a kereskedelmi forgalomban kapható kukoricakemé-
nyítő tartalmú sűrítőanyag Resource Thicken Up és 
víz hozzáadásával. 

A mindennapi életben használatos ételeknek meg-
felelően a klinikai konyha termékeiből választottunk 
ki gél, puding, püré, kása és e fölötti konzisztenciájú-
akat. Munkánk során az étel/próbaétel viszkozitásá-
nak olyan quantitativ meghatározására törekedtünk, 
mely az eddigi eredményeket kiegészítve összehan-
golja a próba bólus illetve az étel standardizálását. 

2. Módszerek 

2.1 A nyelésterápia alkalmazott módszerei 
A kezelés a különböző kauzális, kompenzatórikus 

és adaptációs (dietetikus) módszerek segítségével tör-
ténik (2). 
2.1.1 Kauzális terápia 

A károsodott funkció indirekt és direkt javítását, 
helyreállítását szolgálja. Többek között ide soroljuk az 
ajak-, nyelv- és gége mozgását javító gyakorlatokat 
(pl. artikulációs gyakorlatok). 
2.1.2 Kompenzatorikus módszerek 
2.1.2.1 A hibás működés megkerülésére a fiziológiás 
nyelésnél nem szokásos fej -és testtartást alakítunk 
ki, ami elősegíti az aspirációmentes nyelést sok be-
tegnél. 
2.1.2.2. A különféle nyeléstechnikák a légutak vé-
delmén túl (a légutak glottikus, szupraglottikus elzá-
rásával) a bólus nyelőcsőbe történő transzportját se-
gítik elő. Ezek a következők: 
a) Erőteljes nyelés: akaratlagos erőteljes nyeléssel a 

nyelvgyök a garathoz préselődik. 
b) Szupraglottikus nyelés: első lépés belégzés után, a 

légzés visszatartása, majd erőteljes nyelés, utána 
krákogás illetve köhögés, ezután utánanyelés tör-
ténik, végül ezt követi a ki- illetve belégzés. A 
szupraglottikus struktúrák zárása illetve a köhögés 
biztosítják a légutak védelmét. 

c) Szuper-szupraglottikus nyelés: a légzés vissza-
tartása után erőteljes préselés (akár a hasprés segí-
ti), ami a légutakat zárja a glottikus-szupraglotti-
kus struktúrák szintjén és a bólus terelését segíti a 
nyelőcsőbe. 

d) Mendelsohn-manőver: lényege a gége magas po-
zícióban tartása, ezzel a felső Oesophagus sphincter 
nyitása jön létre, egyben a gégeemelő izmok erősí-
tését is segíti. 
Rendszeres, gyakori krákogás és nyelés: a nyelésf-

rekvencia tudatos fokozása és a gége „tisztítása" (cle-
arence) a nyáltúlfolyás, nyálaspiráció megakadályo-
zására. 

2.2 Adaptációs eljárások alatt eszközök 
használatát értjük pl. szájpad 
protézisek használata 

Ide tartozik a dietetika tárgyköre is, hiszen a táp-
lálék tulajdonságaival foglalkozunk a nyelési terápiának 
abban a szakaszában, mikor is a megfelelő energia-, 
tápanyag- és folyadéktartalmú, aspirációmentesen 
nyelhető táplálék megtalálása, a beteg folyamatos orá-
lis táplálása a cél. 

2.3 Vizsgálataink lépései 
2.3.1 a próbaétel-sor illetve a röntgen kontraszt-
anyag viszkozitás alapján való standardizálása, 
2.3.2 ehhez a standard próbaétel/kontrasztanyag sor-
hoz a szokásosan fogyasztott ételek hozzárendelése 
azonos viszkozitás alapján. Összesen 5 hideg és 15 
meleg étel viszkozitását mértük. Az ételt képzett die-
tetikusok készítették el pontosan meghatározott (g, 
ml) ételreceptek alapján több sűrűség variációban. 
2.3.3 Az általunk meghatározott viszkozitású ételek 
tápanyag, energia és folyadéktartalmának megha-
tározása és receptúréba való foglalása abból a célból, 
hogy az étel kórházi illetve otthoni előállítása stan-
dard minőségben lehetséges legyen. 
2.3.4 A méréseket rotációs viszkoziméterrel, UDS 
200 légcsapágyos rotációs reométerrel, PP50 lap-lap 
mérőrendszerrel (Physica/Anton Paar Germany) vé-
geztük. Fontosnak tartottuk hidegen és melegen fo-
gyasztható ételek viszkozitásának meghatározását, 
ezért 40 °C hőmérsékleten és a nem melegen fo-
gyasztandó ételeknél szobahőmérsékleten (20 °C) 
mértünk. A videoendoscopos nyelésvizsgálatnál hasz-
nált próbaételből növekvő viszkozitás-sort (gél, pu-
ding, püré, kása) készítettünk, a kereskedelmi forga-
lomban kapható kukoricakeményítő tartalmú sűrítő-
anyag Resource Thicken Up® és víz hozzáadásával. A 
vizsgálatot kiegészítettük vízoldékony röntgen kont-
rasztanyag (Telebrix®) és Resource Thicken Up® sű-
rítőpor hozzáadásával a röntgen nyelés- vizsgálat 
standardizálására. A mindennapi életben használatos 
ételeknek megfelelően a klinikai konyha termékeiből 
választottunk ki gél, puding, püré, kása konzisztenciá-
júakat. 

A vizsgálatok elvégzésekor minden anyag esetében 
30 értéket mértünk. A mérést háromszor megismé-
teltük (90 érték). Minden mérés azonos ideig tartott 
(10 sec). A viszkozitást a nyírási sebesség (shear rate) 
függvényében ábrázoltuk. A próbaétel, a röntgen 
kontrasztanyag és a valódi ételek viszkozitás méré-
séből reogram görbét készítettünk. A viszkozitást nyí-
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rási sebesség (shear rate) függvényében, tízes alapú 
logaritmikus görbével ábrázoltuk. A különböző kon-
zisztenciájú próbaétel vagy röntgen kontrasztanyag 
reogramjához hozzárendeltük a legközelebbi értékű 
étel-reogramot. A reogramok analysise illetve egy-
máshoz való rendelése a görbék minden egyes pont-
jának a többi görbe minden egyes pontjához való leg-
kisebb távolságának meghatározása alapján, az R-
statisztikai software 2.4.0. verziójának (The compre-
hentive R Archive Network) segítségével történt. A 
görbéken a nyírási sebesség (shear rate) (x tengely) 
függvényében ábrázoltuk a különböző sűrűségű pró-
baétel és valódi étel (illetve röntgen kontrasztanyag 
és valódi étel) viszkozitását (y tengely). Minden egyes 
viszkozitású próbaételhez rendeltünk megfelelő álla-
gú ételt. 

3. Eredmények 

A fenti módszerrel alakultak ki a megfelelő próba-
étel-étel párosok. (J. táblázat) 

A reológiai módszerrel meghatározott receptura 
által behatárolt ételeket tudta csak fogyasztani 16 
beteg (20,5%) .Az 1. táblázat szerinti számozás alap-
ján: 1—7-ig viszkozitású ételt 6 beteg, 1—6-ig 3 beteg, 
1—4-ig 3 beteg, 2—8-ig 2 beteg, 1—5-ig 2 beteg. PEG 
beültetésre 3 esetben került sor. 

A továbbiakban nem részletezzük minden egyes 
mérés eredményét, hanem példaként a 3,3%-os és 
5%-os Resource Thicken Up® próbaétel, az 5%-os 
Telebrix és az ezeknek megfelelő viszkozitású kefir, 
vaníliapuding és gyümölcszselé viszkozitás görbéjét 
ismertetjük. (I. ábra) 

Az 1.1.2 pontban szereplő, a jelenleg tárgyalt nye-
lésterápiás vizsgálatokba bevont 74 betegünkön a 
nyelésterápia kezelési ideje átlagosan 7 nap (1-től 31 
napig) volt. A nyelésterápia leggyakrabban alkalma-

1. ábra: A 3,3% és 5%-s Resource Thicken Up® próba-
étel, az 5%-s Telebrix és az ezeknek megfelelő 
viszkozitású kefir, vaníliapuding és gyümölcs-
zselé viszkozitás görbéje. Á próbaétel és a valódi 
étel görbe azonossága alapján állapítottuk meg 
a próbaételhez rendelhető valódi ételt 

1. táblázat 
A próbaételek és valódi ételek viszkozitás 

alapján egymáshoz rendelve 
Próba-étel % 

Próba-étel g/ml Ételek 

1. 1.csoport: viz 

3,3%-s öszibarackpüré (40°C) 

lg por-30cm3 víz kefir meleg (40°C) 

2.csoport kefir hideg (20°C) 

5%-s brokkolipüré meleg (40°C) és hideg 

lg por-20cm3 víz (20°C) 

3.csoport gyümölcszselé (40°C) 

6,6%-s zöldségleves (40°C) 

lg por-15cm3 víz zöldborsópüré (40"C) 

4.csoport öszibarackzselé (20°C) 

puding hideg (20°C) 

7,5%-s 

l,5g por-20cm3 víz sárgarépapüré (40°C) 

5.csoport 

10%-s Burgonyapehely 

2g por-20cm3 víz +víz+Nutridrink®.+brokkoli 

6.csoport (40°C) 

15%-s burgonyapehely+víz (40°C) 

3g por-20cm3 víz burgonyapehely+víz+ Nutridrink®(40°C) 

7.csoport burgonyapehely+tej (40°C) 

20%-s 

4g por-20cm3 víz 

8.csoport 

kukoricakisa (40°C) 
20%-s 

4g por-20cm3 víz 

8.csoport 

burgonyapürét 

víz (40°C) 

20%-s 

4g por-20cm3 víz 

8.csoport 
burgonyapüré+tej (40°C) 

Kontrasztanyag és Resource® 
Ételek 

g/ml 
Ételek 

lg por-10cm3 Telebrix® krumplipüré (40°C) 

lg por-20cm3 Telebrix® 
vaníliapuding meleg (40°C), 

6,6%-s próbaétel (20°C) 

A bal oldali oszlopban a próbaéte l és a kontrasztanyag, ezekkel egy sor-
ban , a jobb oldali oszlopban a megfelelő viszkozitású é te lek ta lá lha tók , 
így egymás mel le t t l á tha tó az aspi rác iómentesen lenyelt p róbaé te l és a 
be tegnek e n n e k alapján a d h a t ó ételek, amit nagy biztonsággal per os fo-
gyaszthat. 

zott eljárásai a következők voltak: tartásváltoztatás 
38 esetben, szuper ill. szuper-szupraglottikus nyelés 
14 esetben, Mende/so/m-manőver 6 esetben és egyéb 
eljárások (artikulációs gyakorlatok) 5 esetben. Ez az 
összes betegszám 85,1%-a. A többi beteg nyelésgya-
korlás nélkül, spontán jól nyelt. 
3.1 Tárgyalt beteganyagainkon szerzett tapasztalata-
ink és adatok alapján az alábbi komponensek felelő-
sek a tárgyalt postoperatív dysphagiáért: 

- az aditus laryngis (szupraglottisz) struktúráinak 
hiánya 

- a nyelvgyök rezekció mértéke 
- a protektív gégereflex-ívet képező afferens ideg-

rostok rezekálása, sérülése 
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- a gégeeleváció csökkenése 
- a nyelőcsőbemenet nyitásának zavara. 
- kemoradioterápia: érzészavar, hegesedés,. nyál-

kahártya szárazság, fájdalom, fogak hiánya. 
.3.2 Célkitűzéseinket, hogy a nyelési terápia fontos 
részeként a próbanyelés eredménye alapján meg-
határozott viszkozitású, biztonságosan fogyasztható 
ételfajtákat tud junk a betegek számára kidolgozni és 
ajánlani, a 3. pont alpontjaiban ismertetett eredmé-
nyeink igazolják. 

4. Megbeszélés és következtetések 
A fej-nyaki daganatok kezelését követő dysphagia 

lehet átmeneti és maradandó, kezelése tünetek ese-
tén feltétlenül, de az egyre gyarapodó tapasztalatok 
szerint preventive is szükséges (14, 18, 22). 

A dysphagia pathomechanizmusától függően, a 
páciens számára, híg vagy besűrített, alkalmasint csú-
szós felületű, széteső vagy erősebb kohéziójú, alacso-
nyabb vagy magasabb hőmérsékletű, esetleg feltűnő 
ízű próbabólus illetve étel összeállítása szükséges (5, 
21). E feladat elvégzésében a diagnosztikát, nyelés-
terápiát végző foniáter/fül-orr-gégész és a dietetikus 
együttműködése elengedhetetlen. 

Klinikai vizsgálatok mutatják, hogy a táplálék- kon-
zisztencia befolyásolja a nyelésfunkciót. A bólus kon-
zisztenciájának növelése csökkenti az aspirációt káro-
sodott orális kontroll esetén (1). 

Magunk is publikáltuk, hogy a dysphagia diéta ki-
alakítása individuális, a beteg állapotához, rehabilitá-
cióra való alkalmasságához szabott feladat (9, 19, 
27). A diéta standardizálására már korábban is több 
próbálkozás történt. Qualitativ leírással többszintű 
diétát közölt Martin (16) és Pardoe (20). Majd Mann 
és Wong (15) objektív reológiai metódus segítségével 
standardizálta az ételeket. Számos élelmiszertudomá-
nyi cikk foglalkozott már korábban (6, 23-25) folya-
dékok és fél-folyadékok viszkozitásának meghatározá-
sával, a századfordulón pedig bevonult a reológia ér-
deklődési köre a dietetikába és a dysphagia terápiába 
(4, 7). Saját betegeinken, 74 különböző fej-nyaki da-
ganatban szenvedő betegeinken mi is kedvező ta-
pasztalatokat tudunk megemlíteni, a reológia bevo-
násával megújult nyelésterápiáról. 

A klinikus és a dietetikus közös feladata a nyelési 
zavar pathomechanizmusának analizálása után - an-
nak megfelelően - a betegnek javasolt étel tulajdon-
ságait meghatározni. Fontos figyelembe venni, főleg a 
kezelés kezdetekor azt is, hogy a táplálék tejmentes 
legyen, az aspirációs pneumonia elkerülése miatt (2). 
A bólus viszkozitása hatással van a pharyngeális pe-
risztaltikára. Nagyobb viszkozitás erősebb perisztalti-
kus kontrakciót vált ki (26). 

Az ételek helyes kiválasztása tehát nem könnyű 

feladat. A patofiziológiai szempontokon kívül figye-
lembe kell venni a beteg személyes és étkezési szoká-
sait, kultúráját is. 

A tapasztalat azt mutatja, hogy a meglehetősen dif-
ferenciált ételválasztékból is nehéz a megfelelőt kivá-
lasztani, ha ez nem quantitatív kritériumok alapján 
történik. A többszörös próbálkozás igénybe veszi a be-
teg és a terapeuta türelmét. Továbbá a klinikai és a 
családi konyha termékei között eltérések lehetnek, 
amelyek a becsült konzisztencia reprodukálhatóságát 
nehezen teszik lehetővé, ezért szükséges a reológiai 
módszerrel való mérés alapján történő étrend megál-
lapítás. Saját méréseink igazolják, hogy szubjektíven 
azonos állag megjelöléssel illetett étel pl. püré külön-
böző viszkozitás kategóriába került. Ez igazolja, hogy 
a betegnek qualitatív megjelöléssel adott, az ételre vo-
natkozó instrukció más-más állagot jelenthet, és ily 
módon veszély forrása lehet. 

Munkacsoportunk ezzel a módszerrel meg tudta 
határozni, melyek azok az ételek, amelyeket ezek a be-
tegek a próbanyelés eredménye alapján a klinikai tar-
tózkodás során illetve elbocsájtásuk után otthon biz-
tonsággal tudnak nyelni. A próbaétel biztonságos, as-
pirációmentes nyelése után engedhető a szájon ke-
resztüli étkezés. így csökkenthető az ételek aspirációja. 
A nyelésgyakorlatok megelőzhetik illetve késleltethe-
tik a tápszonda alkalmazásának illetve a PEG kiala-
kításának szükségességét. Az objektív viszkozitás-meg-
határozás pedig segíti a „semmit szájon át" időszak mi-
nimalizálását. Saját beteganyagunkban ez a módszer a 
terápiában részesülő betegek több mint 20%-ában ve-
zetett sikeres nyelésrehabilitációhoz, akiknél a ha-
gyományos nyelésterápia nem lett volna elegendő. 

A mérések azt igazolták, hogy a qualitatív konzisz-
tencia leírás nem mindig elegendő. Hiszen az azonos 
konzisztencián belül- pl. püré- különböző viszkozitás 
értéket mértünk, aminek alapján az étrendet tovább 
differenciáltuk. Ennek megfelelően a burgonyapüré 5 
változatát határoztuk meg. Az általunk készített és 
meghatározott konzisztenciájú ételeknek az energia-, 
tápanyag- és folyadékmennyisége is állandó, meg-
határozó adatait mellékeljük az étel receptekhez. En-
nek alapján kiszámítható a beteg által elfogyasztott 
kalória és folyadékmennyiség. Amennyiben a kiszá-
molt adatok alapján tápszer kiegészítés szükséges, ak-
kor azt ugyanerre a sűrűségűre állítjuk be. 

A per os táplálásra való áttérés nehéz szakaszát kli-
nikai tapasztalatunk szerint az általunk kidolgozott 
módszer alkalmazása megkönnyítette. Az így előállított, 
otthon is létrehozható, biztonságosabb nyelést előse-
gítő ételek nagyban hozzájárultak a betegek kezelés 
utáni rehabilitációjához és tudatos táplálkozásuk fej-
lesztéséhez. A táplálék standardizálása nemcsak a 
nyelésterápia hatékonyságát fokozza, hanem a külön-
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böző centrumok közötti rehabilitáció eredményeinek 
összehasonlítását illetve a nyelésterápia további fej-
lesztését is lehetővé teszi. 

(Az étel-recepturákat a szerzők kérésre rendelke-
zésére bocsátják. ) 
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ZUSAMMENFASSUNG: Nach bestimmten partiellen Kehl-
kopfoperationen (wie z.B. der supraglottischen Resekti-
on), bzw. als Nebenwirkung von nicht primär chirurgi-
scher Tumorbehandlung können neben der vorteilhaften 
Erhaltung des Organs jedoch einzelne Funktionen beein-
trächtigt sein. Infolge der Erhaltung des Kehlkopfes 
(durch Vermeidung der totalen Laryngektomie) bleibt die 
Sprechfähigkeit des Patienten erhalten, aber die Schluck-
funktion wird geschädigt, besonders, wenn die Resektion 
auch auf die Zungenwurzel ausgedehnt werden musste. 
Die so entstandene oropharyngeale Dysphagie erfordert 
eine aktive Behandlung. Ein wichtiger Teil davon ist die 
individuelle Zusammenstellung der Speisen, die über die 
notwendige Menge von Flüssigkeit, Energie und Nähr-
stoffe hinaus solche rheologische Eigenschaften besitzen 
muß, die eine per os-Ernährung des Patienten ohne Aspi-
ration gewährleistet. 
In unserer Publikation stellen die Verff. das Klinikum der 
postoperativen oropharyngealen Dysphagie dar. An 330 
Patienten, die entweder nach partieller Kehlkopfresektion 
oder nach anderen chirirgischen und nicht-chirurgischen 
•Behandlungen in der Mehrheit eine Schlucktherapie 
benötigten, zeigen sie ihre Methodik, mit der sie die 
Ernährung weiterentwickeln, optimalisieren. Als erstes 
bestimmen sie video-endoskopisch oder mit radiologi-
scher Schluckuntersuchung, welche der Probespeisen für 
den Patienten die sicherste Konsistenz hat. Dann verglei-
chen und standardisieren sie die Viskosität der Probespei-
se mit bekannten, zur Ernährung benutzten Speisen. Das 
ergänzen sie mit im Handel erhältlichen Lebensmitteln, 
daraus hergestellten Speisen unterschiedlicher Viskosität 
und mit der Viskositätsmessung von Speisen bekannter 
Rezeptur. 
Da die Schluckstörungen der einzelnen Patienten, abhän-
gig vom Grad des oropharyngealen Defektes und der Kon-
sistenz der Speisen, sehr unterschiedlich sind, ist die Me-
thode geeignet zur Individualisierung der Diät während 
der Schlucktherapie. 
Schlüsselwörter: Dysphagie, individuelle Ernährung, 
Schlucktherapie, Probe-Essen, Rheogramm 
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