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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Zaburzenia po³ykania s¹ czêsto obserwowanym zjawiskiem
u chorych leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów g³owy i szyi.
Dolegliwoœci te wynikaj¹ z lokalizacji guza oraz/lub zastosowanych metod
leczenia choroby nowotworowej. Celem leczenia tych chorych winno byæ
nie tylko zapewnienie optymalnej skutecznoœci onkologicznej, lecz tak¿e
mo¿liwie najlepszej jakoœci ¿ycia. W realizacji tego drugiego celu niezbêdne
jest ci¹g³e monitorowanie subiektywnych odczuæ chorych.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy by³o okreœlenie przydatnoœci ankiety MDADI dla oceny
subiektywnych odczuæ zwi¹zanych z przyjmowaniem pokarmów przez cho-
rych leczonych chirurgicznie z powodu raka krtani.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Badaniami objêto 210 chorych leczonych w latach
1998-2004 w Klinice Otolaryngologii CMUJ. U wszystkich osób badanie
histopatologiczne wykaza³o obecnoœæ raka p³askonab³onkowego. W bada-
nej grupie by³o 165 mê¿czyzn i 45 kobiet. W badaniach wykorzystano
polskie t³umaczenie ankiety MDADI (M.D. Anderson Dysphagia Inventoty).
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Zaobserwowano znacz¹cy wp³yw lokalizacji guza, zaawansowania
choroby nowotworowej i wynikaj¹cej z tych czynników zastosowanej meto-
dy leczenia chirurgicznego na subiektywnie oceniane przez chorych skutki
dysfagii. Wy¿sze zaawansowanie choroby nowotworowej implikowa³o ni¿-
szy poziom jakoœci ¿ycia. Pacjenci poddani operacji czêœciowego usuniêcia
krtani, której wykonanie wi¹za³o siê z koniecznoœci¹ usuniêcia piêtra nadg³o-
œniowego krtani metod¹ laryngektomii horyzontalnej nadg³oœniowej i sub-
totalnej, odczuwali skutki zaburzeñ po³ykania w wiêkszym stopniu, ni¿ ci
u których wykonano po³owicze pionowe lub ca³kowite usuniêcie krtani.
Czas up³ywaj¹cy od zakoñczenia leczenia wp³ywa³ na zmniejszenie uci¹¿li-
woœci wynikaj¹cych z przyjmowania pokarmów.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Samoocena zaburzeñ po³ykania przy u¿yciu ankiety MDADI wy-
daje siê byæ skuteczn¹ metod¹ subiektywnego monitorowania przebiegu
ewolucji dysfagii u chorych leczonych chirurgicznie z powodu nowotworów
krtani.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. Dysphagia is a frequent symptom in patients after surgery of
throat and head cancer. The dysphagia may results either from a specific
location of the tumour or from the applied cancer treatment method. The
treatment should be undertaken not only with a view to achieve optimum
cancer therapy but also to ensure the best possible quality of life to the
patient. To achieve the latter objective, monitoring of patients’ subjective
perception of their health condition is necessary.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of this study was to assess the feasibility of using the MDADI
questionnaire to evaluate subjective opinion on their dysphagial problems
in patients after laryngeal cancer surgery.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The study subjects comprised 210 patients with
laryngeal cancer treated at the Otolaryngology Department, CMJU in 1998
to 2004. Squamous cell carcinoma was detected by histopathological tests
in all subjects. The study group comprised 165 men and 45 women. Polish
translation of the MDADI (M.D. Anderson Dysphagia Inventoty) was used
in the study.
Results.Results.Results.Results.Results. Tumour location, stage of the disease, and the surgical method
selected according to those factors were found to significantly affect pa-
tients’ subjective assessment of the effects of the dysphagia. Later stages of
the disease were associated with lower life quality. Patients after partial
laryngectomy (horizontal supraglottic or subtotal) involving resection of the
epiglottis experienced more severe dysphagia than patients after vertical
hemilaryngectomy. Feeding discomfort abated with time elapsed since sur-
gical treatment.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The MDADI questionnaire seems to be an effective tool for
life quality self-evaluation by laryngeal cancer patients after surgical treat-
ment.
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Wiêkszoœæ zabiegów chirurgicznych wykonywanych
u chorych leczonych z powodu nowotworów krtani, na-
ruszaj¹c prawid³owe stosunki anatomiczne oraz fizjologiê
struktur bior¹cych udzia³ w przebiegu aktu po³ykania,
w sposób oczywisty powoduje powstanie dysfagii, a czêsto
tak¿e aspiracji treœci pokarmowej do dróg oddechowych.

Celem leczenia tych chorych jest nie tylko zapew-
nienie optymalnej skutecznoœci onkologicznej, lecz tak-
¿e mo¿liwie najlepszej jakoœci ich ¿ycia, dlatego te¿ okre-
œlenie charakteru i przyczyn dolegliwoœci oraz próba ich
eliminacji jest wa¿nym wyzwaniem dla lekarzy i terapeu-
tów zajmuj¹cych siê leczeniem chorych onkologicznych.
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Krtañ zabezpiecza dolne drogi oddechowe przed
aspiracj¹ za pomoc¹ wielopoziomowego mechanizmu
zwieraczowego, w którym istotn¹ rolê pe³ni¹: nag³oœnia,
fa³dy nalewkowo-nag³oœniowe, fa³dy przedsionkowe oraz
fa³dy g³osowe. Zabiegi chirurgiczne polegaj¹ce na usu-
waniu piêtra nadg³oœni i niekiedy tak¿e czêœci piêtra g³o-
œni w sposób oczywisty pozbawiaj¹ chorego mechani-
zmów obronnych, powoduj¹c aspiracjê, wraz ze wszyst-
kimi wynikaj¹cymi z tego faktu powik³aniami [1].

Wœród pacjentów po operacjach czêœciowego usu-
niêcia krtani z powodu aspiracji treœci pokarmowej na
nawracaj¹ce zach³ystowe zapalenia p³uc cierpi od 40-70%
chorych.

Zaburzenia po³ykania wystêpuj¹ tak¿e u 10-62%
chorych po ca³kowitym usuniêciu krtani, zw³aszcza
u pacjentów z rakiem zlokalizowanym w zachy³ku grusz-
kowatym [2, 3]. Wed³ug Ackerstaff i wsp. [4] ponad
50% chorych zg³asza trudnoœci w przyjmowaniu posi-
³ków sta³ych, co zmusza ich do zmiany diety. Badania
Mendelsohn [5] wykaza³y przed³u¿ony czas transportu
pokarmu w górnym odcinku przewodu pokarmowego
a¿ u 72% chorych po tego typu leczeniu. Dysfagia u tych
chorych jest konsekwencj¹ resekcji czêœci gard³a oraz
nasady jêzyka.

Usuniêcie krtani wi¹¿e siê z resekcj¹ przedniej œcia-
ny czêœci krtaniowej gard³a, a nastêpuj¹ce po tym etapie
zamkniêcie gard³a prowadzi do zwê¿enia jego œwiat³a
i zwiêkszenia oporów dla przemieszczaj¹cego siê kêsa po-
karmu. Wspó³istniej¹cy z tym brak ujemnego ciœnienia
w czêœci krtaniowej gard³a, które w warunkach fizjolo-
gicznych jest wywo³ywane w górnym zwieraczu prze³y-
ku w wyniku unoszenia krtani, nasila zaburzenia po³y-
kania. [3, 6]. Dodatkowo czêœæ krtaniowa gard³a oraz
odcinek szyjny prze³yku mog¹ byæ zniekszta³cone w wy-
niku tracheostomii i obecnoœci tkwi¹cej w tchawicy rur-
ki tracheotomijnej. McConnel i wsp. [6] wykazali, ¿e
nasilenie dysfagii zwi¹zanej ze wzrostem oporów w ob-
rêbie czêœci krtaniowej gard³a jest œciœle skorelowane z za-
kresem resekcji nasady jêzyka. Pomimo ¿e si³a, przesu-
waj¹ca pokarm, wytwarzana przez jêzyk jest u laryngek-
tomowanych wiêksza ni¿ w warunkach fizjologicznych
to jednak czas transportu pokarmu przez gard³o jest
wyd³u¿ony [7]. Dodatkowym czynnikiem utrudniaj¹-
cym po³ykanie jest tworzenie siê, w miejscu po³¹czenia
czêœci krtaniowej gard³a z nasad¹ jêzyka, „pseudoepiglot-
tis” – fa³du b³ony œluzowej skierowanego do œwiat³a gar-
d³a [2, 6]. U znacz¹cej liczby chorych po laryngektomii
ca³kowitej powstaje uchy³ek w przedniej œcianie gard³a.
Problem ten dotyczy od 35% do 47% tej grupy chorych
[3, 8-10]. Powik³anie to, opisane przez Kirchnera i Sca-
tliffa [9], mo¿e powodowaæ przed³u¿enie czasu jedze-
nia, gromadzenie i zwracanie pokarmu, uczucie cia³a
obcego, ostatecznie doprowadzaj¹c do trudnoœci w przyj-
mowaniu pokarmu. Rzadszymi przyczynami dysfagii
u chorych po usuniêciu krtani s¹ przetoki gard³owo-

skórne (10%) oraz nadmierne napiêcie toniczne miêœnia
pierœcienno-gard³owego [10, 11].

Jakkolwiek tracheotomia jest uwa¿ana za metodê
zapobiegania przewlek³ej aspiracji to jednak istnieje wiele
doniesieñ podnosz¹cych problem dysfagii i aspiracji jako
nastêpstw tej operacji [12-14]. Spowodowane jest to
zmniejszeniem zakresu unoszenia krtani podczas po³y-
kania, co wynika z unieruchomienia tchawicy poprzez
rurkê tracheotomijn¹ tkwi¹c¹ w otworze skórnym, zale-
ganiem wydzieliny w górnych drogach oddechowych
oraz uciskiem na szyjny odcinek prze³yku przez man-
kiet uszczelniaj¹cy rurki tracheotomijnej. D³ugotrwa³e
utrzymywanie rurki tracheotomijnej powoduje zaburze-
nia odruchu ochronnego kaszlu oraz utratê koordynacji
mechanizmów zamkniêcia œwiat³a krtani.

Celem pracy by³a ocena pogorszenia jakoœci ¿ycia
pacjentów po operacji raka krtani, zwi¹zanego z zabu-
rzeniami po³ykania.

PACJENCI I METODY

Badaniami objêto 210 chorych leczonych (165 mê¿-
czyzn i 45 kobiet) operowanych w latach 1998-2004
w Klinice Otolaryngologii CMUJ z powodu choroby
nowotworowej krtani. U wszystkich badanie histopato-
logiczne wykaza³o obecnoœæ raka p³askonab³onkowego.
Wiek badanych waha³ siê od 34 do 61 lat, œrednio wy-
nosi³ 46 lat. Badania wykonano w okresie od 3 do 36
miesiêcy po zakoñczeniu leczenia. Pierwotn¹ lokalizacjê
nowotworu, stopieñ zaawansowania choroby nowotwo-
rowej oraz zastosowane metody leczenia przedstawiono
w tabelach I-III.

Pogorszenie jakoœci ¿ycia zwi¹zane z wystêpuj¹c¹ po
operacji dysfagi¹ oceniano stosuj¹c polskie t³umaczenie
[15] sk³adaj¹cej siê z 20 pytañ ankiety MDADI (M.D.
Anderson Dysphagia Inventoty) [16] (tab. IV).

Pytania podzielono na cztery grupy, co umo¿liwia
wyodrêbnienie, analizê a nastêpnie przeciwdzia³anie
g³ównym czynnikom wp³ywaj¹cym na jakoœæ ¿ycia, in-
dywidualnie dla ka¿dego pacjenta. Grupy pytañ:
I. Ogólna ocena problemu zaburzeñ po³ykania (dys-

fagii) – (pytanie: 1);

Tabela I. Lokalizacja guza

Lokalizacja guza Liczba chorych %

A 30 14
B 55 26
A+B 25 12
A+B+C 40 19
B+C 60 29

A – piêtro nadg³oœniowe
B – piêtro g³oœni
C – piêtro podg³oœniowe
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WYNIKI

Najgorsze wyniki uzyskano dla guzów okolicy nad-
g³oœniowej lub obejmuj¹cej nadg³oœniê i piêtro g³oœni.
Dotyczy³o to w równej mierze wszystkich grup zabu-
rzeñ: czynnoœciowych, emocjonalnych, funkcjonowania
w spo³eczeñstwie. Najlepsze wyniki uzyskano dla gu-
zów o lokalizacji obejmuj¹cej jedynie g³oœniê, natomiast
poœrednie dla lokalizacji obejmuj¹cej g³oœniê i piêtro
podg³oœniowe (ryc. 1).

Generalnie istotnie gorzej oceniali jakoœæ ¿ycia pa-
cjenci operowani w III i IV stopniu zaawansowania cho-
roby w porównaniu ze stopniem II (ryc. 2).

Najgorsze wyniki uzyskano u pacjentów, u których
wykonano laryngektomiê ¾ wg Miodoñskiego (subto-
taln¹) lub laryngektomiê horyzontaln¹ nadg³oœniow¹.
Najlepsze – dla laryngektomii po³owiczej pionowej, po-
œrednie – dla laryngektomii ca³kowitej (ryc. 3).

Tabela II. Zaawansowanie choroby nowotworowej

Stopieñ zaawansowania Liczba chorych %

Stopieñ II 30 14
Stopieñ III 60 29
Stopieñ IV 120 57

Tabela III. Zastosowane leczenie

Zastosowane leczenie Liczba chorych %

Laryngektomia horyzontalna nadg³oœniowa [LHN] 30 14
Laryngektomia po³owicza pionowa [LPP] 55 26
Laryngektomia ¾ m. Miodoñski (subtotalna) [LS] 25 12
Laryngektomia ca³kowita [LT] 100 48

Tabela IV. Ankieta MDADI

1. K³opoty z po³ykaniem ograniczaj¹ moj¹ codzienn¹ aktywnoœæ
2. Krêpuj¹ mnie moje nawyki ¿ywieniowe
3. Moi bliscy maj¹ problem z przyrz¹dzaniem dla mnie posi³ków
4. Pod koniec dnia odczuwam wiêksze trudnoœci w po³ykaniu
5. Nie ca³kowicie kontrolujê po³ykanie
6. Martwiê siê moimi zaburzeniami po³ykania
7. Po³ykanie kosztuje mnie wiele wysi³ku
8. Czêsto nie wychodzê z domu z powodu zaburzeñ po³ykania
9. Problemy z po³ykaniem spowodowa³y utratê moich dochodów
10. Zaburzenia po³ykania powoduj¹ ¿e moje posi³ki trwaj¹ d³u¿ej
11. Ludzie pytaj¹ mnie: „Dlaczego nie mo¿esz tego jeœæ?”
12. Innych ludzi dra¿ni¹ moje problemy z jedzeniem
13. Kaszlê, gdy usi³ujê piæ p³yny
14. Problemy z po³ykaniem ograniczaj¹ moje kontakty osobiste i towarzyskie
15. Czujê siê swobodny, mog¹c wyjœæ ze znajomymi i bliskimi do restauracji
16. Ograniczam iloœæ spo¿ywanych posi³ków z powodu problemów z po³ykaniem
17. Nie mogê utrzymaæ wagi na sta³ym poziomie z powodu problemów

z po³ykaniem
18. Odczuwam nisk¹ ocenê w³asnej osoby z powodu zaburzeñ po³ykania
19. Podczas po³ykania mam uczucie jakbym po³yka³ ogromny kês pokarmu
20. Czujê siê wykluczony z ¿ycia towarzyskiego z powodu moich nawyków

¿ywieniowych

II. Zaburzenia emocjonalne zwi¹zane z trudnoœcia-
mi w przyjmowaniu pokarmów – (pytania: 2, 5,
6, 8, 12, 18);

III. Zaburzenia funkcjonowania w rodzinie i spo³e-
czeñstwie – (pytania: 3, 9, 14, 15, 20);

IV. Czynnoœciowe skutki zaburzeñ po³ykania – (py-
tania: 4, 7, 10, 11, 13, 16, 17, 19).

Chorzy wybierali jedn¹ z piêciu mo¿liwych odpo-
wiedzi które by³y punktowane wg nastêpuj¹cej skali:
zdecydowanie tak – 1, tak – 2, nie mam zdania – 3, nie
– 4, zdecydowanie nie – 5.

Nastêpnie sumowano odpowiedzi punktowe w po-
szczególnych wy¿ej wymienionych grupach pytañ. Tak
uzyskany wynik mno¿ono razy 20 a nastêpnie dzielono
przez iloœæ pytañ w danej grupie. Wyniki podano w skali
liczbowej od 0 (w wypadku oceny jakoœci ¿ycia jako ca³ko-
wicie nie akceptowanej przez chorego), do 100 (gdy bada-
ny ocenia³ swoj¹ jakoœæ ¿ycia jako wyœmienit¹). Wyniki
poddano analizie statystycznej stosuj¹c test SF-36 [16].

Ryc. 1. Subiektywna ocena jakoœci ¿ycia w zale¿noœci od lokalizacji guza
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Ryc. 2. Subiektywna ocena jakoœci ¿ycia zale¿noœci od stopnia zaawansowa-
nia choroby nowotworowej
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Jako jedni z pierwszych badania nad wp³ywem dys-
fagii ustno-gard³owej na jakoœæ ¿ycia i opieki nad cho-
rymi prowadzili McHorney i Rosenbeck [17]. Doty-
czy³y one jednak¿e chorych cierpi¹cych z powodu za-
burzeñ po³ykania o pod³o¿u neurologicznym.

Badania Lista i wsp. [27] dotyczy³y wp³ywu dysfa-
gii na jakoœæ ¿ycia u chorych z nowotworami o lokaliza-
cji w obrêbie g³owy i szyi. Jednak¿e wydaje siê, i¿ wartoœæ
zastosowanej przez nich ankiety (Performance Status Scale
– PSS) umniejsza fakt, i¿ nie jest ona ankiet¹ samodziel-
nie wype³nian¹ przez chorych oraz to, ¿e brak w niej szcze-
gó³owych pytañ oceniaj¹cych psychosocjalny i emocjo-
nalny wp³yw dysfagii na jakoœæ ¿ycia chorych.

Zawieraj¹ca 20 pytañ ankieta MDADI (M.D. An-
derson Dysphagia Inventory) [16] jako pierwsza spe³nia
zapotrzebowanie wynikaj¹ce z koniecznoœci ci¹g³ego
monitorowania chorych podczas leczenia i rehabilitacji.

Wyniki naszych badañ wskazuj¹, ¿e chorzy, u któ-
rych pierwotn¹ lokalizacj¹ nowotworu by³a okolica nad-
g³oœniowa i nadg³oœniowo-g³oœniowa mieli znacz¹co
wiêksze zaburzenia po³ykania wp³ywaj¹ce niekorzystnie
na ich jakoœæ ¿ycia. Wynika³o to z decyzji o wykonaniu
u tych chorych NHL (laryngektomia horyzontalna nad-
g³oœniowa) i LS (laryngektomia subtotalna). Te opera-
cje czêœciowego usuniêcia krtani daj¹ce chorym szansê
na zachowanie funkcji pozosta³ej po operacji czêœci krtani
(oddychanie i mowa) powoduj¹ wystêpowanie w okresie
pooperacyjnym dysfagii wynikaj¹cej z zakresu resekcji
struktur bior¹cych udzia³ w prawid³owym akcie po³yka-
nia. Wiêkszoœæ dysfagii wystêpuj¹cych zarówno po ope-
racjach czêœciowego, jak i ca³kowitego usuniêcia krtani
zmniejsza siê wraz z up³ywem czasu mijaj¹cego od mo-
mentu operacji oraz z przebiegiem rehabilitacji tego za-
burzenia (VII). Zale¿noœæ ta obserwowana przez auto-
rów, jest zgodna z doniesieniem Chen i wsp. [16]. Bez-
poœredni wp³yw na nisk¹ subiektywn¹ ocenê jakoœci ¿ycia
chorego ma równie¿ wy¿szy stopieñ zaawansowania cho-
roby nowotworowej i zwi¹zana z tym koniecznoœæ wy-
boru radykalnych metod leczenia operacyjnego.

Rehabilitacja po³ykania u chorych po operacjach czê-
œciowego usuniêcia krtani z powodu raka pierwotnie zlo-
kalizowanego w piêtrze nadg³oœniowym jest wa¿nym
elementem postêpowania terapeutycznego z uwagi na
gro¿¹ce tym chorym niebezpieczeñstwa wynikaj¹ce
z aspiracji treœci pokarmowej.

Logemann [28] uwa¿a, ¿e rehabilitacja po³ykania po
operacjach czêœciowego usuniêcia krtani, a w szczegól-
noœci po LHN (laryngektomia horyzontalna nadg³oœnio-
wa), polega na nauce szczelnego zwierania fa³dów g³o-
sowych, jednak badania Rademakera i wsp. [29] doty-
cz¹ce biomechanicznych czynników wp³ywaj¹cych na
skutecznoœæ po³ykania wykazuj¹ istotne znaczenie za-
mkniêcia wejœcia do dróg oddechowych powy¿ej g³oœni:
na poziomie nasady jêzyka i chrz¹stek nalewkowatych.

DYSKUSJA

Towarzysz¹ca chorobom nowotworowym utrata wagi
cia³a jest szczególnie czêsta u chorych z nowotworami
g³owy i szyi [17, 18]. Niedo¿ywienie w sposób istotny
wp³ywa na sprawnoœæ miêœni szkieletowych i zmniej-
szenie rezerw energetycznych u tych chorych. Mo¿e to
mieæ istotny wp³yw na proces gojenia siê ran oraz wp³y-
waæ na obni¿enie poziomu odpornoœci, prowadz¹c do
wzrostu podatnoœci na czynniki infekcyjne [19]. Nie-
do¿ywieniu towarzyszy czêsto depresja psychiczna, której
wystêpowanie, spowodowane charakterem choroby, jest
u chorych z nowotworami g³owy i szyi bardzo prawdo-
podobne [20]. Niedo¿ywienie bêd¹ce efektem choroby,
leczenia, jak i psychologicznych konsekwencji stanu
zdrowia ma istotny wp³yw tak¿e na wyniki leczenia pa-
cjentów z chorob¹ nowotworow¹ [20]. Badania Ham-
merlid i wsp. [18] wykaza³y, ¿e tylko 35% chorych le-
czonych z powodu nowotworów g³owy i szyi, u których
stwierdzono cechy niedo¿ywienia prze¿y³o 2 lata, pod-
czas gdy w grupie dobrze od¿ywionych ten sam okres
czasu prze¿y³o 64%. Podobne zale¿noœci stwierdzono
wœród chorych leczonych z powodu raka p³uc [21].

Zagadnienie wp³ywu choroby nowotworowej na sze-
roko rozumian¹ jakoœæ ¿ycia by³o przedmiotem licznych
badañ. Do tego celu wykorzystywano kwestionariusze
specyficzne dla chorych nowotworowych, takie jak:
EORTC QLQ-C30 European Organization for Rese-
arch and Treatment of Cancer Quality of Life Core
Questionnaire [22], FLIC Functional Living Index-
Cancer [23], CARES Cancer Rehabilitation Evaluation
System [24], FACT Functional Assessment of Cancer
Therapy [25],Rotterdam Symptom Check-list [26].

Jednak¿e badania te nie koncentrowa³y siê na dysfa-
gii jako jednym z wa¿niejszych czynników wp³ywaj¹-
cych na jakoœæ ¿ycia chorych cierpi¹cych z powodu no-
wotworów zlokalizowanych w obrêbie szyi i g³owy.

Ryc. 3. Subiektywna ocena jakoœci ¿ycia zale¿noœci od metody leczenia
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Dlatego te¿ chorzy, u których wykonano LHN rozsze-
rzon¹ o resekcjê chrz¹stki nalewkowatej lub nasady jê-
zyka wymagaj¹ d³u¿szego czasu rehabilitacji po³ykania,
a czêœæ z nich nigdy nie osi¹ga zdolnoœci pe³nej ochrony
dróg oddechowych. Chorzy ci w opinii Lazarusa i wsp.
[30] oraz Martina i wsp. [31] wymagaj¹ æwiczeñ maj¹-
cych na celu zwiêkszenie zakresu ruchu nasady jêzyka
ku ty³owi a chrz¹stek nalewkowatych ku przodowi co
umo¿liwia szczelniejsze zamkniêcie wejœcia do dróg od-
dechowych i „nadg³oœniowe po³ykanie”.

Samoocena zaburzeñ po³ykania przy u¿yciu ankie-
ty MDADI wydaje siê byæ skuteczn¹ metod¹ subiek-
tywnego monitorowania przebiegu ewolucji dysfagii.
Ankieta MDADI umo¿liwia wczesne zdiagnozowanie
i przeciwdzia³anie niektórym czynnikom powoduj¹-
cym obni¿enie jakoœci ¿ycia chorych z zaburzeniami
po³ykania.


