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Utrata g³osu i mowy po usuniêciu krtani postrzegana jest przez pacjentów jako dominuj¹cy element kalectwa pooperacyjnego. Perspektywa utraty zdolnoœci mowy jest dla czêœci pacjentów czynnikiem, który przes¹dza
o nieracjonalnych wyborach terapeutycznych. Historia rehabilitacji mowy
po laryngektomii jest tak d³uga, jak historia leczenia chirurgicznego raka
krtani. Mnogoœæ metod, jakimi próbowano pokonaæ powsta³e kalectwo
stanowi ilustracjê, jak wa¿ne jest przywrócenie, choæ w czêœci, zdolnoœci
komunikacji za pomoc¹ mowy i jak wielki wysi³ek koncepcyjny w³o¿ono,
aby problem ten rozwi¹zaæ. Praca stanowi przegl¹d g³ównych koncepcji
rehabilitacji mowy – wykszta³cenie mowy prze³ykowej, metody chirurgiczne
umo¿liwiaj¹ce kierowanie powietrza z p³uc do gard³a i prze³yku, przy jednoczesnym zabezpieczeniu przed zach³ystywaniem siê oraz rehabilitacja z zastosowaniem zewnêtrznych urz¹dzeñ generuj¹cych drgania.

The loss of voice and speech after laryngectomy is perceived by patients
as a dominating element of the postoperative disability. For some patients,
the perspective of loosing their speech ability may led to selection of unreasonable therapeutic option. The history of speech rehabilitation after laryngectomy is as long as surgery for laryngeal carcinoma. The multitude of
methods attempted to overcome the disability shows how important is the
restoration, even partial, the ability of speech communication. The paper
reviews the main concepts of speech rehabilitation – esophageal speech;
surgical procedures to direct the air from lungs to esophagus and throat and
prevent aspiration of saliva and food; and the rehabilitation of speech using
external vibratory devices.
Key words: speech rehabilitation after laryngectomy, history, esophageal
speech, surgical methods, external devices generating vibration
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Utrata krtani jest g³êbokim okaleczeniem, które zmienia znacznie nie tylko szereg funkcji fizjologicznych,
ale przede wszystkim odbiera zdolnoœæ do komunikacji
z otoczeniem za pomoc¹ mowy. Usuniêcie krtani
w ogromnym stopniu rzutuje na stan psychiczny i status socjalny pacjenta dotkniêtego tym kalectwem. Konsekwencj¹ utraty krtani s¹:
1. Zmiana prawid³owej drogi powietrza oddechowego:
- brak ogrzewania powietrza oddechowego,
- brak nawil¿ania powietrza oddechowego,
- brak oczyszczania powietrza oddechowego,
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- zniesienie mo¿liwoœci oczyszczania nosa,
- utrata wêchu (smaku);
2. Utrata funkcji zamkniêcia g³oœni:
- zaburzenia odruchu kaszlowego,
- upoœledzenie t³oczni brzusznej;
3. Utrata g³osu i mowy
4. Zaburzenia emocjonalne – zespó³ okaleczenia, poczucie mniejszej wartoœci
5. Inwalidztwo socjalne – izolacja
6. Ekonomiczne konsekwencje inwalidztwa
Wœród wymienionych problemów, utrata g³osu i mowy po usuniêciu krtani postrzegana jest przez pacjentów, jako dominuj¹cy element kalectwa, a perspektywa
utraty zdolnoœci komunikacji z otoczeniem za pomoc¹
mowy, jest dla czêœci pacjentów argumentem, który przes¹dza o nieracjonalnych postawach wobec proponowanego leczenia.
Historia rehabilitacji g³osu i mowy po utracie krtani
jest tak d³uga jak historia operacji laryngektomii, a nawet
d³u¿sza, jeœli uwzglêdniæ sytuacje, w których niedro¿na
krtañ nie pe³ni³a swoich funkcji. Otó¿ Jan Czermak,
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pracuj¹cy w Wiedniu opisa³ w 1859 r. u m³odej pacjentki
z ca³kowicie zaroœniêt¹ krtani¹, uzyskanie zadowalaj¹cej
fonacji poprzez prowadzenie, zewnêtrzn¹ rurk¹, strumienia powietrza z tracheostomii, przez nos do gard³a
[cyt. 1].
Ju¿ pierwszy pacjent u którego Teodor Billroth 31
grudnia 1873 roku w Wiedniu usun¹³ krtañ z powodu
raka krtani, zosta³ zaopatrzony w urz¹dzenie skonstruowane przez doktora Gussenbauera, wspó³pracownika
Billrotha. By³a to tak skonstruowana rurka tracheostomijna, ¿e nie tylko pozwala³a skierowaæ wydychane z p³uc
powietrze do gard³a, ale generowa³a drgania (namiastkê
tonu podstawowego krtani) i pozwala³a na okresowe zamkniêcie tak wytworzonego pasa¿u, aby zapobiec przy
po³ykaniu aspiracji pokarmu do p³uc. Pacjent, który
prze¿y³ zaledwie 7 miesiêcy od operacji zd¹¿y³ mieæ zastosowane trzy kolejne modyfikacje pierwotnego urz¹dzenia i na Kongresie w Berlinie w 1874 r. demonstrowano to jako sukces odzyskania mowy [2]. Podobnych
konstrukcji opracowano wiele, a Casselli i Bottini opisali pacjenta, który z urz¹dzeniem ich konstrukcji mówi³
po operacji przez 38 lat [cyt. 2].
Niemal równolegle z tymi pierwszymi próbami odtworzenia g³osu i mowy pojawi³y siê w literaturze obserwacje, mówi¹ce o pacjentach zdolnych do produkcji g³osu
po laryngektomii, bez jakichkolwiek urz¹dzeñ, czy metod rekonstrukcyjnych (Laynx w 1881 r. a Struebing
i Landois w 1889 r.) [cyt. 1]. Mowa prze³ykowa by³a
zjawiskiem znanym ju¿ wczeœniej, u pacjentów z zaroœniêciem krtani, ale s¹dzono i¿ jest ona niemo¿liwa u pacjentów pozbawionych krtani [2, 3].
Pierwsze zewnêtrzne generatory drgañ, pomocne
przy rehabilitacji mowy po usuniêciu krtani, konstruowano
ju¿ na prze³omie XIX i XX wieku. Szukano tak oryginalnych rozwi¹zañ jak podane przez Glucka w 1910 r. urz¹dzenie, które dŸwiêki zg³osek generowane z ówczesnego
fonografu przekazywa³y do nosa i jamy ustnej i w ten
sposób u³atwia³y artykulacjê mowy pacjentowi po laryngektomii, czy urz¹dzenie generuj¹ce drgania powietrza
w jamie ustnej, umieszczone w protezie zêbowej [2].
W miarê jak coraz wiêcej pacjentów prze¿ywa³o usuniêcie krtani, a pamiêtaæ warto, ¿e do pocz¹tku XX-go
wieku œmiertelnoœæ œród- i oko³ooperacyjna zwi¹zana
z usuniêciem krtani wynosi³a ok. 50%) [3, 4], liczba ró¿nych prób odtworzenia g³osu i mowy po laryngektomii
szybko ros³a. Dzisiaj pe³ne przedstawienie wszystkich
kierunków i metod, jakie w tej mierze podejmowano,
wymaga³oby szerokich badañ z zakresu historii medycyny. Próba klasyfikacji g³ównych kierunków i koncepcji rehabilitacji g³osu i mowy po utracie krtani dzieli je
na 3 grupy:
A. Wykszta³cenie mowy prze³ykowej
B. Metody chirurgiczne:

Otorynolaryngologia, 2006, 5(1), 17-23

- wytworzenie kana³u œluzówkowego, b¹dŸ skórnego kieruj¹cego powietrze z p³uc do gard³a i prze³yku,
- endoproteza doprowadzaj¹ca powietrze z tchawicy do gard³a, czy prze³yku,
- przetoka chirurgiczna + proteza zewnêtrzna,
- operacje „niemal ca³kowitej” laryngektomii;
C. Zastosowanie zewnêtrznych urz¹dzeñ generuj¹cych
drgania:
- elektryczne generatory drgañ akustycznych,
- pneumatyczne generatory drgañ akustycznych.
Mowa prze³ykowa
Fenomen mowy prze³ykowej obserwowano ju¿ w po³owie XIX wieku, ale dotyczy³o to osób z zaroœniêciem
krtani, co w owym czasie nie by³o rzecz¹ rzadk¹ u pacjentów z twardziel¹, u dzieci, które prze¿y³y b³onicê,
czy u pacjentów z ki³¹ krtani. Laynx w 1881 r. a Struebing i Landois w 1889 r. opisali pojedyncze przypadki
pacjentów po laryngektomii z wykszta³con¹ mow¹
prze³ykow¹ [cyt. 1]. Laynx uwa¿a³, ¿e drgania imituj¹ce ton podstawowy generowane s¹ przez b³onê œluzow¹
gard³a, Struebing i Landois, ¿e jest to podstawa jêzyka,
a Gutzmann w 1909 r. wskazywa³ na policzki i prze³yk,
jako miejsce powstawania tych drgañ. [cyt. 2]. W 1896
r. Stoerk przedstawi³ ju¿ obszerne zestawienie pacjentów z mow¹ prze³ykow¹ po laryngektomii, uwa¿aj¹c
wrêcz za niecelowe ró¿ne „protezy krtaniowe” [cyt. 2].
Stanowisko takie nie mo¿e dziwiæ, poniewa¿ mo¿na wyobraziæ sobie, i¿ takie urz¹dzenia jak zmodyfikowana
rurka tracheotomijna Gussenbauera, czy Caselli’ego, nie
by³y dla pacjentów komfortowe (ryc. 1).
Systematyczne badania na mow¹ prze³ykow¹ u osób
po usuniêciu krtani, w znacznej mierze aktualne do dzisiaj, przeprowadzi³ Seeman, który stworzy³ pojêcie
segmentu gard³owo-prze³ykowego„P-E segment” i „pseudog³oœni”, lokalizuj¹c miejsce powstawiania drgañ

Ryc. 1. Rurka tracheotomijna Gussenbauera wraz ze schematem jej za³o¿enia
do tchawicy
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bêd¹cych namiastk¹ tonu podstawowego i dokumentuj¹c to w przeprowadzonych badaniach radiologicznych
tych odcinków gard³a i prze³yku. Jego prace z 1922
i 1926 roku i równoleg³e doniesienia o dobrych wynikach rehabilitacji metodami wy³¹cznie foniatrycznymi
sprawi³y, ¿e od lat 30. do 80. XX wieku wyuczenie pacjenta mowy prze³ykowej sta³o siê dominuj¹c¹ metod¹
rehabilitacji u laryngektomowanych [cyt. 2, 3].
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Metody chirurgiczne
Wytworzenie kana³u œluzówkowego, b¹dŸ skórnego
kieruj¹cego powietrze z p³uc do gard³a i prze³yku

Operacyjne wytworzenie kana³u skórnego, b¹dŸ œluzówkowego, kieruj¹cego powietrze z p³uc do prze³yku
i gard³a – i umo¿liwienie w ten sposób pseudofonacji
w segmencie P-E, a jednoczeœnie ochrona przed wstecznym przedostawaniem siê œliny i treœci pokarmowej do
dróg oddechowych przez tak¹ przetokê, by³y dla chirurgów ogromnie kusz¹ce. Zaowocowa³o to tak licznymi metodami i ich modyfikacjami, i¿ trudno dzisiaj
wyliczyæ je wszystkie, poniewa¿ z powodu ró¿nych niedoskona³oœci ich ¿ywot by³ na ogó³ krótki. G³ówn¹ zalet¹ tej grupy rozwi¹zañ chirurgicznych, podobnie jak
operacji „ near total laryngectomy” by³o uniezale¿nienie
od jakichkolwiek zak³adanych protez, koniecznoœci ich
czyszczenia, czy wymiany, ale ¿adne z proponowanych
rozwi¹zañ nie okaza³o siê byæ na tyle proste, aby zapewnia³o szerok¹ powtarzalnoœæ i na tyle skuteczne, aby
umo¿liwiæ kierowanie wystarczaj¹cej iloœci powietrza do
gard³a dolnego i prze³yku, nie powoduj¹c jednoczeœnie
zach³ystywania siê pacjenta.
Technika zaproponowana przez Briani’ego (1952)
– wytworzenie przetoki skórno-prze³ykowej, z otworem
w skórze powy¿ej tracheostomy i kana³em skierowanej
ku do³owi – mia³a zapobiegaæ przeciekowi. Po³¹czenie
zewnêtrzne obu otworów (np. dociœniêcie do skóry wokó³ tracheostomy i otworu przetoki specjalnego kapturka) przy wydechu kierowa³o powietrze do gard³a [cyt. 4]
(ryc. 2).

Ryc. 3. Schemat ilustruj¹cy wytworzenie przetoki prze³okowo-tchawiczej wg
Conley’a

ale bez okresowego noszenia cienkiej rurki rozszerzaj¹cej, po³¹czenie to siê po prostu zamyka³o [5, 6] (ryc. 3).
Operacja podana przez Assay (1960), mimo z³o¿onej 3-etapowej techniki, w latach 60. uzyska³a istotne
znaczenie. W I etapie wykonywano podwójn¹ tracheostomê – mo¿liw¹ jedynie u pacjentów z zachowan¹
w ca³oœci tchawic¹. Etap II polega³ na wytworzeniu górnej œrodkowej faryngostomy pod podstaw¹ jêzyka i etap
III, na wytworzeniu tunelu skórnego ³¹cz¹cego górn¹
tracheostomê z faryngostom¹ [7]. Chorzy ci dobrze na
ogó³ mówili, ale nie udawa³o siê unikn¹æ ca³kowicie zaciekania œliny, a przy jedzeniu musieli uciskaæ z zewn¹trz
przetokê. U chorych po radioterapii III etap wykonywano uszypu³owanym p³atem skórnym, przeniesionym
z okolicy poza polem napromieniañ (modyfikacja
McGrail’a i Oldfielda – 1971) [cyt. 5] (ryc. 4).
A

faryngostoma
górna tracheostoma
sta³a tracheostoma

B

tunel skórny

Ryc. 4. Schemat ilustruj¹cy zasadê techniki podanej przez Assay. Sytuacja po
zakoñczeniu II etapu (A), etap III i ostateczny efekt (B)
Ryc. 2. Schemat ilustruj¹cy wytworzenie przetoki skórno-prze³ykowej wg
Briani’ego

Koncepcja zaproponowana przez Conley’a (1958)
– wytworzenie relatywnie d³ugiego kana³u z samej b³ony œluzowej prze³yku i skierowanie jej ku do³owi skutecznie zapobiega³o przeciekowi do dróg oddechowych,

W 1981 r. Staffieri [8] opisa³ relatywnie prost¹ operacjê, któr¹ okreœla³ jako wytworzenie neoglottis. Miêdzy górnym kikutem tchawicy a œcian¹ gard³a z pozostawionej okolicy zapierœciennej wytwarza³ przetokê
œluzówkow¹, na tyle ma³¹, ¿e nie powinno byæ przecieku, a jednoczeœnie, przy relatywnie wysokim ciœnieniu
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po zamkniêciu tracheostomy, przepuszczaj¹c¹ powietrze
do gard³a i prze³yku. W praktyce przetoka najczêœciej
by³a albo za ma³a i nie dro¿na, albo za du¿a i przecieka³a [3] (ryc. 5).

Ryc. 6. Schemat ilustruj¹cy umiejscowienie endoprotezy Burtona
Ryc. 5. Schemat ilustruj¹cy wytworzenie przetoki gard³owo-tchawiczej wg
Staffieri’ego
A. odciêcie krtani od tchawicy
B. wytworzenie miniprzetoki na przedniej œcianie prze³yku
C. wytworzenie miniprzetoki na przedniej œcianie prze³yku
D. wynicowanie b³ony œluzowej prze³yku w miejscu wytworzonej przetoki
E. naszycie przedniej œciany prze³yku wraz z wytworzon¹ przetok¹ na
górn¹ tracheostomê
F. drenik w œwietle wytworzonej przetoki tchawiczo-prze³ykowej

Wszczepialne endoprotezy zastawkowe doprowadzaj¹ca
powietrze z tchawicy do gard³a, czy prze³yku

Pierwszym przyk³adem endoprotezy by³o urz¹dzenie skonstruowane przez Gussenbauera, modyfikowane
przez Thuerriegl’a, czy proteza Caselli’ego (patrz ryc.
1) Urz¹dzenia te nie by³y wprowadzane przez wczeœniej przygotowane chirurgicznie kana³y tkankowe,
a „obrasta³y niejako blizn¹” w procesie gojenia siê rany
pooperacyjnej. Te metody, szybko zosta³y zaniechane,
zw³aszcza po upowszechnieniu rehabilitacji z wytworzeniem mowy prze³ykowej. Do grupy endoprotez zaliczyæ te¿ mo¿na endoprotezê Burtona typu „T-tube”,
gdzie ujœcie protezy pod jêzykiem mia³o zapobiegaæ zaciekaniu œliny i treœci pokarmowej [cyt. 5] (ryc. 6).
Ma³e, intubowane przetoki g³osowe (pharyngo- vel
oesophagostoma vocale intubatum), których œwiatowym
pionierem by³ bez w¹tpienia prof. Erwin Mozolewski,
s¹ doskona³ym przyk³adem, ¿e w medycynie najprostsze koncepcyjnie rozwi¹zania, okazuj¹ siê czêsto najlepsze [9]. W pracy przedstawionej w „Otolaryngologii
Polskiej” w 1972 r. Mozolewski przedstawi³ w jasny
i prosty sposób konstrukcjê endoprotezy zastawkowej
(kawa³ek rurki polietylenowej, termicznie sklejonej z fragmentem folii funkcjonuj¹cej jako zastawka), oraz opisa³
zasady za³o¿enia protezki, identyczne do tych, jakie stosujemy dzisiaj przy wtórnej implantacji protezy Provox
(technika retrograde). Otwór wyprowadzony by³ nieco
powy¿ej tracheostomy, co zdaniem autora zabezpiecza³o przed zabrudzaniem siê protezy wydzielin¹ z drzewa

oskrzelowego. W pracy tej pokazano jednoczeœnie kilka
wariantów zamykania tracheostomy i kierowania powietrza do prze³yku podczas fonacji. Mimo i¿ Mozolewski
usi³owa³ upowszechniæ swoj¹ metodê zarówno w Polsce,
jak i na forum miêdzynarodowym, prace te nie zosta³y
zauwa¿one. Wszêdzie w literaturze œwiatowej, jako
pierwsze podawane s¹ endoprotezy tchawiczo-prze³ykowe wprowadzone przez Singera i Blooma (1980),
a potem przez Williama Panje’go (1981) (ryc. 7).
Pierwsza proteza Blooma i Singera by³a zak³adana
wtórnie, po punkcji tylnej œciany tchawicy i za³o¿eniu
kateteru na kilka – kilkanaœcie dni celem utrwalenia siê
kana³u przetoki. Protezka typu „kaczy dziób” wymaga³a

Ryc. 7. Schemat budowy, implantacji i umiejscowienia protezy g³osowej Mozolewskiego
A – schemat budowy protezy
B, C, D, E, F – poszczególne etapy wytworzenia przetoki skórno-prze³ykowej i intubacji protezy
G – kapturek umo¿liwiaj¹cy skierowanie powietrza wydechowego do
segmentu prze³ykowo-gard³owego (wg Mozolewskiego)

Bieñ S., Ok³a S.: Historia rehabilitacji g³osu i mowy u chorych po usuniêciu krtani

co 3-4 dni wyczyszczenia i ponownego za³o¿enia; jej
boczne skrzyde³ka fiksowane by³y plastrem do skóry i pacjent sam j¹ zak³ada³ i wyjmowa³.
W kolejnych modyfikacjach wprowadzono wewnêtrzny ko³nierz protezki, u³atwiaj¹cy jej utrzymanie
w przetoce, a poniewa¿ zdarza³o siê, ¿e proteza wypada³a i mog³a byæ zaaspirowana do p³uc, wprowadzono
wersjê kontrastuj¹c¹ w rtg. Aby obni¿yæ opór pokonywany dla otwarcia siê protezki, kolejn¹ modyfikacj¹ by³a
zastawka typu „trap dorr” [1, 2, 10] (ryc. 8).
Proteza Panje’go nie ró¿ni³a siê zasadniczo w sensie
konstrukcyjnym i mog³a byæ czyszczona bez wyjmowania. Panje wprowadzi³ œródoperacyjne zak³adanie protezki, a kateter utrwalaj¹cy jej œwiat³o s³u¿y³ jako dren
od¿ywczy w okresie gojenia siê gard³a [11]. Kolejne
modyfikacje protez g³osowych, to proteza opracowana
na Uniwersytecie w Gronningen, protezy Provox (Atos
Medical), czy ciekawa konstrukcja protezy firmy Entermed (ryc. 9).
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i Spiro w 1972 r. Zalet¹ tej metody by³a wmontowana
w urz¹dzeniu zastawka, która otwarta przy swobodnym
wdechu i wydechu, przy zwiêkszeniu ciœnienia wydechowego zamyka³a siê, kieruj¹c strumieñ powietrza do
gard³a. Jednoczeœnie zastawka chroni³a przed aspiracj¹
œliny do dróg oddechowych. Metoda ta, nie by³a jedynie kolejnym eksperymentem. Urz¹dzenie produkowano komercyjnie pod nazw¹ VoiceBak, a wed³ug podobnych zasad dzia³a³y urz¹dzenia zaprojektowane przez
Maloney’a i Komorna (1973), Sissona i wsp. (1975),
i Edwardsa 1980 [cyt. 3, 4]. Protezy zewnêtrzne posiada³y jednak liczne niedogodnoœci. Pacjentom w przetoki prze³ykowej mog³a wyciekaæ œlina, musieli nosiæ elastyczn¹ opaskê dla uszczelnienia koñcówki urz¹dzenia
wokó³ tracheostomy i w ogóle musieli to doœæ krêpuj¹ce
urz¹dzenie zewnêtrzne nosiæ (ryc. 10).

Zastosowanie protez zewnêtrznych, ³¹cz¹cych tracheostomê
z chirurgiczn¹ przetok¹ prze³ykow¹

Po³¹czenie protezy zewnêtrznej, z wczeœniej przygotowan¹ przetok¹ zlokalizowan¹ na bocznej œcianie szyjnej czêœci prze³yku zosta³a wprowadzona przez Tauba
Ryc. 10. Schemat ilustruj¹cy technikê tworzenia przetoki prze³ykowej – A, B,
C, oraz zasadê dzia³ania protezy Tauba i Spiro (VoiceBak) – D

Operacje „niemal ca³kowitej” laryngektomii

Ryc. 8. Proteza Blooma i Singera i jej kolejne modyfikacje

A

O ile liczne operacje czêœciowych resekcji krtani, z zasady winny doprowadziæ do sytuacji, kiedy pacjent mo¿e
byæ dekaniulowany, to zaproponowana i gor¹co propagowana przez Bruce Pearsona (1980) operacja typu „near
total laryngectomy”, gdzie planowo pacjent pozostaje
z tracheostomi¹, jest w rzeczywistoœci tworzeniem przetoki g³osowej, zabezpieczonej przed zaciekaniem œliny,
czy pokarmu do dolnych dróg oddechowych, dziêki zachowaniu unerwienia nalewki. To co pozosta³o z krtani
jest tunelem œluzówkowym utworzonym z czêœci krtani

B
A. proteza Gronningen

C
B. proteza Provox 2
Ryc. 9. Kolejne typy protez g³osowych

C. proteza firmy Enterme
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i zachy³ka gruszkowatego po zdrowej stronie, nad pozostawion¹ jedn¹ nalewk¹ [10] (ryc. 11).
Tutaj warto przypomnieæ, ¿e w 1972 roku prof.
E. Mozolewski opisa³ technikê wytwarzania przetoki g³osowej œluzówkowej, nalewkowej, tam, gdzie radykalna
resekcja guza krtani pozwala³a na pozostawienie chrz¹stki
pierœcieniowatej i jednej nalewki [9]. Metoda ta, we
wstêpnej ocenie autorów dawa³a dobre wyniki szczelnoœci dla œliny i pokarmów i niskie ciœnienie konieczne do
pokonania przetoki przez strumieñ powietrza. Technika
ta, jak równie¿ uzyskane pozytywne wyniki, zosta³a opublikowana w 1975 r. w „Laryngoscope” [12], ale Pearson w swoich pracach nie wspomina o niej.
Zewnêtrzne urz¹dzenia s³u¿¹ce rehabilitacji –
elektryczne generatory drgañ
Ju¿ w 1908 r. Gluck roku eksperymentowa³ z pierwszymi „elektrycznymi urz¹dzeniami” generuj¹cymi drgania bêd¹ce w przestrzeniach artykulacyjnych namiastk¹
tonu podstawowego, pomocnymi w rehabilitacji po usuniêciu krtani, ³¹cznie z generatorem drgañ wbudowanym w protezê zêbow¹. Ale dopiero w latach 30. w USA
rozpowszechni³y siê komercyjne, zewnêtrzne wibratory, nies³usznie w Polsce nazywane „sztuczn¹ krtani¹”.
W Polsce zewnêtrzne wibratory znane s¹ g³ównie jako
model firmy Servox, ale w latach 70. by³y równie¿ produkowane w Polsce, w Szczecinie, w niewielkim zakresie. Pocz¹tkowo generowane drgania powietrza by³y rurk¹
wprowadzane do ust; póŸniej przyj¹³ siê model, gdzie
poprzez przy³o¿enie membrany do skóry szyi, wibracje
s¹ przekazywane do gard³a. Pewne pomys³y od¿ywaj¹,
czasami po bardzo d³ugim czasie. Aktualnie dostêpna
jest komercyjnie w USA Ultra Voice prosthesis , gdzie
zminiaturyzowany generator drgañ wbudowany jest
w p³ytê protezy zêbowej na podniebieniu twardym, a pacjent zewnêtrznym pilotem reguluje zarówno natê¿enie, jak i generowany ton podstawowy [1] (ryc. 12).
Zewnêtrzne urz¹dzenia s³u¿¹ce rehabilitacji –
pneumatyczne generatory drgañ
W Polsce praktycznie nieznane, pneumatyczne generatory drgañ, s¹ najtañsz¹ wersj¹ urz¹dzeñ u³atwiaj¹-

Ryc. 11. Ogólna idea wytworzenia przetoki g³osowej w operacji „near total
laryngectomy” wg Pearsona

Ryc. 12. Zewnêtrzne generatory drgañ, tworz¹ce w przestrzeniach artykulacyjnych namiastkê tonu podstawowego

cych rehabilitacjê po usuniêciu krtani. Idea tych urz¹dzeñ jest prosta – koñcówka zas³aniaj¹ca otwór tracheostomy, po³¹czona jest z elementem gdzie umieszczona
jest drgaj¹ca membrana i dalej z rurk¹, któr¹ pacjent
wprowadza do ust (ryc. 13).

Ryc. 13. Zewnêtrzne, pneumatyczne generatory drgañ, pomocne w rehabilitacji mowy po usuniêciu krtani

Mnogoœæ metod, zmierzaj¹cych do uzyskanie socjalnie u¿ytecznej mowy po utracie krtani, ilustruje jak
ogromny wysi³ek koncepcyjny w³o¿ono w rehabilitacjê
mowy po usuniêciu krtani i jak ogromne znaczenie ma
dla pacjentów pokonanie, choæ w czêœci powsta³ego kalectwa. Mimo, i¿ obecnie protezy implantowane w najwiêkszym stopniu zbli¿aj¹ nas do tego celu, trzeba otwarcie powiedzieæ, ¿e nadal nie ma rozwi¹zañ idealnych
i równie¿ dzisiaj jest miejsce dla ró¿nych kierunków rehabilitacji g³osu i mowy po utracie krtani.
Rehabilitacja mowy po usuniêciu krtani jest g³ównym, ale nie jedynym elementem pokonania powsta³ego
kalectwa. Warto o tym pamiêtaæ, zadaj¹c pytanie, co
nale¿y rozumieæ jako sukces w rehabilitacji bezkrtaniowców? Obok zdolnoœci do efektywnego komunikowania
siê z otoczeniem, jest to psychologiczne dostosowanie
siê do zaistnia³ej sytuacji i powrót pacjenta do stylu ¿ycia sprzed choroby [3]. Ten ostatni element u czêœci naszych pacjentów, pal¹cych i nadu¿ywaj¹cych alkoholu,
mo¿emy bez szkody dla nich pomin¹æ.
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