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Wpływ ćwiczeń wymuszających przepływ powietrza 
przez jamę nosową na funkcję zmysłu węchu u chorych 
po całkowitym usunięciu krtani
Effect of the maneuver inducing a nasal airfl ow on olfactory function 
in patients after total laryngectomy
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Wprowadzenie. Aktualne zalecenia w medycynie kładą nacisk 
zarówno na leczenie, jak i na kompleksową rehabilitację chorych 
z procesem nowotworowym. Do programu rehabilitacji po 
laryngektomii rzadko wprowadzana jest rehabilitacja węchu, 
chociaż zdolność odczuwania zapachów jest upośledzona 
u większości chorych po tym zabiegu.
Cel pracy. Ocena sprawności narządu węchu u chorych po 
laryngektomii oraz analiza przebiegu i skuteczności rehabilitacji 
węchu prowadzonej w ramach rutynowej opieki pooperacyjnej 
u tych chorych.
Materiał i metody. Grupę badaną stanowiło 80 chorych (20 
kobiet i 60 mężczyzn) w wieku 62,1 ± 8,6 lat, po laryngektomii 
całkowitej. U chorych przeprowadzono: badanie ankietowe, 
laryngologiczne i rehabilitację narządu węchu ukierunkowaną 
na wymuszenie przepływu powietrza przez jamę nosową.
Wyniki. 72 chorych (90% badanych) wskazało na pogorszenie 
lub brak węchu po laryngektomii. Po przeprowadzonej reha-
bilitacji 35 chorych (43,8%) zaobserwowało poprawę węchu. 
Nie wykazano wpływu wieku, płci, sposobu rehabilitacji głosu 
i przebytej chemioterapii na wyniki rehabilitacji węchu. Czyn-
nikami wpływającymi niekorzystnie na rehabilitację węchu były: 
przebyta radioterapia oraz czas, jaki upłynął od operacji.
Wnioski. Zaburzenia węchu są częste po laryngektomii, a do 
ich rozpoznania wystarczy badanie podmiotowe. Rehabilitacja 
węchu u chorych po laryngektomii powinna być obowiązkową 
składową kompleksowej rehabilitacji.

Słowa kluczowe: utrata węchu, laryngektomia, rehabilitacja 
węchu

Introduction. Current recommendations in medicine emphasise 
not only medical treatment of the neoplastic diseases but also 
a need of complex rehabilitation of the patients. Although the 
olfaction is always impaired after laryngectomy, the rehabilitation 
of the patients after that type of surgery rarely includes methods 
that are aimed at restoring the ability to smell.
Aim. Subjective assessment of the olfactory organ in patients 
after larygectomy and an analysis of the course and success rate 
of rehabilitation of the olfactory sense carried out as a part of 
routine post-operative care of these patients.
Material and methods. The study group included 80 patients 
(20 women and 60 men), mean age 62,1±8,6 years, after total 
laryngectomy. All patients fi lled the questionnaire and underwent 
both laryngological examination and a 2-week rehabilitation of 
the olfactory sense intended to enforce air infl ow through the 
nasal cavity.
Results. Seventy two patients (90%) reported a partial 
or complete loss of smell after laryngectomy. After the 
rehabilitation, 35 patients (43.8%) noticed an improvement 
of smelling. The results of olfaction rehabilitation were found 
to be unaff ected by age, gender, type of voice rehabilitation or 
chemotherapy. The only factors that adversely aff ected the 
rate of success of the rehabilitation were radiotherapy and long 
time since the surgery till the commencement of rehabilitation 
procedures.
Conclusions. Disorders of the olfactory organ are frequent 
after laryngectomy and could be easily diagnosed by medical 
interview. Olfactory sense rehabilitation in the patients after 
laryngectomy should be an obligatory part of the full post-
laryngectomy medical care.
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WSTĘP

 Aktualne zalecenia w medycynie kładą nacisk 
zarówno na leczenie, jak i na kompleksową rehabi-
litację chorych z procesem nowotworowym. Stały 
rozwój technik operacyjnych, a także nowoczesna 
farmakoterapia i radioterapia, podnoszą skuteczność 
procesu leczenia nowotworów. Pacjenci poddani 
takiej terapii wymagają wyspecjalizowanej pomocy 
w adaptacji do nowych warunków powstałych po 
leczeniu [1,2]. Wyrównywanie powstałych dysfunk-
cji, będących wynikiem choroby i zastosowania spe-
cjalistycznego leczenia, stało się celem rehabilitacji 
w onkologii. Wielokierunkowe i ciągle rozwijane 
metody rehabilitacji umożliwiają osiągnięcie naj-
lepszej sprawności fi zycznej i psychicznej pacjentom 
leczonym z powodu nowotworów i warunkują pod-
noszenie jakości życia [1].
 Najnowsze dane epidemiologiczne zamieszczone 
na stronach Instytutu Onkologii w Warszawie wska-
zują, że w 2005 roku w całej Polsce zachorowało na 
raka krtani 2228 mężczyzn i 321 kobiet. Liczby te 
nie zmieniały się istotnie na przestrzeni lat 1999 do 
2005. W dłuższej perspektywie tzn. od roku 1963 
liczba zgonów z powodu nowotworów złośliwych 
w Polsce, związanych z paleniem tytoniu w tym też 
z powodu raka krtani, wzrosła znacząco [3]. Pomimo 
działań profi laktycznych standaryzowany współ-
czynnik zachorowań na raka krtani na przestrzeni 
lat 1999 do 2005 tylko nieznacznie się zmniejszył 
z 10,5 do 8,9 na 100 tysięcy ludności [3].
 Następstwa laryngektomii całkowitej to przede 
wszystkim psychosocjalne konsekwencje spowodo-
wane zmianą drogi oddechowej, utratą  głosu, upo-
śledzeniem pracy tłoczni brzusznej, ale również osła-
bieniem takich narządów zmysłu, jak smak i węch. 
W postępowaniu rehabilitacyjnym najlepiej rozwinię-
ta jest rehabilitacja narządu głosu. Wielu chorych ma 
również zapewnioną pomoc psychologiczną [1]. Do 
kompleksowej rehabilitacji po laryngektomii rzadko 
wprowadzana jest jednak rehabilitacja węchu.
 Narząd powonienia umiejscowiony jest w górnej 
części jam nosowych i nie ulega uszkodzeniu podczas 
leczenia operacyjnego, jednakże zmiana toru prze-
pływu powietrza podczas oddychania przez trache-
ostomę, utrudnia doprowadzanie cząstek wonnych 
wraz z powietrzem do okolic węchowych w jamie 
nosowej. Jednym z elementów rehabilitacji w grupie 
chorych po laryngektomii powinna w związku z tym 
stać się rehabilitacja narządu węchu.
 Celem pracy była ocena sprawności narządu 
węchu u chorych po laryngektomii oraz analiza 
przebiegu i skuteczności rehabilitacji węchu prowa-
dzonej w ramach rutynowej opieki pooperacyjnej 
u tych chorych.

MATERIAŁ I METODY

 Grupę badaną stanowiło 80 chorych (20 kobiet 
i 60 mężczyzn) w wieku 62,1 ± 8,6 lat, poddanych 
zabiegowi laryngektomii całkowitej. Średni czas, 
jaki minął od leczenia operacyjnego wynosił 4,4 lat; 
odchylenie standardowe 4,3; zakres od 1-18 lat.
 W badanej grupie było 20 kobiet w wieku 49-
80 lat (średnia 60,0±8,7 lat) i 60 mężczyzn w wieku 
46-82 lat (średnia 62,8±8,5 lat). Radioterapię uzu-
pełniającą przebyło 46 chorych (58%), a 6 osób 
(7,5%) leczonych było pierwotnie radioterapeu-
tycznie. W badanej grupie 7 osób (9%) leczonych 
było chemioterapeutycznie, a 1 jeden chory został 
poddany chemioterapii indukcyjnej. Większość 
chorych, czyli 47 osób (59%) podlegała klasycznej 
rehabilitacji foniatrycznej (nauce wytwarzania głosu 
przełykowego), a pozostałe 33 osoby (41%) korzy-
stały z protezy głosowej PROVOX. Wszyscy chorzy 
przez wiele lat palili papierosy.
 Po uzyskaniu pisemnej zgody przez chorych na 
udział w badaniach przeprowadzono:
1. badanie ankietowe;
2. badanie laryngologiczne (wykluczające patolo-

gię w obrębie jamy nosowej);
3. rehabilitację – ćwiczenia mające na celu popra-

wę przepływu powietrza w jamie nosowej.
 Badania ankietowe osób po laryngektomii 
całkowitej miały na celu zebranie podstawowych 
informacji wykorzystanych do dalszych analiz. Pa-
cjenci biorący udział w badaniu dokonali też dwu-
krotnie subiektywnej oceny powonienia w prostej 
skali trzystopniowej, tj. przed przeprowadzonymi 
ćwiczeniami (1 – węch bez zmian, 2 – pogorszenie 
węchu, 3 – brak węchu) i po raz drugi  po ćwicze-
niach (ocena 1- węch bez zmian, 2- poprawa, 3-
pogorszenie). Poza tym analizowano takie czynniki, 
jak wiek i płeć oraz rodzaj leczenia, czas od operacji 
i rodzaj rehabilitacji głosu, które mogły wpłynąć na 
wyniki rehabilitacji.
 Ćwiczenia poprawiające przepływ powietrza wy-
konywane były w grupach terapeutycznych podczas 
15-dniowych, specjalistycznych turnusów rehabili-
tacyjnych dla osób laryngektomowanych. Podczas 
turnusu organizowane były godzinne zajęcia logope-
dyczne dla całej grupy, a także indywidualne zajęcia 
z psychologiem. Rehabilitacja węchu odbywała 
się codziennie podczas zajęć grupowych. Ponadto 
chorzy byli zachęcani do indywidualnych ćwiczeń 
w oparciu o dostarczony im schemat postępowania. 
Czas trwania ćwiczeń węchowych wynosił dziennie 
średnio 15 minut. Rehabilitacja była prowadzona 
przez wykwalifi kowanych logopedów i fi zjoterapeu-
tów.
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 Ćwiczenia polegały na wytworzeniu ruchu po-
wietrza w obrębie jamy nosowej, co umożliwiało 
dotarcie cząstek wonnych do pola węchowego.
 Przeprowadzano następujące ćwiczenia:
1. Wykonywanie ruchów żucia przy zamkniętych 

ustach;
2. Wykonywanie ruchów ziewania przy zamknię-

tych ustach;
3. Przy zaciśniętym skrzydełku nosa wciąganie 

powietrza poprzez ruchy podniebienia mięk-
kiego przez nos, a następnie zwalnianie ucisku. 
Ćwiczenia te wykonywano zarówno dla prawej, 
jak i lewej strony.

Analiza statystyczna

 Wyniki przedstawiono w postaci średniej ± od-
chylenie standardowe lub w postaci odsetkowej 
(w %). Wartość p<0,05 uznano za znamienną. Do 
porównań międzygrupowych zastosowano dwu-
stronny test-t dla zmiennych niepołączonych lub test 
U Manna-Whitneya w przypadku zmiennych, które 
nie spełniały warunków rozkładu normalnego (ana-
lizowanych testem Kołmogorowa-Smirnowa). Do 
analiz korelacyjnych wykorzystano liniową metodę 
Pearsona lub nieparametryczną Spermana. Do analiz 
rozkładu cech wykorzystano test chi-kwadrat.

WYNIKI

 Badanie ukończyli wszyscy zakwalifi kowani do 
niego chorzy. Badanie ankietowe przeprowadzono 
dwukrotnie- przed i po ukończeniu programu reha-
bilitacji narządu węchu.
 Na podstawie analizy pierwszej ankiety, wypeł-
nianej przez chorych przed rehabilitacją, stwier-
dzono, że 72 chorych (90% badanych) wskazało 
na pogorszenie lub brak węchu po laryngektomii. 
Jedynie 8 chorych (10%) z badanej grupy podało, że 
węch ich jest prawidłowy i usunięcie krtani nie spo-
wodowało pogorszenia odczuwania zapachów (ryc. 
1). Po przeprowadzonej rehabilitacji aż 35 chorych 
(43,8%) zaobserwowało poprawę węchu. Brak po-
prawy po przeprowadzonych ćwiczeniach zgłosiło 
45 chorych (56,2%). Nie odnotowano natomiast 
pogorszenia węchu na skutek udziału w badaniu.
 Analiza wyników rehabilitacji węchu w zależno-
ści od płci wykazała, że rehabilitacja ta zakończyła 
się powodzeniem u 8 z 20 kobiet (co stanowi 40%), 
a w przypadku mężczyzn było to 27 z 60 (45%). 
Różnica ta nie była znamienna statystycznie (chi2 = 
0,15, p= 0,69). Płeć nie miała wobec tego wpływu 
na wyniki rehabilitacji węchu.

 Porównanie dwóch grup rehabilitacyjnych (brak 
poprawy i poprawa po rehabilitacji) pod względem 
wieku wykazała, że w grupie z poprawą węchu po 
rehabilitacji, średnia wieku wynosiła 63,8±9,4 lat, 
a w grupie bez poprawy węchu 60,8±7,8 lat. Różnice 
te nie były znamienne statystycznie (p=0,12).
 W badanej grupie 52 chorych (65%) było leczo-
nych radioterapeutycznie; większość z tych chorych 
była poddana uzupełniającej radioterapii, a tyko 
6 chorych radioterapię przebyło przed leczeniem 
operacyjnym. Analizę uzyskanych danych przepro-
wadzono porównując zmiany węchu po ćwicze-
niach pomiędzy dwiema podgrupami – z leczeniem 
radioterapeutycznym i bez radioterapii. Wykazano, 
że w grupie chorych niepoddanych radioterapii 
znamiennie częściej doszło do poprawy węchu po 
rehabilitacji, niż w grupie chorych poddanych temu 
leczeniu (chi 2= 4,03; p=0,04). W grupie chorych po 
chemioterapii (8 chorych) nie zaobserwowano nato-
miast znamiennych różnic w stosunku do chorych 
bez chemioterapii.
 Wśród badanej grupy 33 osoby (41%) miały 
wszczepione protezy głosowe, pozostałe miały pro-
wadzoną rehabilitację głosu przełykowego. W tych 
dwóch grupach nie wykazano istotnych różnic sta-
tystycznych pod względem powodzenia rehabilitacji 
węchu.
 Stwierdzono istotną ujemną zależność pomiędzy 
czasem, jaki upłynął od zabiegu, a sukcesem reha-
bilitacji (R=-0,16; p=0,04). Wykazano, że w grupie 
z poprawą węchu (powodzeniem rehabilitacji) czas 
od operacji wyniósł średnio 3,9±4,3 lat, a w grupie 
bez poprawy czas od zabiegu był dłuższy i wyniósł 
5,0±4,2 lat (p=0,28).

Ryc. 1. Zestawienie deklarowanych odpowiedzi ankie-
towych dotyczących zmian odczucia węchu po zabiegu 
laryngektomii oraz przeprowadzonych ćwiczeniach
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DYSKUSJA

 Rehabilitacja węchu została wprowadzona do 
rutynowej rehabilitacji dopiero w ostatnich latach, 
pomimo znanych wcześniej negatywnych następstw 
laryngektomii całkowitej dla narządu węchu [4,5]. 
W 2000 roku Frans Hilgers z Holenderskiego Insty-
tutu Raka opublikował przełomową pracę, w której 
podkreślił, że kompleksowa rehabilitacja chorych 
po laryngektomii nie może ograniczać się tylko do 
rehabilitacji głosu, ale musi również obejmować 
rehabilitację układu oddechowego, węchu i smaku. 
Niestety chorzy po laryngektomii rzadko sponta-
nicznie zgłaszają problem utraty lub pogorszenia 
węchu, bowiem mają inne, bardziej niepokojące 
ich symptomy, które pragną omówić z lekarzem 
podczas wizyty. Z kolei sami lekarze też rzadko in-
formują chorych o tym powikłaniu. Z naszej analizy 
wynikało, że chorzy nie skarżyli się wcześniej na 
pogorszenie lub utratę węchu, a dopiero po tym jak 
zadano im takie pytanie, okazało się, że dotyczy ono 
aż 90% badanych. Jest to zgodne z wynikami uzy-
skanymi przez innych autorów, którzy zauważają, 
że u chorych po laryngektomii jedynie w około 14% 
przypadków nie doszło do pogorszenia węchu [6]. 
W porównaniu do innych danych z piśmiennictwa 
nasz odsetek jest zdecydowanie większy. W swojej 
publikacji Hilgers podał, że tylko 2/3 badanych 
chorych po laryngektomii utraciło zdolność od-
czuwania zapachów [4]. Chociaż już w latach 80. 
zostały opublikowane doniesienia o technicznych 
możliwościach przywracania odczuwania zapachów 
u chorych po laryngektomii (tzw. bypass krtanio-
wy), to jednak okazało się, że korzystanie w życiu 
codziennym z takich rozwiązań nie sprawdza się. Co 
ciekawe, większość chorych odczuwających zapachy 
po laryngektomii wypracowała sobie po zabiegu 
własne sposoby wywołania wrażeń węchowych, 
często nawet w sposób nieświadomy [4,7].
 Wykorzystane przez nas ćwiczenia były wzoro-
wane na prowadzonych przez Hilgersa i wsp. w 2000 
roku. Opisali oni prosty manewr służący do rehabi-
litacji węchu u chorych po laryngektomii, nazywając 
go „uprzejmym” ziewaniem („polite” yawning) [8]. 
Polega on na wykonaniu ruchów w obrębie jamy 
ustnej, tak jak przy ziewaniu, ale z zamkniętymi 
ustami. W ten sposób powstaje podciśnienie w ja-
mie nosowej, doprowadzając do zassania powietrza 
przez nos, co daje możliwości pobudzenia nabłonka 
węchowego przez zawarte w nim substancje wonne. 
W naszej badanej grupie aż 43,8% chorych dzięki 
temu manewrowi ponownie zaczęło odczuwać 
zapachy, co dało podobny wynik do grupy chorych 
z Holenderskiego Instytutu Raka (46%) [8]. Hilgers 
udowodnił, że wymagany do osiągnięcia sukcesu 
czas rehabilitacji jest krótki, bo u większości chorych 

wystarczyło przeznaczyć na ćwiczenia jedynie 30 
minut, aby chory odczuł zapach. W naszym bada-
niu zauważyliśmy ponadto, że u większości chorych 
efekty widoczne były natychmiast, jednak nasz czas 
przeznaczony na rehabilitację nie był ograniczany, 
dzięki wykorzystaniu 15-dniowego turnusu rehabi-
litacyjnego. Wspomniani powyżej badacze udowod-
nili skuteczność tego sposobu rehabilitacji węchu 
metodą obiektywną, poprzez zmierzenie ciśnienia 
napływu powietrza do nosa przy użyciu cyfrowych 
i wodnych manometrów, oraz subiektywną – na 
podstawie wypełnianego przez chorych kwestiona-
riusza oceniającego węch, smak, apetyt. Analizowali 
też wiek chorych, czas od operacji, zaawansowanie 
kliniczne choroby i czynniki socjodemografi czne 
(wiek, płeć, wykształcenie). Nie wykazali zależności 
wyników rehabilitacji węchu od tych czynników [9]. 
Podobne wyniki uzyskaliśmy w niniejszej pracy. Je-
dynymi czynnikami, które wykazywały statystyczny 
związek z powodzeniem rehabilitacji węchu, były 
zastosowana radioterapia i czas od zabiegu.
 Na podstawie naszych obserwacji, jak i danych 
z piśmiennictwa jesteśmy zachęceni do kontynu-
owania rehabilitacji węchu w tej grupie chorych, 
gdyż  utrwalenie pozytywnych wyników rehabilita-
cji tego narządu wciąż nie jest zadawalające. Hilgers 
i wsp. zauważyli, że tylko 5% chorych wprowadziło 
do rutynowych zachowań dnia codziennego umie-
jętność odczuwania zapachów, chociaż aż 57% 
chorych uzyskało pożądany efekt rehabilitacji po 
30-minutowych ćwiczeniach [9]. Codziennie ma-
newr wymuszonego przepływu powietrza stosowało 
17% badanych, kolejne 15% z małą częstotliwością, 
ale regularnie, 12% czasami, a tylko 5% okazjo-
nalnie [8,9]. Często chorzy zgłaszali, że znany im 
z przeprowadzonych ćwiczeń manewr stosowali 
tylko do rozpoznania jakiegoś zapachu. Ciekawe, że 
aż 51% chorych deklarowało, że węch nie jest dla 
nich ważny. Tylko jeden chory zgłaszał, że ćwiczenia 
były dla niego zbyt trudne (w naszej grupie żaden 
z chorych nie wybrał takiej odpowiedzi).
 W cytowanej pracy nie stwierdzono też zależ-
ności wyników rehabilitacji węchu od takich czyn-
ników jak wiek, płeć, poziom wykształcenia oraz 
rodzaj rehabilitacji głosu, stanu uzębienia i czas od 
operacji [9]. Pomiędzy grupą, którą badał Hilgers 
i wsp. [9] a naszą populacją pacjentów istniały 
jednak istotne różnice, gdyż w pierwszej z tych grup 
aż 35 chorych (85%) miało wszczepioną protezę 
głosową, natomiast w naszej grupie było ich dwa 
razy mniej (33 osoby czyli 41%).
 Risberg-Berlin i wsp. z Uniwersytetu Karolińska 
w Sztokholmie przebadali chorych po laryngektomii 
przy użyciu skandynawskiego kwestionariusza oce-
niającego węch , smak i apetyt (QOTA i SOID) oraz 
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oceniali w tej grupie jakość życia [10]. W grupie 21 
chorych 58% zastało zakwalifi kowanych do grupy 
z utratą węchu, a 42% do grupy chorych z normo-
smią lub hiposmią. Zdolność do odczuwania zapa-
chów była również badana za pomocą 16 różnych 
substancji wonnych (takich jak np. jałowiec, sosna, 
anyżek, wanilia, cynamon, smoła, jabłko pomarań-
cza, cytryna i inne). Efekty wstępnej rehabilitacji 
były zadawalające, gdyż aż 50% chorych odczuwało 
zapachy już po pierwszej sesji ćwiczeń [10]. Później-
sza ocena wyników rehabilitacji przeprowadzona 
po 12 miesiącach wykazała dalszą poprawę węchu 
(88% chorych w tej grupie) [11].
 Leon i wsp. z Uniwersytetu Stanowego na Flo-
rydzie [6] w 2007 roku ocenili prospektywnie psy-
chofi zjologiczną funkcję nosa w grupie chorych po 
laryngektomii. Stwierdzono, że sprawność węchu 
oceniana na prostej wizualno-analogowej skali daje 
wyniki porównywalne do tych uzyskanych praco-
chłonnymi i kosztownymi metodami z użyciem całej 
gamy zapachów w różnych stężeniach. Naukowcy 
udowodnili, że zapach może być skutecznie od-
bierany przez chorych po laryngektomii, zarówno 
poprzez nozdrza tylne, jak i nozdrza przednie. Test 
przez fi zjologiczną drogę został oparty na „sniff  
maneuver”, czyli wąchaniu całej gamy zapachów. 
Z kolei odczuwanie węchu przez nozdrza tylne 
badano poprzez nałożenie na grzbiet języka ko-
lejnych sproszkowanych substancji zapachowych 
(czosnek, wanilia, goździki, cytryna i innych) przy 
zamkniętych oczach i zatkanym nosie, po wcześniej-
szym przepłukaniu ust wodą. Anosmię stwierdzono 
u 3 na 36 badanych, ciężką i umiarkowaną hipo-
osmię u 18 chorych, niewielką u 10, a prawidłowy 
węch u 5 na 36 badanych chorych (14%) [6]. Analiza 
wyników uzyskanych w tej pracy za pomocą skali 
wizualno-analogowej wykazała, że w grupie badanej 
u 36 chorych uzyskano średnio wartość 2,94 (w skali 
0-10 punktów). Badacze ci nie znaleźli natomiast (w 
przeciwieństwie do naszych badań) korelacji między 
czasem, jaki upłynął od zabiegu a poziomem od-
czuwania zapach, jak również wpływu radioterapii 
na odczuwanie zapachów.
 W naszej grupie staraliśmy się wypracować 
model postępowania rehabilitacyjnego, który jest 
oparty na najprostszych i nieczasochłonnych me-
todach. Wydaje nam się zasadne przyjęcie do ruty-
nowej oceny narządu węchu najprostszych danych 
z wywiadu (samoocena chorych). Proste pytania 
„czy czuje pan zapachy tak samo jak w okresie przed 
laryngektomią?” i inne pokrewne, są wystarczające 
do ustalenia, czy węch jest taki sam, czy pogorszył 

się lub wreszcie nastąpiła całkowita utrata poczu-
cia zapachów. Przeprowadzanie żmudnych prób 
ilościowych jest męczące dla chorych i w praktyce 
lekarskiej nie znajdujemy czasu na takie postępo-
wanie. Potwierdzili to, jak wspomniano powyżej, 
w swoich badaniach Leon i wsp. [6]. Sposób, jaki 
może doprowadzić do odczucia zapachów może być 
dowolny, rehabilitant powinien dopuszczać wszelkie 
ruchy i manewry zmierzające do uzyskania efektów, 
bo jak wskazują dane z piśmiennictwa, najlepiej 
przyswajalne są te techniki, które wypracowują 
spontanicznie chorzy, a które są następnie jedynie 
rozwijane przez personel medyczny. Potwierdził to 
Moore-Gillon, który zaobserwował, że istnieje duża 
grupa chorych, którzy sami znajdują własne metody 
rehabilitacyjne [4]. Również nasi chorzy zgłaszali 
swoje sposoby pobudzenia narządu węchu.
 Nasze badania wykazały, że uzupełniająca radio-
terapia wiąże się z gorszymi efektami rehabilitacji 
węchu u chorych po laryngektomii. Wcześniejsze 
prace odmiennie oceniały wpływ radioterapii na 
narząd węchu. Leon i wsp. nie wykazali wpływu 
radioterapii na narząd węchu [6], a Olszewska udo-
wodniła, za pomocą badania olfaktometrycznego, że 
u 55% chorych nastąpiło pogorszenie powonienia 
po radioterapii [12].
 Podobna sytuacja dotyczyła czasu, jaki upłynął 
od operacji, gdyż w naszym badaniu chorzy, którzy 
byli rehabilitowani po długim czasie po zabiegu, 
rzadziej odnosili korzyść z tego postępowania 
w zakresie przywrócenia funkcji węchu. Dlatego też 
uważamy, że podstawą sukcesu rehabilitacji w więk-
szości przypadków jest krótki czas do jej rozpoczę-
cia. Późna rehabilitacja jest częściej nieefektywna.
 Reasumując zaburzenia węchowe występują 
u większości chorych po laryngektomii. Do rozpo-
znania zaburzeń węchowych  u chorych po laryn-
gektomii wystarczy badanie podmiotowe. Ćwicze-
nia służące do wywołania wrażenia węchowego 
u chorych po laryngektomii są proste, tanie i nie 
są czasochłonne. Pomoc rehabilitanta sprowadza 
się najczęściej do omówienia ćwiczeń i zachęcenia 
do prób tej rehabilitacji. Chorzy chętnie podejmują 
próbę rehabilitacji węchu, chociaż upośledzenie 
lub brak węchu dla większości nie stanowi dużego 
problemu. Ćwiczenia w grupie działają motywująco, 
nie są obciążające, nie wywołują efektu zmęczenia. 
Chorzy chętnie próbują „swoich sposobów” w celu 
osiągnięcia zamierzonego efektu i takie postępowa-
nie należy promować. Rehabilitacja węchu u cho-
rych po laryngektomii powinna być obowiązkową 
składową kompleksowej rehabilitacji.
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