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KL‹N‹K ÇALIﬁMA

Near-total larenjektomiden sonra ses kalitesinin
de¤erlendirilmesi
The evaluation of voice quality after near-total laryngectomy
Dr. Erkan ÖZÜDO⁄RU,1 Dr. Hamdi ÇAKLI,1 Dr. Handan SEK‹L‹,1 Dr. Emre C‹NG‹,1 Dr. Cem KEÇ‹K,1
Dr. M. Kezban GÜRBÜZ,1 Dr. Cengiz BAL2

Amaç: Bu çal›ﬂmada Near-total larenjektomi (NTL) ve frontolateral larenjektomi (FLL) geçirmiﬂ olgularda elde edilen
fonasyonun çeﬂitli yönleri ile karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçland›.

Objectives: It was intended to compare the various characteristics of the phonation obtained in the cases who
underwent near total laryngectomy (NTL) and frontolateral laryngectomy (FLL) In this study.

Çal›ﬂma Plan›: Araﬂt›rman›n materyalini dokuzu NTL’li,
10’unu FLL’li ve 10’unu normal larengeal konuﬂmaya sahip olmak üzere 29 erkek olgu oluﬂturdu. Dr. Speech Tiger
Inc. Seattle bilgisayar yaz›l›m›n›n çeﬂitli bölümleri kullan›larak bazal frekans, ﬂiddet ve ötümsüz segment ölçümleri
yap›ld›. Tüm olgular Maksimal fonasyon zaman› (MFZ),
konuﬂma sürati ve konuﬂman›n anlaﬂ›labilirli¤i aç›s›ndan
da de¤erlendirilerek istatistiksel olarak karﬂ›laﬂt›r›ld›.

Study Desing: The study washeld in 29 male cases, 9 of
whom underwent NTL, 10 of whom underwent FLL and 10
who had normal laryngeal speech. All cases were evaluated and compared statistically according to the fundamental frequency (Fo), intensity and voiceless time measurements, maximal phonation time (MPT), speech rate
and speech intelligiblity.

Bulgular: Her iki hasta grubunda kontrol grubuna göre Fo
ve Fo de¤iﬂim aral›¤›n›n anlaml› düzeyde artt›¤›, ancak
MFZ ve konuﬂma süratinin anlaml› olarak azald›¤› tesbit
edildi. Bu parametrelerde hasta gruplar› aras›nda ise anlaml› bir farkl›l›k yoktu. Near-total larenjektomi grubundaki
olgularda konuﬂman›n anlaﬂ›labilirli¤i di¤er iki gruba göre
anlaml› düzeyde düﬂüktü. Fonasyon s›ras›nda ötümsüz
segment zaman› ölçümleri hasta gruplar›nda anlaml› olarak yüksekti ancak bu durumun konuﬂma sürat ve anlaﬂ›labilirli¤inde etkili olmad›¤›n› saptand›.

Results: Fo and Fo range were found significantly high in
both patients groups but MPT and speech rate was meaningfully decreased in these groups relative to control group.
There weren’t any significant differences between two patient
groups. The speech intelligibilities of the NTL group patients
were significantly low relative to other two groups. The voiceless time measurements during phonation were significantly
high in two patients groups but we also found that it was not
effective on speech rate and intelligibility.

Sonuç: Near-total larenjektomiden sonra kazan›lan fonasyon çeﬂitli özellikleri aç›s›ndan FLL sonras› fonasyon ile
benzer düzeydedir. Ancak konuﬂman›n anlaﬂ›labilirli¤indeki
fark nedeniyle NTL geçirmiﬂ hastalar›n çevreleri ile iletiﬂimde daha fazla sorunla karﬂ›laﬂabilecekleri kan›s›na var›ld›.

Conclusion: The phonation gained after NTL is similar to
that of FLL in respect of various features. But owing to differences of the speech intelligibility measurements we
concluded that the patients underwent NTL could be
exposed to more problem during the communication with
their social surroundings.

Anahtar Sözcükler: Larenjektomi; ameliyat sonras› dönem;
konuﬂma/fizyoloji; konuﬂma akustikleri; ses/fizyoloji; larengeal
neoplaziler/cerrahi; ses kalitesi.

Key Words: Laryngectomy; postoperative period; speech/physiology;
speech
acoustics;
voice/physiology;
laryngeal
neoplasms/surgery; voice quality.
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Her 3 gruptaki olgular aﬂa¤›daki yöntemlerle incelendi:

Larenksin üç ana fonksiyonu olan fonasyon, solunum ve sfinkterik fonksiyonlar›n›n üçünün birden
korunmas› ile gerçekleﬂtirilen parsiyel larenks rezeksiyonlar› konservatif larengeal cerrahi yöntemler
olarak kabul edilmektedirler. Erken evrelerde teﬂhis
edilebilmiﬂ olgularda önerilmiﬂ çok say›da konservatif teknik sayesinde larenks kanseri tedavisinde
total larenjektominin oran› giderek azalmaktad›r.[1]

1. Kimlik bilgileri, ö¤renim durumlar› ile NTL ve
FLL gruplar›ndaki olgularda ameliyat öncesi tümör
cinsi, yerleﬂimi, TNM s›n›flamas›, ameliyattan sonra
geçen süre ve ameliyat sonras› komplikasyonlara ait
bilgilerin hastane kay›tlar›ndan araﬂt›r›lmas›;
2. Yap›lacak iﬂlemler hakk›nda hastalar›n bilgilendirilmesi ve onaylar›n›n al›nmas›. Ameliyattan
sonra hastan›n, çevresi ile iletiﬂim sorunlar›n›n olup
olmad›¤›n›n araﬂt›r›lmas›;

Konservatif cerrahi yöntemlerle tedavi edilen olgularda ameliyat sonras› dönemde ç›kar›lan sesin
hastan›n çevresi ile iletiﬂiminde ne kadar yararl› olabildi¤i tedaviyi yapan hekimlerin ayr› bir ilgi oda¤›
olmuﬂ ve bu konuda da çeﬂitli araﬂt›rmalar yap›lm›ﬂt›r.[2-3] Frontolateral larenjektomi (FLL) bir vokal kord
ve ön komissürü tutan di¤er vokal kordun 1/3 ön bölümünden daha az bir bölümüne yay›lm›ﬂ erken evre
glottik kanserlerde uygulanan konservatif bir yöntemdir.[4] Near-total larenjektomi de ise parsiyel rezeksiyon yap›lmakla birlikte larenksin üç ana fonksiyonundan ancak ikisi (fonasyon ve sfinkterik fonksiyon)
korunabilmekte ve hasta ameliyat sonras› dönemde
kal›c› trakeostomi ile yaﬂant›s›n› sürdürmektedir.[5] Bu
nedenle NTL parsiyel larenjektomi olmas›na ra¤men
konservatif bir yöntem olarak kabul edilmemektedir.

3. Objektif ses analizi: Dr. Speech Tiger Inc. Seattle bilgisayar yaz›l›m›n›n Real Analysis bölümü
kullan›larak aﬂa¤›daki ölçümler yap›ld›. Bu ölçümler için olgulardan, 3 saniye süre ile kendileri için en
rahat ton ve ﬂiddette MAI condenser mikrofona 20
cm uzakl›ktan /a/ sesi ç›karmalar› istendi. Near-total larenjektomi ve FLL gruplar›ndaki olgularda ölçümler en erken ameliyat sonras› üçüncü ayda yap›ld›.
a. Ç›kar›lan sesin maksimum, minimum ve ortalama bazal frekans› (Fo) ile en yüksek ve en düﬂük
frekanslar aras›ndaki fark›n (Frekans de¤iﬂim aral›¤›, Fo Range) belirlenmesi,

Konservatif cerrahi tekniklerinin uygulanamayaca¤› ileri evreli baz› tümörlerde, total larenjektomiden kaç›nmak amac› ile ilk kez 1980’de Pearson ve
ark. taraf›ndan geliﬂtirilen NTL’nin en önemli özelli¤i trakea ile hipofarenks alt bölümü aras›nda oluﬂturulan dinamik fonatuvar ﬂantt›r.[5] Trakeostominin
parmakla kapat›lmas› sonucunda neoglottise yönelen ekspirasyon havas› buray› açarak fonasyonu
oluﬂturmakta, tümörsüz tarafta rekküren sinirin korunmas›yla tiroaritenoid kas›n kalan bölümü ile lateral ve posterior krikoaritenoid adaleler taraf›ndan
neoglottiste oluﬂturulan sfinkterik fonksiyon ise,
beslenme s›ras›nda g›da aspirasyonunu büyük oranda engellemektedir.[6] Bu çal›ﬂmada, birisi konservasyon cerrahisi s›n›rlar› içerisine giren, di¤eri ise
bu kapsamda kabul edilmeyen bu iki cerrahi teknikten sonra elde edilen fonasyonun çeﬂitli özellikleri
aç›s›ndan birbiriyle karﬂ›laﬂt›r›lmas› amaçland›.

b. Ç›kar›lan sesin maksimum, minimum ve ortalama ﬂiddeti (Int.) ile en yüksek ve en düﬂük ﬂiddetler aras›ndaki fark›n (ﬁiddet de¤iﬂim aral›¤›, Int.
Range) belirlenmesi,
c. Fonasyon zaman› boyunca neoglottis ve glottiste ötümsüz segment zamanlar›n›n total fonasyon
zaman›na oranlar›n›n bulunmas› (percent of voiceless time).
4. Maksimum fonasyon zaman› (MFZ) ölçümü:
Bir nefeste ç›karabildi¤i /a/ sesinin süresinin ölçümü her olguda üç kez yap›l›p elde edilen en uzun
de¤er o olgunun MFZ’si olarak kabul edildi.
5. Konuﬂma Analizi:
Konuﬂma Sürati: Anabilim dal›m›z odyoloji laboratuvar›nda konuﬂma odyometrisi için kullan›lan
tek ve üç heceli kelime listesi olgulara okutularak bir
dakikada okuyabildikleri tek ve üç heceli kelime say›lar› konuﬂman›n süratini de¤erlendirmede kullan›ld›.

GEREÇ VE YÖNTEM
Bu çal›ﬂmaya ilkokul düzeyinde e¤itimli 29 olgu
dahil edildi, bunlar›n dokuzu NTL’li (ort. yaﬂ 57, 44;
da¤›l›m 44-66), 10’u FLL’li (ort. yaﬂ 60, 3; da¤›l›m 4871), 10’u normal larengeal konuﬂmaya sahip (ort.
yaﬂ 48, 2; da¤›l›m 39-54) idi.

Konuﬂman›n anlaﬂ›labilirli¤i: Yine ayn› tek ve üç
heceli kelimeler tüm olgulara okutularak sesler kay›t edildi. Kay›t için Sound Blaster ses kart› kullan›ld›. Sonra bu kay›tlar daha önce larenjektomi geçir72
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TABLO I

bunda üç olguda ise hipofarengokutanöz fistül geliﬂti¤i ve bu olgular›n hepsinde ortalama 42. günde
fistülün spontan olarak kapand›¤› görüldü.

NTL VE FLL GRUPLARINDA T VE N EVRELER‹
Grup ad›
T Evresi

N Evresi

T1
T2
T3
N0
N1
N2

NTL Grubu

FLL Grubu

–
3
6
1
4
4

8
2
–
10
–
–

Her üç grupta ç›kar›lan sesin Fo ölçümlerinde
al›nan sonuçlar Tablo II’de görülmektedir.
Gruplar aras› yap›lan istatistiksel analizlerde her
iki hasta grubundaki olgularda kontrol grubuna göre ortalama Fo’da anlaml› art›ﬂ saptan›rken (p<0.05)
NTL grubu ile FLL grubu aras›nda anlaml› bir fark
saptanmad›.

NTL: Near-total larenjektomi; FLL: Frontolateral larenjektomi.

Fonasyon süresince oluﬂan frekans de¤iﬂim aral›¤›n›n (Fo range) gruplar aras› karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda
ise yine her iki hasta grubundaki olgularda kontrol
grubu olgular›na göre anlaml› düzeyde daha fazla
frekans›n de¤iﬂti¤i saptan›rken (p<0.001), her iki
hasta grubu aras›nda anlaml› bir fark saptanmad›
(p>0.05).

miﬂ kiﬂilerle iletiﬂimde bulunmam›ﬂ ve iﬂitmesi normal dinleyicilere dinletilerek dinleyici taraf›ndan
do¤ru alg›lanan tek ve üç heceli kelime yüzdeleri
ayr› ayr› bulundu.
6. Her üç grupta elde edilen sonuçlar›n SPSS bilgisayar yaz›l›m›, Pearson’›n korelasyon analizi ve
Mann-Whitney U-testi ile istatistiksel karﬂ›laﬂt›r›lmas›.

Her üç grupta ç›kar›lan sesin ﬂiddet ölçümlerinde al›nan sonuçlar Tablo III’de görülmektedir.
Bu gruplar istatistiksel olarak karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda
gruplar aras›nda anlaml› bir farkl›l›k bulunmad›.

BULGULAR

Fonasyon süresince NTL ve FLL gruplar›ndaki
olgularda neoglottiste, kontrol grubundaki olgularda ise glottiste ötümsüz segment ölçümlerinde al›nan sonuçlar ise Tablo IV’de görülmektedir.

Near-total larenjektomi ve FLL gruplar›ndaki
tüm olgularda tümör cinsi yass› hücreli kanser olup
NTL grubunda yedi olguda tümör supraglottik, iki
olguda glottik yerleﬂimliydi. Her iki grubun T ve N
evreleri Tablo I’de verilmiﬂtir.

Gruplar aras› Mann-Whitney U-testi ile yap›lan
karﬂ›laﬂt›rmada NTL ve FLL gruplar›nda kontrol
grubuna göre anlaml› bir yükseklik saptan›rken
(p<0.001) bu iki hasta grubunun birbiriyle olan kar-

Hasta kay›tlar› incelendi¤inde ameliyat sonras›
dönemde FLL grubundaki olgulardan hiçbirinde
herhangi bir komplikasyon geliﬂmedi¤i, NTL gru-

TABLO II
HER ÜÇ GRUPTAK‹ OLGULARDA FO ÖLÇÜM DE⁄ERLER‹
Grup ad›

NTL

FLL

Fo de¤erleri
(Hz)

En yüksek
(Hz)

En düﬂük
(Hz)

Ortalama
(Hz)

Ortalama
Fo

280.04

109.41

192.03

225.95

91.93

Maksimum
Fo

290.13

112.50

203.28

306.25

Minimum
Fo

268.90

71.59

154.90

Frekans
de¤iﬂim aral›¤›
(Fo range)

106.64

7.50

48.82

Kontrol

En yüksek En düﬂük Ortalama
(Hz)
(Hz)
(Hz)

En yüksek
(Hz)

En düﬂük
(Hz)

Ortalama
(Hz)

139.04

172.12

84.30

133.95

129.71

203.64

172.27

86.13

135.72

190.09

71.13

107.09

169.62

79.32

130.76

235.12

9.87

94.07

8.76

1.74

4.96

NTL: Near-total larenjektomi; FLL: Frontolateral larenjektomi.
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TABLO III
HER ÜÇ GRUPTA ÇIKARILAN SES‹N ﬁ‹DDET ÖLÇÜMLER‹
Grup ad›

NTL

FLL

ﬁiddet
de¤erleri (Hz)

En yüksek
(dB)

En düﬂük
(dB)

Ortalama
(dB)

Ortalama
ﬂiddet

80.71

59.28

70.09

81.35

58.14

Maksimum
ﬂiddet

87.36

63.38

74.938

83.71

Minimum
ﬂiddet

72.25

45.44

62.94

ﬁiddet
de¤iﬂim aral›¤›
(Int. range)

40.77

3.57

11.32

Kontrol

En yüksek En düﬂük Ortalama
(dB)
(dB)
(dB)

En yüksek
(dB)

En düﬂük
(dB)

Ortalama
(dB)

69.00

86.91

64.42

72.03

65.90

74.11

87.99

68.80

75.21

77.82

43.35

63.48

85.74

60.14

65.56

23.23

5.89

10.63

10.28

2.25

6.65

NTL: Near-total larenjektomi; FLL: Frontolateral larenjektomi.

Konuﬂman›n anlaﬂ›labilirlik düzeylerinin ölçümlerinde her üç grupta al›nan sonuçlar Tablo VII’de
verilmiﬂtir.

ﬂ›laﬂt›rmas›nda anlaml› bir farkl›l›k saptanmad›
(p>0.05).
Maksimal fonasyon zaman› ölçümlerinde al›nan
sonuçlar ise Tablo V’de verilmiﬂtir.

Hastalara okutulan tek heceli kelimelerin anlaﬂ›labilirlik yüzdelerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda NTL grubunda, kontrol ve FLL gruplar›na göre anlaml› düzeyde azalma saptan›rken (p<0.01, p<0.05) FLL grubu ile kontrol grubu aras›nda anlaml› bir farkl›l›k
saptanmad› (p>0.05).

Her iki hasta grubundaki olgularda kontrol grubuna göre anlaml› düzeyde MFZ azalmas› saptan›rken (p<0.01), bu iki grubun karﬂ›laﬂt›rmas›nda ise
anlaml› bir farkl›l›k saptanmad› (p>0.05).
Her üç grupta konuﬂma süratinin araﬂt›r›lmas›ndan al›nan sonuçlar ise Tablo VI’da verilmiﬂtir.

Benzer ﬂekilde üç heceli kelimelerin anlaﬂ›labilirlik yüzdelerinin karﬂ›laﬂt›r›lmas›nda da NTL grubunda di¤er iki gruba göre anlaml› bir azalma saptan›rken (p<0.01, p<0.05), FLL grubu ile kontrol grubu aras›nda anlaml› bir farkl›l›k saptanmad›
(p>0.05).

Gruplar aras› yap›lan karﬂ›laﬂt›rmada her iki
hasta grubundaki olgular›n kontrol grubu olgular›na göre anlaml› düzeyde daha az tek ve üç heceli kelime okuyabildikleri (p<0.01), bu iki grup
aras›nda yap›lan karﬂ›laﬂt›rmada ise aralar›nda
anlaml› bir farkl›l›k bulunmad›¤› saptand›
(p>0.05).

TABLO IV

Her iki hasta grubunda fonasyon s›ras›nda oluﬂan ötümsüz segment ölçümleri ile konuﬂma sürati
ve konuﬂman›n anlaﬂ›labilirli¤i aras›nda anlaml› bir
iliﬂkinin olmad›¤› belirlendi (p>0.05). Yine benzer
ﬂekilde bu iki grubun MFZ’leri ile konuﬂman›n süra-

HER ÜÇ GRUPTA FONASYON SÜRES‹NCE ÖTÜMSÜZ
SEGMENT ORANLARI

TABLO V

Sessizlik
zaman›

En fazla
ötümsüz segment
oran› (%)

En az
ötümsüz segment
oran› (%)

Ortalama
(%)

NTL

95.97

10.48

53.30

FLL

99.19

0

61.51

Kontrol

2.42

1.61

0.40

HER ÜÇ GRUPTAK‹ MFZ DE⁄ERLER‹

Grup ad›

Grup ad›
MFZ (sn)

NTL
grubu (sn)

FLL
grubu (sn)

Kontrol
grubu (sn)

En uzun
En k›sa
Ortalama

19
4
10.11

11
6
9.4

30
11
17

NTL: Near-total larenjektomi; FLL: Frontolateral larenjektomi;
MFZ: Maksimal fonasyon zaman›.

NTL: Near-total larenjektomi; FLL: Frontolateral larenjektomi.
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TABLO VI
HER ÜÇ GRUPTA B‹R DAK‹KA OKUNAN TEK VE ÜÇ HECEL‹ KEL‹ME SAYILARI
Grup ad›
Okunan hece say›s›
Tek heceli
kelime
Üç heceli
kelime

NTL

FLL

Kontrol

En çok

En az

Ortalama

En çok

En az

Ortalama

En çok

En az

Ortalama

140

52

86.22

124

60

93.40

156

96

125.20

120

32

70.66

116

36

69.40

128

60

99.60

NTL: Near-total larenjektomi; FLL: Frontolateral larenjektomi.

ti aras›nda da anlaml› bir iliﬂki olmad›¤› saptand›
(p>0.05).

psikososyal etkilerine ba¤l› geliﬂen düﬂük konuﬂma
motivasyonu gibi nedenlerle ak›c› konuﬂman›n her
zaman elde edilemiyebilece¤i ve ameliyat sonras›
dönemde ses rehabilitasyonuna geç baﬂlanmas›na
neden olan faringokütanöz fistül geliﬂiminin de hastan›n konuﬂma motivasyonunu engelleyen faktörlerden birisi olabilece¤i kanaatindeyiz.

TARTIﬁMA
Bir vokal kordu ve ön komissürü tutan di¤er vokal korda s›n›rl› yay›l›m gösteren erken evre glottik
kanserlerin tedavisinde kullan›lan FLL, larenks kanseri için önerilmiﬂ çok say›daki konservatif tekniklerden birisi olup en önemli amac› fonasyonun korunmas›d›r. Konservasyon cerrahisine uygun olmayan daha ileri evreli supraglottik ve glottik kanserli
olgularda total larenjektomiden kaç›nmak için uygulanan NTL’nin de yine en önemli amac›, onkolojik
prensiplere uygun bir tümör rezeksiyonundan sonra g›da aspirasyonu olmadan ak›c› bir konuﬂma elde
etmektir. Çeﬂitli serilerde bu ameliyattan sonra %95
olguda fonasyon elde edildi¤i ancak olgular›n %7685’nin çevresi ile yeterli iletiﬂim sa¤layabilecek düzeyde konuﬂmay› baﬂarabildikleri belirtilmiﬂtir.[6-12]
Bizim çal›ﬂmam›zda her iki hasta grubundaki tüm
olgular çevreleri ile iletiﬂimde bir sorun yaﬂamad›klar›n› belirtmiﬂlerdir. Ancak özellikle NTL’den sonra
düﬂük vital kapasite, konuﬂma s›ras›nda trakeostoman›n parmakla yetersiz kapat›lmas› ve ameliyat›n

Gerek NTL gerekse FLL’de tümör rezeksiyonundan sonra oluﬂturulan neoglottisten ç›kar›lan sesin
frekans›nda de¤iﬂiklik olmas› beklenmelidir. Çal›ﬂmam›zda buna uygun olarak her iki hasta grubundaki olgularda ç›kar›lan sesin bazal frekans›nda
kontrol grubuna göre anlaml› düzeyde art›ﬂ oldu¤u,
iki grup aras›nda yap›lan karﬂ›laﬂt›rmada ise anlaml› bir farkl›l›¤›n olmad›¤›n› tespit ettik. Di¤er baz› çal›ﬂmalarda da benzer sonuçlar elde edilmiﬂtir.[3,13-15]
Her iki ameliyattan sonra da fonasyon s›ras›nda daralm›ﬂ neoglottisten geçen havan›n süratindeki art›ﬂ›n ve vibratuvar bölümlerin k›salm›ﬂ olmas›n›n bazal frekansta artmaya yol açt›¤›n› düﬂünmekteyiz.
Her iki ameliyat s›ras›nda oluﬂturulan neoglottisteki mukozan›n vibrasyonunun normal glottisteki gibi simetrik ve periyodik olmamas› fonasyon s›ras›nda

TABLO VII
HER ÜÇ GRUPTA KONUﬁMANIN ANLAﬁILAB‹L‹RL‹K DÜZEYLER‹
Grup ad›

NTL

Dinlenen kelimelerin En yüksek
hece say›s›
(%)

FLL

En düﬂük
(%)

Ortalama
(%)

En yüksek En düﬂük
(%)
(%)

Kontrol
Ortalama
(%)

En yüksek En düﬂük Ortalama
(%)
(%)
(%)

Tek heceli kelimelerin
anlaﬂ›labilirlik
yüzdeleri

88

44

67.11

100

48

82.20

96

84

91.60

Üç heceli kelimelerin
anlaﬂ›labilirlik
yüzdeleri

100

80

92

100

92

98

100

82

98.80

NTL: Near-total larenjektomi; FLL: Frontolateral larenjektomi.
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Laccourreye ve ark.[15] konuﬂma süratini bir dakikada okunabilen tek heceli kelime say›s› ile ölçmüﬂler
ve NTL geçirmiﬂ olgular›n anlaml› düzeyde daha az
say›da kelime okuyabildiklerini belirtmiﬂlerdir. Benzer ﬂekilde biz de araﬂt›rmam›zda eﬂit düzeyde e¤itime sahip her üç gruptaki olgular›n 1 dk’da okuyabildikleri tek ve üç heceli kelime say›lar›n› kay›t ettik. ‹statistiksel de¤erlendirme sonucu her iki hasta
grubunda kontrol grubuna göre konuﬂma süratinin
anlaml› düzeyde azald›¤›n› ancak bu iki grup aras›nda farkl›l›k olmad›¤›n› saptad›k. Bu farkl›l›¤›n
ameliyat geçirmiﬂ olgular›n vokal traktusu kontrol
edebilme yetene¤inin azalmas›na ba¤l› oldu¤unu,
NTL’li olgularda ek olarak trakeostominin parmakla
yetersiz kapat›lmas›n›n da konuﬂma süratini azaltabilece¤ini düﬂünmekteyiz.

bazal frekansta aﬂ›r› de¤iﬂkenli¤e sebep olabilir. Nitekim çal›ﬂmam›zda her iki hasta grubunda bazal frekans›n 3 sn’lik fonasyon s›ras›nda kontrol grubu olgular›na göre anlaml› düzeyde daha fazla de¤iﬂkenlik
gösterdi¤i ve iki grup aras›nda ise yine anlaml› bir
farkl›l›k bulunmad›¤› saptand›. Laccourreye ve ark.[15]
NTL geçirmiﬂ olgularda ameliyat öncesi döneme göre bazal frekansta saptad›klar› yüksek standart sapman›n neoglottisin stabil olmayan vibrasyonel özelliklerinden kaynakland›¤›n› bildirmiﬂlerdir.
Neoglottiste oluﬂan hiperfonksiyonel kontraksiyon fonasyon s›ras›nda bu bölgeden geçen hava ak›m›na direnç oluﬂturarak türbülansa yol açabilmekte
ve neoglottiste vibrasyonu kesintiye u¤ratmaktad›r.[13] Bu durum konuﬂman›n ak›ﬂkanl›k ve anlaﬂ›labilirli¤inde etkili olabilir. Çal›ﬂmam›zda her iki hasta grubunda kontrol grubuna göre anlaml› düzeyde
daha fazla ses k›r›lmas› meydana geldi¤i ancak ses
k›r›lmas›n›n konuﬂma sürat ve anlaﬂ›labilirli¤inde
anlaml› bir etkisinin olmad›¤› saptanm›ﬂt›r. Keith ve
ark.[14] bu farkl›l›¤›n NTL‘li olgular›n normal konuﬂmaya sahip kiﬂilere göre ses üretim mekanizmas›n›
daha az kontrol edebilmelerine ba¤l› oldu¤unu ancak bu durumun dinleyiciler aç›s›ndan sesin akustik
ve perseptüel özelliklerinde bir farkl›l›¤a yol açmad›¤›n› belirtmiﬂlerdir.

Parsiyel larengeal cerrahi geçirmiﬂ hastalar›n
ameliyattan sonra çevreleri ile baﬂar›l› iletiﬂim kurmalar›n›n temel ﬂart› anlaﬂ›labilir konuﬂma üretmeleridir. Literatürde yapt›¤›m›z araﬂt›rmada özellikle
NTL’den sonra konuﬂman›n anlaﬂ›labilirli¤inin ölçüldü¤ü bir araﬂt›rmaya rastlamad›k. Bu konuya yak›n bir çal›ﬂma olan Doyle ve ark.n›n[2] araﬂt›rmalar›nda NTL ve hemilarenjektomi geçirmiﬂ olgular›n
konuﬂma kay›tlar› dinleyicilere dinletilerek bu konuﬂmalar›n perde, perde de¤iﬂkenli¤i, konuﬂma sürati, ses kalitesi, ses eforu seviyesi, ses gürültüsü ve
do¤all›¤› gibi özellikler aç›s›ndan karﬂ›laﬂt›r›lmalar›
yap›lm›ﬂ ve sonuçta hemilarenjektomi geçiren olgular›n daha kaliteli konuﬂabildiklerinin tespit edildi¤i
bildirilmiﬂtir. Bizim çal›ﬂmam›zda ise, her üç gruptaki olgulara okutulan tek ve üç heceli kelimeler kay›t
edilerek daha önce larenjektomi geçirmiﬂ kiﬂilerle
iletiﬂimde bulunmam›ﬂ dinleyicilere dinletilmiﬂ ve
sonuçta NTL grubundaki olgular›n okuduklar› tek
ve üç heceli kelimelerin FLL ve kontrol grubundaki
olgulara göre anlaml› düzeyde daha az anlaﬂ›labilir
oldu¤u bulunmuﬂtur. Bu fark›n NTL’li olgularda fonasyon s›ras›nda zaman zaman trakeostomadan kaçan havan›n ç›kard›¤› gürültünün konuﬂma sesini
maskelemesine ba¤l› oldu¤unu düﬂünmekteyiz.

Parsiyel larenjektomi geçirmiﬂ olgularda konuﬂman›n ak›ﬂkanl›¤› çevre ile iletiﬂimin kalitesini etkileyen bir faktördür. Maksimal fonasyon zaman›
ameliyat sonras› dönemdeki konuﬂman›n ak›c›l›¤›n›n de¤erlendirilmesinde önemlidir. Hoasjoe ve
ark.[13] NTL geçirmiﬂ olgularda normal larengeal konuﬂmaya sahip kiﬂilere göre anlaml› düzeyde daha
k›sa MFZ saptarlarken, Laccourreye ve ark.[15] olgular›n›n ameliyat öncesi ve ameliyat sonras› MFZ’leri
aras›nda bir farkl›l›k saptamad›klar›n› bildirmiﬂlerdir. Çal›ﬂmam›zda her iki hasta grubunda kontrol
grubuna göre anlaml› düzeyde MFZ azalmas› saptan›rken, bu iki grup aras›nda anlaml› bir farkl›l›k
görülmedi. Maksimal fonasyon zaman›ndaki azalman›n NTL’li olgularda fonasyon s›ras›nda trakeostoman›n parmakla yetersiz kapat›lmas› ile ameliyat
s›ras›nda hipofaringeal defektin s›k› sütüre edilmesine, FLL’li olgularda ise neoglottisteki avibratuvar
bölümlerin etkisiyle yine fonasyon s›ras›nda oluﬂan
glottik kapanma yetersizli¤ine ba¤l› oldu¤unu düﬂünmekteyiz.

Near-total larenjektomi konservatif tekniklere
göre çok daha fazla rezeksiyon yap›lmas›n› gerektiren bir ameliyat olmas›na ra¤men ameliyat sonras›
dönemde elde edilen fonasyon ço¤unlukla hastalar›n çevresi ile iletiﬂimlerinde ﬂikayete neden olmayacak derecede konuﬂma sa¤lamaktad›r. Ancak bu çal›ﬂmada tespit edilen konuﬂman›n›n anlaﬂ›labilirli¤indeki anlaml› düzeydeki düﬂüklük nedeniyle bu

Konuﬂma süratinin belirlenmesi de ameliyat sonras› konuﬂman›n ak›c›l›¤› hakk›nda fikir verebilir.
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