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Provox ses protezinin kullan›m süresini etkileyen faktörler
Factors that affect in situ lifetime of Provox voice prosthesis
Dr. Deniz DEM‹R,1 Dr. Yusufhan SÜO⁄LU,1 Dr. Haluk EM‹N,1 Dr. Mehmet GÜVEN,2 Dr. Erkan KIYAK1

Amaç: Çal›ﬂmam›zda yaﬂ, radyoterapi, protez tak›lmas›
ile radyoterapi aras›ndaki sürenin, protezin tak›lma zaman›n›n, Provox ses protezin kullan›m süresine, ses kalitesine, komplikasyonlara olabilecek etkileri araﬂt›r›ld›.

Objectives: We evaluated the effects of age, radiotherapy, insertion time of prosthesis, the period between radiotherapy and insertion time on in situ lifetime of Provox,
voice quality and complications.

Hastalar ve Yöntemler: Çal›ﬂma 62 adet Provox ses protezi uygulanan total larenjektomi yap›lm›ﬂ 50 hastay› (46
erkek, 4 kad›n; ort. yaﬂ 61; da¤›l›m 43-77) içermektedir.
Hastalar protezin tak›lmas› sonras›nda ilk y›l içerisinde üç
ayda bir, di¤er y›llarda alt› ayda bir kontrollere ça¤r›ld›.
Hastalar›n ses kaliteleri, protezin kullan›labilirli¤i ve komplikasyonlar› de¤erlendirildi.

Patients and Methods: The study included 50 total laryngectomy patients (46 males, 4 females; mean age 61
years; range 43 to 77 years) using 62 Provox voice prosthesis. Patients visited our clinic regularly every 3 months
for the first year after insertion and every 6 months in subsequently years. The ease of use and complication of
prothesis and voice quality of patients were evaluated.

Bulgular: Provox ses protezinin kullan›m süresi en az bir
en fazla 49 ay (ort. 24 ay) olarak gözlendi. Yaﬂ›n, radyoterapinin, protez tak›lmas› ile radyoterapi aras›ndaki sürenin, protezin tak›lma zaman›n›n, Provox’un kullan›m süresine etkisi görülmedi. Görülen komplikasyonlar›n bu de¤iﬂkenlerle iliﬂkisi saptanmad›. Protezi 6.-24. aylarda tak›lan
hasta grubunda ses kalitesinin daha iyi oldu¤u (p=0.03),
radyoterapi almayan hasta grubunda ise hem ses kalitesinin daha iyi oldu¤u (p=0.001), hem de protezi daha kolay
kulland›klar› görüldü (p<0.001).

Results: The mean in situ lifetime was 24 months. (Range
one to 49 months) Age, radiotherapy, inserting time of
prosthesis, the period between radiotherapy and insertion
time had no influence on the in situ lifetime of Provox.
These variables were not determined to relate to complication of prosthesis. Statistically significant good vocal
quality was found in nonirradiated group and patient group
in whom prosthesis inserted between 6 and 24 months
after laryngectomy. Provox was used easier by nonirradiated group than irradiated group (p<0.001).

Sonuç: Yaﬂ, radyoterapi, protez tak›lmas› ile radyoterapi
aras›ndaki sürenin, protezin tak›lma zaman›n›n, Provox
ses protezin kullan›m süresini etkilemedi¤i belirlendi. Kullan›m süresinin art›r›lmas›nda hasta faktörünün en önemli
faktör oldu¤u sonucuna var›ld›.

Conclusion: In situ lifetime of Provox was not influenced
by factors as age, radiotherapy, insertion time, the period
between radiotherapy and insertion time of prosthesis. We
believe that patient factor is the most important factor
which affect the in situ lifetime of Provox.

Anahtar Sözcükler: Larenjektomi/rehabilitasyon; larenks,
yapay/yan etkiler; farenks/radyasyon etkileri/cerrahi; protez/
tasar›m/baﬂar›s›zl›k; radyasyon yaralanmas›/etyoloji; konuﬂma
anlaﬂ›labilirli¤i; alarengeal konuﬂma; ses kalitesi.

Key Words: Laryngectomy/rehabilitation; larynx, artificial/adverse
effects; pharynx/radiation effects/surgery; prosthesis, design/failure;
radiation injuries/etiology; speech intelligibility; speech, alaryngeal; voice quality.
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Total larenjektomi sonras› ses ve konuﬂma fonksiyonunun kaybedilmesi, hastan›n yaﬂam›n›, sosyal
aktivitesini oldukça etkilemektedir. Billroth taraf›ndan ilk defa yap›lan total larenjektomi sonras› ses rehabilitasyonu, Singer ve Blom’un[1] kendi ses protezlerini geliﬂtirmesine kadar bir sorun olarak devam
etmiﬂtir.[2] Trakeoözofageal fistül tekni¤i ile uygulanan bu protezin kullan›m›ndan günümüze kadar
Groningen, Nijman ve Provox gibi ses protezleri geliﬂtirilmiﬂtir.

hiçbirine ameliyat öncesi radyoterapi verilmedi.
Ameliyatlar›n hiçbirinde miyotomi, farengeal plexus nörektomi ve rutin olarak insuflasyon testi yap›lmad›.
Sekonder ses restorasyonu genel anestezi alt›nda
endoskobik yöntemle, primer ses restorasyonu ise
total larenjektomi esnas›nda stoman›n yaklaﬂ›k 0.5
cm aﬂa¤›s›ndan trakeoözofageal duvar›n orta hatt›na fistül aç›larak yap›ld›. Ameliyat sonras› primer
ses restorasyonu yap›lan hastalar 10 gün sonra, sekonder ses restorasyonu yap›lan hastalar ayn› gün
minimal konuﬂma egzersizleri ile konuﬂturulmaya
çal›ﬂ›ld›. Hastalar rutin olarak ameliyat sonras› ilk
y›l içerisinde üç ayda bir, di¤er y›llarda ise alt› ayda
bir kontrollere ça¤r›ld› ve hiçbiri izleme süresince
kaybedilmedi.

Total larenjektomi sonras› ses rehabilitasyonu
için özofageal konuﬂma, trakeoözofageal ﬂant, elektrolarenks ve ses protezi gibi yöntemler uygulanmaktad›r. Fakat ses protezlerinin kullan›lmaya baﬂlanmas›yla ses restorasyonunda di¤er yöntemlere
göre belirgin bir düzelme oldu¤u görülmüﬂtür.[3]
Protezle elde edilen konuﬂman›n larengeal konuﬂmaya daha çok benzedi¤i, özofageal konuﬂmaya göre daha uzun süreli, kaliteli ve anlaﬂ›labilir bir sese
olanak sa¤lad›¤› bildirilmiﬂtir.[4] Kullan›m süresinin
uzunlu¤u, düﬂük hava ak›m direnci, eforsuz ve ak›c› konuﬂmaya olanak sa¤lamas›, bak›m kolayl›¤›,
kolay de¤iﬂtirilebilir olmas› low-pressure indwelling Provox (Atox Medical AB, Sweden) ses protezinin (PSP) avantaj›d›r. Provox ses protezinin kullan›m süresi literatürde de¤iﬂkenlik göstermekte, bu
süre çeﬂitli faktörler ve komplikasyonlar taraf›ndan
etkilenebilmektedir.

Hastalar›n ses kaliteleri kulak burun bo¤az uzman› taraf›ndan de¤erlendirildi. Ak›c› ve anlaﬂ›labilir konuﬂmas› olan ve sosyal çevre ile iletiﬂim kurmada her zaman PSP kullanan hastalar›n ses kalitesi “iyi”, konuﬂma s›ras›nda bazen yeterli ses ç›karamayan fakat iletiﬂim kurmada bu yolu kullanan hastalar›n ses kalitesi “tatminkar”, yeterli ses ç›karamayan, iletiﬂim kurmada bu yolu birinci seçenek olarak
kullanmayan hastalar›n ses kalitesi ise “kötü” olarak
de¤erlendirildi.
Hastalar›n durumlar› kontrollerinde kullan›m
süresi, ses kalitesi, protezinin kullan›m zorluklar› ve
komplikasyonlar› yönünden de¤erlendirildi. Hastan›n yaﬂ›n›n, RT’nin, Provox ile RT aras›ndaki sürenin, Provox’›n tak›lma zaman›n›n, kullan›m süresine
olan etkileri araﬂt›r›ld›. Provox’›n kullan›m süresi ve
bu süreyi etkileyebilecek faktörlerin iliﬂkisinin de¤erlendirilmesinde Kaplan-Meier, Log Rank, Spearman s›ra korelasyon katsay›s› ve Chi-square test kullan›ld›.

Bizim çal›ﬂmam›zda hasta yaﬂ›, radyoterapi (RT),
ameliyat sonras› komplikasyonlar ve ses protezi tak›lma zaman› gibi faktörlerin PSP’nin kullan›m süresine, ses kalitesine ve kullan›m kolayl›¤›na olan etkisi araﬂt›r›ld›.
HASTALAR VE YÖNTEMLER
Mart 1994 ile Ocak 2003 tarihleri aras›nda total
larenjektomi uygulanm›ﬂ 50 hastaya (46 erkek, 4 kad›n; ort. yaﬂ 61; da¤›l›m 43-77) 62 adet PSP uyguland›. Hastalara uygulanan 62 adet PSP’nin, yedisi total
larenjektomi ameliyat› s›ras›nda primer ses restorasyonu için, 55’i ise total larenjektomi sonras›nda sekonder ses restorasyonu için kullan›ld›.

BULGULAR
Çal›ﬂma grubumuzda PSP’nin kullan›m süreleri
en az bir en fazla 49 ay (ort. 24 ay) oldu¤u gözlendi.
Provox ses protezinin hiç ç›kar›lmad›¤› olgulardaki
kullan›m süreleri de¤erlendirildi¤inde, 6. 12. ve 36.
aylarda PSP’li hastalar›n oranlar› s›ras›yla %73, %60,
%29 olarak saptand› (ﬁekil 1a). Radyoterapi alanlarda Provox kal›m süresi ortalama 27 ay, almayanlarda 18 ay olarak saptand› (ﬁekil 1b). Radyoterapi alan
ve almayan hastalar aras›nda Provox kal›m süreleri
karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda anlaml› bir farkl›l›k saptanmad›

Ameliyat sonras› PSP uygulanmas› ameliyat sonras› dönemde en erken ikinci ayda yap›ld›. Hastalar›n ses protezleri yap›lan kontrollerinde görülen
komplikasyon ve hasta iste¤i d›ﬂ›nda de¤iﬂtirilmedi.
Hastalar›n 20’sine (%40) ameliyat sonras› radyasyon
tedavisi uyguland›. Çal›ﬂma grubundaki hastalar›n
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göre daha rahat kulland›¤› görüldü (ki-kare=14.6,
p<0.001). Komplikasyon görülme olas›l›¤› RT uygulananlar ile uygulanmayan hastalar aç›s›ndan anlaml› bir de¤iﬂiklik göstermedi (ki-kare=0.089,
p=0.484). Radyoterapi gören ve görmeyen hasta
gruplar›nda ses kaliteleri de¤erlendirildi¤inde, RT
almayan hasta grubunda ses kalitelerinin alan gruba
göre anlaml› derecede iyi oldu¤u görüldü (ki-kare=13.841, p=0.001). Radyoterapi sonras› PSP’nin tak›lma zaman›n›n komplikasyonlarla iliﬂkisi saptanmad›. Bu sürenin, PSP’nin kullan›m kolayl›¤›na ve
ses kalitesine herhangi bir etkisi görülmedi.

(Log Rank=1.36; p=0.2443). Provox ses protezinin
tak›lma zaman›na göre hastalar› 3 gruba ay›r›p (total
larenjektomi sonras› alt›nc› aya kadar, 6-24. ay aras›
ve 24. aydan sonra), protez kal›m sürelerini
de¤erlendirdi¤imizde gruplar aras›nda anlaml› bir
farkl›l›k saptanmad› (Log Rank=1.84; p=0.3993).
Yaﬂ›n da PSP’nin kal›m süresine bir etkisinin
olmad›¤› görüldü (rs=0.12, p=0.52). Radyoterapi
sonras› PSP tak›lan hastalara bakt›¤›m›zda bu süre
ile hastalar›n protez ömürleri aras›nda bir iliﬂki saptand› fakat anlaml› bulunmad› (rs =0.35; p=0.07).
Bu çal›ﬂmada de¤erlendirilen 62 PSP’nin 26’s›nda
(%41.9) “iyi”, 18’inde (%29) “tatminkar”, 18’inde
(%29) ise ses kalitesi “kötü” olarak saptand› (Tablo 1).
Provox ses protezlerinin 12’tanesinde (%18) komplikasyon görülmesi üzerine de¤iﬂtirildi (Tablo 2). Hastalar›n dördünün (%6) protezini yutmas› üzerine sosyoekonomik nedenlerden dolay› tekrar tak›lmad›, bu
hastalara beslenme sondas› ve kafl› kanül tak›larak
fistülün kendili¤inden kapanmas› beklendi. Protezlerin alt› tanesi (%9) hastalar›n rehabilitasyona uyum
gösterememesi üzerine kendi istekleri ile ç›kart›ld› ve
fistüllerin kendili¤inden kapanmas› beklendi.

Provox ses protezinin tak›lma süresinin ses kalitesi ile iliﬂkisi de¤erlendirildi¤inde, süre artt›kça ses
kalitesinin art›¤›, özellikle 6-24 aylar aras›nda tak›lan Provoxlarda ses kalitesinin daha iyi oldu¤u saptand› (rs=0.26; p=0.03).
TARTIﬁMA
Provox ve benzeri ses protezlerinin total larenjektomi sonras›, konuﬂma rehabilitasyonundaki
baﬂar› oranlar› %80 ile %90 aras›nda de¤iﬂmektedir.[5] Özofageal konuﬂman›n ortalama %33’lük
baﬂar› oran› oldu¤u düﬂünülürse ses protezleri
konuﬂma rehabilitasyonunda daha çok tercih

Kullan›m kolayl›¤› aç›s›ndan hastalar de¤erlendirildi¤inde, protezi RT almayan hastalar›n alanlara
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ﬁekil 1 - (a) Altm›ﬂ iki adet Provox ses protezinin aylara göre kal›m olas›l›klar›. (b) Radyoterapi
alan ve almayan hastalarda aylara göre protezin kal›m olas›l›klar›.
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TABLO I
SES KAL‹TES‹N‹N PROVOX TAKILMA SÜRELER‹ ‹LE ‹L‹ﬁK‹S‹
Ses kalitesi

‹yi
Tatminkar
Kötü

6. aya kadar

6-24 aylar aras›

24. ay sonras›

Say›

Yüzde

Say›

Yüzde

Say›

Yüzde

6
2
8

37.5
12.5
50

15
2
6

65.2
8.7
26.1

5
14
4

21.7
60.9
17.4

edilmektedir.[6] Çal›ﬂmam›zda baﬂar› oran›m›z %85
olarak gözlendi ve bu oran literatür ile uyumlu
bulundu. Hastalar›n ses kalitesinde art›ﬂla birlikte
ses rehabilitasyonu sa¤land›, sosyal çevre ile iletiﬂim
kurabilecek düzeye geldiler. Çal›ﬂmaya al›nan protezlerin %15’i ise çeﬂitli nedenlerden dolay› (rehabilitasyona uyum gösterememe, komplikasyonlar,
sosyoekonomik zorunluluklar) ç›kart›ld›.

lasyon dokusu görülen iki hastada ise granülasyon
dokusu lokal olarak eksize edildi, protezleri de¤iﬂtirildi. Hastalar›n %6’s›nda ise protezin yutulmas›
üzerine, hastalar sosyoekonomik nedenlerden dolay› protezi tekrar kullanmak istemediler. Görüldü¤ü
gibi çal›ﬂmam›zda protezlerin kullan›m sürelerinin
k›salmas›nda komplikasyonlar önemli rol oynad›.
Özellikle protezden görülen s›v› s›z›nt›lar› bu komplikasyonlar›n büyük ço¤unlu¤unu oluﬂturmuﬂtur.
Ses protezi içinden s›z›nt› meydana gelmesi birkaç
nedenden kaynaklan›r. En s›k görülen neden protezdeki valf sisteminde Candida albicans kolonizasyonudur. Hilgers ve Balm[12] Candida enfeksiyonu düﬂünülen hastalarda antifungal solüsyonlar ile protezlerin düzenli temizlenmesinin protezin ömrünü
art›raca¤›n› bildirmiﬂlerdir.

Literatüre bak›ld›¤›nda Provox’›n ortalama kullan›m süreleri çeﬂitlilik göstermektedir. En k›sa kullan›m süresi 137 gün, en uzun kullan›m süresi 311
gün olarak bildirilmiﬂtir.[7,8] Ülkemizde yap›lan bir
çal›ﬂmada ise bu süre ortalama 390 gün olarak bildirilmiﬂtir(3-22 ay).[9] Bizim çal›ﬂmam›zda ise bu süre
yaklaﬂ›k 720 gün (25-1470) olarak saptanm›ﬂt›r. Sürenin uzun bulunmas›, hasta doktor iliﬂkisinin s›k› takiplerle kaybedilmemesine, hasta seçimine, protezlerin bak›mlar›n›n düzenli yap›lmas›na ba¤lanabilir.

Trakeoözofageal fistül yoluyla ses protezleri kullan›m›nda RTnin bu süreçte etkisinin ne oldu¤u uzun
zaman tart›ﬂ›lm›ﬂt›r. Trudeau ve ark.[13] 108 ses protezli hastada yapt›klar› çal›ﬂmada, RT alan ve almayan
iki grup de¤erlendirildi¤inde geliﬂen komplikasyonlar ile RT aras›nda anlaml› bir iliﬂki saptamam›ﬂlard›r. Radyoterapinin ses protezi kullananlar için negatif bir prognostik faktör olmad›¤›n› ve komplikasyon
oran›n› art›rmad›¤›n› bildirmiﬂlerdir. LaBruna ve
ark.[14] ise ses protezi kulland›klar› 77 hastay› 3 gruba
ay›rm›ﬂ, birinci gruba total larenjektomi ve ameliyat
sonras› RT alan ayn› zamanda sekonder ses protezi
kullanan hastalar›, 2. gruba total larenjektomi öncesi

Ses protezi kullanacak hastalarda trakeoözofageal fistülün yol açt›¤› komplikasyonlar literatürde
%20-70 aras›nda de¤iﬂmektedir. Ana komplikasyonlar aras›nda mediastinit, servikal selülit, derin boyun apsesi, özofageal perforasyon, aspirasyon pnömonisi, protezin aspirasyonu say›labilir.[10,11] Protez
etraf›ndan ya da içinden s›z›nt›, granülasyon dokusu geliﬂmesi, protezin yutulmas›, enfeksiyon, trakeostomal stenoz gibi komplikasyonlarla ise daha s›k
karﬂ›laﬂ›lmaktad›r. Çal›ﬂmam›zda ana komplikasyona hiç rastlanmad›. Hastalar›n %9’unda protez etraf›ndan s›z›nt›, %6’s›nda protez içinden s›z›nt› ve
%3’ünde granülasyon dokusu geliﬂmesi üzerine
protezler ç›kart›ld›. Protez etraf›nda s›z›nt› görülen
hastalarda fistülün geniﬂ oldu¤u düﬂünülerek gümüﬂ nitrat ile koterizasyon yap›ld› ve yaklaﬂ›k iki
hafta kadar protezin yerine protezden daha dar bir
sonda yerleﬂtirilerek fistülün daralmas› beklendi.
Provox içinde s›z›nt› görülen hastalar›n protezinde
mantar enfeksiyonunun valf yetersizli¤ine neden oldu¤u düﬂünüldü¤ü için protezi de¤iﬂtirildi. Granü-

TABLO II
HASTALARIMIZDA GÖRÜLEN KOMPL‹KASYONLAR
VE ORANLARI

Protez etraf›nda s›z›nt›
Protez içinden s›z›nt›
Granülasyon dokusu
Protezin özofagusa kaçmas›
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Say›

Yüzde

6
2
4
4

9
3
6
6
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RT alan ve sekonder ses protezi kullanan hastalar›, 3.
gruba ise gruba total larenjektomi öncesi RT alan ve
primer ses protezi kullanan hastalar› alm›ﬂ, her üç
grupta da geliﬂen komplikasyonlar›n tedavi edilebilir
oldu¤u ve hastalar›n mortalite ve morbititelerini art›rmad›¤› sonucuna varm›ﬂlard›r. Çal›ﬂmam›zda karﬂ›laﬂt›¤›m›z komplikasyonlarla RT alan ve almayan
hastalar›m›z aras›nda literatürle uyumlu olarak anlaml› bir iliﬂki saptanmad›. Yine bu iki hasta grubunda PSP kullan›m süreleri karﬂ›laﬂt›r›ld›¤›nda RT’nin
kullan›m süresini etkilemedi¤i görüldü. Ayn› zamanda RT sonras› PSP tak›lma zamanlar›n›n kullan›m sürelerini de¤iﬂtirmedi¤i sonucuna var›ld›. De Carpentier ve ark.[8] RT’nin ilk tak›lan Provox’›n kullan›m süresini k›saltt›¤›n›, ikinci, üçüncü tak›lan Provox’lar›n
sürvilerini de¤iﬂtirmedi¤i sonucuna varm›ﬂlard›r.
Çal›ﬂmam›zda hastalar ses kaliteleri bak›m›ndan de¤erlendirildi ve radyoterapinin ses kalitesine olumsuz etki yapt›¤› görüldü. Radyoterapi almayan hastalar›n %63’ünde ses kalitesi iyi %13’ünde kötü, RT
alan hastalar›n %50’sinde ses kalitesi kötü ve %25’inde iyi olarak saptand›. Primer ve sekonder ses restorasyonu yap›lan hastalarda Provox’un tak›lma zamanlar›n›n protezlerin kullan›m sürelerini etkilemedi¤i, fakat hastalar›n ses kalitelerinde zaman artt›kça
anlaml› bir ﬂekilde iyileﬂme sa¤lad›¤› saptand›.

cakt›r. Genellikle alt› ayda bir protezin de¤iﬂtirilmesi
prensibi göz önüne al›nd›¤›nda bu zaman›n art›r›labilece¤i görülmektedir. Böylece hastan›n hem sosyoekonomik durumunun daha az etkilenece¤i hem de
morbiditesinin artmayaca¤› düﬂünüldü.
Sonuç olarak, PSP’nin kullan›m süresinde yaﬂ›n,
RT’nin, protezin tak›lma zaman›n›n, RT ile protezin
tak›lmas› aras›ndaki sürenin bir etkisi görülmedi. Bu
süreyi özellikle protezin kullan›m› s›ras›nda görülen
komplikasyonlar›n k›saltt›¤› düﬂünüldü. Radyoterapinin, hastalar›n ses kalitelerine ve protezin rahat
kullan›m›na olumsuz etki yapt›¤› saptand›. Hasta
kontrollerinin s›k› yap›lmas›, uygun hasta seçimi ve
protez bak›mlar›n›n düzenli yap›lmas› ile PSP’nin
kullan›m süresinin artaca¤› sonucuna var›ld›.
Fakültemizin Halk Sa¤l›¤› Anabilim Dal›’nda görevli Dr. Halim ‹ﬂsever’e istatistiksel çal›ﬂmalardaki
katk›lar›ndan dolay› teﬂekkür ederiz.
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