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IX./2.1. A hangképzés élettana
Az emberi hang képzésének három fő tényezője: a kilégzés során keletkező légoszlop, a
hangszalagok fonációs beállítása, tónusa és a hangszalagrezgés, a toldalékcső, mint
rezonátortér. A fonációs helyzet beállítása után a hangrésen keresztüláramló
levegőoszlop hatására kialakuló hangszalagrezgést (1. kép) három fő tulajdonságával
jellemezhetjük:

rezgésszám - meghatározza a keletkező hang magasságát,

az amplitúdó nagysága - a hangerőt befolyásoló tényező

a hangszalagrezgések nyitási-, zárási-, valamint befejező fázisainak egymáshoz
viszonyított aránya - a hang színezetét befolyásolja.

1. kép: Ép gége belégzési- és fonációs állásban

A gégében kialakult felhangdús primerhang (f0) a zönge, amely a toldalékcsőben alakul
át ének-, vagy beszédhanggá (2. kép).

2. kép: Hangszalagmozgások fonáció során (frontális metszet)

a) zárt hangrés b) növekvő szubglottikus nyomás c) a megnövekedett szubglottikus
nyomás hatására széttérő hangszalagok d) a lecsökkenő nyomás hatására rugalmasan
záródó hangrés e) ismétlődő ciklus.

Mi határozza meg
a hangszínezetet?

A toldalékcső különböző terei: a supraglottis, garat, szájüreg, orrüreg, rezonátor szerepet
töltenek be (3. kép). Ezek a rezonátorterek felerősítik a gége primerhangját, felhangjai
közül egyeseket csillapítanak, más felhangcsoportokat kiemelnek. Így befolyásolják a
hallható hang intenzitását és színezetét. A toldalékcsőben a rezonancia révén egyes
felhangcsoportok kiemelten felerősödnek. Ezeket a felerősödött felhangnyalábokat
nevezzük formánsoknak. A formánsok helye és intenzitása határozza meg az adott nyelv
beszédhangjait.



3. kép: A lágyrész-toldalékcső és a rezonátorterek. Az egyes hangzók képzési helyei.

Azt a frekvencia tartományt, amelyen belül az alaphang a beszéddallamot leírja,
fonetikai értelemben, hangterjedelemnek nevezzük. A fonetikai hangterjedelem
férfiaknál 70-170 Hz, nőknél 120-260 Hz.

IX./2.2. A klinikai gyakorlatban használt leggyakoribb foniátriai
vizsgálóeljárások

IX./2.2.1. Anamnézis, a hang auditív vizsgálata

Az anamnesztikus adatok és tünetek részletes kikérdezését, a hang megfigyelését a
műszeres vizsgálatok nem teszik nélkülözhetővé.

Az anamnézis során ki kell térni az alábbiakra:

családi-, szociális körülmények

korábbi betegségek

dohányzás

gyógyszerek

hangképzési zavarát ki észlelte és mikor?

jelen panaszok

munkahelyi hangterhelés időtartama (óra/hét)

ének?

zajterhelés mértéke

gyermeknél - születési körülmények, értelmi fejlődés.

Hogyan alakul ki a
rekedtség?

A hang auditív vizsgálata során megfigyeljük a hang színezetét, a hangerőfokozás
képességét, a hangtartás képességét, a hangindítás, hangmegszakítás jellegét, és a
beszédhangfekvést. Megállapítjuk a hangterjedelmet és a hangosztályt.

Zajelemek megjelenését a primer laryngealis hangban rekedtségnek nevezzük. A
rekedtség kialakulásában két tényező játszik szerepet. Az első a patológiás
hangszalagrezgések, amit a hangszalagok tömegének vagy rugalmasságának változása
okoz, a második a hangrésen keresztüláramló légoszlopban jelentkező turbulenciák. A
hangrés tökéletlen zárása esetén a hangszín leheletes. A hangrés erőltetett zárása esetén a
hangszín érdes, recsegő, préselt.

A hangtartás képességének normál időtartama férfiaknál: 25s (l5s alatt patológiás),
nőknél l7s (l4s alatt patológiás). Gyakorlott énekeseknél ez elérheti a 30-50
szekundumot is.

A hangszalagok fonációs beállításával egy időben jelentkező hangeffektust
hangindításnak nevezzük. A hangindítás jellegét tekintve lehet: leheletes, lágy, feszes,
kemény, préselt.



A hangszalagok fonációs helyzetének megszűnése kapcsán jelentkező hangeffektust
hangmegszakításnak nevezzük.

Beszédhangfekvésen azt a hangfrekvencia tartományt értjük, amelyet a beszéd folyamán
annak alaphangja a teljes hangtartományból kijelöl.

A beszédhang normál magassága általában a hangtartomány alsó harmadában található,
A spontán beszédhangfekvés indifferens hangmagasságban tartása biztosítja a hosszú
fáradásmentes beszédet, a lehető legkisebb energiafelhasználás mellett.

Fiziológiai hangterjedelemnek nevezzük azt a hangfrekvencia tartományt, amely azon
hangok csoportját öleli fel, melyeket a vizsgált személy egyáltalán fonálni tud. Ezen
belül helyezkedik el a zenei hangterjedelem, amit az énekes által megerőltetés nélkül,
tisztán fonált énekhangok csoportja képez. A hangterjedelem, a testalkat, a gége és a
hangszalagok nagysága, a rezonanciás üregek formája alapján az énekeseket
hangosztályokba soroljuk (1. táblázat).

1. táblázat: A hangosztályok (éneklésben és beszédben) és a jellegzetes frekvenciatartomány.

IX./2.2.2. Indirekt gégetükrözés

Alap fül-orr-gégészeti vizsgálóeljárás.

IX./2.2.3. Videostroboszkópia

Laryngofiberoszkóppal (4. kép) vagy merev laryngoszkóppal (5. kép) végzett vizsgálat.
A stroboszkópos fény a hangszalag rezgésének frekvenciájához képest 2 Hz-el eltér, így
a fény egymást követő hangszalaghullámokat világít meg, periódusonként alig eltérő
helyen. Minden kép 0,2 másodpercig őrződik meg a retinán, így lassított felvételt keltő
hatást érzékelünk (6. kép).

4. kép: Diagnosztikus célú flexibilis endoszkóp 5. kép: Merev laryngoszkóp



6. kép: A stroboszkópia alapelve. A stroboszkópos fény az egymást követő periódusok egyes részeit világítja
meg. A szem a megvilágított pontokat lassított felvételű mozgássá rakja össze. Abban az esetben, ha a

stroboszkóp szinkronban van a hangszalagrezgésekkel (A), a periódusok azonos pontjai lesznek megvilágítva,
így az előálló felvételen a hangszalag mozdulatlan lesz. Akkor viszont, ha a fény enyhén deszinkronizált (B), a

megvilágítás az egymás utáni periódusokban alig eltérő pontokra esik, ezáltal előállítva a lassított
felvétel-szerű hatást. (Hirano, 1981)

IX./2.2.4. Nagy sebességű videófelvétel

A nagy sebességű videó berendezés 2000-4000 fekete-fehér képet rögzít
másodpercenként. A sebesség növelésével a képek minősége enyhén romlik. A felvétel
hossza szabadon állítható, 2 másodperc általában elegendő.

IX./2.2.5. A hang akusztikai vizsgálata, hanganalízis

A vizsgált paraméterek:

maximális fonációs idő

a hangképzés frekvencia tartománya

a beszélő alapfrekvenciája (f0)

Frekvencia-intenzitás profil, amelyet úgy kapunk, hogy a legnagyobb és
legkisebb hangnyomás szint értékeket ábrázoljuk a különböző
alapfrekvenciákon. Az így kapott ábrát hangmezőnek (phonetogramnak)
nevezzük.

A beszéd akusztikai vizsgálata során annak bizonyos paraméterei könnyen
számszerűsíthetők és vizsgálhatók.

A spektrográfia a hangok vizuális megjelenítését szolgálja. Az akusztikus jel
ábrázolásakor a diagram vízszintes tengelye az idő (t), a függőleges tengely a frekvencia
(Hz), valamint a harmadik dimenziót, az egyes frekvenciákon mért intenzitást,
színárnyalattal jelöljük. (7. kép).

7. kép: A „január” szó spektrogramja

A spektrogram mellett mérhetjük az alapfrekvenciát, a frekvencia-ingadozást (jitter), az
amplitúdó-ingadozást (shimmer) és a harmonikus-zaj arányt (8. kép).



8. kép: A jitter és a shimmer

(normálértékek: jitter - max. 1.04%, ill. 83,2 µs, shimmer - max.3.81%, ill. 0,35dB)

IX./2.3. Részleges- és teljes gégeeltávolítások. A hangrehabilitáció
Magyarországon évente átlagosan 600-700 férfibeteg haláláért felelős a gégerák. A
gégerákok prognózisát meghatározza elhelyezkedésük és kiterjedésük.

Elhelyezkedés alapján 3 régiót különítünk el:

1. supraglotticus régió – a gégerákok több, mint 50%-a innen indul ki;

2. a glotticus régió – tumorai az esetek több, mint 40%-t képezik;

3. subglotticus régió – a rákos megbetegedéseinek aránya alig 1-2%.

Mit nevezünk
junkcionális
tumornak?

A daganat elhelyezkedése egyben meghatározza a nyirokcsomóba való áttétképzés
gyakoriságát. A glottikus kiindulású daganatok (9.kép) viszonylag ritkán adnak
metasztázist a regionális nyirokcsomókba, a szupraglottikus kiindulású tumorok (10.
kép) gyakrabban. A szubglottikus daganatoknál (11. kép) nagy az áttét keletkezésének a
valószínűsége. Önálló klinikopatológiai entitás az ún. junkcionális tumor, mely a
hangszalag-álhangszalag határvonalából, az ún. junkcionális hám zónájából indul ki. A
megkülönböztetést az indokolja, hogy a junkcionális tumorok a paraglotticus térbe
terjedve, mélyen infiltrálják a gégét, rontva ezzel a megbetegedés prognózisát (Répássy
1988).

9. kép: Glottikus kiindulású gégedaganat (műtéti preparátum - teljes gége)



10. kép: Szupraglottikus kiindulású gégedaganat
(műtéti preparátum – teljes gége)

11. kép: Szubglottikus kiindulású gégedaganat (műtéti
preparátum – teljes gége)

A daganat kuratív kezelésének célja a daganat maradéktalan eltávolítása és a
megbetegedés utáni állapot helyreállítása – rehabilitációja: az elveszett fizikai
képességek visszaállítása, a munkaképesség visszanyerése, sikeres visszailleszkedés a
társadalomba.

A gégerák sebészi terápiája történhet a gége részleges vagy teljes eltávolításával. Egyes
daganattípusok esetében elegendő részleges resectiót végezni, így elkerülhető a teljes
gégeeltávolítás visszavonhatatlan csonkoló jellege. A műtéti beavatkozás típusát - a
részleges gégeműtétek elvégezhetőségét – elsősorban a daganat lokalizációja és
kiterjedése, nyaki- illetve távoli metastasisok jelenléte, illetve kizárhatósága, valamint a
beteg általános állapota határozza meg.

12. kép: Kiterjedt gégedaganat (műtéti preparátum – teljes gége)

IX./2.3.1. A teljes gégeeltávolítás és következményei

A teljes gégeeltávolítás lényege, hogy a gégét egyben kell eltávolítani a nyelvgyöktől a
légcsőig, szükség esetén vele együtt eltávolítva a nyelv, a garat, a légcső vagy a
pajzsmirigy egy részét is. A légcsövet végleges tracheostoma képzésével kivarrjuk a
nyak bőréhez, a visszamaradó algarat-defektust varratokkal zárjuk, és ezzel a táplálék
útját teljesen elválasztjuk a légúttól.

13. kép: A teljes gégeeltávolítás, illetve a posztoperatív állapot

Milyen
következményei
vannak a teljes
gégeeltávolításnak?

A betegek nyelése rendszerint zavartalan, azonban a gége elvesztése egy teljesen új és
ismeretlen helyzet elé állítja őket. Ez az új állapot a beszéd képességének az elvesztését,
a korábbi kommunikáció nagymértékű beszűkülését vonja maga után. A beavatkozásnak
a hang elvesztése mellett egyéb következményei is vannak. A levegőáramlás megszűnik
az orrban, ennek következtében csökken a szagok és az ételek aromájának az érzékelése,
ezáltal az ízérzés is megváltozik. Elmarad a levegő szennyező anyagoktól való szűrése,
előmelegítése és párásítása; ezáltal a trachea nyálkahártyája kiszáradhat és csillószőrös
hengerhámja metaplasiás laphámmá alakulhat. A szennyezett levegő bekerülése miatt
gyakori a pörk-képződés és a bőséges váladék termelődése.

A teljes gégeeltávolítást követően a hangrehabilitáció nyelőcsőbeszéd elsajátításával,
elektrolarynx- , vagy hangprotézis segítségével lehetséges.

Nyelőcsőbeszéd



Hogyan jön létre a
nyelőcsőbeszéd?

A hangképzéshez szükséges légoszlopot a nyelőcsőbe juttatott, majd kibocsájtott
légáram biztosítja. A hangszalagok funkcióját pedig az ún. pseudoglottis veszi át, mely a
felső nyelőcsősphincter területén vagy a hypopharynxban elhelyezkedő nyálkahártya-
izomredő.

A laryngectomizált betegek egyharmada képes jó szinten, másik harmaduk pedig
elfogadható szinten elsajátítani a nyelőcsőbeszédet.

A nyelőcsőbeszéd elsajátítása hosszú, nagy kitartást és rendszeres gyakorlást igénylő
folyamat. A nyelőcsőbeszéd oktatása legeredményesebb terápiás közösségek, kis
önsegítő körök keretében felkészült, szakképzett személy, logopédus irányításával. A
klubszerű összejöveteleken friss és régebben laryngectomizált betegek egymást segítve
sajátítják el és tökéletesítik nyelőcsőbeszéd képességüket.

A nyelőcsőbeszédet használóknak anatómiai és funkcionális sajátosságukból
következően lényegesen kevesebb levegőmennyiség áll rendelkezésükre a mondatok
kiejtéséhez, ebből adódóan többször kell pótolni a légmennyiséget.

Elektrolarynx

Teljes gégeeltávolítás után, a zöngeképző hely hiányában, a primerhang gerjesztése a
testen kívül egy kis készülék segítségével történik, melynek a membrán részét a nyak
bőréhez helyezzük, majd az így keltett hangrezgéseket a lágyrészek segítségével a
rezonátortérbe juttatva, a normál artikuláció segítségével beszéddé alakíthatjuk (14.
kép).

14. kép: Az elektrolarynx és használata

Sokáig az electrolarynx segítségével történő beszédet monotonnak, gépiesnek,
dinamikaszegénynek, kifejezéstelennek tartották. Annak érdekében, hogy a természetes
beszédhangot a lehető legnagyobb mértékben meg lehessen közelíteni, az újabb
készülékeken van lehetőség a hangerősség és a hangmagasság széles tartományban való
szabályozására. Az electolarynx használata és alkalmazása 8-10 napos tanulás,
gyakorlást kíván. Hátrányuk, hogy önmagukban nem alkalmazhatók röntgen-besugárzás
miatt kialakult heges nyak esetében. Ilyen betegek száj adapter segítségével
használhatják az eszközt. Létezik kézi használattól mentes, a nyaki izmok
electromyographicus aktivitása által triggerelt változata is.

Hangprotézisek

Hogyan működik a
hangprotézis?

Az 1980-as évektől kezdődően alkalmazott és folyamatosan tökéletesített hangprotézis
működési elve az, hogy a hangadáshoz szükséges levegő a tüdőből, a trachea felől egy
műtéti úton kialakított tracheo-oesophagealis fistulán keresztül jut át a nyelőcsőbe, ahol
a garatfűző izomzatból és nyálkahártya-redőből kialakult póthangszalag veszi át a gége
hangképző szerepét. Az artikulációt, úgy mint eredetileg, a szájüreg végzi. A kialakított
fistulába egy szelep van beültetve, mely csak egyirányú levegőáramlást enged meg, és
véd az esetleges aspirációtól is.



15. kép: A hangprotézis működési elve

A hangprotézis (16. kép) többnyire a teljes gégeeltávolítás műtétjével egyidőben kerül
beültetésre, de sor kerülhet egy második ülésben végzendő implantációra is. A
hangképzés oktatása során a beteget meg kell tanítani a belégzés - stoma lezárás –
átfúvás – hangadás - artikuláció cselekvéssorra, amit kontrolláltan gyakorolniuk kell
amíg a folyamat reflexszerűvé nem válik.

16. kép: Provox hangprotézis

A hangprotézisek vitathatalan előnye a kiváló hangminőség. Típustól függően azonban
3-5 havonta cserére szorulnak elégtelen működés, illetve a nyelőcső és a légcső között
kialakult fistula miatt.

IX./2.3.2. Egyes részleges gégeműtétekről

Hemilaryngectomia

Indikációja a mellső commissurát elérő, mozgáskorlátozottságot okozó, aryporcot
infiltráló daganat, mely a a gége hátsó részén a középvonalat nem haladja meg és a
kannaporc-gyűrűporc közötti ízületet nem éri el (17. kép).

17. kép: A resecatum hemilaryngectomia során.

Supraglotticus horisontalis gégeresectio



Milyen
lokalizációjú
daganatoknál
végezhetünk
supraglotticus
horizontalis
gégeresectio-t?

Indikációs köra az epiglottis lingualis felszínének olyan tumorai, melyek lérhetik az
aryepiglotticus redőt és a vallecula glosso-epiglottica-t, de ez utóbbit nem infiltrálják,
valamint az aryepiglotticus redőből kiinduló daganatok.

Kontraindikációja a fentiektől eltérő tumorlokalizáció, pl. az aryporc-, vagy a sinus
piriformis infiltrációja.

A műtét során eltávolításra kerül a teljes preepiglottikus páholy, a nyelvcsont, epiglottis,
aryepiglotticus redők, álhangszalagok, Morgagni-tasakok és a pajzsporc felső harmada
annak belső perichondriumával együtt (18-19. kép).

18. kép: Supraglotticus horizontalis gégeresectio.
Sávozással jelölve az eltávolítandó specimen.

19. kép: Supraglotticus horisontalis gégeresectio utáni
fiberoszkópos kép a hangszalagok nyitott és zárt

állásában.

Supracricoid lateralis gégeresectio

Mely anatómiai
régió daganatainak
műtéti megoldására
alkalmas a
supracricoid
lateralis
gégeresectio?

Répássy és munkatársai 1994-ben végezték Magyarországon az első ilyen műtétet, majd
2000-ben számoltak be a supracricoid lateralis gégeresectioról, mint a recessus
piriformis tumorok egyik lehetséges kezelési módjáról. A szerzők az általuk ismertetett
műtéti módszert alkalmas funkciómegtartó kezelésnek tartják válogatott esetekben .

20. kép: Aryepiglotticus redő nagy kiterjedésű
daganata

21. kép: A supracricoid lateralis gégeresectio során
eltávolított specimen

A műtét során eltávolításra kerül a pajzsporc lemezének érintett oldala a hátsó élétől
mediál felé vertikálisan 2,5 cm-ra vezetett metszésig annak felső szarvával együtt. A
tumor kiterjedésétől függően az érintett oldalon a nyelvcsont felét is eltávolítjuk az
azonos oldali ary-régióval és a hangszalag hátsó részével és a sinus piriformis mellett
szükség szerint a laterális garatfal nagyobb részletével együtt (21. kép). A rekonstrukció
során a megmaradt garatfalat a maradék pajzsporc lemezéhez öltjük, majd zárjuk a garati
defektust. A posztoperatív fiberoszkópos kép a 22-es képen látható.



22. kép: Jobb oldali supracricoid lateralis gégeresectio utáni állapot nyitott és zárt hangrés mellett.

A recessus piriformis tumor terjedésének ismeretében megfelelő szakértelemmel
törekedni kell a gégefunkció megőrzésére, mert a beteg életminősége lényegesen jobb,
mint teljes gégeeltávolítás esetén. Recessus piriformis tumor esetén is a sikeres
funkciómegtartó műtéti terápia a korai diagnózistói függ, tekintettel arra, hogy korai
stádiumban a gége nagyrészt tumormentes lehet és a műtét során megkímélhető
(Répássy 2000).

Supracricoid horisontalis gégeresectio

A kiterjedt supraglotticus és glotticus daganatok és a gége több régióját is érintő un.
transglotticus daganatos betegek műtétei során, válogatott esetekben a gyűrűporc és a
nyelvcsont, s esetleg a gégefedő egy részének megőrzésével elkerülhető a trachea
kiszájaztatása a nyakra, a végleges nyaki stoma kialakítása és az esetek egy részében a
hangrehabilitációs eredmények is jók.

A műtétet elsőként Mayer és Rieder írta le 1959-ben. A műtéttechnika módosításáról,
alkalmazásának eredményeiről Laccourreye és Chevalier több közleményt jelentetett
meg. Magyarországon supracricoid horisontalis gégeresectiot elsőként Répássy végzett
1997-ben. A módosított műtéttechnikát és a műtéttel szerzett tapasztalatait 2000-ben
foglalta össze közleményében (Répássy 2000).

A műtét során eltávolítandó gégerészek a 23-as képen láthatók.

23. kép: A supracricoid horisontalis gégeresectio során eltávolítandó gégerész.

A daganat eltávolítását követően a gyűrűporcot és a nyelvcsontot elöl átöltő varrattal
húzzuk össze (24. kép). Ennek a műveletnek két formáját különítjük el:

cricohyoidopexia (CHP) - ha az epiglottis egészét eltávolítottuk, a gyűrű porc
ívét a nyelvcsonthoz varrjuk,

cricohyoido-epiglottopexia (CHEP) - ha az epiglottis felső 2/3-a megtartható, a
nyelvcsonti öltés után az epiglottis alsó szélét is átöltjük, majd a gyűrűporc
ívének átöltése következik; a varrat az epiglottist előre, a gyűrűporchoz rögzíti.



24. kép: Rekonstrukció supracricoid horisontalis gégeresectio után

A műtét indikációs köre:

supraglotticus kiindulású daganat a Morgagni tasak infiltratiojával

arytáji infiltratio

commissura anterior infiltratio

paraglotticus térség infiltratio

transglotticus terjedést mutató hangszalagrák

T4-es supraglotticus és glotticus rákok egyes szelektált esetei.

Kontraindikációk:

nyelvcsont és vallecula glosso-epiglottica infiltratioja

nyelvgyöki infiltratio

hangszalag fixatio

subglotticus terjedés a gyűrűporc irányába

interarytenoid infiltratio

horisontalis supraglotticus resectioval megoldható tumorok.

Mely gégeműtét
alternatívája lehet a
supracricoid
horisontalis
gégeresectio?

Répássy és munkatársai megállapították, hogy általában a teljes gégeeltávolításra
alkalmas betegek kisebb, szelektált csoportjában jó alternatív megoldásnak bizonyul a
supracricoid horisontalis laryngectomia a gége funkcióinak megőrzése érdekében.
Tapasztalataik szerint azonban a nyelés rendeződése és a kanül eltávolítása a műtét után
problematikus, az esetek egy részében a kanül eltávolítása nem lehetséges (Répássy
2000).

25. kép: Hangképzés SCH-CHEP után. csillaggal jelölve az arytájék, mely fonáció során az epiglottis
belfelszínéhez záródik


