
Poruchy hlasu 
po 

onkologické léčbě

Štrbová M., Urbánková P., Gál B.
Klinika otorinolaryngologie a chirurgie 

hlavy a krku v Brně



Nejde jen o hrtan

• tvorba hlasu - komplexní děj
• rozkmitání hlasivek proudem vydechovaného 

vzduchu

• barva hlasu je pak ovlivněna rezonancí 
v dutých prostorech laryngu, faryngu, dutiny 
nosní a ústní

• celý proces je zároveň koordinován centry 
v mozkové kůře

• patologie v jakékoli z těchto struktur může 
tedy vést k poruchám hlasu
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Poruchy hlasu

• odchylky ve výšce, síle a kvalitě hlasu s ohledem na věk, pohlaví a 
společensko-kulturní prostředí (Moore, 1982)

• po onkologické léčbě…
• zpravidla organické

• sekundárně může navázat i porucha funkční 
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Vliv radioterapie na tvorbu hlasu
• změna kvality sliznice, pojivových tkání, svalů, chrupavek 

• mukozitida (85%) 

• edém sliznic (45%) 

• sekundární nedomykavost hlasivek (57%) 

• snížená sekrece slin a hlenu (41%) 

• redukce slizniční vlny (29%) 

• poruchy inervace hrtanu 

• závažná obstrukce dýchacích cest s nutností tracheostomie (4%)

• radionekróza chrupavek hrtanu (1-5%) 
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Musculus thyroarytenoideus po RT

1. Johns MM, Kolachala V, Berg E, Muller S, Creighton FX, Branski RC. Radiation fibrosis of the vocal fold: from man to mouse. Laryngoscope. 2012 Dec;122 Suppl 5(Suppl 5):S107-25. doi: 10.1002/lary.23735. PMID: 23242839; PMCID: PMC3596010.
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Reinkeho prostor po RT
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Vliv RT na kvalitu hlasu z pohledu pacienta

• 95% pacientů po RT pro T1 karcinom hrtanu pozoruje abnormalitu v 
kvalitě hlasu 

• signifikantní efekt na následný vývoj kvality hlasu má postoj pacienta k 
pokračování v kouření a přiměřená hlasová terapie 
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Vliv chemoterapie

• nauzea, vomitus a diarhea

• redukce váhy → atrofie hlasivek

• rozvoj EER → granulomy

• cisplatina, fluorouracil, dakarbazin, karmustin

• nefrotoxicita a hepatotoxicita

• prolongované a hůře léčitelné infekce

• cisplatina, metotrexát
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Vliv chemoterapie

• neurotoxicita
• porucha funkce laryngeálních, ale také interkostálních svalů a bránice 

• plicní toxicita
• nedostatečná pulmonální podpora fonace → poškození tkáně hlasivek, jizvení, tvorba nodulů

• změna hladiny hormonů 
• Halotestin = fluoxymesteron (antiestrogen, ca prsu)
• prodloužení /zluštění hlasivkových vazů 
• maskulinizace hlasu 
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Jak to může vypadat po CHRT…
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Možnosti řešení hlasových poruch po CHRT

• farmakoterapie
• antiedematózní léčba
• orální spreje
• symptomatická a ev. cílená léčba zánětů

• hlasová rehabilitace

• fonochirurgie
• laservaporizace edému
• augmentace hlasivek

• tracheostomie

• totální laryngektomie                               zdroj: Improvement of laryngeal oedema after CO 2 laser therapy. | Download Scientific Diagram (researchgate.net)
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Efekt hlasové rehabilitace

• studie z r. 2006 

• 177 pacientů
• 126 po RT a 51 po laser-chordektomii
• 70 z nich (40%) vnímalo problém s hlasem dle VHI 
• 23 z nich bylo ochotných podstoupit studii 
• 12 absolvovalo hlasovou rehabilitaci, 11 pacientů jako 

control group

1. van Gogh, Christine D L, Irma M. Verdonck‐de Leeuw, Brigitte A Boon-Kamma, Rico N. Rinkel, Martijn de Bruin, Johannes A. 
Langendijk, Dirk J. Kuik and Hans F. Mahieu. “The efficacy of voice therapy in patients after treatment for early glottic
carcinoma.” Cancer 106 (2006): n. pag.
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Poruchy hlasu po chirurgické léčbě v oblasti hrtanu

˂ radikalita výkonu →       ˂ dopad na fonaci

• PARCIÁLNÍ VÝKONY
• endoskopická chordektomie (typ I-IV)

• parciální laryngektomie

• VLIV NA HLAS: 
• fonační insuficience → zkrácení fonačního času → spastická dysfonie 

• na místě hlasová rehabilitace
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Nález po chordektomii typ II
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Poruchy hlasu po chirurgické léčbě v oblasti hrtanu

• RADIKÁLNÍ VÝKONY
• totální laryngektomie
• rozšířená laryngektomie

• NÁHRADNÍ HLASOVÉ MECHANIZMY:
• jícnový hlas 

• hlasová protéza

• elektrolarynx
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Poruchy hlasu po chirurgické léčbě v oblasti 
faryngu, dutin nosních a dutiny ústní 

• změna rezonančních prostor

• změna barvy hlasu

• porucha artikulace

• porucha polykání s následnou aspirací a iritací hrtanu
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Shrnutí

• Poruchy hlasu o onkologické léčbě:
• diskrétní  → závažné

• časné → mnoho let po ukončení léčby

• vratné/nevratné

• léčba komplexní  – foniatr, chirurg, logoped, onkolog
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Děkuji za pozornost!

maria.strbova@fnusa.cz
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