
ÖZET

Amaç: Bu retrospektif çalışmada vokal nodülü olan yetişkin hastaların ses terapisi sonuçları de-
ğerlendirilmiştir.

Gereç ve Yöntem: Ekim 2009- Aralık 2013 tarihleri arasında ses terapisi uygulanan vokal nodülü 
olan 40 yetişkin hasta (16 kadın, 24 erkek) çalışmaya dahil edilmiştir. Tüm hastalara ses terapisi ön-
cesinde videolaryngostroboskopi uygulanmıştır. Terapi öncesi ve sonrasında; Ses Handikap Endeksi 
(SHE) ve Maksimum Fonasyon Zamanı (MFZ) skorları ile s/z oranı değerleri elde edilmiştir. Sonuçlar 
istatistiksel olarak karşılaştırılmıştır.

Bulgular: Ses terapisi öncesi ve sonrasında elde edilen SHE, MFZ ve s/z oranı değerleri arasında 
istatistiksel olarak anlamlı fark elde edilmiştir (p<.001). 
 
Sonuç: SHE, MFZ ve s/z oranı, ses terapisinin etkinliğinin değerlendirilmesinde kullanılabilir.

Anahtar kelimeler: Ses eğitimi; Tedavi; Ses bozukluğu; Fonasyon

ABSTRACT

Aim: In this retrospective study, voice therapy results of adults with vocal nodules were 
evaluated.

Materials and Methods: Forty adult patients (16 females, 24 males) who performed voice therapy  
between October 2009 and December 2013 were included in this study. Videolaryngostrobosobic 
evaluation was carried out on all subjects before voice therapy. Scores of Voice Handicap Index 
(VHI), Maximum Phonation Time (MPT) and s/z ratio were obtained before and after therapy. The 
results were compared statistically. 

Results: There was statistically significant difference between pre and post therapy VHI, MPT and 
s/z ratio values (p<.001). 

Conclusion: VHI, MPT and s/z ratio can be used for the evaluation of effectiveness of voice 
therapy.
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GİRİŞ

Vokal nodül, polip, intrakordal kist, kontakt ülser gibi 
benign mukozal lezyonlar, sesin aşırı kullanımı gibi ne-
denlerle vibratuar travma sonucu oluşabilmektedir. Be-
nign vokal fold hastalıkları yaygın olarak görülmektedir 
ve ses şikayeti olan hastaların %50’den fazlasında be-
nign mukozal hastalık olduğu saptanmıştır (1).

Ses terapisi, ses üretim tarzında değişikliğe yol açan 
davranışsal bir yöntemdir. Uygun terapi yöntemi,ses 
bozukluklarında  tek başına ya da  diğer tedavi moda-
liteleri ile birlikte etkili bir şekilde uygulanabilmektedir 
(2,3). Hastalarda ses problemi, objektif ve subjektif 
yöntemlerle değerlendirilmektedir. Subjektif ölçümler 
ile vokal mekanizmanın fonksiyonun değerlendirilme-
si ve objektif ölçümler ile zaman içinde karşılaştırmaya 
imkan verecek şekilde vokal fonksiyonun değerlendiril-
mesi ve tedaviye cevabın saptanması amaçlanır (4).

Maksimum fonasyon zamanı (MFZ) fonasyon sırasında 
bireyin; larinksin myoelastik, respiratuar ve aerodina-
mik kuvvetlerini kontrol edebilme kapasitesidir (5,6). 
MFZ, derin bir solunum sırasında  bireyin sesi sürdüre-
bildiği maksimum süredir. Respiratuar destek ve fona-
tuar fonksiyonun kuvvetli bir göstergesidir (5,7).
s/z oranında, larinksin vibrasyonu ile ya da vibrasyon 
olmaksızın vokal emisyon süresi değerlendirilir ve vokal 
foldlarda hasarın veya lezyonun saptayıcısı olabilir. Nor-
mal sese sahip bireylerde s/z oranı 1’e yakındır (6,7).

Subjektif ölçümlerde; bireyin kendisi tarafından, ses 
probleminin sosyal fonksiyonlar ve yaşam kalitesi 
üzerindeki etkisi değerlendirilir. Ses problemlerinde, 
uygulanan tedavinin etkisinin en önemli saptayıcısı, 
hastanın vokal kapasitesinde iyileşme konusunda ken-
di algısıdır (4). Subjektif ölçümlerin; birçok hastalık için 
etkili olabilmesi ve farklı sosyal ve profesyonel gruplara 
göre farklılık gösteren ses özelliklerini etkili olarak de-
ğerlendirebilmesi gerekmektedir. (8).

Ses Handikap Endeksi (SHE) (Voice Handicap Index-VHI) 
Jacobson tarafından 1998’de geliştirilmiştir. Hastanın, 
vokal yetersizliğini kendi algısı ile değerlendirmesi için

çok yaygın olarak kullanılan bir ölçüm aracıdır.  Bu en-
deks fonksiyonel, organik ve emosyonel üç alt gruptan 
oluşur. Fonksiyonel alt grup ses bozukluğunun günlük 
yaşamda etkisini, organik alt grup hastanın kendi ses 
üretim algısını ve laringeal rahatsızlığı, emosyonel alt 
grup ise probleme hastanın tepkisini araştırır (9).

Bu retrospektif çalışmada yetişkin vokal nodülü olan 
hastalarda SHE, MFZ ve s/z oranı verileri kullanılarak 
ses terapisi sonuçlarının değerlendirilmesi amaçlan-
mıştır.

GEREÇ VE YÖNTEM

Bu retrospektif çalışmaya Ekim 2009- Aralık 2013 ta-
rihleri arasında Ankara Numune Eğitim ve Araştırma 
Hastanesi’ne en az 2 ay süren  ses kısıklığı şikayeti ile 
başvuran ve kulak burun boğaz muayenesi ve video-
larengostroboskopik değerlendirme sonucunda vokal 
nodül tanısı alan hastalar dahil edilmiştir. Bu hastalar-
dan ses terapisini tamamlayan 40 hastaya ait veriler 
değerlendirmeye alınmıştır. Bu çalışma için Ankara Nu-
mune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Klinik Araştırmalar 
Etik Kurul’unun onayı alınmıştır. Akut enfeksiyon, ma-
lign laryngeal lezyonlar ve diğer nörolojik hastalığı olan 
bireyler çalışmaya dahil edilmemiştir. 

Tüm bireylerde, kulak burun boğaz uzmanı tarafından 
videolaryngostroboskopi ile istirahat ve /i/ ve /e/ ile fo-
nasyon esnasında laringeal yapılar değerlendirilmiştir. 

Hastaların MFZ ve s-z değerleri, ses terapisi öncesi ve 
sonrasında kaydedilmiştir. Hastalara ses terapisi önce-
sinde ve terapi sonrasında SHE uygulanmıştır.
SHE; fonksiyonel, fiziksel ve  emosyonel olmak üzere 
her biri 10 sorudan oluşan 3 alt gruba ayrılmaktadır. 
Her maddeye hasta tarafından 0-4 arası bir skor verilir. 
Maksimum toplam skor 120’dir. 
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MFZ değerlendirmesinde, bireylerden derin bir inspi-
rasyon sonrasında /a/ vokali ile ekspirasyon yapması 
istenerek bu işlem 3 kez tekrarlanmıştır. En iyi skor de-
ğerlendirmeye alınmıştır.

s/z oranının değerlendirilmesi amacıyla; derin bir ins-
pirasyon sonrasında bireylerden /s/ ve /z/ konsonant-
ları ile ekspirasyon yapmaları istenmiş, bu işlem 3 kez 
tekrarlanmıştır. Bireylerden elde edilen en iyi skor de-
ğerlendirmeye alınmıştır.Ses terapisi kapsamında; vokal 
hijyen ve bireylerin yetersizlikleri göz önünde bulundu-
rularak her bireye spesifik terapi programı uygulanmış-
tır. 

Vokal hijyen kapsamında; sesin aşırı kullanımının ön-
lenmesi, gerektiğinde ses istirahatinin planlanması, 
yeterli sıvı alımının sağlanması, sigaranın bırakılması ve 
stresten uzak durulması konusunda bireyler bilgilendi-
rilmiştir. Reflü şikayeti olan hastalarda diyet ve medikal 
tedaviye başlanmıştır. Bireylere spesifik uygulanan ses 
terapisi; laringeal kas gerilimini azaltmak amacıyla gev-
şeme egzersizleri ile respirasyon, fonasyon ve rezonan-
sın geliştirilmesine yönelik yaklaşımları içermektedir. 
Tüm hastalara aynı konuşma ve ses bozuklukları uzmanı 
tarafından ses terapisi uygulanmıştır. Ses terapisi, ilk iki 
hafta, haftada 2 kez, sonraki haftalarda haftada bir kez 
uygulanmıştır. Her seans 30-45 dakika sürmüştür. Terapi 
süresi minimum 6 hafta ve  maksimum 12 hafta arasın-
da değişmiştir. 

Elde edilen bulguların istatistiksel analizinde SPSS (Sta-
tistical Package fort he Social Sciences) 18.00 paket 
program kullanılmıştır. Değişkenlerin normal dağılım 
göstermesi nedeni ile ses terapisi öncesi ve sonrasın-
da elde edilen SHE; fonksiyonel, fiziksel, emosyonel alt 
grup skorları ve toplam skorları, MFZ ve s/z oranı değer-
lerinin karşılaştırılmasında, eşleştirilmiş t test kullanıl-
mıştır. p değeri .05 den küçük olan değerler istatistiksel 
olarak anlamlı kabul edilmiştir. 

BULGULAR 

Çalışmaya alınan hastaların 16’sı (%40) erkek, 24’ü 
(%60) kadındır. Yaş ortalaması 32.45±10.16’dır (Tablo 
1). Hastaların 15’inde (%37.5) bilateral, 25’inde (%62.5) 
unilateral vokal nodül saptanmıştır.

Hastaların 10’u (%25) din görevlisi, 10’u (%25) öğretmen, 
5’i (%12,5) öğrenci, 5’i (%12,5)  çağrı merkezi çalışanı, 
2’si (%5) ev hanımı, 2’si (%5) mühendis, 2’si (%5) sekre-
ter, 2’si (%5) satış temsilcisi, 1’i (%2,5) akademisyen,1’i 
(%2,5) hemşiredir (Şekil 1).
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 En Küçük          En Büyük      Ortalama    Standart  
            Sapma
Yaş          20       55   32.45         10.16 
        n           %
Cinsiyet 
Erkek       16           40
Kadın       24           60

Tablo 1. Bireylerin yaş ve cinsiyete göre dağılımları 
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Hastaların Mesleklere Dağılımı 

Din görevlisi Öğrenci Öğretmen  
Akademisyen  Sekreter  Çağrı merkezi çalışanı  
Satış temsilcisi Hemşire Ev hanımı 



Ses terapisi öncesi ve sonrasında elde edilen MFZ ve s/z 
oranı değerleri karşılaştırıldığında istatistiksel olarak an-
lamlı fark elde edilmiştir (p<.001) (Tablo 2).

Ses terapisi öncesi ile karşılaştırıldığında terapi sonra-
sında SHE toplam skoru ile fonksiyonel, fiziksel ve emos-
yonel alt grup skorlarının tümünde istatistiksel olarak 
anlamlı iyileşme saptanmıştır (p<.001) (Tablo 3). 

 
         Tedavi Öncesi          Tedavi Sonrası  p
  Ortalama±Standart sapma   Ortalama±Standart sapma 

MFZ         15.07±2.04   17.85±2.06  <.001
s/z         1.13±.06   1.00±.04   <.001

Tablo 2. Bireylere ait MFZ ve s/z oranı değerleri

 
        Tedavi Öncesi          Tedavi Sonrası      p
                 Ortalama±Standart sapma     Ortalama±Standart sapma 
Emosyonel       16.45±4.47   9.07±5.23  <.001
Fiziksel        26.37±5.55   15.75±5.09  <.001
Fonksiyonel       21.42±7.15   11.30±5.99  <.001
Toplam        64.25±15.58   36.07±12.13  <.001

Tablo 3. Bireylerin SHE skorları

TARTIŞMA

Ses terapisi, zararlı vokal davranışların azaltılması ve ses 
kalitesinin geliştirilmesi konusunda etkilidir. Bu konudaki 
çalışmalar, kas gerilim disfonisi ve nodül gibi  nonorganik 
ses bozukluklarına yoğunlaşmıştır (10,11,12). Ses 
bozukluğu olan hastalarda değerlendirme yöntemleri, 
handikap hakkında bilgi sağlar. Bu yöntemler; klinik 
kayıtlarını, sesin objektif değerlendirmesini içeren 
ölçümleri ve SHE gibi anketler ile hastanın sesi ile ilgili 
yaşam kalitesi değerlendirmesini içerir (8,13). 

Çalışmamızda vokal nodülü olan yetişkin hastalarda 
ses terapisi öncesi ve terapi sonrasında elde edilen SHE 
emosyonel, fiziksel, fonksiyonel alt skorları ve toplam 

skoru ile MFZ ve s/z  oranı verileri istatistiksel olarak 
karşılaştırılmıştır.

Holmberg ve ark. (10), bilateral vokal nodülü olan 
11 hastaya, vokal hijyen, respirasyon, gevşeme ve 
direk fasilitasyon yaklaşımından oluşan ses terapisi 
uygulamışlardır. Sonuç olarak algısal değerlendirme 
ve VLS ile terapinin;  vokal nodülde azalmaya ve 
ses kalitesinde pozitif etkiye neden olduğunu 
saptamışlardır.
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Metin ve ark. (3) ise vokal nodülü olan ve ses terapisini 
tamamlayan 34 hastadan 23’ünde VLS ile tam düzelme 
elde etmişlerdir.

Treole ve Trudeau (14), bilateral vokal nodülü olan 13 
hastada, terapi öncesi ile karşılaştırıldığında terapi son-
rasında MFZ’de ve s/z oranında istatistiksel olarak an-
lamlı farklılık elde etmemişlerdir.

Çalışmamızda Holmberg ve ark. (10) ile Mc Croy’dan 
(11) farklı olarak hastalarda MFZ ve s/z oranı değer-
lendirilmiştir. Ses değerlendirmesinde kullandığımız 
bu parametreler Treole ve ark’nın çalışması ile benzer-
lik göstermekle birlikte, çalışmamızda terapi öncesi ile 
karşılaştırıldığında terapi sonrasında MFZ ve s/z oranı 
değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı fark edilmesi 
(p<.05) bu araştırmacıların sonuçlarından farklılık gös-
termektedir. Eckel ve Boone (7), normal kontrollerde 
s/z oranı yaklaşık 1.0 iken vokal fold patolojisi olan bi-
reylerin %95’inde skorun 1.4’den büyük olduğunu rapor 
etmişlerdir.

s/z oranında 1.0 değeri (çocuklarda 10 saniye, yetişkin-
lerde 20-25 saniye) normal respiratuar yeteneği ve vokal 
fold patolojisi olmadığını gösterir. /s/’nin durasyonunda 
azalma ile oranın 1.0’den düşük olması vital kapasitede 
azalmayı ve zayıf ekspirasyon kontrolünü ifade eder. s/z 
oranının 1.2 veya daha yüksek olması olası vokal fold 
patolojisini gösterir. /s/ ve /z/’nin eşit olmayan fonatuar 
kontrolü, respiratuar problemden daha çok laryngeal 
problemin göstergesidir (15). 

Hsiung (16), farklı vokal patolojisi olan 79 disfonik hasta 
ile yaptığı çalışmada SHE’nin; hastanın ses bozukluğu-
nun emosyonel, fiziksel ve fonksiyonel etkisinin değer-
lendirilmesi için faydalı bir araç olduğunu belirtmiştir. 

Halawa ve ark. (17) fonksiyonel disfonisi ve vokal nodü-
lü olan hastaların sosyal fonksiyon ya da iş performans-
larında yetersizlik olduğunu ve bu durumun, anlamlı 
emosyonel etkiye neden olduğunu saptamışlardır. Bu 
hastaların yaşam kalitesini ve fonksiyonel kapasitesini 

geliştirmek amacıyla ilave çalışmalar yapılmasının ve 
eğitim programlarının gerekliliğini ifade etmişlerdir.

Çalışmamızda ses terapisi öncesi ile karşılaştırıldığın-
da ses terapisi sonrasında elde edilen SHE emosyonel, 
fiziksel ve fonksiyonel alt skorlarında istatistiksel ola-
rak anlamlı iyileşme elde edilmiştir (p<.05). Bu sonuç, 
Hsiung’in sonucuna benzer şekilde SHE’nin ses bozuklu-
ğunun etkisinin değerlendirilmesini sağlayarak  ses te-
rapisi sonuçlarının belirlenmesinde kullanılabileceğini 
göstermektedir.

SONUÇ 

Çalışmamızda elde edilen SHE, MFZ ve s/z oranı bulgu-
ları, hastalara uygulanan ses terapisinin etkinliğini gös-
termiştir. Bu ölçümlerin, vokal nodülü olan hastalarda 
ses bozukluğunun ve terapinin etkinliğinin değerlen-
dirilmesinde kullanılabileceğini düşünmekteyiz. Vokal 
nodülü olan  hastalarda bu yöntemlere ilaveten akustik 
ses analizi ve sesin algısal değerlendirmesinin yapıldığı 
ilave çalışmaların, literatüre katkı sağlayabileceği kana-
atindeyiz. 
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