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Burun tənəffüsündə olan problemin aradan qaldırılması üçün icra olunan septoplastika əməliyyatı 

nəticəsində burun boşluğunda baş verən dəyişikliyin burundan keçən hava axınına, müqavimətinə, 

intranazal olaraq formalaşan səslərin rezonans xarakterinə və nəticədə səsin keyfiyyətinə təsirini 

öyrənmək məqsədilə burun çəpəri əyriliyi diaqnozu ilə klinikamızda septoplastika əməliyyatı 

olunmuş 27 xəstədə səs analizi icra olunmuşdur. Səsin akustik analizi əməliyyatdan öncə və 1 ay 

sonra bütün xəstələrdə yerinə yetirildi. Səsin əsas tezliyi (F0), jitter, shimmer kimi dəyərlərin 

qiymətləndirilməsi üçün sait səslərin qeydiyyatından istifadə olundu. Hər iki analizdəki F0 dəyəri, 

Jitter faizi, Shimmer faizi müqayisə olundu.Bu zaman F0 (p=0,303), jitter (p=0,889) ve shimmer 

(p=0,027) dəyərlərində əməliyyat öncəsi və əməliyyat sonrası 30-cu gündə statistik əhəmiyyətli 

dəyişiklik görülmədi. 

Açar sözlər: septoplastika, burun tənəffüsü, akustik analiz, səsin akustik xüsusiyyətləri, səs, jitter, 

shimmer.  

 

Septoplastika, müasir dövrdə qulaq-burun-boğaz klinikalarında ən çox icra 

olunan cərrahi əməliyyatlar sırasındadır. Septoplastika ilə xəstələrin burun tutulması 

şikayəti həll olunmaqdadır [1]. Bu əməliyyat nəticəsində burun boşluğunda baş verən 

dəyişikliyin burundan keçən hava axınına, müqavimətinə, intranazal olaraq 

formalaşan səslərin rezonans xarakterinə və nəticədə səsin keyfiyyətinə təsir edə 

biləcəyi düşünülməkdədir. Bu təsirlərin araşdırılması və ortaya qoyulmasında 

xəsətələrin dəyişiklikləri hiss edib-etməməsinə bağlı olaraq icra edilən subyektiv 

qiymətləndirmələr yetərli deyildir [2]. Bu gün səs keyfiyyətinin 

qiymətləndirilməsində və bir çox faktorun təsirinin araşdırılmasında kompüterli səs 

analizi və spektrofik analiz kimi obyektiv testlərdən istifadə edilir. Kompüterli səs 

analizində səsin əsas tezliyi, shimmer, jitter ve harmonik/gurultu nisbəti (HNR) kimi 

obyektiv parametrlər; spektroqrafik analizdə isə səsin formantları və gurultu 

nisbətləri qiymətləndirilir [3,4]. Əsas tezlik (F0), səs büküşlərinin vibrasiya nisbətini 

göstərməkdə və supralaringeal səs orqanlarının rezonansa təsirini əks etdirir. 



 

 

Perturbasiya parametrləri olan jitter və shimmer isə, qısa təsirli səs dəyişmələri 

haqqında informasiya verir. Jitter, sikllər arasındakı F0 pozuntularını; shimmer isə 

sikllər arasındakı sıxlıq pozuntularını göstərir [5]. Ədəbiyyatda, septoplastikanın 

akustik səs parametrlərinə təsirini incələyən çox az sayda çalışma mövcuddur.  

Beləliklə, burun çəpəri əyriliyi səbəbilə septoplastika əməliyyatı keçirən 

pasyentlərdə septoplastikanın obyektiv akustik səs parametrlərinə təsirini 

qiymətləndirmək aktual problemlərdəndir.Bu çalışmada da qarşımıza həmin məqsəd 

qoyulmuşdur.  

Material və metodlar. 2015-2018-ci illər ərzində klinikamızda burun 

tənəffüsünün çətinliyi şikayəti ilə müraciət edərək septoplastika əməliyyatı icra 

olunan 27 pasiyentdə əməliyyatın səsin akustik parametrlərinə təsiri 

qiymətləndirilmişdir. Xəstələrin hamısına ön rinoskopiya və intranazal endoskopik 

müayinə ilə diaqnoz qoyulmuşdur. Bununla bərabər dolayı larinqoskopiya və 

videolarinqostroboskopiya icra olunaraq qırtlaq patologiyalarının olub-olmadığı 

araşdırılmışdır. Tədqiqat üçün seçilən xəstələrin heç birində səsə mənfi təsir edəcək 

patoloji və ya fizioloji problem olmamışdır. Təqdiqata ancaq burun arakəsməsi 

əyriliyi olan və septoplastika əməliyyatı planlanan xəstələr daxil edilmişdir. 

Əməliyyatdan öncə və sonra xəstələrin səs qeydiyyatı aparılaraq analiz edilmişdir. 

 Septoplastika əməliyyatının səsin akustik parametrlərinə təsirini 

qiymətləndirmək üçün əməliyyatdan öncə və əməliyyatdan sonrakı 1-ci və 3-cü ayın 

tamamında səsin kompüterli analizi icra olunmuşdur. Bütün müayinələr və səs 

anlizləri Ə.Əliyev adına ADHTİ-nin otorinolarinqologiya kafedrası nəzdində AR 

Prezidenti yanında Elmin İnkişafı Fondunun qrant dəstəyi ilə qurulmuş «Səs 

laboratoriyası»nda aparılmışdır. Səs analizi aparılan zaman xəstələrin heç birində 

yuxarı və aşağı tənəffüs sistemi infeksiyaları olmamışdır. Səs analizi laboratoriyadakı 

XİON medical şirkətinin videolarinqostroboskop – səs analiz cihazı vasitəsilə 

aparılmışdır. Bunun üçün pasiyentlər normal danışıq səsi ilə xüsusi mikrofona təyin 

olunmuş məsafədən öncə seçilmiş ədəbi mətni oxumuş, sonra isə rahat nitq səsi ilə  6 

saniyə ərzində “a” səsini demiş və bu səslər alət üzərində olan xüsusi səs qeydiyyat 

sistemi vasitəsilə qeyd olunmuşdur. Bu müayinə 3 dəfə dalbadal təkrar olunmuşdur. 



 

 

Qeydiyyata alınmış səslərin akustik analizi XİON medical səs analiz proqramı 

vasitəsilə  aparılmışdır. 

 Xəstələrin hamısına ümumi anesteziya altında septoplastika əməliyyatı icra 

olunmuş, burun boşluqlarına nazal splintlər qoyularaq, 1 həftədən sonra xaric 

edilmişdir. Əməliyyat sonrakı dövrdə burun boşluğunun fizioloji məhlul vasitəsilə 

yuyulması icra olunmuşdur. Bütün xəstələrdə aparılmış əməliyyatdan sonra burun 

çəpəri orta mövqeyə gətirilmiş, burun tənəffüsü tam bərpa olunmuş və revizion 

əməliyyata ehtiyac olmamışdır. 

 Səsin akustik analizi üçün hal-hazırda bir çox kompyuter proqramları geniş 

istifadə olunur. Bu proqramlar bir çox fiziki parametrlərin dəqiq ölçülməsinin və 

müqayisəsinin aparılması imkanı verir. Klinikamızdakı Səs laboratoriyasında istifadə 

olunan XİON medical səs analiz proqramının əsas üstünlüyü qeydiyyatı aparılmış 

səsin avtomatik olaraq akustik parametrlərinin verilməsidir. Səs yazılması bitən kimi 

proqramın xüsusi bölməsində analiz nəticələri proqram tərəfindən qeyd olunur (şək. 

1). Tədqiqata daxil olunan xəstələrin hər birinin səs analizində proqramın imkanları 

üzrə ‘‘Əsas tezlik’’ (F0), ‘‘tezlik perturbasiyası’’ (Jitter), ‘‘amplituda perturbasiyası’’ 

(Shimmer) kimi parametrlər qiymətləndirilmişdir. Preoperativ və postoperativ birinci 

aydakı səs qeydlərinin müqayisəsi ilə səs analizindəki parametrlər istifadə 

olunmuşdur. 

 

 

Şəkil 1. Səsin akustik analizi 

 



 

 

Nəticələr. Tədqiqat 12-i qadın, 15-i kişi (yaş aralığı: 21-47 il; orta yaş 

29,15±8,78 il) olmaqla 27 xəstə üzərində icra olundu. Əməliyyat sonrakı dövrdə heç 

bir xəstənin burnunda hər hansı bir ağırlaşma baş vermədi. Xəstələrin əməliyyatönü, 

əməliyyat sonrası 1-ci və 3-cü ayın tamamında endoksopik rinoskopiya və səs analiz 

müayinələri icra olundu. Hər bir xəstə üçün akustik analiz parametrlərinin orta dəyəri 

hesablandı və bu  dəyərlərin Statistica 7.0 tətbiqi komputer proqramı ilə statistik 

analizi icra olundu. Bu analizdə “a” səsi üçün əməliyyat önü F0, jitter, shimmer 

qiymətləri, əməliyyat sonrakı birinci və üçüncü ay dəyərləri ilə müqayisə olundu 

(Cəd. 1).    

 

                                                                                                                         Cədvəl 1 

 

Xəstələrin “a” səsi üçün əməliyyatönü, əməliyyat sonrakı birinci və üçüncü ay F0, 

jitter, shimmer dəyərləri (p<0,05) 
 

Parametr Öncəki 1-ci ay 3-cü ay P 

F0 157,08+45,52 155,19+43,38 145,12+44,31 0,303 

Jitter 0,96+0,44 1,06+0,5 0,93+0,23 0,889 

Shimmer 4,7+1,57 5,11+1,62 3,88+0,7 0,027 

 

 Bu müayinələr nəticəsində “a” səsi üçün əməliyyat önü F0 dəyəri 157,08 

olduğu halda, əməliyyat sonrakı birinci ayda 155,19, üçüncü ayda isə 145,12 

olmuşdur. Preoperativ dönəmlə postoperativ dövrdə F0 qiymətlərində anlamlıq 

cəhətdən əhəmiyyətli dəyişiklik aşkarlanmadı (p=0,303). Bənzər şəkildə, jitter və 

shimmer qiymətlərində də preoperativ dönəmə görə postoperativ dövrdə anlamlıq 

cəhətdən əhəmiyyətli dəyişiklik aşkarlanmadı (p=0,889, p=0,027). 

 Beləliklə, icra olunmuş septoplastika əməliyyatı sonrası akustik səs 

parametrlərindən F0, jitter və shimmer üzərində statistik cəhətdən əhəmiyyətli 

dəyişikliklər izlənilmədi. Bu da septoplastika əməliyyatı aparılacaq xəstələrin, 

xüsusilə də səs professionallarının, əməliyyat sonrasında səs keyfiyyətində və 

parametrlərində dəyişiklik olmayacağı haqqında məlumatlandırılmasını vacib edir. 
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SUMMARY 

 

IMPACT ASSESSMENT OF SEPTOPLASTY ON THE ACOUSTIC 

PARAMETERS OF VOICE 

Kabirli V.Z., Hashimli R.M., Huseynov N.M., Afandiyev A.Z. 

 

Azerbaijan State Advanced Training Institute for Doctors named after A. Aliyev, 

department of otorhinoloryngology, Baku, Azerbaijan 

 

As a result of a septoplasty operation performed to eliminate the problem of nasal breathing, a 

change in the nasal cavity can affect the flow of the nose, the resistance, the resonance characteristic 

of intranasally formed sounds and ultimately, the voice quality. In total 27 patients with a diagnosis 

of nasal septal deviation and who underwent septoplasty a voice analysis was performed. 

Preoperative and on postoperative 30th day, acoustic analysis of voice was conducted for all 

patients.  Recordings of /mana/ vowel were used to evaluate average fundamental frequency (F0), 

jitter, shimmer. F0, shimmer percent, jitter percent of two terms were compared. A statistically 

significant change was not observed in F0 (p=0.303), jitter (p=0.889), and shimmer (p=0.027) 

measured preoperatively and on postoperative day 30.   

Keywords: Septoplasty, nasal breathing, acoustic analysis, acoustic features of voice, voice, jitter, 

shimmer. 

 

 

 



 

 

РЕЗЮМЕ 

 

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ СЕПТОПЛАСТИКИ НА  

АКУСТИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ГОЛОСА 

Кабирли В.З., Гашимли Р.М., Гусейнов Н.М., Эфендиев А.З. 

Азербайджанский Государственный Институт Усовершенствования Врачей им. 

А.Алиева, кафедра оториноларингологии, Баку, Азербайджан 

В результате операции септопластики, выполняемой для устранения проблемы носового 

дыхания, изменение в носовой полости может повлиять на поток воздуха, сопротивление, 

резонансную характеристику интраназально сформированных звуков и, в конечном итоге, на 

качество звука. Для выявления этих изменений у 27 пациентов c септопластикой был 

проведен анализ голоса. У всех пациентов проводился акустический анализ голоса перед 

операцией и на 30-й день после операции. Записи гласных использовались для оценки 

основной частоты (F0), jitter (процент мерцания), shimmer (процент дрожания). F0, jitter, 

shimmer двух анализов сравнивались. Статистически значимое изменение не наблюдалось 

при F0 (p=0,303), jitter (p=0,889) и shimmer (p=0,027), измеренных до операции и на 30-й день 

послеоперационного периода. 

Ключевые слова: септопластика, носовое дыхание, акустический анализ, акустические 

особенности голоса, голос, jitter, shimmer. 
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