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STRESZCZENIE:    Wstęp: Najczęstszą przyczyną porażeń krtani są urazy jatrogenne. Pacjenci z objawami porażenia krtani trafiają do 
specjalisty zwykle po kilku tygodniach, a czasami nawet miesiącach, od wystąpienia porażenia. W literaturze brakuje 
informacji dotyczących zaburzeń głosu u pacjentów w pierwszych dobach porażenia krtani o podłożu jatrogennym. 

  Cel pracy: Ocena jakości głosu u pacjentów w pierwszych dobach od wystąpienia porażenia krtani o podłożu jatro-
gennym. 

  Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 25 pacjentów z jatrogennym porażeniem krtani, którzy zgłosili się na 
konsultację foniatryczną do Katedry i Kliniki Otolaryngologii WUM od maja 2015 roku do grudnia 2016 roku. Pacjenci 
byli badani w 1.–2. dobie wystąpienia zaburzeń głosu. U wszystkich wykonano wideolaryngostroboskopię krtani, na 
podstawie której oceniono: ruchomość fałdów głosowych, obecność przesunięcia brzeżnego, zwarcie fonacyjne, jed-
noczasowość oraz amplitudę drgań fonacyjnych fałdów głosowych. Przeprowadzono analizę akustyczną i na jej pod-
stawie oceniono parametry akustyczne, takie jak: DSI, F0, Shimmer, Jitter, NHR. Ponadto oceniano maksymalny czas 
fonacji dla głoski [a] (MPT a) oraz przeprowadzono analizę percepcyjną głosu przy pomocy skali GRBAS. Pacjenci do-
konali samooceny głosu, posługując się 10-stopniową skalą VAS. 

  Wyniki: Na podstawie badania wideolaryngostroboskopowego obserwowano występowanie niedomykalności fo-
nacyjnej oraz asymetrii drgań fonacyjnych fałdów głosowych. W ocenie percepcyjnej głosu z wykorzystaniem skali 
GRBAS obserwowano chrypkę, głos chuchający oraz osłabienie głosu w stopniu lekkim lub średnim. U przeważającej 
większości osób uzyskano wyraźnie skrócony maksymalny czas fonacji dla głoski [a]. Wszyscy pacjenci prezentowali 
odchylenia w ocenianych parametrach badań akustycznych. Żaden z nich nie określił, przy pomocy skali VAS, swojego 
głosu jako całkowicie prawidłowego.

SŁOWA KLUCZOWE:   porażenie krtani, dysfonia, funkcjonalna ocena narządu głosu

ABSTRACT:   Introduction: The most common cause of vocal fold paralysis (VFP) is iatrogenic injury. Patients with symptoms of 
VFP present to the specialist after a couple of weeks or even months since the onset of symptoms. In the literature, the 
data regarding speech impairment during the first days after a iatrogenic injury is lacking.

  Aim: to evaluate the quality of voice during first days of vocal fold paralysis following a iatrogenic injury.

  Materials and methods: Twenty-five patients with iatrogenic vocal fold paralysis who presented for phoniatric con-
sultation at the Department of Otolaryngology of the Medical University of Warsaw between May 2015 and Decem-
ber 2016 were enrolled in the study. The patients were examined 1-2 days since the onset of speech deterioration. In all 
patients, laryngeal videolaryngostroboscopy was performed, based on which the following were assessed: vocal fold 
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WSTĘP

Główny objaw porażenia krtani stanowią zaburzenia głosu. 
Istnieje prawdopodobieństwo, że porażenie nerwów krta-
niowych doprowadzi do upośledzenia każdej z podstawo-
wych funkcji krtani: fonacyjnej, oddechowej oraz obronnej. 
Dysfonia może się objawiać problemami z fonacją wysokich 
dźwięków (przy porażeniu nerwu krtaniowego górnego), 
szorstkością głosu, obecnością powietrza w głosie, czy osła-
bieniem głosu. Ponadto może jej towarzyszyć ból gardła [1]. 
Objawy ze strony narządu głosu mają różny stopień nasile-
nia: od lekkiej dysfonii do afonii.

Najczęstszą przyczyną porażeń krtani stanowią urazy jatro-
genne, powstałe zwykle w wyniku operacji tarczycy [2]. Pa-
cjenci, u których doszło do nagłego pogorszenia jakości gło-
su bezpośrednio po operacji, trafiają do specjalisty zwykle po 
kilku tygodniach, a nawet miesiącach od wystąpienia poraże-
nia krtani. W przypadkach niewielkiego nasilenia objawów 
w początkowym okresie od wystąpienia porażenia nerwów 
krtaniowych, rozpoznanie może być postawione dopiero po 
wielu latach. 

W literaturze brakuje informacji na temat jakości głosu u pa-
cjentów w 1–2 dobie od momentu wystąpienia objawów pora-
żenia krtani. Odnaleźć można doniesienia dotyczące etiologii, 
postępowania diagnostycznego czy objawów występujących 
w utrwalonych porażeniach krtani [3, 4, 5]. Wczesne rozpozna-
nie wystąpienia porażenia krtani umożliwia szybkie wdrożenie 
leczenia i rozpoczęcie rehabilitacji, które zwiększają szanse pa-
cjenta na wyraźną poprawę, a nawet przywrócenie prawidło-
wych funkcji krtani [9, 10].

CEL BADANIA

Ocena jakości głosu u pacjentów w pierwszych dobach od wy-
stąpienia porażenia krtani o podłożu jatrogennym. 

MATERIAŁ I METODY

W badaniu wzięło udział 25 pacjentów z jatrogennym porażeniem 
krtani, którzy zgłosili się na konsultację foniatryczną do Katedry 
i Kliniki Otolaryngologii WUM od maja 2015 roku do grudnia 2016 
roku. Chorzy byli badani w 1.–2. dobie wystąpienia zaburzeń głosu. 
Badanie przeprowadzano zgodnie z zaleceniami Komitetu Foniatrii 
Europejskiego Towarzystwa Laryngologicznego, dotyczącymi funk-
cjonalnej oceny narządu głosu [6]. U wszystkich wykonano wide-
olaryngostroboskopię krtani, przy użyciu wideostroboskopu 
EndoStrobeE firmy XION z optyką sztywną 70°. Na podstawie 
nagrań wideostroboskopowych oceniono: ruchomość fałdów 
głosowych, obecność przesunięcia brzeżnego, zwarcie fonacyj-
ne, jednoczasowość oraz amplitudę drgań fonacyjnych fałdów 
głosowych. Przeprowadzono analizę akustyczną za pomocą 
oprogramowania DiVAS 2.6 firmy XION oraz Computerized Spe-
ech Lab (CSL) Firmy KAY Model 4150 z oprogramowaniem MDVP. 

mobility, mucosal wave, phonation closure, simultaneity and amplitude of vocal fold vibration. Acoustic analysis was 
performed, and the following acoustic parameters were evaluated: DSI, F0, Shimmer, Jitter, NHR. Also, the maximal 
phonation time of [a] sound (MPT a) was assessed and the voice perception analysis with the GRBAS scale was per-
formed. The patients self-evaluated their voice using a 10-point VAS scale.

  Results: Based on the videolaryngostroboscopy, phonatory insufficiency and asymmetrical vocal fold vibration 
were observed. On perception assessment with GRBAS scale, we noticed slight to mild degree hoarseness, breath-
iness of sound and weakened voice. In majority of patients, the maximal phonation time of [a] sound was signif-
icantly reduced. All patients showed abnormal acoustic parameters. None of them rated their voice as perfectly 
normal on VAS scale.

KEYWORDS:  vocal fold paralysis, dysphonia, functional assessment of voice

Ryc. 1. Ocena percepcyjna głosu w skali GRBA

Tab. I. Grupa badanych pacjentów

PŁEĆ WIEK

Kobiety Mężczyźni Średnia +/- SD Mediana Zakres

21 4 49,9 +/- 13,4 53 29 – 75
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Oceniono podstawowe parametry akustyczne, takie jak: DSI, 
F0, Shimmer, Jitter, NHR. Ponadto oceniano maksymalny czas fonacji 
dla głoski [a] (MPT a) oraz przeprowadzono analizę percepcyjną głosu 
przy pomocy skali GRBAS. Pacjenci dokonali samooceny głosu, posłu-
gując się 10-stopniową skalą VAS, gdzie 1 oznaczało głos całko-
wicie prawidłowy, a 10 największą z możliwych zmianę głosu.

WYNIKI

W grupie badanych było 21 kobiet i 4 mężczyzn. Średnia wie-
ku pacjentów wynosiła 49,9 lat (tab. I). Czternastu pacjentów 
było ocenianych po operacji strumektomii całkowitej, 3 – po 
strumektomii częściowej, 7 chorych przeszło operację usu-
nięcia paragangliomy. 

W ocenie endoskopowej krtani, u 13 osób stwierdzono brak ru-
chomości lewego fałdu głosowego, u 9 – prawego fałdu głosowego, 
a u 3 pacjentów unieruchomione były oba fałdy głosowe. Prawie 
u wszystkich pacjentów obserwowano różnego typu niedomy-
kalność fonacyjną szpary głośni (tab. II). U 19 pacjentów uzyska-
no efekt stroboskopowy. W tej grupie chorych nie stwierdzono 
związku pomiędzy brakiem ruchomości fałdu głosowego a bra-
kiem lub ograniczeniem przesunięcia brzeżnego na unieruchomio-
nym fałdzie głosowym (tab. II). Ponadto u większości pacjentów 
zaobserwowano asymetrię drgań fonacyjnych fałdów głosowych. 

W ocenie percepcyjnej głosu z wykorzystaniem skali GRBAS 
obserwowano: chrypkę, głos chuchający oraz osłabienie głosu 
w stopniu lekkim lub średnim. Głos żadnego z pacjentów nie 
został oceniony jako eufoniczny (parametr G: średnia +/- SD: 
1,44 +/- 0,5; mediana: 1; zakres: 1–2; parametr R: średnia +/-
SD 0,68 +/-0,63; mediana: 1; zakres: 0–2; parametr B: średnia 
+/-SD 1,6 +/-0,82; mediana: 2; zakres: 0–3; parametr A: śred-
nia +/-SD 1,16 +/-0,69; mediana: 1; zakres: 0–2; parametr S: 
średnia +/-SD: 0,36 +/-0,57; mediana: 0; zakres 0–2) (ryc. 1).

U przeważającej większości osób uzyskano wyraźnie skrócony 
maksymalny czas fonacji dla głoski [a] (tab. III). 

Ponadto wszyscy pacjenci prezentowali odchylenia w ocenia-
nych parametrach badań akustycznych (tab. III).Żadna z ba-
danych osób nie określiła – przy pomocy skali VAS – swojego 
głosu jako całkowicie prawidłowy (średnia +/- SD: 6,42 +/- 1,5; 
mediana: 6,5; zakres: 4–9) (ryc. 2). 

DYSKUSJA

Wczesna diagnostyka dysfonii u pacjentów z porażeniami krta-
ni ma na celu szybkie wdrożenie leczenia i rehabilitacji. Coraz 

więcej autorów zwraca uwagę na rolę wczesnej diagnostyki 
oraz szybkiego wprowadzenia rehabilitacji porażeń krtani, aby 
uzyskać jak najlepsze efekty leczenia [9, 10].

W dostępnej literaturze brakuje informacji dotyczących oceny 
stopnia dysfonii u pacjentów w pierwszych dobach po wystą-
pieniu porażenia krtani.

W naszej pracy u wszystkich pacjentów biorących udział w ba-
daniu obserwowaliśmy zmiany jakości głosu w ocenie percep-
cyjnej. Najwyżej oceniono parametry B (obecność powietrza 
w głosie), oraz A (osłabienie głosu). Z dostępnych doniesień 
dotyczących oceny jakości głosu u pacjentów z utrwalonymi 
porażeniami krtani wynika, że obserwowano przede wszyst-

Ryc. 2. Samoocena jakości głosu w skali VAS

Tab. II. Ocena wideolaryngostroboskopowa krtani.

PARAMETRY DRGAŃ FONACYJNYCH FAŁDÓW GŁOSOWYCH

Brak/Ograniczone przesunięcie brzeżne na jednym lub obu 
fałdach głosowych 0

Niejednoczasowość drgań fonacyjnych 16

Niesymetryczna amplituda drgań fonacyjnych fałdów głosowych 3

Niedomykalność fonacyjna: 24

w części tylnej 8

o typie łódki 11

nieregularna 5
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komputerze oraz aplikacje telefoniczne. W grupie pacjentów 
w 1.–2. dobie od momentu wystąpienia porażenia krtani zaob-
serwowaliśmy odchylenia we wszystkich ocenianych parame-
trach akustycznych (F0, Shimmer, Jitter, NHR, DSI). W porów-
naniu do wyników uzyskanych wśród pacjentów z utrwalonymi 
porażeniami krtani [16, 17], uwagę zwracają wyraźne niepra-
widłowości w zakresie wyników dla parametru Shimmer, który 
określa względną modulację amplitudy w badanej próbce głosu.

Do przeprowadzenia samooceny jakości głosu u pacjentów 
z wczesnym porażeniem krtani zazwyczaj nie możemy wyko-
rzystać kwestionariuszy VHI i VRQoL. Zawarte w nich pyta-
nia odnoszą się do sytuacji, których pacjent w 1.–2. dobie od 
operacji jeszcze nie doświadczył. Dlatego w naszej pracy do 
samooceny jakości głosu posłużyliśmy się analogową skalą 
VAS, która jest badaniem krótkim, zrozumiałym i ogólno-
dostępnym. Żaden z pacjentów nie uzyskał wyniku poniżej 
4 punktów. Oznacza to, że wszyscy chorzy ocenili swój głos 
jako nieprawidłowy w stopniu umiarkowanym lub ciężkim.

Podsumowując, w ocenie stopnia dysfonii wśród pacjentów 
z wczesnymi porażeniami krtani, otrzymaliśmy wyniki w za-
kresie oceny percepcyjnej oraz wybranych parametrach oceny 
akustycznej odmienne od wyników przedstawianych w lite-
raturze dotyczącej jakości głosu w utrwalonych porażeniach 
krtani. W przypadku oceny aerodynamicznej, wideolaryngo-
stroboskopowej oraz samooceny jakości głosu, uzyskane wy-
niki są porównywalne z przedstawianymi w innych pracach 
dotyczących pacjentów z utrwalonymi porażeniami krtani.

WNIOSKI

U pacjentów z wczesnym porażeniem krtani obserwuje się 
odchylenia w funkcjonalnej ocenie narządu głosu w zakresie 
wszystkich instrumentalnych badań oceniających jakość gło-
su: wideolaryngostroboskopii, oceny percepcyjnej narządu 
głosu, oceny aerodynamicznej, badań akustycznych głosu oraz 

kim nasilony parametr G (stopień chrypki) oraz R (szorstkość) 
[11, 12]. Różnice te należy tłumaczyć brakiem kompensacji we 
wczesnym okresie porażenia krtani, a co się z tym wiąże nie-
domykalnością fonacyjną szpary głośni. W późniejszych eta-
pach porażenia krtani mechanizmy kompensacyjne pomaga-
ją uzyskać pełne zwarcie fonacyjne, ale nierzadko dzieje się to 
na skutek współudziału fałdu / fałdów przedsionka w fonacji, 
a tym samym pojawienia się szorstkości w głosie. 

Ocena percepcyjna jest badaniem niewymagającym stosowa-
nia żadnej aparatury, jednakże należy pamiętać, że jest ona 
subiektywna i wymaga odpowiedniego wyszkolenia osoby, 
która tej oceny dokonuje. Jednak po odpowiednim treningu 
słuchowym, ocena odsłuchowa staje się badaniem prostym 
i szybkim do wykonania dla lekarza każdej specjalności, logo-
pedy oraz pielęgniarek mających styczność z pacjentami z za-
burzeniami głosu.

Badaniem, które jednoznacznie pozwala stwierdzić brak ru-
chomości fałdu głosowego  jest laryngoskopia pośrednia. Moż-
na ją przeprowadzić za pomocą lusterka krtaniowego lub wi-
deolaryngostroboskopii. Metoda z wykorzystaniem lusterka 
krtaniowego jest szerzej dostępna i może być przeprowadzana 
przez każdego laryngologa, nie daje jednak możliwości oceny 
drgań fonacyjnych fałdów głosowych.

Do oceny drgań fonacyjnych fałdów głosowych wykorzysty-
wane jest badanie wideolaryngostroboskopowe, do wykona-
nia którego konieczny jest odpowiedni sprzęt oraz umiejęt-
ności osoby je przeprowadzającej. W naszej pracy, w grupie 
pacjentów z wczesnymi porażeniami krtani, w badaniu wide-
olaryngosroboskopowym obserwowaliśmy przede wszystkim 
niedomykalność fonacyjną oraz asymetrię drgań fonacyjnych 
fałdów głosowych. Spostrzeżenia te pokrywają się z doniesie-
niami innych autorów na temat drgań fonacyjnych fałdów gło-
sowych u pacjentów z porażeniami utrwalonymi [13, 14, 15].

Ocena aerodynamiczna (MPT a) jest badaniem obiektywnym 
oraz ogólnodostępnym. Krótki czas jego przeprowadzenia oraz 
brak wymagań sprzętowych dają możliwość wykonania go na 
każdym oddziale. Wynik poniżej 10 s uznaje się za patologiczny 
[7]. Średnia wartość MPT a, uzyskana przez pacjentów w na-
szym badaniu, wynosiła około 8 s. Porównywalne wartości 
uzyskali autorzy wśród pacjentów z porażeniami krtani trwa-
jącymi powyżej kilku tygodni [16, 17].

Kolejnymi obiektywnymi badaniami służącymi do oceny jakości 
głosu są badania akustyczne. Do ich przeprowadzenia konieczny 
jest odpowiedni sprzęt oraz przeszkolona osoba [7]. W ostat-
nich latach dostępność badań akustycznych wzrasta, pojawiają 
się oprogramowania możliwe do zainstalowania na dowolnym 

Tab.III. Wyniki pomiaru MPT [a] oraz parametrów akustycznych

ŚREDNIA +/- SD MEDIANA ZAKRES

MPT a 8.63 +/- 5.26 8.1 1.8 – 23.6 

DSI -4.67 +/- 13.17 -1.95 -61.8 – 3.92 

F0 kobiety [Hz] 241 +/-104.866 225 50 – 490

F0 mężczyźni [Hz] 120 +/- 23.007 117 97 – 149 

Jitter 2.972 +/- 2.464 2.237 0.383 – 9.258 

Shimmer 7.168 +/- 6.034 5.055 1.886 – 26.756 

NHR 0.175 +/- 0.111 0.141 0.078 – 0.497 
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U każdego pacjenta po operacjach w obrębie głowy i szyi 
oraz klatki piersiowej, przy podejrzeniu jatrogennego pora-
żenia krtani, zalecamy wykonywanie badania MPT a, oceny 
za pomocą skali VAS oraz przynajmniej ogólną ocenę per-
cepcyjną głosu. . 

samooceny głosu dokonywanej przez pacjenta. W 1.–2. do-
bie od momentu wystąpienia porażenia krtani, obserwuje-
my głównie obecność powietrza w głosie i osłabienie głosu 
oraz podwyższenie parametru Shimmer, co jest charakte-
rystyczne dla wczesnych porażeń krtani.
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