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StreSzczenie:    Dysfonią psychogenną określa się zaburzenia jakości głosu i mowy o podłożu emocjonalnym przy braku pierwotnych zmian 
organicznych w obrębie krtani. Kondycja psychiczna człowieka w istotny sposób wpływa na proces tworzenia głosu, funk-
cjonowanie mechanizmu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego oraz prozodię mowy. Celem pracy jest ocena wizual-
izacyjna, akustyczna, percepcyjna i samoocena jakości głosu oraz mowy z wykorzystaniem metod subiektywnych i obiek-
tywnych u osób z dysfonią psychogenną. Badaniem objęto grupę 50 pacjentów z dysfonią psychogenną diagnozowanych 
w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB, leczonych w Poradni Foniatrycznej USK w Białymstoku w latach 
2017–2018. Grupę kontrolną stanowiło 30 osób z głosem eufonicznym. U wszystkich badanych dokonano subiektywnej 
i obiektywnej oceny jakości głosu i mowy. Wykorzystano skalę GRBAS, wykonano ocenę toru oddechowego, badanie koor-
dynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej oraz natężenia głosu i mowy. Oceniano również prozodię mowy. Analizie 
poddano samoocenę głosu pacjentów przeprowadzoną przy użyciu kwestionariusza Voice Handicap Index (VHI). W oce-
nie obiektywnej narządu głosu przeprowadzono wizualizację wibracji fałdów głosowych przy użyciu techniki szybkiego 
filmu w sekwencji cyfrowej (High Speed Digital Imaging; HSDI). Analizę akustyczną jakości głosu wykonano z wykorzystan-
iem oprogramowania firmy DiagNova Technologies. Określano także maksymalny czas fonacji (maximum phonation time; 
MPT). Dysfonia czynnościowa hiperfunkcjonalna jest najczęstszą postacią kliniczną dysfonii psychogennej. Nieprawidłowy 
sposób i tor oddychania wpływają na skrócenie MPT oraz zaburzenie koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej 
u pacjentów z dysfonią psychogenną. W zaburzeniach głosu o podłożu emocjonalnym występują nieprawidłowy przebieg 
konturów intonacyjnych wypowiedzi oraz zaburzenia tempa mowy. Analiza wyników samooceny jakości głosu u większości 
badanych wskazuje na poczucie małej niesprawności głosu.

Słowa kluczowe: dysfonia psychogenna, jakość głosu i mowy, koordynacja oddechowo-fonacyjno-artykulacyjna, prozodia mowy, VHI

abStract:   Psychogenic dysphonia is defined as disturbances in voice and speech quality with emotional background with lack of organ-
ic changes in the larynx. Mental condition has significant impact on the process of producing voice, functioning of respiratory-
phonatory-articulation mechanism and speech prosody. The aim of the study was visual, acoustic, perceptual assessment 
as well as self-assessment of voice and speech quality using subjective and objective methods in patients with psychogenic 
dysphonia. The study included 50 patients with psychogenic dysphonia diagnosed in the Department of Clinical Fonoaudi-
ology and Logopedics, Medical University of Białystok and treated at the Foniatric Outpatient Clinic, University Hospital in 
Białystok in 2017 – 2018. The control group consisted of 30 subjects with euphonic voice. All patients underwent subjective 
and objective assessment of voice and speech quality. The GRBAS scale, breathing pathway assessment, respiratory-phonato-
ry-articulation analysis, voice and speech intensity evaluation have been performed. Speech prosody has also been examined. 
Patient self-assessment of voice has been conducted using Voice Handicap Index (VHI). Objective evaluation of larynx in-
cluded vibrations of vocal folds visualization using High Speed Digital Imaging (HSDI). Acoustic analysis of voice quality has 
been performed using DiagNova Technologies. The maximum phonation time (MPT) has been determined. Hyperfunctional 
dysphonia is the most common clinical form of psychogenic dysphonia. Abnormal breathing pathway influence the reduc-
tion of MPT and disturbance of respiratory-phonatory-articulation coordination in patients with psychogenic dysphonia. In 
psychogenic dysphonia intonation and speech rate disorders are observed. Results of voice self-assessment in the majority of 
examined patients indicates a mild voice disability.
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wStęp

Dysfonią psychogenną określa się zaburzenia jakości głosu i mowy 
uwarunkowane psychogennie bez istnienia pierwotnych zmian or-
ganicznych w obrębie krtani [4]. Psychika człowieka ma znaczący 
wpływ na przebieg komunikacji werbalnej z otoczeniem, oddzia-
łując na jakość głosu i mowy [21, 33]. Stan emocjonalny w istotny 
sposób wpływa na: proces tworzenia głosu, funkcjonowanie me-
chanizmu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego oraz zachowa-
nie elementów płaszczyzny suprasegmentalnej mowy.

Podłożem psychogennych zaburzeń jakości głosu mogą być przewle-
kłe obciążenia psychiczno-emocjonalno-społeczne, traumatyczne 
przeżycia, konflikty międzyludzkie oraz zaburzenia osobowościo-
we [4, 22, 23, 24, 26]. Dysfonia psychogenna najczęściej występuje 
pomiędzy 30. a 50. rokiem życia u osób o labilnym układzie emo-
cjonalnym, głównie u kobiet [4, 22]. W dysfonii psychogennej naj-
częściej obserwuje się zaburzenia jakości głosu w postaci: dysfo-
nii konwersyjnej, falsetu mutacyjnego, mutyzmu konwersyjnego, 
a w skrajnych przypadkach w postaci afonii psychogennej (czyn-
nościowej, konwersyjnej) [22].

Celem pracy jest ocena wizualizacyjna, akustyczna, percepcyjna 
i samoocena jakości głosu oraz mowy z wykorzystaniem metod su-
biektywnych i obiektywnych u pacjentów z dysfonią psychogenną.  

Materiał i Metody

Badaniem objęto grupę 50 pacjentów z dysfonią psychogenną dia-
gnozowanych w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, leczonych w Poradni 
Foniatrycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białym-
stoku w latach 2017–2018. Wiek badanych wahał się od 28 do 58 
lat (średnia: 43 lata). W grupie znajdowało się 39 kobiet (78%) i 11 
mężczyzn (22%). Kryterium włączającym do badania była zdiagno-
zowana dysfonia czynnościowa hiperfunkcjonalna. 

Grupę kontrolną stanowiło 30 osób z głosem eufonicznym 
w wieku od 26 do 57 lat (średnia: 42 lata), w tym 24 kobiety (80%) 
i 6 mężczyzn (20%). 

W obu badanych grupach nie stwierdzono: cech przewlekłego sta-
nu zapalnego górnych dróg oddechowych, choroby refluksowej, 
obciążenia zawodowego głosu. 

U wszystkich pacjentów dokonano subiektywnej i obiektywnej oceny 
jakości głosu i mowy. W ocenie subiektywnej głosu wykorzystano 
standaryzowaną skalę perceptualną GRBAS Japońskiego Towarzy-
stwa Logopedów i Foniatrów, uwzględniającą następujące parame-
try: G (grade) – stopień nasilenia chrypki, R (roughness) – szorstkość 
głosu, B (breathiness) – charakter chuchający głosu, A (asthenicity) 
– słabość głosu oraz S (strain) – napięcie głosu [12]. Oceniano je 
w skali 0 – 3, gdzie: 0 oznacza głos fizjologiczny, 1 – nieznaczne na-
silenie, 2 – umiarkowane nasilenie, 3 – znaczne nasilenie.

Przeprowadzono ocenę toru oddechowego, określając go jako 
obojczykowo-żebrowy (szczytowy), przeponowo-żebrowy oraz 

brzuszny. Wykonano także badanie koordynacji oddechowo-fona-
cyjno-artykulacyjnej oraz natężenia głosu i mowy podczas fonacji 
samogłoski „a” i w trakcie mowy spontanicznej. Oceniano rów-
nież płaszczyznę suprasegmentalną wypowiedzi – akcent, rytm, 
intonację oraz tempo mowy. 

ryc. 1.  Obraz endoskopowy krtani – dysfonia hiperfunkcjonalna (HSDI) u pacjenta 
z dysfonią psychogenną (A), pacjent z głosem eufonicznym – grupa kontrolna (B).

ryc. 2.  Parametry akustyczne głosu u pacjenta z dysfonią psychogenną (A) – grupa 
badana oraz z głosem eufonicznym (B) – grupa kontrolna.

ryc. 3.  MPT w grupie badanej i kontrolnej.

ryc. 4.  Jakość głosu według skali GRBAS w grupie badanej. 
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Analizie poddano samoocenę głosu pacjentów przeprowadzoną 
z zastosowaniem kwestionariusza Voice Handicap Index (VHI), 
który określa wskaźnik niepełnosprawności głosowej. Kwestiona-
riusz złożony jest z 30 twierdzeń dotyczących wpływu zaburzeń 
głosu na trzy sfery życia: funkcjonalną, emocjonalną i fizyczną [14]. 
Pacjent przy każdym zdaniu zaznacza jedną z pięciu odpowiedzi, 
mających przypisane wartości punktowe w skali od 0 do 4, gdzie: od-
powiedź „nigdy” oznacza 0 pkt, „prawie nigdy” – 1 pkt, „czasami” – 
2 pkt, „prawie zawsze” – 3 pkt, „zawsze” – 4 pkt. W kwestionariuszu 
VHI można uzyskać od 0 do 120 pkt. Punktacja od 0 do 30 oznacza 
niewielką sprawność głosu, od 31 do 60 – średnią sprawność głosu, 
natomiast powyżej 61 pkt – poczucie dużej niesprawności głosu. 

W ocenie obiektywnej narządu głosu przeprowadzono wizualizację 
wibracji fałdów głosowych z wykorzystaniem techniki szybkiego 
filmu w sekwencji cyfrowej (High Speed Digital Imaging; HSDI). 
Badanie wykonywano z zastosowaniem sztywnego endoskopu 
z optyką 90° oraz kamery do zdjęć szybkich (high speed; HS). Prze-
prowadzano je podczas fonacji samogłoski „e”, rejestrując obraz 
z szybkością 4000 klatek na sekundę.

Analizę akustyczną jakości głosu przeprowadzono z wykorzysta-
niem oprogramowania firmy DiagNova Technologies. Badanie 
wykonano na podstawie fonacji samogłoski „a” w izolacji oraz 
tekstu lingwistycznego ciągłego, którzy brzmiał: „Dziś jest ład-
na pogoda”. Analizowano parametry akustyczne głosu, takie jak: 
F0, Jitter (%), Schimmer (%), NHR (%). Określano także maksymal-
ny czas fonacji (maximum phonation time; MPT). Wynik poda-
wany w sekundach był średnią uzyskaną z pięciu prób. W ocenie 
obiektywnej analizowano przebieg konturów intonacyjnych wy-
powiedzi (twierdzenie, pytanie, rozkaz) z wykorzystaniem opro-
gramowania Praat.  

Przeprowadzono analizę statystyczną otrzymanych wyników, uży-
wając testu Manna-Whitneya, przyjmując poziom istotności sta-
tystycznej p < 0,05. Badania uzyskały zgodę Komisji Bioetycznej 
Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku nr: R-I-002/488/2017. 

wyniki

W grupie badanej – na podstawie wizualizacji krtani techniką szyb-
kiego filmu – u wszystkich chorych, tj. u 50 osób (100%), zdiagnozo-
wano dysfonię czynnościową w postaci hiperfunkcjonalnej (Ryc. 1.). 

Zbiorcza analiza parametrów akustycznych jakości głosu z wyko-
rzystaniem oprogramowania DiagnoScope Specjalista wykazała 
w grupie badanej podwyższone wartości większości ocenianych 

parametrów, takich jak: Jitter, APQ, Shimmer i NHR (Ryc. 2A.) 
w stosunku do wartości fizjologicznych (Ryc. 2B.). U pacjentów 
z dysfonią psychogenną średnia wartość MPT wynosiła 4,9 sek., 
natomiast w grupie kontrolnej – 23,3 sek. (Ryc. 3., Tab. I.).

W ocenie subiektywnej jakości głosu według skali GRBAS w gru-
pie badanej (Ryc. 4.) stwierdzono największe zaburzenia w zakre-
sie parametrów: G – chrypka, R – szorstkość głosu i S – napięcie 
głosu. Jedynie u dwóch pacjentów (8%) obserwowano chuchający 
charakter głosu. W grupie kontrolnej stwierdzono wartości zbliżo-
ne do fizjologicznych: G1R1B0A0S0. W samoocenie jakości głosu 
z wykorzystaniem kwestionariusza VHI w grupie badanej więk-
szość pacjentów – 56% (28 osób) – uzyskała wynik wskazujący na 
małą niesprawność głosu (Ryc. 5.). 

Ocena toru oddechowego w grupie badanej (Ryc. 6.) wykaza-
ła nieprawidłowy obojczykowo-żebrowy sposób oddychania aż 
u 40 pacjentów (80%). W grupie kontrolnej prawidłowy prze-
ponowo-żebrowy tor oddychania stwierdzono u 43 osób (86%). 
U siedmiu osób (14%) zdiagnozowano nieprawidłowy obojczyko-
wo-żebrowy tor oddychania. 

tab. i.  Analiza statystyczna MPT – Test Manna-Whitneya.

Grupa liczba obSerwacji MiniMuM [S] MakSiMuM [S] Średnia [S] odchylenie Standardowe

Badana 50 2 10 4,904 1,819

Kontrolna 30 19 27 23,333 2,057

teSt Manna-whitleya

StatyStyka u wartoŚć oczekiwana wariancja (u) wartoŚć p pozioM iStotnoŚci

0 750 10110,997 <0,0001 0,05

ryc. 5.  VHI w grupie badanej.

ryc. 6.  Tor oddechowy w grupie badanej.
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mi [5, 10, 16]. Dowodzą tego m.in. wyniki badań zaburzeń jakości 
głosu oraz trudności psychologicznych, przeprowadzone w grupie 
nauczycieli przez Fiszera i wsp. [10]. Wykazały one, iż w analizo-
wanej grupie najczęściej stwierdzano postać dysfonii czynnościo-
wej. W zakresie emisji głosu dominującymi zaburzeniami były: 
nieprawidłowy tor oddychania, skrócony czas fonacji, niewłaściwa 
praca rezonatorów i nadmierne napięcie mięśniowe szyi podczas 
fonacji. Połowa nauczycieli z zaburzeniami głosu skierowana na 
konsultację psychologiczną wymagała specjalistycznej interwencji.  
U większości nauczycieli źródłem stresu była praca zawodowa oraz 
problemy osobiste. Stres jest dodatkowym czynnikiem, który może 
sprzyjać zaostrzeniu istniejących zaburzeń jakości głosu [10]. Po-
dobne wyniki badań dotyczące dolegliwości narządu głosu uzyskał 
Trinite [32], badając grupę 522 pedagogów szkół łotewskich. Świa-
domość możliwości wystąpienia zaburzeń głosu przyczynia się do 
wzrostu ryzyka powstania wypalenia zawodowego u nauczycieli [8]. 
Zdaniem Fiszera i wsp. [10] oraz Behlau’a i wsp. [6] pacjenci 
z labilnym układem emocjonalnym i współistniejącymi zaburze-
niami jakości głosu wymagają diagnostyki i opieki psychologicznej. 

Wyniki oceny toru oddechowego przeprowadzane u 80% pacjen-
tów z badanej grupy wykazały nieprawidłowy (obojczykowo-że-
browy) sposób oddychania oraz wzmożone napięcie mięśni szyi 
w trakcie fonacji. Ponadto u wszystkich zaobserwowano zaburzoną 
koordynację oddechowo-fonacyjno-artykulacyjną. Rejestrowano 
także skrócenie maksymalnego czasu fonacji (MPT) do 4,9 sek. 
w grupie pacjentów z dysfonią psychogenną. 

Teixeira i wsp. [30] na podstawie analizy akustycznej wykazali 
podwyższone wartości parametrów Jitter, Shimmer oraz obniżo-
ną wartość HNR (Harmonic-to-Noise Ratio) u pacjenta z dysfonią 
psychogenną. W badaniach własnych także stwierdzono nienor-
matywne wartości wyżej wymienionych parametrów w grupie ba-
danej. Potwierdzono tym samym zaburzenia częstotliwości pracy 
fałdów głosowych oraz obecność komponenty szumowej w gór-
nym zakresie częstotliwości harmonicznych głosu. Wielu auto-
rów wykorzystywało badanie akustyczne głosu w ocenie stopnia 
nasilenia dysfonii postaci czynnościowej i organicznej [7, 19, 20]. 

Zdaniem Obrębowskiego [28] pod wpływem stresu zmianie ule-
gać mogą właściwości fizykochemiczne śluzu pokrywającego fał-
dy głosowe, powodując zmianę: amplitudy drgań, przesunięcia 
brzeżnego bądź fazy zamknięcia głośni, co może być przyczyną 
zaburzeń jakości głosu.

W ocenie zaburzeń jakości głosu w dysfonii o charakterze hiper-
funkcjonalnym istotne znaczenie ma ocena perceptualna z zasto-
sowaniem skali GRBAS. Kosztyła-Hojna i wsp. [17] dokonali oce-
ny parametrów jakości głosu według skali GRBAS u 40 pacjentów 
z dysfonią hiperfunkcjonalną. U 55% z nich zdiagnozowano chryp-
kę na poziomie G3, u 32,5% stwierdzono G2, zaś u 10% – G1 [17]. 
W badaniach własnych, na podstawie skali GRBAS, w grupie bada-
nej, rejestrowano największe zaburzenia w zakresie chrypki, gdzie: 
G3 stwierdzono u 12% chorych, G2 – u 40%, G1 – u 28%; w zakresie 
szorstkości głosu: R2 zdiagnozowano u 38% badanych, R1 – u 32%; 
oraz napięcia głosu: S3 – u 8%, S2 – u 68%, S1 – u 16% pacjentów. 
Zdaniem Jafari’ego i wsp. [15] skala GRBAS i samoocena jakości gło-
su (VHI) są przydatne do oceny jakości głosu u pacjentów z dysfonią 

W grupie badanej u wszystkich pacjentów stwierdzono zaburze-
nia koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej, natomiast 
w grupie kontrolnej u sześciu osób (20%) obserwowano nieprawi-
dłowości w tym zakresie. 

Analizie poddano również tempo mowy, które jako szybkie 
w grupie badanej określono u 33 pacjentów (66%) (Ryc. 7.). W gru-
pie kontrolnej u większości badanych – 26 osób (86,67%) rejestro-
wano umiarkowane tempo mowy, u trzech osób (10%) – szybkie, 
a u 1 osoby (3,33%) stwierdzono wolne tempo mowy. 

Analiza intonogramów (Ryc. 8.) wypowiedzi w grupie badanej 
wykazała nieprawidłowy przebieg konturów intonacyjnych w zda-
niach: pytających u 22 pacjentów (44%), oznajmujących u 16 cho-
rych (32%), rozkazujących u siedmiu (14%). Zaburzenia elemen-
tów prozodycznych mowy były widoczne zwłaszcza w pierwszych 
z wymienionych wypowiedzi, gdzie obserwowano nieregularne, 
niesymetryczne wznoszenie się linii intonacyjnej głosu z niedo-
statecznie zaznaczoną antykadencją.

dySkuSja 

Głos stanowi podstawowe narzędzie komunikacji i odgrywa klu-
czową rolę w przekazywaniu emocji, gwarantując interakcję z oto-
czeniem. Jego jakość jest warunkowana występującymi patologiami 
głosu, elementami prozodycznymi mowy i stanem emocjonalnym 
człowieka [30]. Jakość głosu i mowy odzwierciedla także kondycję 
psychofizyczną, która ma wpływ na funkcjonowanie całego orga-
nizmu [3]. Na skutek oddziaływania różnych emocji, negatywnych 
i pozytywnych, zmianie podlega proces tworzenia głosu oraz funk-
cjonowanie mechanizmu oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnego 
[35]. Długotrwałe zaburzenia równowagi psychicznej, emocjo-
nalnej i psychospołecznej – wywołane lękiem, stresem, depresją, 
traumatycznymi przeżyciami, konfliktami osobowościowymi czy 
zaburzeniami w kontaktach społecznych – stanowią istotny czyn-
nik ryzyka wystąpienia zaburzeń jakości głosu (chrypki oraz mowy 
o podłożu psychogennym) [2, 4, 13, 22, 25, 26, 29, 34]. 

W badaniach własnych kryterium włączającym do grupy była zdia-
gnozowania dysfonia psychogenna o charakterze czynnościowym 
postaci hiperfunkcjonalnej. Autorzy publikacji wskazują, iż jest to 
najczęstsza postać dysfonii u osób z zaburzeniami emocjonalny-

ryc. 7.  Tempo mowy w grupie badanej.
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cjalistów, takich jak: otolaryngolog, foniatra, logopeda, psycholog 
i psychiatra [18, 22].

U pacjentów z dysfonią psychogenną nieodzowne jest zastosowanie 
w procesie terapeutycznym kompleksowego podejścia, obejmujące-
go: psychoterapię, strategie kognitywno-behawioralne, terapię gło-
su, a także niejednokrotnie interwencję farmakologiczną [22, 31]. 
Gwarantuje to zrozumienie skomplikowanej, wieloaspektowej 
relacji pomiędzy neuropsychologicznymi, intrapsychologicz-
nymi i interpersonalnymi zachowaniami oddziaływującymi na 
pacjentów z dysfonią psychogenną [22]. 

wnioSki

1.  Dysfonia czynnościowa hiperfunkcjonalna jest najczęstszą po-
stacią kliniczną dysfonii psychogennej.

2.  Nieprawidłowy sposób i tor oddychania wpływają na skróce-
nie maksymalnego czasu fonacji oraz zaburzenie koordynacji 
oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej u pacjentów z dysfonią 
psychogenną. 

3.  W zaburzeniach głosu o podłożu psychogennym występuje nie-
prawidłowy przebieg konturów intonacyjnych wypowiedzi oraz 
zaburzenia tempa mowy. 

4.  Analiza wyników samooceny jakości głosu u większości pa-
cjentów z dysfonią psychogenną wskazuje na poczucie małej 
niesprawności głosu. 

czynnościową hyperfunkcjonalną. Podobnie Faham i wsp. [9] anali-
zowali subiektywne odczucia z zakresu patologii głosu u irańskich 
nauczycielek, porównując je z wynikami skali GRBAS, szczególnie 
parametru G (Grade) – chrypka. 

Samoocena jakości głosu z wykorzystaniem VHI stanowi jeden 
z ważniejszych elementów kompleksowej oceny jakości głosu, 
porównywalny do wideostroboskopii, analizy akustycznej oraz 
badania aerodynamicznego [11, 27]. Samoocena głosu pacjenta 
znajduje szczególne zastosowanie w diagnostyce zaburzeń o cha-
rakterze psychogennym, w których rejestruje się często niezmie-
niony obraz krtani, zaś na zaburzenia jakości głosu wskazują wy-
niki VHI [1, 27]. Ponadto badanie VHI –przeprowadzone przed 
i po zakończeniu procesu terapeutycznego – może wskazywać na 
skuteczność terapii w subiektywnej ocenie pacjenta w odniesieniu 
do obiektywnych wyników badań jakości głosu i mowy. 

Woźnica i wsp. [35] przeprowadzili badania z wykorzystaniem VHI 
u 125 osób z objawami dysfonii czynnościowej, w których pacjenci 
uzyskali istotnie gorsze wyniki testu w porównaniu z stuosobową 
grupą kontrolną osób z głosem eufonicznym. 

Podobnie Niebudek-Bogusz i wsp. [27] analizowali wyniki badań 
VHI przeprowadzonych wśród 45 nauczycielek, które cierpiały na 
zaburzenia głosu o charakterze czynnościowym. Ocenę VHI wy-
konywano przed leczeniem i rehabilitacją oraz po ich zakończeniu. 
W trakcie badań wyodrębniono dwie grupy: pierwsza obejmowała 
29 kobiet, u których zastosowano leczenie farmakologiczne, te-
rapię głosu oraz naukę higieny emisji głosu, druga zaś 16 kobiet, 
które nie uczestniczyły w bezpośredniej terapii głosu. Przed wdro-
żeniem procesu leczniczo-terapeutycznego nauczycielki z grupy 
pierwszej uzyskały średni wynik 42,45 pkt w kwestionariuszu VHI, 
natomiast po zakończeniu rehabilitacji – 31,93 pkt. Badane panie 
z grupy drugiej osiągnęły odpowiednio średni wynik 38,75 pkt oraz 
30,44 pkt. Dane uzyskane z przeprowadzonych badań wskazują 
na poczucie średniej sprawności głosu [27]. 

W badaniach własnych większość pacjentów z dysfonią psycho-
genną o charakterze czynnościowym – 56% (28 osób) – otrzymała 
wynik wskazujący na małą niesprawność głosu.

W analizowanej literaturze przedmiotu nie ma wyników badań 
dotyczących zaburzeń w zakresie elementów płaszczyzny supra-
segmentalnej mowy u pacjentów z dysfonią psychogenną. 

Badania własne wykazały natomiast nieprawidłowe, przyśpieszone 
tempo mowy u 66% pacjentów w grupie badanej, zaś spowolnio-
ne u 10% chorych. W analizie przebiegu konturów intonacyjnych 
wypowiedzi stwierdzono zaburzenia linii intonacyjnych, szczegól-
nie w zdaniach pytających, w których rejestrowano nieregularność 
i niesymetryczność ich wznoszenia. 

W postępowaniu diagnostyczno-terapeutycznym w zaburzeniach 
jakości głosu o podłożu psychogennym konieczne jest holistycz-
ne, interdyscyplinarne podejście zespołu składającego się ze spe-

ryc. 8.  Intonogram zdania oznajmującego (A) i pytającego (B) u pacjenta z dysfonią 
psychogenną (oprogramowanie Praat).  
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