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StreSzczenie:    Wstęp: Celem badań było zweryfikowanie przydatności analizy akustycznej i wydolnościowej głosu śpiewaczego przy 
wykorzystaniu oprogramowania do analizy akustycznej głosu DiagnoScope Specjalista. 

  Materiał i metody: Badania przeprowadzono u 120 dorosłych osób, w tym 74 kobiet i 46 mężczyzn, w wieku 21–51 lat, których 
podzielono na trzy grupy. I grupę (badaną) – stanowiło 40 profesjonalnych wokalistów, II grupę (badaną) – 40 półprofesjonalnych 
wokalistów, III grupę (odniesienia) – 40 studentów Wydziału Wojskowo-Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, 
zawodowo nieobciążających głosu. Metodyka badań obejmowała: (1) badanie podmiotowe (wywiad otorynolaryngologiczny), 
(2) badanie przedmiotowe otorynolaryngologiczne, (3) badanie wideolaryngoskopowe krtani, (4) ocenę percepcyjną głosu 
za pomocą skali GRBAS, (5) diagnostyczną analizę akustyczną i wydolnościową głosu z wykorzystaniem oprogramowania 
DiagnoScope Specjalista, (6) ankietę z uwzględnieniem podstawowych parametrów stylu życia i dolegliwości towarzyszących.

  Wyniki badań: Średnia wartość częstotliwości podstawowej F0 u badanych w grupie profesjonalistów była najwyższa 
i wyniosła: 316,46 Hz u kobiet i 165,09 Hz u mężczyzn. W grupie półprofesjonalistów – odpowiednio 260,50 Hz i 149,26 Hz, 
a w grupie odniesienia – 261,23 Hz i 159,27 Hz. Średnia wartość parametru Jitter u badanych w grupie profesjonalistów 
wyniosła 0,30% u kobiet i 0,54% u mężczyzn, w grupie półprofesjonalistów odpowiednio: 0,31 % i 0,57%, a w grupie 
odniesienia: 0,31% i 0,56%. Średnia wartość parametru Shimmer u badanych w grupie profesjonalistów wyniosła 3,27% 
u kobiet i 3,75% u mężczyzn, w grupie półprofesjonalistów odpowiednio: 3,46% i 3,77%, a w grupie odniesienia: 4,33% 
i 4,39%. Średnia wartość wskaźnika NHR u badanych w grupie profesjonalistów wyniosła 3,28% u kobiet i 6,00% u mężczyzn, 
w grupie półprofesjonalistów odpowiednio: 3,23 % i 6,72%, a w grupie odniesienia: 3,89% i 6,13%.

  Wnioski: Wartości parametrów mierzących charakter głosu, takie jak: zaburzenia długości okresów podstawowych, wahania 
amplitudy dla kolejnych okresów oraz poziomu szumów w uzupełnieniu o inne metody, mają wartość diagnostyczną 
i predykcyjną dotyczącą wykrywania zaburzeń głosu już we wczesnym stadium. Analiza wydolnościowa głosu śpiewaków 
wykazała znacznie niższe wartości następujących parametrów: czasu fonacji, rzeczywistego czasu fonacji, współczynnika 
braku fonacji, współczynnika wydolności i przeciętnej jakości fonacji.

SłoWa kluczoWe: analiza akustyczna i wydolnościowa, głos śpiewaczy

abStract:  aim: The aim of the study was to assess the acoustic and capacity analysis of singing voice using DiagnoScope Specialist software. 

  Material and methods: The study was conducted in 131 adult subjects, including 74 women and 46 men aged 21–51, divided 
into 3 groups: I – 40 subjects (treatment group) – professional vocalists, II – 40 subjects (treatment group) – semiprofessional 
vocalists, III – 40 subjects (control group) – students of The Military Medical Faculty at the Medical University of Lodz – nonsingers. 
The research methodology included: primary medical history, physical examination (otolaryngological), videolaryngoscopic 
examination, the GRBAS scale for subjective voice evaluation, diagnostic voice acoustic and capacity analysis using DiagnoScope 
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WproWadzenie

Głos jest zjawiskiem psychoakustycznym i wszelkie jego zaburze-
nia charakteryzują się nieprawidłowym rozkładem wszystkich jego 
składowych, tj. częstotliwości, amplitudy, natężenia, czasu trwania 
i barwy. Czynność tworzenia głosu zależy nie tylko od prawidło-
wego zwarcia i drgań fałdów głosowych, wzmacniających ener-
gię akustyczną tonu podstawowego, ale również od funkcji jam 
rezonacyjnych oraz narządów artykulacyjnych, wpływających na 
barwę głosu i wytwarzanie dźwiękowych elementów mowy, czy-
li głosek. Jakość głosu uzależniona jest również od wielu innych 
czynników, takich jak: ogólny stan zdrowia, stopień nawodnienia 
organizmu, napięcie psychiczne [1–3]. Badanie czynności fonacyj-
nej krtani jest ujęte przez grupę Hirano [4–6] w dziewięć metod. 
Są to: 1) badanie laryngologiczne, 2) badania oceniające drgania 
fałdów głosowych, np. stroboskopia, 3) metody akustyczne, 4) te-
sty aerodynamiczne, 5) badania pola głosowego i częstotliwości 
podstawowej, 6) badania radiologiczne, 7) testy wydolności ukła-
du oddechowego, 8) audiometria, 9) eletromiografia krtaniowa. 
Autorzy podkreślają, że nie we wszystkich ośrodkach jest możli-
wość wykonania wszystkich ww. badań. 

Celem pracy była ocena parametrów analizy akustycznej i wydol-
nościowej głosu, przeprowadzona za pomocą programu Diagno-
Scope Specjalista u chorych z dysfonią czynnościową i organiczną. 

Materiał i Metody

Badania wykonano u 131 osób w wieku 21–82 lat (średnia wieku 
48,34 lat), w tym u 75 kobiet w wieku 21–75 lat i u 56 mężczyzn 
w wieku 22–82 lat. Pacjenci byli leczeni w Klinice Otolaryngolo-
gii, Onkologii Laryngologicznej, Audiologii i Foniatrii Uniwersy-
teckiego Szpitala Klinicznego im. WAM w Łodzi, a na potrzeby 
badania podzielono ich na trzy grupy:

•	 I grupa – stanowiło ją 45 chorych w wieku 22–82 lat 
(średnia wieku: 57,59 lat) z dysfonią czynnościową (typu 
hyperfunkcjonalną).

•	 II grupa – obejmowała 45 chorych w wieku 28–80 lat 

(średnia wieku: 55,24 lat) z przewlekłym przerostowym 
zapaleniem krtani (polip fałdu głosowego, przerost fałdu 
głosowego, zmiany obrzękowo-przerostowe fałdów 
głosowych typy Reinckego).

•	 III grupa – to 41 osób, w tym studenci Wydziału Wojskowo-
Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, w wieku 
21–70 lat (średnia wieku: 31,18 lat), nie wykazujący objawów 
chorobowych ze strony narządu głosu. 

Wykonano następujące badania: podmiotowe i przedmiotowe 
laryngologiczne, wideolaryngoskopowe i stroboskopowe krtani 
(skalę GRBAS) oraz wideolaryngostroboskopowo-foniatrycz-
ne, uwzględniające następujące parametry: regularność drgań 
fałdów głosowych, amplitudę drgań, przesunięcie brzeżne, za-
mknięcie głośni, zakres głosu, sposób tworzenia głosu, nasta-
wienie głosowe, czas fonacji oraz diagnostyczną analizę aku-
styczną i wydolnościową głosu z wykorzystaniem programu 
DiagnoScope Specjalista. 

W toku analizy statystycznej zastosowano następujące testy istot-
ności: test niezależności χ2, regresję logistyczną binarną, regresję 
logistyczną porządkową, test normalności rozkładu Shapiro-Wil-
ka, jedno- i wieloczynnikową analizę wariancji (ANOVA) bez po-
wtórzeń oraz test sumy rang Manna-Whitneya.

Na wykonanie badań uzyskano zgodę Komisji Bioetyki Uniwer-
sytetu Medycznego w Łodzi nr RNN/239/15/KE z 20 X 2015 r.

Wyniki badań

Palenie papierosów: w grupie I (ze zmianami czynnościowymi) – czyn-
nymi palaczami było 31,11% pacjentów i w grupie II (ze zmianami 
organicznymi) – 73,33%. Stwierdzono różnice znamienne statystycz-
nie między paleniem papierosów a badanymi grupami (p < 0,001).

Zawodowa praca głosem: w grupie I głosem zawodowo praco-
wało 31,11% pacjentów, a w grupie II – 31,11%. Nie stwierdzono 
znamiennie statystycznych różnic między pracą głosem a bada-
nymi grupami (NS).

Specialist software, survey on lifestyle patterns which may affect voice quality. 

  results: Average value of the fundamental frequency F0 was the highest in professional vocalists group; it was 316.46 Hz in 
women and 165.09 Hz in men. In semiprofessional vocalists group it was accordingly 260.50 Hz and 149.26 Hz, in nonsingers 
group it was accordingly 261.23 Hz and 159.27 Hz. The mean value of Jitter parameter in professional vocalists group was 
0.30% in women and 0.54% in men, in semiprofessional vocalists group it was accordingly 0.31% and 0.57%, in nonsingers 
group it  was 0.31% and 0.56%. The mean value of Shimmer parameter in professional vocalists group was 3.27% in women 
and 3.75% in men, in semiprofessional vocalists group it was accordingly 3.46% and 3.77%, in nonsingers group it was 4.33% 
and 4.39%. The mean value of the NHR index in professional vocalists group was 3.28% in women and 6.00% in men, in 
semiprofessional vocalists group it was accordingly 3.23% and 6.72%, in nonsingers group it was 3.89% and 6.13%. 

  conclusions: Values of the parameters which measure the character of the voice, relative period-to-period fundamental 
frequency perturbations, relative period-to-period amplitude perturbation and level of buzzing together with other methods 
have diagnostic and predictive value in early detection of voice disorders. Capacity analysis in singing voice showed very 
low values of the following parameters: phonation time, true phonation time, no phonation coefficient, voice efficiency 
coefficient and voice capacity.

keyWordS:  acoustic and capacity analysis, singing voice
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Ocena jakości głosu: w grupie I – dobra u 8,89% pacjentów, prze-
ciętna u 60% chorych, zła u 31,11%. W grupie II – odpowiednio 
u 4,55% ,43,18% i 52,27% pacjentów.

Jakość życia w poszczególnych grupach w zależności od głosu 
(V-RQOL): w grupie I – u kobiet od 10 pkt do 36 pkt, u mężczyzn 
od 7 pkt do 25 pkt; w grupie II – u kobiet od 7 pkt do 48 pkt, 
u mężczyzn od 12 pkt do 42 pkt. Nie stwierdzono znamiennie 
statystycznych różnic pomiędzy jakością życia zależną od głosu 
a badanymi grupami (p = 0,019).

Ocena niepełnosprawności głosowej (VHI): w grupie I – u ko-
biet od 6 pkt do 62 pkt, u mężczyzn od 0 pkt do 51 pkt; w grupie 
II – u kobiet od 16 pkt do 76 pkt, u mężczyzn od 9 pkt do 63 pkt 
(podajemy średnia punktów). Nie stwierdzono różnic znamien-
nie statystycznych między grupami w ocenie niepełnosprawności 
głosowej (p = 0,04). 

Ocena „stanu funkcjonalnego” (VHI): w grupie I (ze zmianami 
czynnościowymi) – u kobiet od 2 pkt do 16 pkt, u mężczyzn od 

1 pkt do 18 pkt; w grupie II – u kobiet od 3 pkt do 21 pkt, u mężczyzn 
od 2 pkt do 19 pkt. Nie stwierdzono różnic znamiennie statystycz-
nych między grupami w ocenie „stanu funkcjonalnego” (p = 0,392). 

Ocena „stanu emocjonalnego” (VHI): w grupie I – u kobiet od 0 pkt 
do 21 pkt, u mężczyzn od 3 pkt do 19 pkt; w grupie II – u kobiet 
od 1 pkt od 30 pkt, u mężczyzn od 1 pkt do 33 pkt. Nie stwierdzo-
no różnic znamiennie statystycznych między grupami w ocenie 
„stanu emocjonalnego” (p = 0,106). 

Ocena „stanu fizycznego” (VHI): w grupie I u kobiet od 2 pkt do 
27 pkt, u mężczyzn od 1 pkt do 25 pkt; w grupie II – u kobiet od 
8 pkt do 33 pkt, u mężczyzn od 3 pkt do 30 pkt. Stwierdzono róż-
nice znamienne statystycznie między grupami w ocenie „stanu 
fizycznego” (p < 0,001).

Spośród badanych w skali VHI: niewielkie nasilenie zmian obser-
wowano u 48,78% pacjentów w grupie I oraz u 25,00% pacjentów 
w grupie II; średnie nasilenie zmian – u 48,78% pacjentów w grupie 
I oraz u 65,91% pacjentów w grupie II; poważne – odpowiednio 

tab. i.  Statystyka opisowa dla częstotliwości podstawowej F0 (Hz) u uczestników badania w podziale na badane grupy i według płci.

Grupa płeć 
paraMetr StatyStyczny

M Me Q1–Q3 (iQr) Sd Se 95% ci Min.–MakS.

Choroba 
organiczna

Kobiety 175,25 185,09 149,82–202,13 (52,31) 32,05 6,41 162,02–188,48 121,56–224,22

Mężczyźni 146,22 138,04 106,50–167,11 (60,61) 45,19 10,11 125,07–167,37 93,67–276,45

Razem 162,35 157,52 135,36–192,69 (57,33) 40,68 6,06 150,13–174,57 93,67–276,45

Zmiany 
czynnościowe

Kobiety 218,11 217,64 192,27–243,54 (51,27) 37,60 7,24 203,23–232,98 139,52–299,32

Mężczyźni 151,22 152,49 115,49–190,64 (75,15) 41,21 9,71 130,73–171,71 92,96–207,99

Razem 191,35 198,11 155,10–219,06 (63,96) 50,89 7,59 176,06–206,64 92,96–299,32

Grupa 
porównawcza

Kobiety 262,97 261,23 251,89–275,70 (23,81) 30,39 6,34 249,82–276,11 216,61–335,90

Mężczyźni 152,72 137,90 125,02–152,13 (27,11) 61,94 14,60 121,92–183,52 104,50–379,81

Razem 214,57 230,65 141,53–262,23 (120,7) 72,16 11,27 191,79-237,34 104,50–379,81

Ogółem

Kobiety 217,58 216,61 187,53–252,88 (65,35) 48,48 5,60 206,42–228,73 121,56–335,90

Mężczyźni 149,92 139,93 118,41–167,11 (48,70) 49,24 6,58 136,73–163,10 92,96–379,81

Razem 188,65 188,05 138,32–221,68 (83,36) 59,10 5,16 178,44–198,87 92,96–379,81

tab. ii.  Statystyka opisowa dla parametru Jitter (%) u uczestników badania w podziale na badane grupy i według płci.

Grupa płeć 
paraMetr StatyStyczny

M Me Q1–Q3 (iQr) Sd Se 95% ci Min.–MakS.

Choroba 
organiczna

Kobiety 2,11 0,98 0,51–1,69 (1,18) 3,27 0,65 0,76–3,46 0,35–14,98

Mężczyźni 2,80 1,29 1,16–2,11 (0,95) 3,73 0,83 1,06–4,55 0,67–15,30

Razem 2,42 1,24 0,77–1,69 (0,92) 3,46 0,51 1,38–3,46 0,35–15,30

Zmiany 
czynnościowe

Kobiety 1,06 0,50 0,37–0,71 (0,34) 2,23 0,43 0,18–1,95 0,20–12,01

Mężczyźni 2,56 1,14 0,61–2,29 (1,67) 3,70 0,87 0,73–4,40 0,34–15,10

Razem 1,66 0,61 0,43–1,31 (0,88) 2,96 0,44 0,77–2,55 0,20–15,10

Grupa 
porównawcza

Kobiety 0,25 0,24 0,21–0,29 (0,08) 0,05 0,01 0,23–0,27 0,16–0,34

Mężczyźni 0,49 0,48 0,36–0,58 (0,22) 0,16 0,04 0,41–0,57 0,18–0,86

Razem 0,35 0,30 0,22–0,47 (0,25) 0,16 0,03 0,30–0,41 0,16–0,86

Ogółem

Kobiety 1,16 0,46 0,29–0,84 (0,55) 2,41 0,28 0,61–1,72 0,16–14,98

Mężczyźni 1,98 1,02 0,54–1,45 (0,91) 3,18 0,42 1,13–2,83 0,18–15,30

Razem 1,51 0,59 0,35–1,28 (0,93) 2,78 0,24 1,03–1,99 0,16–15,30
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– odpowiednio u 62,23%, 20%, 4,44% i 0% pacjentów. Nie stwier-
dzono różnic znamiennie statystycznych między stopniem wy-
dobywania głosu chuchającego a badanymi grupami (p = 0,334). 

Ocena stopnia asteniczności głosu (parametr A) w skali GRBAS: 
w grupie I – głos normalny u 84,45% badanych, lekkie nasilenie 
u 13,33 %, mierne nasilenie u 2,22% i ciężkie nasilenie zmiany głosu 
u 0%; w grupie II – odpowiednio u 80%, 20%, 0% i 0% pacjentów. Nie 
stwierdzono różnic znamiennie statystycznych między stopniem 
wydobywania głosu chuchającego a badanymi grupami (p = 0,624). 

Ocena stopnia napięcia głosu (parametr S) w skali GRBAS: w gru-
pie I – głos normalny 62,22% pacjentów, lekkie nasilenie u 31,11%, 
mierne nasilenie u 6,67% i ciężkie nasilenie zmiany głosu u  0,00% 
badanych; w grupie II – odpowiednio u 42,22%, 51,11%, 6,67% 
i 0% pacjentów. Nie stwierdzono różnic znamiennie statystycznych 
między stopniem napięcia głosu a badanymi grupami (p = 0,092). 

W badaniu wideolaryngostroboskopowym ocena symetryczności 
i regularności drgań fałdów głosowych: w grupie I – symetryczne 

u 2,44% i u 9,09% pacjentów. Nie stwierdzono różnic znamiennie 
statystycznych między grupami (NS).

Ocena chrypki (parametr G) w skali GRBAS: w grupie I – lekkie 
nasilenie u 64,44% pacjentów; mierne nasilenie u 26,67% chorych 
i ciężkie nasilenie zmian głosu u 8,89%; w grupie II – odpowiednio 
u 20%, 51,11% i 28,89% pacjentów. Stwierdzono różnice znamienne 
statystycznie między oceną chrypki a badanymi grupami (p < 0,001).

Ocena szorstkości głosu (parametr R) w skali GRBAS: w grupie 
I – głos normalny u 24,44% pacjentów, lekkie nasilenie u 55,56%, 
mierne nasilenie u 20% i ciężkie nasilenie zmiany głosu u 0% bada-
nych; w grupie II – odpowiednio u 6,67%, 44,44%, 42,22% i 6,67% 
chorych. Stwierdzono różnice znamienne statystycznie między 
oceną stopnia szorstkości głosu a badanymi grupami (p < 0,001).

Ocena stopnia wydobywania głosu chuchającego przez niezamknię-
tą głośnię (parametr B) w skali GRBAS: w grupie I – głos normalny 
u 73,33% pacjentów, lekkie nasilenie zmiany głosu u 20%, mierne 
nasilenie u 6,67% i ciężkie nasilenie u 0% badanych; w grupie II 

tab. iii.  Statystyka opisowa dla wskaźnika RAP (%) u badanych pacjentów z podziałem na grupy i płeć.

Grupa płeć 
paraMetr StatyStyczny

M Me Q1–Q3 (iQr) Sd Se 95% ci Min.–MakS.

Choroba 
organiczna

Kobiety 1,137 0,544 0,267–0,995 (0,628) 1,700 0,340 0,435–1,839 0,160–7,480

Mężczyźni 1,524 0,712 0,619–1,210 (0,591) 2,030 0,454 0,574–2,475 0,316–8,278

Razem 1,309 0,653 0,393–0,994 (0,601) 1,843 0,275 0,755–1,863 0,160–8,278

Zmiany 
czynnościowe

Kobiety 0,593 0,272 0,195–0,406 (0,211) 1,273 0,245 0,089–1,096 0,099–6,823

Mężczyźni 1,331 0,638 0,279–1,179 (0,900) 1,837 0,433 0,417–2,244 0,174–7,072

Razem 0,888 0,318 0,221–0,797 (0,576) 1,548 0,231 0,423–1,353 0,099–7,072

Grupa 
porównawcza

Kobiety 0,136 0,135 0,116–0,164 (0,048) 0,030 0,006 0,123–0,149 0,077–0,201

Mężczyźni 0,249 0,225 0,181–0,296 (0,115) 0,099 0,023 0,200–0,299 0,095–0,544

Razem 0,186 0,166 0,124–0,219 (0,095) 0,089 0,014 0,158–0,214 0,077–0,544

Ogółem

Kobiety 0,634 0,252 0,154–0,442 (0,288) 1,292 0,149 0,337–0,931 0,077–7,480

Mężczyźni 1,052 0,503 0,237–0,803 (0,566) 1,670 0,223 0,605–1,499 0,095–8,278

Razem 0,813 0,309 0,181–0,723 (0,542) 1,474 0,129 0,558–1,068 0,077–8,278

tab. iV.  Statystyka opisowa dla wskaźnika PPQ (%) u uczestników badania w podziale na badane grupy i według płci.

Grupa płeć 
paraMetr StatyStyczny

M Me Q1–Q3 (iQr) Sd Se 95% ci Min.–MakS.

Choroba 
organiczna

Kobiety 1,420 0,498 0,296–0,962 (0,666) 2,544 0,509 0,370–2,470 0,183–12,105

Mężczyźni 1,742 0,754 0,623–1,234 (0,611) 2,535 0,567 0,556–2,929 0,386–10,800

Razem 1,563 0,711 0,465–0,994 (0,529) 2,516 0,375 0,807–2,319 0,183–12,105

Zmiany 
czynnościowe

Kobiety 0,674 0,327 0,210–0,428 (0,218) 1,486 0,286 0,086–1,262 0,126–7,943

Mężczyźni 1,614 0,648 0,353–1,362 (1,009) 2,378 0,560 0,432–2,797 0,205–9,411

Razem 1,050 0,380 0,254–0,697 (0,443) 1,925 0,287 0,472–1,628 0,126–9,411

Grupa 
porównawcza

Kobiety 0,152 0,144 0,128–0,175 (0,047) 0,033 0,007 0,137–0,166 0,096–0,232

Mężczyźni 0,300 0,299 0,211–0,402 (0,191) 0,096 0,023 0,252–0,348 0,114–0,428

Razem 0,217 0,188 0,137–0,265 (0,128) 0,101 0,016 0,185–0,249 0,096–0,428

Ogółem

Kobiety 0,762 0,283 0,173–0,487 (0,314) 1,772 0,205 0,355–1,170 0,096–12,105

Mężczyźni 1,238 0,605 0,324–0,859 (0,535) 2,097 0,280 0,676–1,799 0,114–10,800

Razem 0,965 0,353 0,206–0,723 (0,517) 1,924 0,168 0,633–1,298 0,096–12,105
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niepełne u 37,78%; w grupie II – odpowiednio u 46,67% i 53,33% 
badanych. Nie stwierdzono różnic znamiennych statystycznie po-
między oceną przesunięcia brzeżnego fałdów głosowych a bada-
nymi grupami (p = 0,137).

Ocena częstotliwości podstawowej F0 (Hz) (Tab. I.): w grupie I 
– u kobiet od 139,52 Hz do 299,32 Hz, u mężczyzn od 92,96 Hz 
do 207,99 Hz; w grupie II – u kobiet od 121,56 Hz do 224,22 Hz, 
u mężczyzn od 93,67 Hz do 276,45 Hz. Stwierdzono różnice zna-
mienne statystycznie pomiędzy oceną częstotliwości podstawowej 
F0 (Hz) a badanymi grupami (p < 0,001).

Częstotliwość formantów F1, F2, F3, F4 (Hz) była następująca: 
w grupie I – F1 od 340,71 Hz do 1092,20 Hz; F2 od 1096,91 Hz 
do 2128,17 Hz; F3 od 2240,22 do 3333,97 Hz; F4 od 3423,69 Hz 
do 4653,74 Hz; w grupie II – odpowiednio – F1 od 360,17 Hz do 
1027,11 Hz; F2 od 1064,78 Hz do 2315,01 Hz; F3 od 2332,34 Hz 
do 3807,75 Hz; F4 od 3348,01 Hz do 4508,96 Hz. Nie stwierdzono 
różnic znamiennych statystycznie pomiędzy oceną częstotliwości 
formantów F1, F3, F4 (odpowiednio: p = 0,021, p = 0,016 , p = 0,015), 

drgania u 62,22% pacjentów, niesymetryczne u 37,78 %; w gru-
pie II – odpowiednio u 22,22% i 77,78% badanych. Stwierdzono 
różnice znamienne statystycznie między oceną symetryczności 
i regularności drgania fałdów głosowych a badanymi grupami 
(p < 0,001). W badaniu wideolaryngostroboskopowym ocena am-
plitudy drgań fałdów głosowych: w grupie I (ze zmianami czynno-
ściowymi) – normalna u 4,44% pacjentów, skrócona lub wydłużona 
u 95,59%; w grupie II – odpowiednio u 8,89% i 91,11% badanych. 
Nie stwierdzono różnic znamiennie statystycznych między oceną 
amplitudy drgań a badanymi grupami (p = 0,401). 

W badaniu wideolaryngostroboskopowym ocena przesunięcia brzeż-
nego (fali śluzówkowej) fałdów głosowych: w grupie I – normalna 
u 33,33% pacjentów, ograniczona u 55,56 %, brak u 11,11%; w grupie 
II – odpowiednio u 6,67%, 73,33% i 20,00% badanych. Nie stwier-
dzono różnic znamiennych statystycznie pomiędzy oceną przesu-
nięcia brzeżnego fałdów głosowych a badanymi grupami (p = 0,004). 

W badaniu wideolaryngostroboskopowym ocena zwarcia fonacyj-
nego fałdów głosowych: w grupie I – pełne u 62,22% pacjentów, 

tab. V.  Statystyka opisowa dla parametru Shimmer (%) u uczestników badania w podziale na badane grupy i według płci.

Grupa płeć 
paraMetr StatyStyczny

M Me Q1–Q3 (iQr) Sd Se 95% ci Min.–MakS.

Choroba 
organiczna

Kobiety 12,45 6,69 4,35–14,00 (9,65) 14,54 2,91 6,44–18,45 3,45–70,12

Mężczyźni 16,07 10,61 8,17–14,68 (6,51) 13,66 3,05 9,68–22,47 4,12–52,31

Razem 14,06 10,27 4,91–14,43 (9,52) 14,11 2,10 9,82–18,30 3,45–70,12

Zmiany 
czynnościowe

Kobiety 6,84 5,27 3,94–6,94 (3,00) 8,28 1,59 3,57–10,12 2,18–47,26

Mężczyźni 16,76 11,00 6,22–12,68 (6,46) 17,96 4,23 7,83–25,69 2,57–65,62

Razem 10,81 6,31 4,44–8,94 (4,50) 13,76 2,05 6,68–14,94 2,18–65,62

Grupa 
porównawcza

Kobiety 3,67 3,92 3,17–4,07 (0,90) 0,56 0,12 3,42–3,91 2,50–4,57

Mężczyźni 4,00 9,93 3,23–4,72 (1,49) 1,14 0,27 3,43–4,57 1,54–6,26

Razem 3,81 3,92 3,23–4,17 (0,94) 0,87 0,14 3,54–4,09 1,54–6,26

Ogółem

Kobiety 7,74 4,53 3,84–6,94 (3,10) 10,28 1,19 5,37–10,10 2,18–70,12

Mężczyźni 12,41 7,73 4,39–12,16 (7,77) 14,10 1,88 8,64–16,19 1,54–65,62

Razem 9,74 4,91 3,92–10,43 (6,51) 12,23 1,07 7,62–11,85 1,54–70,12

tab. Vi.  Statystyka opisowa dla wskaźnika NHR (%) u uczestników badania w podziale na badane grupy i według płci.

Grupa płeć 
paraMetr StatyStyczny

M Me Q1–Q3 (iQr) Sd Se 95% ci Min.–MakS.

Choroba 
organiczna

Kobiety 9,13 7,21 6,49–10,87 (4,38) 5,67 1,13 6,79–11,47 2,94–29,84

Mężczyźni 12,28 10,84 6,95–18,32 (11,37) 6,54 1,46 9,21–15,34 2,96–23,43

Razem 10,53 8,26 6,67–12,59 (5,92) 6,21 0,92 8,66–12,39 2,94–29,84

Zmiany 
czynnościowe

Kobiety 4,88 3,98 3,15–5,30 (2,15) 2,86 0,55 3,75–6,01 1,99–14,23

Mężczyźni 10,53 9,41 5,87–13,73 (7,86) 5,37 1,27 7,86–13,20 4,06–23,85

Razem 7,14 5,12 3,53–9,08 (5,55) 4,88 0,73 5,68–8,61 1,99–23,85

Grupa 
porównawcza

Kobiety 3,45 3,43 2,95–3,72 (0,77) 0,81 0,17 3,10–3,80 2,17–5,38

Mężczyźni 5,25 5,48 4,79–5,94 (1,15) 1,22 0,29 4,65–5,86 2,18–7,69

Razem 4,24 3,88 3,14–5,38 (2,24) 1,34 0,21 3,82–4,66 2,17–7,69

Ogółem

Kobiety 5,86 4,13 3,25–7,01 (3,76) 4,39 0,51 4,85–6,87 1,99–29,84

Mężczyźni 9,46 7,11 5,20–12,20 (7,00) 5,76 0,77 7,91–11,00 2,18–23,85

Razem 7,40 5,48 3,60–9,04 (5,44) 5,31 0,46 6,48–8,31 1,99–29,84
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tytoniu jest czynnikiem rozwoju wielu chorób cywilizacyjnych, 
takich, jak choroby układu oddechowego i krtani, co potwierdza 
w swoich badaniach Ayoub [3]. 

W analizowanym materiale nie stwierdzono różnic znamiennie 
statystycznych pomiędzy jakością życia (ocenianą za pomocą 
kwestionariusza V-RQOL), zależną od głosu a badanymi grupami.

Potwierdzają to badania innych autorów, którzy również wykazują 
brak korelacji pomiędzy oceną jakości życia nauczycieli a diagno-
zą i stopniem dysfonii [7–11].

Voice Handicap Index (VHI) to kolejny zastosowany kwestiona-
riusz samooceny głosu pacjenta (prawidłowe wartości w granicach 
0–30 punktów). I tak w zebranym przez nas materiale niewiel-
ka niepełnosprawność głosowa wystąpiła: w grupie I – u 48,78% 
pacjentów, w grupie II – u 25,00% badanych, średnia niepełno-
sprawność – odpowiednio – w grupie I u 48,78% i w grupie II 
u 65,91% pacjentów, natomiast poważna  niepełnosprawność głosowa 
– w grupie I u 2,44% i w grupie II u 9,09% pacjentów. 

Pruszewicz i wsp. [12] użyli skali VHI do celów polskich, jednak obec-
nie nie jest ona szeroko stosowana w diagnostyce foniatrycznej. Wy-
konywana jest głównie w grupach zawodowo posługujących się gło-
sem. Obecnie uważa się, że przy ocenie pacjenta w skali VHI należy 
brać pod uwagę jego odczucia, a także uzupełnić wywiad o badanie 
osobowości [13, 14]. Czynniki psychologiczne i emocjonalne dość 
często mają bowiem związek z problemami głosowymi. 

W pracy podjęto próbę wyodrębnienia najbardziej istotnego 
z parametrów oceny głosu u pacjentów ze zmianami organicznymi 
i czynnościowymi krtani. Analizowano parametry osłuchowej oce-
ny głosu wg skali GRBAS. Stwierdzono statystycznie istotne róż-
nice między oceną chrypki (parametr G) oraz oceną szorstkości 
głosu (parametr R) a badanymi grupami. Skala GRBAS jest oceną, 
w której duże znaczenie ma doświadczenie badacza oraz rodzaj 
wykorzystywanego sprzętu. Ponadto obserwuje się dużą zmien-
ność ocen dokonywanych przez różnych badających.  

De Bodt [15] w swoich badaniach uzyskał najlepszą zgodność dla 
parametru G, najgorszą zaś dla S, a także wykazał, że doświadcze-
nie zawodowe ma duży wpływ na ocenę percepcyjną. 

Najczęściej branymi pod uwagę w analizie akustycznej parametra-
mi, wedle dostępnej literatury, są: Fo, Shimmer, Jitter i pochodne 
RAP i PPQ, NHR oraz  U2H i pochodne U2HI, U2Hh, S2H, YG i Q, 
natomiast w analizie wydolnościowej: czas fonacji, rzeczywisty czas 
fonacji, współczynnik wydolności oraz średnia wydolność [16, 17].

W analizowanym materiale średnia ocena częstotliwości podsta-
wowej Fo (Hz) w grupach I i II była poniżej normy u kobiet i po-
wyżej normy u mężczyzn (normy w programie DiagnoScope dla 
Fo wynoszą dla kobiet 221,5 Hz, dla mężczyzn 125,4 Hz).

Obniżoną normę wartości Fo można też zauważyć w pracach innych 
badaczy [16, 18, 19, 20]. Wyższe wartości Fo obserwowane są u ko-
biet, co jest związane z różnicą budowy anatomicznej krtani. U męż-
czyzn krtań jest większa i posiada masywniejsze fałdy głosowe [1, 21].

natomiast stwierdzono różnice znamienne statystycznie pomię-
dzy oceną częstotliwości F2 (Hz) a badanymi grupami (p < 0,001).

Ocena parametru Jitter (%) (Tab. II.): w grupie I – u kobiet od 0,20% 
do 12,01%, u mężczyzn od 0,34% do 15,10%; w grupie II – od 0,35% 
do 14,98% u kobiet oraz od 0,67% do 15,30% u mężczyzn. Stwier-
dzono różnice znamienne statystycznie pomiędzy oceną parame-
tru Jitter (%) a badanymi grupami (p < 0,001).

Ocena parametru RAP (%) (Tab. III.): w grupie I – u kobiet od 
0,099% do 6,823%, u mężczyzn od 0,174% do 7,072 %; w gru-
pie II – od 0,160% do 7,480% u kobiet oraz od 0,316% do 8,278% 
u mężczyzn. Stwierdzono znamienne statystycznie różnice pomię-
dzy oceną parametru RAP (%) a badanymi grupami (p < 0,001).

Ocena parametru PPQ (%) (Tab. IV.): w grupie I – u kobiet od 0,126% 
do 7,943%, u mężczyzn od 0,205% do 9,411%; w grupie II – odpo-
wiednio – od 0,183% do 12,105% u kobiet oraz od 0,386% do 10,800% 
u mężczyzn. Stwierdzono różnice znamienne statystycznie między 
oceną parametru PPQ (%) a badanymi grupami (p < 0,001).

Ocena parametru Shimmer (%) (Tab. V.): w grupie I – u kobiet od 
2,18% do 47,26%, u mężczyzn od 2,57% do 65,62%; w grupie II – od-
powiednio – od 3,45% do 70,12% u kobiet oraz od 4,12% do 52,31% 
u mężczyzn. Stwierdzono różnice znamienne statystycznie między 
oceną parametru Shimmer (%) a badanymi grupami (p < 0,001).

Ocena parametru NHR (%) (Tab. VI.): w grupie I – u kobiet od 1,99% 
do 14,23%, u mężczyzn od 4,06% do 23,85%; w grupie II – odpo-
wiednio – od 2,94% do 29,84% u kobiet oraz od 2,96% do 23,43% 
u mężczyzn. Stwierdzono różnice znamienne statystycznie pomię-
dzy oceną parametru NHR (%) a badanymi grupami (p < 0,001).

Badane parametry analizy wydolnościowej głosu, takie jak: czas 
fonacji (Phon Time), rzeczywisty czas fonacji (True Phon Time), 
współczynnik braku fonacji (No Phon Coef), współczynnik przerw 
fonacji (Breaks Coef), współczynnik wydolności (Perf Coef), śred-
nia wydolność (Average Perf) wykazywały różnice znamiennie sta-
tystycznie między badanymi grupami (p < 0,001).

dySkuSja i oMóWienie WynikóW

Na przełomie ostatnich dekad nastąpiły ogromne zmiany w dia-
gnozowaniu i leczeniu zmian chorobowych krtani. Rozwój wide-
olaryngostroboskopii, badań fiberoskopowych oraz akustycznych 
spowodował poszerzenie metod diagnostyki, które wedle grupy 
Hirano [1, 2] można ująć w dziewięć metod: 1) badanie laryngo-
logiczne, 2) badania oceniające drgania fałdów głosowych, np. 
stroboskopia, 3) metody akustyczne, 4) testy aerodynamiczne, 5) 
badania pola głosowego i częstotliwości podstawowej, 6) badania 
radiologiczne, 7) testy wydolności układu oddechowego, 8) audio-
metrię, 9) eletromiografię krtaniową.

W opracowanym materiale wśród badanych papierosy paliło: 
w grupie I (ze zmianami czynnościowymi) 31,11% pacjentów, 
w grupie II (ze zmianami organicznymi) 73,33% pacjentów, co 
było znamienne statystycznie. Powszechnie wiadomo, że palenie 
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Wiskirska-Woźnica [16] w prowadzonych badaniach na progra-
mie MDVP podaje największą zależność pomiędzy schorzenia-
mi organicznymi a parametrami z grupy Jitter i Shimmer, na-
tomiast w schorzeniach czynnościowych największe znaczenie 
miał parametr mierzący zawartość szumu NHR (stosunek szu-
mu do sygnału). Podkreśla przy tym, że skuteczną ocenę głosu 
zapewnia jedynie zestaw wykonanych badań, a nie pojedynczy 
parametr analizy akustycznej.

Według Schultz-Coulon [23] i Klingholz [24] foniatria zmierza ku 
znalezieniu obiektywnych badań różnicujących schorzenia orga-
niczne i czynnościowe krtani.

Analiza akustyczna i wydolnościowa, według wielu autorów, znaj-
duje zastosowanie w badaniu osób z grup podwyższonego ryzyka 
oraz w prewencji raka krtani [16].

Van Lerde, Nawka, Kruse podają, że analiza akustyczna głosu 
powinna być wykonywana przy diagnostyce każdego schorze-
nia krtani [16, 25, 26].

Według Obrębowskiego i wsp. analiza akustyczna jako badanie 
obiektywne powinna być wykorzystywana w orzekaniu o cho-
robach zawodowych [27].

WnioSki

1.  Analiza akustyczna i wydolnościowa głosu umożliwia wczesną 
diagnostykę dysfonii zarówno czynnościowych, jak i organicznych.

2.  W badaniu programem Diagnoscope Specjalista nie można jed-
noznacznie wyodrębnić pojedynczych parametrów, które róż-
nicowałyby schorzenia organiczne i czynnościowe.

3.  Parametry oceniane w analizie akustycznej i wydolnościowej 
głosu mogą być obiektywnym  wskaźnikiem potwierdzającym 
patologię narządu głosu.

4.  Skuteczną analizę głosu w zaburzeniach organicznych i czyn-
nościowych krtani nie zapewnia jedno pojedyncze badanie, ale 
kompleksowa diagnostyka, obejmująca badanie wideolaryngo-
stroboskopowe, skalę oceny głosu oraz obiektywną analizę głosu.

Parametry bezpośrednio mierzące zaburzenia długości okresów 
podstawowych, w tym Jitter, zarówno w grupie I, jak i II były po-
wyżej normy i niższe u kobiet niż mężczyzn (normy w programie 
dla paramteru Jitter wynoszą dla kobiet 0,40 a dla mężczyzn 0,95). 
Stwierdzono różnice znamienne statystycznie między oceną pa-
rametru Jitter (%) a badanymi grupami.

W opracowanym materiale ocena średniej wartości parametru RAP 
i PPQ w grupach I i II były znacznie wyższe od normy (RAP dla 
kobiet 0,22, a dla mężczyzn 0,57 i PPQ, odpowiednio 0,24 i 0,52). 
Stwierdzono różnice znamienne statystycznie między ocenianymi 
parametrami RAP i PPQ (%) a badanymi grupami.

Kolejnym analizowanym parametrem był Shimmer (%), odpowie-
dzialny za wahania amplitudy (%). Jego średnia wartość w grupie 
I i II były powyżej normy, niższe u kobiet niż mężczyzn (normy 
dla parametru Shimmer wynoszą, odpowiednio dla kobiet 4,87 a 
dla mężczyzn 6,84). Stwierdzono różnice znamienne statystycz-
nie pomiędzy oceną parametru Shimmer (%) a badanymi grupami. 
Również w przypadku parametru APQ stwierdzono znamienne 
statystycznie różnice dla prezentowanych grup.

Teixeria i wsp. [17] przedstawiają w swoich badaniach, że wyższa war-
tość parametru Shimmer związana jest z wyższym prawdopodobień-
stwem pojawienia się zmian chorobowych fałdów głosowych, wskutek 
czego występują wahania amplitudy i słyszalne są przerwy w fonacji.

Z kolei średnia wartość parametru NHR (% – stosunek szumu do 
sygnału) w grupach I i II były powyżej normy, niższe u kobiet niż 
mężczyzn (normy dla parametru NHR wynoszą odpowiednio dla ko-
biet 3,73, dla mężczyzn 7,46). Stwierdzono znamienne statystycznie 
różnice pomiędzy oceną parametru NHR (%) a badanymi grupami.

W pracy Wiskirskiej-Woźnicy [16] parametr NRH odgrywał naj-
ważniejszą rolę w przypadku zmian czynnościowych. W analizowa-
nym materiale również wartości parametru NHR bardziej odbiegały 
od normy w przypadku zmian czynnościowych niż organicznych.

Świdziński [22] podkreśla, że różnicowanie głosów patologicznych 
od normalnych w programie MDVP jest w 98% przypadków sta-
tystycznie istotne dla parametrów: Jitter, RAP, PPQ, sPPQ i vFo. 
Według tego autora, gdy więcej niż trzy parametry w analizie od-
biegają od normy, głos można uznać za nieprawidłowy. 
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