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StreSzczenie:    Wstęp: Współwystępowanie zaburzeń połykania z dolegliwościami ze strony głosu jest tematem rzadko podejmowanym 
w literaturze. Szczególną uwagę zwraca się na aspekt czynnościowej dysfunkcji w obrębie mięśni gardła i krtani. 

  cel: Celem niniejszej pracy była analiza przypadków pacjentów z dysfonią pod kątem współwystępowania dysfunkcji 
procesu połykania. 

  Materiał i metoda: Materiał pracy stanowiło 515 pacjentów hospitalizowanych z powodu zaburzeń głosu w roku 2018. Cho-
rzy, których wywiad wskazywał na dolegliwości związane z połykaniem, zostali poddani dodatkowej diagnostyce w kierunku 
dysfagii (FEES, rozszerzone badanie logopedyczne, SEMG). 

  Wyniki: 11,8% osób wymagających leczenia z powodu zaburzeń głosu zgłaszało współwystępowanie problemów z połyka-
niem. Na podstawie przeprowadzonych badań dysfagię rozpoznano u 9,3%. Odsetek osób ze stwierdzoną dysfunkcją po-
łykania różnił się w zależności od rodzaju choroby zasadniczej i był najwyższy w grupie z zaburzeniami neurologicznymi. 
Analiza korelacji pomiędzy nasileniem dysfagii (zgodnie z ocenionym stopniem, wynikami DHI, EAT-10) a nasileniem stopnia 
niepełnosprawności głosowej VHI pokazała: słabą korelację pomiędzy VHI i EAT-10 (p = 0,1) oraz istotne statystycznie kore-
lacje pomiędzy: VHI a RSI u osób z rozpoznaną chorobą neurologiczną; VHI a DHI u osób z dysfonią hiperfunkcjonalną; VHI 
a BMI i EAT-10 u osób z przewlekłym zapaleniem krtani. Ponadto uzyskano istotne statystycznie korelacje pomiędzy stop-
niem nasilenia dysfagii a EAT-10 i DHI (p < 0,05). Badanie logopedyczne przeprowadzone u pacjentów wskazało na współ-
istniejący problem występowania nienormatywnego wzorca połykania. Badanie elektromiograficzne wykazało największe 
średnie różnice pomiędzy stronami w zapisie średniej i maksymalnej amplitudy z mm. żwaczy.

  Wnioski: Opieka nad pacjentami z zaburzeniami głosu musi mieć charakter interdyscyplinarny. Wywiad w kierunku zabu-
rzeń połykania u tych osób powinien stanowić dopełnienie wywiadu odnoszącego się do zaburzeń głosu. Zaburzenia połyka-
nia występujące u osób z dysfonią mają różny charakter w zależności od przyczyny zaburzeń głosu, a ich współwystępowanie 
dotyczy średnio 9,3% pacjentów. Współwystępowanie czynnościowych zaburzeń połykania u osób z zaburzeniami głosu wy-
maga oddzielnego protokołu diagnostycznego. Procedura logopedyczna w interdyscyplinarnej opiece nad osobami z zabu-
rzeniami czynnościowymi połykania powinna być elementem obowiązkowym.

SłoWa kluczoWe:  dysfagia, dysfonia, zaburzenia głosu, zaburzenia połykania

abStract:   introduction: Coexistence of dysphagia with voice disorders is a topic rarely raised in the literature. Particular attention 
is paid to the aspect of dysfunction of laryngeal and pharyngeal muscles.

  aim: The aim of the study was to analyse cases of patients with dysphonia in relation to coexistence of swallowing disorder.

  Material and method: The material of the study included 515 patients hospitalised due to dysphonia in 2018. Patients whose 
interview indicated swallowing difficulties were subjected to additional diagnosis for dysphagia (FEES, extended speech ther-
apy test, SEMG).

  results: 11.8% of people requiring treatment for voice disorders reported coexistence of swallowing difficulties. Dysphagia 
was diagnosed in 9.3%. The percentage of respondents diagnosed with swallowing disorder differed depending on the type 
of underlying disease and was the highest in the group with neurological disorders. Analysis of the correlation between the 
severity of dysphagia (according to the assessed grade, DHI, EAT-10 results) and the severity of VHI showed a weak correlation 
between VHI and EAT-10 (p = 0.1), statistically significant correlations (p < 0,05) between the value of VHI and RSI in people 
with diagnosed neurological disease, between the value of VHI and DHI in people with hyperfunctional dysphonia and the 
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Wykaz SkrótóW 

BMI – wskaźnik masy ciała 
DHI – wskaźnik niepełnosprawności spowodowanej dysfagią 
DSRS – skala do oceny dysfagii 
EAT-10 – test oceny procesu jedzenia 
FEES – fiberoskopowa ocena zaburzeń połykania 
FVD – czynnościowe zaburzenia głosu 
MST – ankieta oceny przesiewowej niedożywienia 
MTDg – czynnościowe zaburzenia połykania 
RSI – wskaźnik objawów refluksu 
SEMG – elektromiografia powierzchniowa 
VHI – wskaźnik stopnia niepełnosprawności głosowej

WStęp

Współwystępowanie trudności w połykaniu z zaburzeniami głosu 
jest tematem rzadko podejmowanym w literaturze [1]. Doniesienia 
naukowe ostatnich lat wskazują na możliwe wspólne patomecha-
nizmy leżące u podstaw tych zaburzeń [2–4]. Szczególną uwagę 
zwraca się na aspekt czynnościowej dysfunkcji w obrębie mięśni 
gardła i krtani. W terminologii medycznej czynnościowe zaburze-
nia głosu (ang. Functional Voice Disorders) zostały wprowadzone 
w latach 80-tych, czynnościowe zaburzenia połykania (ang. Mu-
scle Tension Dysphagia) funkcjonują zaś od niespełna trzech lat 
[1, 5]. Obserwacje własnej praktyki klinicznej i zauważalny odse-
tek współwystępowania dolegliwości związanych z połykaniem 
u pacjentów, będących pod opieką z powodu dysfonii, spowodo-
wały konieczność dokładnej analizy tej grupy osób. 

cel

Głównym celem pracy była analiza współwystępowania trudno-
ści w połykaniu u osób z zaburzeniami głosu. Cele szczegółowe 
dotyczyły wyznaczenia odsetka osób zgłaszających współwystę-
powanie problemów z połykaniem oraz charakterystyki objawów.

Materiał i MetoDa

Materiał w pracy stanowiło 515 osób z zaburzeniami głosu, będą-
cych pacjentami Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu Fizjologii 
i Patologii Słuchu w 2018 roku. U 175 z nich rozpoznano dysfonię 

czynnościową, u 154 – przewlekłe zapalenie krtani, u 110 – po-
rażenie krtani, u 12 – dysfonię w przebiegu chorób neurologicz-
nych, u 64 – inne choroby krtani, w tym zmiany łagodne fałdów 
głosowych. Pacjenci, których wywiad wskazywał na dolegliwości 
związane z połykaniem, zostali poddani dodatkowej diagnosty-
ce w kierunku dysfagii. Przeprowadzano u nich: badanie FEES, 
SEMG oraz pogłębione badanie logopedyczne. Osoby badane 
pytane były o: wzrost, masę ciała, wywiad w kierunku choroby 
refluksowej. Ponadto proszono o wypełnienie ankiet: VHI, DHI, 
EAT-10, RSI i MST.

Badanie FEES przeprowadzono przy użyciu giętkiego fiberoskopu 
Olympus Evis Exera III CV 190. Składało się ono z dwóch części: 
(1) oceny anatomii i fizjologii gardła i krtani oraz (2) oceny poły-
kania śliny i pokarmów o różnych konsystencjach [6, 7]. Do bada-
nia FEES przygotowano odpowiednio zabarwione i wymierzone 
równe ilości pokarmów: 10 ml, 15 ml, 20 ml jogurtu; 10 ml, 15 ml, 
20 ml wody; 3 g, 6 g i 9 g kajzerki. 

Procedura diagnostyczna SEMG zawierała ocenę wybranych mięśni, 
biorących udział w ustnej i gardłowej fazie połykania. Pomiarów 
dokonano za pomocą urządzenia Neuro-EMG (Neurosoft Ltd.) 
z oprogramowaniem Neuro-MEP, wyposażonego w 4-kanałową 
głowicę. Zastosowano elektrody powierzchowne do jednoczaso-
wej oceny mięśni z obu stron ciała. Analizowano charakterystykę 
sygnału mięśni: podbródkowych, podgnykowych, żwaczy, czwo-
robocznych [8–11]. 

Badanie logopedyczne polegało na ocenie ustnej fazy połykania 
wraz z klasyfikacją patomechanizmu fazy oralnej. Terapeuta ana-
lizował sposób żucia, formowania i transportu kęsa oraz ocenę 
budowy anatomicznej i sprawność narządów jamy ustnej (języka, 
warg, mięśni żwaczy i zakres ruchomości żuchwy, warunki zgry-
zowe, podniebienia twardego i miękkiego, policzków, aktywność 
mięśni bródkowych, ruchomości krtani) [12]. 

Nasilenie dysfagii określano zgodnie z 6-stopniową skalą DSRS [13]. 
Zawiera ona podział dysfagii od stopnia minimalnego (minimal-
ne zaburzenia połykania, możliwy dyskomfort, bez konieczności 
zmiany diety) do ciężkiego (więcej niż 10% aspiracji przy każdym 
rodzaju pokarmu, zalecane zaprzestanie karmienia doustnego). 
Ponadto wyróżniono grupę osób z MTDg. Zgodnie z definicją 
Kang, są to zgłaszane przez pacjenta jako podstawowa skarga 
trudności podczas połykania, związane z nadmiernym napięciem 
w obrębie mięśni krtani. Autorka rozróżniła dwa typy MTDg: 

value of VHI and BMI and EAT- 10 in people with chronic laryngitis. Moreover, statistically significant correlations were found 
between the severity of dysphagia and EAT-10 and DHI (p < 0.05). The speech therapy test indicated the co-existing problem 
of non-normative swallowing pattern. The electromyographic study showed the largest asymmetries in recording the aver-
age and maximum amplitude from masseters.

  conclusions: Treatment of patients with voice disorders requires interdisciplinary care. A history of dysphagia in these pa-
tients should complement the medical history of voice disorders. The characteristics of swallowing disorders vary depending 
on the cause of the voice disorder and their co-occurrence affects on average 9.3% of patients. Coexistence of muscle tension 
dysphagia with voice disorder requires separate diagnostic protocol. Logopaedic procedure ought to be a key element in the 
interdisciplinary care of patients suffering from muscle tension dysphagia.

keyWorDS:  dysphagia, dysphonia, swallowing disorder, voice disorder 
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RSI 23 (SD = 9,3). Cechy refluksu w badaniu endoskopowym, 
zgodnie z kryterium RFS ponad 7 pkt, stwierdzano u 13 osób, co 
stanowiło 27% badanych [15]. Tylko 4 spośród tych osób zgłosi-
ły wywiad i wcześniejsze leczenie choroby refluksowej; ponadto 
przewlekłe zapalenie krtani u tych osób było powodem zaburzeń 
głosu. Przyczyną hospitalizacji pozostałych 9 badanych były: dys-
fonia hiperfunkcjonalna (7 osób) oraz porażenie krtani (2 osoby). 

Odsetki osób, u których rozpoznano dysfunkcję połykania, różni-
ły się w zależności od rodzaju choroby zasadniczej. W grupie pa-
cjentów z jednostronnym porażeniem krtani dysfagię rozpozna-
no u 10% (11 na 110 osób), w grupie z dysfonią hiperfunkcjonalną 
– u 9,1% (16 na 175 osób), w grupie z przewlekłym zapaleniem krtani 
– u 7,1% (11 na 154 osób), w grupie z zaburzeniami neurologicznymi 
– u 83,3% (10 na 12 osób). Dysfonia w przebiegu chorób neurologicz-
nych związana była z udarem u 7 osób, stwardnieniem zanikowym 
bocznym u 1 osoby, dystonią szyjną u 1 osoby, miastenią u 1 osoby.

W celu ujednolicenia grup pacjentów z dysfagią, materiał pracy 
podzielono na 4 podgrupy, zgodnie z przyczyną dysfonii. Wyniki 
uzyskane z kwestionariuszy w poszczególnych podgrupach przed-
stawiono w Tab. I. Średnie osób z porażeniem krtani i wywiadem 
w kierunku choroby neurologicznej uzyskane na podstawie VHI 
wskazywały na poważną niepełnosprawność głosową. Średnie 
w pozostałych dwóch grupach na średnią niepełnosprawność. 
Średnie uzyskane z kwestionariuszy dotyczących dolegliwości 
związanych z połykaniem były najwyższe u osób z przewlekłym 
zapaleniem krtani i wywiadem w kierunku choroby neurologicznej.

Szukano korelacji pomiędzy nasileniem dysfagii (zgodnie z oce-
nionym stopniem, wynikami DHI, EAT-10) a nasileniem stopnia 
niepełnosprawności głosowej VHI. Porównywano wyniki uzyska-
ne w całej grupie badanej oraz z podziałem na podgrupy. W całej 
grupie pacjentów uzyskano słabą korelację pomiędzy VHI i EAT-
10 (p = 0,1); dla pozostałych parametrów nie uzyskano istotnej 
korelacji. Wyniki korelacji z VHI w poszczególnych podgrupach 

(1) pierwotny – bez uchwytnych przyczyn organicznych i (2) wtórny 
– z towarzyszącą przyczyną organiczną, nadreaktywnością krtani 
i/lub niespecyficznym zapaleniem krtani. Autorzy pracy zdecydo-
wali o rozpoznaniu MTDg u pacjentów z nadmiernym napięciem 
w obrębie mięśni gardła i krtani, obserwowanym podczas poły-
kania, którzy zgłaszali dolegliwości związane z połykaniem oraz 
prezentowali wydłużenie w transporcie substancji płynnych lub 
stałych podczas fazy ustno-gardłowej (zgodnie z definicją dysfagii 
obiektywnej zaproponowaną przez Jalila) [14]. 

Analiza statystyczna wyników polegała na poszukiwaniu korelacji 
pomiędzy powodem i nasileniem zaburzenia głosu a nasileniem 
dysfagii. Stopień zmierzonej korelacji Perasona klasyfikowano 
zgodnie z podziałem: 0,0≤|r|≤0,2 – brak korelacji; 0,2<|r|≤0,4 
– korelacja słaba; 0,4<|r|≤0,7 – korelacja średnia; 0,7<|r|≤0,9 
– korelacja silna; 0,9<|r|≤1,0 – korelacja bardzo silna. Istotność 
korelacji badano za pomocą testu t-studenta. Poziom istotności 
statystycznej to p < 0,05.

Praca uzyskała zgodę komisji bioetycznej IFPS/KB/ 24/2017.

Wyniki

61 osób wymagających leczenia z powodu zaburzeń głosu zgła-
szało współwystępowanie problemów z połykaniem, co sta-
nowiło odsetek 11,8%. Po przeprowadzeniu badań opisanych 
w metodologii pracy dokonano rozpoznania i klasyfikacji dys-
fagii. Grupa pacjentów, u których rozpoznano dysfagię, liczy-
ła 48 osób (20 mężczyzn i 28 kobiet), co oznaczało, iż wśród 
chorych wymagających leczenia z powodu zaburzeń głosu, od-
setek osób z dysfagią stanowił 9,3%. Średnia wieku w tej gru-
pie wynosiła 61 lat (odchylenie standardowe SD = 13 lat). 
Średnia wartość BMI w grupie badanej wnosiła 28 (SD = 5,8). 
Średnie wyniki uzyskane z ankiet wynosiły: VHI 52,1 (SD = 32,1), 
DHI 30 (SD = 24), EAT-10 12 (SD = 9,6), MST 0,8 (SD = 1,3), 

tab. i.   Wyniki uzyskane od pacjentów podzielonych na podgrupy według choroby zasadniczej.

Wiek bMi VHi rSi rFS eat-10 DHi Stopień naSilenia 
DySFaGii

Pacjenci z jednostronnym 
porażeniem krtani N = 11

57 (SD 11) 32 (SD 9) 65 (SD 13) 21 (SD 5) 3,2 (SD 2,7) 11 (SD 8) 25 (SD 20) 2 (SD 1)

wsp. korelacji z VHI -0,5 0,6 1 0,53 0,38 -0,3 -0,5 -0,3

p p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 Pp > 0,05 p > 0,05 p > 0,05

Pacjenci z chorobą neurologiczną 
N = 10

57 (SD 16) 25 (SD 3) 67 (SD 30) 23 (SD 10) 2 (SD 1,5) 15 (SD 12) 35 (SD 26) 2,7 (SD 1,1)

wsp. korelacji z VHI -0,2 0,15 1 0,73 0,33 0,45 -0,5 -0,55

p p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05

Pacjenci  z dysfonią 
hiperfunkcjonalną N = 16

61 (SD 12) 27 (SD 4) 39 (SD 30) 20 (SD 10) 4,4  (SD 3,2) 9 (SD 8) 24  (SD 19) 1,6 (SD 0,9)

wsp. korelacji z VHI 0,09 -0,35 1 -0,14 -0,08 0,12 0,59 0,28

p p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05

Pacjenci  z przewlekłym zapaleniem 
krtani N = 11

56 (SD 9) 28 (SD 4) 44 (SD 39) 30  (SD 7) 4,6 (SD 4,2) 16 (SD 7) 39 (SD 26) 1,6 (SD 0,5)

wsp. korelacji z VHI -0,42 -0,79 1 0,26 0,3 0,82 0,1 0,5

p p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05 p < 0,05 p > 0,05 p > 0,05
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między stronami obserwowano w zapisie z mm. żwaczy. Średnia 
grupy badanej sięgała kilkunastu procent. W Tab. III. przedsta-
wiono różnice średniej i maksymalnej amplitudy w podgrupach. 
Obserwowano istotnie wyższe asymetrie w zapisie maksymalnej 
amplitudy. Analogicznie najwyższe maksymalne wartości zapisu 
odczytywano znad mm. żwaczy. 

DySkuSja

Zgodnie z danymi literaturowymi, przyczyny współistnienia za-
burzeń głosu i połykania należy doszukiwać się w upośledzeniu 
unerwienia czuciowego gardła dolnego i krtani. Maddock i Gilbert 
opisują nieprawidłową rekrutację neuronów ruchowych, aktywu-
jących układ mięśniowy gardła na skutek niedostatecznej infor-
macji zwrotnej z receptorów okolicy podgłośniowej [16]. Zdaniem 
Farneti, zaburzenia kontroli na poziomie podgłośni wpływają nie 
tylko na występowanie dysfonii, ale i dysfagii [17]. 

Zależność nie budzi wątpliwości w przypadku chorób neurode-
generacyjnych czy związanych z bezpośrednim uszkodzeniem 
unerwienia krtani. Zastanawiające jest jednak zgłaszanie obja-
wów dysfagii przez osoby z czynnościowymi zaburzeniami gło-
su. Wyniki pracy wskazały na wysoki odsetek przedwczesnego 
połykania u pacjentów z czynnościowymi zaburzeniami głosu, 
zgłaszającymi objawy dysfagii. Wyniki te sugerują zaburzenia 
czynności w obrębie śluzówki i mięśni jamy ustnej oraz gar-
dła, co może w sposób bezpośredni przekładać się na problemy 
z tworzeniem głosu. Dysfagię czynnościową stwierdzono u 42% 
chorych. Wynika z tego, iż w materiale pracy, stanowiącym 
515 osób hospitalizowanych z powodu zaburzeń głosu, czyn-
nościowe zaburzenia połykania dotyczyły 4%. Obserwowany 
odsetek jest zgodny z danymi literaturowymi. Altman i współ-
autorzy stwierdzali występowanie MTDg u 5 pacjentów hospi-
talizowanych w uniwersyteckim oddziale otolaryngologicznym 
w Chicago [4]. W opinii de Piero i współautorów, termin dysfa-
gii czynnościowej pojawił się w nomenklaturze dość niedawno, 
i co za tym idzie, jego występowanie może być niedoszacowane, 

przedstawiono w Tab. I. Uzyskano istotne statystycznie korela-
cje pomiędzy wartością VHI a RSI u osób z rozpoznaną chorobą 
neurologiczną, pomiędzy wartością VHI a DHI u osób z dysfonią 
hiperfunkcjonalną oraz wartością VHI a BMI i EAT-10 u osób 
z przewlekłym zapaleniem krtani.

Na podstawie badania FEES dokonano rozpoznania i klasyfikacji 
dysfagii. U 42% stwierdzono MTDg, u 33% – dysfagię minimalne-
go stopnia, u 19% – dysfagię łagodnego stopnia, u 4% – dysfagię 
łagodnego/średniego stopnia, a u 2% – dysfagię średniego stopnia. 
Uśrednione wyniki klasyfikacji dysfagii w odniesieniu do podgrup 
pacjentów pokazano w Tab. I. Uzyskano istotne statystycznie korela-
cje pomiędzy stopniem nasilenia dysfagii a EAT-10 i DHI (p < 0,05). 
Najbardziej nasilone objawy dysfagii prezentowali pacjenci z wy-
wiadem w kierunku chorób neurologicznych. Przypadki aspiracji 
były obserwowane tylko w tej grupie. Odsetek penetracji u tych 
pacjentów był również najwyższy. Ponadto, ze względu na objawy 
niepożądane i ryzyko aspiracji, procedurę zawierającą wszystkie 
objętości pokarmów udało się dokończyć tylko u 2 osób. W Tab. II. 
przedstawiono czasy trwania fazy ustno-gardłowej podczas spo-
żywania różnych typów pokarmów oraz czasu trwania fazy for-
mowania pokarmu stałego. 

Badanie logopedyczne przeprowadzone u pacjentów wskazało na 
współistniejący problem występowania nienormatywnego wzorca 
połykania, wynikającego z nieprawidłowej motoryki języka, warg, 
wad zgryzu, niefizjologicznego wzorca oddychania, parafunkcji 
w obrębie układu ruchowego narządu żucia. Ponadto obserwowa-
no problemy dotyczące uzębienia pod postacią wad zgryzu, braki 
w uzębieniu oraz nieprawidłowo przymocowane dolne protezy 
zębowe i dysfunkcje w obrębie stawu skroniowo-żuchwowego.

Badanie elektromiograficzne pozwalało w czasie rzeczywistym 
obserwować badane mięśnie, określić dokładny początek i koniec 
ich aktywności oraz symetrię zapisu z obu stron ciała. Różnice 
średniej i maksymalnej amplitudy pomiędzy badanymi mięśnia-
mi podbródkowymi, podgnykowymi, czworobocznymi średnio 
nie przekraczały kilku procent. Największe średnie różnice po-

tab. ii.   Czas trwania fazy ustno-gardłowej podczas spożywania różnych typów pokarmów oraz czas trwania fazy formowania pokarmu stałego (wyrażone w sekundach) 
w poszczególnych grupach pacjentów. *próbę przeprowadzono jedynie u 5 pacjentów. U pozostałych odstąpiono od badania z powodu występowania penetracji 
i/lub aspiracji powodującej duży dyskomfort pacjenta.

pokarM Stały

płyn papka ForMoWanie połykanie

Wielkość boluSa: 10Ml 15Ml 20Ml 10Ml 15Ml 20Ml 3G 6G 9G 3G 6G 9G

Pacjenci z jednostronnym 
porażeniem krtani N = 11

2 2,3 1,4 2,2 2,7 3,1 31 39 60 4 5,9 2,9

SD 2,3 2,2 0,5 1,8 2,4 3,3 11 11 23 5,2 8,3 1,4

Pacjenci z chorobą neurologiczną 
N = 10

1,8 2,2* 4,8 12* 41 42* 9,8 9,3*

SD 0,8 1,2* 4,8 9,7* 21 24* 6,4 6,9*

Pacjenci z dysfonią 
hiperfunkcjonalną N = 16

2,7 3,8 4 3,3 6,1 6,1 43 55 66 12 14 18

SD 2,4 3 3,3 2,4 7,2 5,7 25 22 32 11 13 20

Pacjenci z przewlekłym 
zapaleniem krtani N = 11

3,2 4,6 5,8 5,6 6,5 8,9 38 41 50 11 15 18

SD 1,7 2,1 3,5 4,2 3,5 5,3 28 20 19 10 11 10
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Dane literaturowe wskazują, iż refluks przełykowo-gardłowy jest 
najczęściej współistniejącym zaburzeniem u pacjentów z dysfagią 
[18, 19]. Ponadto – jak donosi Kaufman – występowanie zaburze-
nia u osób z dysfonią hiperfunkcjonalną sięga 78% [20].  W niniej-
szej pracy cechy refluksu najczęściej obserwowano również wśród 
badanych z tym rozpoznaniem (u 7 na 16 osób). 

WnioSki 

Opieka nad pacjentem z zaburzeniami głosu powinna mieć cha-
rakter interdyscyplinarny. Wywiad w kierunku zaburzeń połyka-
nia u tych pacjentów musi stanowić dopełnienie wywiadu odno-
szącego się do zaburzeń głosu. Zaburzenia połykania występujące 
u osób z dysfonią mają różny charakter w zależności od przyczyny 
zaburzeń głosu, a ich współwystępowanie dotyczy średnio 9,3% 
pacjentów. Współwystępowanie czynnościowych zaburzeń poły-
kania u osób z zaburzeniami głosu wymaga oddzielnego protokołu 
diagnostycznego. Procedura logopedyczna w interdyscyplinarnej 
opiece nad osobami z zaburzeniami czynnościowymi połykania 
powinna być elementem obowiązkowym.

szczególnie w populacji osób cierpiących na czynnościowe za-
burzenia głosu [1]. Koncepcja MTDg opublikowana przez Kang 
została uzupełniona przez autorów niniejszej pracy. Włączy-
liśmy termin czynnościowych zaburzeń połykania w koncep-
cję obiektywnej dysfagii zgodnie z definicją Jalil [14]. W naszej 
opinii, MTDg powinno być rozpoznawane u osób zgłaszających 
problemy z połykaniem, u których obserwowane jest nadmier-
ne napięcie w obrębie mięśni gardła i krtani podczas połykania 
oraz wydłużenie w transporcie substancji płynnych lub stałych 
podczas fazy ustno-gardłowej.

Odsetek osób z zaburzeniami głosu, które zgłaszały zaburzenia 
połykania (11,8% pacjentów), w niewielkim stopniu różnił się od 
faktycznego procenta osób, u których rozpoznano zaburzenia po-
łykania (9,3% pacjentów). Najwyższy odsetek dotyczył tych z cho-
robami neurologicznymi – 83,3%. Należy podkreślić, że zasadni-
czym powodem hospitalizacji pacjentów były zaburzenia głosu. 
W tym kontekście diagnozowany odsetek zaburzeń związanych 
z połykaniem jest niepokojąco wysoki. W wywiadzie otolaryngo-
logiczno-foniatrycznym należy zatem każdorazowo dopytać cho-
rego o występowanie zaburzeń wskazujących na dysfagię. 

tab. iii.   Różnice średniej i maksymalnej amplitudy zarejestrowanej znad badanych mięśni podczas badania elektromiograficznego. 

pokarM Stały

płyn papka ForMoWanie połykanie

poD-
bróD-
koWe

poD-
Gny-
koWe

czWo-
ro-
bocz-
ne

żWa-
cze

poD-
bróD-
koWe

poD-
Gny-
koWe

czWo-
ro-
bocz-
ne

żWa-
cze

poD-
bróD-
koWe

poD-
Gny-
koWe

czWo-
ro-
bocz-
ne

żWa-
cze

poD-
bróD-
koWe

poD-
Gny-
koWe

czWo-
ro-
bocz-
ne

żWa-
cze

Pacjenci z jednostronnym 
porażeniem krtani

śr. 5% 2% 1% 5% 6% 2% 1% 3% 4% 1% 1% 13% 9% 2% 1% 9%

max. 12% 14% 7% 31% 21% 7% 3% 17% 11% 13% 6% 27% 11% 4% 6% 29%

Pacjenci z chorobą 
neurologiczną

śr. 4% 9% 1% 5% 4% 0% 2% 3% 8% 4% 3% 18% 6% 4% 1% 16%

max. 20% 17% 4% 12% 20% 13% 13% 17% 18% 11% 14% 17% 14% 10% 13% 42%

Pacjenci z dysfonią 
hiperfunkcjonalną

śr. 5% 3% 3% 6% 5% 0% 3% 8% 6% 3% 1% 15% 7% 2% 1% 12%

max. 12% 9% 12% 24% 12% 12% 8% 24% 25% 17% 4% 29% 20% 7% 6% 31%

Pacjenci z przewlekłym 
zapaleniem krtani

śr. 4% 3% 2% 11% 5% 0% 1% 16% 6% 5% 2% 18% 7% 6% 2% 10%

max. 17% 11% 11% 41% 17% 14% 5% 45% 22% 22% 5% 40% 21% 18% 8% 41%

Cała grupa badana
śr. 5% 4% 2% 8% 5% 3% 2% 10% 6% 4% 2% 16% 7% 4% 1% 11%

max. 15% 11% 10% 29% 16% 13% 7% 29% 21% 17% 6% 31% 18% 11% 7% 36%
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