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StreSzczenie:    W pracy oceniono przydatność kliniczną współczynników otwarcia uzyskanych za pomocą wybranych metod bez-
pośredniej i pośredniej oceny fali śluzówkowej fałdów głosowych. Analizowano wartości parametrów w zależności 
od rozpoznania klinicznego. Przedstawiono algorytm oparty na bezpośrednich i pośrednich metodach pomiaru 
fali śluzówkowej, który pozwala na zróżnicowanie zaburzeń głosu o podłożach organicznym i czynnościowym. 
Opracowana metoda, służąca obiektywizacji funkcji głośni w różnych patologiach głosu, cechowała się wysoką 
czułością i swoistością. 

Słowa kluczowe: fałdy głosowe, dysfonia, współczynniki otwarcia, stroboskopia, elektroglottografia

abStract:   The work assessed clinical utility of open quotients measured during laryngovideostroboscopy and electroglottog-
raphy. Values of the parameters were analyzed according to clinical diagnosis. An algorithm based on direct and 
indirect mucosal wave measurement is presented, which allows for differentiation of voice disorders. The method 
developed for the objectification of glottal functions in various voice pathologies is characterized by high sensitivity 
and specificity.
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narzędzie – pozwala na jeszcze dokładniejszą diagnostykę cho-
rób krtani [6]. W pracy przedstawiono charakterystykę głośni 
w różnych typach dysfonii za pomocą OQ uzyskanych na pod-
stawie wideostrobokimografii (VSK) i elektroglottografii (EEG). 

cel

Pierwszoplanowym celem pracy była obiektywizacja funkcji 
głośni przy użyciu współczynników otwarcia wyliczonych na 
podstawie różnych metod oceny fali śluzówkowej [7]. 

Kolejnym – wykorzystanie współczynników w diagnostyce 
różnicowej dysfonii.

wprowadzenie

Studia literaturowe pokazują, że głos jest przedmiotem licz-
nych badań naukowców na całym świecie zarówno w kontek-
ście medycznym, jak i społecznym [1, 2]. Według danych epi-
demiologicznych, występowanie zaburzeń głosu w populacji 
osób dorosłych dochodzi do 15% [3]. 

Złotym standardem w diagnostyce zaburzeń głosu jest laryn-
gowideostroboskopia (LVS) [4]. Dzięki nowoczesnemu opro-
gramowaniu możliwa jest parametryzacja LVS, między innymi 
przy użyciu współczynników otwarcia (OQ) [5]. 

Obiektywizacja metody – uważanej jak dotąd za subiektywne 
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OQVSK. Wartości mierzone z poszczególnych części fałdów gło-
sowych wykazywały różne tendencje w zależności od rodzaju 
patologii. Na rycinie 4 przedstawiono średnie wartości OQVSK 
uzyskane z części przedniej, środkowej i tylnej głośni osób z 
grupy kontrolnej i różnymi typami dysfonii. Liniami przery-
wanymi zobrazowano linie trendów współczynników OQVSK 
w obrębie głośni. W oparciu o otrzymane wyniki laryngowide-
ostroboskopii, elektroglottografii i laryngowideostrobokimo-

Materiał i Metody

Materiał pracy obejmował 300 pacjentów (102 osoby z dysfonią 
czynnościową, 97 pacjentów ze zmianami łagodnymi fałdów 
głosowych oraz 101 osób bez zaburzeń głosu). Praca uzyska-
ła zgodę komisji bioetycznej (IFPS:/KB/07/2013). Pacjentów 
poddano badaniu otolaryngologiczno-foniatrycznemu. LVS, 
EGG i VSK przeprowadzono przy użyciu urządzenia Endo-
STROB-DX-Xion GmbH (Berlin) z oprogramowaniem DIVAS. 
Autorzy analizowali w LVS regularność drgań, amplitudę, falę 
śluzówkową i stopień zamknięcia głośni. Na podstawie nagrań 
EGG wyliczano współczynnik otwarcia QOQEGG. Na podstawie 
kimogramów z badania LVS wyliczono współczynniki otwarcia 
OQVSK. Dotychczasowe badania wskazują, że OQ zmieniają się 
wraz ze zmianą głośności i wysokości tonu [8–12]. Pacjentów 
nagrywano podczas swobodnej fonacji głoski [e]. Ponadto w 
założeniach niniejszej pracy przyjęto bezpieczny zakres natę-
żenia fonacji od 70 dB do 85 dB, dla którego w literaturze nie 
stwierdzano istotnego wpływu na OQ [13].

wyniki

Dane zawierające szczegółowy opis badanych przez nas grup 
zostały zawarte we wcześniejszych publikacjach [4, 14, 15]. 
Oprócz naszych badań,  w literaturze nie ma doniesień na te-
mat równoczesnego wykorzystania współczynników otwarcia 
uzyskanych metodami EGG i VSK do oceny funkcji krtani. Na 
podstawie wyników uzyskanych od 101 zdrowych osób z gru-
py kontrolnej, wyznaczono wartości normatywne współczyn-
ników otwarcia OQVSK oraz QOQEGG [4]. Wśród kobiet war-
tość QOQEGG wynosiła średnio 0,553 (SD = 0,04), natomiast 
OQVSK 0,532 (SD = 0,04). Mężczyźni uzyskiwali średnie war-
tości QOQEGG 0,537 (SD = 0,039), natomiast OQVSK 0,51 
(SD = 0,039) [4]. Analiza danych uzyskanych od pacjentów 
z badanych grup wykazała, że współczynniki otwarcia OQVSK 
i QOQEGG różnicują osoby z dysfonią od osób z prawidłowym 
głosem. Na rycinie 1 przedstawiono zdjęcia LVS i kimogramy 
osoby z normą głosu. Rycina 2 przedstawia natomiast zdjęcia 
LVS i kimogramy osoby z cystą fałdu głosowego. Ponadto udo-
wodniono, że wartości współczynników OQVSK oraz QOQEGG 
pozwalają na zróżnicowanie dysfonii organicznej od czynno-
ściowej [14]. Różne rodzaje patologii głośni charakteryzują się 
odmiennymi wartościami OQ. 

Na rycinie 3 przedstawiono zestawienie średnich wartości 
uśrednionego OQVSK i QOQEGG, obrazując za pomocą strzałek 
istotne statystycznie różnice w stosunku do grupy kontrolnej.

Odmienna charakterystyka pacjentów z różnymi zaburzeniami 
głosu była widoczna również w pozostałych współczynnikach 

ryc. 1.  Zdjęcia z laryngowideostroboskopii pacjentki z grupy kontrolnej ukazujące 
zwarcie fonacyjne podczas swobodnej fonacji samogłoski [e] oraz fazę 
oddechową. Poniżej przedstawiono kimogramy utworzone z przodu, środka 
i tyłu (w kolejności od lewej). OQVSK odpowiednio 0,62; 0,55; 0,64. 

Źródło: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.

ryc. 2.  Zdjęcia z laryngowideostroboskopii pacjenta z cystą lewego fałdu 
głosowego ukazujące fazę oddechową i zwarcie fonacyjne podczas 
swobodnej fonacji samogłoski [e]. Poniżej przedstawiono kimogramy 
utworzone z przodu, środka i tyłu (w kolejności od lewej). OQVSK 
odpowiednio 0,5; 0,46; 0,63.

Źródło: Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu.
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grupy zaburzeń. Algorytm polegał na złączeniu trzech pozio-
mów wyboru (rycina 7). Krok pierwszy dotyczył rozróżnienia 
osób z normą głosu od osób z dysfonią. Krok drugi dzielił ba-
dane osoby pod względem charakteru dysfonii – organicznej 
bądź czynnościowej. Kroki trzeci i czwarty przypisywały do 
poszczególnych grup dysfonii konkretne rozpoznanie (tab. I).

W kroku pierwszym do grupy pacjentów bez zaburzeń głosu 
prawidłowo zostało przyporządkowanych 80 pacjentów oraz 
182 osoby do grupy pacjentów z zaburzeniami głosu. Udział 
poprawnych klasyfikacji dla całego analizowanego materiału 
pracy wynosił zatem 87,3%. Czułość powyższego testu wyno-
siła 91,4%, a swoistość 79,2%. Czułość kroku 2, badana jedy-
nie na populacji pacjentów z dysfoniami, przy założeniu, że 
test wskaże dysfonię organiczną wynosiła 81,9%, a swoistość 
85,2%. Wyniki klasyfikacji przedstawiono na rycinie 6. OQVSK 
z przodu i środka najtrafniej różnicowały dysfonię czynnościo-
wą od dysfonii organicznej. Rycina 7 ilustruje rozkład wartości 
OQVSK z przodu i środka u pacjentów w dwóch grupach zabu-
rzeń. Podczas ustalania warunków powyższych algorytmów 
zauważono, iż współczynniki otwarcia uzyskane na podstawie 
laryngowideostrobokimografii, stanowią najistotniejszy pa-
rametr różnicujący. Zastosowano krzywą ROC do oceny po-
prawności klasyfikatora [15]. Wyniki przedstawiono w tabeli II.

dySkuSja

Znajomość wartości normatywnych jest kluczowym elemen-
tem pozwalającym nie tylko scharakteryzować normę głosu, 
ale i wykryć jego zaburzenie. Dane literaturowe szacują, że u 
osób z głosem eufonicznym kontakt fałdów głosowych powi-
nien wynosić blisko 50% czasu trwania cyklu głośni [16, 17]. 
Opracowane w pracy wartości normatywne – uzyskane na, 
jak dotąd, najliczniejszym materiale – są bliskie publikowa-
nym przez innych autorów. 

W pracy uzyskano istotne różnice wartości współczynników 
OQVSK oraz QOQEGG, nie tylko pomiędzy pacjentami z dysfo-
nią czynnościową a pacjentami z normą głosu, ale i pomiędzy 
różnymi typami dysfonii czynnościowej. Osoby z dysfonią hipo-
funkcjonalną uzyskiwały istotnie wyższe wartości współczyn-
ników w stosunku do pacjentów z dysfonią hiperfunkcjonalną. 
Ponadto współczynniki OQVSK i QOQEGG w dysfoniach orga-
nicznych wykazywały odmienny charakter od współczynników 
mierzonych w dysfoniach czynnościowych oraz tych u osób z 
normą głosu. W stosunku do grupy kontrolnej u pacjentów z 
polipem, obrzękami Reinkego lub torbielą rejestrowano spa-
dek wartości OQVSK. Spadek ten najbardziej zaznaczony był 
w części przedniej i środkowej fałdów głosowych. Wartości 
QOQEGG u tych pacjentów nie były istotnie statystycznie różne 

grafii poszukiwano wartości współczynników otwarcia oraz 
cech badania laryngowideostroboskopowego odróżniających 
patologie głosu. Zaproponowano algorytm w postaci drze-
wa decyzyjnego, który klasyfikował pacjentów do konkretnej 

ryc. 4.  Wartości OQVSK z trzech części głośni w grupie kontrolnej i różnych typach 
dysfonii.

ryc. 3.  Średnie wartości uśrednionego OQVSK, QOQEGG w grupie osób z normą 
głosu i dysfoniami.

ryc. 5.  Schemat algorytmu klasyfikacyjnego.
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Opracowany w naszej pracy algorytm pokazuje, że EGG i VSK 
mogą stanowić nie tylko narzędzie monitorujące przebieg le-
czenia, ale i cenny element w diagnostyce różnicowej. Zebrany 
na potrzeby pracy materiał przeanalizowano za pomocą do-
stępnych na rynku polskim oprogramowań do analizy VSK. 
Porównywano DIVAS (Xion Medical) oraz DiagnoScope Spe-
cialista (Diagnova technologies) [6]. Nie wykazano istotnych 
różnic w wyliczanych parametrach OQ. 

Autorzy uważają, że wspólne wykorzystanie nowoczesnego 
oprogramowania w celu obróbki badań LVS i EGG daje moż-
liwość obiektywizacji funkcji głośni. Opis parametryczny gło-
śni powinien zawierać OQVSK mierzony z trzech części głośni 
(przedniej, środkowej i tylnej), a nie jedynie wartość uśrednioną. 
Analiza wartości AUC wykazała, że pojedynczy współczynnik 
otwarcia nie może stanowić samodzielnie kryterium klasyfi-
kującego. Analiza wyników wewnątrz grup dysfonii wskazuje, 
że współczynniki mierzone z trzech części głośni mają war-

w porównaniu do grupy kontrolnej. Interesującym wynikiem 
pracy były odmienne tendencje współczynników otwarcia u 
pacjentów z guzkami głosowymi w stosunku do pozostałych 
dysfonii organicznych [14]. Charakterystyka głośni, wyrażo-
na współczynnikami otwarcia, przypominała w tej grupie pa-
cjentów bardziej dysfonię hiperfunkcjonalną niż inne rodzaje 
dysfonii organicznej. Fakt ten jest w zgodzie z przekonaniem, 
że przyczyną powstania guzków głosowych jest przewlekła 
hiperfunkcja na poziomie głośni [18]. W przypadku tej pato-
logii współistnieją ze sobą zmiany organiczne i czynnościowe. 
Współwystępowanie różnych typów dysfonii jest zagadnieniem 
wymagającym dalszej wnikliwej analizy. Jak pokazuje przykład 
pacjentów z guzkami głosowymi współczynniki otwarcia w 
przypadku współistnienia obu typów dysfonii mogą sugero-
wać dominację którejś ze składowych. Właściwość ta może 
mieć szczególne zastosowanie praktyczne w wyborze właści-
wego procesu terapeutycznego i monitorowania postępów 
rehabilitacji [19, 20]. 

tab. i.  Kroki algorytmu klasyfikującego.

krok 1 krok 2 krok 3 krok 4

Różnicowanie normy głosu 
od dysfonii.

Różnicowanie dysfonii organicznej 
od czynnościowej.

Różnicowanie rodzaju dysfonii 
organicznej.

Różnicowanie rodzaju dysfonii 
czynnościowej.

Zaburzenie rozpoznajemy, gdy 
spełniony jest przynajmniej jeden 
z następujących warunków:

Organiczne zaburzenie głosu 
rozpoznajemy, gdy spełniony jest 
przynajmniej jeden z następujących 
warunków:

Rodzaj zaburzenia organicznego 
rozpoznajemy na podstawie 
następujących warunków:

Rodzaj zaburzenia czynnościowego 
rozpoznajemy na podstawie 
następujących warunków:

–  OQVSK przód, środek lub tył <0,4 
–  OQVSK przód, środek lub tył >0,65
–  QOQEGG >0,6
–  stwierdzenie w LVS 

nieprawidłowości dotyczącej 
regularności, amplitudy bądź 
przesunięcia brzeżnego.

–  OQVSK środek <0,5
–  OQVSK przód <0,4
–  stwierdzenie w LVS zwiększonej 

amplitudy i OQVSK przód <0,5.

–  zwiększona amplituda -» obrzęki 
Reinkego

–  OQVSK przód, środek lub tył 
>0,7 -» guzki

–  OQVSK przód, środek lub tył 
<0,3 -» polip

–  u kobiet, gdy w LVS stwierdzana jest 
regularność drgań -» guzki

–  w pozostałych przypadkach -» polip.

–  OQVSK przód <0,53 -» hiperfunkcja
–  zwiększona amplituda 

-» hipofunkcja
–  OQVSK tył >0,6 oraz różnica 

pomiędzy max. a min. OQVSK przód, 
środek lub tył <0,1 -» hipofunkcja

–  w pozostałych przypadkach 
-» hiperfunkcja.

Czułość 91,4%, swoistość 79,2%. Czułość 81,9%, swoistość 85,2%.

tab. ii.  Wartości wskaźnika AUC dla poszczególnych współczynników otwarcia fali śluzówkowej.

oQVSk QoQeGG

przód środek tył uśrednione

Polip Klasyfikowane 
z grupy dysfonii 
organicznych

0,51 0,59 0,64 0,52 0,54

Obrzęki 0,69 0,62 0,76 0,62 0,54

Guzki 0,64 0,53 0,63 0,62 0,53

Torbiel 0,61 0,50 0,55 0,54 0,58

Hiperfunkcja Klasyfikowane 
z grupy dysfonii 
czynnościowych

0,80 0,74 0,51 0,73 0,55

Hipofunkcja 0,78 0,78 0,62 0,79 0,62

Mieszana 0,67 0,52 0,80 0,59 0,65

Norma Klasyfikowane 
z całej grupy

0,55 0,50 0,69 0,58 0,55
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zwrotna (ang. feedback). Istotność tej informacji w powodzeniu 
procesu terapeutycznego pacjenta podkreślała de Faria [22]. 
Powyższe doniesienia wskazują, że laryngowideostrobokimo-
grafia i elektroglottografia uzupełniają dotychczasowe narzę-
dzia oceny wizualnej, akustycznej i percepcyjnej wykorzysty-
wane w otolaryngologii i foniatrii [18, 23, 24]. 

wnioSki

1.  Jednoczesne zastosowanie laryngowideostrobokimografii i 
elektroglottografii różnicuje osoby z głosem patologicznym. 

2.  Wartości współczynników OQVSK i QOQEGG są zmienne 
i zależą od typu dysfonii.

3.  Opracowany algorytm, oparty na bezpośrednich i pośrednich 
metodach pomiaru fali śluzówkowej, pozwala na zróżnicowa-
nie zaburzeń głosu o podłożu organicznym i czynnościowym.

4.  Opracowana metoda służąca obiektywizacji funkcji gło-
śni w różnych patologiach głosu cechuje się wysoką czu-
łością i swoistością.

tość klasyfikacyjną. Zdaniem autorów, OQVSK mogą być użyte 
w bardziej złożonych algorytmach klasyfikujących.

W przedstawionym w pracy algorytmie, wartość QOQEGG 
ponad 0,6 była jednym z warunków różnicujących eufonię 
od dysfonii. Dane w piśmiennictwie wskazują, że nieinwazyj-
ne badanie EGG może znaleźć zastosowanie w wykrywaniu 
grup ryzyka wystąpienia zaburzeń głosu [21]. W opinii Jiang 
i Titze stwierdzenie w elektroglottografii zwiększonego kon-
taktu fałdów głosowych nasuwa podejrzenie rozwijających się 
zaburzeń hiperfunkcjonalnych, które mogą stać się podłożem 
zmian organicznych [21]. Obserwacje badania umożliwiają 
zatem wdrożenie działań prewencyjnych. Wartości liczbowe 
współczynników otwarcia – uzyskane na podstawie laryngo-
wideostroboskopii i elektroglottografii – nie tylko ułatwiają 
i udoskonalają diagnostykę zaburzeń głosu, ale i mogą stać 
się narzędziem monitorowania zaburzeń głosu stosowanym 
w codziennej praktyce lekarskiej. Kolejną korzyścią uzyska-
ną z obiektywizacji fali śluzówkowej jest wizualna informacja 
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