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StreSzczenie:    Wprowadzenie: W niniejszej publikacji przedstawiono charakterystykę głośni w FD przy użyciu obiektywnych wskaźników, 
tzw. OQ, mierzonych za pomocą VSK i EGG.

  cel: Celem badania była obiektywizacja funkcji głośni w różnych typach FD oraz wykorzystanie współczynników otwarcia 
uzyskanych z różnych technik obrazowania fali śluzówkowej w diagnostyce różnicowej FD.

  Materiał i metoda: Badaniem objęto 204 osoby. Każdy uczestnik został poddany badaniu otolaryngologicznemu i foniatrycz-
nemu. Przeprowadzono: LVS, EGG i VSK. Wyniki zarejestrowano przy użyciu urządzenia EndoSTROB-DX-Xion GmbH (Berlin) 
z oprogramowaniem DIVAS.

  Wyniki: Wszyscy pacjenci z FD wykazywali nieprawidłowości w LVS. Analiza statystyczna uwidoczniła różnice w charakterystyce 
LVS w zależności od rodzaju FD. Średnie wartości OQVSK w grupie kontrolnej wyniosły 0,521, a w badanej grupie 0,565 (p < 0,05). 
Istotne różnice stwierdzono między pacjentami z dysfonią hipofunkcjonalną – 0,584 i dysfonią hiperfunkcjonalną – 0,55. 
Średnia wartość QOQEGG u osób z FD wynosiła 0,581, a w grupie kontrolnej – 0,549 (p < 0,01). Istotne statystycznie różnice 
występowały również między grupami pacjentów z dysfonią hiper- i hipofunkcjonalną. Mediany wynosiły odpowiednio: 
0,574 i 0,604. W pracy obserwowano różne wartości OQ związane z rodzajem FD. Autorzy postanowili wprowadzić nowy 
parametr ilustrujący stosunek QOQEGG/OQVSK.

  Wnioski: Uzyskane za pomocą VSK i EGG współczynniki otwarcia odróżniają eufonię od dysfonii. Wartości OQVSK i QOQEGG oraz ich iloraz 
różnią się w zależności od rodzaju dysfonii. OQVSK i QOQEGG powinny zostać włączone do algorytmu diagnostycznego zaburzeń głosu.

SłoWa kluczoWe:  dysfonia czynnościowa, elektroglottografia, fala śluzówkowa, wideostroboskopia, współczynniki otwarcia

abStract:   introduction: The publication describes the characteristics of the glottis in FDs objectified by OQ, measured with VSK and EGG. 

  aim: The aim of the study was to objectify glottal function in different types of FDs. The scope was to use open quotients 
gained from various mucosal wave imaging techniques for differential diagnosis of FDs. 

  Material and Method: The study included 204 individuals. In the study, each patient underwent otolaryngological and 
phoniatric examination. LVS, EGG and VSK were conducted, their results were recorded and stored using an EndoSTROB-DX- 
-Xion GmbH (Berlin) device with DIVAS software. 

  results: All patients with FDs had abnormalities in LVS. A statistical analysis showed differences in LVS characteristics 
according to the type of FD. The mean value of OQVSK was 0.521 in the control group and 0.565 in the study group (P < 0.05). 
Significant differences were found between patients with hypofunctional – 0.584 and hyperfunctional dysphonia – 0.55. The 
QOQEGG mean value in patients with FDs was 0.581 and in the control group 0.549 (P < 0.01). There were statistically significant 
differences between groups of patients with hyper- and hypofunctional dysphonias. Medians amounted to 0.574 and 0.604, 
respectively. Authors observed different relations of OQ with the type of FD. They decided to introduce a new parameter, 
illustrating the proportion of QOQEGG/OQVSK.

  conclusions: Videostrobokymographic and electroglottographic open quotients differentiate euphony from dysphony. The 
value of OQVSK and QOQEGG and their proportion varies depending on different types of functional dysphonias. The OQVSK and 
QOQEGG should be included in the diagnostic algorithm of voice.

Wkład autorów:
a – Projekt badań
b – Zbieranie danych
c – Analiza statystyczna
D – Interpretacja danych
e – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy
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Dane literaturowe podają, iż opieranie się jedynie na wynikach la-
ryngoskopii nie pozwala odróżnić pacjentów z FD od osób zdro-
wych. LS powinna w tych przypadkach stanowić jedynie element 
oceny klinicznej [8]. Poszukiwane są nowe metody obiektywnych 
pomiarów głosu [9, 10]. W naszej pracy opisaliśmy obiektywizację 
charakterystyki głośni w FD za pomocą OQ, mierzonych z użyciem 
VSK i EGG. Dotychczas nie publikowano wykorzystania obu me-
tod EGG i VSK w protokole badania głosu u osób z FD.

cel

Celem badania było zobiektywizowanie funkcji głośni w różnych 
typach dysfonii czynnościowych. Badanie obejmowało wykorzy-
stanie współczynników otwarcia uzyskanych z różnych technik 
obrazowania fali śluzówkowej w diagnostyce różnicowej FD.

Materiał i MetoDy 

Materiał pracy stanowiły 204 osoby w wieku 20–60 lat. Grupa ba-
dana obejmowała 103 pacjentów z czynnościowymi zaburzeniami 
głosu, leczonych w Klinice Audiologii i Foniatrii. Grupa zawierała: 
65 pacjentów (60 kobiet, 5 mężczyzn) z dysfonią hiperfunkcjonal-
ną, 29 (19 kobiet, 10 mężczyzn) z dysfonią hipofunkcjonalną i 9 (6 
kobiet, 3 mężczyzn) z dysfonią typu mieszanego. Ryc. 1. pokazuje 
udział chorych z różnymi typami FD w grupie badanej. Zaobserwo-
wano, że w populacji pacjentów z FD kobiety stanowiły większość.

Grupa kontrolna obejmowała 101 zdrowych ochotników, którzy 
wyrazili świadomą zgodę na udział w badaniu. Badani byli osobami 
niepalącymi, niepracującymi głosem, bez dolegliwości ze strony 
narządu głosu. Grupę kontrolną dopasowano pod względem płci 
i wieku do grupy badanej. Projekt badania został zatwierdzony 
przez Komisję Bioetyczną.

W trakcie badania każdy uczestnik został poddany badaniu otola-
ryngologicznemu i foniatrycznemu. LVS i EGG zostały przepro-
wadzone, a wyniki zarejestrowane przy użyciu urządzenia Endo-
STROB-DX-Xion GmbH (Berlin) z oprogramowaniem DIVAS. 
Pacjentów rejestrowano podczas swobodnej, przedłużonej i jed-
nostajnej fonacji głoski [e]. Oprogramowanie DIVAS wyliczało OQ 
na podstawie kimogramów i elektroglottogramów. Współczynniki 
opisujące zachowanie głośni w funkcji czasu zostały wprowadzone 
przez Sonessona i opublikowane w 1960 r. [11]. OQ definiuje się 
jako iloraz czasu, w którym FG są oddzielone od siebie, w stosun-
ku do czasu trwania całego cyklu głośni. Kimogramy wykonano 
z nagrań LVS z przedniej, środkowej i tylnej jednej trzeciej części 
błoniastej fałdów głosowych (Ryc. 2., 3.) [12]. Stopień regularności 
EGG oceniono zgodnie z 3-stopniową skalą Titze’a [13].

Oprogramowanie DIVAS obliczyło OQVSK oraz współczynnik 
przybliżonego czasu otwarcia (QOQEGG). W oprogramowaniu cy-
kle VSK są zaznaczane ręcznie przez badacza. OQVSK i QOQEGG 

Wykaz SkrótóW

EGG – elektroglottografia 
FD – dysfonia czynnościowa  
FG – fałdy głosowe 
LS – laryngostroboskopia 
LVS – laryngowideostroboskopia 
OQ – współczynniki otwarcia  
VSK – wideostrobokimografia

WStęp

Czynnościowe zaburzenia głosu są wynikiem nieprawidłowych 
mechanizmów zachodzących w procesie jego tworzenia [1]. Ich 
przyczyną mogą być liczne stany patologiczne, powodujące nie-
prawidłowe napięcie mięśni krtani. FD występuje u 40% pacjen-
tów z zaburzeniami głosu [2]. Wytyczne praktyki klinicznej doty-
czące chrypki i dysfonii, opublikowane w 2018 r. przez Fundację 
Amerykańskiej Akademii Chirurgii Otolaryngologicznej Głowy 
i Szyi (ang. American Academy of Otolaryngology-Head and Neck 
Surgery Foundation), wskazują, że w ciągu ostatnich kilku dekad 
odsetek ten jest stabilny [3]. Zaburzenie dzieli się na (1) pierwot-
ne i (2) wtórne, w zależności od współistniejących organicznych 
patologii w obrębie FG lub nieprawidłowej ruchomości FG pod-
czas fonacji [4]. Pierwotna FD wiąże się z nieprawidłową funkcją 
mięśni krtani, przy zachowanej morfologii i ruchomości FG [5]. 
Pierwotna FD dzieli się na następujące podtypy:

•	 Dysfonia hipofunkcjonalna – charakteryzuje się 
zmniejszonym napięciem mięśni krtani w czasie fonacji. 
LS ujawnia zwiększoną amplitudę drgań. Ponadto mogą 
wystąpić niesymetryczne wibracje fałdów głosowych, 
powodujące nieregularność obrazu LS. Faza otwarcia FG 
jest przedłużona [6];

•	 Dysfonia hiperfunkcjonalna – charakteryzuje się nadmier-
nym napięciem mięśni krtani w czasie fonacji [1]. Jest ona 
najczęstszą postacią FD [7]. LS ujawnia zmniejszoną ampli-
tudę drgań. Fala śluzówkowa jest zmniejszona i szybko wy-
gasa. Drgania widoczne są jedynie na brzegach wolnych FG;

•	 Dysfonia czynnościowa typu mieszanego – łączy elementy 
dysfonii hipo- i hiperfunkcjonalnej lub dotyczy sytuacji, gdy 
rodzaj zaburzenia głosu zmienia swój charakter w miarę 
upływu czasu. Dysfonia hipofunkcjonalna z elementami 
hiperfunkcji jest stanem, w którym pacjent kompensuje 
niewydolność głośni nadmiernym napięciem FG. Może 
również wystąpić hiperfunkcja innych partii narządu głosu. 
Ten typ dysfonii może prowadzić do kompensacyjnego 
przerostu fałdów przedsionkowych i intensywnej fazy 
zamykania części błoniastej FG. Innym rodzajem dysfonii typu 
mieszanego jest dysfonia hiperfunkcjonalna z elementami 
hipofunkcji. W tym typie zaburzenia najpierw obserwowane 
są objawy hiperfunkcji. Nadmierne napięcie FG powoduje 
zmęczenie mięśni, a ono z kolei wtórną hipofunkcję.

keyWorDS:  electroglottography, functional dysphonia, mucosal wave, open quotient, videostroboscopy 
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wykluczonych z powodu nieprawidłowości w EGG, uniemożli-
wiających obliczenie QOQEGG.

Test Manna-Whitney’a nie wykazał zależności między wartościami 
parametrów OQVSK i LVS, oprócz wielkości amplitudy u pacjentów 
z hipofunkcją. Osoby z dysfonią hipofunkcjonalną, którzy mieli 
zwiększoną amplitudę drgań FG, uzyskali wyższe wartości OQVSK 
z każdej części głośni. OQVSK i QOQEGG odróżniały badanych 
z różnymi postaciami dysfoni funkcjonalnych (Ryc. 4.).

Średnie wartości i mediany OQVSK w grupach kontrolnej i badanej 
przedstawiono w Tab. I. Występowały istotne statystycznie różnice 
(p < 0,05) między grupą kontrolną i badaną w OQVSK, mierzonych 
we wszystkich trzech częściach fałdów głosowych oraz dla warto-

są obliczane automatycznie. Moduł EGG podaje również poziom 
ciśnienia akustycznego w decybelach (dB SPL) dla każdego cyklu.

Do analizy statystycznej parametrów uzyskanych w pracy użyto: 
testu chi-kwadrat, testu Manna-Whitney’a, testu istotności, współ-
czynnika korelacji Pearsona i współczynnika korelacji Spearmana. 
Poziom istotności statystycznej ustalono dla p < 0,05.

Wyniki

Szczegółowa charakterystyka grupy kontrolnej została przedsta-
wiona w poprzedniej publikacji autorów [14]. Średni wiek w grupie 
badanej wynosił 46,4 lat (odchylenie standardowe SD = 13,1), dla 
kobiet 46 lat (SD = 14), a dla mężczyzn 48 lat (SD = 11,8). Mediana 
wieku to 46 lat (min. 20, maks. 60 lat), dla kobiet 46 lat (min. 20, 
maks. 60 lat) i dla mężczyzn 50 lat (min. 21, maks. 60 lat). Średni 
poziom ciśnienia akustycznego w grupie wynosił 78,2 dB (SD = 
3,3 dB), co nie różniło grupy badanej od kontrolnej.

Średni wiek pacjentów z dysfonią hiperfunkcjonalną wyniósł 43,1 
lat (SD = 8,5), z dysfonią hipofunkcjonalną – 51,7 lat (SD = 7,1), 
a z dysfonią typu mieszanego – 54 lata (SD = 10). Mediana wieku 
osób z dysfonią hiperfunkcjonalną wynosiła 46 lat (min. 21, maks. 
60 lat), z dysfonią hipofunkcjonalną – 53 lata (min. 45, maks. 60 
lat), a z dysfonią typu mieszanego – 54,5 lat (min. 49, max. 60 lat).

Wyniki lVS

Wszyscy pacjenci z dysfonią czynnościową wykazywali nieprawi-
dłowości w LVS. W grupie z dysfonią hiperfunkcjonalną stwierdzo-
no: nieregularne wibracje u 4 osób, zmniejszoną amplitudę u 61, 
zmniejszoną falę śluzówkową u 61 i niepełne zamknięcie głośni u 49. 

W grupie z dysfonią hipofunkcjonalną stwierdzono: nieregularne 
wibracje u 3 osób, zwiększoną amplitudę u 26 i niepełne zamknię-
cie głośni u 26. U chorych z mieszanym typem dysfonii nie zaob-
serwowano nieregularnych wibracji. W grupie tej zauważono zaś: 
zmniejszoną amplitudę u 4 pacjentów, zwiększoną amplitudę u 5, 
zmniejszoną falę śluzówkową u 4 i niepełne zamknięcie głośni u 6.

W analizie statystycznej zaobserwowano różnice w LVS w zależ-
ności od rodzaju dysfonii. Test chi-kwadrat wykazał różnice mię-
dzy dysfonią hiper- i hipofunkcjonaną pod względem amplitudy 
i wielkości fali śluzówkowej. Zwiększona amplituda pojawiła się 
tylko u pacjentów z dysfonią hipofunkcjonalną. Zmniejszoną falę 
śluzówkową częściej stwierdzono u osób z dysfonią hiperfunk-
cjonalną. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic u bada-
nych z typem mieszanym w porównaniu z innymi typami dysfo-
nii czynnościowych.

Wyniki VSk

Dwóch pacjentów wykluczono z dalszej analizy ze względu na wa-
runki uniemożliwiające obliczenie OQVSK (z powodu niepełnego 
zamknięcia głośni i nieregularnych wibracji). Kolejnych 6 zostało 

ryc. 1.  Udział poszczególnych rodzajów dysfonii czynnościowych w grupie badanej.

tab. i.  Wartości średnie i mediany OQVSK u osób z prawidłowym głosem i u chorych 
z dysfonią czynnościową. 

przeDnia ⅓ ŚroDkoWa ⅓ tylna ⅓ Wyniki 
uŚreDnione

Grupa kontrolna

Średnia OQVSK

0,507 0,524 0,533 0,521

SD = 0,047 SD = 0,051 SD = 0,075 SD = 0,045

Mediana OQVSK

0,51 0,52 0,53 0,52

Min. 
0,38

Max. 
0,66

Min. 
0,41

Max. 
0,64

Min. 
0,35

Max. 
0,77

Min. 
0,43

Max. 
0,63

Grupa badana

Średnia OQVSK

0,542 0,562 0,591 0,565

SD = 0,082 SD = 0,067 SD = 0,07 SD = 0,055

Mediana OQVSK

0,54 0,58 0,605 0,57

Min. 
0,33

Max. 
0,71

Min. 
0,37

Max. 
0,7

Min. 
0,4

Max. 
0,72

Min. 
0,42

Max. 
0,67
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ści uśrednionych. Szczegółowe wartości OQVSK w różnych typach 
FD przedstawiono w Tab. II. Stwierdzono istotne różnice między 
pacjentami z dysfonią hipo- i hiperfunkcjonalną w odniesieniu 
do parametrów mierzonych dla przedniej i środkowej części fał-
dów głosowych i dla wartości uśrednionych. Nie zaobserwowano 
różnic między osobami z hiper-i hipofunkcją a tymi z mieszanym 
typem dysfonii. Części fałdów głosowych, w których stwierdzo-
no statystycznie istotne różnice w porównaniu z grupą kontrolną, 
wytłuszczono w Tab. II.

Wyniki eGG

Nieczytelny zapis EGG (trzeci stopień według klasyfikacji Tit-
ze’a) zaobserwowano u 4 pacjentów z dysfonią hiperfunkcjonal-
ną, u 2 pacjentów z dysfonią hipofunkcjonalną i u 2 z dysfonią 
mieszaną. Drugi stopień według Titze’a stwierdzono u 13 osób 
z dysfonią hiperfunkcjonalną, u 6 z dysfonią hipofunkcjonalną 
i u 2 z dysfonią typu mieszanego. Nie zauważono związku między 
liczbą i rodzajem nieprawidłowych wyników LVS a stopniem re-
gularności EGG według klasyfikacji Titze’a. Średnia wartość QO-
QEGG u pacjentów z FD wyniosła 0,581 (SD = 0,051), mediana zaś 
– 0,585 (min. 0,31; maks. 0,85). Występowała statystycznie istotna 
różnica między grupą kontrolną i całą badaną grupą w odniesieniu 
do QOQEGG (p < 0,001). Zaobserwowano związek między niepeł-

nym zamknięciem głośni a wartością QOQEGG. Korelacja ta nie 
była jednak istotna statystycznie (p = 0,07). Wyższe wartości QO-
QEGG stwierdzono u pacjentów z niepełnym zamknięciem głośni.

Średnie wartości i mediany QOQEGG w różnych typach dysfonii 
przedstawiono w Tab. III. Występowały istotne statystycznie róż-
nice między grupami badanych z dysfoniami hiper- i hipofunkcjo-
nalnymi pod względem wartości QOQEGG (p < 0,05). Parametry 
QOQEGG mierzone w grupach znacznie różniły się od parametrów 
uzyskanych z grupy kontrolnej. Poziom istotności statystycznej 
wynosił p < 0,05 dla dysfonii hiperfunkcjonalnej i p < 0,01 dla dys-
fonii hipofunkcjonalnej.

Autorzy zaobserwowali różne korelacje między wartościami OQ 
a rodzajem dysfonii. Jak pokazano na Ryc. 4., w przypadku dys-
fonii hiperfunkcjonalnej i mieszanej parametry rosną proporcjo-
nalnie w porównaniu z grupą kontrolną. Pacjenci z dysfonią hi-
pofunkcjonalną wykazali większy wzrost OQVSK. Postanowiliśmy 
wprowadzić nowy parametr ilustrujący proporcję QOQEEG/OQVSK. 
Wartości powyższego ilorazu wyniosły 1,03 w grupie kontrolnej, 
1,05 w dysfonii hiperfunkcjonalnej, 0,99 w dysfonii hipofunkcjo-
nalnej i 1,06 w dysfonii typu mieszanego. Ryc. 5. pokazuje dystry-
bucję współczynnika QOQEEG/OQVSK. Analiza ilorazu QOQEGG 
i OQVSK (QOQEEG/OQVSK) wykazała istotne różnice między grupą 
kontrolną a pacjentami z dysfonią hipofunkcjonalną.

ryc. 2.  Obraz LVS w fazie oddechowej i pełnego zwarcia fonacyjnego oraz kimogramy 
uzyskane z przedniej, środkowej i tylnej części głośni u pacjenta z dysfonią 
hiperfunkcjonalną. OQVSK wynosił odpowiednio: 0,44, 0,5 i 0,72.

ryc. 3.  Obraz LVS w fazie oddechowej i pełnego zwarcia fonacyjnego oraz kimogramy 
uzyskane z przedniej, środkowej i tylnej części głośni u pacjenta z dysfonią 
hipofunkcjonalną. OQVSK wynosił odpowiednio: 0,59, 0,62 i 0,65.

ryc. 4.  Wartości QOQEGG i uśrednione wartości OQVSK w grupie kontrolnej i u chorych 
z różnymi rodzajami dysfonii.

ryc. 5.  Rozkład wartości współczynnika QOQEEG/OQVSK w grupie kontrolnej i wśród 
chorych z różnymi rodzajami dysfonii.
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wotnej [17]. Częstość występowania dysfonii w badanej populacji 
wyniosła 1%. Prace ankietowe wykonane przez Roy’a i współauto-
rów wykazały, że prawie 30% osób doświadczyło w swoim życiu 
problemów z głosem [18]. Ponad 20% grupy zgłaszało przewlekłą 
dysfonię. LVS jest uważana za złoty standard wśród narzędzi dia-
gnostycznych. Ze względu na dużą jej dostępność, konieczne jest 
poszukiwanie środków obiektywizujących badanie [16]. Związek 
między rodzajem dysfonii czynnościowej a wartością OQVSK udo-
wodniony w naszej pracy wzmacnia pozycję LVS jako kluczowego 
narzędzia diagnostycznego w praktyce klinicznej.

Jak wspomniano wcześniej, w literaturze nie ma doniesień na temat 
wspólnego wykorzystania EGG i VSK w diagnostyce FD. Wendler 
zaobserwował podobne tendencje zmiany wartości parametrów 
podczas LS i EGG [19]. Zakres wartości dla OQLS był mniejszy 
niż dla OQEGG. Wendler zaobserwował także zmiany w OQLS dla 
różnych poziomów intensywności głosu. W dysfonii hiperfunk-
cjonalnej OQLS był niski podczas swobodnej fonacji i zmniejszał 
się wraz ze wzrostem intensywności fonacji. Autor nie stwierdził 
zmian OQLS u pacjentów z dysfonią hipofunkcjonalną. 

Zdolność do różnicowania charakteru FD na podstawie EGG została 
również opisana przez Hackiego [20]. Zaobserwował on malejące 
wartości QOQEGG wraz ze wzrostem poziomu ciśnienia akustycznego 
u osób bez zaburzeń głosu i z dysfonią hiperfunkcjonalną. Zauwa-
żył również odwrotną zależność u chorych z dysfonią hipofunk-
cjonalną – QOQEGG wzrastał wraz ze wzrostem poziomu ciśnienia 
akustycznego [21]. W wynikach naszej pracy nie zaobserwowali-
śmy różnic w poziomie swobodnej fonacji między grupą kontrolną 
i badaną, a także między pacjentami z różnymi typami dysfonii. 
Trudności interpretacyjne dotyczyły grupy z dysfonią typu mie-
szanego. Składała się ona zaledwie z 9 osób. Tak niewielka liczeb-
ność wynikała z rzadkiego występowania tego rodzaju dysfonii 

Wyniki pracy wykazały, że współczynniki QOQEGG, OQVSK i ich 
iloraz (QOQEEG/OQVSK) wiernie i w sposób obiektywny charakte-
ryzują dysfonię funkcjonalną. Ponadto parametry odróżniają pa-
cjentów z FD od pacjentów z prawidłowym głosem, a także tych 
z różnymi typami FD.

DySkuSja

Jak dotąd w literaturze nie ma doniesień opisujących wykorzysta-
nie QOQEGG i OQVSK w diagnostyce dysfonii. Jak pokazano w ni-
niejszej pracy, parametry OQVSK i QOQEGG trafnie charakteryzują 
dysfonię. Wyższe wartości OQVSK (mierzone na podstawie przed-
niej i środkowej jednej trzeciej fałdów głosowych oraz dla warto-
ści uśrednionych) i QOQEGG stwierdzono u pacjentów z dysfonią 
hipofunkcjonalną w porównaniu z pacjentami z dysfonią hiper-
funkcjonalną. Ponadto wzrost QOQEEG/OQVSK był znacząco wyższy 
u osób z hipofunkcją. Wyniki LVS w naszym badaniu potwierdziły 
wcześniejsze obserwacje publikowane przez innych autorów [15]. 
Ocena fali śluzówkowej i amplitudy są cechami LVS najlepiej opi-
sującymi różne rodzaje dysfonii czynnościowej. Zmniejszoną falę 
śluzówkową częściej obserwowano u badanych z dysfonią hiper-
funkcjonalną. Zwiększoną amplitudę fałdu głosowego stwierdzo-
no tylko u osób z dysfonią hipofunkcjonalną.

Zgodnie z danymi literaturowymi, LVS jest niewystarczająca 
w diagnostyce dysfonii czynnościowej [14]. Ponadto jej interpreta-
cja zależy od doświadczenia osoby wykonującej badanie [16]. Nie-
wątpliwie LVS jest standardową procedurą stosowaną w diagnozie 
FD, ponieważ pozwala wykluczyć organiczną przyczynę choroby.

Cohen i wsp. przeanalizowali dokumentację medyczną 55 milionów 
osób zdiagnozowanych przez lekarzy podstawowej opieki zdro-

tab. ii.  OQVSK w różnych typach dysfonii.

Dysfonia 
hiperfunkcjonalna

przeDnia ⅓ ŚroDkoWa ⅓ tylna ⅓ Wyniki uŚreDnione

Średnia OQVSK

0,513 0,544 0,592 0,55

SD = 0,078 SD = 0,066 SD = 0,065 SD = 0,051

Mediana OQVSK

0,52 0,55 0,6 0,55

Min. 0,33 Max. 0,71 Min. 0,37 Max. 0,7 Min. 0,4 Max. 0,72 Min. 0,42 Max. 0,67

Dysfonia 
hipofunkcjonalna

Średnia OQVSK

0,577 0,586 0,568 0,584

SD = 0,059 SD = 0,044 SD = 0,062 SD = 0,041

Mediana OQVSK

0,59 0,61 0,63 0,613

Min. 0,47 Max. 0,68 Min. 0,51 Max. 0,68 Min. 0,45 Max. 0,72 Min. 0,53 Max. 0,67

Dysfonia 
mieszana

Średnia OQVSK

0,582 0,552 0,507 0,547

SD = 0,064 SD = 0,074 SD = 0,083 SD = 0,058

Mediana OQVSK

0,59 0,575 0,505 0,553

Min. 0,5 Max. 0,68 Min. 0,4 Max. 0,63 Min. 0,5 Max. 0,68 Min. 0,4 Max. 0,63
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w populacji ogólnej. Co więcej, grupa ta była niejednorodna. Nie 
stwierdzono w niej istotnych statystycznie różnic w porównaniu 
z pacjentami z dysfonią hiper- lub hipofunkcjonalną. Konieczna 
jest analiza większej grupy osób z tego rodzaju zaburzeniami gło-
su, z uwzględnieniem podziału na podtypy dysfonii.

W literaturze nie ma doniesień dotyczących charakterystyki fali 
śluzówkowej FG za pomocą: VSK, LVS i EGG. Brak również publi-
kacji wykorzystujących parametry OQ uzyskanych na podstawie 
wspomnianych metod w celu zobiektywizowania funkcji głośni.

Wyniki naszego badania potwierdzają związek między rodzajem 
dysfonii czynnościowej a obiektywnymi parametrami uzyskanymi 
w: LVS, VSK i EGG. Należy podjąć dalsze badania dla stworzenia 
modułu oceny fałdów głosowych wykorzystującego parametry 
OQ, który mógłby zostać wykorzystany w diagnostyce i monito-
rowaniu leczenia dysfonii.

WnioSki

1.  Współczynniki otwarcia uzyskane na podstawie VSK i EGG od-
różniają eufonię od dysfonii;

2.  Wartości OQVSK i QOQEGG oraz ich proporcje różnią się w za-
leżności od rodzaju dysfonii czynnościowej;

3.  OQVSK i QOQEGG powinny zostać uwzględnione w algorytmie 
diagnostycznym dysfonii.
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tab. iii.  Wartości średnie i mediany QOQEGG w różnych typach dysfonii. 

Grupa kontrolna

Średnia QOQEGG

0,549

SD = 0,044

Mediana QOQEGG 

0,545

Min. 0,35 Max. 0,71

Dysfonia 
hiperfunkcjonalna

Średnia QOQEGG

0,573

SD = 0,056

Mediana QOQEGG 

0,574

Min. 0,31 Max. 0,85

Dysfonia 
hipofunkcjonalna

Średnia QOQEGG

0,578

SD = 0,035

Mediana QOQEGG 

0,604

Min. 0,47 Max. 0,81

Dysfonia mieszana

Średnia QOQEGG

0,565

SD = 0,057

Mediana QOQEGG 

0,59

Min. 0,41 Max. 0,57
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