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StreSzczenie:   Wstęp: Głos wyraża psychikę i osobowość człowieka. Zaburzenia jakości głosu o charakterze psychogennym określa 
się mianem Phononeurosis (fononeurozy). Częstą przyczyną zaburzeń głosu jest nerwica, depresja lub konflikty ro-
dzinne, zawodowe i społeczne. Najczęstszą postacią kliniczną jest dysfonia czynnościowa o charakterze hiperfunk-
cjonalnym, rzadziej hipofunkcjonalnym. 

  cel pracy. Celem pracy jest analiza jakości głosu i mowy oraz diagnostyka postaci klinicznej dysfonii psychogennej. 

  Materiał i metody. Badaniem objęto grupę 50 pacjentów z zaburzeniami głosu i mowy (grupa badana) leczonych w 
roku 2017 oraz grupę 30 osób z głosem fizjologicznym (grupa kontrolna). W diagnozowanej grupie 60% pacjentów 
było leczonych z powodu nerwicy, 12% z powodu depresji, pozostali zgłaszali istnienie sytuacji konfliktowych w oto-
czeniu. W diagnostyce postaci klinicznej dysfonii psychogennej zastosowano percepcyjną skalę oceny jakości głosu – 
GRBAS, oceniono maksymalny czas fonacji (MPT), tor oddechowy, dokonano wizualizacji krtani techniką HSDI. Prze-
prowadzono parametryczną ocenę akustyczną głosu. 

  Wyniki. Najczęstszą postacią kliniczną dysfonii psychogennej była dysfonia hiperfunkcjonalna, rzadziej hipofunk-
cjonalna i głos przedsionkowy rzekomy. Dysfonia występowała najczęściej u kobiet w okresie największej aktywności 
zawodowej. W diagnostyce postaci klinicznej szczególnie przydatna była technika szybkiego filmu w sekwencji cyfro-
wej (HSDI) pozwalająca na wizualizację rzeczywistych drgań fałdów głosowych i obiektywne różnicowanie postaci hi-
perfunkcjonalnej i hipofunkcjonalnej. Analiza akustyczna głosu potwierdziła obiektywnie obecność składowych nie-
harmonicznych – szumów generowanych w regionie głośni w dysfonii hipofunkcjonalnej. Zaburzenie sposobu i toru 
oddechowego powodowały nieprawidłowości koordynacji oddechowo-fonacyjno-artykulacyjnej.

SłoWa kluczoWe:  dysfonia czynnościowa, dysfonia psychogenna, wizualizacja krtani, badanie akustyczne głosu

abStract:   introduction: Voice express the psyche and personality of a person. Psychogenic dysphonia is called Phononeurosis. 
Neurosis, depression or family, occupational and social conflicts are the cause of voice disturbances. The most frequ-
ent type of dysphonia is hyperfunctional dysphonia, rarer – hypofunctional type. 

  aim: The aim of this study is an analysis of voice quality and diagnosis of clinical type of psychogenic dysphonia. 

  Material and methods: The analyzed group consisted of 50 patients with voice disorders treated in 2017 and the control 
group – 30 people with physiological voice. In the diagnosed group 60% of patients were treated for neurosis, 12% due to de-
pression, the others reported conflict situations. In the diagnosis of clinical type of psychogenic dysphonia GRBAS scale was 
used, maximum phonation time (MPT) and type of breathing were assessed. The visualisation of the larynx was performed 
using High Speed Digital Imaging (HSDI) technique. The parametric acoustic evaluation of voice was conducted. 

  results: The most often clinical type of psychogenic dysphonia was hyperfunctional dysphonia, rarer hypofunctional 
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charakter chuchający głosu – B (breathiness), asteniczność 
głosu – A (asthenia) oraz napięcie głosu – S (strain). 

W wizualizacji rzeczywistych drgań fałdów głosowych wyko-
rzystano technikę szybkiego filmu  w sekwencji cyfrowej High 
Speed Digital Imaging (HSDI). Badanie przeprowadzono z za-
stosowaniem sztywnego endoskopu z optyką 90o oraz kamery 
do zdjęć szybkich w systemie HRES ENDOCAM 5562 firmy 
Richard Wolf GmbH. Podczas fonacji samogłoski „i”, dzięki ka-
merze do zdjęć szybkich High-Speed (HS), rejestrowano 2-se-
kundowy obraz z szybkością 4000 klatek na sekundę. Funkcja 
playback umożliwiła odtworzenie nagranej sekwencji przez 
8,88 min. Analizowano regularność, symetrię i synchronię wi-
bracji fałdów głosowych, morfologię fali śluzówkowej Mucosal 
Wave (MW) oraz zwarcie fonacyjne głośni. 

Badanie akustyczne głosu przeprowadzono podczas fonacji 
samogłoski „a” wypowiadanej w izolacji oraz tekstu lingwi-
stycznego ciągłego: „Dziś jest ładna pogoda”. Dokonano analizy 
parametrów jitter (%), shimmer (%) oraz NHR (%), wykorzy-
stując oprogramowanie DiagnoScope Specjalista firmy Dia-
gNova Technologies. W ocenie akustycznej głosu wykonano 
również analizę spektrograficzną głoski „a” wypowiadanej w 
izolacji, obrazując rozkład składowych harmonicznych i nie-
harmonicznych nagranych próbek głosu. 

Analizowano maksymalny czas fonacji – Maximum Phonation 
Time (MPT) – podczas trzykrotnej fonacji samogłoski „a”. Czas 
mierzono w sekundach i wyliczano średnią z trzech próbek głosu. 

U wszystkich pacjentów oceniano tor oddychania, klasyfikując go 
jako obojczykowo-żebrowy, przeponowo-żebrowy lub brzuszny.

Grupę kontrolną, liczącą 30 osób, stanowiły osoby z głosem 
fizjologicznym (eufonicznym), w której przewagę stanowiły 
kobiety w liczbie 24 (80%). Średni wiek badanych osób wyno-
sił 42 lata i wahał się od 26 do 57 lat. Do grupy kontrolnej za-
liczono osoby bez zmian patologicznych krtani oraz górnych 
dróg oddechowych.

Grupy badana oraz kontrolna nie różniły się istotnie statystycz-
nie pod względem wieku oraz płci.

WStęp

Głos i mowa wyrażają psychikę i osobowość człowieka. Według 
Perello [19] psychogenne zaburzenia jakości głosu określa się 
jako Phononeurosis. Zdaniem Behlau i wsp. [6] jakość głosu 
zależy również od uwarunkowań społecznych i zawodowych. 
Częstą przyczyną psychogennych zaburzeń głosu i mowy są 
konflikty rodzinne i zawodowe. Phononeurosis występują naj-
częściej u kobiet w wieku 30–50 lat i dotyczą osób zamknię-
tych w sobie, silnie reagujących na stres, wyobcowanych i nie-
szczęśliwych. Nierzadko współistnieją z nerwicą lub depresją. 
Najczęściej mają postać dysfonii czynnościowej o charakterze 
hiperfunkcjonalnym, rzadziej hipofunkcjonalnym. 

cel pracy

Celem pracy jest analiza jakości głosu oraz diagnostyka posta-
ci klinicznej dysfonii psychogennej. 

Materiał i MetoDa

Badaniem objęto grupę 50 pacjentów z zaburzeniami głosu i 
mowy o podłożu psychogennym (grupa badana) diagnozowa-
nych w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB i 
leczonych w Poradni Foniatrycznej USK w roku 2017. W grupie 
było 41 (82%) kobiet i 9 (18%) mężczyzn. Wiek chorych wahał 
się od 26 do 59 lat i wynosił średnio 44 lata. W diagnozowanej 
grupie 30 (60%) osób leczyło się z powodu nerwicy, 6 (12%) z 
powodu depresji; 24 (28%) zgłaszało istnienie konfliktów ro-
dzinnych, zawodowych i społecznych. Były to osoby bez cech 
patologii górnych dróg oddechowych, niepalące papierosów, 
czynne zawodowo (60% zawodowo pracujących głosem). 

Oceniono mimikę, napięcie muskulatury szyi, przeprowadzo-
no badanie wziernikowe jamy ustnej i gardła.

W percepcyjnej ocenie jakości głosu zastosowano standary-
zowaną skalę GRBAS według Japońskiego Towarzystwa Logo-
pedów i Foniatrów, która w zakresie od 0 do 3 określa stopień 
nasilenia chrypki – G (grade), szorstkość głosu – R (rough), 

type and vestibular voice. Dysphonia occurred the most often in women during the highest professional activity period. 
In the diagnosis of clinical type HSDI technique was especially useful allowing to visualization of the real vocal fold vi-
bration and objective differentiation of hyper- and hypofunctional dysphonia. The acoustic analysis of the voice objec-
tively confirmed the presence non-harmonic components – noise generated in the glottis in hypofunctional dysphonia. 
Disturbances in the way and breathing type caused irregularities in respiratory-phonic and articulation coordination.

keyWorDS: functional dysphonia, psychogenic dysphonia, visualisation of the larynx, acoustic evaluation of voice
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W analizie statystycznej wartości obiektywnych zastosowano 
test jednoczynnikowej analizy wariancji.

Wyniki

U 48 (96%) pacjentów podczas fonacji stwierdzono nadmierne 
napięcie muskulatury szyi i mięśni mimicznych twarzy, natomiast 
w badaniu wziernikowym – nadmierne napięcie mięśni gardła 
środkowego, dolnego i narządów artykulacyjnych. U pozostałych 
2 (4%) osób nie zarejestrowano występowania tych objawów. 

W ocenie percepcyjnej jakości głosu w skali GRBAS (ryc. 1) chrypkę 
stwierdzono u 48 (96%) pacjentów, napięcie głosu u 47 (94%), głos 
asteniczny u 4 (8%) chorych, chuchający u 3 (6%) (ryc. 1).

W grupie kontrolnej w skali GRBAS stwierdzono istnienie 
fizjologicznych parametrów w postaci wyników: G–0, R–1, 
B–1, A–1, S–1.

Wizualizacja krtani techniką szybkiego filmu (HSDI) wykazała 
u 44 (88%) badanych tyłozgięcie nagłośni, zmniejszenie ampli-
tudy drgań, ograniczenie fali śluzówkowej (MW), nadmierną i 
przedłużoną fazę zwarcia fonacyjnego głośni na całej długości 
szpary. U 4 (9%) pacjentów tej grupy zarejestrowano również nie-
wielki trójkąt niedomykalności w odcinku tylnym głośni (ryc. 2).

U 5 (10%) badanych stwierdzono wzrost amplitudy drgań, ogra-
niczenie fali śluzówkowej (MW), niepełne zwarcie fonacyjne 
głośni w odcinku środkowym i tylnym (ryc. 3).

U 1 (2%) pacjenta zarejestrowano tyłozgięcie nagłośni, nad-
mierne napięcie struktur nadgłośniowych krtani oraz zwar-
cie fonacyjne fałdów przedsionkowych, co utrudniało ocenę 
fałdów głosowych podczas fonacji (ryc. 4).

W grupie kontrolnej drgania fałdów głosowych były regularne, 
symetryczne, synchroniczne z zachowaną prawidłową falą ślu-

zówkową (MW). Rejestrowano pełne, fizjologiczne zwarcie fo-
nacyjne głośni na całej długości szpary podczas fonacji (ryc. 5).

U pacjentów z głosem eufonicznym średnia wartość MPT wy-
niosła 23 s, z dysfonią hiperfunkcjonalną – 5,16 s, z dysfonią 
hipofunkcjonalną – 6,86 s. Średni czas fonacji w głosie przed-
sionkowym rzekomym wynosił 4,98 s (ryc. 6).

Parametryczna analiza akustyczna (z wykorzystaniem opro-
gramowania DiagnoScope Specjalista firmy DiagNova Tech-
nologies) głosu pacjentów z dysfonią psychogenną wykazała 
wzrost parametrów jitter, shimmer oraz NHR w stosunku do 
wartości normatywnych. Średnia wartość parametru jitter 
w dysfonii hiperfunkcjonalnej wynosiła 0,61%, shimmer – 
12,78%, współczynnika NHR – 6,75%. W dysfonii hipofunk-
cjonalnej wartość parametru jitter wynosiła 0,82%, shimmer 
– 9,62%, NHR – 8,44%. Średnia wartość parametru jitter dla 
głosu przedsionkowego była równa 0,93%, shimmer – 16,21%, 
a NHR – 5,56% (tab. I).

Analiza parametryczna głosu pacjentów z dysfonią psycho-
genną (ryc. 9, 11, 13) przedstawia wartości parametrów aku-
stycznych oraz wyznacza te współczynniki, których wartości 

tab. i.  Średnie wartości parametrów jitter, shimmer oraz NHR próbek głosu pacjentów z dysfonią psychogenną oraz głosem eufonicznym.

paraMetr jitter [%] ShiMMer [%] nhr [%]

 ŚreDnia oDchylenie 
StanDarDoWe

 ŚreDnia oDchylenie 
StanDarDoWe

 ŚreDnia oDchylenie 
StanDarDoWe

Głos eufoniczny 0,42 2,33 4,1 11,12 3,4 4,22

Dysfonia 
hiperfunkcjonalna

0,61 4,88 12,78 13,04 6,75 7,89

Dysfonia 
hipofunkcjonalna

0,82 5,38 9,62 12,45 8,44 9,61

Głos przedsionkowy 0,93 6,21 16,21 14,46 5,56 7,01

ryc. 1. Wartości parametrów skali GRBAS dla badanej grupy pacjentów.
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pofunkcjonalną stwierdzono istnienie składowych nieharmo-
nicznych generowanych w regionie głośni w zakresie wyso-
kich częstotliwości. U 1 (2%) pacjenta rejestrowano obecność 
składowych nieharmonicznych w zakresie niskich i wysokich 
częstotliwości. W grupie kontrolnej stwierdzono istnienie 
składowych harmonicznych w zakresie wszystkich poziomów 
częstotliwości formantów oraz niewielką ilość składowych nie-
harmonicznych (ryc. 8). 

przekroczyły poziom normatywny. Rycina 7 przedstawia wy-
nik analizy parametrycznej głosu osoby z głosem eufonicznym.

Analiza spektrograficzna głosu u 44 (88%) chorych z dysfonią 
hiperfunkcjonalną wykazała obok istnienia składowych har-
monicznych, szczególnie w zakresie niskich częstotliwości for-
mantów, istnienie składowych nieharmonicznych w zakresie 
wysokich częstotliwości. U 5 (10%) badanych z dysfonią hi-

ryc. 2. HSDI – dysfonia hiperfunkcjonalna. ryc. 4. HSDI – głos przedsionkowy rzekomy.

ryc. 3. HSDI – dysfonia hipofunkcjonalna. ryc. 5. HSDI – głos eufoniczny.
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dechowego, prawidłowej czynności narządów artykulacyjnych 
i jam rezonacyjnych. Narząd głosu podlega kontroli OUN, co 
podkreśla Husson w teorii neurochronaksji [20]. Zdaniem Beh-
lau i wsp. [6] jakość głosu zależy również od cech psychologicz-
nych oraz uwarunkowań społecznych i zawodowych. Chora 
psychika i osobowość istotnie zaburzają jakość głosu i mowy. 
Psychogennie uwarunkowane zaburzenia głosu o charakterze 
czynnościowym Perello określa mianem Phononeurosis [19]. 
Zdaniem Anderssona i wsp., Bakera, Nemr i wsp., Shalén i wsp. 
[1, 5, 17, 23] patologia w krtani o podłożu psychogennym ma 
charakter zmian czynnościowych, a nie organicznych, co po-

U 42 (84%) pacjentów zarejestrowano zaburzenia oddychania w 
formie płytkiego, szczytowego oddechu (tor obojczykowo-że-
browy), u 7 (14%) tor oddechowy prawidłowy – przeponowo-
-żebrowy, u 1 (2%) tor oddechowy był brzuszny. U wszystkich 
50 (100%) pacjentów z grupy badanej stwierdzono zaburzenia 
koordynacji oddechowo-fonacyjnej. W grupie kontrolnej pra-
widłowy tor oddychania stwierdzono u 27 (90%) osób, zaś u 2 
(7%) badanych obojczykowo-żebrowy tor oddechowy. Jedynie u 
1 (3%) osoby zaobserwowano brzuszny tor oddychania (ryc. 15).

DySkuSja

Głos fizjologiczny – eufoniczny – jest wynikiem sprawnego 
współdziałania wielu narządów. Zależy od prawidłowej wibra-
cji fałdów głosowych, właściwie funkcjonującego narządu od-

ryc. 6.  Jednoczynnikowa analiza wariancji parametru MPT dla pacjentów 
z głosem eufonicznym (A), dysfonią hiperfunkcjonalną (B), dysfonią 
hipofunkcjonalną (C), głosem przedsionkowym (D).

ryc. 7. Analiza parametryczna głosu – głos eufoniczny.

ryc. 8.  Spektrogram wąskopasmowy głoski „a” wypowiadanej w izolacji u osoby z 
głosem eufonicznym.

ryc. 10.  Spektrogram wąskopasmowy głoski „a” wypowiadanej w izolacji u 
pacjenta z dysfonią hiperfunkcjonalną.

ryc. 9.  Analiza parametryczna głosu – dysfonia hiperfunkcjonalna.
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a w postaci nasilonej obecny jest sfinkterowy mechanizm fo-
nacji [20, 28]. Zdaniem Martinsa i wsp. [15] nasilona postać 
dysfonii hiperfunkcjonalnej może powodować powstawanie 
guzków głosowych lub prowadzić do fonacji przedsionkowej, 
co zarejestrowano u 2% badanych pacjentów. Inną postacią 
kliniczną dysfonii o charakterze psychogennym jest dysfonia 
hipofunkcjonalna. Dźwięczny głos jest zachowany w czasie 
kaszlu, śmiechu, płaczu.

Percepcyjna skala GRBAS jest przydatna w ocenie jakości i stop-
nia nasilenia dysfonii. W analizowanej grupie chorych najczę-
ściej stwierdzano istnienie drugiego stopnia nasilenia chrypki 
– G–2 (mierna chrypka) u 26 (52%) pacjentów. Głos normalny 
G–0 zarejestrowano u 2 pacjentów, co stanowiło 4% osób ba-
danych. Głos napięty, klasyfikowany jako S–2 w skali GRBAS, 
występował w analizowanej grupie najczęściej, bo aż w 94%, co 
świadczy o istnieniu dysfonii hiperfunkcjonalnej. Głos klasyfiko-
wany jako B–1 oraz A–1 stwierdzono tylko u 6% i 8% badanych.

W ocenie ruchomości fałdów głosowych szczególnie przydat-
ne są techniki wizualizacyjne [8, 16]. Najbardziej precyzyjnym 
narzędziem diagnostycznym jest technika szybkiego filmu w 

twierdzają wyniki badań w analizowanej grupie chorych. An-
dersson i wsp., Baker, Behlau i wsp. [1, 5, 6] twierdzą, iż częstą 
przyczyną fononeuroz są konflikty rodzinne lub zawodowe. W 
badanej grupie chorych przewagę stanowiły kobiety, których 
średnia wieku wynosiła 44 lata, czyli w okresie największej 
aktywności zawodowej. Podobne wyniki przedstawił Baker w 
grupie osób pracujących głosem zawodowo [4]. Według Roya 
i wsp. [21] osoby z psychogennymi zaburzeniami głosu są za-
mknięte w sobie, podatne i silnie reagujące na stres, wyobco-
wane i nieszczęśliwe w odróżnieniu od pacjentów z guzkami 
głosowymi, którzy są społecznie dominujący, agresywni i im-
pulsywni. W badanej grupie 60% osób leczyło się z powodu 
nerwicy, 12% z powodu depresji, a pozostali zgłaszali istnienie 
konfliktów rodzinnych i społecznych. Najczęściej spotykaną 
postacią kliniczną dysfonii psychogennej jest postać hiper-
funkcjonalna. Dysfonia hiperfunkcjonalna w piśmiennictwie 
jest także nazywana dysfonią napięcia mięśniowego – Musc-
le Tension Dysphonia (MTD) [6, 12, 14]. Charakteryzuje się 
głosem ochrypniętym z domieszką szorstkości, o charakterze 
partym, tworzonym z napięciem, co obrazują wyniki uzyska-
ne w analizowanej grupie z wykorzystaniem skali GRBAS. W 
endoskopii obserwuje się objaw nadgłośniowej hiperfunkcji, 

ryc. 12.  Spektrogram wąskopasmowy głoski „a” wypowiadanej w izolacji u 
pacjenta z dysfonią hipofunkcjonalną.

ryc. 14.  Spektrogram wąskopasmowy głoski „a” wypowiadanej w izolacji u 
pacjenta z głosem przedsionkowym.

ryc. 11.  Analiza parametryczna głosu – dysfonia hipofunkcjonalna. ryc. 13.  Analiza parametryczna głosu – głos przedsionkowy.
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co potwierdziło istnienie dysfonii hiperfunkcjonalnej zdiagno-
zowanej techniką wizualizacyjną (HSDI). 

Ważnym parametrem aerodynamicznym głosu, który nie powi-
nien być pominięty, jest maksymalny czas fonacji (MPT) określa-
jący czas fonacji samogłoski „a” podczas pełnego wydechu [28]. 
Jest to badanie proste, szybkie do wykonania i nieinwazyjne dla 
pacjenta. W analizowanym materiale stwierdzono istotne staty-
stycznie skrócenie MPT we wszystkich zdiagnozowanych posta-
ciach klinicznych dysfonii psychogennych. W grupie kontrolnej 
średnia wartość MPT wynosiła 23 s i była zbliżona do normy.

Tematem wielu publikacji naukowych jest wykorzystanie ba-
dania akustycznego głosu w diagnostyce postaci klinicznej 
dysfonii psychogennej. Najczęściej stosowana jest analiza pa-
rametryczna obrazująca procentowe zmiany częstotliwości 
podstawowej F0 w dwóch okresach (jitter), zmiany amplitudy 
z okresu na okres (shimmer), obecność komponentu szumo-
wego w badanym głosie Harmonic-To-Noise Ratio (HNR). 
Teixeira i wsp. [26] analizowali wartości wyżej wymienionych 
parametrów w głoskach izolowanych w dysfonii psychogen-
nej, uważając tę metodę za przydatną diagnostycznie. Sudhir 
i wsp. [25] wykorzystali oprogramowanie Vaghmi do analizy 
akustycznej głosu celem określenia częstotliwości podstawowej 
F0 oraz maksymalnego czasu fonacji (MPT). Stwierdzili istot-
ne skrócenie wartości MPT do średniej wartości 4 s w grupie 
pacjentów z dysfonią psychogenną. 

W analizowanej grupie pacjentów rejestrowano patologiczne 
wartości parametrów jitter, shimmer, a szczególnie istotne róż-
nice w zakresie parametru NHR u pacjentów z cechami dys-
fonii hipofunkcjonalnej. Uzyskane wyniki potwierdziła anali-
za spektrograficzna wąskopasmowa, gdzie w grupie chorych 
z cechami dysfonii hipofunkcjonalnej rejestrowano obecność 
licznych składowych nieharmonicznych w zakresie wysokich 
częstotliwości formantów – komponent szumowy generowany 
w regionie głośni, co świadczy o braku pełnego zwarcia fona-
cyjnego głośni. Obecność komponentu szumowego w regionie 
głośni u pacjentów z cechami dysfonii hipofunkcjonalnej ko-
relowała z wyraźnym przekroczeniem wartości normatywnej 
parametru NHR, co potwierdzało istnienie szpary w obszarze 
głośni u tych pacjentów.

Szybka i trafna diagnostyka postaci klinicznej dysfonii psycho-
gennej umożliwia wdrożenie adekwatnej terapii. Bader i Schick 
[3] podkreślają, że pacjenci z dysfonią psychogenną często nie-
potrzebnie są leczeni antybiotykami, co opóźnia diagnostykę.

Zdaniem Mathiesona i wsp. [14] zwiększone napięcie mięśnio-
we struktur krtani i szyi może być głównym symptomem psy-
chogennych zaburzeń głosu i powodować dolegliwości bólowe 

sekwencji cyfrowej – High Speed Digital Imaging (HSDI), po-
zwalająca na obrazowanie rzeczywistych drgań fałdów głoso-
wych [10, 11, 18, 24, 29].

Analiza morfologii fali śluzówkowej – Mucosal Wave (MW) 
– pozwala na obiektywne różnicowanie klinicznej postaci dys-
fonii czynnościowej na postać hiper- i hipofunkcjonalną. Wy-
korzystanie tej unikatowej techniki pozwoliło na rozpoznanie 
postaci hiperfunkcjonalnej u 88%, a hipofunkcjonalnej u 10% 
badanych pacjentów. Fonację przedsionkową zarejestrowano 
u 2% diagnozowanych. Szczególną postacią zaburzeń czynno-
ściowych głosu jest dysfonia spastyczna [19]. Przyczyną tej pa-
tologii są zaburzenia neurologiczne w zakresie dróg piramido-
wych lub zmiany psychogenne [20]. W analizowanej grupie nie 
stwierdzono istnienia dysfonii spastycznej. Najcięższą postacią 
dysfonii psychogennej jest afonia psychogenna charakteryzu-
jąca się brakiem dźwięcznego głosu bez zmian organicznych 
w krtani. W badaniu krtani nie stwierdza się zmian struktu-
ralnych, cech zapalnych ani objawów urazowych. Zachowane 
są funkcje oddechowa i obronna krtani, natomiast przy two-
rzeniu szeptu rejestruje się brak zwarcia fonacyjnego głośni 
na całej długości [2, 7, 13]. 

W grupie diagnozowanych pacjentów nie stwierdzono istnie-
nia afonii psychogennej. Według Manieckiej-Aleksandrowicz 
i wsp. [13] w badaniu laryngologicznym w afonii psychogennej 
istotna jest ocena napięcia i ruchomości podniebienia mięk-
kiego, języka, odruchu podniebienno-gardłowego i sprawno-
ści połykania. W analizowanym materiale u 96% pacjentów 
zarejestrowano wzrost napięcia mięśni gardła środkowego i 
dolnego oraz narządów artykulacyjnych. W dysfonii psycho-
gennej w badaniu krtani nie rejestruje się objawów zapalnych 
czy urazowych, a funkcje obronna i oddechowa krtani są nie-
zaburzone. W analizowanej grupie chorych u 88% stwierdzo-
no żywą mimikę, nadmierne napięcie mięśni szyi, nasilenie 
odruchu podniebienno-gardłowego oraz tyłozgięcie nagłośni, 

ryc. 15.  Porównanie toru oddechowego u pacjentów z dysfonią psychogenną 
i z głosem eufonicznym.
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Dysfonia psychogenna dotyczy najczęściej kobiet w okresie naj-
większej aktywności zawodowej. Najczęstszą postacią kliniczną 
dysfonii psychogennej jest dysfonia czynnościowa hiperfunk-
cjonalna, rzadziej hipofunkcjonalna lub głos przedsionkowy 
rzekomy. HSDI pozwala na ocenę rzeczywistych drgań fałdów 
głosowych i obiektywne różnicowanie postaci klinicznej dys-
fonii czynnościowej hiperfunkcjonalnej i hipofunkcjonalnej.

Analiza akustyczna głosu obiektywnie potwierdza obecność 
składowych nieharmonicznych generowanych w regionie gło-
śni (komponent szumowy) w dysfonii hipofunkcjonalnej. Nie-
prawidłowy sposób i tor oddychania powodują istotne skró-
cenie maksymalnego czasu fonacji, zaburzają koordynację 
oddechowo-fonacyjno-artykulacyjną, co wpływa na pogor-
szenie jakości głosu. 

podczas fonacji. Często terapia głosowa lub masaż wibracyjny 
są mało skuteczne. Wówczas zdaniem autora należy zastosować 
terapię manualną, która jest szczególnie przydatna w leczeniu 
dysfonii czynnościowej hiperfunkcjonalnej, co potwierdzono 
analizą akustyczną głosu [14]. 

Historyczne leczenie dysfonii czynnościowej obejmowało sto-
sowanie „pobudzających” aerozoli na fałdy głosowe, doustne 
podanie chininy, arszeniku czy strychniny. Nowoczesna forma 
leczenia to terapia głosu i techniki relaksacyjne [27].

Współczesne leczenie dysfonii psychogennej wymaga wielo-
specjalistycznego podejścia z uwzględnieniem leczenia przy-
czynowego, farmakologicznego, psychoterapii, rehabilitacji 
głosu i fizjoterapii [4, 9, 22, 25]. Zdaniem Martinsa i wsp. [15] 
leczenie interdyscyplinarne postaci dysfonii psychogennych 
jest kluczem do sukcesu. 
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