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STRESZCZENIE:    Wstęp: Celem pracy jest ocena przydatności metody szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej – High-Speed Digital Ima-
ging (HSDI) w diagnostyce dysfonii organicznych w postaci zmian obrzękowo-przerostowych błony śluzowej fałdów 
głosowych potwierdzonych ultramorfologicznie metodą mikroskopii elektronowej transmisyjnej – Transmission 
Electron Microscopy (TEM) u pacjentów zawodowo pracujących głosem.

  Materiał i metody: Badaniem objęto grupę 30 chorych zawodowo pracujących głosem ze zmianami obrzękowo-prze-
rostowymi błony śluzowej fałdów głosowych. Parametry drgań fałdów głosowych oceniano z zastosowaniem techni-
ki szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej z wykorzystaniem cyfrowej kamery HS, HRES Endocam Richard Wolf GmbH. 
Rejestrowano obraz fałdów głosowych z szybkością 4000 klatek na sekundę. Materiał pooperacyjny krtani był przygo-
towany w rutynowy sposób i oglądano go pod mikroskopem elektronowym transmisyjnym OPTON 900 – PC.

  Wyniki: Technika szybkiego filmu – HSDI pozwala na ocenę rzeczywistej wibracji fałdów głosowych i określenie wielu para-
metrów. Wyniki uzyskane techniką TEM w materiale pooperacyjnym wykazały destrukcję komórek nabłonka, z nasilonym 
zwyrodnieniem wodniczkowym i poszerzeniem przestrzeni międzykomórkowych oraz dużą liczbę naczyń krwionośnych w 
podścielisku, co przemawiało za obecnością zmian obrzękowo-przerostowych błony śluzowej fałdów głosowych.

  Dyskusja: Uzyskane wyniki oceny ultrastrukturalnej potwierdzają szczególną przydatność metody szybkiego filmu w 
sekwencji cyfrowej (HSDI) w diagnostyce dysfonii organicznej w postaci zmian obrzękowo-przerostowych.
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ABSTRACT:   Introduction. The aim of the study was to evaluate the usefulness of high-speed digital imaging (HSDI) in the diag-
nosis of organic dysphonia in the form of oedematous-hypertrophic changes of the vocal fold mucosa, confirmed on 
transmission electron microscopy (TEM), in people using voice occupationally.

Wkład autorów:
A – Projekt badań
B – Zbieranie danych
C – Analiza statystyczna
D – Interpretacja danych
E – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy



21OTOLARYNGOL POL 2017; 71 (4): 20-25

artykuł oryginalny / original article

WSTĘP 

Jakość głosu zależy od prawidłowej wibracji fałdów głosowych, 
która wynika z fizjologicznej, warstwowej budowy błony śluzowej 
krtani. Zmiany morfologiczne w zakresie nabłonka, błony pod-
stawnej czy części powierzchownej blaszki właściwej zaburzają 
prawidłową wibrację fałdów głosowych, co powoduje powstanie 
dysfonii. W diagnostyce postaci klinicznej szczególną przydat-
ność mają techniki wizualizacyjne, pozwalające na rejestrację 
wielu parametrów potwierdzających stopień nasilenia zaburzeń 
jakości głosu [4, 11, 16, 21, 22, 24, 25]. Jedną z najnowocześniej-
szych technik jest unikatowa metoda szybkiego filmu w sekwen-
cji cyfrowej (High-Speed Digital Imaging – HSDI) szczególnie 
przydatna w diagnostyce postaci klinicznej dysfonii [16, 21, 22].

Celem pracy jest ocena przydatności metody szybkiego filmu 
w sekwencji cyfrowej HSDI w diagnostyce zmian obrzękowo-
-przerostowych błony śluzowej fałdów głosowych, potwier-
dzonych ultramorfologicznie metodą mikroskopii elektrono-
wej transmisyjnej (Transmission Electron Microscopy; TEM) 
w grupie osób zawodowo pracujących głosem.

MATERIAŁ I METODY

Badaniem objęto grupę 30 chorych diagnozowanych w Porad-
ni Foniatrycznej Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Bia-
łymstoku oraz w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logo-
pedii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i leczonych 
operacyjne w Klinice Otolaryngologii UMB z powodu zmian 
obrzękowo-przerostowych błony śluzowej fałdów głosowych.

W grupie znajdowały się 23 kobiety (77%) i 7 mężczyzn (33%) 
w wieku od 37 do 52 lat (średnia wieku 47 lat). Były to oso-
by zawodowo pracujące głosem, niepalące, bez cech choroby 
refluksowej i przewlekłego stanu zapalenia górnych dróg od-
dechowych. 

Grupę porównawczą stanowiło 15 osób z głosem eufonicz-
nym, diagnozowanych w Poradni Foniatrycznej USK oraz 
w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Logopedii UMB. 
W grupie było 12 kobiet (80%) i 3 (20%) mężczyzn w wieku 
od 34 do 50 lat (średnia wieku 44 lata). Były to osoby niepa-
lące, bez refluksu przełykowo-gardłowego i bez obciążenia 
zawodowego głosu.

Przed operacyjnym usunięciem zmian obrzękowo-przerosto-
wych przeprowadzono analizę drgań fałdów głosowych z za-
stosowaniem techniki szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej 
HSDI, stosując cyfrową kamerę HS z systemem HRES Endocam 
5562 Richard Wolf GmbH. W nagraniu stosowano endoskop 
sztywny z optyką 90 stopni, tej samej firmy. Badano wibrację 
fałdów głosowych podczas fonacji samogłoski „e”, rejestru-
jąc obraz z prędkością 4000 klatek na sekundę. Czas nagrania 
wynosił 2 sekundy, film odtwarzano z prędkością 15 klatek 
na sekundę, co umożliwiło ocenę wibracji fałdów głosowych 
w zwolnionym tempie przez ponad 8 minut. 

Materiał do badań ultramorfologicznych analizowany w gru-
pie kontrolnej pochodził z autopsji od osób w takim samym 
przedziale wiekowym jak w grupie kontrolnej. Część mate-
riału  do badania ultramorfologicznego pochodziła od pa-
cjentów, w tym samym wieku co pacjenci z grupy kontrolnej, 
u których zdiagnozowano nowotwór krtani o lokalizacji w ob-
rębie zachyłków gruszkowatych, przy niezmienionych fałdach 
głosowych. Powyższa lokalizacja zmiany nowotworowej była 
wskazaniem do całkowitego usunięcia krtani wraz z niezmie-
nionymi fałdami głosowymi. Powyższy materiał pooperacyj-
ny był przedmiotem oceny ultramorfologicznej, której wyniki 
przedstawiono w pracy. 

Materiał pooperacyjny oceniano techniką mikroskopii elek-
tronowej transmisyjnej – TEM. Wyniki utrwalano w 2,5% al-
dehydzie glutanowym i 1% OsO4 i zatapiano w Eponie 812. 
Materiał krojono na ultracienkie skrawki ultramikrotomem 

  Material and methods. The group consisted of 30 patients with oedematous-hypertrophic changes of the vocal fold 
mucosa who used voice occupationally. Parameters of vocal fold vibrations were evaluated using HSDI with a digital 
HS camera (HRES Endocam Richard Wolf GmbH). The image of vocal folds was recorded at a rate of 4000 frames per 
second. Postoperative material of the larynx was prepared in a routine way and assessed under a transmission elec-
tron microscope (OPTON 900–PC).

  Results. HSDI assesses real vibrations of the vocal folds and outputs numerous parameters. TEM of postoperative la-
ryngeal material showed destruction of epithelial cells with severe vacuolar degeneration, enlargement of intercellu-
lar spaces, and numerous blood vessels in the stroma, indicating oedematous-hypertrophic changes.

  Discussion. The ultrastructural assessment confirmed particular usefulness of HSDI in the diagnosis of organic dys-
phonia in the form of oedematous-hypertrophic changes.

KEYWORDS:  high-speed digital imaging, oedematous-hypertrophic changes, vocal fold mucosa, larynx
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firmy Reichert Ultracuts, kontrastowano octanem uranylu oraz 
cytrynianem ołowiu i oglądano pod mikroskopem elektrono-
wym transmisyjnym OPTON 900 PC, uzyskując powiększe-
nie 3000- i 4400-krotne.  

Analizowano subiektywne parametry wibracji fałdów głoso-
wych, oceniając falę śluzówkową, zwarcie fonacyjne głośni, 
symetrię i amplitudę. W ocenie fali śluzówkowej zastosowa-
no 6-stopniową skalę wg Shawa i Deliyski’ego [24] dla prawego 
i lewego fałdu głosowego. 

Skala oceny:
0 –brak MW
1 – wyraźne ograniczenie MW
2 – średnie ograniczenie MW
3 – obecność fizjologicznej MW
4 – średnie zwiększenie MW
5 – wyraźne zwiększenie MW. 

Różnica w zakresie prawego i lewego fałdu wynosząca 1 pkt 
świadczy o łagodnej asymetrii; różnica 2 pkt – o średniej asy-
metrii; 3 pkt – o poważnej asymetrii; ≥4 pkt – o głębokiej asy-
metrii [24].

Zwarcie fonacyjne głośni – glottal closure types (GTs) – oce-
niano w oparciu o klasyfikację przyjętą przez Committee on 
Phoniatrics of the European Laryngological Society (ELS) [11], 
klasyfikując jako typ:

• prostokątny 
• klepsydrowaty 
• trójkątny 
• kształt litery „V” 
• środkowy 

Zwarcie fonacyjne głośni w ocenie obiektywnej badano, anali-
zując wartości współczynnika otwarcia głośni w części przed-
niej, środkowej i tylnej oraz na całej długości głośni. 

WYNIKI

W grupie 30 pacjentów z zaburzeniami jakości głosu z powodu 
zmian obrzękowo-przerostowych błony śluzowej fałdów głoso-
wych obserwowano zaburzenie wibracji obu fałdów głosowych.

Ryc. 1. Wyniki analizy asymetrii fali śluzówkowej w badanej grupie chorych.

Ryc. 2.  A – Błona śluzowa fałdu głosowego pacjenta z grupy kontrolnej, TEM 
3000x. Błona podstawna nabłonka cienka, wykazuje pofałdowany przebieg, 
otaczając komórki przypodstawne nabłonka. 
B – Błona śluzowa fałdu głosowego u pacjentki z grupy kontrolnej, TEM 
3000x. Komórki nabłonka bez istotnych zmian ultrastrukturalnych z 
zachowanymi przestrzeniami międzykomórkowymi. 
C – Błona śluzowa fałdu głosowego u pacjenta z grupy kontrolnej, TEM 
3000x. Komórki nabłonka z wyraźnymi jądrami komórkowymi, bez cech 
destrukcji z zachowanymi przestrzeniami międzykomórkowymi.  
D – Błona śluzowa z okolicy kieszonki krtaniowej, TEM 3000x. Widoczne 
komórki nabłonka wielorzędowego migawkowego bez cech destrukcji, z 
zachowaniem fizjologicznych przestrzeni międzykomórkowych i wyraźnym 
jądrem komórkowym.
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W grupie chorych ze zmianami obrzękowo-przerostowymi błony 
śluzowej fałdów głosowych rejestrowano poszerzenie przestrze-
ni międzykomórkowych i nasilenie destrukcji komórek nabłonka 
z wyraźnym zwyrodnieniem wodniczkowym i stanem zapalnym. 
W obrębie nabłonka i pod nabłonkiem obserwowano liczne fibro-
blasty z poszerzeniem kanałów szorstkiej sieci śródplazmatycznej 
i liczne włókienka kolagenowe w podścielisku. Błona podstawna 
miała mniej pofałdowany przebieg niż w grupie kontrolnej (ryc.3).

DYSKUSJA 

W procesie tworzenia głosu eufonicznego istotną rolę odgrywają 
wibrujące fałdy głosowe [19, 20]. Prawidłowe drgania są warun-
kowane zachowaniem niezaburzonej, warstwowej budowy bło-
ny śluzowej fałdów głosowych [14, 16]. Zachowanie warstwowej 
budowy fałdów głosowych gwarantuje z kolei występowanie fi-
zjologicznej fali śluzówkowej [14]. Adekwatna ocena morfologii 
fali śluzówkowej i jej parametrów dostarcza informacji o struk-
turze fałdów i obejmujących je patologii organicznych czy wy-
stępujących zaburzeń czynnościowych [5, 11, 15]. W ocenie wi-

U większości pacjentów obserwowano asymetrię drgań fałdów 
głosowych z zaburzeniem fali śluzówkowej błony śluzowej. 

U 10 pacjentów (33,3%) zarejestrowano asymetrię fali śluzów-
kowej – według Shawa i Deliyski’ego [24] – jako asymetrię śred-
nią (2 pkt różnicy), u 6 (20%) jako łagodną (1 pkt różnicy), u 3 
(10%) jako poważną, u jednego (3,33%) jako głęboką (ryc. 1).

U 15 chorych (50%) przy zastosowanych technikach wizuali-
zacji zarejestrowano wyraźny wzrost amplitudy drgań z obu-
stronnym ograniczeniem fali śluzówkowej. U pacjentów ze 
zmianami przerostowo-obrzękowymi fałdów głosowych tech-
niką HSDI wykazano średnie ograniczenie MW u 15 (50%), 
średnie zwiększenie u 3 (10%) oraz wyraźne zwiększenie u 2 
(7%) pacjentów. U 10 pacjentów (33%) zarejestrowano obec-
ność fizjologicznej MW. 

U 15 chorych (50%) dodatkowo zarejestrowano występowanie 
patologicznej fazy zwarcia fonacyjnego głośni w odcinku tyl-
nym w postaci trójkątnej (typ C) w klasyfikacji typu zamknię-
cia głośni wg ELS. U tych chorych wartość współczynnika 
otwarcia (OQ) wynosiła średnio 0,98 w odcinku tylnym oraz 
1 dla całej głośni. 

U 3 pacjentów (43%) obserwowano patologiczną fazę zwarcia 
głośni w postaci klepsydry (typ B) wg klasyfikacji ELS. Średnia 
wartość współczynnika otwarcia w odcinku przednim wyno-
siła 0,83, a w odcinku tylnym – 0,96. Dla całej długości głośni 
średnia wartość współczynnika wynosiła 1.

A u 2 pacjentów (7%) zaobserwowano patologiczny typ zwar-
cia fonacyjnego środkowy (typ E). Średnia wartość współczyn-
nika otwarcia w odcinku przednim wynosiła 0,31, w odcinku 
środkowym – 0,93, a w odcinku tylnym – 0,37 Dla całej długo-
ści głośni średnia wartość współczynnika wynosiła 1.U 10 pa-
cjentów rejestrowano fizjologiczne zwarcie fonacyjne. Średnia 
wartość współczynnika otwarcia w odcinku przednim, środ-
kowym i tylnym wynosiła 0,25. 

W grupie kontrolnej 15 osób z głosem eufonicznym, fala ślu-
zówkowa była klasyfikowana jako 3 stopień w skali Shawa 
i Deliyski’ego [24]. Faza zwarcia fonacyjnego głośni była fizjo-
logiczna na całej długości głośni. Współczynnik otwarcia w tej 
grupie wynosił średnio 0,64.

W grupie kontrolnej rejestrowano nabłonek wielowarstwowy 
płaski bez cech rogowacenia z pofałdowaniem błony podstaw-
nej pod nabłonkiem, obecność naczyń krwionośnych z multi-
plikacjami błony podstawnej i licznymi wypustkami perycy-
tów, włókienka elastyczne i nieliczne włókienka kolagenowe 
w podścielisku (ryc. 2).

Ryc. 3.  A – Błona śluzowa fałdu głosowego u pacjentki ze zmianami obrzękowo-
przerostowymi, TEM 4400x. Cechy destrukcji komórek nabłonka z 
nasilonym zwyrodnieniem wodniczkowym. 
B – Błona śluzowa fałdu głosowego u pacjentki ze zmianami obrzękowo-
przerostowymi, TEM 4400x. W podścielisku dużo włókienek kolagenowych, 
naczynie krwionośne z multiplikacją błony podstawnej. 
C – Błona śluzowa fałdu głosowego u pacjentki ze zmianami obrzękowo-
przerostowymi, TEM 3000x. Fibroblasty z cechami zwyrodnienia 
wodniczkowego, liczne naczynia krwionośne, błona podstawna wykazywała 
mniej pofałdowany przebieg.
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fonacyjny głośni. U chorych ze zmianami obrzękowo-przerosto-
wymi obserwowano niedowład fonacyjny klasyfikowany jako typ 
C lub – rzadziej – jako B wg ELS [6]. Powyższą klasyfikację po-
twierdzały wyniki współczynnika otwarcia głośni, wskazujące na 
niepełne jej zwarcie w odcinku tylnym oraz przednim i tylnym. 
Porównanie wibracji prawego i lewego fałdu głosowego w grupie 
badanej wskazywało na istnienie asymetryczności i aperiodycz-
ności drgań u większości diagnozowanych pacjentów. Zmiany 
ultramorfologiczne dotyczące błony śluzowej fałdów głosowych 
zaburzają ich fizjologiczną wibrację, powodując asymetryczność 
i asynchroniczność drgań. Zmianie ulegają również parametry 
oceny morfologii fali śluzówkowej stwierdzane techniką szyb-
kiego filmu w sekwencji cyfrowej HSDI, szczególnie przydatną 
w diagnostyce postaci organicznych dysfonii. Technika ta jest 
również stosowana w ocenie niedowładu fonacyjnego głośni, 
często współistniejącego ze zmianami obrzękowo-przerostowy-
mi krtani. Zdaniem Larssona i wsp. [17] w diagnostyce patologii 
głosu i ocenie wibracji fałdów głosowych szczególnie przydat-
na są: technika szybkiego filmu (HSDI), kimografia oraz analiza 
akustyczna głosu, które gwarantują adekwatną i kompleksową 
diagnostykę postaci dysfonii.

Postać obrzękowo-przerostowa dysfonii organicznej jest spowo-
dowana zmianami morfologicznymi w obrębie nabłonka błony 
podstawnej oraz części powierzchownej blaszki właściwej błony 
śluzowej fałdów głosowych. Ultramorfologiczne zmiany z posze-
rzeniem przestrzeni międzykomórkowych, destrukcją komórek 
nabłonka z cechami zwyrodnienia wodniczkowego fibroblastów, 
wzrostem ich liczby oraz wzrostem włókienek kolagenowych za-
burzają prawidłową wibrację fałdów głosowych, powodując po-
wstanie dysfonii o charakterze organicznym. Zmiany ultramorfolo-
giczne w obrębie komórek nabłonka i podścieliska błony śluzowej 
fałdów głosowych zaburzają falę śluzówkową, powodując asyme-
trię drgań fałdów głosowych, która jest przyczyną obniżenia jako-
ści głosu. Technika szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej (HSDI) 
umożliwia analizę rzeczywistych drgań fałdów głosowych kadr 
po kadrze, parametryzując falę śluzówkową i zwarcie fonacyjne 
głośni. Technika szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej (HSDI) 
pozwala na stwierdzenie asymetrii fali śluzówkowej występują-
cej w postaci niedowładu fonacyjnego głośni i zmian obrzękowo-
-przerostowych błony śluzowej fałdów głosowych.

bracji fałdów głosowych przydatne są techniki wizualizacyjne, do 
których zalicza się stroboskopię [12, 13] oraz High-Speed Vide-
oendoskopy (HSV) Kymography, Digital Kymography [4], High 
Speed Glottography [23], High-Speed Digital Imaging (HSDI) [4, 
5, 11, 16, 26] czy High-Speed Digital Videoendoscopy [8]. Zda-
niem Hertegård [8] High-Speed Videoendoscopy jest przydatna 
w diagnostyce patologii głosu związanej z nieregularną wibracją 
fałdów głosowych, w głosach przedsionkowych, głosach szko-
lonych (artystycznych) czy fonacji osób laryngektomowanych. 
W ocenie symetryczności wibracji fałdów głosowych szczególne 
znaczenie ma kymografia [4]. Wielu autorów docenia szczegól-
ną przydatność techniki szybkiego filmu w sekwencji cyfrowej 
(HSDI) w diagnostyce patologii krtani [1, 21, 22, 25]. Technika ta 
pozwala na ocenę rzeczywistej wibracji fałdów głosowych kadr po 
kadrze, parametryzując ocenę fali śluzówkowej [24]. Fala śluzów-
kowa jest wykładnikiem zmian zachodzących w krtani i bardzo 
ważnym parametrem wykorzystywanym w diagnostyce postaci 
dysfonii [16]. Zależy ona od struktury fałdu głosowego, a jej za-
burzenia są wynikiem zmian w warstwowości fałdu głosowego 
[1, 2, 9, 16, 18]. Zmiany w obrębie fałdów głosowych o charakte-
rze obrzękowo-przerostowym są spowodowane poszerzeniem 
przestrzeni międzykomórkowych oraz destrukcją komórek na-
błonka z cechami nasilonego zwyrodnienia wodniczkowego. Po-
nadto w badanej grupie pacjentów rejestrowano liczne fibroblasty 
z poszerzeniem kanałów szorstkiej sieci śródplazmatycznej oraz 
liczne włókienka kolagenowe w podścielisku. W obrębie komó-
rek nabłonka i pod nabłonkiem rejestrowano cechy zapalenia. 
Błona podstawna nabłonka wykazywała zdecydowanie mniej 
pofałdowany przebieg. Podobny obraz morfologiczny rejestro-
wał Bodley [3] i Frenzel [7]. W grupie porównawczej obserwo-
wano niezmienione komórki nabłonka spoczywające na błonie 
podstawnej wykazującej pofałdowany przebieg, liczne naczynia 
krwionośne z obecnością pericytów oraz nieliczne włókna kola-
genowe i elastyczne w podścielisku. Podobny obraz ultramorfolo-
giczny opisywał Hirano [10]. Zmiany ultramorfologiczne w obrę-
bie nabłonka i podścieliska – stwierdzane techniką mikroskopii 
elektronowej transmisyjnej (TEM) w grupie chorych ze zmia-
nami obrzękowo-przerostowymi krtani – zaburzały prawidło-
wą wibrację fałdów głosowych, co potwierdzono wykorzystując 
technikę HSDI. W badanej grupie pacjentów obserwowano ape-
riodyczność i asymetrię drgań fałdów głosowych oraz niedowład 
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