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Summary
Introduction. This work aimed at assessing effects of surgical treatment and post-operative rehabilitation of chronic hyper-
trophic laryngitis by videolaryngostroboscopy and the GRBAS scale. Material and methods. The examinations were carried 
on 50 patients of both sex, including 16 women (32.0%) and 34 men (68.0%) at the age of 19-66, surgically treated due to 
oedema hypertrophic lesions in the larynx. The voice was assessed by the perceptive GRBAS scale, a subjective voice self-as-
sessment questionnaire, and through pre- and post-therapy videolaryngostroboscopic tests, which were also conducted after 
phoniatric rehabilitation (30 days after the operation). Physical therapy (iontotherapy with hydrocortisone and 1% solution 
of CaCl2) and respiratory and phonatory exercises were introduced in the rehabilitation. Results. The GRBAS scale indicated 
that the patients with the Reincke’s oedema and vocal fold polyp showed greater voice improvement after the therapy and 
rehabilitation than those with chronic hypertrophic laryngitis. Contrary to the assessment carried out before the surgical 
procedure, the hoarseness level, rough voice, breathing voice, weak voice and tense voice mainly ranged between 0 and 1 
scale. In stroboscopy a correct marginal shift and occlusion of the glottis were noticed in each case after eliminating lesions 
like Reincke’s oedema and vocal fold polyp (merely in 6.0% we found a disorder in the marginal shift). In the above patients 
their voice formation was unrestrained, 69.0% and 75.0% respectively, mid-location of the voice was normal in 92.0% and 
88.0%, normal phonation time in 85.0% and 94.0%, and accurate voice setting in 77.0% and 75.0%. In stroboscopy the worst 
results of the voice assessment were obtained in the laryngeal papilloma patient. Conclusions. The videolaryngostroboscopy 
seems a perfect diagnostic method in larynx diseases, both in qualifying patients for a surgical treatment and monitoring 
effects of the treatment and post-operative rehabilitation. 
H a s ł a  i n d e k s o w e :  przewlekłe przerostowe zapalenie krtani, badanie wideolaryngostroboskopowe
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WPROWADZENIE

Stany przedrakowe krtani, a zwłaszcza przewlekłe 
przerostowe zapalenia błony śluzowej z przerostem 
nabłonka i towarzyszącą dysplazją, mimo że są dobrze 
poznane, to wciąż sprawiają duże trudności diagno-
styczne, zarówno klinicyście, jak i patomorfologowi. 
Często zmuszają klinicystów do podejmowania trud-
nych decyzji, dotyczących planowanego leczenia.

Duże znaczenie w powstawaniu nawrotów, a tym 
samym potencjalnej możliwości przemiany nowotwo-

rowej przewlekłego przerostowego zapalenia krtani, 
ma ich etiologia. Nawet po skutecznym i radykalnym 
usunięciu zmian utrzymywanie się nadal czynnika 
wywołującego, bez względu na jego naturę, powoduje 
odrost w obrębie dotychczas nie zmienionej błony ślu-
zowej. Krtań jest narządem bardzo narażonym, z racji 
swej czynności, na działanie czynników szkodliwych, 
związanych zarówno z warunkami życia, jak i pracy. 
Osoby chorujące na przewlekły przerostowy nieżyt 
krtani, stanowią dość dużą grupę chorych. Patomecha-
nizm tych schorzeń jest najczęściej złożony, między 
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innymi powiązany z pewnymi egzogennymi czynnika-
mi szkodliwymi o charakterze ekspozycji zawodowej 
i środowiskowej. Istotną również rolę w powstawaniu 
tych schorzeń odgrywa spalany tytoń i spożywany 
wysokoprocentowy alkohol. Należy sądzić, że opraco-
wanie skojarzonego programu leczenia operacyjnego 
i balneoklimatycznego oraz potwierdzenie jego kli-
nicznej wartości w odniesieniu do wyżej wymienionej 
grupy schorzeń, pozwoliłoby na znaczne poprawienie 
bezpośrednich i odległych wyników leczenia. 

Wideolaryngoskopia jest nowoczesną i przydatną 
metodą badania krtani przy kwalifi kacji chorych do 
leczenia operacyjnego oraz przy ocenie efektów leczenia 
i rehabilitacji pooperacyjnej [8, 12, 15]. Głos dorosłych 
ma częstotliwość podstawową około 90–250 Hz, gdzie 
średnia wibracja fałdów głosowych wynosi 90–250 razy 
na sekundę [1, 11]. Jest niemożliwe, aby oko ludzkie 
zobaczyło te poszczególne drgania. Jak podaje prawo 
Talbota siatkówka wychwytuje tylko obrazy z częstością 
pięć na sekundę [4].

Technika wideostroboskopii umożliwia rejestra-
cję wszystkich badań, co ma niebagatelne znaczenie, 
zwłaszcza przy długotrwałym monitorowaniu chorych. 
Stroboskopia łącznie z elektromiografi ą może odgrywać 
rolę w ocenie stanu nerwowo-mięśniowego porażonego 
fałdu głosowego poprzez określenie jego napięcia pod-
czas drgania. W ostatnich latach znacznie ulepszono 
technikę badania stroboskopowego, przede wszystkim 
dzięki wprowadzeniu laryngomikrostroboskopii i te-
lemikrostroboskopii [10,12]. Ostatnim osiągnięciem 
w stroboskopii jest wideostroboskopia, umożliwiająca 
rejestrację obrazu drgań fałdów głosowych na taśmie 
wideo. Metoda ta jest dość kosztowna, ale umożliwia 
dokładniejszą diagnostykę, doskonałą dokumentację, 
ocenę dynamiki zmian w obrębie fałdów głosowych 
po leczeniu foniatrycznym i zabiegach fonochirur-
gicznych.

Celem pracy była ocena efektów leczenia chirur-
gicznego i rehabilitacji pooperacyjnej przewlekłych 
przerostowych zapaleń krtani za pomocą wideolaryn-
gostroboskopii oraz skali GRBAS.

MATERIAŁ I METODY

Badania wykonano u 50 chorych obu płci, w tym 
u 16 kobiet (32,0%) i u 34 mężczyzn (68,0%), w wieku 
19–66 lat (średnia wieku 45,3 lat), leczonych operacyj-
nie z powodu zmian obrzękowo-przerostowych krtani 
w Klinice Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej 
w 2007 roku. 

Głos oceniano za pomocą percepcyjnej skali GRBAS 
(Japońskiego Towarzystwa Logopedów i Foniatrów 

– 1981), ankiety subiektywnej samooceny głosu przez 
pacjenta oraz badania wideolaryngostroboskopowego 
przed oraz po leczeniu chirurgicznym i po rehabilitacji 
foniatrycznej (po 30 dniach od operacji). W ramach 
rehabilitacji stosowano zabiegi fi zykoterapeutyczne 
(jonoforezy z hydrokortyzonem i 1% roztworu CaCl2) 
oraz ćwiczenia oddechowo-fonacyjne. Zabiegi mikro-
laryngoskopii bezpośredniej wykonywano w znie-
czuleniu ogólnym dotchawiczym z użyciem zestawu 
Kleisassera, z czego w 24,6 % przypadków w lecze-
niu chirurgicznym zastosowano laser CO2, natomiast 
w pozostałych przypadkach (75,4%) użyto technikę 
tradycyjną. W badaniu wideostroboskopowym i fo-
niatrycznym oceniano: regularność drgań, amplitudę 
drgań, przesunięcie brzeżne fałdów głosowych, zwar-
cie fonacyjne, sposób tworzenia głosu, czas fonacji, 
średnie położenie głosu i nastawienie głosowe.

WYNIKI BADAŃ

Spośród 50 badanych chorych stwierdzono: prze-
wlekłe zapalenie przerostowe krtani u 20 pacjentów 
(39,8%), obrzęk krtani typu Reinckego (ryc. 1) u 13 
osób (28,0%), polip fałdu głosowego u 16 pacjentów 
(32,0%) i w jednym przypadku brodawczaki krtani 
(0,2%).

Ocena głosu za pomocą skali GRBAS (tab. I) u cho-
rych z przewlekłym zapaleniem krtani przed zabie-
giem chirurgicznym była następująca: stopień chrypki 
stwierdzano odpowiednio w skali; 1 w 6 przypadkach, 
2 w 13 przypadkach i 3 w 1 przypadku, szorstkość 
głosu w skali 1 w 4 przypadkach i 2 w 16 przypadkach, 
głos chuchający w skali 1 w 13 przypadkach i 2 w 7 

Ryc. 1. Widoczny obrzęk typu Reinckego obu fałdów głoso-
wych w badaniu wideolaryngostroboskopowym u chorej W.
M. lat 52 przed zabiegiem fonochirurgicznym i rehabilitacją
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przypadkach, głos słaby w skali 1 w 11 przypadkach 
i 2 w przypadkach oraz głos napięty w skali 1 w 9 
przypadkach i 2 w 11 przypadkach, natomiast po le-
czeniu i rehabilitacji, odpowiednio przedstawiała się: 
stopień chrypki w skali 0 w 14 przypadkach, 1 w 3 
przypadkach i 2 w 3 przypadkach, szorstkość głosu 
w skali 1 w 15 przypadkach i 2 w 5 przypadkach, 
głos chuchający w skali 1 w 19 przypadkach i 2 w 1 
przypadku, głos słaby w skali 1 w 16 przypadkach 
i 2 w 4 przypadkach oraz głos napięty w skali 1 w 17 
przypadkach i 2 w 3 przypadkach.

Dużo większą poprawę głosu po leczeniu i reha-
bilitacji obserwowano w przypadku chorych z obrzę-
kiem typu Reinckego oraz z polipem fałdu głosowe-
go, zarówno stopień chrypki, szorstkość głosu, głos 
chuchający, głos słaby i głos napięty w znacznej 
większości wyrażony był w skali 0 lub 1, w przeci-
wieństwie do oceny przed zabiegiem chirurgicznym 
(tab. I). Praktycznie nie uzyskano większej poprawy 
głosu w skali GRBAS u chorego z brodawczakami 
krtani.

U chorych z przewlekłym przerostowym zapale-
niem krtani przed zabiegiem chirurgicznym w stro-
boskopii obserwowano (tab. II): nieregularność drgań 
w 70,0%, nieprawidłową amplitudę w 30,0%, zabu-
rzenie przesunięcia brzeżnego w 65,0% oraz brak 
zamknięcia głośni w 5,0%, sposób tworzenia gło-
su był swobodny w 20,0%, średnie położenie głosu 
w normie w 65,0%, prawidłowy czas fonacji w 30,0% 
i prawidłowe nastawienie głosowe w 45,0%, natomiast 
po leczeniu i rehabilitacji stwierdzono poprawę bada-
nych parametrów (tab. III): w stroboskopii co prawda 
nieregularność drgań zwiększyła się do 85,0%, ale 
nieprawidłowa amplituda i zaburzenie przesunię-
cia brzeżnego występowało jedynie po 15% oraz we 
wszystkich przypadkach całkowite zamknięcie głośni, 
z kolei sposób tworzenia głosu był swobodny w 80,0%, 
średnie położenie głosu w normie w 80,0%, prawid-
łowy czas fonacji w 80,0% i prawidłowe nastawienie 
głosowe w 85,0%.

Dużo lepszą poprawę głosu zaobserwowano po 
leczeniu chirurgicznym i rehabilitacji w przypadku 

Tabela I. Ocena głosu według skali GRBAS u badanych chorych przed leczeniem chirurgicznym i po leczeniu oraz rehabilitacji
Typ zmian 
patologicznych 
krtani

Liczba 
chorych

Percepcyjna ocena głosu (skala GRBAS)
przed leczeniem chirurgicznym po leczeniu i rehabilitacji

n %
G R B A S G R B A S

0 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2 0 1 2 3 1 2 1 2 1 2 1 2
Przewlekłe przerostowe zapalenie krtani 20 39,8 0 6 13 1 4 16 13 7 11 9 9 11 14 3 3 0 15 5 19 1 16 4 17 3
Obrzęk Reinckego krtani 13 28 0 0 7 6 1 12 11 2 9 4 5 8 6 7 0 0 9 4 12 1 11 2 10 3
Polip fałdu głosowego 16 32 0 4 7 5 3 13 4 12 10 6 7 9 12 3 1 0 12 4 14 2 15 1 12 4
Brodawczaki krtani 1 0,2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 0 1

Objaśnienia:
G – stopień chrypki; R – szorstkość głosu; B – głos chuchający; A – głos słaby; S – głos napięty
Stopnie nasilenia zaburzeń:
0 – głos normalny, fizjologiczny,
1 – lekka zmiana,
2 – mierna zmiana,
3 – zmiana ciężka, bardzo nasilona.

Tabela II. Wideolaryngostroboskopowa ocena narządu głosu u badanych chorych przed leczeniem chirurgicznym
Typ zmian patologicznych krtani Liczba-

chorych
Wideolaryngostroboskopowa ocena narządu głosu

przed leczeniem chirurgicznym

n %

stroboskopia 
(w %)

sposób tworze-
nia głosu (w %)

średnie położe-
nie głosu (FFR) 

(w %)

czas fonacji 
(w %)

nastawienie 
głosowe (w %)

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
Przewlekłe przerostowe zapalenie krtani 20 39,8 70 30 65 5 20 80 65 35 30 70 45 55
Obrzęk Reinckego krtani 13 28 85 0 54 46 8 92 85 15 0 100 39 61
Polip fałdu głosowego 16 32 63 31 44 31 19 81 25 75 63 37 44 56
Brodawczaki krtani 1 0,2 100 0 0 100 0 100 100 0 0 100 0 100

Objaśnienia:
Stroboskopia: 1 – regularność drgań, 2 – amplituda drgań, 3 – przesunięcie brzeżne, 4 – zamknięcie głośni
Sposób tworzenia głosu: 1 – swobodny, 2 – party
Średnie położenie głosu (FFR) – 1 – w normie, 2 – obniżone (dla syntetycznego przedstawienia wyników porównawczych zrezygnowano z podawania wartości liczbowych)
Czas fonacji: 1 – w granicach normy, 2 – skrócony (dla syntetycznego przedstawienia wyników porównawczych zrezygnowano z podawania wartości liczbowych)
Nastawienie głosowe: 1 – prawidłowe, 2 – nieprawidłowe.
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chorych z obrzękiem Reinckego (ryc. 2) oraz z po-
lipem fałdu głosowego. W stroboskopii prawidłowe 
przesunięcie brzeżne i zamknięcie głośni występowa-
ło we wszystkich przypadkach po usunięciu zmian 
typu obrzęku Reinckego oraz polipa fałdu głosowego 
(jedynie w 6,0% zaburzone było przesunięcie brzeż-
ne). U powyższych chorych sposób tworzenia głosu 
był swobodny, odpowiednio w 69,0% i 75,0%, średnie 
położenie głosu w normie w 92,0% i w 88,0%, pra-
widłowy czas fonacji w 85,0% i 94,0% i prawidłowe 
nastawienie głosowe w 77,0% i 75,0% (tab. III).

Najgorsze wyniki oceny narządu głosu w strobo-
skopii uzyskano u chorego z brodawczakami krtani, 
co zilustrowano w tabelach II i III.

OMÓWIENIE

Wykrywanie, prewencja leczenie i monitorowanie 
zmian chorobowych krtani pod postaciami przewle-
kłego przerostowego nieżytu jest jednym z elementów 
profi laktyki raka krtani [2, 3, 13]. 

Leczenie polipowatego przerostu fałdów głoso-
wych jest chirurgiczne i polega na laryngoskopowym, 
mikrochirurgicznym usunięciu zmiany [14]. Więk-
szość autorów jest zgodna, że polipy nie powinny 
być usuwane w laryngoskopii pośredniej [14].

W badanym materiale chorych stwierdzono: prze-
wlekłe zapalenie przerostowe krtani u 20 pacjen-
tów (39,8%), obrzęk krtani typu Reinckego u 13 osób 
(28,0%), polip fałdu głosowego u 16 pacjentów (32,0%) 
i w jednym przypadku brodawczaki krtani (0,2%). 

W większości przypadków polipektomia lub 
dekortykacja struny głosowej jest postępowaniem 
całkowicie skutecznym. Problemy mogą się pojawiać 
w przypadkach zaawansowanych, w których poli-
powaty przerost błony śluzowej obejmuje nie tylko 
wolny brzeg, ale również górną i dolną powierzch-
nię fałdu głosowego. Wówczas może się zdarzyć, 
że polip nie zostanie usunięty doszczętnie. Użycie 
techniki mikrochirurgicznej pozwala zmniejszyć 
ryzyko niedoszczętności usunięcia, pozwala także na 
zminimalizowanie traumatyzacji fałdu głosowego, 
a właściwie wiązadła głosowego, co ma zasadnicze 
znaczenie dla końcowego wyniku czynnościowego. 
Usuwanie polipowatego przerostu w przypadkach 
obustronnych może niekiedy wymagać zabiegu 
dwuczasowego, w odstępie 4–6 tygodni. Zapobiegać 
to ma tworzeniu się bliznowatej płetwy w przednim 
odcinku głośni. W wielu jednak przypadkach zu-
pełnie dobry wynik uzyskuje się usuwając zmiany 
jednoczasowo. Warto zwrócić uwagę, że wynik taki 

Ryc. 2. Obraz w badaniu wideolaryngostroboskopowym 
u chorej W.M. lat 52 po wykonanym dwuetapowo zabiegu 
fonochirurgicznym i rehabilitacji z powodu obrzęku typu 
Reinckego obu fałdów głosowych

Tabela III. Wideolaryngostroboskopowa ocena narządu głosu u badanych chorych po leczeniu chirurgicznym oraz rehabilitacji
Typ zmian patologicznych krtani Liczb

chorych
Wideolaryngostroboskopowa ocena narządu głosu

po leczeniu i rehabilitacji

n %

stroboskopia 
(w %)

sposób tworze-
nia głosu (w %)

średnie położe-
nie głosu (FFR) 

(w %)

czas fonacji 
(w %)

nastawienie 
głosowe (w %)

1 2 3 4 1 2 1 2 1 2 1 2
Przewlekłe przerostowe zapalenie krtani 20 39,8 85 15 15 0 75 25 80 20 80 20 85 15
Obrzęk Reinckego krtani 13 28 46 54 0 0 869 31 92 8 85 15 77 23
Polip fałdu głosowego 16 32 75 19 6 0 75 25 88 12 94 6 75 25
Brodawczaki krtani 1 0,2 0 0 100 0 0 100 100 0 100 0 0 100

Objaśnienia:
Stroboskopia: 1 – regularność drgań, 2 – amplituda drgań, 3 – przesunięcie brzeżne, 4 – zamknięcie głośni
Sposób tworzenia głosu: 1 – swobodny, 2 – party
Średnie położenie głosu (FFR): 1 – w normie, 2 – obniżone (dla syntetycznego przedstawienia wyników porównawczych zrezygnowano z podawania wartości liczbowych). 
Czas fonacji: 1 – w normie, 2 – skrócony (dla syntetycznego przedstawienia wyników porównawczych zrezygnowano z podawania wartości liczbowych). 
Nastawienie głosowe: 1 – prawidłowe, 2 – nieprawidłowe.
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zależy nie tylko od sprawnie wykonanego zabiegu 
mikrochirurgicznego, ale także od zapewnienia krta-
ni optymalnie dobrych warunków jej funkcji, tzn. 
higieny głosu, zaprzestania palenia papierosów, 
wyeliminowania ewentualnych ognisk zapalnych 
w górnych drogach oddechowych, a nierzadko re-
habilitacji foniatrycznej [16]. Wewnątrzkrtaniowe 
operacje przeprowadzane w znieczuleniu ogólnym 
i z użyciem mikroskopu operacyjnego, z zestawem 
specjalnej optyki oraz odpowiednich narzędzi do 
mikrochirurgii krtani, są wystarczające u większości 
chorych do leczenia zmian przerostowych [2, 3].

Szczególnego omówienia wymagają nietypowe 
obrazy mikroskopowe usuniętych polipów u nie-
których chorych. Typowy polip charakteryzuje się 
poszerzoną przestrzenią podnabłonkową Reinckego 
z licznymi włóknami i czasami wylewami krwa-
wymi, pokrytą niezmienionym nabłonkiem wielo-
warstwowym płaskim [7, 9, 16, 17]. W niektórych 
przypadkach dochodzi do rozrostu nabłonka, co jest 
oczywiste ze względu na większą niż w nie zmienio-
nej krtani możliwość drażnienia jego powierzchni, 
np. dymem tytoniowym. Nasilona dysplazja musi 
budzić obawę, co do możliwości rozwoju raka. 
Stąd też każdy polip lub obrzęk Reinckego, nawet 
o zwykłym wyglądzie makroskopowym, musi być 
oceniany przez doświadczonego patologa a chory, 
u którego w nabłonku polipa wykazano dysplazję 
lub tylko zmiany rozrostowe, powinien podlegać 
obserwacji takiej, jak osoby z rozpoznaniem stanu 
przedrakowego.

Do obecnie stosowanych metod leczenia stanów 
przedrakowych krtani zalicza się: mikrochirurgię 
klasyczną i laserową [5, 6]. Jako metodę uzupełnia-
jącą stosuje się leczenie interferonem w przypadku 
brodawczaków krtani. 

Precyzyjnie, pod kontrolą mikroskopu opera-
cyjnego, przeprowadzony zabieg odcięcia, czy od-
parowania zmian wiązką promieniowania lasera 
umożliwia ich dokładne i bezkrwawe usunięcie 
(dzięki koagulacji naczyń). 

Ze skali GRBAS wynika, że większą poprawę 
głosu po leczeniu i rehabilitacji obserwowano 
w przypadku chorych z obrzękiem typu Reincke’go 
oraz z polipem fałdu głosowego, niż z przewlekłym 
przerostowym zapaleniem krtani, zarówno stopień 
chrypki, szorstkość głosu, głos chuchający, głos słaby 
i głos napięty w znacznej większości wyrażony był 
w skali 0 lub 1, w przeciwieństwie do oceny przed 
zabiegiem chirurgicznym. Nie uzyskano większej 
poprawy głosu w skali GRBAS u chorego z bro-
dawczakami krtani, co potwierdza wcześniejsze 
doniesienia innych autorów [8, 16].

Na podstawie badania wideostroboskopowego 
w badaniach własnych stwierdzono, że najlepsza 
poprawa głosu występowała po leczeniu chirurgicz-
nym i rehabilitacji w przypadku chorych z obrzękiem 
Reinckego oraz z polipem fałdu głosowego. W strobo-
skopii prawidłowe przesunięcie brzeżne i zamknięcie 
głośni występowało we wszystkich przypadkach po 
usunięciu zmian typu obrzęku Reinckego oraz polipa 
fałdu głosowego (jedynie w 6,0% zaburzone było 
przesunięcie brzeżne). U powyższych chorych sposób 
tworzenia głosu był swobodny, odpowiednio w 69,0% 
i 75,0%, średnie położenie głosu w normie w 92,0% 
i w 88,0%, prawidłowy czas fonacji w 85,0% i 94,0% 
i prawidłowe nastawienie głosowe w 77,0% i 75,0%. 
Najgorsze wyniki oceny narządu głosu w stroboskopii 
uzyskano u chorego z brodawczakami krtani.

WNIOSKI

1. Na podstawie skali GRBAS oraz badania wi-
deolaryngostroboskopowego wykonanego u chorych 
po leczeniu chirurgicznym i rehabilitacji najlepsze 
wyniki dotyczące jakości głosu obserwowano u osób 
z polipami krtani oraz obrzękiem typu Reinckego, 
gorsze natomiast u pacjentów przewlekłymi przero-
stowymi zapaleniami krtani, a najgorsze u chorych 
z brodawczakami krtani.

2. Badanie wideolaryngostroboskopowe jest dosko-
nałą metodą diagnostyczną chorób krtani, zarówno 
przy kwalifi kacji chorych do leczenia operacyjnego, 
jak i monitorowania efektów leczenia i rehabilitacji 
pooperacyjnej.
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