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StreSzczenie:    Wstęp: Starzenie się głosu rozpoczyna się po 60. roku życia i jest określane mianem Presbyphonia lub Vox senium. Przyczyną 
tego procesu są zmiany o charakterze czynnościowym i organicznym w obrębie krtani, ze współistniejącym suchym nieżytem 
górnych dróg oddechowych. 

  cel: Celem pracy jest wykorzystanie kamery do zdjęć szybkich – High-Speed (HS) oraz badania akustycznego głosu w diagno-
styce postaci klinicznej presbyphonii u mężczyzn w wieku podeszłym.

  Materiały i metody:  Badaniem objęto grupę 50 mężczyzn w wieku od 51 do 72 lat, bez obciążenia zawodowego głosu. 
W diagnostyce zastosowano technikę wizualizacji krtani, pozwalającą na ocenę drgań rzeczywistych fałdów głosowych 
(HSDI), oraz badanie akustyczne głosu z wykorzystaniem oprogramowania komputerowego f. DiagNova Technologies. W sa-
moocenie głosu pacjentów zastosowano kwestionariusz Voice Handicap Index (VHI). 

  Wyniki: Wizualizacja krtani pozwoliła na rozpoznanie dysfonii hipofunkcjonalnej lub atrofii fałdów głosowych, będących 
przyczyną zaburzeń głosu w diagnozowanej grupie. Potwierdziły to parametry oceny akustycznej głosu, szczególnie: F0, NHR 
oraz spektrografia wąskopasmowa. Patologiczna wartość parametru NHR oraz obecność składowych nieharmonicznych 
w zakresie wysokich poziomów częstotliwości w spektrografii wąskopasmowej były potwierdzeniem niedowładu fonacyj-
nego głośni, rejestrowanego techniką wizualizacyjną krtani z użyciem kamery HS. Rejestrowano również istotne skrócenie 
maksymalnego czasu fonacji (MPT) w stosunku do grupy kontrolnej.

  Dyskusja: Badanie obiektywne patologii głosu jest kluczowe w diagnostyce i monitorowaniu terapii i rehabilitacji, jednak su-
biektywna ocena pacjenta, szczególnie efektów jego leczenia, ma istotne znaczenie w zakresie stosowanej procedury. Subiek-
tywna samoocena głosu pacjenta z zastosowaniem kwestionariusza VHI potwierdziła poczucie istnienia zaburzenia głosu 
u mężczyzn w wieku podeszłym, wskazując potrzebę szybkiej i trafnej diagnostyki klinicznej.

SłoWa kluczoWe:  analiza akustyczna głosu, atrofia fałdów głosowych, dysfonia hipofunkcjonalna, HSDI, presbyphonia

abStract:   introduction:  The process of ageing begins after 60 years of age and is referred to as Presbyphonia (Vox senium). The causes 
include functional or organic voice disorders, often coexisting with dry upper respiratory tract infection.

  objective: The aim of the study is the use of High-Speed camera and acoustic voice analysis in diagnostics of the clinical form 
of presbyphonia. 

  Materials and methods: The study included a group of 50 men, non-smokers, age from 51 to 72, who do not use their voice 
professionally. High-Speed Digital Imaging and HS camera have been used, allowing evaluation of real vibrations of vocal 
folds, along with acoustic voice analysis using a software by DiagNova Technologies. 

  results: VHI questionnaire has been used for self-assessment of voice disability. Visualizations of the larynx enabled 
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choroby refluksowej, przewlekłych stanów zapalnych górnych dróg 
oddechowych i obciążenia zawodowego głosu. Grupę II – kon-
trolną – stanowiło 30 mężczyzn w wieku od 29 do 38 lat (średnia 
wieku: 33 lata), niepalących papierosów, bez schorzeń gastrycz-
nych i pulmonologicznych oraz obciążenia zawodowego głosu.

Pacjenci byli diagnozowani w Zakładzie Fonoaudiologii Klinicznej i Lo-
gopedii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w latach 2018–2019.

W ocenie postaci klinicznej patologii głosu zastosowano metody 
wizualizacyjne krtani i badanie akustyczne głosu. Obrazowanie 
krtani przeprowadzono z wykorzystaniem kamery do zdjęć szyb-
kich – High-Speed (HS) z optyką sztywną 90o oraz techniki szyb-
kiego filmu w sekwencji cyfrowej – High Speed Digital Imaging 
(HSDI) f. R. Wolf w systemie HRES ENDOCAM 5562. Nagranie 
przeprowadzano podczas fonacji samogłoski „i”. Nagraną 2-sekun-
dową sekwencję, dzięki funkcji playback, oceniano przez 8 minut, 
analizując drgania rzeczywiste fałdów głosowych. Oceniano: mor-
fologię fali śluzówkowej – Mucosal Wave (MW), regularność, sy-
metryczność i amplitudę drgań. Typ zwarcia fonacyjnego głośni 
określono zgodnie z wytycznymi klasyfikacji Committee on Pho-
niatrics of the European Laryngological Society (ELS), gdzie: typ A 
oznacza zwarcie fonacyjne prostokątne, typ B – klepsydrowate, typ 
C – trójkątne, typ D – w kształcie „V” i typ E – środkowe. Ozna-
czano wartość współczynnika otwarcia – Open Quotient (OQ) 
w odcinku przednim, środkowym i tylnym głośni.

Badanie akustyczne głosu przeprowadzono z wykorzystaniem 
oprogramowania DiagnoScope Specjalista f. DiagNova Techno-
logies. Rejestrowano 3-krotną fonację samogłoski „a” oraz tekst 
lingwistyczny ciągły: „Dziś jest ładna pogoda”. Oceniano wartość 
częstotliwości podstawowej – Fundamental Frequency (F0), Jitter, 
Shimmer, Noise-to-Harmonics Ratio – NHR. Analizowano spek-
trogram wąskopasmowy – Narrowband Spectrogram oraz maksy-
malny czas fonacji – Maximum Phonation Time (MPT).

W samoocenie głosu pacjentów zastosowano kwestionariusz Voice 
Handicap Index (VHI), określając wskaźnik niepełnosprawności 
głosowej w trzech dziedzinach życia (funkcjonalnej, emocjonalnej, 
fizycznej). Całkowity wynik VHI wynosi od 0 do 120 pkt., gdzie 
wartość do 30 pkt. oznacza niewielką; od 31 do 60 pkt. – średnią; 
powyżej 61 pkt. – dużą niepełnosprawność głosu.

Przeprowadzono analizę statystyczną wyników MPT, wykorzystu-
jąc jednoczynnikową analizę wariancji, przyjmując poziom istot-
ności statystycznej p < 0,05.

WStęp

Proces starzenia się głosu, określany jako Presbyphonia lub Vox 
senium, rozpoczyna się po 60. roku życia i ma przebieg osobni-
czo zmienny [1, 2, 3, 4, 5, 6]. Jego przyczyną są zmiany w płucach, 
gardle oraz krtani, związane z wiekiem [7]. Przebudowa morfolo-
giczna dotyczy błony śluzowej, pokrywającej fałdy głosowe, oraz 
mięśni budujących masę fałdów głosowych [3, 8, 9, 10, 11, 12, 13].

U osób w wieku podeszłym często występuje zmniejszone pragnie-
nie [12, 14, 15, 16]. Brak nawodnienia organizmu nasila występo-
wanie suchego nieżytu górnych dróg oddechowych, co dodatko-
wo pogarsza jakość głosu. Prawidłowe nawodnienie organizmu 
zwiększa moduł elastyczności błon śluzowych i ich nawilżenie, 
co jest szczególnie ważne w odniesieniu do błony śluzowej wibru-
jących fałdów głosowych [11]. U mężczyzn w wieku podeszłym 
występują zaburzenia jakości głosu o charakterze organicznym 
i czynnościowym, często powodujące podwyższenie jego wyso-
kości (dyszkant starczy) [17, 18, 19, 20, 21, 22].

Prawidłowe funkcjonowanie narządu głosu jest szczególnie waż-
ne w grupie osób zawodowo pracujących głosem [23, 24, 25, 26]. 
W celu umożliwienia kontynuacji pracy zawodowej ważna jest 
szybka i trafna diagnostyka postaci klinicznej dysfonii. W diagno-
styce Presbyphonii powinny być stosowane metody obiektywne, 
szczególnie techniki wizualizacyjne i badanie akustyczne głosu [3, 
25, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34]. W ocenie jakości głosu, zwłaszcza 
po zakończeniu terapii i rehabilitacji, ważna jest samoocena głosu 
dokonana przez pacjentów. Pozytywny wynik potwierdza trafność 
diagnostyki i efektywność terapii. Poprawa jakości głosu pozwala 
na kontynuację pracy, umożliwia sprawną komunikację z otocze-
niem i zapewnia komfort życia [24, 26, 35, 36].

cel pracy

Celem pracy jest diagnostyka postaci klinicznej dysfonii w gru-
pie mężczyzn w wieku podeszłym z wykorzystaniem kamery do 
zdjęć szybkich – High-Speed (HS), badania akustycznego głosu 
oraz kwestionariusza VHI.

Materiał i MetoDy

Badaniem objęto 50 mężczyzn w wieku od 61 do 72 lat (średnia 
wieku: 67 lat) – grupa I. Były to osoby niepalące papierosów, bez 

recognition of hypofunctional dysphonia or atrophy of vocal folds that cause voice disorders. This was confirmed by parameters 
of voice acoustic evaluation: F0, NHR, narrowband spectrography. The pathological value of NHR and the presence of non-
harmonic components in the range of high frequency levels indicated glottal insufficiency, recorded with the visualization 
technique of the larynx by HS camera. A significant shortening of maximum phonation time in relation to the control group 
has also been recorded. 

  Discussion: The objective examination of voice pathology is crucial in diagnosis and rehabilitation, however, subjective 
assessment of the patient is important in the scope of the procedure used. The patient’s subjective self-rating assessment 
(VHI) confirmed the sense of voice disorders in elderly men, indicating the need for rapid and accurate clinical diagnosis.

keyWorDS:  acoustic voice analysis, HSDI, hypofunctional dysphonia, presbyphonia, vocal fold atrophy
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Wyniki

W grupie I u 31 (62%) mężczyzn rejestrowano ograniczenie fali 
śluzówkowej (MW) z fizjologiczną lub nieco zmniejszoną amplitu-
dą drgań. Drgania fałdów głosowych były regularne, symetryczne 
i synchroniczne. U 19 (38%) rejestrowano ograniczenie fali śluzów-
kowej (MW) z wyraźnym zwiększeniem amplitudy drgań. Drgania 
fałdów głosowych były nieregularne i asymetryczne. U 50 (100%) 
badanych stwierdzono suchość błony śluzowej krtani z obecno-
ścią gęstej wydzieliny zlepiającej fałdy głosowe.

W grupie II u 28 (93%) mężczyzn fala śluzówkowa (MW) była fi-
zjologiczna, u 2 (7%) nieco zwiększona. U 30 (100%) badanych 
amplituda drgań była prawidłowa. Drgania fałdów głosowych były 
regularne i symetryczne. W grupie I u 28 (56%) mężczyzn stwier-
dzono typ E zwarcia głośni, u 19 (38%), oprócz zwarcia typu E, 
rejestrowano współistnienie zwarcia typu C.

W grupie II u 30 (100%) badanych rejestrowano fizjologiczne zwar-
cie fonacyjne głośni (Ryc. 1.).

W grupie I średnia wartość współczynnika otwarcia (OQ) 
w odcinku przednim wynosiła 0,3, w odcinku środkowym – 0,89, 
sw odcinku tylnym – 0,49.

W grupie II współczynnik otwarcia (OQ) przyjmował średnią war-
tość 0,42 w odcinku przednim, 0,55 w odcinku środkowym i 0,51 
w odcinku tylnym (Ryc. 2.).

W grupie I u 39 (78%) badanych mężczyzn wartość F0 wynosiła 
średnio 160 Hz, u 11 (22%) 135 Hz. W grupie II u 30 (100%) męż-
czyzn wartość F0 wynosiła średnio 130 Hz. W grupie I u 48 (96%) 
rejestrowano patologiczne wartości parametrów: Jitter (średnio 
1,2%), Shimmer (średnio 11%), NHR (średnio 7,9). U 2 (4%) bada-
nych wartości parametrów były normatywne.

W grupie II u 30 (100%) mężczyzn wartości parametrów: Jitter 
(średnio 0,49%), Shimmer (średnio 3,2%), NHR (średnio 2,9) były 
w granicach normy (Ryc. 3.).

W grupie I u 50 (100%) badanych w spektrografii wąskopasmowej 
rejestrowano obecność składowych nieharmonicznych w zakresie 
wysokich poziomów częstotliwości oraz składowych harmonicz-
nych w zakresie dolnego pasma częstotliwości.

W grupie II u 28 (93%) mężczyzn rejestrowano składowe harmo-
niczne w zakresie wszystkich poziomów częstotliwości, u 2 (7%) 
obserwowano pojawienie się nielicznych składowych nieharmo-
nicznych w zakresie wysokich częstotliwości (Ryc. 4.).

W grupie I średnia wartość maksymalnego czasu fonacji (MPT) 
wynosiła 12 sek. W grupie II wartość MPT wynosiła średnio 
26 sek. (Tab. I.).

W grupie I u mężczyzn z atrofią fałdów głosowych u 8 (26%) re-
jestrowano niewielką niepełnosprawność głosu (średnio 27 pkt.), 
u 15 (48%) – średnią niepełnosprawność (średnio 55 pkt.), a u 8 
(26%) – dużą niepełnosprawność głosu (średnio 81 pkt.)

ryc. 1.  Typ zwarcia fonacyjnego głośni (kamera HS, technika HSDI); A – dysfonia 
hipofunkcjonalna (grupa I), B – atrofia fałdów głosowych (grupa I), C – 
fizjologiczne zwarcie fonacyjne głośni (grupa II).

ryc. 2.  Ocena wartości współczynnika otwarcia OQ u pacjenta z dysfonią 
hipofunkcjonalną (grupa I).

ryc. 3.  Zbiorcza analiza parametrów akustycznych głosu (DiagNova Technologies); 
A – dysfonia hipofunkcjonalna (grupa I), B – głos eufoniczny (grupa II).

ryc. 4.  Spektrogram wąskopasmowy (DiagNova Technologies); A – dysfonia 
hipofunkcjonalna (grupa I), B – głos eufoniczny (grupa II).

W grupie I u badanych z dysfonią hipofunkcjonalną u 5 (26%) 
stwierdzono niewielką niepełnosprawność głosu (średnio 25 pkt.), 
u 10 (53%) – średnią niepełnosprawność (średnio 56 pkt.), a u 4 (21%) 
dużą niepełnosprawność głosu (średnio 80 pkt.)
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E, obserwowano współistnienie niedowładu typu C. Brak zwarcia 
fonacyjnego głośni w odcinku środkowym – typ E, został potwier-
dzony wynikiem wartości współczynnika OQ. Najwyższą wartość 
współczynnika OQ, wynoszącą średnio 0.89, rejestrowano w od-
cinku środkowym, a znacznie niższą, wnoszącą średnio 0,49, w od-
cinku tylnym głośni. Uzyskane wartości współczynnika otwarcia 
potwierdziły kliniczną postać niedowładu fonacyjnego głośni (typ E 
lub typ E i C), zdiagnozowaną w grupie badanych mężczyzn. Oce-
na morfologii fali śluzówkowej, szczególnie wzrost jej amplitudy 
z ograniczeniem fali śluzówkowej (MW), pozwoliła na rozpozna-
nie dysfonii hipofunkcjonalnej. Zmniejszenie amplitudy drgań 
fałdów głosowych i ograniczenie fali śluzówkowej (MW), w oce-
nie drgań rzeczywistych fałdów głosowych z wykorzystanie ka-
mery HS i techniki HSDI, potwierdzało atrofię fałdów głosowych. 

Zastosowanie kamery do zdjęć szybkich (HS) i techniki HSDI jest 
więc cennym narzędziem diagnostycznym, pozwalającym na jed-
noznaczne różnicowanie atrofii fałdów głosowych z postacią hi-
pofunkcjonalną dysfonii czynnościowej. Potwierdzeniem oceny 
wizualizacyjnej krtani są wyniki analizy akustycznej głosu. Dys-
fonia hipofunkcjonalna oraz atrofia fałdów głosowych powodują 
najczęściej podwyższenie częstotliwości podstawowej tonu krta-
niowego (F0). U 78% diagnozowanej grupy mężczyzn średnia war-
tość F0 wynosiła 160 Hz, u 22% – 135 Hz. W analizowanej grupie 
obserwowano podwyższenie średniej wartości F0 w stosunku do 
grupy kontrolnej, gdzie wartość F0 wynosiła średnio 130 Hz. Po-
dobne wyniki uzyskali Brockman-Bauser i Kosztyła-Hojna [5, 37], 
badając pacjentów z niedowładem fonacyjnym głośni oraz atro-
fią fałdów głosowych. Brak zwarcia fonacyjnego głośni powoduje 
zmiany wartości wielu parametrów w ocenie akustycznej głosu, 
szczególnie wartości NHR. W analizowanej grupie aż u 96% cho-
rych rejestrowano patologiczne wartości Jitter, Shimmer, NHR, 
a tylko u 4% badanych wartości były normatywne. W grupie kon-
trolnej parametry oceny akustycznej były prawidłowe.

Cennym uzupełnieniem analizy akustycznej głosu jest technika 
spektrografii wąskopasmowej, pozwalająca na ocenę komponenty 
szumowej generowanej w regionie głośni, szczególnie w niedowła-
dach fonacyjnych. Obecność składowych nieharmonicznych w za-
kresie wysokich poziomów częstotliwości rejestrowano u wszyst-
kich badanych mężczyzn w wieku podeszłym. W grupie kontrolnej 
składowe harmoniczne w zakresie niskich i wysokich częstotliwo-
ści były stwierdzane aż u 98% badanych mężczyzn. Spektrografia 
wąskopasmowa potwierdzała istnienie braku zwarcia fonacyjnego 
głośni o charakterze dysfonii hipofunkcjonalnej lub atrofii fałdów 
głosowych rejestrowanych u mężczyzn w wieku podeszłym z wy-

W grupie II u 30 (100%) badanych stwierdzono niewielką niepeł-
nosprawność głosu, wynoszącą średnio 8 pkt.

DySkuSja

Zaburzenia jakości głosu towarzyszą pewnym okresom życia czło-
wieka [37, 38]. Kosztyła-Hojna, Pruszewicz i wsp. [5, 7, 39] stwier-
dzili występowanie dysfonii w okresach: pokwitania, ciąży, prze-
kwitania u kobiet oraz starości. Osoby po 65. roku życia, mimo 
swojego wieku, często pozostają aktywne zawodowo, dlatego szyb-
ka i trafna diagnostyka patologii krtani ma kluczowe znaczenie. 
W rozpoznaniu postaci klinicznej dysfonii powinny być stosowane 
nowoczesne metody obiektywne, gwarantujące sukces diagnostycz-
ny. Do metod obiektywnych zalicza się unikatową technikę HSDI 
z wykorzystaniem kamery do zdjęć szybkich HS, pozwalającą na 
rejestrację rzeczywistych drgań fałdów głosowych, niemożliwych 
do obrazowania innymi technikami [28, 30, 31, 34, 40]. Istotne 
znaczenie w diagnostyce obiektywnej głosu oraz monitorowaniu 
efektów terapii i rehabilitacji ma analiza akustyczna głosu, pozwa-
lająca na ocenę wielu istotnych parametrów [6, 25, 29, 32, 33, 37]. 

W ocenie jakości głosu czułym kryterium istniejącej patologii jest 
proste badanie maksymalnego czasu fonacji (MPT) [2, 5, 7, 32]. 
W ocenie stopnia nasilenia dysfonii i monitorowaniu efektów te-
rapii i rehabilitacji nie bez znaczenia jest badanie głosu w oparciu 
o samoocenę pacjentów. Kwestionariusz samooceny głosu – Voice 
Handicap Index (VHI), pozwalający na określenie wskaźnika nie-
pełnosprawności głosowej, stanowi subiektywne potwierdzenie 
efektywności stosowanej terapii. W analizowanej grupie mężczyzn 
w wieku podeszłym rejestrowano zaburzenie regularności i syme-
trii drgań fałdów głosowych z ograniczeniem fali śluzówkowej. 

U 19 (38%) obserwowano zwiększenie amplitudy drgań, u pozosta-
łych 31 (62%) amplituda drgań była fizjologiczna lub nieco zmniej-
szona. Wzrost amplitudy drgań z ograniczeniem fali śluzówkowej 
potwierdza hipofunkcjonalny charakter fonacji. Jej zmniejszenie 
z ograniczeniem fali śluzówkowej wskazuje na istnienie zmian 
atroficznych błony śluzowej fałdów głosowych. Podobne zmia-
ny w krtani u osób w wieku podeszłym opisywali Kosztyła-Hojna 
i wsp. oraz Pruszewicz [5, 7]. Jak twierdzą: Andrea, Baker, Behlau, 
Kosztyła-Hojna, Paul, Wilson i wsp. [5, 18, 19, 20, 22, 31], dysfo-
nia hipofunkcjonalna oraz atrofia fałdów głosowych powodują 
niedowład fonacyjny głośni, szczególnie w odcinku środkowym. 
U 56% analizowanej grupy mężczyzn rejestrowano środkowy typ 
zwarcia fonacyjnego głośni – typ E (wg ELS), a u 38%, oprócz typu 

tab. i.  Jednoczynnikowa analiza wariancji – Maksymalny Czas Fonacji (MPT).

Grupy licznik SuMa ŚreDnia Wariancja

Grupa I 50 603.5 12.07 12.40826531

Grupa II 30 778 25.93333 3.926436782

Źródło wariancji SS df MS F Wartość – p Test F

Pomiędzy grupami 3603.6 1 3603.6 389.3778 4.65E-32 3.963472

W obrębie grup 721.8717 78 9.254765  

         

Razem 4325.472 79    
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2.  Zastosowanie kamery HS w ocenie morfologii fali śluzówkowej 
(MW) pozwala na obiektywną diagnostykę postaci hipofunk-
cjonalnej dysfonii czynnościowej lub atrofii fałdów głosowych;

3.  Wyniki analizy akustycznej głosu, szczególnie F0 i NHR, po-
twierdzają wizualizacyjną diagnostykę postaci klinicznej dys-
fonii z użyciem kamery HS;

4.  Spektrografia wąskopasmowa w ocenie akustycznej, obrazują-
ca obecność licznych składowych nieharmonicznych w zakresie 
wysokich poziomów częstotliwości, jest cennym uzupełnieniem 
oceny parametrycznej głosu, potwierdzającym istnienie niedo-
władu fonacyjnego głośni;

5.  Wydłużenie maksymalnego czasu fonacji (MPT) w ocenie aku-
stycznej głosu jest spowodowane niedowładem fonacyjnym gło-
śni w dysfonii hipofunkcjonalnej lub atrofii fałdów głosowych;

6.  Samoocena głosu pacjentów (VHI) z atrofią i dysfonią hipo-
funkcjonalną potwierdza najczęściej istnienie średniej niepeł-
nosprawności głosu, wskazując potrzebę obiektywnej diagno-
styki postaci klinicznej Presbyphonii.

korzystaniem metod wizualizacyjnych. Niedowład fonacyjny głośni 
u mężczyzn w wieku podeszłym powodował również istotne sta-
tycznie skrócenie maksymalnego czasu fonacji (MPT) do średniej 
wartości 12 sek. w stosunku do grupy kontrolnej, gdzie wartość MPT 
wynosiła średnio 26 sek. Uzyskane wyniki oceny wartości MPT są 
zgodne z doniesieniami wielu autorów [4, 5, 7, 37]. 

Badania obiektywne głosu są kluczowe w diagnostyce, monitoro-
waniu terapii i rehabilitacji, jednak subiektywna ocena dokonywa-
na przez pacjentów ma istotne znaczenie w zakresie stosowanej 
procedury i nigdy nie powinna być pomijana. Stwierdzenie du-
żej niepełnosprawności głosu u 26%, średniej u 44% i niewielkiej 
u 30% badanych w subiektywnej samoocenie głosu, potwierdza 
potrzebę szybkiej i trafnej diagnostyki postaci klinicznej dysfonii 
u mężczyzn w wieku podeszłym.

WnioSki

1.  Dysfonia hipofunkcjonalna lub atrofia fałdów głosowych, reje-
strowana z wykorzystaniem kamery HS, jest przyczyną zabu-
rzeń jakości głosu u mężczyzn w wieku podeszłym;
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