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 Przedstawiam Państwu przegląd chorób głosu. W tym zestawieniu znajdują się zarówno choroby 
niezwiązane z zawodowym posługiwaniem się głosem (np. ostre zapalenie krtani), jak i choroby, do 
powstania których przyczynia się wadliwa emisja głosu i nadmierny wysiłek głosowy. Ponieważ poniżej 
zamieszczam zdjęcia wnętrza krtani, obrazujące opisywane choroby, dla porównania wstawiam na początku 
zdjęcie zdrowej, prawidłowej krtani. 

 

1. Ostre zapalenie krtani- jest to choroba występująca zazwyczaj, jako element toczącego się szerzej 
zapalenia błon śluzowych górnych dróg oddechowych. W przebiegu choroby dochodzi do miejscowego 
uszkodzenia nabłonka wyścielającego krtań. Zapalenie krtani jest wywołane przeważnie zakażeniem 
wirusowym, rzadziej- bakteryjnym. Objawia się chrypką, zmianą barwy głosu, obniżeniem skali głosu, 
afonią (bezgłosem). Występują również inne- typowe objawy infekcji, a więc: gorączka, uczucie rozbicia, 
ból gardła, uczucie zatkania nosa, kaszel. Ostre zapalenie krtani o podłożu wirusowym trwa kilka dni i 
zazwyczaj ustępuje samoistnie, chociaż może również przekształcić się w zapalenie bakteryjne (leczone 
antybiotykami) lub w zapalenie przewlekłe. 

  



 

 

2. Przewlekłe zapalenie krtani. 
 Etiologia (czynniki wpływające na powstawanie choroby): nawracające stany zapalne górnych dróg 
oddechowych, palenie tytoniu, nadużywanie głosu, schorzenia powodujące ograniczoną drożność nosa, 
niekorzystne warunki pracy: zapylenie. 
Choroba występuje w dwóch postaciach: zanikowej i przerostowej. 
 A. Postać zanikowa: gruczoły śluzowe ulegają zanikowi, warstwa podśluzówkowa ulega 
zwłóknieniu. Błona śluzowa jest sucha, cienka, sprawia wrażenie jakby była polakierowana, na jej 
powierzchni mogą tworzyć się strupy. Oprócz dominującej chrypki, chorzy skarżą się na uczucie tkwienia 
ciała obcego w gardle, suchość błony śluzowej, odchrząkiwanie, niekiedy kaszel. Leczenie postaci 
zanikowej jest bardzo trudne i praktycznie ogranicza się do łagodzenia uciążliwych objawów. Podstawą 
powrotu do zdrowia jest usunięcie przyczyny powstania choroby a więc ograniczenie wdychania substancji 
drażniących, poprawa sposobu emitowania głosu, udrożnienie wdychania powietrza przez nos.   
 B. Postać przerostowa: na pierwszy plan wysuwa się pogrubienie i zaczerwienienie fałdów 
głosowych. Mogą być one gładkie lub mieć nierówną powierzchnię. Dolegliwości zgłaszane przez chorych 
są podobne jak w postaci zanikowej, przy czym chorzy często odkrztuszają gęstą wydzielinę. Należy 
pamiętać, że chorzy z zanikowym przewlekłym zapaleniem krtani często zgłaszają większe dolegliwości, 
niż pacjenci z przewlekłym przerostowym stanem zapalnym krtani. 
 Przewlekłe przerostowe zapalenie krtani wymaga systematycznego leczenia i kontroli 
laryngologicznej. Wiąże się to z możliwością dalszego rozwoju zmian przerostowych, które przy 
niesprzyjających warunkach mogą doprowadzić nawet do powstania zmian o charakterze nowotworowym. 



 Leczenie przewlekłego zapalenia krtani: przede wszystkim należy kategorycznie przestrzegać 
zakazu palenia tytoniu. W miarę możliwości ograniczyć wpływ szkodliwych substancji wziewnych. Bardzo 
ważne jest jednoczesne leczenie współistniejących schorzeń górnych dróg oddechowych oraz poprawa 
drożności nosa (np. operacja skrzywionej przegrody czy polipów nosa, systematyczne leczenie 
przewlekłego zapalenia zatok przynosowych).  

3. Obrzęk Reinkego 
 Obrzęk Reinkego jest schorzeniem objawiającym się obecnością galaretowatego obrzęku w tzw. 
przestrzeni Reinkego fałdu głosowego (przestrzeń podnabłonkowa). Obrzęk może mieć różne nasilenie, od 
bardzo niewielkiego pogrubienia fałdu głosowego, aż do dużych zmian, które balotują w czasie oddychania 
i fonacji, a nawet mogą być powodem duszności. Zmiana występuje obustronnie- na obu fałdach 
głosowych. Głównym objawem jest chrypka oraz obniżenie wysokości głosu bez występowania objawów 
typowych dla infekcji (przeziębienia). Głównym czynnikiem etiologicznym jest przewlekłe i długotrwałe 
drażnienie śluzówki krtani: palenie tytoniu, ale również wziewne toksyny przemysłowe. Do przyczyn 
powstawania schorzenia zalicza się także nadużywanie głosu. Kobiety chorują na tę dolegliwość częściej 
niż mężczyźni. Leczenie jest praktycznie tylko operacyjne. Jedynie bardzo wczesne postacie obrzęku można 
próbować leczyć zachowawczo. 

 



 

Możliwość pogłębienia zagadnienia- pod tym linkiem: https://www.otorynolaryngologia-pk.pl/f/file/
orl-17-4-a1-ura.pdf 

4. Polipy fałdów głosowych 
 Polipy fałdów głosowych są to zmiany występujące najczęściej na jednym fałdzie głosowym, 
rzadziej obustronnie. Mogą osiągać różną wielkość- od łebka szpilki do ziarna grochu, a nawet jeszcze 
większe rozmiary. Schorzenie dotyczy częściej mężczyzn. Do czynników sprzyjających rozwojowi tej 
patologii należy nadmierny wysiłek głosowy przy współistnieniu zmian zapalnych w krtani, palenie tytoniu, 
nadużywanie alkoholu. Do najczęściej zgłaszanych objawów należą: chrypka, obniżenie się wysokości 
głosu, męczliwość głosu), uczucie ciała obcego w gardle. Nasilenie dolegliwości jest zależne od wielkości i 
lokalizacji polipa. Leczenie polega na chirurgicznym usunięciu zmiany. Jedynie małe polipy można 
próbować leczyć zachowawczo. 

https://www.otorynolaryngologia-pk.pl/f/file/orl-17-4-a1-ura.pdf
https://www.otorynolaryngologia-pk.pl/f/file/orl-17-4-a1-ura.pdf


 

 

 

5. Porażenia fałdów głosowych 
 Porażeniem fałdu głosowego nazywa się brak jego ruchomości powstały w wyniku zaburzeń 
czynności nerwów ruchowych krtani. Porażenia fałdów głosowych możemy podzielić według różnych 



kryteriów. Wyróżniamy porażenia wrodzone i nabyte, przy czym nabyte stanowią 90% wszystkich porażeń. 
Wśród porażeń nabytych większość stanowią porażenia pochodzenia obwodowego (tzn. uszkodzeniu ulega 
nerw błędny lub jego gałązki po wyjściu z czaszki). Porażenia ośrodkowe są rzadsze. Wszelkie choroby i 
urazy dotyczące mózgu mogą być przyczyną porażeń ośrodkowych (guzy mózgu), udary, różne schorzenia 
neurologiczne, operacje mózgu). Przyczyny porażeń obwodowych są bardziej zróżnicowane. Mogą być 
spowodowane różnorodnymi schorzeniami toczącymi się na drodze przebiegu nerwu błędnego lub jego 
odgałęzień (nerwów krtaniowych), poczynając od szyi poprzez klatkę piersiową. Należą do nich: urazy, 
operacje w obrębie klatki piersiowej, szyi, zapalenia, zmiany nowotworowe, uszkodzenia toksyczne, 
alergie, choroby metaboliczne (np. cukrzyca), choroby przebiegające z powiększeniem serca. U części 
pacjentów nie udaje się jednak ustalić przyczyny porażenia. Jedną z najczęstszych przyczyn porażeń fałdów 
głosowych są uszkodzenia nerwów krtaniowych powstałe w trakcie operacji tarczycy. Częstość porażeń 
powstałych w trakcie leczenia chirurgicznego chorób gruczołu tarczowego waha się od 1% do 10%. Ryzyko 
wystąpienia tego powikłania wzrasta, gdy operację przeprowadza się po raz kolejny, tarczyca jest duża lub 
gdy mamy do czynienia z nowotworem tarczycy. Objawy porażenia zależą od tego, czy jest porażony jeden, 
czy oba fałdy głosowe oraz od ustawienia porażonego fałdu/fałdów głosowych. W przypadku porażenia 
jednostronnego, zaburzenia głosu są tym mniejsze, im bliżej linii środkowej jest ustawiony porażony fałd. 
W przypadku porażeń obustronnych dolegliwości zależą również od ustawienia porażonych fałdów 
głosowych. Zaburzenia głosu są niewielkie lub praktycznie niezauważalne, gdy porażone fałdy są blisko lini 
środkowej. W tej sytuacji na pierwszy plan wysuwa się duszność, która niekiedy zmusza do wykonania 
tracheotomii. Kiedy fałdy głosowe są bardziej oddalone od siebie, jakość głosu jest gorsza, lecz nie 
występują problemy z oddychaniem. W każdym przypadku stwierdzenia porażenia fałdu głosowego należy 
dążyć do ustalenia przyczyny tego stanu. Poza przypadkami nie budzącymi wątpliwości (np. po operacji 
tarczycy), należy przeprowadzić przynajmniej podstawowe badania diagnostyczne. Jeśli uda się ustalić 
przyczynę porażenia, w miarę możliwości należy leczyć schorzenie zasadnicze. W około 1/3—1/4 
przypadków porażeń nie udaje się ustalić jednoznacznie ich przyczyny. Przypuszcza się, że większość 
przypadków o nieustalonej etiologii jest spowodowana infekcją wirusową, która uszkadza nerwy krtaniowe. 
 Leczenie obejmuje farmakoterapię, fizykoterapię oraz rehabilitację głosu. Najczęściej powrót 
ruchomości porażonego fałdu następuje w okresie około sześciu miesięcy od momentu porażenia. Zdarza 
się, że czas ten wydłuża się do jednego roku. Po tym okresie nie należy liczyć na powrót funkcji porażonego 
fałdu. Jeśli, mimo leczenia, nadal utrzymują się zaburzenia głosu lub trudności w oddychaniu, należy 
rozważyć możliwość leczenia chirurgicznego. 

 



 

6. Owrzodzenie kontaktowe krtani. 
 Owrzodzenia kontaktowe: zmiany zlokalizowane w tylnej części fałdów głosowych, w okolicy 
chrząstek nalewkowatych. Mogą mieć one wygląd ziarniny lub zgrubień. Zdarza się, że w miejscu, gdzie 
stykają się obie chrząstki nalewkowate, w czasie fonacji dochodzi do obnażenia samej chrząstki. Choroba 
częściej dotyka mężczyzn. Do czynników etiologicznych zaliczany jest refluks żołądkowo-przełykowy, 
nadużywanie głosu, palenie tytoniu. Chorzy najczęściej skarżą się na chrypkę, bóle i pieczenie gardła, suchy 
kaszel, zgagę. Leczenie zależy od stopnia zaawansowania choroby. Duże owrzodzenia leczy się 
chirurgicznie. W przypadku zmian mniejszych rozpoczyna się od leczenia zachowawczego. Bardzo ważna 
jest nauka właściwej techniki emisji głosu. Konieczne jest systematyczne leczenie refluksu żołądkowo-
przełykowego. 

7. Brodawczaki krtani 
 Brodawczaki występują w postaci tworów o nieregularnej powierzchni porównywanej do morwy o 
barwie od bladożółtej do czerwonej. Mogą lokalizować się w obrębie gardła, krtani i tchawicy. Jako główny 
czynnik etiologiczny wymienia się zakażenie wirusem HPV. Wyróżniamy brodawczaki typu dziecięcego i 
brodawczaki dorosłych. Brodawczaki typu dziecięcego są zwykle mnogie i mogą obejmować znaczne 
obszary, rozprzestrzeniając się w kierunku gardła lub tchawicy. W zależności od zajętej przestrzeni i 
lokalizacji mogą powodować chrypkę lub nawet być przyczyną groźnej dla życia duszności. Brodawczaki 
dorosłych są zwykle tworami pojedynczymi. Uważane są za stan przedrakowy krtani. Istnieją różne metody 
zachowawczego leczenia brodawczaków. Stosuje się między innymi interferon, hormony i antybiotyki. 
Największe uznanie znajduje jednak leczenie chirurgiczne, a szczególnie chirurgia laserowa. Mimo 
właściwego leczenia, brodawczaki wykazują skłonność do nawrotów. 

 



8. Guzki głosowe (śpiewacze).  
 Mają one zazwyczaj postać tworów wielkości łebka szpilki, zlokalizowanych u dorosłych w 1/3  
długości fałdów głosowych (u dzieci w l/2). Zwykle występują symetrycznie na brzegach obu fałdach 
głosowych. Mają postać łagodnego przerostu nabłonka jako konsekwencja mikrourazów fałdów głosowych 
(w postaci drobnych wylewów krwotocznych), które następnie przerastają tkanka włóknistą. 
 Guzki głosowe mogą wystąpić w każdym wieku. U dzieci stwierdza się je nawet od drugiego roku 
życia, chociaż najczęściej zdarzają się u cztero-, pięciolatków. Po wejściu w okres dojrzewania mają 
tendencje do ustępowania. Ich powstanie jest związane z nadużywaniem głosu i tworzą się u dzieci 
krzykliwych, nadpobudliwych, z tendencją do dominacji. Często towarzyszą im nawracające infekcje 
górnych dróg oddechowych, zaburzenia słuchu i objawy refluksu żołądkowo-przełykowego. W przypadku 
stwierdzenia nawracających chrypek u dziecka, konieczne jest badanie krtani. W razie stwierdzenia guzków 
głosowych pozwoli to uniknąć, niepotrzebnej w tej sytuacji, antybiotykoterapii. 
 U osób dorosłych guzki głosowe zdarzają się najczęściej u kobiet między 20 a 45 rokiem życia. Do 
głównych objawów należy chrypka, męczliwość głosu, dolegliwości bólowe w obrębie gardła i krtani. 
Guzki głosowe dzieli się na „miękkie” i „twarde”. Guzki „miękkie” powstają jako obrzęk tkanek 
położonych pod nabłonkiem fałdu głosowego i mają budowę histologiczną podobną do polipa. Z czasem 
mogą przejść w guzki „twarde” w wyniku postępującego bliznowacenia warstw podnabłonkowych i 
wtórnego przerostu nabłonka. Powstawanie guzków głosowych wywołane jest przewlekłym, nawykowym 
posługiwaniem się nieprawidłową emisją głosu w sytuacjach zmuszających do wytężania głosu. 
Szczególnie niekorzystne jest nawykowe posługiwanie się twardym nastawieniem głosowym i krzykiem. 
Mechanizm powstawania guzków głosowych jest następujący: w wyniku permanentnego stosowania zbyt 
dużej siły zwarcia fałdów głosowych powstają mikrourazy (wylewy krwotoczne), które następnie ulegają 
włóknieniu. W tym mechanizmie współdziałają napięcia powstające w obrębie szyi i karku, przenoszone 
następnie do krtani.  
 Guzki głosowe w sposób mechaniczny uniemożliwiają pełne zwarcie fałdów głosowych (zamknięcie 
szpary głośni) przez co w głosie słyszalny jest szmer. Pozostałe objawy to: nasilająca się w okresie wysiłku 
głosowego- chrypka, trudności z utrzymaniem wysokości dźwięku, łamanie się głosu podczas próby płynnej 
zmiany jego wysokości. 
 Choroba jest charakterystyczna dla schorzeń głosu nauczycieli.  
 U dzieci do okresu pokwitania prowadzi się leczenie zachowawcze. W przypadku osób dorosłych 
guzki miękkie leczy się zachowawczo, a twarde- operacyjnie. Zawsze konieczna jest rehabilitacja głosu i 
nauka prawidłowej techniki emisji głosu. Choroba przejawia tendencję do nawrotów.  

 



 

 

9. Nowotwory złośliwe krtani. 
 Choroba występuje u osób palących tytoń oraz nałogowo pijących alkohol. U niepalących i 
niepijących alkoholu jest to schorzenie bardzo rzadkie. 
Etiopatogeneza raka krtani: 
 Podstawowe czynniki ryzyka w odniesieniu do nabłonkowych nowotworów złośliwych krtani 
(szczególnie lokalizacji nadgłośniowej) to inhalowanie dymu tytoniowego oraz picie alkoholu, szczególnie 
wysokoprocentowego. Uważa się, że te dwa czynniki są odpowiedzialne za ponad 90% zachorowań na raka 
krtani. Wielu epidemiologów sugeruje, że wysoki poziom spożycia alkoholu przy jednoczesnej ekspozycji 
na dym tytoniowy prowadzi do dramatycznego wzrostu ryzyka zachorowania na raka krtani. Tłumaczy się 
to występowaniem przewlekłego nieżytu błony śluzowej gardła dolnego i górnego piętra krtani wywołanego 
drażnieniem przez często spożywany alkohol, zwłaszcza wysokoprocentowy i związaną z tym łatwiejszą, 
głębszą penetracją karcynogenów zawartych w dymie papierosowym. 
 Badania ostatnich dziesięcioleci wydają się wskazywać, że dodatkowym ważnym czynnikiem 
modelującym zachorowania na raka krtani może być dieta, szczególnie uboga w warzywa i owoce 
(antyoksydanty). Badania wykazały ochronne działanie diety- zwłaszcza bogatej w jarzyny i owoce 
(witaminy A i C). 
 Od pewnego czasu w etiologii raka krtani rozważa się rolę wirusów (HPV), jednak ich rola pozostaje 
dalej niewyjaśniona. 
Nowotwór krtani: 



 W obrębie krtani wyróżniamy trzy okolice anatomiczne, w których występują raki o różnym 
przebiegu klinicznym, wskazaniach terapeutycznych i rokowaniu. 
 Nowotwór okolicy nadgłośniowej (około 50—60% wszystkich raków krtani) cechuje się dość 
dynamicznym wzrostem miejscowym i wczesnym występowaniem przerzutów do regionalnych węzłów 
chłonnych (górnego i środkowego piętra szyi). Dominującym objawem klinicznym jest uczucie ciała 
obcego w gardle i utrudnienie przełykania, rzadziej występuje chrypka. 
 Nowotwór głośni (około 40%) cechuje się zwykle wolnym, wieloletnim wzrostem. Stosunkowo 
rzadko i późno daje przerzuty do regionalnych węzłów chłonnych. Najczęściej jest to rak 
płaskonabłonkowy rogowaciejący o wysokim lub średnim stopniu zróżnicowania. Podstawowym objawem 
klinicznym jest chrypka. Inne objawy (duszność, trudności w przełykaniu) występują późno i świadczą 
zwykle o znacznym zaawansowaniu miejscowym. 
 Nowotwór okolicy podgłośniowej występuje rzadko (kilka procent). Objawy wywoływane wzrostem 
raka (duszność, kaszel, ból, trudności w przełykaniu) występują późno; często pierwszym objawem 
nowotworu są przerzuty do węzłów chłonnych szyi. Rak w tej lokalizacji nierzadko daje przerzuty do 
węzłów chłonnych przytchawiczych. 
Diagnostyka: 
 Wczesne objawy raka krtani są mało charakterystyczne. Chrypka jest wczesnym objawem raka 
krtani tylko wtedy, gdy naciek obejmuje wolny brzeg fałdu głosowego. W guzach nagłośni chrypka nie 
występuje, a inne objawy, jak uczucie ciała obcego w gardle, nie są wiązane z chorobą nowotworową. 
Kliniczna diagnostyka zmian nowotworowych w obrębie krtani opiera się na laryngoskopii. Chrypka 
utrzymująca się pomimo leczenia przeciwzapalnego dłużej niż trzy tygodnie jest wskazaniem do wykonania 
laryngoskopii pośredniej lub endoskopii krtani. 
Leczenie nowotworu krtani: 
 Podstawowymi metodami leczenia nabłonkowych nowotworów głowy i szyi są chirurgia, 
radioterapia bądź ich skojarzenie. Wyniki u chorych we wczesnych stopniach klinicznego zaawansowania 
są satysfakcjonujące. U pacjentów ze znacznym zaawansowaniem nowotworu rokowanie pozostaje wysoce 
niezadowalające.  

Konkluzja. 
 Jak Państwo zauważyli, szereg objawów zaburzeń głosu, z chrypką na czele, może sygnalizować 
bardzo różne choroby: od krótkotrwałych i łagodnych (np. zapalenie krtani) do śmiertelnych (nowotwór 
krtani). Ponieważ prawidłową diagnozę w przebiegu zaburzeń głosu może postawić tylko lekarz medycyny 
(najlepiej, jeśli jest to laryngolog lub foniatra), przy utrzymujących się, niekorzystnych objawach, należy 
poddać się badaniu u specjalisty. Proszę nie bagatelizować nawet z pozoru błahych zaburzeń głosu, gdyż w 
pesymistycznym scenariuszu, mogą wskazywać na poważne dolegliwości- byłem już świadkiem takich 
przypadków. Pozostałe choroby głosu są dla osób zawodowo posługujących się głosem niezmiernie 
kłopotliwe, gdyż potrafią utrudnić lub przerwać karierę zawodową. Mając powyższe na uwadze zalecam  
Państwu szczególną troskę o własny aparat głosowy i poddawanie się regularnej kontroli lekarskiej. 


