
Zaburzenia głosu cz. II.

opracował: dr hab. Maciej Gallas.   

Zmiany naczyniowe i wylewy krwotoczne w fałdach głosowych.

Patogeneza: stałe przeciążenie aparatu głosowego, bądź krótkotrwałe, znaczące wysiłki. 

Objawy: nagłe zachrypnięcie, duża męczliwość głosu po znacznym wysiłku głosowym. 

W obrazie laryngoskopowym fałdy głosowe są żywo-czerwone, gładkie, obrzęknięte i lśniące. Stan 
chorobowy jest charakterystyczny dla osób krzyczących, np. kibiców sportowych, uczestników 
koncertów z mocnym nagłośnieniem.








Leczenie: spokój głosowy, środki farmakologiczne uszczelniające naczynia krwionośne. W 
przypadku nawrotów może dojść do zmian bliznowatych- zaburzenia głosu w takim przypadku są 
bardziej nasilone i nie poddają się całkowitemu wyleczeniu.	


Niezwieralność (niedomykalność) fałdów głosowych (jest to raczej nazwa objawu, niż osobna 
jednostka chorobowa).

	 Tym terminem określamy brak pełnego zwarcia fałdów głosowych podczas fonacji. Poprzez 
powstałą szczelinę wydobywa się powietrze, które nie zostaje przetworzone w falę dźwiękową 



powodując szmer w głosie. W zależności od pierwotnej przyczyny wyróżniamy następujące postaci 
niezwieralności fałdów głosowych:

-organiczna- istnieje fizyczna przeszkoda, uniemożliwiająca pełne zwarcie fałdów głosowych: guzki 
głosowe, polip, brodawczak, owrzodzenia kontaktowe, zmiany zapalne, nowotwory. Leczenie polega 
na usunięciu pierwotnej przyczyny powstania niedomykalności.

-czynnościowa- jako efekt długotrwałego przeciążenia głosu powodującego niedowład mięśni 
(przywodzących i napinających) fałdów głosowych. Następstwo hiperfunkcjonalnej dysfonii 
czynnościowej. Również następstwo wysiłku głosowego podczas stanów zapalnych wynikłych z 
infekcji układu oddechowego. 

-mieszana- współistnieją przyczyny organiczne i czynnościowe. Ich negatywne oddziaływanie 
sumuje się.

Objawy: nadmierna męczliwość głosu, szmer, chrypka, słabe walory akustyczne głosu, okresowa 
afonia. 


Refluksowy zespół krtaniowy jako objaw choroby refluksowej przełyku.

	 Chorobę wywołuje zarzucanie treści żołądkowej a przez to drażnienie śluzówki krtani. Jest to 
choroba przewlekła z tendencją do nawrotów. W obrazie laryngoskopowym obserwuje się 
zaczerwienienie, obrzęk, czy owrzodzenie śluzówki jamy krtani. Są to objawy niespecyficzne i 
diagnostyka wymaga przeprowadzenia badań ogólnych. Objawy to: ból gardła, suchość w gardle, 
chrypka, dysfonia. Leczenie obejmuje zalecenia dietetyczne, zmianę stylu życia i farmakoterapię. 

Możliwość poszerzenia wiedzy w tym zakresie:

https://journals.viamedica.pl/forum_zaburzen_metabolicznych/article/view/42095/29502


ZABURZENIA GŁOSU UWARUNKOWANE HORMONALNIE.

Zaburzenia głosu w czasie miesiączki- mogą występować już na 7-10 dni przed miesiączką.

Przyczyna: okresowy spadek poziomu estrogenów. 

Przebieg: zwiększenie masy fałdów głosowych, co powoduje obniżenie głosu i ograniczenie w górze 
skali. Zmiany te są dyskretne, dla większości kobiet- niezauważalne, ale śpiewaczki dostrzegają 
istotną zmianę w dyspozycji głosowej. W czasie miesiączki głos może charakteryzować się 
dodatkowo nieznaczną szorstkością. Może dochodzić do przekrwienia błony śluzowej krtani.


Zaburzenia głosu w czasie ciąży – zachodzi u ok. 20% ciężarnych. Trzy postacie:

- obrzękowa: błona śluzowa lekko obrzękła i rozpulchniona.

- sucha: pojawiają się wybroczyny krwawe w błonie śluzowej krtani.

- nerwowa: uczucie ciała obcego w gardle.

Objawy pojawiają się w połowie ciąży. Głos staje się obłożony, szorstki, obniża się o 2-3 tony. Po 
porodzie głos w ciągu kilkunastu dni wraca do normy. Czasami obserwuje się u głosów szkolonych 
większą pełnię brzmienia po okresie ciąży.


Mutacja. 
Okres dojrzewania jest związany ze zmianą głosu, czyli z tzw. mutacją. Zjawisko dotyczy 

zarówno dziewcząt, jak i chłopców. U chłopców jest mutacja bardziej zauważalna. Zaczyna się około 
13.-15. roku życia i trwa przeciętnie sześć miesięcy. Niekiedy mutacja przedłuża się u chłopców do 
17.-19. roku życia. W okresie mutacji rosną poszczególne elementy krtani (często 
niesynchronicznie), fałdy głosowe grubieją i wydłużają się - u dziewcząt o 3-4 mm, a u chłopców o 
około 10 mm. Zwiększa się ich masa i ukrwienie. Powoduje to obniżenie średniej wysokości głosu. 
W okresie mutacji głos staje się ochrypły, matowy, nagle zmienia się jego wysokość. Fałdy głosowe 
nie domykają się w części tylnej, tworząc tzw. trójkąt mutacyjny. Błona śluzowa krtani jest 
rozpulchniona i zaczerwieniona w okolicy międzynalewkowej, co jest zjawiskiem fizjologicznym. 
Zdarza się, że mimo zakończonej mutacji, głos nie osiąga odpowiedniej jakości, jest np. zbyt wysoki. 
Wówczas konieczne staje się leczenie foniatryczne.


Głos starczy- starzenie głosu rozpoczyna się po 60 roku życia. Głos szkolony ulega zmianom w 
mniejszym zakresie.


https://journals.viamedica.pl/forum_zaburzen_metabolicznych/article/view/42095/29502


Przyczyny: zmiany inwolucyjne w ośrodkowym układzie nerwowym, zmiany degeneracyjno-
atroficzne w krtani i gardle, zmiany hormonalne i biochemiczne, zmniejszenie pojemności życiowej 
płuc.

Przebieg: następują powolna zmiana elastyczności krtani związana z wapnieniem szkieletu 
chrzęstnego. W laryngoskopii obserwujemy obniżenie napięcia strun głosowych, ataktyczne ruchy 
fałdów głosowych, klepsydrowatą niewydolność fonacyjną, która jest spowodowana osłabieniem 
mięśnia głosowego.

Objawy: u mężczyzn głos staje się wyższy (dyszkant starczy), u kobiet- obniża się. Skala głosu 
zmniejsza się, czas fonacji ulega skróceniu, natężenie głosu słabnie, głos staje się szorstki, drżący, 
traci właściwą barwę.


Zmiany wirylizacyjne w narządzie głosu  (stanowią 10% zaburzeń głosu u kobiet).

	 Wirylizacja jest to szerszy termin określający zbiorczo cały zespół objawów wynikających z 
pojawienia się w ciele kobiety nadmiaru androgenów. W wyniku wirylizacji pojawiają się więc 
następujące objawy: zmiana sylwetki ciała, nadmierne owłosienie, zaburzenie miesiączkowania i 
inne. W tym zestawieniu rozważam wyłącznie jeden efekt wirylizacji: zaburzenie głosu. 

Przyczyny: wzmożone działanie androgenowe, które może mieć podłoże endogenne: zaburzenia w 
układzie hormonalnym (guzy jajnika, guzy kory nadnerczy) lub egzogenne: terapia testosteronowa 
(preparaty anaboliczne, preparaty estrogenowo- progestagenowe, które mogą ulegać przemianom 
metabolicznym do składowych, mających właściwości androgenowe).

Przebieg: przyspieszenie procesu wapnienia chrząstek krtani, zwiększenie masy mięśniowej fałdu 
głosowego, zmiana przerostowa nabłonka płaskiego fałdu głosowego. 

Objawy: zmatowienie głosu, wyższa męczliwość głosu, załamywanie się głosu w wyższej części 
skali, obniżenie głosu mówionego i zawężenie skali. 

Leczenie: zaprzestanie przyjmowania preparatów testosteronowych (postać egzogenna)- w 
początkowym stadium zmiany są odwracalne, w wypadkach zaawansowanych- nieodwracalne. W 
postaci endogennej leczenie polega na usunięciu przyczyny pierwotnej zaburzenia hormonalnego. 


CZYNNOŚCIOWE ZABURZENIE GŁOSU (Dysfonia czynnościowa)

	 Zaburzenie, którego istotą jest używanie nieprawidłowych mechanizmów tworzenia głosu. 
Dysfonia jest spowodowana dyskoordynacją różnych grup mięśniowych oraz dysfunkcją narządów 
biorących udział w tworzeniu głosu. Mięśnie zewnętrzne krtani i mięśnie właściwe działają 
nieprawidłowo: zakłóceniu ulega proporcja pomiędzy napinaniem mięśni i ich rozluźnianiem.  
Zakłócona jest również koordynacja oddechowo-fonacyjno-artykulacyjna. To zaburzenie głosu 
występuje pomimo prawidłowej budowy anatomicznej aparatu głosowego i braku chorób w jego 
obrębie. 

Przyczyny: zmiany w narządzie słuchu (utrudnienie sprzężenia zwrotnego podczas fonacji), choroby 
ogólne (awitaminoza, niedokrwistość, złe odżywianie się, zatrucia), zmiany endokrynologiczne (np. 
niedoczynność jajników), przejściowe choroby narządu fonacyjnego (zapalenia), niewłaściwa 
technika tworzenia głosu (nadmierne natężenie głosu, wadliwe nastawienie głosowe, niewłaściwy 
sposób oddychania, niewłaściwa wysokość głosu w stosunku do budowy anatomicznej krtani, 
wadliwa artykulacja), zmiany psychiczne (stres, nerwice).

	 Dysfonia czynnościowa występuje w trzech postaciach:

- postać hiperfunkcjonalna (ok. 65%): 

Objawy: głos jest party, ochrypły, z odcieniem nosowym, występuje nastawienie twarde, czas fonacji 
jest skrócony. Może wystąpić ból w krtani, uczucie nadmiernego napięcia mięśni krtani i szyi 
(zacisk). 

Przebieg: występuje nadmierne napięcie mięśni krtani, twarzy, szyi, żebrowo- obojczykowy tor 
oddechowy. Laryngoskopia: fałdy głosowe zaokrąglone, uniesione, poruszają się nierówno, są 
przekrwione i opuchnięte. 

Czynnościowa dysfonia hiperfunkcjonalna może być związana z nawykowym agresywnym i głośnym 
mówieniem, dodatkowo spotęgowanym wzburzeniem emocjonalnym. 


- postać hipofunkcjonalna (ok. 19%):

Objawy: głos jest ochrypły, słaby, męczliwy, występuje nastawienie chuchające. 




Laryngoskopia: górna powierzchnia fałdów głosowych może być wklęsła, fałdy głosowe są 
atroficzne, występują niedowłady mięśni krtani.

Przebieg: osłabiona jest czynność mięśni krtani, czas fonacji skrócony, głos jest słaby, cichy. Fałdy 
głosowe są cienkie, wiotkie, w czasie fonacji nie domykają się w części środkowej.

Postać tej dysfonii czynnościowej dotyczy osób nadmiernie wycofanych, anemicznych.


- postać dysfunkcjonalna: brak koordynacji między oddychaniem, fonacją, artykulacją i czynnością 
rezonatorów.

Objawy: obniżenie natężenia głosu, chrypka, załamywanie się głosu.


	 Istotą czynnościowego zaburzenia głosu jest brak pierwotnych zmian organicznych na fałdach 
głosowych. Dysfonia czynnościowa powstaje w wyniku niewłaściwej techniki emisji głosu lub może 
być spowodowana czynnikami natury psychicznej, które pośrednio wpływają na sposób tworzenia 
głosu. Czynnikami sprzyjającymi wystąpieniu zaburzeń czynnościowych są również ogólne 
schorzenia, np. alergia, astma, zaburzenia hormonalne (szczególnie dotyczące hormonów 
płciowych), a także pewne wady anatomiczne. Ważną rolę odgrywa również prawidłowy stan 
narządu słuchu. Osoba niedosłysząca nie kontroluje w pełni swojej emisji głosu oraz mówi 
podniesionym głosem, co powoduje jego dodatkowe obciążenie. We wszystkich postaciach dysfonii 
czynnościowych występuje chrypka, nadmierna męczliwość głosu, okresowe zaniki głosu, 
różnorodne dolegliwości bólowe dotyczące gardła i krtani. W nasilonej postaci zaburzenia może 
dochodzić do czasowej afonii czynnościowej, czyli do całkowitego zaniku głosu. Utrzymująca się 
przez dłuższy czas dysfonia hiperfunkcjonalna może doprowadzić do powstawania zmian 
organicznych w krtani, np. guzków głosowych. 

	 Dysfonie czynnościowe wymagają leczenia foniatrycznego, które polega na zmianie 
niewłaściwie ukształtowanego sposobu tworzenia głosu. Nauka emisji głosu związana ze zmianą 
ugruntowanego przyzwyczajenia jest zadaniem żmudnym i długotrwałym. Wymaga cierpliwości i 
zaangażowania zarówno ze strony pacjenta, jak i terapeuty.


Dysfonia psychogenna- czynnościowe zaburzenie głosu, którego przyczyna leży w złym stanie 
psychicznym osoby. Może się pojawić w przebiegu depresji, stanów lękowych, czy zaburzeń 
osobowości. Znane są przypadki czasowej afonii występującej jako następstwo przeżywania silnego 
stanu psychicznego np. histerii. 	 	 	 

	 Fakt występowania takiego zaburzenia niezbicie dowodzi bardzo głębokiego powiązania 
jakości tworzonego głosu ze stanem psychicznym i emocjonalnym człowieka. Powszechnie znana 
jest obserwacja zmiany sposobu funkcjonowania głosu w sytuacjach stresowych: jego drżenie, 
przemijająca słabość, zanikanie, czy zmiana jego wysokości. W istotnym wymiarze przekazujemy 
informację o swoim aktualnym stanie emocjonalnym za pośrednictwem jakości emisji głosu. Takie 
sygnały są odczytywane przez otoczenie na poziomie nieuświadomionym; specjaliści w tym zakresie 
potrafią je wychwycić i scharakteryzować. 


Możliwość pogłębienia zagadnienia:

http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_175-194/c/
7275-5897.pdf


http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_175-194/c/7275-5897.pdf
http://cejsh.icm.edu.pl/cejsh/element/bwmeta1.element.ojs-doi-10_17951_j_2018_31_2_175-194/c/7275-5897.pdf

