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Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie.Wprowadzenie. Diagnostyka chorób zawodowych narz¹du g³osu rutyno-
wo opiera siê o badanie laryngoskopowe i stroboskopowe krtani. Nie
uwzglêdniana jest przy tym ocena jakoœci g³osu, która mo¿e byæ satysfakcjo-
nuj¹ca, mimo wystêpowania w krtani istotnych zmian patologicznych, upo-
wa¿niaj¹cych do rozpoznania choroby zawodowej.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy by³a ocena parametrów analizy akustycznej g³osu nauczy-
cielek z d³ugoletnim sta¿em pracy, u których rozpoznano choroby krtani,
uznawane za choroby zawodowe (zmiany przerostowe krtani, guzki œpie-
wacze lub niedow³ad fa³dów g³osowych).
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody..... Badaniami objêto 100 nauczycielek w wieku œrednio
53,2±6,7 lat. Grupê kontroln¹ stanowi³y g³osy 25 zdrowych kobiet w
podobnym wieku, które nie pracowa³y w zawodach wymagaj¹cych wzmo-
¿onego wysi³ku g³osowego. Analizê akustyczn¹ g³osu przeprowadzono z
zastosowaniem MDVP (Multi Dimensional Voice Program), obejmuj¹cego
ocenê ³¹cznie 33 ró¿nych parametrów, w tym ocenê czêstotliwoœci i amplitudy
g³osu.
WWWWWyniki.yniki.yniki.yniki.yniki. U nauczycielek z chorobami zawodowymi narz¹du g³osu stwier-
dzono obni¿enie czêstotliwoœci podstawowej (F0), której histogram by³ rów-
nie¿ przesuniêty w kierunku czêstotliwoœci niskich. Ponadto stwierdzono
znaczne zaburzenia mikrostruktury g³osu w zakresie zmian czêstotliwoœci F0,
okresowo wystêpuj¹ce dr¿enie g³osu, niestacjonarnoœæ i przerwy w przebie-
gu tonu podstawowego oraz obecnoœæ szumów. Najgorsz¹ jakoœæ g³osu
stwierdzono w grupie osób ze zmianami przerostowymi fa³dów g³osowych.
Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski.Wnioski. Obiektywna analiza akustyczna g³osu z zastosowaniem MDVP
umo¿liwia potwierdzenie zmian jakoœci g³osu nauczycielek z chorobami za-
wodowymi krtani. Metoda ta mo¿e byæ uzupe³nieniem kompleksowej oceny
stanu narz¹du g³osu przeprowadzanej dla celów orzecznictwa lekarskiego.
Otorynolaryngologia, 2002, 1(2), 105-112

S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: zaburzenia g³osu, nauczyciele, analiza akustyczna, MDVP

Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. The diagnostics of occupational vocal organ disorders is based
on the laryngoscopic and stroboscopic examination of the larynx. That does
not include the assessment of voice quality, which could be quite good,
regardless substantial pathological changes in the larynx related to the
professional work.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was to assess the parameters of acoustical
analysis in teachers who have been performing their profession for several
years.  The diagnosis of occupational vocal organ disease includes vocal
nodules, vocal folds paralysis and hypertrophy of the vocal folds.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The study group comprised 100 female teachers
with a mean age of 53.2 +/- 6.7 years, and the control group of 25
comparably aged women who did not use their voice in extensive manner.
The acoustical analysis was performed using the Multi Dimensional Voice
Program (MDVP) to evaluate 33 different parameters, including frequency
and amplitude of voice.
Results.Results.Results.Results.Results. The voices of teachers showed significantly lower fundamental
frequency (F0), along with lower minimum and maximum values of the F0.  In
addition, there were significant deviations in the microstructure of the voice
related to the frequency F0, periodically present tremor of voice and voice
breaks, breaks in the primary tone and the presence of noise. The worst
quality of voice was in the subjects with hypertrophy of the vocal fold
mucous membrane.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The objective analysis of voice provided with MDVP allows
one to confirm the impairment of voice quality in teachers with occupational
larynx diseases. Thus, the analysis could be useful in the complex vocal
organ assessment for the medico-legal purposes.
Otorynolaryngologia, 2002, 1(2), 105-112
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Praca dydaktyczna powoduje szczególne obci¹¿enie
narz¹du g³osu. Mo¿liwoœæ wykonywania zawodu przez
nauczyciela zale¿y w du¿ym stopniu od jego sprawnoœci
g³osowej. Generalnie nauczyciele, poza wyj¹tkami, maj¹
g³os nieszkolony, jednak g³os u¿ywany w trakcie wielo-
letniej pracy dydaktycznej poddawany jest procesowi sa-
moszkolenia (porównywalnemu z treningiem sporto-
wym). W zwi¹zku z tym, koñcz¹c pracê zawodow¹,

nauczyciel powinien byæ „atlet¹ g³osowym” [1]. W prak-
tyce nauczyciele z d³ugoletnim sta¿em pracy zg³aszaj¹
liczne dolegliwoœci subiektywne zwi¹zane z narz¹dem
g³osu, jak i niemo¿noœæ wykonywania d³ugotrwa³ych wy-
si³ków g³osowych [2,3,4,5,6]. Z drugiej strony wielu
nauczycieli w wieku oko³oemerytalnym, badanych w pro-
cedurze orzekania o chorobie zawodowej, pomimo zmian
przedmiotowych w krtani, ma g³os socjalnie wydolny
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i nieodbiegaj¹cy percepcyjnie od jakoœci g³osu osób w po-
dobnym wieku. Sytuacja ta budzi powszechne zdumie-
nie i nieufnoœæ lekarzy nie bêd¹cych laryngologami i fo-
niatrami, orzeczników ZUS-u, s¹dów i in. [1].

Obowi¹zuj¹ca obecnie ustawa o chorobach zawodo-
wych narz¹du g³osu wymienia trzy jednostki chorobo-
we [7], których rozpoznanie opiera siê obligatoryjnie na
badaniu laryngoskopowym i stroboskopowym krtani. S¹
to: zmiany przerostowe*  (patologia nab³onka fa³dów g³o-
sowych), guzki œpiewacze* (patologia blaszki w³aœciwej b³o-
ny œluzowej fa³dów g³osowych) oraz niedow³ady strun g³o-
sowych* (patologia miêœni g³osowych). Pomimo licznych
prac wskazuj¹cych na koniecznoœæ kompleksowej oceny
narz¹du g³osu [4,8,9,10,11], Wytyczne metodologiczne
w sprawie rozpoznawania chorób zawodowych, wydane
przez Departament Inspekcji Sanitarnej MZ i OS
w 1987 r., nie zobowi¹zuj¹ lekarza-orzecznika do w³¹cze-
nia do diagnostyki badanie g³osu i ocenê jego jakoœci.

Wyprzedzaj¹c zmianê wytycznych metodologicz-
nych wymienionych powy¿ej, do badañ konsultacyjnych
nauczycieli w procedurze rozpoznawania schorzeñ za-
wodowych narz¹du g³osu w Klinice Otolaryngologii AM
w Warszawie wprowadzono obligatoryjnie od 1997 r.
percepcyjn¹, profesjonaln¹ ocenê g³osu w skali GRBAS
oraz ocenê akustyczn¹ opart¹ na sonogramach [1,9].
Wyniki badañ 500 nauczycieli wykaza³y, ¿e pomimo wy-
stêpowania zmian patologicznych w krtani, jakoœæ ich
g³osu by³a stosunkowo dobra. W badaniach bez obci¹-
¿enia wysi³kiem g³osowym stwierdzano dysfonie lekkie
i umiarkowane (I i II stopieñ w skali UEF) z chrypk¹ I
i II stopnia w skali Yanagihary [1].

Obecnie coraz czêœciej stosowana jest analiza aku-
styczna z u¿yciem analizatora cyfrowego z oprogramo-
waniem pozwalaj¹cym na wieloparametryczn¹ analizê
g³osu (Multi Dimensional Voice Program – MDVP).
Dostêpna jest ona w Polsce w kilku oœrodkach [1,11,
12,13,14,15,16] i nale¿y przypuszczaæ, ¿e w najbli¿-
szym czasie znajdzie zastosowanie w obiektywizacji ba-
dañ w procedurach orzeczniczych.

Celem pracy by³a ocena parametrów analizy akustycz-
nej g³osu nauczycielek z d³ugoletnim sta¿em pracy, u któ-
rych rozpoznano choroby krtani, uznawane za choroby
zawodowe (zmiany przerostowe krtani, guzki œpiewacze
lub niedow³ad fa³dów g³osowych).

PACJENCI I METODY

Pacjenci
Badaniami objêto 500 nauczycieli ubiegaj¹cych siê

o uznanie choroby zawodowej narz¹du g³osu. W prze-
badanej grupie by³o 437 kobiet (87,4%) i 63 mê¿czyzn

* Nazewnictwo zgodne z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dn. 18 XI 1983 r.: W sprawie rozpoznawania chorób
zawodowych. Dz. U. 83. 65. 294.

(12,6%). Powodem konsultacji by³y dolegliwoœci wyni-
kaj¹ce z przyczyn miejscowych (patologia krtani) lub
ogólnych, które by³y postrzegane przez lekarzy lub sa-
mych nauczycieli jako uniemo¿liwiaj¹ce lub znacznie
utrudniaj¹ce wykonywanie pracy zawodowej obci¹¿aj¹-
cej narz¹d g³osu. Na podstawie badania wykonanego
wed³ug metodyki przedstawionej przez autorów w po-
przednich pracach [1,9] rozpoznano choroby krtani wy-
mienione w ustawie o chorobach zawodowych u 269
nauczycielek i 39 nauczycieli, w tym guzki œpiewacze
u 85 nauczycielek i 1 nauczyciela, niedow³ady strun g³o-
sowych u 82 nauczycielek i 18 nauczycieli oraz zmiany
przerostowe u 102 nauczycielek i 20 nauczycieli. U po-
zosta³ych 169 nauczycielek i 23 nauczycieli rozpoznano
inne schorzenia krtani, w tym dysfonie czynnoœciowe
pierwotne i wtórne, które stwierdzono u 52 nauczycielek
i 7 nauczycieli. Do badañ akustycznych g³osu zakwali-
fikowano po 25 losowo wybranych nauczycielek z ka¿-
dej z 4 grup: z rozpoznaniem guzków œpiewaczych, nie-
dow³adów strun g³osowych, zmian przerostowych krta-
ni oraz innych schorzeñ krtani (przewlek³e zapalenia
krtani: proste, refluksowe i zanikowe, polipy krtani, obrzê-
ki Reinkego). Nie analizowano g³osów nauczycielek
z rozpoznanymi dysfoniami czynnoœciowymi. Badane
nauczycielki by³y œrednio w wieku 53,2±6,7 lat. Grupê
kontroln¹ stanowi³y nagrania g³osu 25 zdrowych kobiet,
w odpowiadaj¹cym przedziale wiekowym, które nie pra-
cowa³y w zawodach wymagaj¹cych wysi³ku g³osowego.

Metody
Przeprowadzono analizê akustyczn¹ z zastosowaniem

metody MDVP.
G³osy nauczycielek oraz osób z grupy kontrolnej re-

jestrowano przez mikrofon pojemnoœciowy Sennheiser
MKH 405 na kasecie DAT Sony za pomoc¹ magneto-
fonu cyfrowego DAT Sony DTC – ZA5 ES. Badania
przeprowadzono w trakcie przed³u¿onej fonacji samo-
g³oski „a”. G³osy poddano wieloparametrycznej kompu-
terowej analizie tonu krtaniowego przy u¿yciu analiza-
tora KAY Elemetrics Model CSL 4300 z mo¿liwoœci¹
oceny 33 parametrów akustycznych. Parametry podzie-
lono na grupy opisuj¹ce [17,18,19]:
1. zachowanie siê czêstotliwoœci podstawowej (Fo, To,

Fhi, Flo, STD, PFR),
2. zaburzenia czêstotliwoœci ( Jita, Jitt, RAP, PPQ,

sPPQ, vFo),
3. zaburzenia amplitudy (ShdB, Shim, APQ, sAPQ,

vAm),
4. nieregularnoœæ g³osu (DUV, NUV),
5. parametry dr¿eniowe g³osu (FTRI, ATRI, FFTR,

FATR),
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6. obecnoœæ dyskretnych przerw w fonacji (DVB,
NVB),

7. obecnoœæ subharmonicznych (DSH, NSH),
8. pomiary wzglêdnej obecnoœci szumu (NHR, VTI,

SPI),
9. parametry czasowe próbki g³osu (Tsam, SEG, PER).

Opis metod statystycznych

Do analiz statystycznych wykorzystano pakiet Sta-
tistica 5.1 firmy StatSoft [20]. W rozdziale opisuj¹cym
charakterystykê grup obliczano œrednie arytmetyczne
i standardowe odchylenia wed³ug powszechnie przyjê-
tych wzorów. Do badania zró¿nicowania pojedynczych
cech miêdzy grupami stosowano test jednoczynnikowej
analizy wariancji ANOVA. Badanym czynnikiem ró¿-
nicuj¹cym by³a przynale¿noœæ do grupy. Je¿eli wynik by³
istotny statystycznie to mo¿na by³o wyci¹gn¹æ wniosek,
¿e œrednie w grupach ró¿ni¹ siê istotnie. Jako wartoœæ pro-
gow¹ dla uznania wyniku za istotny statystycznie przyjêto
powszechnie u¿ywan¹ wartoœæ p<0,05. Aby zidentyfiko-
waæ, które œrednie s¹ istotnie ró¿ne, zastosowano porów-
nanie œrednich post-hoc. W pracy jako test post-hoc wy-
korzystywano test NIR, który jest równowa¿ny testowi
t-Studenta dla prób niezale¿nych, powtórzonemu w pa-
rach grup podlegaj¹cych porównaniu. Wykorzystano
metodê wielozmiennej analizy wariancji (MANOVA)
w celu rozstrzygniêcia, czy grupa parametrów oceniaj¹ca
podobne cechy g³osu jest zró¿nicowana miêdzy wieloma
grupami. Jeœli wystêpowa³o znamienne zró¿nicowanie –
stosowano test post-hoc dla okreœlenia, które parametry
i miêdzy jakimi grupami ró¿ni¹ siê. W pewnych szcze-
gólnych przypadkach, gdy rozwa¿any parametr wykazy-
wa³ bardzo nieregularny charakter, wynik testu NIR we-
ryfikowano testem nieparametrycznym U Manna-Whit-
ney’a. W sytuacji, gdy analizowano tylko dwie grupy, dla
porównania zestawu parametrów stosowano wielowymia-
rowy test T2 – Hotellinga. Analiza post-hoc sprowadza³a
siê do wykonania testu t-Studenta dla prób niezale¿nych.
W razie potrzeby stosowano wariant testu t-Studenta
z oddzielnym oszacowaniem wariancji w dwóch podgru-
pach.

WYNIKI

Liczebnoœci i charakterystyki opisowe wieku dla grup
chorych zawiera tabela I. Analiza wariancji wykaza³a, ¿e œred-
ni wiek by³ znamiennie zró¿nicowany w podgrupach

(p<0,05). Wiek nauczycielek z chorobami krtani w gru-
pie osób z guzkami œpiewaczymi by³ znamiennie ni¿szy
od wieku w podgrupie osób z niedow³adami strun g³oso-
wych (p<0,01) i w podgrupie osób z innymi chorobami
krtani (p<0,02).

Czêstotliwoœæ podstawowa
Test T2 Hotellinga nie wykaza³ zró¿nicowania war-

toœci zestawu parametrów Fo, To, Fhi, Flo, STD, PFR
miêdzy ca³¹ grup¹ nauczycielek z chorobami krtani i gru-
p¹ kontroln¹.

Test MANOVA wykaza³ natomiast zró¿nicowanie
wartoœci zestawu parametrów Fo, To, Fhi, Flo, STD, PFR
miêdzy 5 podgrupami na poziomie istotnoœci p<0,02.
Wartoœci œrednie w podgrupach pokazuje tabela II. Na
rycinie 1 przedstawiono graficznie wartoœæ Fo w czte-
rech podgrupach badanych nauczycielek na tle normy.
Czêstotliwoœæ Fo w podgrupie osób ze zmianami prze-
rostowymi by³a znamiennie ni¿sza w porównaniu z ka¿-
d¹ z pozosta³ych podgrup. Najwiêksza ró¿nica wystêpo-
wa³a w stosunku do podgrupy chorych z innymi zabu-
rzeniami krtani (p<0,001). W stosunku do podgrup z guz-
kami œpiewaczymi i do zdrowych poziom istotnoœci wy-
nosi³ p<0,002, a w porównaniu z podgrup¹ z niedow³a-
dami strun g³osowych ró¿nica by³a istotna na poziomie
p<0,01. Najwy¿sza czêstotliwoœæ podstawowa by³a zna-
miennie ró¿na tylko miêdzy podgrup¹ ze zmianami
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Ryc. 1. Fo w grupach kobiet z chorobami krtani na tle normy (opisy istotnoœci
statystycznej w tekœcie)

Tabela I. Wiek badanych nauczycielek w podgrupach

Grupa Liczba Œrednia±s.d. Minimum Maksimum
osób [lata] [lata] [lata]

Guzki œpiewacze 25   49,7±7,8* 35 60
Niedow³ady strun g³osowych 25 54,8±6,9 30 65
Zmiany przerostowe 25 52,6±5,4 43 66
Inne schorzenia krtani  25 54,5±5,7 43 68

* p < 0,05 w porównaniu z pozosta³ymi grupami

Tabela II. Œrednie i odchylenia standardowe parametrów czêstotliwoœci podstawo-
wej w badanych podgrupach

Grupa Fo±s.d. To±s.d. Fhi±s.d. Flo±s.d. STD±s.d. PFR±s.d.
[Hz] [µs] [Hz]  [Hz] [Hz]

Guzki œpiewacze 207±31 5,0±0,9 222±28 191±42 6,0±11,1 4,1±4,2
Niedow³ady 200±46 5,4±1,6 227±65 173±49 10,9±21,1 5,8±6,3
strun g³osowych
Zmiany przerostowe 171±43 6,4±2,1 198±66 152±49 8,7±17,6 5,8±7,4
Inne 206±35 5,0±0,9 221±38 189±40 5,1±6,6 4,0±3,0
Grupa kontrolna 207±19 4,9±0,4 233±35 191±18 8,6±7,7 4,3±2,3

opisy istotnoœci statystycznej w tekœcie
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przerostowymi a podgrup¹ z niedow³adami strun g³oso-
wych (p<0,05) oraz grup¹ zdrowych (p<0,02). Najni¿-
sza czêstotliwoœæ by³a znamiennie mniejsza w podgru-
pie chorych ze zmianami przerostowymi. Istotnoœæ ró¿-
nic w porównaniu z osobami z guzkami œpiewaczymi
by³a na poziomie p<0,005, a w porównaniu z podgrup¹
z innymi schorzeniami krtani i zdrowych na poziomie
p<0,002. Nie by³o istotnego zró¿nicowania parametrów
STD i PFR miêdzy poszczególnymi podgrupami.

Parametry zaburzeñ czêstotliwoœci
Test T2 Hotellinga wykaza³ zró¿nicowanie wartoœci

zestawu parametrów Jita, Jitt, RAP, PPQ, sPPQ, vFo
miêdzy ca³¹ grup¹ nauczycielek a grup¹ kontroln¹ na
poziomie istotnoœci p<0,0001. Wartoœci œrednie w pod-
grupach pokazuje tabela III. Istotne statystycznie ró¿ni-
ce wykazano dla parametrów Jita, Jitt, RAP i PPQ.

stowymi (p<0,05) i niedow³adami strun g³osowych
(p<0,05). Podobnie parametr RAP wykazuje ró¿nice
miêdzy grup¹ osób zdrowych a grup¹ ze zmianami prze-
rostowymi (p<0,05) i niedow³adami strun g³osowych
(p<0,02). Ta druga ró¿nica jest bardziej znamienna. Po-
dobnie parametr PPQ wykazuje charakterystyczne ró¿-
nice miêdzy grup¹ osób zdrowych a podgrup¹ ze zmia-
nami przerostowymi (p<0,01) i niedow³adami strun g³o-
sowych (p<0,02). Tym razem pierwsza ró¿nica jest bar-
dziej znamienna. Parametry sPPQ i vFo nie wykazuj¹
znamiennych ró¿nic miêdzy grupami. Rycina 2 przed-
stawia graficznie Jitt w czterech podgrupach kobiet na
tle normy.

Inne parametry

Zaburzenia amplitudy

W ocenie zaburzeñ amplitudy test T2 Hotellinga nie
wykaza³ zró¿nicowania wartoœci zestawu parametrów
ShdB, Shim, APQ, sAPQ, vAm miêdzy ca³¹ grup¹ na-
uczycielek a grup¹ kontroln¹.

Test MANOVA nie wykaza³ zró¿nicowania warto-
œci zestawu parametrów ShdB, Shim, APQ, sAPQ, vAm
miêdzy 5 podgrupami z ró¿nymi schorzeniami krtani.

Nieregularnoœæ g³osu

W ocenie nieregularnoœci g³osu test T2 Hotellinga
nie wykaza³ zró¿nicowania wartoœci zestawu parametrów
DUV, NUV miêdzy 2 badanymi grupami.

Równie¿ test MANOVA nie wykaza³ zró¿nicowa-
nia wartoœci zestawu parametrów DUV, NUV miêdzy
5 podgrupami.

Parametry dr¿eniowe

W ocenie parametrów dr¿eniowych Test T2 Hotel-
linga wykaza³ zró¿nicowanie wartoœci ca³ego zestawu
parametrów FTRI, ATRI, FFTR, FATR miêdzy 2gru-
pami na poziomie istotnoœci p<0,05. Wartoœci œrednie
w grupach pokazuje tabela V. W ostatnim wierszu wpi-
sano poziom istotnoœci dla parametru Fatr, który jest zna-
miennie ró¿ny w obu grupach. Z powodu du¿ych roz-
rzutów tej wielkoœci, w obu podgrupach zastosowano test
t-Studenta z oddzielnym oszacowaniem wariancji.

Tabela IV. Œrednie i odchylenia standardowe parametrów zaburzeñ czêstotliwoœci
podstawowej w badanych podgrupach

Grupa Jita±s.d. Jitt±s.d. RAP±s.d. PPQ±s.d. sPPQ±s.d. Vfo±s.d.
[µs] [%] [%] [%] [%] [%]

Guzki œpiewacze 84±83 1,57±1,36 0,97±0,87 0,91±0,78 1,32±1,51 3,41±7,54

Niedow³ady 101±104 1,90±1,68 1,14±0,99 1,16±1,12 1,96±3,27 5,16±9,84

strun g³osowych
Zmiany przerostowe 132±130 1,95±1,53 1,12±0,83 1,26±1,16 2,44±4,18 5,25±10,54

Inne 81±78 1,59±1,37 0,97±0,86 0,90±0,74 1,16±0,96 2,72±4,50

Grupa kontrolna 49±32 1,04±0,68 0,60±0,41 0,57±0,38 1,05±0,64 3,91±3,49

opisy istotnoœci statystycznej w tekœcie

Tabela III. Œrednie i odchylenia standardowe parametrów zaburzeñ czêstotliwoœci
podstawowej w badanych grupach

Jita±s.d. Jitt±s.d. RAP±s.d. PPQ±s.d. sPPQ±s.d. vFo±s.d.
[µs] [%] [%] [%]  [%] [%]

Grupa kontrolna 49±32 1,04±0,68 0,60±0,41 0,57±0,38 1,05±0,64 3,91±3,49
Nauczycielki 98±99 1,75±1,48 1,05±0,88 1,05±0,96 1,69±2,73 4,09±8,24

p<0,02 p<0,05 p<0,02 p<0,02

Ryc. 2. Jitt w podgrupach kobiet z chorobami krtani na tle normy
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Test MANOVA wykaza³ zró¿nicowanie wartoœci
zestawu parametrów Jita, Jitt, RAP, PPQ, sPPQ, vFo
miêdzy 5 badanymi podgrupami na poziomie istotnoœci
p<0,0005. Wartoœci œrednie w podgrupach pokazuje ta-
bela IV. Na rycinie 2 przedstawiono to graficznie. Para-
metr Jita najbardziej ró¿ni³ siê miêdzy podgrup¹ ze zmia-
nami przerostowymi i grup¹ zdrowych (p<0,005). Po-
nadto, znamienne ró¿nice istniej¹ miêdzy podgrupami:
ze zmianami przerostowymi i z innymi chorobami krta-
ni (p<0,05) oraz z niedow³adami strun g³osowych i zdro-
wymi (p<0,05). Parametr Jitt wykazuje znamienne ró¿-
nice miêdzy grup¹ osób zdrowych i ze zmianami przero-



109Domeracka-Ko³odziej A., Maniecka-Aleksandrowicz B., Grzanka A.: Jakoœæ g³osu u nauczycieli z chorobami zawodowymi narz¹du g³osu

Test MANOVA nie wykaza³ zró¿nicowania warto-
œci zestawu parametrów FTRI, ATRI, FFTR, FATR
miêdzy 5 badanymi podgrupami.

Przerwy w fonacji

W ocenie przerw w fonacji test T2 Hotellinga nie
wykaza³ zró¿nicowania wartoœci zestawu parametrów
DVB, NVB miêdzy 2 grupami.

Równie¿ test MANOVA nie wykaza³ zró¿nicowania
wartoœci zestawu parametrów DVB, NVB miêdzy 5 ba-
danymi podgrupami.

Ocena subharmoniczna

Podobnie jak w przypadku wy¿ej wymienionych cech
g³osu, w ocenie cech subharmonicznych test T2 Hotel-
linga wykaza³ zró¿nicowanie wartoœci zestawu parame-
trów DSH, NSH miêdzy 2 grupami na poziomie istot-
noœci p<0,005. Parametrem odpowiedzialnym za ten
wynik by³ NSH, który okaza³ siê znamiennie ró¿ny w obu
grupach w teœcie t-Studenta. Z powodu ró¿nych rozrzu-
tów tej wielkoœci w obu grupach zastosowano test t-Stu-
denta z oddzielnym oszacowaniem wariancji. Dodatko-
wo zastosowano test U Manna-Whitneya. Test ten nie
potwierdzi³ poprzedniego wniosku i ostatecznie ró¿nicê
nale¿y uznaæ za nieznamienn¹.

Test MANOVA nie wykaza³ zró¿nicowania warto-
œci zestawu parametrów DSH, NSH miêdzy 5 badany-
mi podgrupami.

Wzglêdny pomiar szumu

W ocenie wzglêdnego pomiaru szumu test T2 Ho-
tellinga wykaza³ zró¿nicowanie wartoœci zestawu para-
metrów NHR, VTI, SPI miêdzy 2 grupami na poziomie
istotnoœci p<0,002. Wartoœci œrednie w grupach pokazu-
je tabela VI. W ostatnim wierszu wpisano poziom istot-
noœci dla parametru SPI, który jest znamiennie ró¿ny
w obu grupach. Z powodu ró¿nych rozrzutów tej wiel-
koœci w obu grupach zastosowano test t-Studenta z od-
dzielnym oszacowaniem wariancji.

Test MANOVA wykaza³ zró¿nicowanie wartoœci ze-
stawu parametrów NHR, VTI, SPI miêdzy 5 podgrupami
na poziomie istotnoœci p<0,005. Wartoœci œrednie w pod-
grupach pokazuje tabela VII. Rycina 3 przedstawia graficz-
nie NHR w czterech podgrupach kobiet na tle normy.

Tabela VI. Œrednie i odchylenia standardowe parametrów wzglêdnego pomiaru
szumu w badanych grupach

NHR±s.d. VTI±s.d. SPI±s.d.

Grupa kontrolna 0,15±0,06 0,06±0,02 9,0±6,1
Nauczycielki 0,16±0,09 0,05±0,06 18,1±10,7

p< 0,000001

Ryc. 3. NHR w grupach kobiet z chorobami krtani na tle normy
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Tabela V. Œrednie i standardowe odchylenia parametrów dr¿eniowych w
badanych grupach

FTRI±s.d. [%] ATRI±s.d. [%] FFTR±s.d. [Hz] FATR±s.d. [Hz]

Grupa kontrolna 0,6±0,3 6,0±3,3 4,8±2,3 6,76±4,85
Nauczycielki 1,2±2,9 7,2±4,4 3,3±2,8 2,92±1,79

p<0,05

Tabela VII. Œrednie i odchylenia standardowe parametrów wzglêdnego pomiaru
szumu w badanych podgrupach

Grupa NHR±s.d. VTI±s.d. SPI±s.d.

Guzki œpiewacze 0,15±0,06 0,04±0,02 18,4±8,8
Niedow³ady strun g³osowych 0,16±0,09 0,04±0,01 18,7±10,5
Zmiany przerostowe 0,19±0,14 0,08±0,12 17,8±8,6
Inne 0,14±0,04 0,05±0,02 17,5±13,5
Grupa kontrolna 0,15±0,06 0,06±0,02 9,0±6,1

Parametr NHR okaza³ siê znamiennie ró¿ny miêdzy
podgrup¹ ze zmianami przerostowymi oraz innymi scho-
rzeniami krtani (p<0,05). Jak wynika z ryciny 3 œrednie
wartoœci NHR w trzech pierwszych podgrupach nie
mieszcz¹ siê granicach miêdzy kwartylami. Oznacza to,
¿e rozk³ady statystyczne s¹ bardzo nieregularne, a œred-
nia arytmetyczna nie jest wielkoœci¹ reprezentatywn¹ dla
poszczególnych podgrup. Ró¿nicê miêdzy podgrupami
ze zmianami przerostowymi i innymi chorobami krtani
zweryfikowano testem nieparametrycznym U Manna-
Whitney’a i znamiennoœæ tej ró¿nicy zosta³a potwierdzo-
na. Parametr VTI w podgrupie ze zmianami przerosto-
wymi jest najwiêkszy i test NIR wykaza³ znamienne ró¿-
nice w stosunku do podgrupy osób z guzkami œpiewa-
czymi (p<0,02), niedow³adami strun g³osowych (p<0,01)
i innymi schorzeniami krtani (p<0,05). W podgrupie ze
zmianami przerostowymi rozk³ad jest nieregularny i po-
wy¿szy wynik zosta³ zweryfikowany testem U Manna-
Whitney’a. Potwierdzona zosta³a tylko ró¿nica w sto-
sunku do podgrupy z niedow³adami strun g³osowych
(p<0,01). Pozosta³e ró¿nice nale¿y uznaæ za nieznamien-
ne. Parametr SPI by³ w grupie osób zdrowych znamien-
nie ró¿ny od wszystkich pozosta³ych podgrup. Istotnoœæ
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statystyczna w stosunku do osób z guzkami œpiewaczymi
by³a na poziomie p<0,005, w stosunku do osób ze zmia-
nami przerostowymi – na poziomie p<0,005, z niedo-
w³adem strun g³osowych – na poziomie 0,001 (najsil-
niejsza ró¿nica p<0,001), a z innymi chorobami krtani –
na poziomie 0,005.

DYSKUSJA

W ostatnich latach obserwuje siê wzrastaj¹ce zain-
teresowanie mo¿liwoœciami klinicznego wykorzystania
badania g³osu za pomoc¹ analizatora cyfrowego firmy
KAY wraz z oprogramowaniem MDVP [17,18,19,21].

W literaturze polskiej, dotycz¹cej patologii g³osu
doros³ych, najszerzej znaczenie tej metody opracowa³
Œwidziñski [14], stosuj¹c jednoczasow¹ rejestracjê g³osu
za pomoc¹ mikrofonu i laryngofonu. Wed³ug Van Lier-
de’a i wsp. [18,19] przydatnoœæ tego typu analizy aku-
stycznej jest niew¹tpliwa i powinna byæ uzupe³nieniem
ka¿dej klinicznej diagnozy schorzenia krtani. W choro-
bach organicznych krtani skutecznoœæ ró¿nicowania g³o-
sów patologicznych i zdrowych wynosi powy¿ej 90%
[14], co stanowi o jej szczególnej przydatnoœci. Wy¿ej
wymienieni autorzy s¹ zdania, ¿e ten typ analizy jest
bardzo dobry dla oceny dynamiki g³osu patologicznego
na ró¿nych etapach leczenia u tej samej osoby. General-
nie podkreœlana jest wartoœæ kliniczna analizy MDVP
wynikaj¹ca z prostoty wykonywania i nieinwazyjnoœci
metody.

Wyniki analizy akustycznej g³osów nauczycielek uzy-
skane w badaniach w³asnych porównano z grup¹ kon-
troln¹ oraz w poszczególnych podgrupach nauczycielek,
wyodrêbnionych na podstawie ró¿nych schorzeñ krtani.

W grupie parametrów opisuj¹cych zachowanie siê
czêstotliwoœci podstawowej (F0, Fhi, Flo, STD) œrednia
wysokoœæ F0 we wszystkich podgrupach schorzeñ by³a
mniej lub bardziej obni¿ona w stosunku do normy.
Wykazano równie¿ statystycznie znamienne zró¿nico-
wanie pomiêdzy podgrupami w zakresie parametrów
opisuj¹cych zachowanie siê czêstotliwoœci podstawowej.
U osób ze zmianami przerostowymi statystycznie zna-
miennie obni¿one by³y wartoœci Fo, Fhi i Flo. Wyniki te
zwi¹zane s¹ prawdopodobnie ze zwiêkszon¹ mas¹ fa-
³dów g³osowych oraz ze zmniejszeniem ciœnienia pod-
g³oœniowego przy niepe³nym zamkniêciu fonacyjnym
g³oœni u tych chorych. Nie znaleziono natomiast staty-
stycznie znamiennej ró¿nicy w zakresie parametrów opi-
suj¹cych zachowanie siê czêstotliwoœci podstawowej po-
miêdzy grup¹ kontroln¹ a ca³¹ grup¹ badanych nauczy-
cielek, potraktowan¹ globalnie.

W grupie parametrów opisuj¹cych wzglêdne zabu-
rzenia czêstotliwoœci ( Jita, Jitt, RAP, PPQ, sPPQ, vF0)
w zakresie parametru Jita (�s) i Jitt (%) we wszystkich
podgrupach badanych stwierdzono wartoœci znacznie

wy¿sze od grupy kontrolnej. Statystycznie znamienne
ró¿nice w stosunku do grupy kontrolnej wystêpowa³y
pomiêdzy grup¹ osób ze zmianami przerostowymi oraz
niedow³adami strun g³osowych. Pomiar ten mo¿e od-
zwierciedlaæ zwiêkszon¹ masê fa³dów g³osowych w pod-
grupie osób ze zmianami przerostowymi oraz zmniej-
szone ciœnienie podg³oœniowe w podgrupie osób z nie-
dow³adami strun g³osowych, które zmniejszaj¹ szparê
g³oœni w cyklu fonacyjnym, ale nigdy nie zamykaj¹ jej
kompletnie. Powy¿sze zmiany patofizjologiczne wp³y-
waj¹ na kszta³towanie siê parametru jittera.

Wartoœci RAP i PPQ we wszystkich badanych pod-
grupach by³y wy¿sze ni¿ w grupie kontrolnej. Statystycz-
nie znamienne ró¿nice wykazano pomiêdzy wartoœciami
tego parametru w podgrupach osób z niedow³adami strun
g³osowych i zmianami przerostowymi a wartoœciami
w grupie kontrolnej. Najmniej od grupy kontrolnej ró¿-
ni³y siê te wartoœci u nauczycielek z innymi schorzenia-
mi krtani.

W zakresie parametrów opisuj¹cych wzglêdne za-
burzenia czêstotliwoœci wykazano równie¿ znamienne
zró¿nicowanie wartoœci Jita, Jitt, RAP i PPQ pomiêdzy
grup¹ kontroln¹ a grup¹ badanych nauczycielek potrak-
towan¹ ca³oœciowo. Wyniki te potwierdzaj¹ spostrze¿e-
nia Œwidziñskiego [14,16], co do istotnoœci ró¿nicowania
g³osów patologicznych od prawid³owych w zakresie para-
metrów okreœlaj¹cych wzglêdne zaburzenia czêstotliwo-
œci. Nieprawid³owe wartoœci w tej grupie parametrów
w g³osach badanych nauczycielek potwierdzaj¹, ¿e s¹ to
g³osy zdecydowanie nieprawid³owe.

W zakresie parametrów opisuj¹cych wzglêdne za-
burzenia amplitudy (ShdB, Shim, APQ, sAPQ, vAm)
nie wykazano znamiennego zró¿nicowania wartoœci po-
szczególnych parametrów pomiêdzy grup¹ badanych na-
uczycielek i kontroln¹, ani pomiêdzy poszczególnymi
podgrupami badanymi. Œwiadczy to o nabyciu przez na-
uczycielki umiejêtnoœci utrzymywania si³y g³osu, pomi-
mo stwierdzanych zmian patologicznych w krtani.

Dla grupy parametrów opisuj¹cych nieregularnoœæ
g³osu (DUV, NUV) wartoœci odchyleñ standardowych
s¹ bardzo wysokie w poszczególnych podgrupach scho-
rzeñ, co œwiadczy o du¿ych ró¿nicach miêdzyosobniczych.

Parametry opisuj¹ce dr¿enie g³osu (FTRI, ATRI,
FFTR, FATR) nie by³y mierzalne u wszystkich chorych.
Badania Deliyski’ego [17], van Lierde’a [18,19], Œwi-
dziñskiego [14] dopuszczaj¹ wystêpowanie wartoœci
dr¿enia g³osu w okreœlonym zakresie. Badania w³asne wy-
kaza³y du¿y rozrzut tych wartoœci w grupach i brak ró¿-
nic, z wyj¹tkiem tych pomiêdzy poszczególnymi anali-
zowanymi podgrupami.

Przy prawid³owej fonacji parametry wskazuj¹ce na
przerwy w fonacji (DVB, NVB) wystêpuj¹ sporadycz-
nie. Normy KAY’a i van Lierda dopuszczaj¹ ich obecnoœæ
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do 1%. Przerwy w fonacji w niewielkim procencie wy-
kryto w g³osie badanych nauczycielek, nie by³y to jed-
nak ró¿nice statystycznie znamienne w stosunku do gru-
py kontrolnej. Oznacza to, ¿e kategoria zmian, które
stwierdzono w krtani badanych nauczycieli, nie zmienia
ci¹g³oœci fonacji w sposób istotny.

Obecnoœæ subharmonicznych w g³osach prawid³o-
wych nie jest oczekiwana i parametry oceniaj¹ce obec-
noœæ sk³adowych subharmonicznych (DSH, NSH) dla
g³osów zdrowych nie powinny przekraczaæ wartoœci 0,00.
W podgrupach z patologi¹ krtani najwiêksze wartoœci
tych parametrów wystêpowa³y u osób z guzkami œpiewa-
czymi. Zalesska-Krêcicka i wsp. [22] w przebadanej gru-
pie nauczycieli stwierdzili, ¿e nawet ma³e „twarde” guzki
g³osowe daj¹ du¿e zmiany w g³osie. W zakresie powy¿-
szych parametrów nie wykazano jednak statystycznie zna-
miennego zró¿nicowania pomiêdzy grup¹ badanych na-
uczycielek i kontroln¹ ani pomiêdzy grupami badanymi.

W grupie parametrów wzglêdnych pomiarów szu-
mu (NHR, VTI, SPI) znamienne ró¿nice w zakresie
wartoœci NHR stwierdzono pomiêdzy podgrup¹ ze zmia-
nami przerostowymi a podgrup¹ z innymi schorzeniami
krtani. W zakresie wartoœci parametru VTI wykazano
znamienne statystycznie ró¿nice pomiêdzy podgrup¹ ze
zmianami przerostowymi a podgrup¹ z niedow³adami
strun g³osowych. Zmiany te wywo³ane s¹ turbulentnym
przep³ywem powietrza przez g³oœniê o nieregularnym
kszta³cie i niedostatecznym zamkniêciu w czasie fonacji
i koreluj¹ ze stopniem chrypki okreœlonej w skali Yana-
gihary. Wartoœci parametru SPI we wszystkich grupach
osób ze schorzeniami krtani by³y znamiennie ró¿ne od
grupy kontrolnej. Jest to uzasadnione brakiem pe³nego
zamkniêcia g³oœni w kolejnych cyklach fonacyjnych w tej
grupie schorzeñ.

Reasumuj¹c, w analizie akustycznej z zastosowaniem
programu MDVP g³osy nauczycielek z d³ugoletnim sta-
¿em zawodowym ró¿ni¹ siê od g³osów kobiet nie-na-
uczycielek bez zmian patologicznych w krtani. Statystycz-
nie znamienne ró¿nice wystêpuj¹ w zakresie parametrów:
Jita, Jitt, RAP, PPQ, sPPQ, vFo, FATR, SPI. W anali-
zowanych g³osach nauczycielek stwierdza siê: obni¿enie
czêstotliwoœci podstawowej g³osu, której histogram jest
równie¿ przesuniêty w kierunku czêstotliwoœci ni¿szych,
znaczne zaburzenie mikrostruktury g³osu w zakresie
zmian czêstotliwoœci F0, okresowo wystêpuj¹ce dr¿enie
g³osu, niestacjonarnoœæ i przerwy w przebiegu tonu pod-
stawowego oraz obecnoœæ szumów.

W podgrupie nauczycielek z rozpoznaniem guzków
œpiewaczych w badaniach akustycznych wystêpowa³a
znamienna statystycznie obecnoœæ sk³adowych szumo-
wych (SPI).

Dla g³osów nauczycielek z rozpoznaniem niedow³a-
dów strun g³osowych charakterystyczne s¹ statystycznie
znamienne zaburzenia czêstotliwoœci ( Jita, Jitt, RAP,
PPQ), co mo¿na t³umaczyæ nieregularn¹ i wyczerpuj¹c¹
siê czynnoœci¹ wibracyjn¹ fa³dów g³osowych. Obecnoœæ
statystycznie znamiennie podwy¿szonych sk³adowych
szumowych (SPI) wywo³ana jest natomiast brakiem pe³-
nego zamkniêcia fonacyjnego g³oœni.

Zmiany przerostowe fa³dów g³osowych u nauczy-
cielek s¹ przyczyn¹ g³osów najgorszej jakoœci. W porów-
naniu z innymi grupami schorzeñ charakteryzuje je ob-
ni¿ona czêstotliwoœæ podstawowa g³osu (Fo, Fhi, Flo),
du¿e zaburzenia w regularnoœci pobudzania i przebiegu
drgañ ( Jita, Jitt, RAP, PPQ) oraz najwiêksza zawartoœæ
sk³adowych szumowych w widmie (SPI).

Podgrupê nauczycielek z rozpoznaniem innych scho-
rzeñ krtani (niewielkie schorzenia organiczne) charak-
teryzowa³a najlepsza jakoœæ g³osu. W stosunku do grupy
kontrolnej jedynie parametr SPI wykazywa³ statystycz-
nie znamienne ró¿nice wartoœci. W analizie sonograficz-
nej w tej grupie równie¿ stwierdzano najmniejsze zabu-
rzenia g³osu [1].

Wed³ug Œwidziñskiego [14] je¿eli wiêcej ni¿ 3 pa-
rametry posiadaj¹ wartoœci odmienne ni¿ ustalone jako
norma to mo¿na zakwalifikowaæ badany g³os jako nie-
prawid³owy. Z przedstawionych powy¿ej badañ wynika,
¿e spoœród schorzeñ zawodowych narz¹du g³osu, wymie-
nionych w obowi¹zuj¹cej ustawie, warunek ten spe³niaj¹
niedow³ady strun g³osowych i zmiany przerostowe. Ma³e
zmiany wykrywane analiz¹ akustyczn¹ w g³osie w pod-
grupie osób z guzkami œpiewaczymi mo¿na t³umaczyæ
tym, ¿e u nauczycielek w wieku oko³oemerytalnym wy-
stêpuj¹ wy³¹cznie guzki g³osowe miêkkie, na szerokiej
podstawie, daj¹ce w niewielkim stopniu niepe³ne, klep-
sydrowate zamkniêcie fonacyjne g³oœni.

G³osy nauczycielek z d³ugoletnim sta¿em pracy by³y
generalnie lepszej jakoœci w stosunku do tych opisywa-
nych w literaturze [8,14,16,18,19] u osób z podobny-
mi zmianami w krtani, które nie podlegaj¹ codzienne-
mu treningowi g³osowemu. Opisane zaburzenia nie po-
woduj¹ niewydolnoœci socjalnej g³osu, niemniej jednak
powoduj¹ niewydolnoœæ zawodow¹, która uniemo¿liwia
codzienn¹, wielogodzinn¹ pracê dydaktyczn¹.

Obiektywna metoda badania g³osu, jak¹ jest analiza
MDVP, umo¿liwia potwierdzenie obecnoœci zmian pa-
tologicznych w g³osie nauczycielek z d³ugoletnim sta-
¿em zawodowym i mo¿e byæ cennym uzupe³nieniem
w kompleksowej ocenie narz¹du g³osu dla celów orzecz-
nictwa lekarskiego.
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