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Voice problems and coexisting diseases in professional voice users
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Wprowadzenie. Osoby zawodowo pos³uguj¹ce siê g³osem w miarê up³ywu lat pracy coraz czêœciej zg³aszaj¹ siê do lekarzy foniatrów z powodu
zaburzeñ g³osu. Powszechnie wiadomo, ¿e wraz z wiekiem pojawia siê coraz
wiêcej chorób przewlek³ych. Czêœæ z tych chorób mo¿e mieæ bezpoœredni
wp³yw na jakoœæ g³osu lub poœredni – z powodu dzia³añ ubocznych leków
stosowanych w leczeniu tych schorzeñ.
Cel. Celem pracy by³a ocena czêstoœci wystêpowania chorób przewlek³ych,
które mog¹ wp³ywaæ na jakoœæ g³osu u osób zawodowo pos³uguj¹cymi siê
g³osem.
Materia³ i metody
metody.. Badaniem objêto grupê 100 losowo wybranych osób
pracuj¹cych g³osem, z puli pacjentów, którzy zg³osili siê na konsultacjê foniatryczn¹ z powodu zaburzeñ g³osu. U wszystkich badanych przeprowadzono wywiad, badanie otolaryngologiczne i wideostroboskopowe.
Wyniki. Zmiany organiczne stwierdzono u 19 pacjentów, u pozosta³ych 81
wystêpowa³y dysfonie, w tym u 46 chorych – dysfonie hyperfunkcyjne.
Najczêœciej wspó³wystêpuj¹cymi chorobami przewlek³ymi by³y refluks ¿o³¹dkowo-prze³ykowy (33% chorych), choroby tarczycy (30% chorych) oraz
alergiczne zapalenia górnych dróg oddechowych (26%). A¿ u 26% pacjentów wspó³wystêpowa³y wiêcej ni¿ 3 choroby przewlek³e. Zmiany kliniczne
obserwowane w krtani ró¿ni³y siê w zale¿noœci od stwierdzonej jednostki
chorobowej.
Wnioski. Przy orzekaniu o chorobie zawodowej u osób pracuj¹cych g³osem
nale¿y uwzglêdniæ wp³yw chorób przewlek³ych na narz¹d g³osu.

Introduction. Voice professionals often report voice problems which grow
in number with employment time. The incidence of general chronic diseases
also increases with age. Some of those diseases may have direct effect on
voice. Also medicines taken by the patient may affect voice.
Aim. To essess the prevalence of coexisting general chronic diseases
influencing voice quality in professional voice users.
Material and methods. A group of random-selected 100 voice professionals who had sought phoniatric advice due to voice organ disorders were
included in the study. After history had been taken, all patients were subjected to otolaryngological and videostroboscopic examinations.
Results. Organic changes were detected in 19 patients; the remaining 81
patients developed dysphonia; hyperfunctional dysphonia was detected in
46 subjects. Gastroesophageal reflux was the most frequent coexistent
chronic disease (33% patients), followed by thyroid diseases (30%) and
upper respiratory tract allergies (26% patients). As much as 26% patients
suffered from more than 3 chronic diseases. Clinical changes observed in the
larynx varied, depending on the diagnosed chronic disease.
Conclusions. When certifying occupational disease in voice professionals,
effects of chronic diseases on the voice organ should be necessarily taken
into account.
Key words: voice disorders, chronic diseases, professional voice users
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Osoby zawodowo pos³uguj¹ce siê g³osem (nauczyciele, handlowcy, wyk³adowcy, ksiê¿a, prawnicy, œpiewacy, aktorzy, dziennikarze i in.) w miarê up³ywu lat
pracy coraz czêœciej zg³aszaj¹ siê do lekarzy foniatrów
z powodu zaburzeñ g³osu. Powszechnie wiadomo, ¿e
wraz z wiekiem pojawia siê coraz wiêcej chorób przewlek³ych. Czêœæ z tych chorób mo¿e mieæ bezpoœredni
wp³yw na jakoœæ g³osu lub wywieraæ poœredni wp³yw z powodu dzia³añ ubocznych leków stosowanych w leczeniu
tych schorzeñ. Wœród chorób przewlek³ych, które mog¹
wp³ywaæ na jakoœæ g³osu najczêœciej wymienia siê: refluks
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¿o³¹dkowo-prze³ykowy, choroby tarczycy, alergia, zaburzenia hormonalne, nadciœnienie, niedos³uchy, nawracaj¹ce nie¿yty nosa, przewlek³e stany zapalne zatok, astma
oskrzelowa i inne choroby p³uc, choroby neurologiczne
i inne. Odpowiednie leczenie chorób wspó³istniej¹cych,
jak i leczenie skutków ubocznych leków stosowanych
przewlekle na te choroby, mo¿e znacznie zmniejszyæ
obci¹¿enie aparatu g³osu szczególnie u osób zawodowo
pos³uguj¹cych siê g³osem. Zawczasu podjêta profilaktyka i œwiadomoœæ wp³ywu chorób przewlek³ych na narz¹d g³osu, ma du¿e znacznie w pos³ugiwaniu siê g³osem, szczególnie u ludzi zawodowo pos³uguj¹cych siê
nim.
Celem pracy by³o ustalenie czêstoœci wystêpowania
chorób przewlek³ych, które mog¹ wp³ywaæ na jakoœæ g³osu w losowo dobranej grupie osób zawodowo pos³uguj¹cymi siê g³osem.

BADANI I METODY
Losowo wybrano 100 osób, które zawodowo pos³uguj¹ siê g³osem. Pacjenci ci zg³osili siê do lekarza foniatry z powodu zaburzeñ g³osu. Wœród nich by³o 77 kobiet w wieku od 20 do 60 roku ¿ycia (œrednia wieku 48
lat) i 33 mê¿czyzn w wieku 24-64 roku ¿ycia (œrednia
wieku 51 lat). U wszystkich badanych przeprowadzono
wywiad, badanie otolaryngologiczne oraz badanie wideofiberoskopowe lub stroboskopowe. W badaniu strobowideolaryngoskopowym oceniono symetriê lub asymetriê drgañ powierzchni fa³dów g³osowych, okresowoœæ
drgañ, zamkniêcie g³oœni, amplitudê drgañ fa³dów, przesuniêcie brze¿ne b³ony œluzowej – tzw. falê œluzówkow¹,
obecnoœæ nieruchomych fragmentów fa³dów podczas
drgania, morfologiczne zmiany na fa³dach, blizny podœluzówkowe. U wszystkich pacjentów stwierdzono dysfunkcjê aparatu g³osu.

WYNIKI
W grupie badanych rozpoznano: 46 dysfonii hyperfunkcjonalnych, 23 dysfonie mieszane oraz 12 dysfonii
hypofunkcjonalnych. U 19 pacjentów stwierdzono zmiany
organiczne w postaci guzków g³osowych, polipów, cyst,
wrzodów kontaktowych na fa³dach g³osowych.
W tabeli I przedstawiono czêstoœæ wystêpowania
schorzeñ przewlek³ych wspó³istniej¹cych z zaburzeniami g³osu. Najczêœciej wystêpowa³a choroba refluksowa
(33%), nastêpnie choroby tarczycy (30%), a na trzecim
miejscu alergie w obrêbie górnych dróg oddechowych
(26%). Zaburzenia hormonalne dotyczy³y 18% chorych,
nadciœnienie wystêpowa³o równie¿ u 18% chorych, niedos³uch lekkiego i œredniego stopnia wystêpowa³ u 15%
chorych. Pozosta³e jednostki chorobowe wystêpowa³y
znacznie rzadziej.

Tabela I. Czêstoœæ chorób ogólnych wspó³istniej¹cych ze schorzeniami
narz¹du g³osu
Choroby wspó³istniej¹ce ze schorzeniami narz¹du g³osu

Udzia³
procentowy [%]

Choroba refluksowa
Choroby tarczycy
Alergia w obrêbie górnych dróg oddechowych
Zaburzenia hormonalne
Nadciœnienie
Niedos³uch (lekkiego i œredniego stopnia)
Nawracaj¹ce nie¿yty nosa
Przewlekle zapalenie zatok
Astma
Nerwica
Promienica

33
30
26
18
18
15
7
7
4
2
1

Tabela II. Czêstoœæ wystêpowania 1, 2, 3 i wiêcej chorób przewlek³ych
u osób ze schorzeniami g³osu
Liczba schorzeñ wspó³istniej¹cych
z zaburzeniami g³osu

% pacjentów

1
2
3 i wiêcej

36
28
26

Tabela III. Zmiany w krtani najczêœciej obserwowane w wybranych
jednostkach chorobowych
Jednostki chorobowe
Choroba refluksowa (LPR)

Niedoczynnoœæ tarczycy

Nadczynnoœæ tarczycy

Alergia

Astma oskrzelowa

Nadciœnienie

D³ugotrwale przyjmowanie
hormonów p³ciowych

Najczêœciej wystêpuj¹ce zmiany w krtani
- przerost spoid³a tylnego
- obrzêk i zaczerwienienie nalewek
- zaczerwienienie fa³dów g³osowych
w okolicy miêdzychrzêstnej
- pogrubienie fa³dów g³osowych
- zmniejszenie drgañ fa³dów g³osowych
- os³abienie napiêcia miêœni
- niedomykalnoœæ g³oœni
- zaburzenia w motoryce fa³dów g³osowych
- cechy dysfonii hyperfunkcjonalnej
- niedomykalnoœæ w czêœci miêdzychrzêstnej
- zaczerwienienie i obrzêk fa³dów g³osowych
- bladosinawy obrzêk nag³oœni, fa³dów
nalewkowo-nag³oœniowych i okolicy
nalewek
- zaleganie du¿ej iloœci œliny w okolicach
zachy³ków gruszkowatych
- suchoœæ b³on œluzowych
- infekcje grzybicze w obrêbie b³on
œluzowych gard³a dolnego i krtani
- suchoœæ b³on œluzowych
- zaburzenia synchronizacji drgañ fa³dów
g³osowych
- pogrubienie i skrócenie fa³dów
g³osowych
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W tabeli II przedstawiono czêstoœæ wystêpowania
1, 2, 3 i wiêcej schorzeñ przewlek³ych wspó³istniej¹cych
z zaburzeniami narz¹du g³osu. Najczêœciej (36% pacjentów) zaburzeniom g³osu towarzyszy³o tylko jedno
schorzenie przewlek³e, jednak¿e a¿ u 26% chorych wspó³istnia³y wiêcej ni¿ 3 przewlek³e schorzenia.
W tabeli III przedstawiono „typowe” obrazy krtani
w najczêœciej wystêpuj¹cych jednostkach chorób przewlek³ych. W chorobie refluksowej zmiany dotyczy³y
tylnej czêœci szpary g³oœni (spoid³a tylnego, nalewek,
fa³dów g³osowych w okolicy miêdzychrzêstnej). W chorobach tarczycy obserwowano zaburzenia motoryki fa³dów g³osowych. U pacjentów z alergi¹ górnych dróg
oddechowych stwierdzano m.in. bladosinawy obrzêk
nag³oœni, fa³dów nalewkowo-nag³oœniowych i okolicy
nalewek, a u pacjentów z astm¹ oskrzelow¹ czêsto wystêpowa³y suchoœæ b³on œluzowych oraz infekcje grzybicze w obrêbie b³on œluzowych gard³a dolnego i krtani.

DYSKUSJA
Osoby zawodowo pos³uguj¹ce siê g³osem, podobnie jak i inne osoby nie pos³uguj¹ce siê zawodowo g³osem nara¿one s¹ na choroby przewlek³e innych uk³adów, które mog¹ mieæ du¿y wp³yw na jakoœæ g³osu.
Choroba przewlek³a oznacza d³ugotrwa³¹ ekspozycjê na
leki, które posiadaj¹ oprócz efektu leczniczego tak¿e
dzia³ania uboczne.
Pacjenci z alergi¹ mog¹ mieæ problem w postaci
ostrych lub przewlek³ych epizodów zapalnych krtani czy
gard³a na skutek dzia³ania alergenu na tkanki tych okolic. Wg danych pochodz¹cych z literatury na choroby
alergiczne cierpi od 5 do 20% populacji w tym na py³kowicê 20%, a na astmê oskrzelow¹ od 5-8% populacji
[1]. W naszej grupie badanej stanowili oni 26%. Pacjenci ci najczêœciej skar¿¹ siê na drapanie, ³askotanie,
zaleganie gêstej wydzieliny w obrêbie gard³a lub krtani.
Czêsto maj¹ zmienion¹ barwê g³osu, chrypkê, chrz¹kaj¹
i odczuwaj¹ uczucie zalegania cia³a obcego w tych okolicach. Mo¿e pojawiæ siê kaszel, mêczliwoœæ g³osu i os³abienie jego si³y. W badaniu przedmiotowym w stanach
ostrych obserwujemy zaczerwienienie, obrzêk fa³dów
g³osowych, objawy zapalnie w obrêbie nag³oœni. W stanach przewlek³ych do tego obrazu dochodzi zaleganie
du¿ej iloœci œliny w okolicach zachy³ków gruszkowatych
(objaw Jacksona) oraz bladosinawy obrzêk nag³oœni, fa³dów nalewkowo-nag³oœniowych i okolicy nalewek [1, 2].
Leki powszechnie stosowane w przypadku alergii o dzia³aniu antyhistaminowym oprócz swojego dzia³ania leczniczego maj¹ tak¿e swoje skutki uboczne w postaci hamowania sekrecji gruczo³ów œluzowych rozmieszczonych w b³onie œluzowej dróg oddechowych [4]. Powoduje to suchoœæ b³on œluzowych górnego odcinka uk³adu oddechowego, które dodatkowo u osób zawodowo
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pos³uguj¹cych siê g³osem wysuszane s¹ przez oddychanie przez usta podczas d³ugotrwa³ego mówienia. Ten
fakt utraty w³aœciwego nawil¿ania b³on œluzowych mo¿e
prowadziæ do pojawienia siê tzw. uczucia „drapania”
w gardle oraz suchego kaszlu, szczególnie podczas d³ugotrwa³ej rozmowy.
Najwiêcej badanych, bo a¿ 33% skar¿y³o siê na zaburzenia spowodowane chorob¹ refluksow¹. Z danych
pochodz¹cych z literatury ocenia siê obecnoœæ choroby
refluksowej œrednio u 10% populacji [5]. Obecnoœæ refluksu dolnego- ¿o³¹dkowo-prze³ykowego (GERD), jak
i górnego krtaniowo-gard³owego (LPR) mo¿e mieæ znacz¹cy wp³yw na jakoœæ g³osu [5]. Do najczêœciej zg³aszanych dolegliwoœci nale¿¹: chrypki szczególnie poranne,
pieczenie w okolicy mostka, uczucie cia³a obcego w krtani
i/lub gard³a, czêste tzw. czyszczenie krtani w postaci
chrz¹kania, kaszel szczególnie w nocy. W badaniach
krtani stwierdza siê stan zapalny tylnej czêœci krtani
w postaci obrzêku nalewek, przerostu spoid³a tylnego,
zaczerwienienia fa³dów g³osowych w okolicy miêdzychrzêstnej [2, 6]. W przypadkach d³ugotrwa³ej choroby
mo¿e dochodziæ do powstania wrzodów kontaktowych
w tylnej czêœci fa³dów g³osowych. Wielomiesiêczne stosowanie blokerów receptorów H2 w ¿o³¹dku, leków typu
skopolamina, atropina które wchodz¹ w sk³ad leków
zmniejszaj¹ce napiêcie miêœni g³adkich, w swoich dzia³aniach ubocznych mo¿e doprowadziæ do obni¿enia sekrecji gruczo³ów b³ony œluzowej, a tym samym do suchoœci w obrêbie krtani i gard³a [4, 6]. Wielu autorów
[2, 6-9] opisuje wp³yw zaburzeñ hormonalnych tarczycy na jakoœæ g³osu. W badanej próbie chorzy z tym schorzeniem stanowili 30%. Niedoczynnoœæ tarczycy mo¿e
prowadziæ do podobnych dolegliwoœci jak dolegliwoœci
zwi¹zane z procesem starzenia siê aparatu g³osu. Pacjenci
ci skar¿¹ siê na zmianê barwy g³osu – chrypkê, obni¿enie g³osu, mêczliwoœæ g³osu, os³abienie si³y g³osu, zawê¿enie skali g³osu, zaburzenia w modulacji g³osu, spowolnienie mowy, uczucie cia³a obcego w krtani, suchoœæ
b³on œluzowych jamy ustnej, gard³a i krtani. W badaniu
krtani zwraca uwagê pogrubienie fa³dów g³osowych w zaawansowanych przypadkach mo¿e dochodziæ do znacznego obrzêku fa³dów g³osowych – tzw. obrzêk œluzakowaty wraz ze zwiêkszeniem ich masy. Obserwuje siê
zmniejszenie drgañ fa³dów g³osowych, os³abienie napiêcia
miêœni, a nawet mo¿e dochodziæ do niedow³adu fa³du
lub fa³dów g³osowych [2]. Obserwuje siê tak¿e ró¿nego
typu niedomykalnoœæ g³oœni, która mo¿e byæ spowodowana pora¿eniem miêœnia tarczowo-nalewkowego wewnêtrznego lub jego atrofi¹. Czasami mo¿e pojawiaæ siê
nosowanie zamkniête [9].
Nadczynnoœæ tarczycy prowadziæ mo¿e do nastêpuj¹cych dolegliwoœci ze strony aparatu g³osu: zmian barwy g³osu w postaci zmatowienie brzmienia g³osu, szybkie mêczenie siê g³osu, wieczorne chrypki lub chrypki
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po wysi³ku g³osowym oraz skrócenie czasu fonacji. W badaniach krtani stwierdza siê zaburzenia w motoryce fa³dów g³osowych [8]. W badaniu stroboskopowym opisuje siê cechy dysfonii hyperfunkcjonalnej [8]. Pojawiæ
siê mo¿e niedomykalnoœæ w czêœci miêdzychrzêstnej [9].
Nale¿y przypomnieæ, ¿e w pobli¿u gruczo³u tarczowego przebiegaj¹ nerwy krtaniowe: zwrotne i górne maj¹ce wp³yw na ruchomoœæ fa³dów g³osowych. Zatem
powiêkszenie gruczo³u (wole, guzy) w zale¿noœci od rozmiaru mo¿e powodowaæ do ucisku wspomnianych nerwów. Takie zjawisko mo¿e doprowadziæ do dysfunkcji
nerwów krtaniowych w postaci pora¿enia wspomnianych
nerwów, co w efekcie jest widoczne w postaci ograniczenia ruchomoœci fa³dów g³osowych lub ich unieruchomienia. Zwiêkszona masa tarczycy mo¿e tak¿e wp³ywaæ
na ograniczenie ruchomoœci krtani w kierunku pionowym. Podobne problemy mog¹ zaistnieæ podczas zabiegów chirurgicznych na tarczycy.
Nadciœnienie wyst¹pi³o u 18% badanych. W populacji polskiej ocenia siê wystêpowanie nadciœnienia têtniczego na 11-14% [10]. Na jakoœæ g³osu u tych pacjentów du¿y wp³yw maj¹ regularnie za¿ywane leki. Prawie wszystkie dostêpne leki przeciw nadciœnieniu posiadaj¹ efekt parasympatykomimetyczny [2, 4]. Powoduje
on m.in. wysuszanie b³on œluzowych. Niektóre z nich
dodatkowo dzia³aj¹ moczopêdnie co równie¿ powoduje
odwodnienie i wzmacnia efekt suchych b³on œluzowych.
Odpowiednia wilgotnoœæ œluzówek zw³aszcza w g³oœni
podczas pracy fonacyjnej ma ogromny wp³yw na zmniejszenie tarcia pomiêdzy fa³dami g³osowymi [11]. Wzrost
tarcia mo¿e doprowadziæ do zaburzeñ synchronizacji
drgañ podczas fonacji, mêczliwoœæ g³osu, uszkodzeñ mechanicznych fa³dów g³osowych oraz napady suchego kaszlu.
W populacji ogólnoludzkiej 10% [9], a wœród badanych w niniejszej pracy 18% osób, stosowa³o przewlekle
hormony p³ciowe. Œrodki te maj¹ wp³yw na jakoœæ g³osu
poprzez mechanizm gromadzenia p³ynów w delikatnych
strukturach fa³dów g³osowych oraz zmiany architektury
krtani polegaj¹cej na pogrubieniu i skróceniu fa³dów g³osowych, obni¿eniu krtani, przerostu b³ony œluzowej [12].
Zmiany te s¹ odwracalne po zaprzestaniu stosowania tych
œrodków. Na pierwszym planie wœród dolegliwoœci zg³aszanych przez tych pacjentów znajduje siê zmiana barwy g³osu na matowy, obni¿eniu ulega wartoœæ Fo. Dochodziæ mo¿e do mêczliwoœci g³osu oraz zaburzeñ synchronizacji drgañ fa³dów g³osowych.
Wœród osób w grupie badanej znalaz³o siê 4% pacjentów za¿ywaj¹cych sterydy wziewne z powodu astmy. W populacji ludzkiej czêstoœæ wystêpowania astmy
ocenia siê na 5-8% [1] Astma ogranicza wydolnoœæ p³uc,
a tym samym zmniejszona jest pojemnoœæ oddechowa

p³uc. Skrócony jest znacznie czas fonacji. Podczas d³u¿szego mówienia dochodzi do zmêczenia g³osu. Œrodki
wziewne sterydowe maj¹ tak¿e skutki uboczne w postaci wysychania b³on œluzowych. D³ugotrwale stosowane
mog¹ prowadziæ do zaka¿eñ krtani dro¿d¿akami oraz
dysfonii [2].
W badanej grupie 7% chorych mia³o przewlek³y stan
zapalny zatok i tyle¿ samo przewlek³e, nawracaj¹ce nie¿yty nosa. To schorzenie mo¿e prowadziæ równie¿ do
zmiany brzmienia g³osu. Podobnie jak w przewlek³ych
nie¿ytach nosa mo¿e siê pojawiæ nosowanie zamkniête.
Sp³ywaj¹ca w nadmiarze gêsta wydzielina œluzowa z nosogard³a mo¿e zalegaæ w gardle daj¹c uczucia przeszkody przylepiaj¹c siê do fa³dów g³osowych powoduje zmiany brzmienia g³osu, zaburzenia drgañ fa³dów. Zmusza
to pacjentów do czêstego chrz¹kania.
W wymienionych schorzeniach stosuje siê œrodki
farmakologiczne w postaci kropli, aerozoli ze œrodkami
farmakologicznymi o dzia³aniu obkurczaj¹cym naczynia krwionoœne, zmniejszaj¹cym obrzêki i hamuj¹ce sekrecje gruczo³ów œluzowych górnych dróg oddechowych.
Stosowane przewlekle, mog¹ prowadziæ do odwrotnego
efektu ni¿ pierwotny efekt leczniczy tj. wtórnie mog¹
wywo³ywaæ objawy przewlek³ego zapalenia.
Z przytoczonych przyk³adów wynika, ¿e choroby
przewlek³e tocz¹ce siê w innych uk³adach, jak i œrodki
farmaceutyczne przewlekle stosowane w zwalczaniu tych
chorób, mog¹ wywieraæ niekorzystny wp³yw na narz¹d
g³osu szczególnie u osób zawodowo pos³uguj¹cych siê
g³osem. Przeprowadzane badania wykaza³y, ¿e u osób
zawodowo pos³uguj¹cych siê g³osem choroby wspó³istniej¹ce z dolegliwoœciami ze strony narz¹du g³osu wystêpuj¹ z regu³y czêœciej w porównaniu z czêstoœci¹ wystêpowania chorób przewlek³ych w ogólnoœwiatowej populacji. Oznacza to, ¿e u osób zawodowo pos³uguj¹cych siê g³osem, choroby przewlek³e mog³y mieæ znacz¹cy wp³yw na dolegliwoœci ze strony narz¹du g³osu, który w tej grupie zawodowej jest nadmiernie przeci¹¿ony.
Dlatego przy orzekaniu o przyznanie choroby zawodowej wa¿ne jest, aby uwzglêdniæ wp³yw innych chorób na
zg³aszane dolegliwoœci ze strony aparatu g³osu.

WNIOSKI
1. U osób zawodowo pos³uguj¹cych siê g³osem czêsto
wystêpuj¹ schorzenia przewlekle, które mog¹ mieæ
wp³yw na narz¹d g³osu.
2. Przy orzekaniu o chorobie zawodowej u osób zawodowo pos³uguj¹cych siê g³osem nale¿y uwzglêdniæ wp³yw chorób przewlek³ych na narz¹d g³osu.
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