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Samoocena głosu za pomocą wskaźnika 
niepełnosprawności głosowej VHI u pacjentów 
z porażeniem fałdów głosowych
Applicability of self-assessment Voice Handicap Index in patients 
with vocal fold paralysis
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Wprowadzenie. Ocena subiektywna głosu u chorych z dysfo-
niami wchodzi w skład kompleksowej ewaluacji zaburzeń głosu.
Cel pracy. Określenie przydatności wskaźnika niepełnospraw-
ności głosowej VHI (Voice Handicap Index – VHI) w samoocenie 
głosu u pacjentów z porażeniami fałdów głosowych.
Materiał i metody. Badania przeprowadzono u 25 chorych 
z porażeniami fałdów głosowych oraz u 65 osób zdrowych 
o prawidłowym funkcjonowaniu krtani. Oceniano całkowi-
ty wskaźnik VHI oraz wyniki uzyskane w jego podskalach: 
funkcjonalnej, emocjonalnej i fi zycznej. Wynik całkowity VHI 
mieszczący się w granicach 0-30 punktów określano jako brak 
lub niewielka niesprawność głosu, 31-60 punktów – jako średnia 
niesprawność głosu, zaś wynik 61-120 punktów jako poważna 
niesprawność głosu.
Wyniki. Zarówno całkowity wskaźnik VHI, jak i wyniki w pod-
skalach były istotnie gorsze w grupie badanej w porównaniu 
z grupą kontrolną. Znaczny odsetek pacjentów z dysfonią 
porażenną (68%) prezentowało średnią niesprawność głosu; 
dużą niesprawność z tego tytułu zgłaszało aż 24% badanych. 
Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w wynikach 
VHI pomiędzy osobami z jedno- i obustronnymi porażeniami 
fałdów głosowych. Wszystkie osoby z grupy kontrolnej miały 
minimalne dolegliwości ze strony narządu głosu, a ich wynik VHI 
mieścił się w najniższym przedziale.
Wnioski. Badania potwierdzają wartość wskaźnika VHI jako 
narzędzia samooceny głosu, przydatnego w diagnozowaniu 
dysfonii u chorych z porażeniami fałdów głosowych.

Słowa kluczowe: porażenia fałdów głosowych, wskaźnik 
niepełnosprawności głosowej VHI

Introduction. Self-assessment of voice by dysphonic patients 
constitutes a part of a comprehensive procedure for assessment 
of voice disorders.
Aim. The aim of this study was to assess the applicability of 
self-assessment Voice Handicap Index (VHI) in patients with 
vocal fold paralysis.
Materials and methods. The subjective assessment of voice 
by VHI was performed in 25 patients with vocal fold paralysis 
and in 65 healthy individuals with normal larynx function. The 
assessment comprised determination of total VHI and the results 
for VHI functional, emotional and physical subscales. The total 
VHI score of 0-30 was assumed to represent slight, 31-60 
moderate, and 61-120 severe voice disability.
Results. The results of total (VHI) score and each of its subscales 
were signifi cantly poorer in the study than in the control group. 
A considerable proportion (68%) of subjects with vocal fold 
paralysis-related dysphonia reported moderate voice disability; 
severe voice disability was reported by as much as 24% of the 
subjects. No statistically signifi cant diff erences were noted in 
VHI results between the patients with single- and double-side 
vocal fold paralysis. All individuals in the control group evaluated 
their voice problems as slight, and their results were within the 
lowest level of VHI scores.
Conclusions. This study confirms that VHI is a valuable 
tool of dysphonia self-assessment in patients with vocal folds 
paralysis.
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WSTĘP

 Porażenie fałdu głosowego polega na jego unie-
ruchomieniu podczas oddychania i fonacji. Jest ono 
wynikiem uszkodzenia nerwu błędnego, które może 
wystąpić na całym jego przebiegu, począwszy od 
ośrodków korowych, przez pień nerwu wraz z odga-
łęzieniami aż do połączeń nerwowo–mięśniowych. 
Porażenie może występować jednostronnie lub doty-
czyć obu fałdów głosowych. Ze względu na etiologię 
wyodrębnia się porażenia ośrodkowe, związane 
z uszkodzeniem struktur w obrębie ośrodkowego 
układu nerwowego: kory mózgu, móżdżku, opuszki, 
układu pozapiramidowego. Mogą one być wynikiem 
procesów zapalnych, niedokrwiennych, guzów mó-
zgu czy uszkodzenia toksycznego mózgu. Drugim 
rodzajem są porażenia obwodowe, spowodowane 
uszkodzeniem nerwu błędnego, nerwu krtaniowego 
górnego lub krtaniowego wstecznego. Czynników 
sprawczych tego typu porażeń jest bardzo wiele, 
należą do nich m.in.: uszkodzenia jatrogenne w tym 
pooperacyjne, choroby zapalne i zwyrodnienio-
we, uszkodzenia toksyczne, uciskające nerw guzy 
szyi i śródpiersia, urazy okolicy szyi etc. Jednak 
najczęstszą przyczyną porażeń fałdów głosowych 
jest uszkodzenie nerwów krtaniowych wstecznych 
w czasie operacji tarczycy [1], przy czym w przypad-
ku porażeń jatrogennych uszkodzenia obustronne są 
około 5-krotnie częstsze niż jednostronne [2]. Obja-
wy porażeń fałdów głosowych są bardzo zmienne, 
mogą pojawić się zaburzenia czynności oddechowej, 
fonacyjnej oraz odruchów obronnych, niekiedy 
współistnieje porażenie podniebienia miękkiego, 
gardła, zaburzenia połykania. Głos staje się matowy, 
chuchający, cichy, może także być bezdźwięczny lub 
ochrypły. Zmienia się wysokość i barwa głosu, poja-
wia się szorstkość głosu, a nawet bezgłos, zawęża się 
zakres głosu. W przypadku porażeń obustronnych 
może występować duszność [3,4].
 Obecnie powszechnie panuje przekonanie o ko-
nieczności kompleksowej oceny zaburzeń głosu 
[5,6]. Zgodnie z protokołem opracowanym przez 
Komitet Foniatrii Europejskiego Towarzystwa La-
ryngologicznego, wśród 5 podstawowych narzędzi 
badawczych stosowanych w diagnostyce zaburzeń 
głosu znalazły się następujące metody: 1. ocena 
percepcyjna głosu, 2. laryngowideostroboskopia, 3. 
analiza akustyczna głosu, 4. ocena aerodynamiczna, 
5. ocena subiektywna głosu, dokonywana indywi-
dualnie przez pacjenta [7].
 Najpowszechniej stosowanym narzędziem 
subiektywnej oceny wpływu zaburzeń głosu na 
funkcjonowanie psychospołeczne jest obecnie kwe-
stionariusz określający wskaźnik niepełnosprawno-
ści głosowej VHI (Voice Handicap Index). Metoda 

ta została opracowana w 1997 r. przez Jacobson’a 
i wsp. dla określenia psychospołecznych konse-
kwencji zaburzeń głosu [8]. Autorzy ci stwierdzili, 
iż oprócz odczuwanych dolegliwości fi zycznych, 
związanych z zaburzeniami głosu, mają miejsce rów-
nież zmiany w psychospołecznym funkcjonowaniu 
chorego i całościowa ocena głosu, dokonana przez 
pacjenta, może stać się uzupełnieniem badania 
laryngologicznego i foniatrycznego. Kwestionariusz 
obejmuje pytania z zakresu sfery funkcjonalnej, 
emocjonalnej i dolegliwości fi zycznych. Pytania ze 
sfery funkcjonalnej ukierunkowane są na ocenę 
wpływu zaburzeń głosu na codzienną aktywność 
społeczno-zawodową; sfery emocjonalnej – na od-
czucia chorego w stosunku do własnego głosu, zaś 
sfery trzeciej – dotyczą odczuwanych dolegliwości 
fi zycznych związanych z chorobą narządu głosu. 
Kwestionariusz VHI jest szeroko stosowany w kra-
jach całego świata, m.in. w Stanach Zjednoczonych, 
Niemczech, Portugalii, Holandii, Brazylii, Izraelu 
czy Tajwanie [9-15].
 Jakkolwiek w Polsce tłumaczenia i adaptacji testu 
dokonali Pruszewicz i wsp. w 2004 r. [5], nie jest to 
metoda powszechnie stosowana w naszym kraju. 
Dlatego też celem tej pracy była ocena przydatności 
wskaźnika VHI do określenia wpływu zaburzeń 
głosu na codzienne funkcjonowanie pacjentów 
z porażeniami fałdów głosowych.

MATERIAŁ I METODY

 Badanie przeprowadzono u 25 pacjentów, którzy 
zgłosili się do Kliniki Audiologii i Foniatrii Instytutu 
Medycyny Pracy w Łodzi i do Oddziału Otolaryn-
gologii Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego 
w Zgierzu z powodu zaburzeń głosu, spowodowa-
nych porażeniem fałdów głosowych. Średnia wieku 
badanej populacji wynosiła ok. 52 lata, najmłodsza 
osoba miała 36 lat, zaś najstarsza 76 lat. W grupie 
tej były 22 kobiety i 3 mężczyzn. Grupę kontrolną 
stanowiło 65 osób (55 kobiet i 10 mężczyzn), które 
nie zgłaszały skarg związanych z narządem głosu 
obecnie ani w przeszłości. W grupie tej średni wiek 
wynosił ok. 49 lat (min. 30, max 71).
 Wszystkie osoby z grupy badanej i kontrolnej 
wypełniły kwestionariusz samooceny głosu VHI. 
Kwestionariusz ten zawiera 30 zdań, umieszczonych 
w 3 skalach: 1. samooceny stanu funkcjonalnego; 
2. samooceny stanu emocjonalnego i 3. samooceny 
stanu fi zycznego. Każda ze skal zawiera 10 zdań. 
Odpowiedzi są punktowane w skali 0–4, przy czym 
odpowiedź nigdy to 0 punktów, prawie nigdy – 1, 
czasami – 2, prawie zawsze – 3, zawsze – 4 punkty. 
Wynik całkowity VHI mieści się w zakresie od 0 do 
120 punktów. Uzyskanie wartości VHI w granicy 
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0–30 określane jest jako niewielka niesprawność 
głosu; 31–60 świadczy o średniej niesprawności gło-
su, zaś wynik przekraczający 61 punktów oznacza 
poważną niesprawność głosu.
 U wszystkich chorych, po wypełnieniu kwestio-
nariusza VHI przeprowadzano badanie foniatryczne 
z wideostroboskopią, aby ocenić stopień ruchomo-
ści fałdów głosowych. Badanie wykonywano za 
pomocą wideostroboskopu lupowego Wolf-5052 ze 
sztywną optyką. Oglądano w powiększeniu obraz 
ruchomy krtani na monitorze, również w świetle 
stroboskopowym, umożliwiającym ocenę ruchów 
fonacyjnych fałdów głosowych. Przy użyciu kamery 
typu CCD obraz ten rejestrowano na twardym dysku 
komputera.
 Przeprowadzono analizę statystyczną wyników 
VHI, wykorzystując test t-Studenta dla małych grup, 
do porównania średnich wartości VHI uzyskanych 
w grupie badanej i kontrolnej oraz do porównania 
wyników prezentowanych przez osoby z porażeniem 
jednostronnym i obejmującym oba fałdy głosowe. 
Poziom istotności statystycznej określono jako 
p<0,05.

WYNIKI

 Badanie laryngostroboskopowe wykazało, iż 
w grupie badanej 17 osób miało porażenie jednego 
fałdu głosowego, zaś 8 osób porażenia obu fałdów 
głosowych. Najczęstszą przyczyną porażeń był wcze-
śniej wykonany zabieg strumektomii (16 przypad-
ków); u 2 pacjentów porażenie nerwu krtaniowego 
wstecznego było spowodowane uciskiem przez guz 
szyi, zaś u 7 osób przyczyna pozostała nieznana, 

mimo wykonanych badań diagnostycznych, w tym 
diagnostyki obrazowej szyi i śródpiersia. Obrazy 
laryngostroboskopii przedstawiające porażenie jed-
nostronne krtani i porażenie obu fałdów głosowych 
przedstawia rycina 1 i 2.
 W grupie osób z porażeniami fałdów głosowych 
u 68% chorych wynik ogólny wskaźnika VHI mieścił 
się w przedziale 31–60 pkt., określanym jako śred-
nia niesprawność związana z zaburzeniami głosu. 
Jednak aż 24% uzyskało niepokojąco wysoki wynik, 
tj. wynik powyżej 61 pkt., wskazujący na poczu-
cie poważnej niesprawności związanej z dysfonią 
porażenną (ryc. 3). W grupie badanej najmniejszą 
zaobserwowaną wartością było 25 pkt., zaś naj-
większą 86 pkt. W grupie kontrolnej u wszystkich 
osób całkowity wynik VHI mieścił się w granicach 
0–18 pkt. Średni wynik całkowitego wskaźnika VHI 
w badanej populacji wyniósł 49,84 pkt., natomiast 
w grupie kontrolnej 3,4 pkt. (ryc. 4). Wynik grupy 

Ryc. 1. Obraz laryngoskopowy krtani chorego z poraże-
niem prawego fałdu głosowego (materiał własny)

Ryc. 2. Obraz laryngoskopowy krtani chorego z po-
rażeniem wiotkim obu fałdów głosowych (materiał 
własny)

68%

24%

8%

0 - 30 pkt. 61 - 120 pkt.31 - 60 pkt.

Ryc. 3. Wynik ogólny VHI u chorych z porażeniem fał-
dów głosowych
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badanej różnił się istotnie statystycznie z rezultatem 
uzyskanym w grupie kontrolnej (p<0,001).
 Analiza rozkładu punktów dla całej badanej 
grupy w poszczególnych podskalach uzyskała 
największą liczbę punktów w podskali fi zycznej 
(śr. 22,0); w podskali emocjonalnej było to śred-
nio 14,4; zaś najmniejszą średnią liczbę punktów 
zaobserwowano w podskali funkcjonalnej (śr. 13,4) 
(ryc. 4). We wszystkich podskalach grupa badana 
różniła się istotnie statystycznie od grupy kontro-
lnej (p<0,001). Natomiast porównanie podgrupy 
pacjentów z porażeniami jedno- i obustronnymi nie 
wykazało różnic całkowitego wskaźnika VHI, ani 
wyników uzyskanych w podskalach funkcjonalnej, 
emocjonalnej i fi zycznej (p>0,05) (ryc. 5).

samym inne są ich oczekiwania dotyczące dalsze-
go postępowania terapeutycznego [9]. Również 
w przedstawionej w pracy, u osób z porażeniami 
fałdów głosowych uzyskano duży rozrzut wyników. 
Najniższy wynik samooceny głosu uzyskany za 
pomocą skali VHI wynosił 25 pkt., co świadczyło 
o poczuciu niewielkiej niesprawności z powodu 
zaburzeń głosu, a najwyższym wynikiem było 86 
pkt., co oznaczało dużą niesprawność wynikającą 
z dysfonii porażennej.
 Na świecie istnieje wiele metod służących wła-
snej ocenie głosu, dokonywanej przez pacjentów 
z różnymi chorobami krtani. Jedną z pierwszych 
metod samooceny była liniowa analogowa skala 
samooceny LASA (Linear-Analog Self-Assessment), 
wprowadzona przez Llewellyn-Thomas i wsp. dla 
chorych z rakiem krtani [16]. Istnieją także narzę-
dzia określające wpływ stanu głosu na jakość życia, 
zastosowane po raz pierwszy u pacjentów z jedno-
stronnym porażeniem fałdu głosowego: V-RQOL 
(Voice-Related Quality of Life) oraz VOS (Voice Out-
come Survey) [17,18]. Deary i wsp. zaprezentowali 
kwestionariusz samooceny VoiSS (Voice Symptom 
Scale), zawierający wykaz 43 najpowszechniej wy-
stępujących zaburzeń wynikających z dysfunkcji 
głosowej, który można stosować u osób z zaburze-
niami organicznymi i czynnościowymi [19]. Jednak 
najpowszechniej stosowanym obecnie na świecie 
jest kwestionariusz oceny wskaźnika niepełno-
sprawności głosowej VHI.
 Samoocena głosu za pomocą wskaźnika VHI 
była stosowana wśród pacjentów z różnymi nie-
prawidłowościami w obrębie krtani. W naszych 
poprzednich pracach zastosowaliśmy ten wskaźnik 
u nauczycielek z dysfoniami czynnościowymi i or-
ganicznymi [20,21]. U żadnej z tych pacjentek nie 
stwierdzono jednak porażenia fałdów głosowych. 
Również w polskim piśmiennictwie dotychczas nie 
przedstawiono wyników zastosowania wskaźnika 
VHI w tej grupie chorych. Woisard i wsp. stosowali 
test VHI wśród 58 osób z zaburzeniami głosu, wśród 
których było 18 pacjentów z porażeniem fałdów 
głosowych, uzyskując dla całej grupy badanej średni 
wynik wskaźnika wynoszący 39,7 pkt. [22]. W na-
szym badaniu średni wynik był wyższy i wynosił 
49,84 pkt. Obserwowana różnica może wynikać 
z faktu, że prezentowana w niniejszym opracowaniu 
grupa chorych była jednorodna i obejmowała tylko 
pacjentów z dysfonią porażenną. Natomiast Van 
Gogh i wsp. porównali wyniki samooceny głosu za 
pomocą VHI u pacjentów z łagodnymi uszkodzenia-
mi krtani, w tym z porażeniami fałdów głosowych, 
oraz u chorych we wczesnym stadium raka krtani 
[23]. Badacze zaobserwowali, że samoocena głosu 
w tych odmiennych jednostkach chorobowych 

Ryc. 4. Wyniki VHI w grupie badanej i kontrolnej
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Ryc. 5. Porównanie wyników VHI u chorych z jednostron-
nym i obustronnym porażeniem fałdów głosowych
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DYSKUSJA

 W ostatnich latach własna ocena wpływu zabu-
rzeń głosu na codzienną aktywność społeczno–za-
wodową, a tym samym na jakość życia pacjenta 
stała się równie ważnym narzędziem badawczym, 
jak badania obiektywne czy obrazowe krtani [5,6]. 
Zdarza się bowiem, że osoby z podobnymi niepra-
widłowościami stwierdzonymi podczas laryngo-
skopii, mają odmienną samoocenę głosu, a tym 



200 Otorynolaryngologia  2008, 7(4): 196-201

 1. Benninger MS, Gillen JB, Altman JS. Changing etiology 
of vocal fold immobility. Laryngoscope 1998; 108: 
1346-1350.

 2. Wędrychowicz B, Szuber D, Bętkowski A i wsp. Porażenie 
nerwu krtaniowego wstecznego jako powikłanie operacji 
tarczycy. Otolaryngol Pol 2000; 2: 167-170.

 3. Janczewski G. Otorynolaryngologia praktyczna. Via 
Medica, Gdańsk 2007.

 4. Pruszewicz A. Foniatria kliniczna. PZWL, Warszawa 
1992.

 5. Pruszewicz A, Obrębowski A, Wiskirska-Woźnica B, 
Wojnowski W. W sprawie kompleksowej oceny głosu 
– własna modyfi kacja testu samooceny niesprawności 
głosu (Voice Handicap Index). Otolaryngol Pol 2004; 58: 
547-549.

 6. Wiskirska-Woźnica B. Kompleksowa ocena głosu 
w schorzeniach organicznych i czynnościowych krtani. 
Rozprawa habilitacyjna, AM Poznań 2002.

 7. Dejonckere PH, Crevier-Buchman L, Marie JP, Moerman 
M, Remacle M, Woisard V. Interpretation of the European 
Laryngological Socjety (ELS) basic protocol for assessing 
voice treatment eff ect. Rev Laryngol Otol Rhinol 2003; 
124: 279-283.

 8. Jacobson BH, Johnson A, Grywalski C, Silbergleit A, 
Jacobson G, Benninger MS i wsp. The Voice Handicap 
Index (VHI): development and validation. Am J Speech 
Lang Pathol 1997; 6: 66-70.

 9. Murry T, Rosen CA. Outcome measurements and quality 
of life in voice disorders. Otolaryngol Clin North Am 2000; 
33(4): 905-916.

Piśmiennictwo
 10. Nawka T, Wiesmann U, Gonnermann U. Validierung des 

Voice Handicap Index (VHI) in der deutschen fassung. 
HNO 2003; 51: 921-929.

 11. Guimaraes I, Abberton E. An investigation of the Voice 
Handicap Index with speakers of Portuguese: prelimary 
data. J Voice 2004; 18: 71-82.

 12. De Bodt M.S, Jacobson BH, Musschoot S, Zaman S, 
Heylen L, Mertens F i wsp. De Voice Handicap Index. Een 
instrument voor het kwantifi ceren van de psychosociale 
consequenties van stemstoornissen. Logopedie 2000; 13: 
29-33.

 13. Costa HO, Matias C. Vocal impact on quality of life of 
elderly female subjects. Rev Bras Otorrinolaringol, 2005; 
71(2): 172-178.

 14. Amir O, Ashkenazi O, Leibovitzh T, Michael O, Tavor Y, 
Wolf M. Applying the Voice Handicap Index (VHI) to 
Dysphonic and Nondysphonic Hebrew Speakers. J Voice 
2003; 20(2): 318-324.

 15. Hsiung M-W, Kang B-H, Wang H-W. Measurement and 
validation of the voice handicap index in voice-disorders 
patients in Taiwan. J Laryngol Otol 2003; 117: 478-481.

 16. Llewellyn-Thomas HA, Sutherland HJ, Hogg AS, Ciampi 
A, Harwood A, Keane T. Linear analog self-assessment of 
voice quality in laryngeal cancer. J Chron Dis 1984; 37: 
917-924.

 17. Hogikyan ND, Sethuraman G. Validation of an instrument 
to measure voice-related quality of life (V-RQOL). J Voice 
1999; 13: 557-569.

była podobna (p>0,05), zaś znacznie odbiegała od 
 wyników grupy kontrolnej, bez zaburzeń głosu. 
Także w naszym badaniu wartości całkowitego 
wskaźnika VHI, jego podskali funkcjonalnej, emo-
cjonalnej i fi zycznej u osób z badanej populacji 
różniły się w sposób istotny statystycznie między 
grupą badaną i kontrolną (p<0,05). Natomiast nie 
uzyskano znamiennych różnic w wynikach VHI 
pomiędzy osobami z porażeniami jedno i obustron-
nymi. Ten fakt może świadczyć o subiektywności 
oceny wpływu zaburzeń głosu na codzienne funk-
cjonowanie w aspekcie zawodowym i socjalnym, 
co powinno być rozpatrywane indywidualnie dla 
każdego pacjenta.
 Porównując wyniki wskaźnika przed i po zasto-
sowanej terapii,  można także ocenić efektywność 
leczenia pacjentów z dysfonią porażenną. Spector 
i wsp. stosując wskaźnik VHI w ocenie skuteczności 
leczenia chirurgicznego u pacjentów z jednostron-
nym porażeniem krtani potwierdzili przydatność tej 
metody w ocenie efektów terapii [24]. Natomiast 
Hogikyan i wsp. badali skuteczność leczenia porażeń 
mięśni krtaniowych za pomocą iniekcji toksyny bo-
tulinowej, stosując do samooceny wskaźnik zależnej 

od głosu jakości życia – V-RQOL [25]. Autorzy ci 
stwierdzili dobre efekty terapii mierzone poprawą 
wyników tego kwestionariusza.
 Reasumując samoocena głosu, jako prosta me-
toda, powinna być uwzględniana w kompleksowej 
ocenie zaburzeń głosu w porażeniach nerwów 
krtaniowych w praktyce foniatrycznej, ale również 
może być z powodzeniem stosowana w gabinecie 
laryngologicznym.

Wnioski
1. Chorzy z porażeniem fałdów głosowych w teście 

samooceny uzyskali statystycznie gorsze wyniki 
niż osoby z grupy kontrolnej o prawidłowej 
czynności krtani (p<0,001).

2. Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic 
w wynikach VHI pomiędzy osobami z jedno 
i obustronnymi porażeniami fałdów głosowych 
(p>0,05).

3. Badania potwierdzają wartość wskaźnika VHI 
jako narzędzia samooceny głosu, przydatnego 
w diagnozowaniu dysfonii u chorych z poraże-
niami fałdów głosowych.
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