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Streszczenie
Celem pracy by³o zbadanie przep³ywu powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ w czasie mowy i œpiewu u osób nie zg³aszaj¹cych zaburzeñ
g³osu. Do pomiaru przep³ywu powietrza wykorzystano metodê anemometryczn¹. Badaniu poddano 20 osób, o prawid³owej budowie i czynnoœci podniebienia miêkkiego. Byli to kandydaci na Wydzia³ Wokalny AMFC w Warszawie. Wyniki badañ wykaza³y, ¿e w grupie osób, u których
w testach subiektywnych stwierdzono mechanizm hiprfunkcyjnego tworzenia g³osu i nosowanie w mowie i/lub œpiewie, przep³ywy powietrza
przez jamê nosowo-gard³ow¹ osi¹ga³y wy¿sze wartoœci ni¿ w grupie osób z prawid³ow¹ emisj¹. Metoda anemometryczna jest cennym narzêdziem do obiektywnej oceny wydolnoœci podniebienno-gard³owej w czasie fonacji.
S³owa kluczowe: funkcja podniebienno-gard³owa, nosowanie, przep³yw powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹, emisja g³osu.

Summary
The aim of the research was to examine the nasopharyngeal airflow during speaking and singing. 20 persons were tested, all without voice
dysphonia and with normal soft palate anatomy and function. They were candidates for the Vocal Department of the Warsaw AMFC. Anemometric method was used for measurement and registration of nasopharyngeal airflow . The results of the study revealed the usefulness of the
anemometric method to proper voice performance assessment. Nasopharyngeal airflow reached higher values at group of persons with hiperfunction voice performance and nasality in speaking and/or singing in comparison with the group of proper voice performance persons.
Key words: velopharyngeal function, nasality, nasopharyngeal airflow.

Wstêp
Wzorzec jakoœci g³osu œpiewaczego zale¿ny jest od rodzaju wykonywanej przez wokalistê muzyki. Œpiewak operowy d¹¿y do uzyskania naturalnej, indywidualnej barwy. Piosenkarz natomiast, zale¿nie od zamierzonego efektu i estetyki muzycznej, wykorzystuje czasem takie cechy jak nosowoœæ czy chrypkê. Kszta³towanie toru g³osowego i praca
podniebienia miêkkiego stanowi istotny element w procesie
kszta³cenia wokalnego. W wokalistyce operowej zbyt du¿y
procent nosowoœci w g³osie uwa¿any jest za wielki b³¹d.
G³os ze zbyt du¿ym udzia³em barwy nosowej pozbawiony
jest wysokich alikwotów a jego noœnoœæ ulega os³abieniu
[Antoniewicz 1960].
Nosowoœæ (nasalance), termin wprowadzony przez Fletchera [1970] dla mowy dŸwiêcznej jest procentow¹ wartoœci¹
rezonansu nosowego w fali g³osowej. Nosowanie (nasality)
jest subiektywnym odczuciem stopnia nasilenia rezonansu
nosowego w g³osie badanej osoby. Przep³yw powietrza przez
jamê nosow¹ w czasie fonacji, a tym samym udzia³ jamy
nosowej w uk³adzie rezonansowym nasady, regulowany jest
stopniem zwarcia podniebienia miêkkiego ze œcianami gard³a. Hortis-Dzierzbicka [2004] na podstawie badañ endosko-

powych zaobserwowa³a kilka rodzajów zwarcia: czo³owy,
okrê¿ny, strza³kowy, podniebienno-tylnogard³owy, podniebienno-adenoidalny. Stopieñ zwarcia okreœla³a jako pe³ny,
niepe³ny i w krañcowych przypadkach zerowy.
Wiele informacji dotycz¹cych stopnia nosowania dostarczaj¹ metody akustyczne. G¹siorek ocenia³ wartoœæ rezonansu nosowego dla jêzyka polskiego przy pomocy nasometru skonstruowanego w oparciu o koncepcjê Fletchera.
Mierzony wskaŸnik nosowania otwartego by³ procentowym
stosunkiem energii akustycznej przechodz¹cej przez jamê
nosow¹ do ca³kowitej energii akustycznej powstaj¹cej w czasie fonacji. Zasada badania polega³a na oddzielnym, a przy
tym jednoczesnym, pomiarze energii akustycznej przenoszonej przez jamê nosow¹ i przez jamê ustn¹. Na separatorze, szczelnie oddzielaj¹cym nozdrza przednie od otworu
ustnego, umieszczono mikrofony sprzê¿one z elektronicznym uk³adem pomiarowym i komputerem [G¹siorek 1994].
Fizjologiczny rezonans nosowy dla jêzyka polskiego okreœlony powy¿sz¹ metod¹ wynosi 15,2%, a przeciêtny rezonans
nosowy polskiej mowy potocznej wynosi 25,6%. Natomiast
u chorych z niewydolnoœci¹ podniebienno-gard³ow¹ stanowi
37,8% [G¹siorek 1996].
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Niewydolnoœæ podniebienno-gard³owa zwiêksza procentowy udzia³ rezonansu nosowego. Ten rodzaj nosowoœci nazwany zosta³ nosowaniem otwartym. Na skutek niepe³nego
zwarcia pierœcienia gard³owego zbyt du¿a iloœæ powietrza
przechodzi przez jamê nosow¹, co nadaje g³osowi charakterystyczne zabarwienie. Young [2001], wykorzystywa³ do
rejestracji przep³ywu powietrza przez jamê ustn¹ i jamê
nosow¹ maskê pneumotachograficzn¹ z dwoma przetwornikami ciœnienia (circumferentially vented pneumotachograph
face mask). Paw³owski [2002] do oceny wydolnoœci pierœcienia gard³owego w czasie œpiewu wykorzysta³ pomiar przep³ywu powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ wykorzystuj¹c
metodê termoanemometryczn¹. Wielkoœæ przep³ywu powietrza by³a miernikiem stopnia nosowoœci pojawiaj¹cej siê
w wyniku czynnoœciowej niewydolnoœci podniebienia miêkkiego na skrajnych dŸwiêkach skali danego wokalisty.
Autorzy pracy postanowili zbadaæ problem nosowania
wœród przysz³ych œpiewaków i zmierzyæ wielkoœæ przep³ywu
powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ dla jednakowych
pod wzglêdem artykulacji a ró¿nych pod wzglêdem trudnoœci
emisyjnych zadañ g³osowych wykorzystuj¹c metodê termoanemometryczn¹.

Materia³ badañ
Badaniu poddano grupê 21 kandydatów na Wydzia³ Wokalno-Aktorski Akademii Muzycznej im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Byli to œpiewacy w wieku od 19 do 23 lat, którzy ju¿ wczeœniej od kilku lat, indywidualnie uczyli siê œpiewu
(wiêkszoœæ 4 lata). Osoby te zosta³y wy³onione przez komisjê
z³o¿on¹ z pedagogów wokalnych, jako najlepsi, z grupy 80
kandydatów zdaj¹cych egzamin ze œpiewu. Badani nie zg³aszali problemów z g³osem, a wczeœniej przedstawili zaœwiadczenia lekarskie o braku przeciwwskazañ do zawodu œpiewaka.
W badaniu laryngologicznym wszystkie osoby mia³y prawid³ow¹ dro¿noœæ nosa oraz pe³ne zwarcie podniebiennogard³owe, oceniane od strony jamy ustnej w czasie fonacji
g³oski /a/. Obraz endoskopowy krtani by³ prawid³owy u 12
osób, a u 9 osób stwierdzono zmiany œwiadcz¹ce o hiperfunkcyjnym mechanizmie tworzenia g³osu (brak zwarcia fonacyjnego fa³dów g³osowych z siateczk¹ poszerzonych naczyñ krwionoœnych u 5 osób, guzki œpiewacze u 1 osoby,
„mostki œluzowe” u 2 oraz krzy¿owanie nalewek u 1 osoby).
W subiektywnej ocenie emisji dokonywanej w czasie wykonywania przez badanych zadañ mówionych oraz œpiewanych
w pe³nym zakresie skali g³osu, z artykulacj¹ legato, staccato
oraz dynamik¹ forte i piano, barwê nosow¹ w mowie stwierdzono u 5 osób, w œpiewie u 5 osób, nieprawid³owy tor oddechowy u 4 osób, nadmierne napiêcia narz¹du artykulacyjnego u 6 osób.

Metoda
Do pomiaru przep³ywu powietrza przez jamê nosowogard³ow¹ wykorzystano metodê termoanemometryczn¹
[Paw³owski 2002]. Zastosowanie czujników anemometrycznych umo¿liwi³o zarejestrowanie niewielkich, szybkozmiennych przep³ywów powietrza z jakimi spotykamy siê w trakcie
fonacji. Czujnik pomiarowy przymocowany do maseczki wykonanej z masy plastycznej, szczelnie przylega³ do œcian nosa i górnej wargi (ryc. 1). Termoanemometria jest poœredni¹

metod¹ oceny prêdkoœci przep³ywu powietrza poprzez pomiar strat cieplnych grzanego elementu, którym jest cienki
drut o œrednicy kilku µm i d³ugoœci 1 mm, umieszczony w badanym przep³ywie. P³yn¹cy pr¹d elektryczny rozgrzewa element pomiarowy, a strumieñ przep³ywaj¹cego powietrza
ch³odzi go. Stopieñ och³adzania drutu zale¿y od prêdkoœci
przep³ywu powietrza. Obni¿enie temperatury druta zmniejsza jego opornoœæ elektryczn¹. Przeprowadzenie bilansu
cieplnego dla elementu pomiarowego pozwala na wyznaczenie mierzonej wielkoœci. Dziêki swoim miniaturowym rozmiarom czujniki termoanemometryczne umo¿liwiaj¹ pomiary
prawie punktowe, w niewielkim stopniu zaburzaj¹ stan badanego medium, a ich ma³a bezw³adnoœæ cieplna zapewnia
szerokie pasmo przenoszonych czêstotliwoœci, siêgaj¹ce setek kiloherców. Element czynny czujnika rozgrzewany jest do
bardzo wysokiej temperatury, co znacznie zmniejsza wp³yw
temperatury powietrza na wskazania przyrz¹du.
Wyniki badañ przedstawiane s¹ w postaci wykresu oraz
tabeli zawieraj¹cej wartoœci liczbowe. Wykres przedstawia
zapis prêdkoœci przep³ywu powietrza w czasie, zsynchronizowany z zapisem z mikrofonu. W tabeli zebrane s¹ wartoœci
objêtoœci i prêdkoœci przep³ywu powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ w czasie fonacji oraz czas trwania dŸwiêków.
Mierzony jest równie¿ przep³yw powietrza i czas przerw pomiêdzy dŸwiêkami.
Urz¹dzenie zosta³o opracowane i wykonane w Pracowni
Metrologii Przep³ywów Instytutu Mechaniki Górotworów PAN
w Krakowie.

1

2

5
4
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3
Ryc. 1. Schemat stanowiska badawczego stosowanego podczas
pomiaru przep³ywu powietrza przez jamê nosow¹ podczas fonacji.
1– maska na nos, 2 – czujnik termoanemometryczny, 3 – mikrofon,
4 – anemometr, 5 – komputer, 6 – drukarka

W trakcie rejestracji przep³ywu powietrza badani wykonywali na jednym wydechu, kolejno takie samo zadanie artykulacyjne (dwukrotnie powtarzane nazwy solmizacyjne gamy
/do-do-re-re-mi-mi-fa-fa-sol-sol-la-la-si-si-do-do/) na trzy
sposoby, ró¿ne pod wzglêdem trudnoœci emisyjnej: œpiewaj¹c, mówi¹c z dynamik¹ na poziomie konwersacji oraz mówi¹c g³oœno. Zadanie œpiewane wykonywane by³o w œrednicy skali badanej osoby, od dŸwiêku wygodnego dla mowy,
okreœlonego wczeœniej w zmodyfikowanym teœcie Boonna
[Kazanecka 2004]. Ujednolicono w ten sposób wysi³ek g³osowy dla ca³ej grupy oraz unikniêto ³¹czenia rejestrów i skrajnych dŸwiêków skali œpiewaka.
Wykorzystanie nazw solmizacyjnych gamy z jednej strony pozwala na wykorzystanie zadania w mowie i œpiewie,
a z drugiej strony dobrze obrazuje spodziewane zmiany
w czynnoœci podniebienia miêkkiego. W trakcie zadania,
g³oska nosowa, na której spodziewany by³ przep³yw powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ pojawia³a siê tylko w sylabie /mi/, umiejscowionej w œrodku frazy. Wszystkie pozosta³e
g³oski by³y ustne. Podniebienie miêkkie powinno byæ wów-
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czas uniesione, a ca³e wydychane powietrze kierowane
przez jamê ustn¹.

Wyniki
Ryc. 2 przedstawia 6 typów zapisów przep³ywu powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹, jakie zarejestrowano u badanych, niezale¿nie od sposobu wykonywania zadania g³osowego.

Ryc. 2. Typy zarejestrowanych przep³ywów powietrza przez jamê
nosowo-gard³ow¹ w czasie zadañ g³osowych: 1 typ – przep³yw powietrza wyst¹pi³ jedynie na g³oskach nosowych; 2 typ – przep³yw powietrza wyst¹pi³ na g³oskach ustnych zaczynaj¹cych zadanie g³osowe
oraz na g³oskach nosowych; 3 typ – przep³yw powietrza wyst¹pi³ na
g³oskach nosowych oraz na g³oskach ustnych koñca zadania
g³osowego; 4 typ – przep³yw powietrza wyst¹pi³ na g³oskach ustnych
pocz¹tku i koñca zadania g³osowego oraz na g³oskach nosowych; 5
typ – przep³yw powietrza wyst¹pi³ na g³oskach nosowych i ustnych
zadania g³osowego; 6 typ – znikome przep³ywy powietrza w czasie
zadania g³osowego

Dokonano podzia³u badanych na trzy grupy, zale¿nie od
typów zarejestrowanych przep³ywów powietrza przez jamê

103

nosowo-gard³ow¹ w czasie poszczególnych zadañ g³osowych:
• grupa I – zapis typu 1 wystêpuje we wszystkich trzech
zadaniach g³osowych;
• grupa II – u danej osoby zarejestrowano zapisy typu
2,3 lub 4 w kolejnych zadaniach g³osowych;
• grupa III – zapisy typu 5 oraz 6 zarejestrowano w co
najmniej dwóch zadaniach g³osowych.
Grupa I to 9 osób, u których obraz krtani by³ prawid³owy
a nosowanie w ocenie subiektywnej wyst¹pi³o tylko u jednej
osoby. W grupie II, 3-osobowej o zarejestrowanych zwiêkszonych przep³ywach powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ na pocz¹tku i/lub na koñcu zadania g³osowego, jedna
osoba mia³a nieprawid³owy obraz krtani oraz s³yszalne nosowanie. W badaniu anemometrycznym 9-osobowej III grupy,
zarejestrowane by³y przep³ywy powietrza o znacznych wartoœciach zarówno w czasie fonacji g³osek nosowych, jak
i ustnych. Tylko jedna z 9 osób mia³a prawid³owy obraz
krtani, a nosowanie w ocenie subiektywnej stwierdzono u 6
badanych.
Ryc. 3 przedstawia wynik badania anemometrycznego
osoby z grupy I. W trakcie zadania g³osowego przep³yw powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ rejestrowany by³ tylko
na sylabach z g³osk¹ nosow¹ /mi/ i wynosi³ ok. 40–60 ml/s.
Natomiast w czasie fonacji sylab z g³oskami ustnymi przep³yw powietrza by³ znikomy, nie przekraczaj¹cy 2 ml/s. Zdarza³y siê nieznacznie zwiêkszone przep³ywy na pocz¹tkowych lub koñcowych sylabach zadania g³osowego.
Ryc. 4 przedstawia wynik badania anemometrycznego
u osoby z grupy III. Przep³yw powietrza przez jamê nosowogard³ow¹ rejestrowany by³ zarówno podczas fonacji g³osek
nosowych (osi¹gaj¹c wartoœæ 60–90 ml/s), jak i ustnych, wynosz¹c nawet 30 ml/s.
W tabeli 1 porównano œrednie wartoœci przep³ywów powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ w czasie fonacji g³osek
nosowych oraz ustnych w grupie I, dla poszczególnych
zadañ g³osowych. Ze wzglêdu na obecnoœæ nieznacznie
zwiêkszonych przep³ywów powietrza na sylabach zaczynaj¹cych i koñcz¹cych frazê, oddzielnie analizowano wartoœci
przep³ywów na sylabach ustnych pocz¹tku, œrodka i koñca
frazy. Jak widaæ rodzaj zadania g³osowego ma niewielki
MFR [m l/s] V [ m l ]
DO
DO
RE
RE
MI
MI
FA
FA
SOL
SOL
LA
LA
SI
SI
DO
DO
sum a
œre dnia

Ryc. 3. Przyk³adowy prawid³owy wynik badania anemometrycznego

dŸw iê k
1.058
1.461
0.364
0.709
40.969
58.102
0.283
0.459
1.287
1.099
1.394
1.699
0.197
0.229
1.223
1.501
7.065

dŸw iê k
0.233
0.291
0.090
0.168
12.301
17.704
0.061
0.088
0.342
0.223
0.069
0.120
0.036
0.035
0.222
0.262
32.245
2.015

T [s]
dŸw iê k
0,22
0,199
0,248
0,238
0,3
0,29
0,271
0,192
0,266
0,203
0,175
0,171
0,182
0,154
0,182
0,175
3,408
0,213

art08 - Kazanecka - Anemometryczna ocena.qxp

2006-09-04

01:18

104

Page 104

Ewa Kazanecka, Agata Wroñska, Agata Szkie³kowska, Henryk Skar¿yñski

MFR[m l/s]
DO
DO
RE
RE
MI
MI
FA
FA
SOL
SOL
LA
LA
SI
SI
DO
DO
sum a
œre dnia

dŸw iê k
1.016
12.924
5.148
1.567
92.686
90.745
2.057
3.597
1.585
2.090
19.209
5.233
0.809
1.078
26.521
29.572
18.490

V [ ml ]
dŸw iê k
0.287
3.205
1.475
0.372
33.135
31.375
0.578
0.777
0.469
0.538
7.367
1.612
0.224
0.251
7.612
8.280
97.556
6.097

T [s]
dŸw iê k
0.283
0.248
0.287
0.238
0,358
0,346
0,281
0,216
0,296
0,257
0,384
0,308
0,277
0,233
0,287
0,28
4,576
0,286

Ryc. 4. Przyk³adowy nieprawid³owy wynik badania anemometrycznego

wp³yw na wielkoœæ przep³ywu powietrza przez jamê nosowogard³ow¹. W trakcie zadania wykonywanego na poziomie
mowy g³oœnej i œpiewania zarejestrowano mniejsze wartoœci
przep³ywów powietrza na g³oskach nosowych ni¿ w trakcie
mowy konwersacyjnej.
Tab. 1. Œrednie wartoœci przep³ywów przez jamê nosowo-gard³ow¹
uzyskane w badaniu anemometrycznym w grupie I
Pocz¹tek
frazy
Mowa konwersacyjna
Mowa g³oœna
Œpiewanie

Sylaby ustne
Œrodek
frazy

2,7 (±2,5)
1,5 (±0,7)
3,98 (±5,1)

Koniec
frazy

Sylaby
nosowe

1,17 (±0,8) 2 (±1.6) 42,8 (±14,1)
1,3 (±0,7) 1,89 (±1,5) 30,9 (±11,7)
1,4 (±4.3) 3,4 (±4,5) 32,3 (±16,1)

W tabeli 2 zestawiono œrednie wartoœci przep³ywu powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ w czasie zadañ mówionych na poziomie konwersacji dla I, II i III grupy.
Tab. 2. Zestawienie œrednich wartoœci przep³ywu powietrza w grupie
II i III w czasie zadania na poziomie konwersacji
Sylaby ustne
Pocz¹tek frazy Œrodek frazy Koniec frazy

Sylaby
nosowe

Grupa I

2,7 (±2,5)

1,17 (±0,8)

2 (±1.6)

42,8 (±14,1)

Grupa II

6,6 (±5,3)

0,9 (±0,6)

5,4 (±8,6)

56,8 (±31,9)

Grupa III

8,3 (±10)

4,6 (±4.8)

11,7 (±11,5)

71,1 (±24,4)

Wartoœci przep³ywów powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ zdecydowanie ró¿ni¹ siê w poszczególnych grupach.
Najwiêksze wartoœci zarejestrowano u badanych z grupy III.
U osób tych stwierdzono jednoczeœnie hiperfunkcyjny sposób tworzenia g³osu oraz nosowanie w ocenie subiektywnej.

Dyskusja
Wyniki przeprowadzonych badañ potwierdzi³y istnienie
problemu nosowania w procesie kszta³cenia wokalnego.
Stwierdzone w ocenie subiektywnej, u jednej trzeciej kandydatów na wydzia³ wokalno-aktorski nosowanie w mowie i/lub
œpiewie, zosta³o potwierdzone zwiêkszonymi przep³ywami
powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ podczas fonacji

w badaniu anemometrycznym. Wszyscy badani, od kilku lat
ucz¹cy siê œpiewu, uwa¿ali nosowanie za niekorzystn¹
cechê jakoœci g³osu. Osoby, u których wystêpowa³o nosowanie nie by³y œwiadome powy¿szego faktu, a komisja egzaminacyjna z³o¿ona z doœwiadczonych pedagogów wokalnych
nie uwa¿a³a nosowania za przeciwwskazanie do przyjêcia
na studia.
We wszystkich badanych grupach œrednie wartoœci przep³ywów powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ na g³oskach
ustnych pocz¹tku i koñca zadania g³osowego by³y wy¿sze
ni¿ w œrodku frazy. Prawdopodobnie by³y wynikiem nie do
koñca opanowanej techniki wokalnej /brak zamkniêcia oddechu i zbyt du¿a iloœæ powietrza wypuszczana na pocz¹tku
zadania oraz brak powietrza przy koñcu zadania z jednoczesnym wprowadzaniem nadmiernych napiêæ w obrêbie toru g³osowego/ i nie by³y traktowane jako patologia. Zmniejszone przep³ywy powietrza na sylabie nosowej w mowie
g³oœnej zgodne s¹ z doniesieniami Young [2001], który powo³uj¹c siê na innych autorów t³umaczy powy¿sze zjawisko
tym, ¿e zwiêkszony wysi³ek g³osowy modyfikuje wzorce oddechowe oraz funkcje struktur zaanga¿owanych w tworzenie
g³osu w tym czynnoœæ zwieracza podniebienno-gard³owego.
Kszta³towanie toru g³osowego i podparcia oddechowego
s¹ podstawowymi elementami nauczania wokalnego. Nadrzêdnym celem opanowywania techniki wokalnej jest osi¹gniêcie okreœlonego wzorca jakoœci g³osu zale¿nego od rodzaju wykonywanej muzyki. Ogólnie przyjêty wzorzec œpiewu operowego to g³os czysty, o noœnej barwie, krystalicznym
brzmieniu, pozbawiony szumu i nosowoœci [Antoniewicz
1960]. Pocz¹tkuj¹cy œpiewak, wykonuj¹c systematycznie
æwiczenia zalecane i kontrolowane przez pedagoga, d¹¿y do
uzyskania indywidualnego brzmienia swojego g³osu, zgodnego z narzuconym wzorcem tzw. „g³osu postawionego”.
W zwi¹zku z tym zarówno dla wokalisty jak i dla pedagoga
najwa¿niejsza jest s³uchowa kontrola procesu g³osotwórczego.
Æwiczenia kszta³tuj¹ce nadkrtaniowy tor g³osowy, zwi¹zane s¹ z prac¹ podniebienia miêkkiego i opuszczaniem
krtani w celu uzyskania efektu tzw. „otwartego gard³a”. Pocz¹tkuj¹cy wokalista nie do koñca jest œwiadomy wp³ywu
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danej czynnoœci na zmianê w g³osie i ma tendencjê do nadmiernego wykonywania zbyt wielu czynnoœci niezale¿nie od
potrzeb zadania g³osowego. Brak umiejêtnoœci kinestetycznych prowadzi do zwiêkszonych napiêæ miêœni uk³adu rezonansowego nasady. Chêæ maksymalnego uniesienia podniebienia miêkkiego mo¿e prowadziæ do usztywnienia elementów pierœcienia zwieraj¹cego gard³a i niepe³nego domkniêcia
podniebienno-gard³owego, objawiaj¹cego siê niepo¿¹danym
nosowaniem.
W grupie osób z zarejestrowanymi, zwiêkszonymi przep³ywami powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ w czasie
fonacji, stwierdzano jednoczeœnie dodatkowe cechy hiperfunkcyjnego mechanizmu tworzenia g³osu, objawiaj¹ce siê
nawet zmianami patologicznymi w obrazie krtani.
Poniewa¿ nosowanie jest najczêœciej cech¹ niepo¿¹dan¹ w g³osie œpiewaczym (ewentualnie dopuszczane czasami
jako celowo stosowany zabieg estetyczny) i mo¿e byæ przyczynowo zwi¹zane z nieprawid³owym, hiperfunkcyjnym sposobem emisji, korzystne jest uzupe³nienie diagnostyki foniatrycznej o ocenê czynnoœci podniebienno-gard³owej. Badanie anemometryczne oprócz roli diagnostycznej mo¿e byæ
jednoczeœnie wykorzystywane w procesie rehabilitacji zaburzeñ g³osu. Dostarcza badanemu wizualnego sprzê¿enia
zwrotnego pomiêdzy wykonan¹ czynnoœci¹ w obrêbie toru
g³osowego a wielkoœci¹ przep³ywu powietrza przez jamê
nosowo-gard³ow¹, która powi¹zana z kontrol¹ s³uchow¹ jakoœci g³osu umo¿liwia œpiewakowi korygowanie b³êdów emisyjnych.

Wnioski
1. Nosowanie jest czêstym problemem w kszta³ceniu
wokalnym.
2. Nosowanie otwarte mo¿e byæ wynikiem czynnoœciowej niewydolnoœci podniebienno-gard³owej i towarzyszyæ hyperfunkcyjnemu mechanizmowi tworzenia g³osu.
3. Badanie wydolnoœci podniebienno-gard³owej powinno
byæ czêœci¹ oceny foniatrycznej œpiewaka.

105

4. Pomiar przep³ywu powietrza przez jamê nosowo-gard³ow¹ jest przydatne do oceny wydolnoœci podniebienno-gard³owej.
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