
Wprowadzenie
Postêpy na polu naukowego zrozumienia tworzenia g³o-

su dzieciêcego s¹ zwi¹zane z poznaniem fizjopatologii i his-
topatologii fa³du g³osowego. Wed³ug S. D. Hirschi i wsp.
[2002] fibronektyna jest interesuj¹cym bia³kiem zrêbu
pozakomórkowego fa³du g³osowego. Fibronektyna pomaga
w wi¹zaniu bia³ek, prowadz¹c do dobrego przylegania cz¹s-
teczek. Zwiêkszon¹ koncentracjê tego bia³ka stwierdzono 
w guzkach g³osowych i bliznach. Byæ mo¿e guzki g³osowe s¹
rodzajem bliznowacenia tkanki po doznanym mikrourazie.

Guzki g³osowe s¹ najczêstsz¹ przyczyn¹ przewlek³ej
chrypki u dzieci.

Leczenie i ocena guzków g³osowych u doros³ych opiera
siê na kilku zasadach: odpoczynku g³osowego, terapii mowy,
leczenia choroby refluksowej i postêpowania etiologicznego
w stosunku do innych chorób, które prowadz¹ do powstawa-
nia guzków. Zastosowanie podobnego re¿imu u dzieci nie

zawsze staje siê mo¿liwe. Nadal metody leczenia guzków
g³osowych u dzieci nie s¹ standaryzowane. Z tego powodu
nasze obecne badania maj¹ na celu poznanie epidemiologii
oraz subiektywnej i obiektywnej oceny g³osu dzieci z guzka-
mi g³osowymi z uwzglêdnieniem wielkoœci i po³o¿enia zmia-
ny. Lepsze poznanie zale¿noœci miedzy jakoœci¹ g³osu 
a ocen¹ fa³du g³osowego byæ mo¿e przyczyni siê do wpro-
wadzenia skutecznych procedur w postêpowaniu terapeuty-
cznym.

Cel pracy
Celem pracy by³a ocena foniatryczna g³osu dzieciêcego

w zale¿noœci od wielkoœci guzków g³osowych.

Materia³ i metody
Badaniami objêto 71 dzieci w tym 44 ch³opców (62%) 

i 27 dziewczynek (38%) w wieku od 4 do 16 lat; œrednia
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Streszczenie

Poznanie fizjopatologii fa³du g³osowego oraz tworzenia g³osu dzieciêcego mo¿e przyczyniæ siê do wprowadzenia skutecznych procedur 
w postêpowaniu terapeutycznym w przypadku guzków g³osowych. Celem pracy by³a ocena g³osu dzieciêcego w zale¿noœci od wielkoœci
guzków g³osowych i ich po³o¿enia. Badaniami objêto 71 dzieci w wieku od 4-16 lat leczonych w Poradni Foniatrycznej DSK z powodu guzków
g³osowych. Badanie videolupostroboskopowe pos³u¿y³o klasyfikacji guzków na du¿e, œredniej wielkoœci, ma³e i asymetryczne. Dokonano
równie¿ oceny subiektywnej g³osu zgodnie z za³o¿eniami skali GRBAS oraz analizy akustycznej g³osu. Na podstawie przeprowadzonych badañ
stwierdzono, ¿e wielkoœæ guzków koreluje z wiekiem i p³ci¹ pacjenta. Guzki du¿e i œredniej wielkoœci wystêpowa³y g³ownie u ch³opców do 10
roku ¿ycia. Wyniki oceny subiektywnej g³osu korelowa³y z analiz¹ akustyczn¹.
S³owa kluczowe: guzki g³osowe, wielkoœæ, analiza akustyczna g³osu.

Summary

The knowledge of the vocal fold's physiopathology and the process of pediatric voice formation may contibute to introducing the effective meth-
ods of treatment of the vocal fold nodules. The study purpose was to assess the quality of pediatric voice depending on the size and localiza-
tion of the nodules. The research was conducted on the group of 71 children (aged 4-17 years) treated for the vocal fold nodules in the pho-
niatric outpatient clinic of Children's Hospital in Lublin. On the basis of the videostroboscopic examinations, the vocal nodules were classified
as small, moderate, large and asymmetrical. The acoustic voice analysis and the perceptual voice analysis based on the GRBAS scale were
performed. On the basis of the conducted research, it was proved that the nodule size correlated with the age and gender of children. The
small and large nodules were observed mainly in males up to 10 yars-old. The results of perceptual voice analysis correlated with the acoustic
voice analysis.
Key words: vocal fold nodules, size, acoustic voice analysis.
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wieku 10.3. Badani byli pacjentami Przyklinicznej Poradni
Foniatrycznej DSK w Lublinie.

Wszystkie dzieci mia³y wykonan¹ videolupolaryngostro-
boskopiê, na podstawie której dokonano klasyfikacji zmian.
Grupê badan¹ podzielono na podgrupy ze wzglêdu na
wielkoœæ guzków i ich po³o¿enie. Wyró¿niono zatem podgru-
pê z guzkami w po³owie d³ugoœci i w jednej trzeciej d³ugoœci
fa³du g³osowego. Pod wzglêdem wielkoœci podzielono guzki
g³osowe na du¿e, œredniej wielkoœci i ma³e. Badanie foniatry-
czne obejmowa³o ocenê subiektywn¹ g³osu zgodnie ze skal¹
GRBAS; dokonano równie¿ analizy akustycznej g³osu, w któ-
rej oceniano takie parametry jak: F0, Jitter, Shimmer, F0 tre-
mor, HNR. Wyniki uzyskanych badañ porównano z wynikami
grupy kontrolnej, któr¹ utworzono z dzieci zdrowych, nie-
obarczonych patologi¹ g³osu. Uzyskane wartoœci poddano
analizie statystycznej przy u¿yciu komputerowego programu
statystycznego Statistica.pl.

Wyniki badañ
Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono, ¿e

guzki g³osowe wystêpuj¹ czêœciej u ch³opców ni¿ u dziew-
czynek (62%). Podobna relacja zosta³a stwierdzona w odnie-
sieniu do podgrup z du¿ymi i œrednimi guzkami g³osowymi.
Guzki du¿e obserwowano u 16 dzieci, w tym u 13 ch³opców
co stanowi 81.3 % tej podgrupy. Guzki œredniej wielkoœci
dotyczy³y 17 ch³opców i 8 dziewczynek natomiast guzki ma³e
wystêpowa³y w jednakowej liczby po 11 zarówno wœród
ch³opców jak i dziewczynek. Tab. 1 ilustruje wystêpowanie
guzków g³osowych w zale¿noœci od p³ci. Na podstawie prze-
prowadzonych badañ stwierdzono, ¿e du¿e i œredniej wiel-
koœci guzki wystêpowa³y g³ównie u ch³opców, u których
obserwowano je trzykrotnie czêœciej ni¿ u dziewczynek. 
W ocenianej grupie dzieci najczêœciej diagnozowano guzki
œredniej wielkoœci (w 25 przypadkach), guzki du¿e stwierd-
zono u 16 pacjentów, ma³e zaœ u 22 pacjentów. Guzki g³oso-
we asymetrycznie po³o¿one zaobserwowano u 8 dzieci. Wy-
niki badañ w odniesieniu do wieku zilustrowano w tab. 2.
Analiza wieku badanych w odniesieniu do wielkoœci guzków
wykaza³a, ¿e guzki zmniejsza³y siê wraz z wiekiem. Ma³e
guzki wystêpowa³y g³ównie u nastolatków. Badanie subiek-
tywne g³osu zgodnie ze skal¹ GRBAS wykaza³o obecnoœæ
cechy G u wszystkich pacjentów, w tym G 1 - 24; G 2 - 32; 
G 3 – 15. Cechê R scharakteryzowano w nastêpuj¹cy
sposób: R1 – 11 ; R 2 – 31; R3 – 29. Cecha B: B 1 – 21; 
B 2 – 46; B 3 – 4. Nasilenie cechy A by³o nastêpuj¹ce : 
A 1 – 3; A 2 – 54; A 3 – 14. Cecha S dotyczy³a równie¿ wszy-
stkich pacjentów (S 1 – 56; S 2 – 15).

Tab. 1. Wystêpowanie guzków g³osowych w zale¿noœci od p³ci

Tab. 2. Analiza wieku badanych w odniesieniu do wielkoœci guzków

Analiza akustyczna g³osu wykaza³a, ¿e najbardziej od-
biegaj¹ce wyniki od wartoœci prawid³owych uzyskano w pod-
grupie guzków du¿ych: F0 291.4; Jitter 0.81; Shimmer 4.37;
F0 tremor 6.33; HNR 21.48. Najmniejsze zaburzenia w ana-
lizie akustycznej g³osu zaobserwowano w podgrupie guzków
po³o¿onych asymetrycznie. Wyniki badañ analizy akusty-
cznej przedstawiono w tab. 3. Uzyskane wyniki badañ pod-
dano analizie statystycznej. Dokonana korelacja Pearsona
wykaza³a, ¿e im m³odsze dziecko, tym uzyskiwa³o gorsze
wyniki w odniesieniu do parametrów G, R, B (por. tab. 4).
Wykazano równie¿ korelacjê parametru B z nastêpuj¹cymi
parametrami analizy akustycznej: F0, Jitter, F0 tremor, HNR.
Wyniki przedstawiono w tab. 5. 

Tab. 3. Wyniki badañ analizy akustycznej g³osu w zale¿noœci od
wielkoœci guzków

Tab. 4. Wyniki analizy statystycznej wieku badanych i parametrów
skali GRBAS (korelacja Pearsona)

Tab. 5. Analiza statysyczna wybranych paramentrów analizy akusty-
cznej g³osu i skali GRBAS

Przyczyn¹ powstawania guzków w prezentowanym
materiale by³a dysfonia hiperfunkcjonalna, któr¹ rozpoznano
u 68 badanych, natomiast tylko u trzech chorych rozpoznano
chorobê refluksow¹. W badaniu psychologicznym wszystkie
dzieci wykazywa³y nadpobudliwoœæ emocjonaln¹ oraz oso-
bowoœæ przywódcz¹. Cechy te s¹ œciœle zwi¹zane z dysfoni¹
nadczynnoœciow¹. Ze wzglêdu na ma³¹ liczbê dzieci z choro-
b¹ refluksow¹ nie stwierdzono zale¿noœci miêdzy jej wystê-
powaniem a wielkoœci¹ guzków.

Dyskusja
W prezentowanym materiale badawczym guzki g³osowe

wystêpowa³y g³ównie u ch³opców do 10 roku ¿ycia co znajdu-
je potwierdzenie równie¿ w badaniach P. Campisi i wsp.
(2000) oraz R. K. Shah i wsp. (2005). W dostêpnej literaturze
brakuje danych dotycz¹cych korelacji miêdzy wielkoœci¹ guz-
ków a wiekiem i p³ci¹ pacjenta. W naszych badaniach guzki
du¿e i œredniej wielkoœci wystêpowa³y g³ównie u ch³opców
natomiast guzki ma³e u nastoletnich dziewczynek. Byæ mo¿e
jest to zwi¹zane z fizjologicznym wzrostem krtani i wyd³u¿a-

F0 Jitter Shimmer F0 tremor HNR
Z p Z p Z p Z p Z p

G 0,182 0,129 0,075 0,534 0,143 0,233 0,231 0,048 -0,150 0,212
R 0,109 0,367 0,164 0,173 0,092 0,444 0,142 0,239 -0,183 0,127
B 0,261 0,028 0,307 0,009 0,040 0,743 0,278 0,019 -0,239 0,045
A 0,178 0,137 0,093 0,443 0,051 0,673 0,023 0,85 -0,051 0,67
S 0,165 0,169 0,156 0,195 0,245 0,040 0,088 0,465 -0,076 0,528

wiek Z p
G -0,228 0,048
R -0,263 0,027
B -0,241 0,043
A -0,162 0,177
S -0,087 0,47

F0 Jitter Shimmer F0 tremor HNR
Du¿e guzki n=16 291,4 0,81 4,37 6,33 21,48
Œrednie guzki n=25 266,9 0,56 3,29 3,03 22,58
Ma³e guzki n=22 252,9 0,43 3,12 2,53 25,02
Asymetryczne guzki n=8 243,0 0,37 3,21 2,34 20,67
Grupa kontrolna n=31 244,2 0,43 3,07 2,86 23,70

Grupa badana n S SD Me Min Max
Du¿e guzki 16 10,1 3,3 11,0 4,0 14,0
Œrednie guzki 25 9,2 3,2 9,0 4,0 15,0
Ma³e guzki 22 11,4 3,4 12,0 7,0 16,0
Asymetryczne guzki 8 10,8 1,7 11,0 8,0 13,0
Razem 71 10,3 3,2 10,0 4,0 16,0

Grupa 
badana

Ch³opcy Dziewczynki
n % n %

Du¿e guzki 13 81,3 3 18,7
Œrednie guzki 17 68,0 8 32,0
Ma³e guzki 11 50,0 11 50,0
Asymetryczne guzki 3 37,5 5 62,5
Razem 44 62,0 27 38,0
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niem siê fa³dów g³osowych w okresie uaktywnienia siê hor-
monów p³ciowych.

Wiêkszoœæ pacjentów rozwinê³a guzki g³osowe w nastê-
pstwie dysfonii hiperfunkcjonalnej, wobec powy¿szego na-
sze wczeœniejsze spostrze¿enia dotycz¹ce terapii g³osowej
w odniesieniu do dzieci z guzkami s¹ aktualne [Niedzielska
2001; Niedzielska (i in.) 2001].

Dane z literatury wskazuj¹, ¿e coraz czêœciej guzki wys-
têpuj¹ w przebiegu choroby refluksowej prze³yku. W naszym
materiale chorobê refluksow¹ rozpoznano tylko u trojga
dzieci na podstawie badania pH-metrycznego prze³yku. 

Analiza percepcyjna i akustyczna g³osu pacjentów 
z guzkami g³osowymi wykaza³a korelacjê miêdzy wielkoœci¹
guzków a jakoœci¹ g³osu. Doœæ zaskakuj¹ce wyniki uzyska-
liœmy w grupie pacjentów z guzkami asymetrycznymi, wyniki
te by³y zbli¿one do wartoœci uzyskiwanych w grupie dzieci
zdrowych. Dobr¹ jakoœæ g³osu w tych przypadkach mo¿na
t³umaczyæ mechanizmem kompensacyjnym. Wiadomo, ¿e
napiêcie miêœniowe jest bardzo wa¿nym czynnikiem dla
prawid³owego funkcjonowania krtani, a tym samym dla
jakoœci g³osu. Nieprawid³owe napiêcie fa³dów g³osowych
mo¿e prowadziæ do zaburzenia g³osu bez stwierdzanych
zmian patologicznych na fa³dach g³osowych. Pomimo czêsto
stwierdzanej patologii krtani jak¹ s¹ guzki g³osowe literatura
dotycz¹ca tego zagadnienia jest doœæ uboga. Wystêpowanie
guzków na pod³o¿u dysfonii hiperfunkcjonalnej w tak znacz-
nym odsetku dowodzi, ¿e s¹ one nastêpstwem powtarza-
nego mikrourazu. Poniewa¿ nie ma skutecznego leczenia
nastêpstw mikrourazów jakim jest bliznowacenie, nadal naj-
skuteczniejsz¹ terapi¹ jest leczenie dysfonii hiperfunkcjonal-
nej.

Podsumowanie
Przeprowadzone badania wykaza³y, ¿e wielkoœæ guzków

g³osowych koreluje z wiekiem i p³ci¹ dziecka. Guzki du¿e 

i œredniej wielkoœci wystêpuj¹ g³ównie u ch³opców do 10 roku
¿ycia. Wystêpowanie guzków ma³ych u nastoletnich dziew-
czynek mo¿e byæ zwi¹zane ze wzrostem krtani w okresie
dojrzewania. Wielkoœæ guzków koreluje z nasileniem cech 
w ocenie subiektywnej GRBAS oraz w badanych paramet-
rach analizy akustycznej g³osu.
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