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Tvoření hlasu - na čem závisí kvalita hlasu?

• Lidský hlas je tvořen koordinovanou činností jednotlivých

součástí hlasového ústrojí:

1. Dech a dechová technika

2. Pohyb hlasivek

3. Zesílení v rezonančních dutinách

4. Koordinace v CNS

• Diskoordinace jednotlivých etáží tvoření hlasu působí poruchy hlasu, které
nazýváme funkční nebo psychogenní
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Tvoření hlasu
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Nádech

Pohyb hlasivek Zesílení (rezonance) Koordinace

Dechová opora



Organické poruchy x funkční poruchy

•Organické poruchy hlasu: 
mají současnými vyšetřovacími metodami diagnostikovatelné

poškození v oblasti hrtanu či některé jiné části vokálního traktu
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Funkční poruchy x organické poruchy

• Funkční poruchy hlasu: 
příčina není zřetelně viditelná jako poškození tkání, 
• pacient užívá hlas chybně, příliš tlačí, hlas je spastický
• nebo je na vině porucha psychická
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Funkční poruchy x organické poruchy

•Termíny organické poruchy a funkční poruchy jsou relativní, protože pouze
odráží současnou úroveň našeho poznání a možnosti vyšetření. 

•Řada organických onemocnění začíná jako funkční porucha a 
většina funkčních onemocnění končí jako poruchy organické.

Dělení na poruchy organické a funkční je umělé.
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Funkční poruchy hlasu

Poruchy z nepřiměřené hlasové zátěže
• Hlasová únava (fonastenie)

• Hyperkinetická dysfonie

• Hypokinetická dysfonie

Neurogenní
• Spastická dysfonie

Psychogenní
• Fononeurosa

• Spastická dysfonie (spasmatická) 

• Psychogenní dysfonie, afonie

• Prodloužená mutace, fistulový hlas
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Poruchy z nepřiměřené hlasové zátěže (fonastenie)

• Hlasová únava (fonastenie) je nespecifická porucha hlasu

•zmenšením intensity hlasu
•zmenšení frekvenčního hlasového rozsahu

•Anamnesa - učitelky, zpěvačky (studentky), po operaci štítné žlázy

•Laryngoskopie - je normální, lehké překrvení mediálních okrajů
hlasivek

•Videokymografie - může a nemusí být vidět porucha kmitavého
pohybu

(ve vyšších tónech), zkrácení doby uzávěru oproti doby otevření hlasivek
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Poruchy z nepřiměřené hlasové zátěže (fonastenie)
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Zmenšení intensity i rozsahu hlasu

Laryngoskopicky: 

překrvení mediálních okrajů, nebo je

nález v normě

VKG:zkrácení doby uzávěru

oproti době otevření

Terapie: porucha obvykle odezní 

spontálně

Dop: hlasové šetření nebo 

hlasový trénink 



Hyperkinetická dysfonie je funkční nebo organická choroba?
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• Souvisí s nadměrnou hlasovou

námahou

• Hlasivky jsou:

• vřetenovitě ztluštělé

• dotýkají pouze v místě největšího

rozkmitu

• Před i za vřetenovitým ztluštěním

vzniká štěrbina (nedomykavost)



Hyperkinetická dysfonie je funkční nebo organická choroba?
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• Hlasivky jsou:

• vřetenovitě ztluštělé

• dotýkají pouze v místě největšího

rozkmitu

• před i za vřetenovitým

ztluštěním vzniká štěrbina

(nedomykavost)



Hyperkinetická dysfonie je funkční nebo organická choroba?
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• VKG přesně diagnostikuje poruchu

kmitavého pohybu sliznice hlasivek

• Příčinou je zánětlivá infiltrace sliznice

Zaoblení laterálních

vrcholů kmitu

Chybí posun hrany

kmitů

laterální okraj kmitu musí být ostrý!
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Příčiny zánětů HCD a DCD

hnisavý sekret

candida 

albicans

MykotickýBakteriálníVirový

Alergický Refluxní 

Infekční

Neinfekční

Z chybného používání?



Verifikace diagnózy?
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1.diagnostika zánětlivých změn

• anamnestická data (alergie, KHCD, KDCD)

• bakteriologické vyšetření (výtěr z krku a NH)

• kontrola NH (adenoidní vegetace) a VDN

• diagnostika neinfekčních zánětlivých změn - 24 hodinová monitorace pH ve vydechovaném vzduchu



Jaký zánět hraje nejdůležitější roli?
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• Na vzniku organických změn na hlasivkách se 

výrazně uplatňují slizniční změny, které vznikají jako 

následek mimojícnových projevů refluxní choroby 

jícnu.

• Proniká – li kyselý či slabě kyselý refluxát nad horní 

jícnový svěrač, poškozuje sliznice hrtanu a hltanu 

v důsledku aktivace proteolytického enzymu pepsinu 

• kyselým pH (pH < než 4,9)

• slabě kyselým pH (pH  4,1 – 6,9)

erytém

edém

obliterace laryngeálního ventriklu

• Belafsky P.C., Postma G.N., Amin M.R., Koufman J.A. (Ear, Nose & Throat Journal, suppl.): Symptoms and findings of laryngopharyngeal reflux

laryngoskopie



16Jaké diagnostické možnosti máme? 1.Laryngoskopie 

2. 2. 2016

pseudosulcusotok hlasivek a hrtanu
granulom

Obliterace ventriculus laryngisHlen Erytem Edema

hyperplasie sliznice

• Belafsky P.C., Postma G.N., Amin M.R., Koufman J.A. (Ear, Nose & Throat Journal, suppl.): Symptoms and findings of laryngopharyngeal reflux



2.Dotazník RSI
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Měl jste v posledních měsících některý z následujících příznaků 0 1 2 3 4 5

Chrapot nebo problém s hlasem

Odkašlávání hlenu

Nadměrné zahlenění nebo sekrece z nosohltanu

Obtížné polykání potravy, tekutin nebo tablet

Kašel po jídle nebo po ulehnutí

Obtížné dýchání či pocit dušení

Námahový či dráždivý kašel

Tlak,pocit cizího tělesa či knedlíku v krku

Pálení žáhy, bolesti na hrudi nebo žaludku či pocit stoupání kyselosti do krku

Celkem >13
BELAFSKY, Peter C, Gregory N POSTMA a James A KOUFMAN. Validity and Reliability of the Reflux Symptom Index (RSI). Journal of Voice. 2002, 16(2), 274-277. DOI: 10.1016/S0892-1997(02)00097-8. ISSN 

08921997. Dostupné také z: http://linkinghub.elsevier.com/retrieve/pii/S0892199702000978



18Diagnostika refluxní laryngitidy (LPRD)

24 hodinová monitorace pH 
ve vydechovanèm vzduchu (Res Tech)

24 hodinová jícnová impedance - pH

Laryngoskopické vyšetření

Pep Test



19Diagnostika vlivu EERCH na onemocnění HCD a DCD
24 hodinová monitorace orofaryngeálního pH (Pes Těch)



20Diagnostika vlivu EERCH na onemocnění HCD a DCD
24 hodinová monitorace orofaryngeálního pH (Pes Těch)



Normální pH

21Respiratory Forum
25. - 26.listopadu 2016

NH Prague City, Mozartova 261/1, Praha 5

•normální hodnota oropharyngeálního pH  7,2.  

•slabě kyselé prostředí v orofaryngu: pH 5,5 – 6,5 . 

•kyselé prostředí v orofaryngu: pH < 5,5 ve vzpřímené poloze 

pH < 5,0 v horizontální poloze 



Res tech -výsledky
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•K hodnocení výsledků měření se nejčastěji užívá tzv. 

Ryan score a to pro polohu vertikální (Ryan score 1) a 

pro polohu horizontální (Ryan score 2).  

•Ryan score se vypočítává z počtu refluxních epizod, 

procenta času poklesu pH pod 5,5 resp. 5,0 a délky 

nejdelší refluxní epizody a je vztaženo k hodnotám 

získaným od zdravých dobrovolníků. 

•Do výpočtů Ryan score se započítávají hodnoty pouze 

kyselých epizod s pH 5,5 resp. 5,0 a nejsou vůbec brány 

v úvahu slabě kyselé epizody s pH mezi 5,5 a 6,5. 

•Víme, že i slabě kyselé pH aktivuje proteolytický 

enzym pepsin
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Res tech -výsledky

Spolupráce s gastroenterologem je nutná!
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Res tech -výsledky

Spolupráce s gastroenterologem je nutná!



24 hodinová monitorace pH ve vydechovaném vzduchu (Res Tech)
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59%41%

Sun, G., Muddana, S., Slaught, J.C., Vaezi, M.F.: A new pH catheter for laryngopharyngeal 7refux: Normal values.

The Laryngoscope, 119(8), 2009, s. 1639 – 1643.

Jak dopadl náš soubor 116 dětí s DHD?

patol. pH prokázánopatol. pH neprokázáno



Jaká jsou možnosti terapie chronické reflexní laryngitidy u pacientů s hyperkinetickou dysfonií
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•Konzervativní: 
•Dietní a režimová opatření
•Inhibitory protonové pumpy
•H2 receptory
•Rehabilitační metody ke zlepšení evaluace žaludku
•Hlasová terapie

•Chirurgické
• Antirefluxní operace (fundoplikace)



DHD po 12 měsících terapie refluxního zánětu
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obvykle však trvá terapie 2 roky (i déle)



Funkční poruchy hlasu - hypokinetická dysfonie

•Často navazuje na hyperkinetickou dysfonii

•atrofie tkání hlasivek

•svalu i sliznice
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Funkční poruchy hlasu - hypokinetická dysfonie

•Příčina: atrofie tkání a/nebo snížené napětí (sval, sliznice)

•Příznaky: neznělý hlas s malým rozsahem

•Dg: Laryngoskopie - vřetenovitá štěrbina (někdy spastické nastavení
ventrikulární krajiny)

•Léčba: konzervativní - hlasová terapie
fonochirurgie - augmentační metody
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Funkční poruchy hlasu - spastická dysfonie
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•Spastická (spasmatická) dysfonie
•Charakteristika:  sakadovité trhavé
tvoření řeči

•Příčina: není známá, neurologická
nebo psychiatrická

•Diagnóza: 
•laryngoskopie

•může být i bez nálezu
•vyšetření neurologické

•extrapyramidová onemocnění



Funkční poruchy hlasu - spastická dysfonie
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•Extrapyramidová 
onemocnění

• vznikající na podkladě funkčního či 
strukturálního postižení bazálních 
ganglií a jejich spojů

• projevují se skupinou syndromů
• omezujících volní a automatické 

pohyby, 
• abnormálním držením těla
• mimovolními pohyby



Funkční poruchy hlasu - spastická dysfonie
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Funkční poruchy hlasu - spastická dysfonie
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• Pacientka 31let - s anamnézou toxické psychózy

• V denní době sípavé dýchání

• Ve spánku dýchá normálně

• Má tiky pravé ruky, automatické paradoxní pohyby končetin

• Klidový  tremor při větším duševním vypětí

• Závěr NÚDZ: funkční porucha hybnosti, tremor končetin, o exprapyramidovou etiologii se 

nejedná, spíše  posttoxická porucha



Funkční poruchy hlasu - spastická dysfonie

34

Seznam hlavních neurodegenerativních chorob:

•Alzheimerova nemoc

•Parkinsonova nemoc

•Amyotrofická laterální skleróza
•Frontotemporální demence

•Nemoc Lewyho tělísky

•Mnohotná systémová atrofi

•Progresivní supranukleární obrna

•Kortikobazální degenerace

•Huntingtonova nemoc

•Spinocerebellární ataxie



Funkční poruchy hlasu - spastická dysfonie
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• Psychiatrická porucha - Úzkostná porucha v 99%



Terapie spastické poruchy

Konzervalivní – hlasová terapie

Nekonzervativní – aplikace bolulotoxinu do svalových skupin hrtanu
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Děkuji za pozornost!
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Děkuji za pozornost!


