
 Laryngostroboskopické vyšetrenie patrí k 
neodmysliteľnému základnému 
foniatrickému vyšetreniu  pacienta s 
poruchou hlasu. 

Považujeme za samozrejmosť,  že každý 
foniater sa pri diagnostike hlasovej 
poruchy opiera o laryngostroboskopický 
nález.

 Stroboskopia  je  nevyhnutná pri 
diagnostike včasných nádorov hlasiviek, 
pri posudzovaní chronickej hyperplastickej 
laryngitídy, pri hodnotení a  posudzovaní  
nerovností okrajov hlasiviek, ale aj pri 
posudzovaní funkčných porúch u 
hlasových profesionálov. 

 Veľkým pokrokom a prínosom vo

MUDr. Dagmar Volmutová

MUDr. Zuzana Volmutová
Bio –Chrom, s.r.o

Neštátna Foniatrická a ORL ambulancia 

Bratislava 

Diferenciálna diagnostika funkčných porúch hlasu

19. Česko- slovenský foniatrický kongres 2022 

Tři věžičky u Jihlavy , Česká republika 



Milé  kolegyne a  kolegovia – milí priatelia. 

V prvom rade by som sa chcela poďakovať  Doc. Dr. Lejskovi za 

pozvanie na aktívnu účasť na tohtoročnom 19. Česko-slovenskom foniatrickom kongrese.     

Hlavnou témou tohto bloku sú funkčné  poruchy hlasu, ich dif. diagnostika 



PROGRAM  

Dif. dg funkčních  hlasových poruch (Volmutová)   Instruktážne kurzy

1/   Kučera,M.: Funkční pohled na funkční hlasové poruchy 10.30-11.00

2/  Vydrová, J.: Jak pomůže diagnostika k terapii funkčních poruch hlasu      11.00-11.30

3/  Volmutová,D.:Psychogénne poruchy hlasu 11.30 – 12.00

4/ Krtičková, J., Švec, G.J., Haviger,J., Phadke, K.V., Dršata,J., Školoudík, L., Homoláč, ,M., 

Mejzlík, J., Švejdová, a., Chrobok, V.:     Validace české verze dotazníku Index hlasového postižení

12.00 – 12.10



➢Kritéria rozdelenia hlasových porúch  nie sú jednotné.

Väčšina  autorov delí poruchy  hlasu :     

ORGANICKÉ poruchy hlasu

➢ Klinicky : patologický  nález na hlasivkách (zápaly hrtana, polypy a uzlíky na hlasivkách , nádory hrtana), 

poruchy inervácie hrtana, úrazy hrtana, anomálie hrtana. endokrinologické / hormonálne poruchy 

➢ Príznaky :  dysfónia rôzneho stupňa  a charakteru 

FUNKČNÉ poruchy hlasu :                                                                                                                            

➢ Funkčné poruchy hlasu vznikajú v  dôsledku nesprávnej tvorby hlasu, alebo na  psychogénnom podklade           

➢ Na hlasivkách  a hlasovom ústrojenstve nie sú žiadne organické zmeny  

➢ Pri  dlhotrvajúcej funkčnej hlasovej poruche môžu vzniknúť organické zmeny na hlasivkách:

Napr. v dôsledku dlhšie trvajúcej hyperkinetickej dysfonie vznikajú hlasivkové uzlíky,

Pri   psychogénnej spastickej dysfónii môže dochádzať  k atrofii hlasivky  



FUNKČNÉ poruchy hlasu :     

PORUCHY Z PREMÁHANIA a preťaženia hlasu 

➢ hyperkinetická dysfónia u dospelých, následne  hlasové uzlíky, 

➢ detská hyperkinetická dysfonia

➢ hypokinetické dysfónie

PSYCHOGÉNNE  poruchy  hlasu

➢ psychogénna dysfónia, 

➢ psychogénna afónia,

➢ mutačné  poruchy hlasu 

HLASOVÉ  NEURÓZY – spastická dysfonia .







➢ Zaraďujeme medzi funkčné poruchy hlasu.                        

➢ Z hľadiska klasifikácie a rozdelenia je to veľmi problematická skupina funkčných porúch hlasu. 

➢ V literatúre nachádzame u jednotlivých autorov rôzne delenie týchto hlasových porúch. 

➢ Žiadna zo súčasných klasifikácii nie je  všeobecne prijateľná, pretože niektoré diagnózy sa 

v klasifikácii prekrývajú, podliehajú foniatrickým tradíciám v jednotlivých krajinách, ako aj 

rozvoju  neurofyziológie      

Európska klasifikácia,                                                                                                     

Severoamerická klasifikácia- nie je akceptovaná  a zažitá v strednej  Európe ,

V minulosti  - bola aj v českej literatúre nejednotnosť klasifikácie psychogénnych porúch hlasu  



PSYCHOGÉNNE PORUCHY HLASU :  

➢ Hlas je odrazom duševného a j fyzického zdravia a psychiky človeka

➢ Na  hlase sa prejavujú pozitívne aj negatívne emócie  človeka, stres, strach, radosť, únava  a vo veľkej miere zdravotné a 

psychické problémy  človeka.

Rozdelenie- Vydrová : 

•Fononeurózy

•Psychogénna afónia

•Psychogénna dysfónia

•Spastická -spasmodická dysfónia

•Fistulový hlas a predĺžená mutácia    

Rozdelenie Dršata, Kučera, Chrobok :  

1.1  Hlasové poruchy neurotického charakteru - neurózy, úzkosť,                                                  

nekľud, psychicky  konflikt  

▪ 1.1.1 Psychogénne dysfonie a afonie

▪ 1.1.2 Dyskineza hlasiviek  

▪ 1.1.3 Psychogénne spastické dysfónie

▪ 1.1.4 Hlasové neurasténie – fonastenia a resastenia

▪ 1.1.5 Globus pharyngeus

1.2. Mutačné poruchy 

1.3. Transsexualizmus 



➢ vzniká náhle z plného zdravia v dôsledku náhleho psychického stresu – psychického šoku 

Pacient náhle úplne stratí hlas, niektorí pacienti vedia pomenovať psychický emočný stresový zážitok. 

➢ Dôkladná anamnéza : rodinné problémy, problémy na pracovisku, u hlasových profesionálov strach  z vystúpení. 

➢ Príznaky : afónia, pac sa často snaží šepkať. Ojedinele sa ozve slabý nezvučný hlas s výrazným šelestom                                       

Typické je zachovanie zvučného hlasu pri zakašľaní alebo pri smiechu .   

➢ Klinicky : na hlasivkách nenachádzame  žiadny organický nález- nie sú prítomné zápalové  ani iné patologické zmeny.                                     

Pri laryngoskopickom vyšetrení je hlas normálny  

➢ V detailnom laryngostroboskopickom ( videolaryngostroboskopickom ) obraze :                                                                                                    

hlasivky  pri pokuse o fonáciu addukujú (priblížia sa)- na okamih zafonujú, ale okamžite „odskočia“- abdukujú

a zostávajú v abdukčnom postavení, nerozkmitávajú sa .

POZOR - Pri zakašľaní alebo smiechu vidno normálny hlasivkový nález a hlas je normálne zvučný.                           

➢ Pri liečbe je potrebná  spolupráca s psychológom, alebo  psychiatrom. Dôležitú úlohu hrá psychoterapia   

➢ Zriedkavo - pozorujeme inspiračný stridor - pri dýchaní pretrvávajú  paradoxné addukčné pohyby hlasiviek          

(DYSKINEZA  HLASIVIEK) 



TERAPIA PSYCHOGÉNNEJ  AFÓNIE ( A DYSFÓNIE ) 

➢ Pri  psychogénnej afónii sa pokúšame o ozvučenie  hlasu cez kašel, pomocou hrudnej masáže    

➢ Hlasová reedukácia – pozostáva z rezonančných relaxačných cvičení  v brumende

➢ Niekedy samotné  laryngostroboskopické vyšetrenie vyvodí zvučný hlas (nie je veľmi príjemné)

➢Dôležitý je  psychologický prístup lekára - pacienta ubezpečíme, že keď má zvučný kašeľ, tak je schopný mať aj 

normálny zvučný hlas. 

➢ V krajných prípadoch  môžeme použiť  takzvanú laryngeálnu štetku, ktorou dráždime vnútro hrtana (niektorí pacienti 

si po takomto výkone uvedomia, že radšej budú mať hlas, aby niečo takéto ešte raz podstupovali…).                            

Je vhodné uplatniť u „účelovej afónie „ 

➢Ak hlas vyvodíme- je ho potrebné „fixovať“ opakovanou hlasovou reedukáciou.

➢ Pacientovi  odporúčame psychoterapiu – resp. vyšetrenie psychológom alebo psychiatrom.

Poznáme tiež prípady, kedy je pacientka schopná zvučne a relatívne intonačne čisto spievať, ale hovorový hlas nie je 

prakticky vôbec zvučný.



➢ vyskytuje častejšie u žien  ako u mužov  ( v pomere 8:1) .

Etiológia: vzniká u pacientov  s dlhodobým psychickým stresom a u labilných pacientov.

➢ Pri dôkladnej anamnéze zisťujeme rodinné problémy, problémy na pracovisku,  u hlasových profesionálov 

strach z vystúpení. Spúšťacím momentom  môže byť akútny IHCD, niekedy aj astmatický záchvat (Novák, 2000).

Príznaky : Hlas je zachrípnutý, málo zvučný so šelestom, alebo pac. šepká

Terapia : Navodenie hlasu – ozvučením  kašľa a pomocou hrudnej masáže

Samostatná reedukácia hlasu je väčšinou neúspešná. 

Vážme slová pri hodnotení nálezu u hlasového profesionála. 

➢ Niekedy hlasová reedukácia pri ambulantnom sedení vedie  ku krátkodobému zlepšeniu hlasu, 

recidivuje a z hľadiska dlhodobého je neúspešná .  

➢ Je potrebná spolupráca s psychiatrom alebo s psychológom.



➢ Hlasová porucha podmienená  psychogénnou poruchou koordinácie hlasového ústrojenstva a dýchania

často súvisí so strachom a trémou z verejného vystupovania. 

➢ Porucha spevného hlas – FONASTENIA ( postihnutie spevného hlasu) sa často vyskytuje u hlasových 

profesionálov, ktorí trpia úzkosťou a trémou pred vystúpením. 

➢ Porucha hovorového hlasu -RHESEASTENIA sa vyskytuje u rečníkov, prednášajúcich  po hlasovej záťaži. 

➢ Príznaky: V popredí je zmena hlasu- hlas je neistý, zajakavý, slabý, niekedy vo vyššej hlasovej polohe,         

Pac. udáva hlasový dyskomfort, hlasovú únavu, obmedzenú dynamiku hlasu. Pozorujeme dyskoordináciu

dýchania pri hovorovej reči. 

➢ Klinicky :  nález na hlasivkách je fyziologický. 

➢ Odporúčame : krátkodobé hlasové šetrenie, podávame  magnézium, vitamíny. Pri dlhšie trvajúcej hlasovej 

fóbii môžeme krátkodobo podávať antidepresíva, 

➢ Veľmi dôležitá je psychoterapia lekára – foniatra a ubezpečenie pacienta, že sa nejedná o zápalové ani 

organické  známky presilenia hlasiviek. 

➢ Je  veľmi vhodné, aby  lekár foniater  poznal repertoár a náročnosť jednotlivých speváckych partov.



Hlasová porucha, ktorá nie je presne zaradená  - vymedzená.

➢ Niektorí autori zaraďujú predĺženú mutáciu medzi hormonálne poruchy, 

Pri diagnostike treba vylúčiť hormonálnu poruchu

➢Príčina: porucha koordinácie tvorby hlasu u dospievajúcich mužov resp. chlapcov  po 18. roku života, 

často psychicky labilnejších.  Neprirodzene vysoký hlas pretrváva v chlapčenskej  hlasovej polohe.  

Často anamnesticky zisťujeme  náhly rast chlapca  cca 15-20 cm za rok,  niekedy  chorobná fixácia na matku    

➢ Predlžená mutácia sa vyskytuje u  chlapcov- zboristov, ktorý mali v detstve vysoko položený hlas a nechcú sa 

zmieriť  so zmenou hlasu a so zaradením  v zbore.

➢Terapia:  reedukácia hlasu – postupné  rezonančné cvičenia hlbšej polohe pomocou tlaku na  „ ohryzok“ , čim 

znižujeme napätie hlasiviek . Hlasové cvičenia je potrebné opakovať a fixovať . 

➢Z praxe:  23 roč. pacient  po druhom sedení odmietol pokračovať v hlasovej rehabilitácii, pretože nechcel ísť  na 

vojnu, preto chcel aby mu zostal vysoký „piskľavý „ hlas  - aby ho neodviedli.  



SPASMODICKÁ (Spastická)  DYSFONIA    
Ťažká  funkčná porucha hlasu – Hlasová neuróza

➢ Časté spory o zaradenie a definovanie SpD , ( Arnold, Kiml, Aronson)  

v  minulosti (r.1950 – 1960)  = označovaná ako hyperkinetická dysfónia ( Novák), 

Kiml ( česká foniatrická škola ) –SpD = psychoneuróza

➢ Príčina: nie je známa = je  možné neurologické ochorenie CNS v oblasti bazálnych ganglií  

neurologické ochorenie  zo skupiny cervikálnych dystónii ( Nevšímalová,2002) 

častejšie vzniká na psychickom podklade - úzkostné poruchy , strach z dusenia u astmatikov                                                                             

➢ Klinický obraz: ťažká dysfónia,  s neprirodzeným hlasom = je tlačený, drsný, chrapľavý, niekedy ostrý,    

sakádovitý - trhavý hlas,  niekedy sa mení až na sipot, (niekedy pri speve sa porucha nemusí vôbec vyskytovať. 

hlas vačšinou nie je tvorený hlasivkami, ale  zvieraním  vestibulových rias

=   spazmus (kŕč) adduktorov hlasiviek, ventrikulárnych rias,   a /alebo  aj nadhlasivkovými štruktúrami.             

Spazmus môže byť rôznej sily.  Pozorujeme aj napínanie až spazmus vonkajších krčných svalov.  

➢ 3stupne postihnutia : hypperaddukcia (spasticita) hlasiviek,  

zvieranie  vestibulových  rias,

spazmus aryetenoidov a nadhlasivkocých štruktúr 



2/ 

SPASMODICKA DYFONIA:

Diagnostika:    pri videolaryngostroboskopii zistíme 

➢ „tlačenie“ až zvieranie  oboch hlasiviek k sebe, stroboskopické kmity nie sú pri tak veľkom tlaku prítomné,   

➢ pre silné zvieranie vestibulových rias  nie je vidno hlasivky  (občas zachytíme kmitanie VR), 

➢ Niekedy výrazné  zvieranie nadhlasivkových štruktúr,  ktoré môže pripomínať laryngospazmus (kŕč hrtana)

odp. Neurologické vyšetrenie – vylúčenie neurologickcej príčiny 

Liečba: reedukácia hlasu má väčšinou malý  nedostatočný efekt

➢ Hlasová reedukácia za účelom uvoľnenia fonačného svalstva, a krčného svalstva 

➢ lieky: myorelaxanciá a spazmolytiká (uvoľňovanie svalstva a kŕčov)

➢ relatívne dobré výsledky prináša podanie botulotoxinu do hlasiviek, efekt však nie je trvalý a treba ho asi po 3 

mesiacoch opakovať. Je kontraindikovaný pri GER, neuromuskulárnych ochoreniach ( myastenia gravis) 

➢ ochorenie je chronické, prolongované - prognóza neistá





Ďakujem za pozornosť 





1/  Má riešiť podľa  Vás  hlasovú terapiu u funkčných, resp. psychogénnych porúch 

hlasu foniater?     Máte  dobrú  spoluprácu s hlasovým pedagógom,  logopédom a 

psychológom ?  

2/ Aký postup volíte pri terapii psychogénnej afonie ?

3/ Je hyperkinetická dysfónia porucha funkčná nebo organická?

Aké vyšetrenia je robíte, resp. odporúčate  u pacienta s funkčnou dysfóniou ?


