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Zastosowanie badania fiberoskopowego w diagnostyce  
zaburzeń fonacyjnych u dzieci

Application of fiberscope in phonation disorder diagnostics in children

Jakub SroczyńSkiA–G, JaroSław SzydłowSkiA, B, D, E, beata PucherB, D–F, 
Magdalena PrauzińSkaB, D, E, bartoSz PolSkiB, D, E

klinika otolaryngologii dziecięcej katedry otolaryngologii uniwersytetu Medycznego w Poznaniu

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. zaburzenia głosu u dzieci są częstym problemem w praktyce pediatrycznej. „Mianem głosu dziecka 
obejmujemy fonacyjną czynność narządu głosowego od pierwszego krzyku porodowego do pojawienia się zmian w głosie 
wywołanych mutacją. Problemy z głosem dotyczą 6–9% populacji dzieci” [1]. 
Cel pracy. ocena przydatności badania fiberoskopowego w diagnostyce zaburzeń głosu u dzieci hospitalizowanych na od-
dziale otolaryngologicznym kliniki otolaryngologii dziecięcej uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.
Materiał i metody. analiza retrospektywna dokumentacji medycznej pacjentów przyjętych do kliniki otolaryngologii dzie-
cięcej w Poznaniu w latach 2008–2013. grupę badaną stanowiło 91 dzieci skierowanych na konsultację przez lekarza ro-
dzinnego.
Wyniki. najczęstszą przyczyną chrypki w badanej populacji były guzki głosowe oraz brodawczaki krtani. najrzadziej stwier-
dzono występowanie zmian organicznych pod postacią polipów lub ziarniny fałdów głosowych oraz krwiaka fałdu głosowego.
Wnioski. Fiberoendoskopowa ocena budowy i czynności krtani jest łatwą i użyteczną techniką możliwą do zastosowania 
u dzieci począwszy od okresu noworodkowego, nie wymagającą znieczulenia ogólnego badanego dziecka.
Słowa kluczowe: chrypka, zaburzenia głosu, fiberoskopia.

Background. Voice disorders in kids are common problems in clinical practice. ”by the term of “kid’s voice” we 
understand phonatory function of the voice organ from the first newborn cry till the first voice changes caused by mutation. the 
vocal problems affect 6–9% of pediatric population” [1].
Objectives. evaluation of the usefulness of fiberoscopy examination in the diagnosis of voice disorders in children admitted to 
Pediatric ent department university of Medical Sciences in Poznan.
Material and methods. a retrospective analysis of medical records of patients treated at Pediatric ent department between 
2008–2013 was conducted. Study group consisted of 91 children referred for consultation by the family doctor.
Results. the most common cause of hoarseness in the study group were voice nodules and papillomas of the larynx. lesions in 
the form of polyps, granulomas and haemangiomas of the vocal cords were reported the most rarely.
Conclusions. the fiberoscopic evaluation of the structure and function of the larynx is an easy and useful technique that can be 
performed in children from the neonatal period. this technique does not require the general anesthesia.
Key words: hoarseness, voice disorders, fiberoscopy.

Streszczenie

Summary

Wstęp
rozwój techniki endoskopowej oraz wprowadzenie 

endoskopów giętkich i ich upowszechnienie za sprawą 
obniżenia kosztów produkcji doprowadziły do większej 
dostępności fiberoendoskopii jako małoinwazyjnej tech-
niki diagnostycznej. Fiberoendoskopia krtani jest obecnie 
najczęściej stosowana metodą oceny budowy strukturalnej 
oraz czynnościowej krtani. badanie może być wykonywane 
nawet w trybie ambulatoryjnym już od okresu noworodko-
wego. współczesne metody obrazowania i archiwizowania 
dokumentacji fotograficznej i wideo pozwalają na prowadze-
nie retrospektywnej analizy porównawczej, monitorowanie 
wyników leczenia oraz konsultowanie zapisanych cyfrowo 
obrazów z ośrodkami referencyjnymi na całym świecie.

Cel pracy
celem pracy była ocena przydatności badania fibero-

skopowego w diagnostyce zaburzeń głosu u dzieci hospi-

talizowanych na oddziale otolaryngologicznym kliniki 
otolaryngologii dziecięcej uniwersytetu Medycznego 
w Poznaniu oraz analiza częstości występowania patologii 
wpływających na zaburzenia głosu u dzieci pozostających 
pod opieką Poradni Przyklinicznej.

Materiał i metody
badaniami objęto 91 dzieci przyjętych do kliniki oto-

laryngologii dziecięcej w Poznaniu w latach 2008–2013.
badanie fiberoendoskopowe wykonywano przez jamę 

nosową po uprzednim znieczuleniu 10% roztworem li-
gnokainy oraz wcześniejszej aplikacji miejscowej środka 
obkurczającego błonę śluzową. w przypadku dzieci nie-
współpracujących badanie wykonywano po uprzedniej 
premedykacji midazolamem w dawce 0,1–0,2 mg/kg.m.c. 
zastosowana metoda wprowadzania endoskopu przez jamę 
nosową dodatkowo umożliwiała ocenę części nosowej gar-
dła i struktur ponadgłośniowych, nie naruszając artykulacyj-
nej sprawności narządów mowy i ograniczając dyskomfort 
towarzyszący badaniu.
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Wyniki

Tabela 1. Najczęstsze przyczyny zaburzeń fonacyjnych 
w grupie badanej

Rodzaj patologii Liczba 
rozpoznań

Wartość 
procentowa

guzki głosowe 35 38,5%

brodawczaki krtani 21 23,1%

Porażenie fałdów głosowych 20 22%

ziarnina fałdów głosowych 7 7,7%

bez zmian na fałdach głoso-
wych

4 4,4%

krwiak pourazowy fałdu 
głosowego

2 2,2%

Polip fałdu głosowego 1 1%

brak zwarcia fonacyjnego 1 1%

najliczniejszą grupę pacjentów stanowili chorzy ze 
zmianami na fałdach głosowych o charakterze guzków gło-
sowych, kolejną grupę – pacjenci z brodawczakowatością 
krtani. liczną grupę pacjentów stanowiły dzieci z poraże-
niem fałdów głosowych. w dalszej kolejności rozpoznawa-
no zmiany organiczne o charakterze polipów lub ziarniny 
fałdów głosowych. badanie fiberoskopowe potwierdziło 
obecność krwiaka fałdu głosowego u dwóch pacjentów po 
urazie tępym szyi.

Dyskusja 
diagnostyka zaburzeń głosu ma na celu określenie etio-

logii nieprawidłowości oraz umożliwienie zróżnicowania 
zmian organicznych – wymagających z reguły postępowa-
nia zabiegowego od czynnościowych. 

najczęstszą przyczyną zaburzeń głosu w okresie nowo-
rodkowym i niemowlęcym są porażenia fałdów głosowych. 

w tej grupie wiekowej relatywnie często stwierdza się za-
burzenia o charakterze ośrodkowym, które w stosunku do 
porażeń obwodowych występują w relacji 4 do 6. wraz 
z wiekiem dziecka, w konsekwencji urazów i uszkodzeń 
jatrogennych proporcja ta zmienia się na coraz bardziej wy-
raźną przewagę zaburzeń obwodowych, osiągając po okre-
sie pokwitania wartość 9 do 1.

nieprawidłowości organiczne stwierdzane są u nie-
mowląt najczęściej pod postacią zwężeń w okolicy podgło-
śniowej o charakterze wrodzonym (m.in. płetwy krtaniowe) 
lub nabytym wtórnie do urazów o charakterze zazwyczaj 
jatrogennym (zmiany pointubacyjne, takie jak zwężenia bli-
znowate na poziomie głośni prowadzące często do upośle-
dzenia ruchomości w stawie pierścienno-nalewkowym czy 
obecność ziarniny).

najczęstsza wada wrodzona krtani, jaką jest wrodzona 
wiotkość tego narządu – laryngomalacja – może także ma-
nifestować się pod postacią zaburzeń głosu. rozpoznanie 
relatywnie rzadko występującej w tej grupie wiekowej na-
wracającej brodawczakowatości układu oddechowego jest 
czynnikiem szczególnie niekorzystnym, powiązanym za-
zwyczaj z zakażeniem hPV-11, co powiązane jest z dużą 
częstością nawrotów choroby oraz skłonnością do agresyw-
nego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby 
do dolnych dróg oddechowych.

w okresie niemowlęcym często obserwuje się również 
zmiany zapalne związane z chorobą refluksową żołąd-
ka. „najczęstszą przyczyną chrypek dziecięcych w wieku 
szkolnym są guzki głosowe będące wynikiem czynności hi-
perfunkcjonalnej krtani” [2].

Wnioski
1. najczęstszą przyczyną chrypki w badanej populacji 

były guzki głosowe oraz brodawczaki krtani.
2. najrzadziej stwierdzono występowanie zmian orga-

nicznych pod postacią polipów lub ziarniny fałdów 
głosowych oraz krwiaka fałdu głosowego.

3. Fiberoendoskopowa ocena budowy i czynności krtani 
jest łatwą i użyteczną techniką możliwą do zastosowa-
nia u dzieci począwszy od okresu noworodkowego, nie 
wymagającą znieczulenia ogólnego badanego dziecka.
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