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Defi nice, základní pojmy

Hyperkinetická dysfonie
■ funkční porucha hlasu 
■ dyskoordinace aktivity jednotlivých etáží hlasotvorného ústrojí 
■ hyperaktivita výdechového svalstva, adduktorů hlasivek a extralaryngeálních svalů
■ snížené využití rezonančních prostor 
■ hlas zastřený až chraptivý
■  primárně normální nález na hlasivkách postupně přechází v jejich organické 

postižení

Hlasotvorné ústrojí tvoří
■  zásobárna vzduchu (plíce, bronchy, trachea)
■ generátor kmitů (hrtan)
■  rezonanční prostory (supraglottis, hltan, dutina ústní, u nosovek i dutina nosní)
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Schéma jednotlivých etáží hlasotvorného ústrojí

1 - rezonanční prostory
2 - generátor kmitů
3 - zásobárna vzduchu
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Dělení

Hyperkinetická dysfonie u dětí
■ důsledek abusu hlasu
■ dominantní typ chování dítěte
■ někdy snížená muzikalita a odpozorovaná tvorba hlasu matky
■  u muzikálních dětí fixace chybných fonačních stereotypů v pěveckých sborech 

a dramatických kroužcích při nesprávném vedení
■ nepříznivý vliv chronických infektů horních cest dýchacích
■ častěji postiženi chlapci

Hyperkinetická dysfonie dospělých
■ jako u dětí
   +
■ profesní vlivy (fonace v hluku, inhalační expozice chemikáliím a alergenům) 
■ chronická onemocnění dolních dýchacích cest
■ kouření
■ percepční nedoslýchavost
■ častěji postiženy ženy

Hyperaktivita zevních hrtanových svalů a zvýšená náplň krčních žil 
při hyperkinetické fonaci
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Vřetenovitě ztluštělé hlasivky 
s formujícími se uzlíky 
(respirační pozice)

Vzájemné přiblížení ventrikulárních řas
 jako podstata vzniku ventrikulárního 
hlasu (fonační pozice)

Intaktní hlasivky, drobná insuficience uzávěru 
glottis v kartilaginózní části (fonační pozice)
Intaktní hlasivky, drobná insuficience uzávěru 

Vřetenovitě ztluštělé hlasivky 

Vřetenovitě ztluštělé hlasivky 
(respirační pozice)
Vřetenovitě ztluštělé hlasivky 

Vzájemné přiblížení ventrikulárních řas

Diagnostika

Klinické vyšetření 
■ anamnéza
 • zhoršená kvalita hlasu
 • zmenšení hlasového rozsahu
 • zvýšená hlasová únavnost
 • parestesie v hrtanu při fonaci a po ní
 • chronické hlasové přetěžování 
■ zvětšovací laryngoskopie
 Jsou typická 3 stadia onemocnění
 1. intaktní hlasivky
 2. vřetenovité ztluštění hlasivek
 3. hlasivkové uzlíky

Jednotlivé nálezy na hlasivkách v závislosti na fonační zátěži tkáně v sebe pozvolna 
přecházejí, do fáze uzlíků v podobě subepiteliálního edému jde o reverzibilní stav. 
Vazivově organizované uzlíky jsou již ireverzibilní. Ve všech stadiích může při fonaci 
docházet k addukci ventrikulárních řas, v krajním případě ke vzniku ventrikulárního 
hlasu.
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■ zvětšovací laryngostroboskopie
 • vzhled hlasivek dle stadia onemocnění
 • snížená amplituda kmitů
 • amplitudové a fázové asymetrie 
 • změny posunu slizniční vlny
 • různá míra a tvar poruchy uzávěru glottis
■ videokymografie
 • snížená amplituda kmitů
 • zkrácení závěrové fáze až insuficience uzávěru
■ poslechové a vizuální posouzení hlasu
 • různý stupeň chrapotu
 • dyšná příměs
 • nízká rezonance
 • zvýšená intenzita hlasu
 • tvrdé hlasové začátky
 • zvýšený fonační tlak
 • hyperaktivita zevních hrtanových svalů
 • vyšší náplň krčních žil
 • zkrácená fonační doba
 • často rychlé tempo řeči

Akustická analýza
■ těžiště akustické energie v dolních harmonických tónech
■ chudé alikvoty s absencí ve vyšších frekvenčních oblastech
■ příměs glotického šumu
■ frekvenční a amplitudové nepravidelnosti kmitání

Vzájemné přiblížení ventrikulárních řas
 jako podstata vzniku ventrikulárního 
hlasu (fonační pozice)

Akustická analýza 
hyperkineticky 
tvořeného hlasu: 
Těžiště akustické energie 
leží v 1. harmonickém 
tónu, vyšší harmonické 
jsou málo zastoupené 
a ve většině případů 
nekonstantně tvořené
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Fonetogram
■ menší rozsah frekvenční i dynamický
■ zvýšená poloha konverzačního hlasu

Hlasové pole ženy s hyperkinetickou 
dysfonií s již vyvinutými uzlíky hlasivek.  
Chybí hlavový rejstřík. Kolečka vymezují 
volní rozsah zpěvního hlasu, 
srdíčka rozsah hlasu mluvního, 
kosočtverce polohu křiku

Akustická analýza hlasu 
v modu Vospector 
– insuficience uzávěru glottis 
při pravidelném kmitání 
hlasivek. Držený vokál, tvrdé 
nasazení hlasu. Normální jitter, 
hraniční shimmer, vysoká 
příměs šumu

Akustická analýza hlasu 
v modu Vospector 
– insuficience uzávěru glottis 
kombinovaná s nepravidelným 
kmitáním hlasivek. Držený 
vokál. Hraniční jitter, zvýšený 
shimmer, vysoká příměs šumu
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Léčba

Konzervativní léčba
■	 dodržování pravidel hlasové hygieny
 • adekvátní intenzita a výška mluvního hlasu
 • přiměřená celková hlasová zátěž
 • vyloučení hlasových excesů
 • volné řečové tempo
■	 hlasová rehabilitace
 • nácvik správných fonačních stereotypů
 • vždy pracovat s hlasotvorným ústrojím jako celkem
 • psychoterapie
■	 lokální léčba
 • pouze v případě organického nálezu na hlasivkách
 • inhalace mukolytik
 • instilace anemizačních, antibiotických a protizánětlivých látek
■	 celková léčba
 • dekongescenční a protizánětlivé preparáty
 • systémová enzymoterapie
 • léčba chronických onemocnění dolních dýchacích cest
■	 vyloučení působení nox
 • nekouřit
 • minimalizovat expozici inhalačních škodlivin

Chirurgická léčba
Řeší pouze důsledek, nikoli příčinu
■	 šetrné mikrolaryngoskopické techniky
■	 odstranění vazivově organizovaných uzlíků hlasivek
■	 odsátí subepiteliálního edému

Bez nácviku a dosažení fyziologického fonačního mechanismu a dodržování pravidel 
hlasové hygieny je recidiva organické léze hlasivek téměř jistá.

Laryngoskpické snímky byly poskytnuty MUDr. Jakubem Dršatou, Ph.D.  

z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice Hradec Králové 
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