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POVZETEK 
 

Naslov diplomskega dela: Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije  

 

Diplomska naloga obravnava mišično tenzijsko disfonijo in etiološke dejavnike za njen 

nastanek. Mišično tenzijska disfonija je posledica nepravilne tvorbe glasu in je povezana s 

povečano in nepotrebno mišično napetostjo med fonacijo ter je običajno brez anatomskih in 

perifernih nevroloških nepravilnosti in brez sprememb na sluznici. 

 

V teoretičnem delu diplomske naloge sem opisala glasovne motnje in različne klasifikacije 

glasovnih motenj, ki se pojavljajo v literaturi. Predstavila sem različna poimenovanja mišično 

tenzijske disfonije, ki se uporabljajo v literaturi, različne klasifikacije in opredelitve mišično 

tenzijske disfonije. Opisala sem različne etiološke dejavnike, ki prispevajo k razvoju mišično 

tenzijske disfonije. Opisala sem značilnosti mišično tenzijske disfonije, simptome, znake, 

preiskave pri diagnosticiranju mišično tenzijske disfonije. Opisala sem mišično tenzijsko 

disfonijo brez sprememb na sluznici grla in različne oblike mišično tenizijske disfonije s 

spremembami na sluznici grla. Opisala sem najbolj pogoste terapije in oblike zdravljenja 

mišično tenzijske disfonije ter incidenco mišično tenzijske disfonije. 

 

V empiričnem delu naloge sem primerjala osebe z mišično tenzijsko disfonijo z zdravimi 

osebami po znanih etioloških dejavnikih (neprimerne govorne navade, glasovna obremenitev 

pri delu in doma, kajenje, alergijske bolezni, ovirano dihanje na nos, gastroezofagealni in 

laringofaringealni refluks, obolenja ščitnice, težave z vratno hrbtenico, slabši sluh, neugodna 

mikroklima na delovnem mestu, stres v službi in doma), ki sem jih opisala v teoretičnem delu 

diplomske naloge. Raziskovala sem ali obstaja povezava med temi dejavniki in mišično 

tenzijsko disfonijo in ali ti dejavniki prispevajo k razvoju mišično tenzijske disfonije. 

 

Rezultati so pokazali, da obstaja povezava med MTD in naslednjimi dejavniki: neprimerne 

govorne navade (glasen govor), glasovna obremenitev na delovnem mestu, ovirano dihanje na 

nos, gastroezofagealni ter laringofaringealni refluks, obolenje ščitnice, težave z vratno 

hrbtenico. Ti dejavniki torej najverjetneje vplivajo na nastanek MTD. 

 

V zdravljenju MTD je vedno nujno potrebno omiliti ali celo odpraviti etiološke dejavnike, ki 
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so privedli do nastanka MTD. Torej mora biti ugotavljanje prisotnosti morebitnih etioloških 

dejavnikov za nastanek MTD nujni del diagnostične obdelave bolnika z MTD. 

 

Ključne besede: mišično tenzijska disfonija (MTD), glasovne motnje, disfonija, hripavost, 

etiološki dejavniki za nastanek MTD, vozliči 

 

 

ABSTRACT 
 

Title: Etiological factors for muscle tension dysphonia 

 

This thesis discusses muscle tension dysphonia and etiological factors for its emergence. 

Muscle tension dysphonia is a consequence of irregular formation of the sound and is 

connected to increased and unnecessary muscle tension and phonation, and is usually without 

any anatomical and peripheral neurological irregularities and also without any changes on the 

mucous membrane. In the theoretical part of this thesis voice disorders and various 

classifications of voice disorders that occur in the literature are described. I presented 

different names for muscle tension dysphonia that are used in the literature, various 

classifications and definitions of muscle tension dysphonia; described several etiological 

factors that contribute to the development of muscle tension dysphonia; described the 

characteristics of muscle tension dysphonia, its symptoms, signs, and medical examinations 

when diagnosing muscle tension dysphonia. I described muscle tension dysphonia without 

any changes on the mucous membrane in the throat and different forms of muscle tension 

dysphonia with changes on the mucous membrane in the throat. I described the commonest 

therapies and types of treatment of muscle tension dysphonia and also incidence of muscle 

tension dysphonia. 

 

The empirical part of the thesis brings the comparison of a person with muscle tension 

dysphonia to healthy people according to known etiological factors (inappropriate speaking 

habits, sound burdening at work and at home, smoking, allergies, obstructed breathing 

through the nose, gastroesophageal and laryngopharyngeal reflux, thyroid illness, difficulties 

with cervical vertebral column, impaired hearing ability, unpleasant microclimate at work, 

stress at work or at home). Those factors are described in the theoretical part of the thesis. I 

4 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laryngopharyngeal_reflux


Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije 

explored whether there is a connection between these factors and muscle tension dysphonia 

and whether these factors contribute to the development of muscle tension dysphonia. 

The results show that there exists a correlation between the muscle tension dysphonia and the 

following factors: inappropriate speaking habits (loud speaking), voice load at work, impaired 

breathing through the nose, gastroesophageal and laryngopharyngeal reflux, thyroid illness, 

and difficulties with cervical spine. 

 

In the treatment of muscle tension dysphonia, the extenuation or elimination of  the etiologic 

factors for muscle tension dysphonia is necessary. Therefore, the determination of possible 

etiologic factors for muscle tension dysphonia must be an indispensable part of the diagnostic 

procedure. 

 

Key words: muscle tension dysphonia (MTD), voice disorders, dysphonia, hoarseness, 

etiological factors for development of MTD, vocal nodules 

 

5 

http://en.wikipedia.org/wiki/Laryngopharyngeal_reflux


Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije 

Kazalo vsebine 

UVOD .................................................................................................................................... 9 

I  TEORETIČNI DEL .......................................................................................................... 11 

1.  GLASOVNE MOTNJE IN KLASIFIKACIJE ............................................................. 11 

2.  MIŠIČNO TENZIJSKA DISFONIJA/ FUNKCIONALNA DISFONIJA .................... 17 

2.1.  POIMENOVANJA .................................................................................................................. 17 

2.2.  KLASIFIKACIJE, RAZDELITVE MTD/FD .................................................................................. 19 

3.  ETIOLOŠKI DEJAVNIKI ZA NASTANEK MTD ...................................................... 25 

3.1.  NEPRIMERNE GOVORNE NAVADE ....................................................................................... 25 

3.2.  GLASOVNA OBREMENITEV NA DELOVNEM MESTU IN DOMA............................................ 25 

3.3.  KAJENJE ............................................................................................................................... 26 

3.4.  OKUŽBE, ALERGIJSKE BOLEZNI DIHAL IN OVIRANO DIHANJE NA NOS ................................ 27 

3.5.  GASTROEZOFAGEALNI IN LARINGOFARINGEALNI REFLUKS ................................................ 28 

3.6.  OBOLENJE ŠČITNICE ............................................................................................................. 29 

3.7.  DISFUNKCIJA VRATNE HRBTENICE ...................................................................................... 30 

3.8.  SLUH .................................................................................................................................... 30 

3.9.  NEUGODNI MIKROKLIMATSKI POGOJI NA DELOVNEM MESTU .......................................... 30 

3.10.  PSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI ZA NASTANEK MTD, STRES NA DELOVNEM MESTU IN DOMA 31 

3.11.  DRUGI ETIOLOŠKI DEJAVNIKI ZA NASTANEK MTD............................................................... 32 

4.  ZNAČILNOSTI MTD (nastop, simptomi, znaki) ......................................................... 34 

4.1.  VZORCI KOMUNIKACIJE ....................................................................................................... 35 

4.2.  PRETIRANA NAPETOST ZUNANJIH MIŠIC GRLA ................................................................... 36 

5.  DIAGNOSTIKA IN PREISKAVE ZA UGOTAVLJANJE MTD ................................. 37 

5.1.  ANAMNEZA .......................................................................................................................... 37 

5.2.  LARINGOSKOPIJA ................................................................................................................. 38 

5.3.  STROBOSKOPIJA .................................................................................................................. 38 

5.4.  OTIPANJE VRATU ................................................................................................................. 39 

5.5.  SUBJEKTIVNA OCENA GLASU ............................................................................................... 39 

5.6.  AKUSTIČNA ANALIZA GLASU ............................................................................................... 40 

5.7.  ELEKTROGLOTOGRAFIJA ...................................................................................................... 41 

5.8.  AERODINAMIČNE PREISKAVE .............................................................................................. 41 

5.9.  DIFERENCIALNA DIAGNOSTIKA ........................................................................................... 42 

6.  MTD S SPREMEMBAMI NA SLUZNICI GRLA ....................................................... 43 

6 



Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije 

6.1.  VOZLIČI ................................................................................................................................ 43 

6.2.  POLIP ................................................................................................................................... 44 

6.3.  KONTAKTNA RAZJEDA (ULKUS) ........................................................................................... 44 

6.4.  REINKEJEV EDEM ................................................................................................................. 44 

6.5.  KRVAVITVE V GLASILKO ....................................................................................................... 45 

7.  TERAPIJA IN ZDRAVLJENJE .................................................................................... 46 

7.1.  TEHNIKE GLASOVNE TERAPIJE ............................................................................................. 47 

8.  INCIDENCA ................................................................................................................. 51 

II  EMPIRIČNI DEL ............................................................................................................. 53 

9.  OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA ................................................ 53 

9.1.  NAMEN RAZISKAVE ............................................................................................................. 53 

9.2.  RAZISKOVALNA VPRAŠANJA ................................................................................................ 53 

9.3.  RAZISKOVALNE HIPOTEZE ................................................................................................... 54 

10.  METODOLOGIJA .................................................................................................... 56 

10.1.  RAZISKOVALNA METODA .................................................................................................... 56 

10.2.  SPREMENLJIVKE ................................................................................................................... 56 

10.3.  OPIS VZORCA IN RAZISKOVALNE MNOŽICE ......................................................................... 57 

10.4.  POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV ............................................................................... 58 

10.5.  OBDELAVA PODATKOV ........................................................................................................ 59 

11.  ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV RAZISKAVE .......................... 60 

11.1.  STAROST .............................................................................................................................. 60 

11.2.  SPOL ..................................................................................................................................... 60 

11.3.  NEPRIMERNE GOVORNE NAVADE ....................................................................................... 60 

11.4.  GLASOVNA OBREMENITEV NA DELOVNEM MESTU IN DOMA............................................ 63 

11.5.  KAJENJE ............................................................................................................................... 65 

11.6.  ALERGIJSKE BOLEZNI ........................................................................................................... 66 

11.7.  OKUŽBE DIHAL ..................................................................................................................... 67 

11.8.  DIHANJE NA NOS ................................................................................................................. 68 

11.9.  GASTROEZOFAGEALNI IN LARINGOFARINGEALNI REFLUKS ................................................ 69 

11.10.  OBOLENJE ŠČITNICE ....................................................................................................... 72 

11.11.  TEŽAVE Z VRATNO HRBTENICO ..................................................................................... 73 

11.12.  SLUH .............................................................................................................................. 74 

11.13.  NEUGODNI MIKROKLIMATSKI POGOJI NA DELOVNEM MESTU .................................... 75 

11.14.  STRES NA DELOVNEM MESTU IN DOMA ....................................................................... 77 

7 



Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije 

12.  RAZPRAVA ............................................................................................................... 79 

13.  ZAKLJUČEK ............................................................................................................ 83 

14.  VIRI IN LITERATURA ............................................................................................ 85 

15.  PRILOGE .................................................................................................................. 90 

 

Kazalo tabel 
Tabela 1: Glasovne motnje po Mathiesonu (2001) .................................................................. 12 

Tabela 2: Diagnostična klasifikacija glasovnih motenj (t. i. » Diagnostic classification for 

voice disorders«) ...................................................................................................................... 14 

Tabela 3: Osnovni podatki o vzorcu: spol ................................................................................ 57 

Tabela 4: Osnovni podatki o vzorcu: skupina .......................................................................... 57 

Tabela 5: Osnovni podatki o vzorcu: starost ............................................................................ 58 

Tabela 6: Pogostost glasnega govora v skupini z MTD in kontrolni skupini .......................... 61 

Tabela 7: Pogostost neprimernega govornega tempa v skupini z MTD in kontrolni skupini .. 61 

Tabela 8: Pogostost glasovne obremenitve na delovnem mestu v skupini z MTD in kontrolni 

skupini ...................................................................................................................................... 63 

Tabela 9: Pogostost glasovne obremenitve doma v skupini z MTD in kontrolni skupini ....... 64 

Tabela 10: Pogostost kadilcev in bivših kadilcev v skupini z MTD in kontrolni skupini ........ 65 

Tabela 11: Pogostost alergijskih bolezni v skupini z MTD in kontrolni skupini ..................... 66 

Tabela 12: Pogostost okužb dihal v skupini z MTD in kontrolni skupini ................................ 67 

Tabela 13: Pogostost oviranega dihanja na nos v skupini z MTD in kontrolni skupini ........... 68 

Tabela 14: Pogostost gastroezofagealnega refluksa v skupini z MTD in kontrolni skupini .... 70 

Tabela 15: Pogostost laringofaringealnega refluksa v skupini MTD in kontrolni skupini ...... 70 

Tabela 16: Pogostost obolenj ščitnice v skupini z MTD in kontrolni skupini ......................... 72 

Tabela 17: Pogostost težav z vratno hrbtenico v skupini z MTD in kontrolni skupini ............ 73 

Tabela 18: Pogostost slabšega sluha v skupini MTD in kontrolni skupini .............................. 74 

Tabela 19: Pogostost neugodnih mikroklimatskih pogojev na delovnem mestu v skupini z 

MTD in kontrolni skupini ........................................................................................................ 75 

Tabela 20: Pogostost prisotnosti stresa na delovnem mestu v skupini MTD in kontrolni 

skupini ...................................................................................................................................... 77 

Tabela 21: Pogostost prisotnosti stresa doma v skupini MTD in kontrolni skupini................. 77 

8 



Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije 

UVOD 

Skozi študij in študijsko prakso mi je bilo najbolj zanimivo področje, ki je del logopedskega 

dela, področje glasu in glasovnih motenj. Ker se ukvarjam tudi s petjem, me zanima 

predvsem, kako funkcionira glas, kako lahko z napačno in pretirano uporabo škodujemo 

svojemu glasu, kateri so še tisti dejavniki, ki negativno vplivajo na glas, kakšna je ustrezna 

glasovna higiena in predvsem, kako preprečiti razne poškodbe glasilk. Zanima me, kako 

ustrezno skrbeti za svoj glas in kakšne so tehnike, ki izboljšajo glasovne zmogljivosti. Zato 

sem se skupaj z mentorico odločila za diplomsko delo Etiološki dejavniki za nastanek mišično 

tenzijske disfonije. 

 

V literaturi najdemo veliko različnih klasifikacij glasovnih motenj in vsaka od njih nekoliko 

drugače opredeli, uvrsti in poimenuje mišično tenzijsko disfonijo (dalje MTD). Te razlike in 

nejasnosti nastanejo predvsem zaradi različnih pojmovanj avtorjev kaj so vzroki in kaj le 

simptomi. Zato sem v teoretičnem delu diplomske naloge najprej predstavila nekaj klasifikacij 

glasovnih motenj in nato različne klasifikacije in opredelitve same MTD. Predstavila sem tudi 

različna poimenovanja MTD, ki se pojavijo v literaturi. 

 

Najbližje mi je bila klasifikacija Mathiesona (2001), ki razdeli glasovne motnje glede na 

vzrok nastanka (etiologijo). Razdeli jih na funkcionalne v ožjem smislu (vedenjske; t.i. 

»behavioral«) in organske [1, str. 137]. Mišično tenzijsko disfonijo uvrsti med funkcionalne 

glasovne motnje v ožjem smislu  in sicer v hiperfunkcionalne [1, str. 137]. Razdeli jo na dve 

podskupini. Prva, MTD brez opaznih sprememb na sluznici glasilk, je posledica napačne rabe 

glasu in glasovnega napenjanja. Druga, MTD s sluzničnimi spremembami na glasilkah, 

vsebuje strukturne spremembe in so neposredna posledica prevelikega napora pri fonaciji [1, 

sr. 145, 146]. 

 

Dalje sem opisala etiološke dejavnike za razvoj MTD, ki se v literaturi najpogosteje 

pojavljajo: neprimerne govorne navade, glasovna obremenitev pri delu in doma, kajenje, 

alergijske bolezni, okužbe dihal, ovirano dihanje na nos, gastroezofagealni in 

laringofaringealni refluks, obolenja ščitnice, težave z vratno hrbtenico, sluh, neugodna 

mikroklima na delovnem mestu, stres v službi in doma. Povezanost teh dejavnikov z MTD 

sem preučevala v empiričnem delu naloge. 
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Opisala sem značilnosti MTD: kakšni so znaki, kakšni so simptomi, kakšni so vzorci 

komunikacije pri osebah z MTD. Opisala sem postopke in preiskave pri odkrivanju MTD, kot 

so anamneza, laringoskopija, stroboskopija, otipanje vratu, subjektivna ocena glasu, akustična 

analiza, elektroglotografija, aerodinamične preiskave. 

 

Običajno pri MTD ni mogoče najti nekih strukturnih sprememb na sluznici grla, vendar lahko 

pri nenehni vokalni zlorabi pride do trajnih sprememb epitela in lamine proprie sluznice. Tako 

sem opisala tudi oblike MTD, kjer so prisotne spremembe sluznice na glasilkah. Te so lahko 

vozliči, polipi, kontaktna razjeda, Reinkejev edem in krvavitve v glasilko. 

 

Kot bodočo logopedinjo me je zanimalo zdravljenje in terapije MTD. Glasovna terapija, ki jo 

izvaja logoped, je najbolj primerna za zdravljenje MTD brez sprememb na sluznici glasilk. Pri 

terapiji je pomembno poznati in razumeti etiološke dejavnike, ki vplivajo na razvoj MTD, saj  

je te dejavnike potrebno odpraviti ali omiliti. Opisala sem najbolj pogosto navedene in 

uporabljene tehnike glasovne terapije in tudi oblike zdravljenja, ko glasovna terapija nima 

učinka.  

 

Na koncu teoretičnega dela diplomske naloge sem opisala incidenco MTD. 

 

Vzroki za nastanek MTD še niso popolnoma razjasnjeni. Možno je, da so nepravilni 

motorični vzorci že prirojeni, večinoma pa gre za pridobljene vzorce. Zato sem v empiričnem 

delu diplomske naloge primerjala bolnike z MTD z zdravimi osebami po znanih etioloških 

dejavnikih. Zanimalo me je, če so ti etiološki dejavniki bolj pogosti pri osebah z MTD kot pri 

zdravih osebah in če obstaja povezava med MTD in temi etiološkimi dejavniki. Iz medicinske 

dokumentacije 20 bolnikov z MTD brez sprememb na glasilkah, 20 bolnikov z vozliči na 

glasilkah, ki se zdravijo v Centru za motnje glasu, govora in požiranja  na Kliniki za 

otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani, in iz anamnestičnih podatkov 40 

zdravih oseb brez glasovnih težav sem povzela znane etiološke dejavnike za nastanek te 

funkcionalne glasovne motnje. 
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I TEORETIČNI DEL 

1. GLASOVNE MOTNJE IN KLASIFIKACIJE 

Glasovno motnjo predstavlja vsaka neugodna sprememba v glasu, ki jo zaznamo s sluhom 

[2]. 

 

Glasovna motnja obstaja, ko se kvaliteta, višina, jakost ali fleksibilnost glasu razlikujejo od 

drugih enake starosti, spola in kulturne skupine [3, po Aronson]. Značilnosti glasovnih motenj 

so predvsem hripavost [3], nenormalna višina, jakost in kvaliteta glasu, ki so posledica 

poškodovanih funkcij vokalnega aparata in respiratornega trakta [4]. Glasovne motnje 

variirajo od zmerne hripavosti do popolne izgube glasu in lahko zmanjšajo razumljivost in 

učinkovitost oralne komunikacije [4]. Lahko so posledica napačne rabe glasu in hiperfunkcije 

(na primer neustrezna raba grla, kot je kričanje, govor v hrupnem okolju, neusklajena 

aktivnost vokalnih mišic, prekomerno izkašljevanje), ki običajno povzroči strukturne 

spremembe na glasilkah [4]. Lahko je posledica zdravstvenega stanja (poškodbe, nevrološke 

bolezni, alergije) ali pa psiholoških faktorjev (stres, konverzivne reakcije, motnje osebnosti). 

So pa glasovne motnje pogosto posledica kombinacije teh faktorjev [4]. 

 

Glasovne motnje lahko razdelimo na organske in funkcionalne (neorganske) [1; str. 136]. 

Organske glasovne motnje vključujejo malformacije grla, akutna in kronična vnetja glasilk, 

poškodbe, paralizo glasilk, benigne ali maligne tumorje [5]. Funkcionalne (neorganske) 

glasovne motnje so definirane kot slabši zvok glasu, zmanjšana vokalna kapaciteta in 

laringealni občutki brez običajne organske patologije [5], povzroča pa jih prekomerna ali 

napačna raba ali celo zloraba na videz anatomsko in funkcionalno normalnega vokalnega 

aparata [6]. 

Različni avtorji predlagajo tudi drugačne razdelitve: 

 

Aronson razlikuje 3 vrste glasovnih motenj: organske glasovne motnje, glasovne motnje kot 

posledica mnogovrstne etiologije (npr. spazmodična disfonija) in psihogene glasovne motnje, 

ki jih enači s funkcionalnimi [3, str. 1130]. 
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Tietze razdeli glasovne motnje glede na »odgovor biomehanskega vibratornega mehanizma na 

sistemske pogoje, okolje ter poškodbe«. Kategorije na tej osnovi so:  

 

1. Prirojene (strukturne) glasovne motnje. 

 

2. Glasovne motnje, povezane s tkivnimi spremembami: 

• okužba, 

• sistemske spremembe (npr. dehidracija, vpliv zdravila, hormonov), 

• mehanski stres, 

• draženje površine sluznice (npr. kajenje), 

• rak. 

 

3. Glasovne motnje povezane z nevrološkimi in mišičnimi spremembami. 

 

4. Glasovna utrudljivost [1, str. 138; 7, str.85]. 

 

Mathieson (2001) razdeli glasovne motnje glede na vzrok nastanka (etiologijo): 

Tabela 1: Glasovne motnje po Mathiesonu (2001) 

Funkcionalne glasovne motnje v ožjem smislu: »vedenjske« (t.i. »behavioural«) 

Hiperfunkcionalne • Mišično tenzijska disfonija (MTD) brez opaznih sprememb na sluznici 

glasilk (t.i. glasovno napenjanje ali napačna raba glasu). 

• MTD s sluzničnimi spremembami na glasilkah (t.i. glasovna zloraba): 

vozliči, Reinkejev edem, granulom, polipi, krvavitev v glasilko, 

kontaktna razjeda, kronični laringitis. 

Psihogene • Stanja zaskrbljenosti, bojazni, 

• konverzivna afonija/disfonija, 

• zakasnela mutacijska sprememba glasu (t.i. puberfonija, mutacijski 

falset), 

• transseksualni konflikt. 
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Organske glasovne motnje 

Strukturne • Prirojene (npr. jadrasta opna v sprednji komisuri glasilk, »sulcus 

vocalis« = žleb na glasilkah), 

• Pridobljene (npr. poškodba, zožitev vokalnega trakta, starostne 

spremembe grla). 

Nevrogene • Pareza ali paraliza povratnega grlnega živca, psevdobulbarna pareza ali 

paraliza, cerebralna ataksija, benigni esencialni tremor, parkinsonizem, 

horea, atetoza, dispraksija, grlna fokalna distonija, posledice CVI 

(možganske kapi). 

• Multiple okvare: bolezen motoričnega nevrona, multipla skleroza, 

sindrom Guillain-Barré, miastenija gravis, Wilsonova bolezen. 

Endokrinološke • Tirotoksikoza, miksedem, moška spolna retardacija, virilizem pri 

ženskah, nezaželeni sopojavi zdravil. 

Bolezni grla • Benigne in maligne novotvorbe. 

Druge bolezni grla • Papilomatoza, ciste. 

Vnetja • Akutni kronični laringitis, avtoimunske bolezni, revmatoidni artritis 

krikoaritenoidnega sklepa, gastroezofagealni refluks, sifilis, glivične 

okužbe, tuberkuloza. 

 

[1, str. 137, 138; 7, str.85-86] 

 

J. Baker s sodelavci predlaga Diagnostično klasifikacijo glasovnih motenj (t. i. » Diagnostic 

classification for voice disorders«) [8], ki je prirejena za diagnosticiranje odraslih in za 

razvrščanje v različne diagnostične skupine v klinične in raziskovalne namene [8]. 

Klasifikacija vsebuje izraze, definicije in simptome, ki zajamejo bistvo narave motnje in 

kolikor možne podrobne opise glavnih značilnosti sindroma [8, str. 102]. 
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Tabela 2: Diagnostična klasifikacija glasovnih motenj (t. i. » Diagnostic classification for 

voice disorders«) 

Funkcionalne-psihogene 

glasovne motnje 

Funkcionalne-mišično tenzijske 

glasovne motnje 

Organske glasovne motnje 

Afonija ali disfonija, ki je 

posledica motenj psiholoških 

procesov. 

Disfonija, ki je posledica 

motenj psiholoških procesov, ki 

vodijo h kroničnim vzorcem 

napačne rabe in v disfunkcijo 

mišic grla. 

Afonija ali disfonija, ki je 

posledica organskih sprememb v 

grlu. 

Tip 1- Afonija (tudi 

konverzivna reakcija; t. i. 

»conversion reaction«). 

Afonija z normalnim ali 

napetim šepetom 

Zaznavno: zadihan, napet glas. 

Zapora glotisa: variira od 

popolne zapore glasilk med 

fonacijo (hiperaddukcija) do 

hipoaddukcije, glotisna špranja, 

usločenost glasilk. 

 

Tip 2-Disfonija (tudi 

konverzivna reakcija) 

Disfonija s segmenti 

zadihanega/šepetajočega glasu, 

pri ženskah visok glas, fonacija 

s falzetom in artikulacijo in 

intonacijo, kot jo imajo otroci. 

Tip 1 Brez sekundarne 

patologije: 

disfonija z otipljivo napetostjo 

v zunanjih in notranjih mišicah 

grla. 

 

Tip 2a S sekundarno patologijo:

Disfonija zaradi vnetja, ki ga 

sproži poškodba glasilk, edem, 

vozliči, kontaktna razjeda, polip 

itd. 

 

Tip 2b S sekundarno patologijo:

Disfonija z razširjeno rdečino, 

glasilki sta rožnati in pordeli, 

eritematozni, kronični laringitis, 

ki ga sproži poškodba glasilk. 

 

Tip 1 Okvare in spremembe 

tkiva: 

Afonija/disfonija, ki je povezana 

s spremembami mase glasilk, 

npr. akutna vnetja, kisli refluks, 

kemikalije, inhalanti, ciste, žleb 

na glasilkah (»sulcus vocalis«), 

laringokela, virusna 

papilomatoza grla, Reinkejev 

edem, ki ga sproži kajenje, 

kontaktna razjeda, 

postintubacijski granulom, guba 

v grlu, prirojene/post-operativne 

spremembe, miastenija grla, 

starostne spremembe, endokrino 

neravnovesje. 

 

Tip 2 Poškodbe grla: 

Afonija/disfonija zaradi poškodb 

v grlu 
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Tip 3- Psihogena spazmodična 

disfonija 

Vidni (odkriti) simptomi 

neskladnosti psihogenega 

vzroka. 

 

Tip 4-Puberfonija/mutacijski 

falzet 

Disfonija pri fantih v 

adolescenci in v odrasli dobi z 

normalnim delovanjem 

hormonov. 

Tip 2c S sekundarno patologijo:

Disfonija zaradi Reinkejevega 

edema, ki ga sproži poškodba 

glasilk, polipoidna 

degeneracija. 

Tip 3 Nevrološke okvare 

spodnjega motoričnega nevrona 

Afonija/disfonija zaradi pareze 

glasilk, ki je posledica 

okvare/poškodbe povratnega

grlnega živca in zgornjega 

grlnega živca. 

 

Tip 4 Nevrološka 

Adduktorna/abduktorna oblika 

spazmodične disfonije 

 

Tip 5 Nevrološke okvare 

zgornjega motoričnega nevrona 

z dizartrofonijo 

Afonija/disfonija zaradi slabe 

koordinacije artikulatornih, 

respiratornih, resonančnih mišic, 

lahko vpliva tudi na požiranje. 

 

 

[8, str. 104, 105] 

 

Klinična realnost pa je bolj kompleksna kot so klasifikacije, saj so glasovne motnje lahko že 

posledica delovanja več dejavnikov, preden bolnik poišče strokovno pomoč [1, str. 137]. 

Izrazi in klasifikacije ostajajo sporne in problematične, saj se avtorji spoprijemajo z razlikami 

med primerno terminologijo, opisi glasovnega obnašanja in osnovami etioloških vzrokov za 
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njihov nastanek [8]. Mnogi izrazi so še zmeraj nekritično v uporabi, brez čistih definicij in se 

med seboj zamenjujejo. V sodobni strokovni literaturi jih večinoma ne najdemo več [8, str. 

99]. 

16 



Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije 

2. MIŠIČNO TENZIJSKA DISFONIJA/ 

FUNKCIONALNA DISFONIJA 

2.1. POIMENOVANJA 

Izrazi kot so mišično tenzijska disfonija, funkcionalna disfonija, vokalna hiperfunkcija ipd., 

imajo kar nekaj različnih pomenov in razdelitev, ki se razlikujejo glede na avtorje in osebe, ki 

jih uporabljajo. 

 

V splošnem je funkcionalna disfonija (FD) razložena kot glasovna motnja brez anatomskih in 

perifernih nevroloških nepravilnosti in brez sprememb na sluznici [9; po Roy, 2003; Sama, 

Carding, Price, Kelly & Wilson, 2001]. Je posledica nepravilne tvorbe glasu in je povezana s 

povečano in nepotrebno mišično napetostjo med fonacijo [9, po Kaufman & Blalock, 1982; 

Morrison & Rammage, 1993; Roy, 2003; Sama et al., 2001]. Opisi in poročila o FD 

namigujejo na psihološke vzroke nastanka [9, po Aronson, Peterson & Litin, 1966; Matas, 

1991], njena mnoga poimenovanja pa odražajo ali mišični ali psihološki vzrok nastanka: 

primarna mišično tenzijska disfonija [9, po Verdolini, Rosen & Branski, 2006], sindrom 

napetosti in utrujenosti (»tension-fatigue sindrom«) [9, po c. f. Roy, 2003], 

»hiperfunkcionalna disfonija« ( t. i. »hyperfunctional dysphonia«) [9, po Goldman, Hargrave, 

Hillman, Holmberg & Gress, 1996], »disfonija zaradi napačne rabe mišic« (t. i. »muscle 

misuse dysphonia« [9, po Morrison & Rammage, 1993], »kronična/pridobljena hiperkinetična 

disfonija« (t. i. » habitual hyperkinetic dysphonia«) [9, po Arnold, 1962], »ventrikularna 

disfonija« ( t. i. »ventricular dysphonia«) [9, po Aronson et al., 1966], »neorganska 

kronična/pridobljena disfonija« ( t. i. »nonorganic habitual dysphonia«) [9, po Demmink-

Geertman & Dejonckere, 2002], »kronična/pridobljena hripavost« ( t. i. »habituated 

hoarsenees«) [9, po Kaufman & Blalock, 1982], »psihogena disfonija« ( t. i. »psychogenic 

dysphonia«) [9, po Elias, Raven, Butcher & Litllejohns, 1989; Gerritsma, 1991; Schalen & 

Andersson, 1992], »konverzivna disfonija« ( t. i. »conversion dysphonia«) [9, po Matas, 

1991], »histerična afonija« ( t. i. »hysterical aphonia«) [9, po cf. Roy, 2003], »fononevroza« ( 

t. i. »phononeurosis«) [9, po Milutinovic, 1991], psihosomatska disfonija (t.i. »psychosomatic 

dysphonia«) [8], neorganske glasovne motnje (t. i. »non-organic voice disorder«) [8], 

mehanska disfonija ( t. i. »mechanical dysphonia«) [1, po Gordon, Morton in Simpson, 1978] 

ipd. 
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Mathieson [2001] piše, da se izraz funkcionalne glasovne motnje preveč omejeno in pogosto 

nepravilno uporablja za motnje, ki naj bi bile zgolj psihogenega vzroka. Funkcionalne 

glasovne motnje so pogosto posledica slabe glasovne tehnike in prevelike obremenitve glasu 

[1, str.139]. 

 

Aronson v svoji klasifikaciji vključi mišično tenzijske glasovne motnje pod psihogene 

glasovne motnje. Zagovarja, da psihološka nestabilnost v obliki osebnostnih ali psihiatričnih 

motenj nagiba posameznika, da napačno uporablja svoj glas, kar pa vodi h glasovnim 

motnjam [8, str. 100]. Vendar ni zadovoljivih empiričnih dokazov, ki bi upravičili 

psihopatologijo kot glavni razlog za široko področje funkcionalnih glasovnih motenj [8, str. 

100]. 

 

Druga etiološka klasifikacija za funkcionalne glasovne motnje, ki se pogosto navaja, je 

klasifikacija Morrisona s sodelavci. Osnovno mnenje je, da so te motnje posledica napačne 

rabe mišic, ki jih zavestno uporabljamo pri fonaciji. Tudi psihološki faktorji naj bi prispevali k 

splošni mišični napetosti, poudarek pri diagnozi pa naj bi bil v položaju in vidnih značilnostih 

na področju glotisnih in supraglotisnih struktur [8, str. 100]. Koufman in Blalock pa sta 

pojasnila, da so položaj in gibi na področju grla lahko le simptomatsko obnašanje. Poudarila 

sta, da najbolj pogosti vzorci napetosti na področju glotisa in supraglotisa ne predstavljajo 

diagnostičnih kategorij, niti niso zmeraj povezani z glasovno disfunkcijo [8, str. 100]. Gibi 

grla so samo vzorci mišične napetosti, ki se jih pogosto opazi v vrsti funkcionalnih disfonij ali 

kot neizogibno kompenzatorno obnašanje, ki je povezano z organsko glasovno motnjo [8, str. 

100].  

 

Tudi nekatere druge študije so pokazale, da je dinamična aktivnost v supraglotisu prisotna tudi 

pri moških in ženskah z normalno strukturo in funkcijo grla in ni nujno pokazatelj pretirane 

mišične napetosti [8, str. 100]. 

 

Vsekakor pa še zmeraj ni popolnoma razjasnjeno, kaj so vzroki in kaj le simptomi. Te 

nejasnosti in razlike med različnimi avtorji se kažejo v različnih poimenovanjih in 

klasifikacijah [8, str. 100]. 
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2.2. KLASIFIKACIJE, RAZDELITVE MTD/FD 

Šest-stopenjska lestvica disfonij Združenja Evropskih foniatrov [10, str. 275] označuje stopnjo 

glasovne motnje: 

 

1- normalen glas 

2- hripav glas  

3- blaga disfonija  

4- srednja disfonija 

5- težka disfonija  

6- afonija ali nadomesten glas  

 

V sodobni strokovni literaturi avtorji vedno pogosteje uporabljajo izraz mišično-tenzijska 

disfonija (MTD), kadar označujejo funkcionalno glasovno motnjo z nepravilno aktivnostjo 

mišic, ki sodelujejo pri fonaciji [11]. 

 

Razdelitev FD je veliko, pred 60 leti so jih ločili na hiperfunkcijske in hipofunkcijske ali pa 

na hipokinetske in hiperkinetske [11]. 

 

Zaenkrat še ni zadovoljive razdelitve FD niti po funkcionalnem niti po etiološkem principu, 

saj večina avtorjev poskuša upoštevati oba kriterija, s tem pa razdelitev izgubi svojo jasnost. 

Minimalni organski vzroki v grlu, oddaljeni organski vzroki, psihogeni dejavniki in 

individualne glasovne zmogljivosti se med seboj tesno prepletajo, kar dodatno otežuje 

razdelitev [11]. 

 

Morrison-Rammage klasifikacija MTD [12; po Morrison-Rammage, 1986]: 

 

MR1 Laringealna izometrijska disfonija: napetost v vseh mišicah grla, špranja v zadnjem delu 

grla zaradi nenehne napetosti posteriorne krikoaritenoidne mišice med fonacijo. 

 

MR2 Stanja lateralne hiperaddukcije: lateralno stiskanje grla, glas zveni napeto, grlo 

predstavlja velik upor zračnemu toku, pojavi se utrujenost glasu, sproži jo lahko vnetje ali 

kronični refluks [12]. Pri Koufmanu ta oblika spada pod »pridobljeno hripavost« [12, po 

Koufman 1982]. 
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Je posledica napačnega položaja in napetosti glasilk. Obstajata dva podtipa/dve podskupini: 

 

2a: Glotisna/Krčenje glotisa  

 

2b: Supraglotisna: addukcija in stiskanje supraglotisa, primikanje lažnih glasilk med fonacijo, 

osnova je psihološka [12]. 

 

MR3 Superglotisna anteroposteriorna kontrakcija, napačna raba glasu. Baza poklopca se med 

fonacijo primika k aritenoidnima hrustancema. [12]. Imenuje se tudi »Bogart-Bacall« 

syndrome: sindrom napetosti in utrujenosti (»tension-fatigue dysphonia«) [12; po Koufman, 

1982]. Glas je znižan. 

 

MR4 Konverzivna disfonija je psihološka, splošno je povečana mišična napetost, glas je 

visok, cvileč, zadihan, bolnik se zaradi svoje glasovne motnje ne vznemirja. Glasilki sta med 

fonacijo odmaknjeni od srednje linije, med njima je reža, dobro pa funkcionirata in se povsem 

primakneta pri vegetativni fonaciji, kot npr. kašljanje, smeh [12]. 

 

MR5 Psihogena usločenost glasilk. Ni prisotne senilne atrofije ali žleba na glasilkah t. i. 

sulcus vocalis. Sprožilnim dejavnikom ( npr. respiratorni infekt ali glasovna zloraba) sledi 

pridobljena, utirjena disfonija [12]. 

 

MR6 Mladostniška prehodna disfonija: Trajajoč falset , napetost na zadnjem delu glotisa, grlo 

je visoko, vrat je napet [12]. 

 

Podobna je razdelitev FD, ki sta jo opisala Rosen in Murry. Predlagala sta razdelitev glede na 

vidno in slušno zaznavanje glasovne motnje, glede na izvid laringoskopije ter glede na 

možnosti zdravljenja: 

 

1 Primarna MTD :  

• anteroposteriorna supraglotisna konstrikcija, 

• hiperaddukcija ventrikularnih gub. 

 

2 Mišično-tenzijska afonija: 
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• psihogena, 

• konverzivna, 

• organska (posledica respiratornega infekta). 

 

MTD je lahko tudi sekundarna, če organska patološka sprememba sproži njen nastanek [11, 

str. 3]. 

 

Koufmanovi diagnostični kriteriji za šest podtipov funkcionalnih glasovnih motenj [12]: 

 

Tip 1: Konverzivna afonija/disfonija 

Nenaden nastop, ki ga povzroči nek sprožilen in samostojen, izoliran dogodek. V preteklosti 

ni bilo obolenj grla npr. laringitisov ipd. Prisotna je afonija, šepet in težka disfonija. Če je glas 

prisoten, je višina omejena. Motnje so ustaljene [12]. 

 

Tip 2: Pridobljena utirjena hripavost  

Hripavost je trajna, lahko traja več mesecev ali let. Ponavadi nastane kot posledica akutnih 

epizod virusnega laringitisa ali pa operacije glasilk. Povezana je tudi z refluksnim 

laringitisom. Ne povzroči je nek izoliran sprožilen dejavnik, ampak nastane kot sekundarna 

posledica [12]. 

 

Simptomi so glasovna utrujenost, občasna odinofonija. Glas je zadihan, hrapav, sliši se 

diplofonija, prisoten je glas lažnih glasilk, glasovni obseg je omejen, motnje so stalne [12]. 

 

Tip 3: Puberfonija/Mutacijski/neprimeren falset (t.t. »inappropriate falsetto«) 

Razvije se pri fantih, ki se jim glas ne zniža in ostane takšen, kot je bil pred puberteto. 

Nenaden nastop je lahko tudi pri dekletih, je neka oblika konverzivne disfonije. Glas je 

previsok, višina je omejena, motnje so stalne [12]. 

 

Tip 4: Sindromi vokalne zlorabe 

 

A Sindrom napetosti-utrujenosti 

 

Dlje časa trajajoči, vendar nestabilni/nestalni in občasni simptomi kot so: glasovna utrujenost, 

omejen glasovni obseg, odinofonija (bolečine med fonacijo). Prisotni so tudi sindromi drugih 
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mišičnokostnih napetosti, kot so tenzijski glavoboli. Glas je napet, hrapav. Disfonija je 

spremenljiva in nestalna. Glasovni obseg je lahko omejen, prisoten je trdi nastavek pri fonaciji 

[12]. 

 

Prisotna je glasovna zloraba, očitna mišična napetost, nenavadna drža, nenavadni gibi čeljusti, 

napetost v vratu, hiter govorni tempo [12]. 

 

B Bogart-Bacall sindrom 

 

Dlje časa trajajoči, vendar nestabilni in občasni simptomi kot so glasovna utrujenost, glas se 

lomi, nenavadna višina, motnje resonance, disfonija je spremenljiva in nestalna, zelo nizka 

osnovna grlna frekvenca (SFF). Najpogosteje se pojavlja pri profesionalnih glasovnih 

uporabnikih. Pogosto imajo ti dobro vokalno tehniko za petje in slabo tehniko in dihalno 

podporo pri govoru. Razpon glasu ni omejen, tudi mišična napetost ni vidna [12]. 

 

C Vozliči  

 

Dlje časa trjajoče in negotove glasovne motnje. Glas se lomi, prisotna je glasovna utrujenost, 

motnje višine in resonance. Glas je zadihan, napet, hrapav, rezek, disfonija je spremenljiva in 

nestalna. Govorni tempo je hiter. Dihalna podpora je slaba. Prisoten je trdi nastavek pri 

fonaciji. Vozliči so povezani z vokalno zlorabo in s petjem izven glasovnega obsega [12]. 

 

D Polipoidna degeneracija (Reinkejev edem)  

 

Dlje časa trajajoče in stalne glasovne motnje. Prisotna je glasovna utrujenost, motnje višine in 

resonance. Glas je hrapav, višina glasu se lomi, nizka temeljna grlna frekvenca. Povezana je s 

kroničnim kajenjem, refluksom in hipotiroidizmom [12]. 

 

E Razjeda, granulom na vokalnem odrastku  

Akutna (nekaj dni do tednov trajajoča), včasih se pojavi v večmesečnih presledkih. Prisotna je 

glasovna utrujenost, odinofonija. Glas je napet, osnovna grlna frekvenca je nizka, disfonija je 

spremenljiva in nestalna. Prisoten je trdi nastavek med fonacijo. Dihalna podpora je slaba, 

govorec govori v dolgih stavkih, pogosto na rezidualni volumen zraka. Povezana z 

gastroezofagealnim refluksom, kroničnim izkašljevanjem in vokalno zlorabo [12]. 
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Tip 5 Postoperativne disfonije/Disfonije, ki so posledica operacij 

 

Težka disfonija, ki je posledica operacije na glasilkah. Pojavi se odinofonija, glasovna 

utrujenost. Glas je napet, hrapav, višina je omejena , disfonija je spremenljiva in nestalna, glas 

se tvori z ventrikularnima gubama. Prisoten je trdi nastavek med fonacijo. Povezana je z 

glasovno zlorabo po operaciji in neučinkovito glasovno terapijo pred operacijo (pacient ne 

sodeluje), s kroničnim izkašljevanjem in kašljanjem, lahko tudi z gastroezofagealnim 

refluksom [12].  

 

Tip 6 Ponavljajoča se disfonija 

 

Afonija oz. težka disfonija se ponavlja, ponavadi sledi nekemu ponavljajočemu se 

neugodnemu dogodku. V preteklosti ni prisotnih vnetij ali laringitisov. 

 

Višina glasu je omejena. Če je glas prisoten, je disfonija nespremenljiva, vendar se glas pojavi 

in izgine nenadoma. Vzrok je ponavadi psihološki [12]. 

 

Mathieson razdeli MTD na dve podskupini [1, str. 145]: 

 

MTD brez opaznih sprememb na sluznici glasilk. 

 

Glasovna motnja je posledica napačne rabe glasu, ki jo povzroči prevelik napor. Ta skupina se 

nanaša na glasovno napenjanje ali napačno rabo glasu. MTD lahko obstaja precej let, ne da bi 

se glasilke poškodovale. 

 

MTD s spremembami na sluznici grla. 

 

Ta skupina vsebuje strukturne spremembe, kot so vozliči na glasilkah, polipi, ki so 

neposredna posledica prevelikega napora pri fonaciji (pogosto se nanaša tudi na zlorabo 

glasu). 

 

Posebno močna addukcija glasilk pri napačni rabi lahko sčasoma privede do poškodb 

površine glasilk in poškoduje lamino proprio. 
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Akutni simptomi poškodb glasilk se pogosto razvijejo sočasno z okužbo zgornjih dihal in 

trajajo še, ko okužbe več ni, če nepravilna raba glasu (hiperfunkcija) traja skozi daljše 

časovno obdobje. Včasih so poškodbe posledica zelo glasnega in nasilnega petja in kričanja 

[1, sr. 154, 146]. 

 

MTD po klasifikaciji J. Baker s sodelavci spada med funkcionalne glasovne motnje, je 

posledica motenj psiholoških procesov, ki povzročijo kronične vzorce napačne rabe in 

disfunkcije grlne muskulature [8, str. 104]. Razdelitev na str. 14 in 15. 

 

Obstaja tudi delitev MTD glede na videz grla pri posredni laringoskopiji med fonacijo: 

 

 MTD I. stopnje (vidna je špranja med glasilkama po celi dolžini), 

 

 MTD II. stopnje (ventrikularni gubi sta primaknjeni ali celo povsem staknjeni), 

 

 MTD III. stopnje ( antero-posteriorna kontrakcija = stiskanje grla v smeri 

spredaj-zadaj z nizko potegnjenim poklopcem čez grlo) [7, str. 109]. 
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3. ETIOLOŠKI DEJAVNIKI ZA NASTANEK MTD 

Vzroki za MTD še niso popolnoma razjasnjeni. Teoretično je možno, da otrok nagnjenost k 

razvoju nepravilnih motoričnih vzorcev podeduje, v veliki večini primerov pa gre za 

pridobljene vzorce [2, str. 4]. 

 

Razlogi za napačno rabo glasu in glasovno napenjanje se razlikujejo glede na posameznika, 

večinoma pa so multifaktorski [1, str. 146].  

 

Etiološki dejavniki, katerih povezanost z MTD bom obravnavala v empiričnem delu 

diplomske naloge, so našteti v naslednjih podpoglavjih. 

 

3.1. NEPRIMERNE GOVORNE NAVADE 

Glasovno napenjanje, napačna raba glasu ali glasovna zloraba zaradi pomanjkljivih glasovnih 

spretnosti, nepoznavanje pravilne fonacijske tehnike, uporaba neustrezne fonacijske tehnike 

glede na glasovne obremenitve [1, str. 50, 6, str. 5]. Sem spada veliko profesionalnih 

uporabnikov glasu [1, str. 50]. 

 

Hiter govorni tempo ter glasen govor prispevata k razvoju MTD [2, str. 6]. Na napačno rabo 

glasu vpliva tudi način komunikacije v družini, predvsem pri družinah, kjer je okolje hrupno 

[1, str. 147, 148].  

 

3.2. GLASOVNA OBREMENITEV NA DELOVNEM MESTU 

IN DOMA 

Ta skupina vključuje tiste, ki delajo v poklicih, kjer je povečano tveganje napačne rabe glasu, 

zaradi same narave dela ali pa zaradi neprimernih akustičnih razmer na delovnem mestu ali 

doma. Te osebe ponavadi tudi niso deležne pouka o vokalni tehniki. Včasih tem osebam tudi 

pravilna vokalna tehnika zaradi zahtevane stopnje glasnosti ne bi pomagala [1, str. 156, 147].  

 

V poklice s povečanim tveganjem spadajo šolski učitelji, borzniki, določeni poklici v 

proizvodnji, rock pevci [1, str. 146, 147], uslužbenci v telefonski prodaji, tožilci in odvetniki, 
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ki delajo na sodišču, turistični vodiči, igralci [4, str. S103], duhovniki, vaditelji aerobike [13, 

str.1544]. 

 

Tudi prostočasne aktivnosti, kot so navijaštvo, karaoke so značilnost skupine s povečanim 

tveganjem [1, str. 146, 147]. 

 

Tudi pogosta uporaba tehnike za računalniško prepoznavanje glasu lahko vodi do MTD [14, 

str. 195]. 

 

Neprimerni akustični pogoji doma ali na delovnem mestu silijo govorca h glasnejšemu 

govorjenju in s tem k večji obremenitvi grla. Ropot na delovnem mestu, predvsem pa tam, 

kjer je zaradi kritičnega ropota nujna uporaba zaščitnih sredstev za sluh, je vzrok za kričanje 

za medsebojno sporazumevanje. Glasno govorijo tudi tisti, ki se morajo doma ali na 

delovnem mestu sporazumevati z naglušnimi osebami [7, str. 88]. 

 

3.3. KAJENJE 

Kajenje in druge škodljive razvade kot so prekomerno uživanje alkoholnih pijač, uživanje 

drog nedvomno močno škodujejo sluznici grla, dihal in zgornjih prebavil. Cigaretni dim 

zaradi snovi, ki jih vsebuje (nikotin, katrani, tobačni karcinogeni, itd.), draži sluznico, vroč 

dim pa jo še dodatno suši. Nastane nespecifično vnetje sluznice, sluznica se zadebeli in izgubi 

svoje biomehanične sposobnosti. 

 

Cigaretni dim vpliva tudi na izločanje sluzi v dihalih, sluz postane bolj gosta, kar otežuje 

izkašljevanje. Zaradi draženja sluznice celotnih dihal se pri kadilcih kroničnemu vnetju grla 

pridružijo še pljučne bolezni, ki vse povzročajo kašelj. 

 

Dolgotrajno draženje sluznice grla s cigaretnim dimom lahko v sluznici sproži kancerogene 

spremembe, ki privedejo do raka grla. V eni od študij v ZDA so odkrili, da je rak grla pri 

mladih osebah izrazito pogostejši med kadilci marihuane [7, str. 88]. 
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3.4. OKUŽBE, ALERGIJSKE BOLEZNI DIHAL IN OVIRANO 

DIHANJE NA NOS 

Vnetje zgornjih dihal lahko vpliva na glas zaradi akutnega laringitisa, zaradi pretiranega 

izločanja sluzi ali drugih problemov pri dihanju [1, str. 149].  

 

Ob okužbi (virusna, bakterijska, glivična [7, str. 86]) sluznica glasilk in sapnika nabrekne, 

postane hiperemična, izločanje sluzi je spremenjeno, bolnik kašlja in se odhrkava. Zaradi 

spremenjene debeline sluznice se spremenijo mioelastične lastnosti glasilke, avtomatizirani 

kinestetični model fonacije se spremeni [2, str. 4]. Fonacija lahko postane hiperfunkcionalna 

ob poskusih pridobiti normalni glas [1, str. 149], bolnik se začne preveč naprezati [2, str. 4]. 

 

Pri okužbah nastane poleg vnetja celotne sluznice grla in glasilk tudi vnetje v zgornjih in 

spodnjih dihalih. Vnetje nosne sluznice (rinitis), nahod sili bolnika k dihanju na usta, tako 

prihaja nepripravljen zrak (prevroč, premrzel, suh, neočiščen) do grla in draži sluznico, da 

oteče [7, str. 87]. 

 

Okužbe spodnjih dihal (bronhitisi, pljučnice) potekajo sicer vedno v povezavi z okužbo 

zgornjih dihal, je pa vnetje zgornjih dihal lahko manj izraženo [7, str. 87].  

Zaradi okužbe spodnjih dihal bolnik kašlja, grlo je s tem izredno obremenjeno, bolnik močno 

stisne glasilki, ventrikularni gubi, spusti poklopec čez grlo, nato pa v forsiranem izdihu vse tri 

zapore na nivoju grla nenadoma odpre. Močno narasli tlak pod glasilkama in v dihalnih poteh 

sproži hiter tok zraka, ki odnese s sabo vse nečistoče, sluz, gnoj, tujke iz dihalnih poti skozi 

grlo ven. Zaradi močne in dolgotrajne mehanske obremenitve glasilk ob kašlju lahko nastane 

hiperplastična epiteljska lezija ali se pojavi krvavitev v sluznici glasilk [7, str. 87]. 

 

Ko znaki infekcije upadejo oz. izzvenijo, lahko napačna glasovna tehnika ostane [1, str. 149], 

se avtomatizira [2, str. 5], saj se oseba nanjo privadi, v navadi pa lahko ostane tudi 

odkašljevanje [1, str. 149]. 

 

Alergija je nenormalna prekomerna reakcija organizma na snovi iz okolice. 

 

Tip I. (atopija) je najbolj znana in pogosta alergija, pri kateri so udeleženi imunoglubulini E, 

ki se vežejo na receptorje mastocitov in povzročijo masivno sproščanje histamina in drugih 
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vnetnih snovi iz njih. Tipične alergijske bolezni so seneni nahod, astma, urtikarija 

(koprivnica), celiakija. Ob stiku z alergenom bolnik odreagira v kratkem času, lahko v nekaj 

minutah. Alergijsko reakcijo povzročijo vdihani ali zaužiti alergeni. Povzročijo oteklino 

sluznice in povečano izločanje žlez, kar vpliva tudi na fonacijo. Najpogostejši alergeni so 

cvetni prah, hišni prah in pršica, živalski prhljaj, glive, mleko, jajca, nekatere vrste sadja [7, 

str. 88]. Hočevar s sodelavci v svoji študiji piše, da občutljivost na vdihane in zaužite alergene 

poveča občutljivost sluznice pri drugih dejavnikih kot so napačna raba glasu, refluks, kajenje 

itd. [15]. 

 

Alergija tipa III. tudi povzroča vnetne spremembe v grlu in s tem povezano hripavost. Tu 

nastane alergijska reakcija običajno na zaužite alergene počasneje in ni tako burna kot pri 

alergiji tipa I., ker poteka po drugem mehanizmu [ 7, str. 88]. 

 

3.5. GASTROEZOFAGEALNI IN LARINGOFARINGEALNI 

REFLUKS 

Refluks pomeni zatekanje želodčne vsebine nazaj navzgor po požiralniku [7, str. 89]. 

Požiralnik ima dve mišici zapiralki (sphincteric structures), ki preprečujeta zatekanje želodčne 

vsebine [16]. Ena je nameščena med želodcem in požiralnikom (spodnja mišica zapiralka 

požiralnika), druga na stiku požiralnika in žrela (zgornja mišica zapiralka požiralnika) [16]. 

Razlika med gastroezofagealnim refluksom (dalje GER) in laringofaringealnim 

(ekstraezofagealnim) refluksom (dalje LFR) je, da gre pri GER želodčna vsebina mimo 

spodnje mišične zapiralke v požiralnik, pri LFR pa tudi mimo zgornje mišice zapiralke 

požiralnika v žrelo, včasih celo v nos [16]. 

 

Tipični simptomi GER sta zgaga in regurgitacija želodčne vsebine. [7, str. 89, 90]. 

 

Najpogostejše težave, ki jih poleg hripavosti navajajo bolniki z LFR, so odhrkavanje, kašelj, 

ter občutek tujka v žrelu in grlu, ne pa za GER značilni bolezenski znaki [7, str. 89, 90]. 

Večina bolnikov z LFR nima zgage, saj ima požiralnik zaščitno oblogo, ki ga ščiti pred 

kislino, grlo pa te obloge nima. Tako že ena epizoda refluksa lahko povzroči simptome LFR, 

simptomi zgage pa se pojavijo po prekomernih epizodah refluksa, ki (izbriše) zaščitno oblogo 

[16]. 
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Na grlu povzroči refluks nastanek t. i. posteriornega laringitisa (laryngitis posterior) v predelu 

zadnje komisure ter interaritenoidnega dela grla, kontaktne razjede ali granuloma v zadnjem 

delu glasilke, zadebeljeno sluznico ali celo oteklino glasilk ali celotne sluznice grla. Nekateri 

povezujejo LFR tudi s pojavom raka grla ter subglotisno stenozo. Draženje sluznice v žrelu je 

vzrok za občutek tujka, boleče žrelo, težave pri požiranju. Če želodčna vsebina doseže celo 

ustno votlino, povzroči pekoč občutek v predelu lic ter erozije zobne stekline. V zadnjem času 

se pojavljajo poročila, ki GER in LFR povezujejo tudi s sinuzitisom ter kroničnim izlivnim 

vnetjem srednjega ušesa [7, str. 90]. 

 

Draženje in okvare sluznice grla in spodnjega žrela povzročata želodčna kislina in pepsin, 

včasih pa okvare sluznice povzroča tudi alkalni žolčni refluks, ki prihaja iz dvanajsternika v 

želodec in z želodčno vsebino navzgor po požiralniku do žrela in grla. Sluznica grla oteče, 

upočasni ali ustavi se tudi transport sluzi po grlu. Želodčna vsebina povzroča nekatere težave 

tudi posredno. Kisli refluks v spodnjem delu požiralnika draži receptorje, oživčene z 

vagusom, ki sprožijo refleksni bronhospazem in kašelj [7, str. 90].Gastroezofagealni refluks 

naj bi dodatno sprožil poseben refleks, ki poveča napetost grlnih in žrelnih mišic [2, str. 5; po 

Morrison (1997)]. 

 

Premjit S. Randshawa s sodelavci se v pilotni študiji sprašuje, ali je morda pri bolnikih z 

disfonijo glavni vzrok za glasovno motnjo alergija (npr. seneni nahod), ne pa LFR, za 

katerega so torej napačno zdravljeni z z inhibitorji protonske črpalke [17, str. 4]. 

 

Nekateri drugi avtorji pa ravno obratno pišejo, da imajo bolniki z glasovnimi težavami, ki naj 

bi bile  sicer posledica alergij, neodkrit refluks [18]. 

 

3.6. OBOLENJE ŠČITNICE 

Če bolnik jemlje nadomestno hormonsko terapijo zaradi bolezni ščitnice, bo morebitno 

previsoko ali prenizko dozo glede na svoje potrebe lahko občutil tudi na glasu.[7, str. 89]. Za 

pomanjkanje ščitničnih hormonov je značilno otekanje kože zaradi zadrževanja tekočine v 

tkivih. Tudi na glasilkah se lahko pojavi oteklina (Reinkejev edem), ki bo povzročila znižanje 

glasu, lahko tudi hripavost. Pri preveliki količini ščitničnih hormonov splošna razdražljivost 

bolnika soprispeva k nastanku funkcionalne glasovne motnje [7, str. 89].  
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3.7. DISFUNKCIJA VRATNE HRBTENICE 

Disfunkcija vratne hrbtenice lahko vpliva na kakovost glasu. Zunanje mišice grla dobivajo 

oživčenje preko vratnih spinalnih živcev. Če zaradi poškodbe hrbtenice, ligamentnega aparata 

hrbtenice, izrastkov na hrbtenici pride do draženja živčnih korenin, se nenormalno napnejo 

vratne mišice, tudi zunanje grlne mišice. Zaradi nenormalne napetosti mišic na vratu, tudi 

tistih, ki se naraščajo na hioidno-laringealni kompleks in ga potegujejo navzgor ali navzdol, se 

spremeni položaj grla v vratu, posredno s tem pa tudi položaj in napetost notranjih grlnih 

mišic in njihovo delovanje. Moten je torej motorični vzorec delovanja mišic, ki sodelujejo pri 

fonaciji. Te težave se dokaj pogosto pojavijo pri osebah, ki so utrpele prometno nesrečo, v 

kateri je glava zanihala, tako da je prišlo do poškodbe vsaj ligamentnega sistema hrbtenice, 

včasih tudi do poškodbe vretenc [7, str. 90]. 

 

3.8. SLUH 

Bolniki, ki imajo težave s sluhom, napenjajo svoj glas, da bi slišali sami sebe [19]. Težave 

imajo pri kontroli intonacije in naglaševanja. Pri hudi naglušnosti ali gluhoti je prisotna  

neprimerna nosna resonanca. Bolniki težko kontrolirajo in koordinirajo napetost glasilk in 

subglotisni tlak. 

Študije so pokazale tudi neprimerno pozicijo glasilk pred začetkom fonacije in nato 

abnormalne vzorce nihanja glasilk. Prisotna je diplofonija in škripav glas [20, str. 265]. Glas 

je ponavadi previsok [20, str.246], hrapav, zadihan, prisotna sta hiper in hiponazalnost [20, str. 

297]. Moteni sta dihalna kontrola in opora. [20, str. 279]. Glas je običajno previsok [20, 

str.246]. 

 

3.9. NEUGODNI MIKROKLIMATSKI POGOJI NA 

DELOVNEM MESTU 

Neugodni mikroklimatski pogoji pri delu ali doma so lahko temperaturne, kemijske, 

mehanske ali alergijske narave. Delo v prostorih s suhim vročim zrakom sluznico zgornjih 

dihal suši, še posebej, če bolnik diha na usta. Dražeče snovi v okolju (hlapi lakov, lepil, 

kemikalij, plinov) povzročajo neinfektivno vnetje na glasilkah zaradi nespecifičnega draženja 

ali zaradi kemijske poškodbe in s tem spremenijo vibratorne lastnosti glasilk pri fonaciji. 

Mehanski delci v zraku, predvsem hišni, lesni, papirni prah, kovinski opilki nespecifično 
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dražijo sluznico celotnega grla in glasilk. V primeru alergije na snovi iz delovnega ali 

domačega okolja pride do alergijskega vnetja glasilk. Posebno neugoden je fin prah šolske 

krede, ki suši in draži sluznico grla in sili h kašlju [7, str. 87]. 

 

3.10. PSIHOSOCIALNI DEJAVNIKI ZA NASTANEK MTD, 

STRES NA DELOVNEM MESTU IN DOMA 

Osebnost, značaj, kognitivno procesiranje, vedenjski vzorci, čustven status in medsebojna 

razmerja so pomembni vidiki glasovne hiperfunkcije in pogosto vplivajo na rabo glasu [1, str. 

147, 148; 31, str. 749]. Prevelika občutljivost in dolgotrajna prevelika napetost notranjih in 

zunanjih mišic grla lahko nastane kot posledica bolnikove reakcije na stres, konflikt, strah, 

zaskrbljenost, depresijo, zaviranje izražanja čustev, bolnikove konverzivne reakcije, histerije 

[2, str. 5]. Vokalna hiperfunkcija lahko ostane še, ko je čustvena epizoda že prešla [1, str. 147, 

148]. Bolniki z MTD so pogosto zavrti, občutljivi na stresne situacije [2, str. 5] in se izogibajo 

konfliktom [5, str. 392], so socialno zaskrbljeni [2, str. 5], zelo spoštujejo družbene norme [5, 

str. 392], nesamozavestni, skrivajo svoja čustva [2, str. 5], saj imajo probleme s čustvenim 

prilagajanjem ter z uveljavitvijo in izražanjem čustev [5, str. 392]. So depresivni, fizično 

preobremenjeni, introvertirani [21, str. 740], nekoliko anksiozni[5, str. 392]. Z MTD so 

povezane tudi močne in dominantne osebe (predvsem otroci), ki so lahko energične, aktivne, 

prizadevne, ambiciozne, prilagodljive in uspešne [1, str. 147, 148]. Pri tem imata pomembno 

vlogo okolje, v katerem se nahaja bolnik, še zlasti pa bolnikov način reagiranja na situacijo, v 

kateri se znajde [2, str. 5].  

 

Tudi nekatera psihiatrična obolenja so povezana z glasovnimi motnjami zaradi motene 

aktivnosti mišičja v celoti [11, str. 4]. Vendar so glasovne motnje redkeje posledica nekih 

globokih psihopatoloških problemov, ampak gre ponavadi za tesnobo, občutek neuspeha, 

krivice, nadloge, razočaranja nad samim sabo oz. nad drugimi, občutek neizpolnjenih ciljev, 

želja, občutek manjvrednosti itd. [5, str. 387]. 

 

Dodaten psihogeni konflikt lahko predstavlja tudi bolnikovo doživljanje motene komunikacije 

z okolico zaradi hripavosti [2, str. 5]. 

 

Za bolnike z MTD brez sprememb na glasilkah je značilna ekstravertiranost [2, str. 5]. 
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Za bolnike z MTD s spremembami na sluznici na glasilkah sta značilni introvertiranost in 

povečana nevrotičnost. To so osebe, ki so čustveno nestabilne, zaskrbljene, vase zaprte, ki 

hitro in burno odgovarjajo na dražljaje iz okolice [6]. 

 

Ni pa še popolnoma razjasnjeno, ali sta osebnost in čustvena neprilagojenost primarni vzrok 

glasovnih motenj, ali te glasovne motnje vplivajo na psihološke probleme in na osebnost [21, 

str. 738]. Ni še nekih očitnih dokazov, da bi lahko osebnostne in psihološke procese smatrali 

kot vzročne, korelacijske ali posledične [21, str. 738]. Zdi pa se, da so osebe s temi lastnostmi 

bolj nagnjene k funkcionalnim glasovnim motnjam, kot pa da so te lastnosti posledica 

glasovne motnje [5, str. 392]. 

 

3.11. DRUGI ETIOLOŠKI DEJAVNIKI ZA NASTANEK MTD 

Hiperfunkcionalne glasovne motnje lahko nastanejo zaradi težnje obdržati značilnost glasu, ki 

je že na meji fizioloških sposobnosti. Takšni problemi lahko nastanejo, ko bolnik zavestno ali 

podzavestno skuša doseči avtoriteto ali večjo pomembnost (pogosteje pri moških). Zniža se 

osnovna frekvenca, pogosto pa je prisotno tudi »škripanje« glasu [1, str. 148, 149].  

 

Tesna povezava med držo telesa in tvorbo glasu pokaže, da gibanje glasilk ni zgolj posledica 

glasovnega napora, ampak da sta drža telesa in glas usklajena v komunikacijskem vedenju in 

ima vsak del telesa specifično vlogo pri glasovnem naporu [22, str. 196]. Razsežnost in 

trajanje posebnega gibanja telesa se poveča hkrati s povečanjem glasovnega napora [22, str. 

201]. 

 

Na glasovno motnjo vpliva tudi slaba oz. napačna drža celega telesa [23, str. 2]. 

 

Prevelika napetost mišic, ki sodelujejo pri artikulaciji in pri oblikovanju velofaringealne 

zapore, tudi lahko privede ali sodeluje pri nastanku MTD [2, str. 5].  

 

Če VFZ ni popolna, nastanejo kompenzatorne večje aktivnosti in napetosti mišic v stranski 

steni žrela oz. v zgornji žrelni zažemalki. Med njimi so tudi mišice, ki se naraščajo na 

podjezično-grlni kompleks in ga potegujejo navzgor, spreminjajo napetosti notranjih grlnih 

mišic in zato lahko nastane funkcionalna glasovna motnja [7, str. 91]. 

 

32 



Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije 

Pri tvorbi in oblikovanju glasu sodeluje okoli 100 različnih mišic, do hripavosti lahko pride 

zaradi napačne rabe ali prekomerne aktivnosti katerekoli od mišičnih skupin, ki sodelujejo pri 

dihanju, fonaciji, ter artikulaciji [11, str. 4].. 

 

Tudi avtoimunske bolezni slinavk (npr. Sjögrenov sindrom) lahko prispevajo k nastanku 

organskih ali funkcionalnih glasovnih motenj [7, str. 90]. 

 

Hiperfunkcionalni glasovni vzorci lahko nastanejo kot sekundarna posledica, ob poskusih 

normalizirati glas zaradi organske glasovne motnje [1, str. 149] ali poškodbe grla [8, str. 104].  

 

Pridobljeni prilagoditveni mehanizmi nastanejo tudi zaradi majhnih organskih sprememb v 

grlu [2, str. 5]. 

 

Vpliv hormonov na grlo je pomemben. V sluznici grla obstajajo receptorji za spolne hormone, 

ženske in moške [7, str. 89]. Negativen vpliv na grlo ima jemanje anabolnih hormonov za 

povečanje mišične mase in moči ter stalna uporaba kontracepcijskih tablet.[7, str. 89]. 

 

Tudi nekatera zdravila imajo negativen učinek na grlo. Sem spadajo nekatera zdravila za 

nižanje krvnega tlaka, za odvajanje vode, starejši antihistaminiki, kortikosteroidna pršila za 

astmo [7, str. 88, 89]. 

 

Anatomski in fiziološki faktorji vplivajo na posameznikovo zmogljivost za glasovne napore 

[2, str. 6]. Hiperfunkcionalna fonacija lahko nastane zaradi asimetrije grla in vokalnega trakta. 

Obstajajo tudi histološke razlike med ženskimi in moškimi. Moški naj bi imeli večjo količino 

hialuronske kisline, ki daje večjo zaščito [1, str. 150]. 

 

Na nastanek glasovnih motenj lahko vplivajo tudi aktivnosti, pri katerih fonacija ni prisotna: 

igranje na lesena pihala [1, po King, Ashby in Nelson, 1987] in vaje z utežmi [1, str. 150]. 
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4. ZNAČILNOSTI MTD (nastop, simptomi, znaki) 

Značilnost mišično tenzijske disfonije (MTD) ali vokalne hiperfunkcije je povečan napor pri 

fonaciji [1, po Laver, 1980; Boone and McFarlane, 1988]. Kot glavni vzrok se omenja 

povečana in slabo uravnavana aktivnost mišic grla in mišic zunaj grla [24]. Povečana je 

napetost mišičnih skupin, ki sodelujejo pri fonaciji, predvsem pa zunanjih mišic grla [1, str. 

145], mišice so med seboj slabo usklajene [6]. Pri normalni fonaciji pride do krčenja lateralne 

krikoaritenoidne mišice in interaritenoidne mišice, posteriorna krikoaritenoidna mišica pa se 

sprosti. Pri MTD pride do krčenja lateralne krikoaritenoidne mišice in interaritenoidne mišice, 

brez ustrezne sprostitve posteriorne krikoaritenoidne mišice. Posledično se napne 

tiroaritenoidna mišica, glasilki se ne primakneta popolnoma, med zadnjima deloma glasilk 

nastane špranja, konveksno usločenje glotisne odprtine [12]. Pogosto je motena koordinacija 

med dihanjem, položajem in napetostjo glasilk [6]. Pri večini pacientov z MTD je EMG 

pokazal povečano aktivnost mišic grla, trebuha in prsnega koša med fonacijo [25, str. 739]. 

 

Vse to povzroči neprimerno obremenitev vokalnega aparata, tako anatomsko, kot fiziološko, 

kar povzroči neželene spremembe v funkciji in včasih poškodbe glasilk [1, str. 145]. 

 

Pri MTD je videz grla med fonacijo lahko precej različen, vključno s hiperaddukcijo glasilk in 

lažnih glasilk, hipoaddukcijo glasilk, usločenostjo glasilk in špranjo med zadnjima deloma 

glasilk. Glas je lahko zadihan, hrapav, »škripajoč« (t.i. »glottal fry«), fonacija je napeta, 

pojavijo se motnje v višini glasu [26, str. 102]. 

 

MTD vpliva na sposobnost komunikacije na vseh področjih, osebnem, delovnem, na 

samopodobo in na samo kvaliteto življenja [27, str. 717]. 

 

Prehodne glasovne spremembe najpogosteje nastanjejo ob določenih aktivnostih. Pacienti 

omenjajo, da se jim glas povrne, vendar se obdobja poslabšanja glasu pojavijo vedno 

pogosteje in trajajo vedno dlje časa. Trajne spremembe glasu lahko nastopijo nenadoma, npr. 

ob kričanju. Pogosteje pa trajne spremembe nastanejo skozi daljše časovno obdobje, ki lahko 

trajajo več dni, mesecev ali celo let [1, str. 152-155] . 

 

Grlo je lahko pred očitnimi spremembami glasu najprej utrujeno in boleče. Pacienti svoj glas 
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opišejo kot hripav, brez zvoka, hrapav, pretih, nizek, se lomi, postane utrujen, nestabilen. 

Občutijo bolečino, draženje, žgečkanje, bolečine pri požiranju, napor pri govoru, občutek 

tujka v grlu, nujo po bolj pogostem izkašljevanju, itd [1, str. 152-155]. 

 

Neugodje v vokalnem traktu pa pogosto povzroči pri bolnikih strah, da gre za kakšno resno 

bolezen ali patologijo, predvsem strah pred rakom. Pacienti zelo zanesljivo in natančno 

opišejo neugodje. [1, po Mathieson, 1993a]. 

 

Pogosto pacienti v želji, da bi premostili problem, uporabijo dodatno moč in silo, kar le 

poslabša začetno stanje. 

 

4.1. VZORCI KOMUNIKACIJE  

Pogost znak je naporna fonacija. Ta je lahko posledica glasnega in hitrega govora. Vendar ni 

problem sama glasnost, ampak način, kako je ta glasnost dosežena [1, str. 156; po Neils and 

Yairi, 1987]. Tudi tisti, ki govorijo tiho, včasih prenapenjajo svoj glas, saj imajo lahko napeto 

oralno muskulaturo in premalo odprta usta, kar zmanjša resonančno učinkovitost v ustih. 

Naravno tišji in napet govorec pa tudi z večjim naporom poveča glasnost v situacijah, ko je to 

zaželjeno [1, str. 156]: 

 

Pogosto odkašljevanje med govorom je tudi lahko značilno za MTD. Hiperfunkcionalna 

fonacija zaradi mehanske obremenitve pogosto povzroči razdraženost grla, kar poveča 

občutljivost sluznice v grlu in vodi h krčevitemu kašlju že pri minimalnem draženju, kot je 

hiter vdih, temperaturne spremembe, močno začinjena hrana. Draženje pa poslabša ali 

povzroča tudi kajenje, pretirana uporaba alkohola in gastroezofagealni refluks [1, str. 157, 

158]. 

 

Draženje povzroči tudi povečano izločanje sluzi, posledično tudi močno izkašljevanje, kar 

spet dodatno draži sluznico. Tisti, ki prenapenjajo glas, ponavadi tudi bolj agresivno 

izkašljujejo. Posamezniki tudi mislijo, da je obilica sluzi v grlu škodljiva in jo je zato treba 

temeljito izkašljati [1, str. 157, 158]. 

 

Pacienti pogosto uporabljajo glas pri sicer nevokalnih dejavnosti, ker imajo napet vokalni 

trakt, in ker uporabljajo grlo kot sfinktersko mišico. Tako izpuščajo glasove ob vstajanju s 
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stola, pobiranju lahkih stvari. Navadno se tega vedenja ne zavedajo, je pa lahko nadležno 

družini in prijateljem [1, str. 157, 158]. 

 

4.2. PRETIRANA NAPETOST ZUNANJIH MIŠIC GRLA 

Pretirana napetost sternokleidomastoidnih mišic je vidna nazven, še posebej pri posameznikih 

s tankim vratom. Ob začetku fonacije se grlo zelo dvigne in ostane v višji poziciji ali se 

zadržuje v nizki poziciji. V vsakem primeru je normalno navpično gibanje grla med fonacijo 

omejeno. Ob otipu se čuti napete zunanje mišice grla, ki so zelo občutljive že na nežen dotik s 

prsti. Občutljivost je najbolj izražena v sredini sternokleidomastoidnih mišic ali pa na njunem 

narastišču. Tudi končni deli podjezične kosti so lahko boleči na dotik, kar pri pacientu 

povzroči neprostovoljno trzanje, če se jih dotakneš. Dno ustne votline ter predel nad grlom sta 

lahko ob dotiku napeta, nesproščena. Izrazita napetost mišic lahko spremeni razmerja v 

ogrodju grla oziroma v hioidnem-grlnem kompleksu. Razdalja med podjezično kostjo in 

zgornjim robom ščitastega hrustanca je tako manjša [1, str. 158]. Podobno se skrajša razdalja 

med spodnjim robom ščitastega hrustanca in pod njim ležečim prstanastim/krikoidnim 

hrustancem. Pri normalno sproščenem grlu ga je možno premikati v horizontalni smeri, 

čeprav se čuti tiho pokanje. Ko so mišice zelo napete, je grlo negibljivo ali pa so pokljaji ob 

premikanju zelo izraziti in neprijetni za pacienta [1, str. 158, 159]. Pogost znak prevelike 

napetosti zunanjih mišic grla je tudi stiskanje čeljusti in škrtanje z zobmi in težave s 

čeljustnim sklepom [1, str. 159]. Glas se hitro utrudi. Utrujenost, napor in neugodni občutki 

ob počitku izginejo, vendar se vrnejo ob ponovni uporabi glasu. Nepravilni mišični vzorci se 

utrdijo in čeprav govorec čuti, da način fonacije ni pravilen, sam ne zna spremeniti napačnih 

mišičnih vzorcev [1, str. 159]. 
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5. DIAGNOSTIKA IN PREISKAVE ZA 

UGOTAVLJANJE MTD 

V diagnostično obravnavo bolnika z MTD mora biti vključena skupina strokovnjakov: 

otorinolaringolog-foniater, klinični logoped ter klinični psiholog. V številnih evropskih 

državah in v ZDA pogosto sodeluje tudi pevski pedagog [7, str. 109]. 

 

Osnova vsakega diagnostičnega postopka je natančna anamneza, ki velikokrat že nakaže 

vzroke za bolnikove težave. Foniater opravi celoten otorinolaringološki pregled vključno z 

oceno velofaringealne zapore, motoričnih sposobnosti artikulacijskih organov ter preiskavo 

sluha. Indirektno laringoskopijo dopolni z videoendostroboskopijo ter transnazalno 

fiberoptično laringoskopijo. Palpatorno oceni napetost mišic na vratu, oceni položaj grla na 

vratu v mirovanju in pri fonaciji. Aerodinamične preiskave (merjenje vitalne kapacitete, 

fonacijskega volumna, maksimalnega fonacijskega časa, srednjega pretoka zraka skozi grlo 

pri fonaciji) osvetlijo aerodinamični aspekt fonacije [7, str. 109]. 

 

Foniater in/ali logoped ocenjuje bolnikov glas subjektivno (GRBAS lestvica) ali pa 

objektivno s pomočjo računalniško podprtega analizatorja glasu in govora (npr. Computerized 

Speech Laboratory, Multi-Dimensional Voice Program, Kay Pentax, ZDA) [7, str. 109]. 

 

Logoped ocenjuje govorno dihanje, ustreznost višine glasu, glasovni nastavek, tempo govora, 

pravilnost artikulacije ter nosne resonance [7, str. 110]. 

 

Psiholog oceni možne psihogene vzroke za glasovno motnjo [7, str. 110]. 

 

5.1. ANAMNEZA 

Pri bolnikih z MTD je anamneza dokaj tipična. Bolniki imajo pogosto neprimerne govorne 

navade že od mladosti dalje, glasovne težave pa se pojavijo lahko že v otroštvu. Če si take 

osebe izberejo poklic z glasovno obremenitvijo, nastanejo glasovne težave takrat, ko glasovne 

obremenitve presežejo glasovne zmogljivosti. [6]. 
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Bolniki so hripavi, njihov glas je pogosto previsok, prenizek, se lomi. Pri govoru se utrudijo, 

glas postaja vedno bolj hripav ali šibek. Pogosto imajo ob govorjenju občutek tujka v predelu 

grla. Nekateri bolniki tožijo, da čutijo po krajšem ali daljšem govorjenju napetost ali celo 

bolečino v vratu [2, str. 6]. 

 

5.2. LARINGOSKOPIJA 

Posredna laringoskopija je namenjena pregledu dela srednjega žrela, spodnjega žrela, grla in 

začetnega dela sapnika [7, str. 64]. Če v primeru hripavosti ali težav s požiranjem zdravnik 

zaradi močnega žrelnega refleksa, slabega sodelovanja bolnika ali neugodnih anatomskih 

razmer posredne laringoskopije ne more narediti, se odloči za neposredno laringoskopijo v 

splošni anesteziji [7, str. 65]. 

 

Pri MTD običajno ni videti strukturnih nenormalnosti v grlu. Občasno je vidno rahlo vnetje 

na prostih robovih glasilk. Sekundarno pa lahko nastanejo tudi vozliči, polipi [1, str. 160]. 

 

Glasilki sta praviloma bledi, gladki in dobro gibljivi, pri fonaciji pa ostaja med njima ravna ali 

trikotna špranja med glasilkama po celi dolžini glasilk [7, str.108]. 

 

5.3. STROBOSKOPIJA 

Stroboskopija oz. videoendostroboskopija je osnovna funkcionalna preiskava pri glasovnih 

motnjah [7, str. 66]. Foniater ocenjuje grobo gibljivost glasilk že pri posredni laringoskopiji. 

Pri stroboskopiji ocenjuje amplitudo nihanja glasilk, simetričnost obeh glasilk, kar se tiče 

časovnega poteka nihanja in velikosti amplitude, stik med glasilkama, regularnost nihanja in 

sluznični val. Ocenjuje se zapora med glasilkama pri nihanju, ali je proces zapiranja glasilk 

usklajen, nihanje pa v fazi, ali sta glasilki v isti vertikalni ravnini, ocenjuje se amplitude 

nihanja glasilk, sluznični val, ki se pojavi na glasilkah, kakšno je vibratorno obnašanje in če je 

nihanje pravilno (periodično) [7, str. 67, 68]. 

 

Pri MTD je videti prekomerno napeti glasilki, ki nihata z malimi amplitudami ali pa nihanja 

sploh ni. Lahko nihata tudi povsem nepravilno (iregularno). Tudi pri stroboskopiji ostaja 

špranja med glasilkama, lahko pa je zaprta faza nihanja glasilk izredno kratka ali pa popolna 

samo na tipičnem mestu. Velikokrat se pri fonaciji pojavlja prevelika aktivnost supraglotisnih 
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struktur. Primikata, stikata ali celo stiskata se ventrikularni gubi, poklopec se poteguje 

navzdol čez grlo, grlo se stiska v smeri spredaj-zadaj. Če sta ventrikularki povsem 

primaknjeni, stroboskopija ni možna, saj glasilki pri fonaciji nista vidni. Skrajni primer 

stiskanja ventrikularnih gub je fonacija z ventrikularnima gubama. V tem primeru je pri 

stroboskopiji vidno nihanje ventrikularnih gub, glas pa je izrazito hripav in nizek [7, str. 109]. 

 

5.4. OTIPANJE VRATU 

Po natančnem ogledu vratu z oceno obrisov pomembnih struktur in kože na vratu, 

preiskovalec otipa še vrat. Išče morebitne otekline na vratu, primerja pa tudi napetost vratnih 

mišic ter njihovo simetrijo. Pri glasovnih težavah foniater otiplje tudi napetost vratnih mišic, 

predvsem zunanjih grlnih mišic, oceni višino grla v vratu pri mirnem dihanju ter pri fonaciji 

in oceni razdaljo med podjezično kostjo ter tiroidnim hrustancem [7, str. 65]. 

 

Pri MTD so mišice na vratu pogosto preveč napete, lega grla pa ponavadi previsoko v vratu 

[7, str.108]. 

 

5.5. SUBJEKTIVNA OCENA GLASU 

Subjektivna ocena glasu je še vedno osnovna metoda za ocenjevanje kakovosti glasu [7, str. 

70]. 

 

Glavni simptom je hripavost. Prevladujoči značilnosti sta zadihanost, ko ni popolnega stika 

med glasilkama pri nihanju in hrapavost glasu [1, str. 160; po Morrison, Nichol in Rammage, 

1986]. 

 

Pogosto se pojavi trdi nastavek. S silo tvori večino samoglasnikov, ki se pojavljajo na začetku 

besede, čeprav poskuša govorec govoriti tiho ali nežno. 

 

Včasih je prisotno škripanje glasu (vocal creak), ki je še posebej opazno pri padajoči 

intonaciji. Kakovost glasu odraža stopnjo stiskanja glotisa in supraglotisa. S podaljšano zaprto 

fazo v vsakem ciklu nihanja glasilk nastane stisnjen in napet glas. Šibek, tih glas nepopolnega 

stika med glasilkama med nihanjem [1, str. 162]. 
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Glas, ki je nizek in ima pridušeno in grleno žrelno kakovost, odraža primikanje lažnih glasilk. 

Delno pride do tega, ker govorec sam zniža glas, vendar tudi zaradi tega, ker večji del lažnih 

glasilk niha na nižji frekvenci in prekrije glasilki [1, str. 162]. 

 

V nasprotnem primeru sta glasilki napeti in močno primaknjeni, grlo je potegnjeno navzgor, 

glas je višji, ton je hrapav. Glas se lomi, še posebej, ko želi govorec govoriti ali peti v višjih 

legah zaradi povečane napetosti glasilk. Prisoten je tudi podaljšan čas pričetka pojava glasu, 

glasovna utrujenost in nestabilen glas [1, str. 162]. 

 

5.6. AKUSTIČNA ANALIZA GLASU 

Akustična analiza glasu govora je objektivna metoda ocene fonacije. Najpogosteje se 

uporablja analiza temeljne grlne frekvence (F0). Program izračuna najvišjo in najnižjo F0 v 

akustičnem vzorcu in povprečno F0. Amplituda pove, kako močan, glasen je glasovni vzorec. 

Pertubacija (spreminjanje) višine glasu se imenuje jitter, pertubacija amplitude pa shimmer. 

Programi za akustično analizo izračunajo še vrsto drugih parametrov: pertubacijo višine in 

amplitude na več ciklov nihanja glasilk, indeks glasovne turbulence (VTI), indeks mehke 

fonacije (SPI), razmerje med harmoničnimi in šumskimi elementi v glasu (»noise-to-harmonic 

ratio«-NHR), delež subharmoničnih elementov in lomljenja glasu, amplitudni in frekvenčni 

tremor [7, str. 71]. 

 

Poleg hripavosti so pri MTD prisotni povečani šumski elementi v glasu. Yanagihara je 

ugotovil, da so akustične lastnosti osnovnega tona pri hripavem glasu šumski elementi, ki se 

pojavijo v glavnih formantih, še posebej pri drugem formantu, in izguba energije pri višjih 

harmonikih. Na tej osnovi bi lahko postavili klasifikacijo hripavosti, ki temelji na šumskih 

elementih in izgubi višjih harmonikov [1, str. 162, po Yanagihara (1967b)]. Vendar to možnost 

ocene glasu omejuje neenakomernost v nihanju glasilk in razlike v rezultatih spektografije [1, 

str. 162]. 

 

Ton glasu je nenormalen, temeljna govorna grlna frekvenca je lahko znotraj normalnih meja, 

vendar previsoka ali prenizka pri posamezniku. Zmanjšan je tudi glasovni razpon [1, str. 162]. 
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5.7. ELEKTROGLOTOGRAFIJA 

Pri preiskavi zdravnik namesti bolniku nad obe plošči ščitastega hrustanca elektrodi, med 

katerima steče šibek tok. Med fonacijo v zaprti fazi tok steče med glasilkama, v odprti fazi pa 

se tok prekine. Iz krivulje, ki jo na podlagi tega aparatura izriše, se da izračunati čas odprte in 

zaprte faze in oceniti prehod med njima, nenaden ali postopen [7, str. 69]. Danes 

elektroglotografija služi bolj kot bio-feedback metoda za glasovno terapijo kot pa v 

diagnostiki glasovnih motenj, vendar ima še vedno pomembno mesto v ocenjevanju ciklusa 

nihanja glasilk [7, str. 69]. 

 

Pri MTD izvidi elektroglotografije niso standardni, ampak se razlikujejo glede na določeno 

obliko povečane napetosti grla. V primerih hiperaddukcije glasilk krivulja nenadoma zraste, 

ko se glasilki približata in obdrži podaljšan vrh, kar nakazuje na podaljšano zaprto fazo v 

vsakem ciklu nihanja [1, str. 163]. Krivulja pokaže vsak kontakt glasilk, zato je to vidno tudi, 

ko je v zadnjem delu glasilk špranja (posterior glottic chink), ob približevanju lažnih glasilk 

[1, str. 163] in celo če obstaja mostiček sluzi, ki povezuje glasilki [7, str. 69]. 

 

Nepopolna zapora med glasilkama pri nihanju pri MTD ustvari elektroglotografsko krivuljo s 

podaljšanim valom navzdol, kar nakazuje povečan odprti količnik [1, str. 163]. 

 

5.8. AERODINAMIČNE PREISKAVE 

Za oceno zračnega toka foniater napravi aerodinamične preiskave, kot so meritve osnovnih 

pljučnih funkcij, merjenje subglotisnega tlaka, fonospirometrija, ki obsega meritev vitalne 

kapacitete, meritev fonacijskega volumna (količina zraka, ki ga bolnik porabi za fonacijo). Iz 

fonacijskega volumna in fonacijskega časa pa se izračuna srednji pretok zraka skozi grlo. Iz 

vitalne kapacitete se da izračunati maksimalni fonacijski čas, ki pomeni najdaljši možni čas 

fonacije po maksimalnem vdihu [7, str. 68]. 

 

Pretok zraka skozi grlo je povečan, če je med glasilkama špranja, maksimalni fonacijski čas 

pa je krajši zaradi izgube zraka skozi špranjo. Govorcu ob daljšem govoru zmanjkuje zraka in 

zato pogosteje vdihuje. Pri hiperaddukciji glasilk govorec pogosto lahko izgovori daljšo frazo 

v enem vdihu le z uporabo rezidualnega volumna zraka. V tem primeru je zračni tok skozi 

grlo zelo zmanjšan. Govorci z neučinkovitimi, patološkimi dihalno-govornimi vzorci so tako 
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bolj nagnjeni oz. dovzetni za glasovno napenjanje [1, str. 163]. 

 

Cara E. Stepp s sodelavci piše tudi o možnosti uporabe sprememb relativne temeljne 

frekvence (RTF), ki obdaja nezveneče soglasnike za ugotavljanje prevelike mišične napetosti 

pri fonaciji [28, str. 1261]. Vrednosti RTF, ki obdaja nezveneče soglasnike, so pri preveliki 

aktivnosti fonatornih mišic nižje [28, str. 1265]. 

 

Hočevar-Boltežar s sodelavci v pilotni študiji predvideva, da bi elektromiografija grlnih mišic 

s površinskimi elektrodami (EMG) (surface EMG) lahko imela vlogo pri diagnozi in terapiji 

MTD [25, str. 742]. Za EMG uporabljajo površinske elektrode, ki zaznavajo vsoto vseh 

aktivnosti pod njimi, ter igelne metode, ki zaznavajo aktivnost v ožji bližini igle. Površinske 

elektrode so primerne za raziskovanje delovanja npr. zunanjih grlnih mišic, igelne elektrode 

pa uporabljajo za študij delovanja notranjih grlnih mišic [7, str. 72]. 

 

5.9. DIFERENCIALNA DIAGNOSTIKA 

Podobne avdio-perceptivne značilnosti glasu, kot jih ima MTD -stisnjen, napet in hripav glas, 

se pojavijo tudi pri adduktorni spazmodični disfoniji. Adduktorna spazmodična disfonija 

(ADSD) je nevrogena motnja, spada med motnje gibanja, kjer je moteno centralno motorično 

procesiranje. Pojavljajo se nehotni gibi in nekontrolirani spazmi. Najverjetneje gre za obliko 

žariščne (fokalne) distonije [24, str. 161; 7, str. 138]. Tudi pri ADSD ni organskih ali 

strukturnih sprememb na sluznici grla [24, str, 162]. 

 

Zaradi podobnih znakov in simptomov med ADSD in MTD je pogosto težko določiti pravilno 

diagnozo in predpisati ustrezno terapijo, saj pri ADSD glasovna terapija, kot primarna oblika 

terapije, nima učinka [24, str. 161]. 
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6. MTD S SPREMEMBAMI NA SLUZNICI GRLA 

Pri mnogih MTD ni strukturnih sprememb na sluznici grla. Prisotno je rahlo vnetje po dolgi 

ali zahtevni uporabi glasu, vendar so te spremembe prehodne in z glasovnim počitkom 

izzvenijo. Pri nenehni vokalni zlorabi pa lahko pride do trajnih sprememb epitela in lamine 

proprie sluznice. Epitel se vretenasto odebeli, v lamini propriji nastane edem, oteklina se 

lahko zabrazgotini [1, str. 164, po Remacle, 1996]. 

 

6.1. VOZLIČI 

Vozliči so majhne nemaligne tvorbe, ki v premeru merijo povprečno1.5 mm [1, str. 164]. 

Nastanejo zaradi mehanskih sil, ko glasilki ob fonaciji udarjata druga ob drugo [7, str. 93]. So 

simetrični, najdemo jih na obeh glasilkah, na stiku sprednje in srednje tretjine glasilk [1, str. 

164,165]. Strokovnjaki si še niso enotni ali je možno imeti unilateralne vozliče, ali so ti le 

oblika polipa [1, str. 165, po Remacle, Degols in Delos, 1996]. 

 

Za vozliče so značilni hripavost, najprej epizodna, postopoma pa stalna, napeta fonacija in 

neugodni občutki v vokalnem traktu, zadihan glas, hrapav glas, glas je nižji, omejen je razpon 

glasu, tekom uporabe glasu se glas slabša. 

 

Vozliči so mehke otekline, ki so lahko manjše ali večje. Ob postopnem nadaljevanju poškodb 

pa lahko oteklini fibrozirata in nastanejo trši fibrozirani vozliči [1, str. 165], ki so veliki od 2-

5 mm [7, str. 93]. Za vozliče je tipična špranja v obliki peščene ure, omejeno je nihanje 

glasilk, sluznični val lahko poteka čez mehke vozliče; na področjih, kjer so trdi vozliči, 

sluznični val ne poteka, prisotno je tudi delovanje supraglotisa. 

 

Znižan je osnovn grlni ton, znižano/zmanjšano je razmerje med harmoničnimi in šumskimi 

elementi v glasu, zmanjšana je napetost [1, str. 165]. 

 

V nekaterih primerih mehkih vozličev se glasilki tesno primikata, tako je prisoten visok 

subglotisni pritisk [1, str. 165]. 

 

Nekateri avtorji opisujejo, da vozliči nastanejo v povezavi z nepravilnim nihanjem glasilk 
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zaradi majhne jadraste opne v sprednji komisuri, ki je največkrat dobro vidna šele med 

mikrolaringoskopijo v splošni anesteziji [6]. 

 

6.2. POLIP 

Polipi so lahko pecljasti ali sesilni. Pecljasti so prirasli na glasilko s pecljem, lahko visijo v 

subglotis, sesilni so prirasli po dolžini. Nastanejo na tipičnem mestu, ponavadi na eni glasilki. 

Na obeh glasilkah so redkejši [1, str. 169]. 

 

Bolniki so hripavi, občutijo nelagodje v vokalnem traktu in imajo občutek, da se jim v grlu 

nabira sluz, ki je ne morejo izkašljati [1, str. 171]. Glasilki vibrirata neenakomerno, polip moti 

vibriranje glasilk in lahko vibrira izolirano. Ton glasu je zadihan in hrapav, glas je nižji in se z 

uporabo slabša, glasovni razpon je omejen. Znižan je osnovni grlni ton, znižano/zmanjšano je 

razmerje med harmoničnimi in šumskimi elementi v glasu, zmanjšana je napetost, pertubacija 

višine in amplitude sta povečani. Subglotisni pritisk je skoraj normalen [1, str. 170]. 

 

6.3. KONTAKTNA RAZJEDA (ULKUS) 

Kontaktna razjeda nastane na zadnji tretjini glasilke [7, str. 96]. Oblika je podobna kraterju, 

sestavljenemu iz vezivnega tkiva in edema, pokritim z zadebeljenim ploščatim epitelom [1, 

str. 173, 174]. Je posledica funkcionalne motnje in sicer skrajne oblike glasovne zlorabe. 

Zanjo je značilna nizka govorna temeljna grlna frekvenca, visoka stopnja škripanja glasu in 

napeta fonacija [1, str. 174]. Nihanje glasilk je omejeno. Kontaktna razjeda lahko nastane v 

povezavi z gastroezofagealnim refluksom. Hripavost se počasi stopnjuje, bolnik občuti 

neugodje v vokalnem traktu, bolečino in občutljivost. Ton glasu je hrapav, glas je nizek s 

»stisnjeno« kvaliteto, omejen je razpon glasu, znižano/zmanjšano je razmerje med 

harmoničnimi in šumskimi elementi v glasu, subglotisni pritisk je visok [1, str. 173]. 

 

6.4. REINKEJEV EDEM 

Reinkejev edem nastane z nabiranjem otekline in z razširitvijo zgornjega dela lamine proprije 

glasilk. Nastane predvsem na zgornjem delu in ob prostem robu glasilke. Oteklina je ponavadi 

obojestranska in simetrična ter poteka po celotni dolžini glasilke, lahko pa sta glasilki različno 

otekli. Včasih je oteklina samo na eni glasilki [1, str. 179]. Med glavne razloge za nastanek 
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otekline spadajo kajenje, lahko tudi gastroezofagealni refluks [1, str. 180]. Vendar etiologija 

še ni popolnoma pojasnjena [7, str. 95]. 

 

Glas je zelo nizek, dihalna pot je zožana pri telesnem naporu, amplituda sluzničnega vala je 

povečana in lahko tudi asimetrična. Govorec ne more povečati glasnosti. Govorna temeljna 

grlna frekvenca  je precej znižana. Pri popolnem kontaktu glasilk med fonacijo je subglotisni 

tlak relativno visok, precejšen del zračnega tlaka pa mora premagati povečano maso glasilk, 

da zanihata [1, str. 180]. 

 

6.5. KRVAVITVE V GLASILKO 

Krvavitve v glasilko so lahko zelo majhne krvavitve ob žilicah na glasilkah ali pa prizadenejo 

celotno površino glasilk. Pogosto so rezultat počene varikozno razširjene vene na zgornji 

površini glasilk [1, str. 183]. To se zgodi relativno pogosto pri ženskah, ko imajo 

predmenstrualni sindrom in uporabljajo aspirin [1, str. 183; po Sataloff]. Stanje še poslabša 

glasovna zloraba in hkratno vnetje zgornjih dihal [1, str. 183]. Pride do nenadne spremembe 

glasu, kar bolnica dostikrat poveže z akutnim laringitisom, ki ga preboleva. 

 

Sluznični val na področju krvavitve je zmanjšan in nesimetričen. Ton je hrapav, 

znižano/zmanjšano je razmerje med harmoničnimi in šumskimi elementi v glasu. Včasih se 

glas spremeni samo med petjem, saj je glas pri govoru normalen [1, str. 184]. 
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7. TERAPIJA IN ZDRAVLJENJE 

V zdravljenje so vključeni otorinolaringolog-foniater, klinični logoped ter klinični psiholog 

[11]. Za učinkovito zdravljenje je pomembno, da se ugotovi pravilna diagnoza [24, str. 161], 

postavi jo otorinolaringolog-foniater [7].  

 

Za MTD brez sprememb na sluznici grla je najbolj primerna glasovna terapija [1, str. 163]. 

 

Glasovna terapija je glavna oblika zdravljenja glasovnih motenj. Je začetna oblika zdravljenja, 

saj lahko prepreči morebitno kasnejše kirurško ali medikamentozno zdravljenje. Je dodatna 

oblika zdravljenja pred in po operaciji glasilk ali pa preventivna oblika, da se ohrani zdrav 

glas [4, str. S103]. Glasovna terapija je lahko predpisana tudi bolnikom, pri katerih diagnoza 

ni povsem jasna [26, str. 102]. 

 

Najprej je potrebno odpraviti ali omiliti dejavnike, ki so privedli in prispevali k razvoju MTD 

[2]. Glasovna terapija je usmerjena v pridobivanje znanja o glasovni higieni [6]. Za bolnike z 

MTD veljajo navodila, ki so pomembna za zdrav glas. Potrebno se je izogibati snovem, ki 

dražijo sluznico dihal, potrebno je izboljšati mikroklimatske razmere v prostorih, kjer bivajo 

in delajo, glasovne obremenitve morajo biti primerne glasovnim zmogljivostim, pomembno je 

uživanje zadostne količine tekočin, ob hripavosti je pomemben glasovni počitek, ne sme se 

govoriti preglasno ali prehitro, ne sme se šepetati ali predolgo in preglasno peti [11, str. 6]. 

 

Glasovno funkcijo lahko izboljša uporaba zdravil, ki utekočinjajo sluz v dihalih, in zadostno 

uživanje tekočin [29, str. 541]. 

 

Terapija je dalje usmerjena v izboljšanje glasovne tehnike [6], normalizacijo mišične napetosti 

[24, str. 161] oz. da se čim bolj izboljša učinkovitost glasu, glede na obstoječo motnjo v grlu 

oz. njegovem delovanju [ 5, str. 391] in na odpravljanje neprimernih govornih navad [6]. 

Osredotoči se na percepcijo, usklajevanje napetosti celega telesa, usklajevanje dihalnega 

sistema s fonacijo in artikulacijo [5, str. 391], pravilno telesno držo [22, str. 195], usklajevanje 

glasovnih zmogljivosti z glasovnimi obremenitvami, pravilen govorni tempo [6], 

odstranjevanje neugodja v vokalnem traktu ob fonaciji [7, str. 146], odpravo trdega nastavka 

pri fonaciji [14, str. 197], ravnovesje med ustno in nosno resonanco [14, str. 197], govor na 
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sprednjem položaju [14, str. 197], odstranitvi ali zmanjšanju benignih sprememb na glasilkah 

[7, str. 146]. Naučeno pravilno glasovno tehniko mora bolnik utrditi in jo po možnosti 

avtomatizirati, da jo lahko prenese v vsakdanje življenje [6]. 

 

7.1. TEHNIKE GLASOVNE TERAPIJE 

Najpogosteje navedene in uporabljene: 

 

• »Zaupni glas« 

 

Tišje, vendar ne šepetajoče, in zaupno govorjenje. Pri fonacijskem nihanju je tako krajši stik 

med glasilkama, s tem manjša mehanska obremenitev glasilk, manj ali nič supraglotisne 

kontrakcije in manj napetosti v mišicah grla [7, str. 147]. 

 

• Resonančna glasovna terapija 

 

Povezana je z zaznavanjem vibracij v obraznih kosteh in ustih med fonacijo. Bolnik sprosti 

mišice vratu, ramen, čeljusti, ustnic in jezika in naj fonira z lahkoto, s slušno in taktilno 

kontrolo pa spremlja intenzivne spremembe intraoralnega pritiska in vibracije, ki pri tem 

nastajajo. Glasilki sta pri tem primaknjeni [7, str. 148]. 

 

• Ročna masaža grla (»manual circumlaryngeal massage«) [7, str. 148, Po Aronson-

Morrisonu, oz. Rammage-Royu] 

 

Masaža mišic, ki ležijo pred in nad grlom ter podjezično kostjo, in sočaso potiskanje grla 

navzdol in vstran ter fonacija. Služi za zmanjšanje prevelike napetosti fonatornih mišic. 

 

Uspešna ročna masaža pa pokaže pozitivne rezultate tudi pri akustičnem obsegu aktivnosti v 

supraglotisu in ne samo v glasu [30, str.206]. 

Posredno pomaga tudi splošna masaža mišic po telesu, saj sprosti mišice celega telesa [7, str. 

148]. 

 

• Načini za lažji pričetek fonacije 
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Zmanjšanje prevelike aktivnosti mišic pri fonaciji. Kombinacija zehanja in vzdihljaja. Lahni 

začetek fonacije samoglasnika po glasu /h/. Metoda ni primerna za bolnike, ki imajo 

nepopolno zaporo med glasilkama pri fonaciji [7, str. 149]. 

 

• Žvečilna metoda [7, str.150; po Froeschelsu] 

 

Žvečenje je avtomatična motorična reakcija, ki sprošča notranje in zunanje mišice grla [7, str. 

150]. 

 

• Refleksno ali vegetativno vedenje  

 

Glas se pridobi skozi odkašljevanje, kašelj, smeh, grgranje [7, str. 159]. 

 

• Progresivna relaksacija 

 

Napenjanje in sproščanje vseh mišic, od glave do stopal sprosti tudi mišice, ki sodelujejo pri 

tvorbi in oblikovanju glasu [12, str.5; po Jacobson, 1938]. 

 

• »Biofeedback« trening  

 

S pomočju površinskih EMG elektrod lahko bolnik nadzoruje aktivnost svojih mišic in jih do 

neke mere primerno uravnava (trening s povratno zanko) [12, str. 5, po Stemple; 1980]. 

 

Če glasovna terapija ne pokaže napredka, je pomembno napotiti bolnika k psihologu. K 

psihologu se napoti tudi osebe s podatki o stresnih situacijah v anamnezi [3, str. 1129]. 

Psiholog z bolnikom najde primerno sprostitveno tehniko, konflikte, ki so prispevali k 

nastanku motnje, pa rešuje s pomočjo kognitivne terapije [6]. 

 

Seifert in Kollbrunner (2006) pišeta, da osebe, ki se jih prehitro napoti v psihološko 

obravnavo, odreagirajo zadržano oz. zavrnejo takšno obliko terapije. Prav tako so osebe, ki se 

jih prehitro napoti le k glasovni terapiji, prikrajšane za razumevanje psihosomatskih 

dejavnikov, ki vplivajo na njihovo glasovno motnjo. Zato je pomembna odločitev, kdaj se 

napoti bolnika k psihologu, kdaj k logopedu in kdaj k obema strokovnjakoma [3, str. 1132]. 
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Roy s sodelavci piše o pomembnosti poznavanja osebnosti pri terapiji in njenem vključevanju 

v terapijo, sploh ko je terapija usmerjena v spremembo govornih navad. Poznavanje in 

razumevanje bolnikove osebnosti bi tudi razložilo neuspeh pri terapiji [31, str. 765]. 

Daniilidou s sodelavci pa v pilotni študiji ugotavlja, da bi bilo koristno glasovni terapiji 

priključili tudi kognitivno vedenjsko terapijo. Če bi se logopedi naučili veščin kognitivne 

vedenjske terapije, bi ta pripomogla ne le k izboljšanja glasu, pač pa tudi k izboljšanju 

bolnikove psihološke stiske in njegovega splošnega dobrega počutja [27, str. 721]. 

 

R. K. Bhalla s sodelavci priporoča intravenozno uporabo zdravila midazolama kot uspešne in 

varne metode pri terapiji trdovratnih MTD [32, str. 369]. Po intravenozno apliciranem 

midazolamu se bolnik sprosti in s tem tudi njegove mišice grla. Bolnikov glas se normalizira 

zaradi sproščenih mišic, terapevt pa hkrati posname njegov izboljšan glas, oziroma 

stroboskopijo grla med fonacijo [32, str. 368]. Terapevt nato lahko uporabi posnetke glasu in 

stroboskopske posnetke kot dokaz bolniku, da lahko tvori normalen glas. Takojšnja in 

intenzivna terapija pa povečata bolnikovo samozavedanje fonacije in zato ta hitro spremeni 

napačne utrjene vzorce vedenja [32, str. 368, 369]. 

 

Zdravljenje MTD je dolgotrajno. Lahko traja več mesecev, lahko več kot leto. Prilagojeno 

mora biti bolnikovim zahtevam, ki so odvisne od njegovega doživljanja MTD [2, str. 7]. Če 

bolnik dobro sodeluje, je velika verjetnost, da bo terapija uspešna (58-95% uspešnost) [2, str. 

7, po Koufman in Blalock]. 

 

Glasovna terapija je bistvena pri zdravljenju MTD [1, str. 165]. Če je le možno, se izogibamo 

kirurškemu zdravljenju, tako da se zmanjša možnost poškodb slojev lamine proprije [1, str. 

169]. 

 

Če nastanejo v vozličih fibrozne spremembe pod zadebeljeno bazalno membrano, pride 

seveda v poštev kirurško zdravljenje (mikrolaringoskopija) za odstranitev teh sprememb. 

Kirurška odstranitev vozličev pod kontrolo laringomikroskopa v splošni anesteziji je možna s 

pomočjo mikrokirurških inštrumentov ali CO2 laserja [6]. Kirurško odstranjevanje sprememb 

pride v poštev tudi v primeru polipa [1, str. 172], kontaktne razjede, ki je že brazgotinsko 

spremenjena, kjer obstaja sum na maligno spremembo [1, str.177], za zdravljenje 

Reinkejevega edema (tukaj je kirurško zdravljenje primarna oblika zdravljenja, saj sama 
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glasovna terapija nima učinka) [1, str. 182], pri ponavljajočih krvavitvah v glasilko in pri 

benignih spremembah na glasilkah, ki so povezane s krvavitvijo [1, str. 184]. 

 

Po vsakem posegu na glasilkah je nujen glasovni počitek 7 do 14 dni, saj se na ta način rane 

na glasilkah lepše in hitreje zacelijo [6]. Kirurško zdravljenje poteka zmeraj v kombinaciji z 

glasovno terapijo. Bolnik potrebuje glasovno terapijo pred operacijo, da se zmanjša vnetje, 

oteklina okrog spremembe na glasilkah, in da dobi bolnik vpogled v obstoječe glasovno 

vedenje [1, str. 169]. Tudi po operaciji potrebuje bolnik glasovno terapijo, da si pridobi 

pravilno tehniko v novih anatomskih pogojih [6] in da se prepreči ponovni nastanek 

sprememb [1, str. 165]. 

 

Ker je MTD zelo pogosta pri poklicih z visoko glasovno obremenitvijo, bi lahko zmanjšali 

glasovne težave s preventivni programi. Pomagali bi pregled pri otorinolaringologu pred 

pričetkom študija, izobraževanje o pravilni glasovni, govorni tehniki in glasovni higieni med 

študijem, glasovni počitek ob prebolevanju okužbe zgornjih dihal [6], redni foniatrični 

pregledi ob opravljanju poklica z glasovno obremenitvijo [10, str. 277], upoštevanje zgodnjih 

opozorilnih znakov, kot so nenamerne spremembe v višini glasu, glasovna utrujenost in 

pogosta vnetja grla, ki niso povezana z drugimi simptomi vnetja zgornjih dihal [13, str. 1545]. 
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8. INCIDENCA 

Med odraslimi se glasovne motnje pojavljajo od 1% do 28, 8% [6] oz. v 12 do 35% [5, str. 

388], pri otrocih med 6% in 46% [5, str. 388]. 5, 5% oseb je medicinsko obravnavnih zaradi 

glasovnih motenj [5, str. 388, po Roy et al.]. Glasovne motnje so pogoste pri osebah, ki so 

poklicno odvisne od glasu [4, str. S102]. Med učitelji je incidenca kar 19% do 89% [6]. V 

svoji študiji je Sapir s sodelavci poročal o več kot polovici učiteljev izmed 237 vključenih v 

raziskavo, ki so imeli simptome glasovne utrujenosti in hripavosti [4, str. S103; po Sapir s 

sodelavci (1993)]. V študiji Millerja in Verdolinija je imelo 21% od 125 pevskih pedagogov 

glasovne motnje [4, str. S102]. V drugi študiji, kjer je sodelovalo 92 zborovskih pevcev, se je 

hripavost pojavila pri 35% pevcev klasičnega opernega sloga in pri 50% pevcev gospela [4, 

str. S102; po White in Verdolini, neobjavljeni podatki]. Sapir je v svoji študiji poročal o 47% 

izmed 74 študentov petja, ki so poiskali medicinsko pomoč zaradi problemov z glasom. 20% 

jih je moralo prenehati s pevskimi aktivnostmi oz. so jih morali omejiti [4, str. S103; po Sapir 

(1993)]. Pogosteje se glasovne motnje pojavljajo pri ženskah, pri starejših od 40 in pri osebah 

z alergijo [6]. 

 

Več kot 40% [12, str. 1], celo do 70-80% [5, str. 388] bolnikov z glasovnimi motnjami nima 

vidne organske patologije v grlu. Po Bridger&Epstein (1983), Koufman&Blalock (1991), 

Sama, Carding&Price (2001) je oseb z glasovnimi motnjami brez vidne organske in 

nevrološke patologije, ki so napoteni v multidisciplinarno obravnavo, med 10% do 40% [30, 

str. 196; po Bridger&Epstein (1983), Koufman&Blalock (1991), Sama, Carding&Price 

(2001)]. Več kot 50% teh je posledica napačne rabe glasu ali zlorabe glasu [12, str. 1]. 

 

Brodnitz je poročal, da je bila pri 25,8% izmed 1851 bolnikov, ki so obiskali njegovo 

otorinolaringološko ambulanto zaradi glasovnih motenj, vzrok disfonije hiperfunkcija 

fonatornih mišic, [4, str. S102; po Brodnitz (1971)], Cooper je poročal, da je med 1406 

bolniki, ki jih je obravnaval , pri 36,6% prišlo do glasovnih motenj zaradi zlorabe glasu [4, str. 

S102; po Cooper (1973)]. 

 

Vozliči so najpogostejše poškodbe na glasilkah, ki so posledica hiperfunkcije fonatornih mišic 

[1, str. 167]. Brodnitz (1971) je poročal, da je 15, 3% izmed 1851 pacientov v njegovi 

otorinolaringološki ambulanti imelo vozliče na glasilkah [4, str. S102; po Brodnitz (1971)]. 
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Cooper je poročal o 18,1% bolnikov z vozliči na glasilkah izmed 1406 pacientov, ki jih je 

obravnaval [4, str. S102; po Cooper (1973)]. V študiji Herrington-Hall s sodelavci so poročali 

o 21,6% primerov vozličev izmed 1262 obravnavanih bolnikov [4, str. S102; po Herrington-

Hall et al. (1988)]. Najpogosteje se vozliči pojavijo pri otrocih in sicer pogosteje pri dečkih 

kot pri deklicah [1, str. 167]. V odrasli dobi se vozliči pojavljajo pogosteje pri ženskah [1, str. 

167] in sicer v dveh tretjinah [21, str. 740] do 95% [6] oz. so za 0,7% bolj pogoste pri ženskah 

[33, str. 347]. Nekateri menijo, da ženski glasovi težje ustrezajo zahtevam, hkrati pa imajo 

ženske večjo potrebo po govoru [1, str. 167; po Fritzell (1996)]. Znano pa je, da zaradi krajše 

dolžine glasilki pri ženskah in otrocih nihata z večjo frekvenco in s tem je mehanska 

obremenitev glasilk na njunem največjem medsebojnem stiku med nihanjem toliko večja. 

 

Polipi so druga ali tretja najpogostejša oblika spremembe glasu kot posledica napačne rabe in 

zlorabe glasu [1, str. 171]. Brodnitz je tako poročal o 19,7% bolnikov s polipi na glasilkah [4, 

str. S102; po Brodnitz (1971)], Cooper o 4,8% bolnikov s polipi [4, str. S102, po Cooper 

(1973)], Herrington-Hall s sodelavci pa o 11,4% bolnikov s polipom na glasilki med bolniki z 

glasovnimi motnjami [4, str. S102; po Herrington-Hall (1988)]. 

 

Reinkejev edem je pogostejši pri ženskah, verjetno kot posledica njihovega hormonskega 

stanja.[ 1, str. 181].  

 

Kontaktna razjeda je pogostejše pri moških, saj se pojavlja pogosteje pri osebah z nizkimi 

glasovi. Pojav je pogostejši v Ameriki, v Evropi je redek [1, str. 175]. Brodnitz je med svojimi 

disfoničnimi bolniki našel 5, 3% [4, str. S102; po Brodnitz (1971)], Cooper pa 6,1% bolnikov 

s kontaktno razjedo [4, str. S102, po Cooper (1973)]. 
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II EMPIRIČNI DEL 

9. OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA 

PROBLEMA 

9.1. NAMEN RAZISKAVE 

Vzroki za nastanek MTD še niso popolnoma razjasnjeni. Možno je, da so nepravilni 

motorični vzorci že prirojeni, večinoma pa gre za pridobljene vzorce. Med etiološke 

dejavnike, ki vplivajo na nastanek MTD in jih največkrat omenjajo v literaturi, spadajo: 

neprimerne govorne navade (glasen govor, hiter govorni tempo), glasovna obremenitev pri 

delu in doma, kajenje, alergijske bolezni, okužbe dihal, dihanje na nos, gastroezofagealni 

refluks, laringofaringealni refluks, obolenja ščitnice, težave z vratno hrbtenico, slabši sluh, 

neugodna mikroklima na delu, stres v službi in doma. Te dejavnike sem že podrobneje opisala 

v teoretičnem delu diplomske naloge. 

 

Namen raziskave je bila primerjava bolnikov z MTD z zdravimi osebami po teh znanih 

etioloških dejavnikih. Zanimalo me je, če so ti etiološki dejavniki bolj pogosti pri osebah z 

MTD kot pri zdravih osebah in če obstaja povezava med MTD in temi etiološkimi dejavniki. 

 

9.2. RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 

Na podlagi opredelitve raziskovalnega problema sem določila naslednja raziskovalna 

vprašanja, na katera sem iskala odgovore. 

 

Ali vplivajo neprimerne govorne navade (glasen govor, hiter govorni tempo) na nastanek 

MTD? 

 

Ali vpliva glasovna obremenitev na delovnem mestu in doma na nastanek MTD? 

 

Ali vpliva kajenje na nastanek MTD? 
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Ali vplivajo alergijske bolezni (rinitis, astma) na nastanek MTD? 

 

Ali okužbe dihal vplivajo na nastanek MTD? 

 

Ali vpliva na nastanek MTD ovirano dihanje na nos? 

 

Ali vplivata gastroezofagealni refluks in laringofaringealni refluks na nastanek MTD? 

 

Ali obolenja ščitnice vplivajo na nastanek MTD? 

 

Ali težave z vratno hrbtenico vplivajo na nastanek MTD? 

 

Ali slabši sluh vpliva na nastanek MTD? 

 

Ali neugodna mikroklima na delovnem mestu vpliva na nastanek MTD? 

 

Ali stres na delovnem mestu in doma vpliva na nastanek MTD? 

 

9.3. RAZISKOVALNE HIPOTEZE 

Glede na raziskovalna vprašanja, ki sem jih postavila, sem predpostavljala in preverjala 

naslednje hipoteze: 

 

Hipoteza 1: Osebe z MTD imajo pogosteje neprimerne govorne navade (glasen govor, hiter 

govorni tempo) kot osebe zdrave kontrolne skupine. 

 

Hipoteza 2: Osebe z MTD so bolj glasovno obremenjene na delovnem mestu in doma kot 

osebe zdrave kontrolne skupine. 

 

Hipoteza 3: Pri osebah z MTD je več kadilcev kot pri osebah zdrave kontrolne skupine. 

 

Hipoteza 4: Pri osebah z MTD so alergijske bolezni (astma, rinitis) bolj pogoste kot pri 

osebah zdrave kontrolne skupine. 
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Hipoteza 5: Pri osebah z MTD so okužbe dihal bolj pogoste kot pri osebah zdrave kontrolne 

skupine. 

 

Hipoteza 6: Pri osebah z MTD je dihanje na nos pogosteje ovirano kot pri osebah zdrave 

kontrolne skupine. 

 

Hipoteza 7: Pri osebah z MTD sta bolj pogosta gastroezofagealni refluks in laringofaringealni 

refluks kot pri osebah zdrave kontrolne skupine. 

 

Hipoteza 8: Pri osebah z MTD je več obolenj ščitnice kot pri osebah zdrave kontrolne 

skupine. 

 

Hipoteza 9: Pri osebah z MTD so pogosteje prisotne težave z vratno hrbtenico kot pri osebah 

zdrave kontrolne skupine. 

 

Hipoteza 10: Pri osebah z MTD je sluh pogosteje slabši kot pri osebah zdrave kontrolne 

skupine. 

 

Hipoteza 11: Osebe z MTD imajo bolj neugodno mikroklimo na delovnem mestu kot osebe 

zdrave kontrolne skupine. 

 

Hipoteza 12: Osebe z MTD so bolj podvržene stresu na delovnem mestu in doma kot osebe 

zdrave kontrolne skupine. 
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10. METODOLOGIJA 

10.1. RAZISKOVALNA METODA 

Pri primerjavi skupin sem za analizo podatkov uporabila univariantno analizo (s χ² testom). 

χ² test se uporablja za preizkus hipotez neodvisnosti, ko raziskujemo povezanost med dvema 

opisnima spremenljivkama. Hipoteza neodvisnosti je posebna oblika ničelne hipoteze, saj 

pravi, da ni povezanosti med spremenljivkama. Nasprotna tej hipotezi bi bila hipoteza, da sta 

spremenljivki v osnovni množici odvisni, ta pa je skoraj vedno enaka raziskovalni hipotezi 

[34, str. 186]. 

 

Kadar pogoji za uporabo χ² preizkusa niso bili izpolnjeni, sem upoštevala Yatesov popravek in 

uporabila Fisher exact test. Pogoj za uporabo χ² preizkusa je, da pričakovane frekvence ne 

smejo biti manjše od oz. milejši pogoj, pričakovane frekvence so lahko manjše od 5, vendar 

jih ne sme biti več kot 20% in nobena med njimi ne sme biti manjša od 1 [34, str. 193]. 

 

10.2. SPREMENLJIVKE 

Neodvisna spremenljivka 

 

• Skupina  

 

Odvisne spremenljivke 

 

• glasen govor, 

• hiter govorni tempo, 

• glasovna obremenitev na delovnem mestu, 

• glasovna obremenitev doma, 

• kajenje, 

• alergijske bolezni, 

• okužbe dihal, 

• dihanje na nos, 

• gastroezofagealni refluks, 
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• laringofaringealni refluks, 

• obolenja ščitnice, 

• težave z vratno hrbtenico, 

• sluh, 

• neugodna mikroklima na delovnem mestu, 

• logopedska terapija v otroštvu, 

• stres na delovnem mestu, 

• stres doma. 

 

10.3. OPIS VZORCA IN RAZISKOVALNE MNOŽICE 

Vzorec sestavlja 20 bolnikov z MTD brez sprememb na glasilkah in 20 bolnikov z vozliči na 

glasilkah, ki se zdravijo v Centru za motnje glasu, govora in požiranja na Kliniki za 

otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani (skupina z MTD) in 40 zdravih 

oseb iz vse Slovenije (zdrava kontrolna skupina). Izbrani vzorec je namenski, osnovna 

množica pa je hipotetična, kar pomeni, da vanjo sodijo vsi, ki so podobni enotam iz vzorca. 

Vzorec je majhen, vendar mi je pomagal raziskati osnovno množico in njene značilnosti. 

 

Osnovni podatki o vzorcu 

Tabela 3: Osnovni podatki o vzorcu: spol 

Skupina Spol Skupaj 

Moški Ženski 

f f% f f% f f% 

MTD 7 17,5% 33 82,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

6 15,0% 34 85,0% 40 100,0% 

Skupaj 13 16,2% 67 83,8% 80 100,0% 

 

Tabela 4: Osnovni podatki o vzorcu: skupina 

Skupina f f% 
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kontrolna 40 50,00% 

MTD brez sprememb na grlu 20 25,00% 

MTD z vozliči 20 25,00% 

Skupaj 80 100,00% 

 

Tabela 5: Osnovni podatki o vzorcu: starost 

Starost Skupina Skupaj 

Kontrolna MTD 

f f% f f% f f% 

0-10 let 2 5,00% 2 5,00% 4 5,00% 

11-20 let 2 5,00% 3 7,50% 5 6,20% 

21-30 let 14 35,00% 13 32,50% 27 33,80% 

31-40 let 14 35,00% 15 37,50% 29 36,20% 

41-50 let 6 15,00% 5 12,50% 11 13,80% 

55 let in dalje 2 5,00% 2 5,00% 4 5,00% 

Skupaj 40 100,00% 40 100,00% 80 100,00% 

 

Osebe v vzorcu sem razdelila starostno v 6 skupin. 

 

10.4. POSTOPEK PRIDOBIVANJA PODATKOV 

Iz medicinske dokumentacije 20 bolnikov z MTD brez sprememb na glasilkah, 20 bolnikov z 

vozliči na glasilkah, ki se zdravijo v Centru za motnje glasu, govora in požiranja na Kliniki za 

otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo v Ljubljani, in iz anamnestičnih podatkov 40 

zdravih oseb brez glasovnih težav sem povzela znane etiološke dejavnike za nastanek te 

funkcionalne glasovne motnje s pomočjo enakega protokola za obe skupini (Priloga1- 

Disfonija protokol). 
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10.5. OBDELAVA PODATKOV 

 

Podatke smo obdelali s pomočjo statističnega paketa SPSS. Podatki v diplomski nalogi so 

prikazani tabelarično. Izračunane so absolutne frekvence in odstotne frekvence. Za 

preizkušanje odvisnih zvez med spremenljivkami smo uporabili χ² preizkus. Za primerjavo 

starosti v obeh skupinah smo uporabili t-test. Mejo za statistično pomembnost je predstavljal 

α<0,05. 
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11. ANALIZA IN INTERPRETACIJA REZULTATOV 

RAZISKAVE  

11.1. STAROST 

Povprečna starost v vzorcu je 31,96. Najnižja starost je 9 let, najvišja starost je 76. 

 

V skupini zdravih kontrolnih oseb je povprečna starost 31,85. Najnižja starost je 10 let, 

najvišja starost je 66 let. Standardni odklon je 11,410. 

 

V skupini z MTD je povprečna starost 32,08. Najnižja starost je 9 let, najvišja starost je 76 let. 

Standardni odklon je 13,157. 

 

t(78)=0,082, p=935, α=0,05 

 

T-test enakih varianc ni pokazal statistično pomembnih razlik med povprečno starostjo med 

skupino zdravih kontrolnih oseb (M=31,85, s=11,410) in skupino z MTD (M=32,08, 

s=13,157). 

 

11.2. SPOL 

V zdravi kontrolni skupini je 6 oseb moškega spola (15,0%) in 34 oseb ženskega spola (85%). 

V skupini z MTD je 7 oseb moškega spola (17,5%) in 33 oseb ženskega spola (82,5%). 

 

χ²= 0,092a (α=0,762, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk obdržimo. Skupini 

se statistično ne razlikujeta med seboj glede na spol. 

 

11.3. NEPRIMERNE GOVORNE NAVADE 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med MTD in neprimernimi govornimi 

navadami (glasen govor in hiter govorni tempo) in ali vplivajo neprimerne govorne navade na 

60 



Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije 

nastanek MTD. Postavila sem naslednjo hipotezo 1: Osebe z MTD imajo pogosteje 

neprimerne govorne navade (glasen govor, hiter govorni tempo) kot osebe zdrave kontrolne 

skupine. 

 

Podatki so predstavljeni v tabelah. 

Tabela 6: Pogostost glasnega govora v skupini z MTD in kontrolni skupini 

Skupina Glasen govor Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 23 57,5% 17 42,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

12 30,0% 28 70,0% 40 100,0% 

Skupaj 35 43,8% 45 56,2% 80 100,0% 

 

χ²=6,146a (α= 0,013, g=1), N=80  

 

Vrednost χ² je pomembna na ravni α= 0,013. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk zavrnemo s 

tveganjem manjšim od 1,3%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da sta 

spremenljivki skupina MTD in glasen govor v osnovni množici odvisni. Iz tega sledi, da 

glasen govor najverjetneje vpliva na nastanek MTD. 

V skupini z MTD je bistveno več oseb z neprimernimi govornimi (glasen govor) navadami 

kot pri osebah zdrave kontrolne skupine (57,5% v skupini MTD in 30,0% v skupini zdravih 

kontrolnih oseb). 

 

Tabela 7: Pogostost neprimernega govornega tempa v skupini z MTD in kontrolni 

skupini 

Skupina Hiter govorni tempo Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 18 45,0% 22 55,0% 40 100,0% 
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Zdrava kontrolna 

skupina 

11 27,5% 29 72,5% 40 100,0% 

Skupaj 29 36,2% 51 63,8% 80 100,0% 

 

χ²= 2,650a (α=0,104, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk obdržimo. O 

povezanosti med spremenljivkama skupina MTD in hiter govorni tempo v osnovni množici ne 

moremo trditi ničesar. 

 

Iz podatkov za vzorec pa vidimo, da je vseeno več oseb z neprimernimi govornimi navadami 

(hiter govorni tempo) kot pri osebah zdrave kontrolne skupine (45,0% v skupini MTD in 

27,5% v skupini zdravih kontrolnih oseb). 

 

Hipotezo 1, ki sem jo postavila na začetku, lahko le delno potrdim za osnovno množico. 

Rezultati kažejo, da je glasen govor bolj pogost pri osebah z MTD in da sta glasen govor in 

skupina v osnovni množici odvisna, iz česar lahko sklepamo, da glasen govor vpliva na 

nastanek MTD. 

 

Pogosto ni problem sama glasnost, ampak način, kako je ta glasnost dosežena [1, str. 156; po 

Neils and Yairi, 1987]. 

 

Rezultati pa tudi pokažejo razlike v vzorcu med hitrim govornim tempom in skupino, vendar 

niso tako velike, da bi bile statistično pomembne. Razlog je verjetno v tem, da v vzorčni 

skupini oseb z MTD hiter govorni tempo ni pomemben za nastanek MTD. Vzorčni podatki 

kljub temu kažejo, da je delež oseb, ki imajo hiter govorni tempo, med osebami z MTD 

nekoliko večji kot pri zdravih kontrolnih osebah. 
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11.4. GLASOVNA OBREMENITEV NA DELOVNEM MESTU 

IN DOMA 

 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med glasovno obremenitvijo na 

delovnem mestu in doma ter MTD in ali glasovna obremenitev na delovnem mestu in doma 

vpliva na nastanek MTD. Postavila sem naslednjo hipotezo 2: Osebe z MTD so bolj glasovno 

obremenjene na delovnem mestu in doma kot osebe zdrave kontrolne skupine. 

 

Podatki so predstavljeni v tabelah. 

Tabela 8: Pogostost glasovne obremenitve na delovnem mestu v skupini z MTD in 

kontrolni skupini 

Skupina Glasovna obremenitev na delovnem 

mestu 

Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 31 77,5% 9 22,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

17 42,5% 23 57,5% 40 100,0% 

Skupaj 48 60,0% 32 40,0% 80 100,0% 

 

χ²=10,208a (α=0,001, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² je pomembna na ravni α= 0,001. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk zavrnemo s 

tveganjem manjšim od 0,1%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da sta 

spremenljivki skupina in glasovna obremenitev na delovnem mestu v osnovni množici 

odvisni. Iz tega sledi, da glasovna obremenitev na delovnem mestu najverjetneje vpliva na 

nastanek MTD. 

 

V skupini z MTD je bistveno več oseb z glasovno obremenitvijo na delovnem mestu kot pri 

osebah zdrave kontrolne skupine (77,5% v skupini MTD in 42,5% v skupini zdravih 

kontrolnih oseb). 
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Tabela 9: Pogostost glasovne obremenitve doma v skupini z MTD in kontrolni skupini 

Skupina Glasovna obremenitev doma Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 5 12,5% 35 87,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

7 17,5% 33 82,5% 40 100,0% 

Skupaj 12 15,0% 68 85,0% 80 100,0% 

 

χ²= 0,392a (α=0,531, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk obdržimo. O 

povezanosti med spremenljivkama skupina in glasovna obremenitev doma v osnovni množici 

ne moremo trditi ničesar. 

 

Tudi iz podatkov za vzorec vidimo, da so osebe z MTD in osebe zdrave kontrolne skupine 

približno enako glasovno obremenjene doma (12,5% v skupini MTD in 17,5% v skupini 

zdravih kontrolnih oseb). 

 

Hipotezo 2, ki sem jo postavila na začetku, lahko le delno potrdim za osnovno množico. 

Rezultati kažejo, da je glasovna obremenitev na delovnem mestu bolj pogosta pri osebah z 

MTD in da sta glasovna obremenitev na delovnem mestu in skupina v osnovni množici 

odvisna, iz česar lahko sklepamo, da glasovna obremenitev na delovnem mestu najverjetneje 

vpliva na nastanek MTD. 

 

Rezultati pokažejo tudi, da je v vzorcu v skupini z osebami z MTD in skupini zdravih 

kontrolnih oseb približno enako oseb, ki so glasovno obremenjene doma. 

 

Sklepamo lahko, da glasovna obremenitev vpliva na nastanek MTD. Razlika med glasovno 

obremenitvijo na delovnem mestu in glasovno obremenitvijo doma je verjetno v tem, da 

osebe zdrave kontrolne skupine in osebe z MTD na delovnem mestu ne morejo vplivati na 
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svoje glasovne obremenitve, doma pa lahko vplivajo in jih omejijo. Navade komuniciranja 

doma glede na stil življenja so podobne pri osebah obeh skupin. 

 

11.5. KAJENJE 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med kajenjem in MTD in ali kajenje 

vpliva na nastanek MTD. Postavila sem naslednjo hipotezo 3: Pri osebah z MTD je več 

kadilcev kot pri osebah zdrave kontrolne skupine. 

 

Podatki so predstavljeni v tabeli. 

Tabela 10: Pogostost kadilcev in bivših kadilcev v skupini z MTD in kontrolni skupini 

Skupina Kajenje Skupaj 

Da+prenehal Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 11 27,5% 29 72,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

10 25,0% 30 75,0% 40 100,0% 

Skupaj 21 26,2% 59 73,8% 80 100,0% 

 

χ²= 0,065a (α=0,799, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk obdržimo. O 

povezanosti med spremenljivkama skupina in kajenje v osnovni množici ne moremo trditi 

ničesar. 

 

Tudi iz podatkov za vzorec vidimo, da je med osebami z MTD in osebami zdrave kontrolne 

skupine približno enako kadilcev in bivših kadilcev (v skupini MTD 27,5% v skupini zdravih 

kontrolnih oseb 25,0%). 

 

Hipoteze 3, ki sem jo postavila, nisem mogla potrditi za osnovno množico. Rezultati kažejo, 

da je v vzorcu približno enako oseb, ki so kadilci ali bivši kadilci pri osebah z MTD in pri 

osebah zdrave kontrolne skupine. 
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Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja je v Sloveniji približno 22% kadilcev, od tega je 

80% rednih kadilcev [35]. Sklepam, da rezultati, ki sem jih dobila, odsevajo dejansko stanje 

med slovensko populacijo in kajenje ne vpliva na nastanek MTD oz. vpliva predvsem v 

povezavi z drugimi dejavniki kot so okužbe dihal, alergije itd. 

 

11.6. ALERGIJSKE BOLEZNI 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med alergijskimi boleznimi in MTD in 

ali alergijske bolezni vplivajo na nastanek MTD. Postavila sem naslednjo hipotezo 4: Pri 

osebah z MTD so alergijske bolezni (astma, rinitis) bolj pogoste kot pri osebah zdrave 

kontrolne skupine. 

 

Podatki so predstavljeni v tabeli. 

Tabela 11: Pogostost alergijskih bolezni v skupini z MTD in kontrolni skupini 

Skupina Alergijske bolezni Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 18 45,0% 22 55,0% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

12 30,0% 28 70,0% 40 100,0% 

Skupaj 30 37,5% 50 62,5% 80 100,0% 

 

χ²= 1,920a (α=0,166, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk obdržimo. O 

povezanosti med spremenljivkama skupina in alergijske bolezni v osnovni množici ne 

moremo trditi ničesar. 

 

V vzorcu obstajajo razlike med skupinama, saj je več oseb, ki imajo alergijske bolezni v 

skupini MTD kot v skupini zdravih kontrolnih oseb (v skupini MTD 45,0%, v skupini zdravih 

kontrolnih oseb 30,0%). 
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Hipoteze, ki sem jo postavila, nisem mogla potrditi za osnovno množico. Rezultati kažejo, da 

je v vzorcu več oseb, ki imajo alergijske bolezni med osebami v skupini MTD kot med 

osebami zdrave kontrolne skupine. Vendar te razlike niso tako velike, da bi bile statistično 

pomembne in s tem posplošljive na osnovno množico.  

 

Rezultat je nepričakovan, saj sem pričakovala, da ga bom lahko posplošila na celotno 

množico, in da bodo razlike med skupinama večje. Hočevar s sodelavci v svoji študiji piše, da 

je alergija pomemben dejavnik za nastanek in razvoj poškodb na sluznici glasilk. Občutljivost 

na vdihane ali zaužite alergene poveča občutljivost sluznice pri drugih škodljivih dejavnikih 

kot so napačna raba glasu, refluks, kajenje, dražeči dejavniki pri neugodnih mikroklimatskih 

pogojih itd [15]. Premjit S. Randshawa s sodelavci se v svoji pilotni študiji sprašuje, ali je 

morda pri bolnikih z disfonijo glavni vzrok za glasovno motnja alergija in ne LFR [17, str.4]. 

 

11.7. OKUŽBE DIHAL 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med okužbami dihal in MTD in ali 

okužbe dihal vplivajo na nastanek MTD. Postavila sem naslednjo hipotezo 5: Pri osebah z 

MTD so okužbe dihal bolj pogoste kot pri osebah zdrave kontrolne skupine. 

 

Podatki so predstavljeni v tabeli. 

Tabela 12: Pogostost okužb dihal v skupini z MTD in kontrolni skupini 

Skupina Okužbe dihal Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 8 20,0% 32 80,0% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

3 7,5% 37 92,5% 40 100,0% 

Skupaj 11 13,8% 69 86,2% 80 100,0% 

 

Χ²= 2, 635a (α=0,105, g=1), N=80 

 

67 



Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije 

Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk obdržimo. O 

povezanosti med spremenljivkama skupina in okužbe dihal v osnovni množici ne moremo 

trditi ničesar. 

 

V vzorcu obstajajo razlike med skupinama, saj je več oseb, ki imajo okužbe dihal v skupini 

MTD kot v skupini zdravih kontrolnih oseb (v skupini MTD 20,0%, v skupini zdravih 

kontrolnih oseb 7,5%). 

 

Hipoteze 5, ki sem jo postavila, nisem mogla potrditi za osnovno množico. Rezultati kažejo, 

da je v vzorcu več oseb, ki imajo okužbe dihal med osebami v skupini MTD kot med osebami 

zdrave kontrolne skupine. Vendar te razlike niso tako velike, da bi bile statistično pomembne, 

in s tem posplošljive na osnovno množico. Zelo sem presenečena nad rezultati, saj so eden 

izmed najbolj pogostih dejavnikov za nastane MTD navedene v literaturi ravno okužbe dihal. 

Okužbe dihal pa vplivajo na nastanek MTD ponavadi tudi v povezavi z glasovno 

obremenitvijo. Ob hripavosti, ki se lahko pojavi pri okužbah dihal, je najpomembnejši 

glasovni počitek, saj lahko fonacija postane hiperfunkcionalna ob poskusih pridobiti normalen 

glas in se tudi avtomatizira [11, str. 6; 1, str. 149; 2. str. 5]. 

 

11.8. DIHANJE NA NOS 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med oviranim dihanjem na nos in MTD 

in ali ovirano dihanje na nos vpliva na nastanek MTD. Postavila sem naslednjo hipotezo 6: 

Pri osebah z MTD je dihanje na nos pogosteje ovirano kot pri osebah zdrave kontrolne 

skupine. 

 

Podatki so predstavljeni v tabeli. 

Tabela 13: Pogostost oviranega dihanja na nos v skupini z MTD in kontrolni skupini 

Skupina Dihanje na nos Skupaj 

Dobro Ovirano 

f f% f f% f f% 

MTD 27 67,5% 13 32,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 35 87,5% 5 12,5% 40 100,0% 
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skupina 

Skupaj 62 77,5% 18 22,5% 80 100,0% 

 

χ²= 4,588a (α=0,032, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² je pomembna na ravni α= 0,032. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk zavrnemo s 

tveganjem manjšim od 3,2%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da sta 

spremenljivki skupina in dihanje na nos v osnovni množici odvisni. Iz tega sledi, da ovirano 

dihanje na nos vpliva na nastanek MTD. 

 

V skupini z MTD je bistveno več oseb, pri katerih je dihanje na nos ovirano, kot pri osebah 

zdrave kontrolne skupine skupine (v skupini MTD 32,5%, v skupini zdravih kontrolnih oseb 

12,5%). 

 

Hipotezo, ki sem jo postavila, lahko potrdimo za osnovno množico. Dobljeni rezultati nam 

pokažejo, da je v vzorcu več oseb, ki ovirano dihajo na nos v skupini MTD kot v skupini 

zdravih kontrolnih oseb. Ker je pri osebah z MTD dihanje na nos pogosteje ovirano, te osebe 

pogosteje dihajo na usta. Z dihanjem na usta prihaja nepripravljen zrak (prevroč, premrzel, 

suh, neočiščen) do grla in draži sluznico, da oteče [7, str. 87]. Na podlagi rezultatov lahko 

sklepamo, da ovirano dihanje na nos vpliva na nastanek MTD.  

 

Ovirano dihanje na nos sili bolnika k dihanju na usta, tako prihaja nepripravljen zrak (prevroč, 

premrzel, suh, neočiščen) do grla in draži sluznico, da oteče. 

 

11.9. GASTROEZOFAGEALNI IN LARINGOFARINGEALNI 

REFLUKS 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med gastroezofagealnim ter 

laringofaringealnim refluksom in MTD in ali gastroezofagealni ter laringofaringealni refluks 

vplivata na nastanek MTD. Postavila sem naslednjo hipotezo 7: Pri osebah z MTD sta bolj 

pogosta gastroezofagealni refluks in laringofaringealni refluks kot pri osebah zdrave 

kontrolne skupine. 
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Podatki so predstavljeni v tabelah.  

Tabela 14: Pogostost gastroezofagealnega refluksa v skupini z MTD in kontrolni skupini 

Skupina Gastroezofagealni refluks Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 13 32,5% 27 67,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

5 12,5% 35 87,5% 40 100,0% 

Skupaj 18 22,5% 62 77,5% 80 100,0% 

 

χ²= 4,588a (α=0,032, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² je pomembna na ravni α= 0,032. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk zavrnemo s 

tveganjem manjšim od 3,2%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da sta 

spremenljivki skupina in gastroezofagealni refluks v osnovni množici odvisni. Iz tega sledi, 

da gastroezofagealni refluks najverjetneje vpliva na nastanek MTD. V skupini z MTD je 

pomembno več oseb, ki imajo gastroezofagealni refluks, kot pri osebah zdrave kontrolne 

skupine (v skupini MTD 32,5%, v skupini zdravih kontrolnih oseb 12,5%). 

 

Tabela 15: Pogostost laringofaringealnega refluksa v skupini MTD in kontrolni skupini 

Skupina Laringofaringealni refluks Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 21 52,5% 19 47,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

4 10,0% 36 90,0% 40 100,0% 

Skupaj 25 31,2% 55 68,8% 80 100,0% 

 

χ²= 16,815a (α=0,000, g=1), N=80 
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Vrednost χ² je pomembna na ravni α= 0,000. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk zavrnemo s 

tveganjem manjšim od 0,0%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da sta 

spremenljivki skupina in laringofaringealni refluks v osnovni množici odvisni. Iz tega sledi, 

da laringofaringealni refluks najverjetneje vpliva na nastanek MTD. V skupini z MTD ima 

bistveno več oseb laringofaringealni refluks kot pri osebah zdrave kontrolne skupine (v 

skupini MTD 52,5%, v skupini zdravih kontrolnih oseb 10,0%). 

 

Hipotezo 7, ki sem jo postavila, lahko v celoti potrdimo za osnovno množico. Dobljeni 

rezultati nam pokažejo, da je v skupini z MTD pomembno več oseb, ki imajo 

gastroezofagealni refluks in še bistveno več oseb, ki imajo laringofaringealni refluks kot v 

skupini zdravih kontrolnih oseb. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da sta 

gastroezofagealni in laringofaringealni refluks bolj pogosta pri osebah z MTD kot pri osebah 

zdrave kontrolne skupine in da vplivata na nastanek MTD.  

 

Na grlu povzroči refluks nastanek t. i. posteriornega laringitisa (laryngitis posterior), 

kontaktne razjede ali granuloma v zadnjem delu glasilke, zadebeljeno sluznico ali celo 

oteklino glasilk ali celotne sluznice grla. Želodčna vsebina povzroča nekatere težave tudi 

posredno. Kisli refluks v spodnjem delu požiralnika draži receptorje, oživčene z vagusom, ki 

sprožijo refleksni bronhospazem in kašelj, ki pomeni večjo negovorno obremenitev za grlo [7, 

str. 90].Gastroezofagealni refluks naj bi tudi dodatno sprožil poseben refleks, ki poveča 

napetost grlnih in žrelnih mišic [2, str. 5; po Morrison (1997)]. 
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11.10. OBOLENJE ŠČITNICE 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med obolenjem ščitnice in MTD in ali 

obolenja ščitnice vplivajo na nastanek MTD. Postavila sem naslednjo hipotezo 8: Pri osebah z 

MTD je več obolenj ščitnice kot pri osebah zdrave kontrolne skupine. 

 

Podatki so predstavljeni v tabeli. 

Tabela 16: Pogostost obolenj ščitnice v skupini z MTD in kontrolni skupini 

Skupina Obolenje ščitnice Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 8 20,0% 32 80,0% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

2 5,0% 38 95,0% 40 100,0% 

Skupaj 10 12,5% 70 87,5% 80 100,0% 

 

χ²= 4,114a (α=0,043, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² je pomembna na ravni α= 0,043. Hipotezo neodvisnosti  spremenljivk zavrnemo s 

tveganjem manjšim od 4,3%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da sta 

spremenljivki skupina in obolenje ščitnice v osnovni množici odvisni. Iz tega sledi, da 

obolenje ščitnice vpliva na nastanek MTD. V skupini z MTD je več oseb z obolenjem ščitnice 

kot pri osebah zdrave kontrolne skupine (v skupini MTD 20,0%, v skupini zdravih kontrolnih 

oseb 5,0%). 

 

Hipotezo 8, ki sem jo postavila, lahko potrdim za osnovno množico. Dobljeni rezultati nam 

pokažejo, da je v vzorcu več oseb z obolenji ščitnice v skupini MTD kot v skupini zdravih 

kontrolnih oseb. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so obolenja ščitnice bolj pogosta 

pri osebah z MTD kot pri osebah zdrave kontrolne skupine in da najverjetneje vplivajo na 

nastanek MTD. 

 

Pri pomanjkanju ščitničnih hormonov se lahko pojavi oteklina (Reinkejev edem), ki bo 
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povzročila znižanje glasu, lahko tudi hripavost. Pri preveliki količini ščitničnih hormonov 

splošna razdražljivost bolnika soprispeva k nastanku funkcionalne glasovne motnje [7, str. 

89]. 

 

11.11. TEŽAVE Z VRATNO HRBTENICO 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med težavami z vratno hrbtenico in 

MTD in ali težave z vratno hrbtenico vplivajo na nastanek MTD. Postavila sem naslednjo 

hipotezo 9: Pri osebah z MTD so pogosteje prisotne težave z vratno hrbtenico kot pri osebah 

zdrave kontrolne skupine. 

 

Podatki so predstavljeni v tabeli. 

Tabela 17: Pogostost težav z vratno hrbtenico v skupini z MTD in kontrolni skupini 

Skupina Težave z vratno hrbtenico Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 11 27,5% 29 72,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

3 7,5% 37 92,5% 40 100,0% 

Skupaj 14 17,5% 66 82,5% 80 100,0% 

 

χ²= 5,541a (α=0,019, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² je pomembna na ravni α= 0,019. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk zavrnemo s 

tveganjem manjšim od 1,9%. Sprejmemo nasprotno hipotezo. Dokazali smo, da sta 

spremenljivki skupina in težave z vratno hrbtenico v osnovni množici odvisni. Iz tega sledi, 

da težave z vratno hrbtenico najverjetneje vplivajo na nastanek MTD. V skupini z MTD je več 

oseb s težavami z vratno hrbtenico kot pri osebah zdrave kontrolne skupine (v skupini MTD 

27,5%, v skupini zdravih kontrolnih oseb 7,5%). 

 

Hipotezo 9, ki sem jo postavila, lahko potrdim za osnovno množico. Dobljeni rezultati nam 

pokažejo, da je v vzorcu več oseb s težavami z vratno hrbtenico v skupini MTD kot v skupini 
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zdravih kontrolnih oseb. Na podlagi rezultatov lahko sklepamo, da so težave z vratno 

hrbtenico bolj pogoste pri osebah z MTD kot pri osebah zdrave kontrolne skupine in da 

vplivajo na nastanek MTD.  

 

Ob disfunkciji vratne hrbtenice lahko pride do draženja živčnih korenin, nenormalno se 

napnejo vratne mišice, tudi zunanje grlne mišice. Moten je torej motorični vzorec delovanja 

mišic, ki sodelujejo pri fonaciji. [7, str. 90].  

 

11.12. SLUH 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med slabšim sluhom in MTD in ali 

slabši sluh vpliva na nastanek MTD. Postavila sem naslednjo hipotezo 10: Pri osebah z MTD 

je sluh pogosteje slabši kot pri osebah zdrave kontrolne skupine. 

 

Podatki so predstavljeni v tabeli. 

Tabela 18: Pogostost slabšega sluha v skupini MTD in kontrolni skupini 

Skupina Sluh Skupaj 

Dober Slabši 

f f% f f% f f% 

MTD 33 82,5% 7 17,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

39 97,5% 1 2,5% 40 100,0% 

Skupaj 72 90,0% 8 10,0% 80 100,0% 

 

χ²= 5,000a (α=0,025, g=1), N=80, 50% pričakovanih frekvenc je manjših od 5,00. Vrednost 

najnižje pričakovane frekvence je 4,00; p (Fisher exact test)= 0,057 

 

Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk obdržimo. O 

povezanosti med spremenljivkama skupina in sluh v osnovni množici ne moremo trditi 

ničesar. Rezultati v vzorcu nam pokažejo, da je v skupini MTD nekoliko več oseb, ki imajo 

slabši sluh kot v skupini zdravih kontrolnih oseb (v skupini MTD 17,5% in v skupini zdravih 

kontrolnih oseb 2,5%). 
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Hipoteze 10, ki sem jo postavila, nisem mogla potrditi za osnovno množico. Rezultati kažejo, 

da je v vzorcu več oseb, ki imajo slabši sluh med osebami v skupini MTD kot med osebami 

zdrave kontrolne skupine. Vendar te razlike niso tako velike, da bi bile statistično pomembne 

in s tem posplošljive na osnovno množico. Pričakovala sem večje razlike med skupinama in 

rezultate, ki bi se jih dalo posplošiti na osnovno množico. Predvidevam, da je razlog, da 

rezultati tega ne pokažejo v majhnem vzorcu. Razlog je lahko tudi v tem, da je uporaba 

slušnih aparatov pri osebah s slabšim sluhom vedno pogostejša, ti pa so vedno boljši.  

 

Bolniki, ki imajo težave s sluhom, napenjajo svoj glas, da bi slišali sami sebe [19]. Glas je 

običajno previsok, hrapav, zadihan, prisotna sta hiper in hiponazalnost [20, str. 246, 297]. 

 

11.13. NEUGODNI MIKROKLIMATSKI POGOJI NA 

DELOVNEM MESTU 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med neugodno mikroklimo na 

delovnem mestu in MTD in ali neugodna mikroklima na delovnem mestu vpliva na nastanek 

MTD. Postavila sem naslednjo hipotezo 11: Osebe z MTD imajo bolj neugodno mikroklimo 

na delovnem mestu kot osebe zdrave kontrolne skupine. 

 

Podatki so predstavljeni v tabeli. 

Tabela 19: Pogostost neugodnih mikroklimatskih pogojev na delovnem mestu v skupini 

z MTD in kontrolni skupini 

Skupina Neugodna mikroklima na delovnem 

mestu 

Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 6 15,0% 34 85,0% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

1 2,5% 39 97,5% 40 100,0% 

Skupaj 7 8,8% 73 91,2% 80 100,0% 
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χ²= 3,914a (α=0,048, g=1), N=80, 50% pričakovanih frekvenc je manjših od 5,00. Vrednost 

najnižje pričakovane frekvence je 3,50; p (Fisher exact test)= 0,108 

 

Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk obdržimo. O 

povezanosti med spremenljivkama skupina in neugodna mikroklima na delovnem mestu v 

osnovni množici ne moremo trditi ničesar. Rezultati v vzorcu nam pokažejo, da je v skupini 

MTD nekoliko več oseb, ki imajo neugodno mikroklimo na delovnem mestu (v skupini MTD 

15,0% in v skupini zdravih kontrolnih oseb 2,5%). 

 

Hipoteze 11, ki sem jo postavila, nisem mogla potrditi za osnovno množico. Rezultati kažejo, 

da je v vzorcu več oseb, ki imajo neugodno mikroklimo na delovnem mestu med osebami v 

skupini MTD kot med osebami zdrave kontrolne skupine. Vendar te razlike niso tako velike, 

da bi bile statistično pomembne in s tem posplošljive na osnovno množico. Sklepam, da 

rezultati odsevajo dejansko stanje v Sloveniji. Verjetno je na delovnih mestih z neugodnimi 

mikroklimatskimi pogoji vedno bolj pogosta uporaba zaščitnih, polobraznih mask, ki ščitijo 

pred škodljivimi snovmi, saj je ozaveščenost o škodljivih vplivih škodljivh snovi v zraku na 

zdravje vedno večja. 

 

Neugodni mikroklimatski pogoji pri delu ali doma so lahko temperaturne, kemijske, 

mehanske ali alergijske narave. Dražeče snovi v okolju povzročajo neinfektivno vnetje na 

glasilkah zaradi nespecifičnega draženja ali zaradi kemijske poškodbe in s tem spremenijo 

vibratorne lastnosti glasilk pri fonaciji [7, str. 87]. 

 

76 



Etiološki dejavniki za nastanek mišično tenzijske disfonije 

11.14. STRES NA DELOVNEM MESTU IN DOMA 

Z raziskavo sem želela ugotoviti, ali obstaja povezava med stresom na delovnem mestu in 

doma in MTD in ali stres na delovnem mestu in doma vplivata na nastanek MTD. Postavila 

sem naslednjo hipotezo 12: Osebe z MTD so bolj podvržene stresu na delovnem mestu in 

doma kot osebe zdrave kontrolne skupine. 

 

Podatki so predstavljeni v tabelah. 

Tabela 20: Pogostost prisotnosti stresa na delovnem mestu v skupini MTD in kontrolni 

skupini 

Skupina Stres na delovnem mestu Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 

MTD 21 52,5% 19 47,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

18 45,0% 22 55,0% 40 100,0% 

Skupaj 39 48,8% 41 51,2% 80 100,0% 

 

χ²= 0,450a (α=0,502, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk obdržimo. O 

povezanosti med spremenljivkama skupina in stresom na delovnem mestu v osnovni množici 

ne moremo trditi ničesar. Rezultati v vzorcu nam pokažejo, da je v skupini MTD in skupini 

zdravih kontrolnih oseb približno enako število oseb, ki so podvržene stresu na delovnem 

mestu (v skupini MTD 52,5%, v skupini zdravih kontrolnih oseb 45,0%). 

 

Tabela 21: Pogostost prisotnosti stresa doma v skupini MTD in kontrolni skupini 

Skupina Stres doma Skupaj 

Da Ne 

f f% f f% f f% 
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MTD 3 7,5% 37 92,5% 40 100,0% 

Zdrava kontrolna 

skupina 

4 10,0% 36 90,0% 40 100,0% 

Skupaj 7 8,8% 73 91,2% 80 100,0% 

 

χ²= 0,157a (α=0,692, g=1), N=80 

 

Vrednost χ² ni statistično pomembna. Hipotezo neodvisnosti spremenljivk obdržimo. O 

povezanosti med spremenljivkama skupina in stresom doma v osnovni množici ne moremo 

trditi ničesar. Rezultati v vzorcu nam pokažejo, da je v skupini MTD in skupini zdravih 

kontrolnih oseb približno enako število oseb, ki so podvržene stresu doma (v skupini MTD 

7,5%, v skupini zdravih kontrolnih oseb 10,0%). 

 

Hipoteze 12, ki sem jo postavila, nisem mogla potrditi za osnovno množico. Rezultati kažejo, 

da je v vzorcu približno enako oseb podvrženim stresu na delovnem mestu in doma v skupini 

MTD in v skupini zdravih kontrolnih oseb. Tako lahko sklepam, da so osebe zdrave kontrolne 

skupine in osebe z MTD približno enako podvržene stresu in stres sam ne vpliva na nastanek 

MTD. Pomembno vlogo pa ima bolnikov način reagiranja na situacijo, v kateri se znajde [2, 

str. 5]. Bolniki z MTD so pogosto zavrti, občutljivi na stresne situacije [2, str. 5] in se 

izogibajo konfliktom [5, str. 392], so socialno zaskrbljeni [2, str. 5], zelo spoštujejo družbene 

norme [5, str. 392], nesamozavestni, skrivajo svoja čustva [2, str. 5], saj imajo probleme s 

čustvenim prilagajanjem ter z uveljavitvijo in izražanjem čustev [5, str. 392]. So depresivni, 

fizično preobremenjeni, introvertirani [21, str. 740], nekoliko anksiozni [5, str. 392]. Podatki o 

bolnikovih osebnostnih značilnosti niso zajeti med anamnestičnimi podatki bolnikov z MTD. 
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12. RAZPRAVA 

V diplomski nalogi sem obravnavala etiološke dejavnike za nastanek MTD. Kot sem že v 

uvodu napisala, vzroki za nastanek MTD še niso popolnoma razjasnjeni. Kot piše Hočevar, so 

nepravilni motorični vzorci lahko že prirojeni, večinoma pa gre za pridobljene vzorce [2, str. 

4]. V literaturi se kot dejavnike za nastanek MTD najpogosteje navaja: neprimerne govorne 

navade (glasen govor, hiter govorni tempo), glasovna obremenitev pri delu in doma, kajenje, 

alergijske bolezni, okužbe dihal, ovirano dihanje na nos, gastroezofagealni refluks, 

laringofaringealni refluks, obolenja ščitnice, težave z vratno hrbtenico, slabši sluh, neugodni 

mikroklimatski pogoji na delovnem mestu, stres v službi in doma. V teoretičnem delu 

diplomske naloge sem te dejavnike tudi opisala. Hkrati sem opisala tudi različne klasifikacije 

glasovnih motenj, različne klasifikacije in opredelitve MTD. V literaturi je veliko različnih 

klasifikacij, opredelitev, poimenovanj. Do teh razlik pride predvsem zaradi različnih 

pojmovanj avtorjev, kaj so vzroki in kaj le simptomi. Mathieson piše, da je klinična realnost 

bolj kompleksna, kot so klasifikacije, saj so glasovne motnje lahko že posledica delovanja več 

dejavnikov, preden bolnik poišče strokovno pomoč [1, str. 137]. Tako izrazje in klasifikacije 

ostajajo sporne in problematične, saj se avtorji spoprijemajo z razlikami med primerno 

terminologijo, opisi glasovnega obnašanja in osnovami etioloških vzrokov za njihov nastanek 

[8]. 

 

Dalje sem v teoretičnem delu opisala tudi značilnosti MTD. Značilnost MTD je povečan 

napor pri fonaciji [1, po Laver, 1980; Boone and McFarlane, 1988] zaradi povečane in slabo 

uravnavane aktivnost mišic grla in mišic zunaj grla [24]. Glas je hripav, hrapav, zadihan, 

»škripajoč«, fonacija je napeta, pojavijo se motnje višine glasu. Mathieson razdeli MTD na 

dve podskupini: MTD brez opaznih sprememb na sluznici glasilk in MTD s spremembami na 

sluznici grla (vozliči, polipi, Reinkejev edem, kontaktna razjeda, krvavitve v glasilko). 

 

V diagnostiko in zdravljenje oseb z MTD mora biti vključena skupina strokovnjakov: 

otorinolaringolog-foniater, klinični logoped ter klinični psiholog, pogosto pa tudi pevski 

pedagog [7, str. 109]. Preiskave pri odkrivanju MTD so anamneza, laringoskopija, 

stroboskopija, otipanje vratu, subjektivna ocena glasu, akustična analiza, elektroglotografija, 

aerodinamične preiskave. 
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Za učinkovito zdravljenje je pomembno, da se postavi učinkovita diagnoza, ki jo postavi 

otorinolaringolog-foniater. Za MTD brez sprememb na sluznici je glavna oblika terapije 

glasovna terapija, ki jo izvaja klinični logoped. Osebe s podatki o stresnih situacijah v 

anamnezi se napoti k kliničnemu logopedu. Kirurško zdravljenje pride v poštev pri odstranitvi 

določenih sprememb na glasilkah. Vedno pa je nujno poiskati etiološke dejavnike, ki so 

privedli do nastanka MTD, in jih omiliti ali odpraviti [2]. Torej mora biti ugotavljanje 

prisotnosto morebitnih etioloških dejavnikov nujni del diagnostične obdelave bolnika z MTD. 

V empiričnem delu sem si postavila vprašanja, ali vsi znani etiološki dejavniki vplivajo na 

nastanek MTD in ali so bolj pogosti pri osebah z MTD kot pri zdravih osebah [2]. 

 

Rezultati so pokazali, da obstaja povezava med MTD in naslednjimi dejavniki: neprimerne 

govorne navade (glasen govor), glasovna obremenitev na delovnem mestu, ovirano dihanje na 

nos, gastroezofagealni ter laringofaringealni refluks, obolenje ščitnice, težave z vratno 

hrbtenico. Sklepam lahko, da ti dejavniki vplivajo na razvoj MTD. Največje razlike so se 

pokazale med skupino MTD in skupino zdravih kontrolnih oseb pri dejavniku 

laringofaringealni refluks, saj je laringofaringealni refluks precej bolj pogost pri osebah z 

MTD-prisoten kar pri 52,5%. V literaturi so nasprotna stališča glede pomena 

laringofaringealnega refluksa za nastanek MTD. Premjit S. Randshawa s sodelavci se v 

pilotni študiji sprašuje, ali je morda pri bolnikih z disfonijo glavni vzrok za glasovno motnjo 

alergija (npr. alergijski rinitis), ne pa LFR [17, str. 4]. Nekateri simptomi so namreč enaki. 

 

Nekateri drugi avtorji pa ravno obratno pišejo, da imajo bolniki z glasovnimi težavami, ki naj 

bi bile posledica alergij, neodkrit refluks [18]. 

 

Z dobljenimi rezultati nisem mogla posplošiti na osnovno množico povezanosti med MTD in 

dejavniki: neprimerne govorne navade (hiter govorni tempo), glasovna obremenitev doma, 

kajenje, alergijske bolezni, okužbe dihal, sluh, neugodni mikroklimatski pogoji na delovnem 

mestu in stres na delovnem mestu ter doma. Pri dejavnikih kot so neprimerne govorne navade 

(hiter govorni tempo), alergijske bolezni, okužbe dihal, sluh, neugodni mikroklimatski pogoji 

na delovnem mestu so bile razlike v vzorcu med skupinama, vendar ne dovolj velike, da bi 

bile statistično pomembne. Pri dejavnikih glasovna obremenitev doma, kajenje in stres na 

delovnem mestu in doma pa tudi ni bilo razlik med skupinama v vzorcu. 

 

Predvidevam, da je prvi razlog, da glede na dobljene rezultate nisem mogla posplošit na 
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osnovno množico v tem, da je vzorec majhen, saj je numerus vzorca 80. 40 oseb z MTD in 40 

zdravih oseb. 

 

Predvidevam tudi, da bi razlog lahko bil v tem, da so etiološki dejavniki za nastanek MTD 

pogosto multifaktorski [1, str. 146] in vplivajo na nastanek MTD v povezavi drug z drugim in 

so odvisni drug od drugega, ne delujejo le posamezno. V diplomski pa sem preverjala vpliv 

vsakega dejavnika posebej na nastanek MTD. 

 

Tako se zaradi draženja sluznice celotnih dihal pri kadilcih kroničnemu vnetju grla pridružijo 

še pljučne bolezni, ki vse povzročajo kašelj [7, str. 88]. Kajenje vpliva tudi na organske 

spremembe v grlu, saj lahko dolgotrajno draženje sluznice grla s cigaretnim dimom v sluznici 

sproži kancerogene spremembe, ki privedejo do raka grla [7, str. 88]. Kajenje pa omenjajo kot 

glavni razlog za nastanek Reinkejevega edema [1, str. 180]. Zaradi organske spremembe na 

glasilkah pa ob poskusih normaliziranja glasu, nastanejo hiperfunkcionalni glasovni vzorci [1, 

str. 149]. 

 

Okužbe dihal vplivajo na nastanek MTD predvsem v povezavi z glasovno obremenitvijo in 

neprimernimi govornimi navadami. Ob hripavosti je najbolj pomemben glasovni počitek [11, 

str. 6], saj lahko sicer fonacija postane hiperfunkcionalna ob poskusih pridobiti normalni glas 

[1, str. 149], bolnik se začne preveč naprezati [2, str. 4]. Napačna glasovna tehnika pa lahko 

ostane in se avtomatizira, tudi ko znaki infekcije upadejo oz. izzvenijo, saj se oseba nanjo 

privadi [1, str. 149; 2, str.5]. Glasovni počitek pa pogosto ni mogoč, predvsem, če je bolnik 

obremenjen na delovnem mestu, kjer ne more vplivati na naravo dela in omejiti glasovne 

obremenitve. 

 

Vnetje nosne sluznice ovira dihanje na nos, bolnika sili k dihanju na usta, tako prihaja 

nepripravljen zrak do grla in draži sluznico, da oteče [7, str. 87]. Dihanje na usta predstavlja 

dodaten problem, če je bolnik v okolju, kjer so neugodni klimatski pogoji, saj dražeče snovi 

dodatno dražijo sluznico celotnega grla in glasilk. V primeru alergije na snovi iz delovnega ali 

domačega okolja pride do alergijskega vnetja glasilk [7, str. 87]. Tako so tudi okužbe dihal, 

alergijske bolezni, ovirano dihanje na nos in neugodni mikroklimatski pogoji med seboj 

povezani.  

 

Hočevar s sodelavci v svoji študiji piše, da preobčutljivost na vdihane in zaužite alergene 
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povečajo občutljivost sluznice pri drugih škodljivih dejavnikih kot so napačna raba glasu, 

refluks, kajenje, dražeče snovi pri neugodnih mikroklimatskih spremembah, endokrinem 

neravnovesju. Vsi dejavniki skupaj vplivajo na poškodbe sluznice grla [15]. 

 

Predvidevam, da stres vpliva na MTD v povezavi z osebnostjo bolnika. Hočevar piše, da ima 

pomembno vlogo okolje, v katerem se nahaja bolnik, še zlasti pa bolnikov način reagiranja na 

situacijo, v kateri se znajde [2, str. 5]. Ni pa še popolnoma razjasnjeno, ali sta osebnost in 

čustvena neprilagojenost primarni vzrok glasovnih motenj, ali te glasovne motnje vplivajo na 

psihološke probleme in na osebnost [21, str. 738]. Zdi pa se, da so osebe s temi lastnostmi bolj 

nagnjene k funkcionalnim glasovnim motnjam, kot pa da so te lastnosti posledica glasovne 

motnje [5, str. 392]. 

 

Predvidevam tudi, da rezultati pri nekaterih dejavnikih niso pokazali statistično pomembnih 

razlik zaradi omilitve teh dejavnikov v vsakdanjem življenju (npr. uporaba zaščitnih mask v 

neugodnih mikroklimatskih pogojih, uporaba slušnega aparata ob slabšem sluhu itd.). Torej 

dejavnik sam po sebi vpliva na nastanek MTD, vendar se ga v vsakdanjem življenju toliko 

omili, da ni razlik med osebami z MTD in osebami zdrave kontrolne skupine. 
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13. ZAKLJUČEK 

V diplomski nalogi sem obravnavala MTD in etiološke dejavnike za nastanek MTD. 

Značilnost MTD je povečan napor pri fonaciji [1, po Laver, 1980; Boone and McFarlane, 

1988] zaradi povečane in slabo uravnavane aktivnost mišic grla in mišic zunaj grla [24]. Glas 

je hripav, hrapav, zadihan, »škripajoč«, fonacija je napeta, pojavijo se motnje višine glasu. 

 

V literaturi najdemo veliko različnih klasifikacij glasovnih motenj, vsaka klasifikcija nekoliko 

drugače opredeli, uvrsti in poimenuje MTD. Te razlike in nejasnosti nastanejo predvsem 

zaradi različnih pojmovanj avtorjev, kaj so vzroki in kaj le simptomi.  

 

V diagnostiko in zdravljenje oseb z MTD mora biti vključena skupina strokovnjakov: 

otorinolaringolog-foniater, klinični logoped ter klinični psiholog, pogosto pa tudi pevski 

pedagog [7, str. 109]. Pri zdravljenju MTD je primarna oblika terapije glasovna terapija, ki jo 

izvaja klinični logoped. Glasovne motnje so pogostejše pri osebah, ki so poklicno odvisne od 

svojega glasu (predvsem učitelji), pri ženskah in pri osebah starejših od 40 let. 

 

V empiričnem delu sem primerjala osebe z MTD in zdrave osebe po znanih etioloških 

dejavnikih, ki se v literaturi najpogosteje pojavljajo kot vzroki za nastanek MTD. Ugotovila 

sem, da so dejavniki neprimerne govorne navade (glasen govor), glasovna obremenitev na 

delovnem mestu, ovirano dihanje na nos, gastroezofagealni in laringofaringealni refluks, 

obolenja ščitnice, težave z vratno hrbtenico pogostejši pri osebah z MTD kot pri zdravih 

osebah. Na podlagi rezultatov lahko sklepam, da ti dejavniki najverjetneje vplivajo na 

nastanek MTD. Pri preostalih dejavnikih so ponekod obstajale razlike med skupino z MTD in 

skupino zdravih kontrolnih oseb, vendar pa statistično niso bile pomembne. Še zmeraj je 

možno, da tudi ti dejavniki vplivajo na nastanek MTD, kakor tudi piše v literaturi, in sicer z 

medsebojno povezavo večih dejavnikov hkrati. V diplomski nalogi pa sem raziskovala vpliv 

vsakega dejavnika posebej na nastanek MTD. Predvidevam tudi, da rezultati pri nekaterih 

dejavnikih niso pokazali statistično pomembnih razlik zaradi omilitve teh dejavnikov v 

vsakdanjem življenju (npr. uporaba zaščitnih mask, slušnega aparata).  

 

 

V zdravljenju MTD je vedno nujno potrebno omiliti ali celo odpraviti etiološke dejavnike, ki 
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so privedli do nastanka MTD. Torej mora biti ugotavljanje prisotnosti morebitnih etioloških 

dejavnikov za nastanek MTD nujni del diagnostične obdelave bolnika z MTD. 

 

S pisanjem diplomskem naloge o etioloških dejavnikih za nastanek MTD sem se veliko 

naučila o samem glasu in glasovnih motnjah. Spoznala sem, da so glasovne motnje precej 

kompleksna zadeva, saj obstaja veliko klasifikacij, opredelitev in poimenovanj. Naučila sem 

se veliko o MTD, o diagnostiki, dejavnikih. Pri delu mi bo najbolj koristilo znanje o oblikah 

glasovnih terapij, ki jih je veliko, odkrivajo pa se tudi vedno novi načini in pristopi k 

zdravljenju in terapiji same MTD in drugih glasovnih motenj. 
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15. PRILOGE 

 

Priloga 1: Disfonija protokol: 

1.Ime in priimek:________________________________________          Datum:                                          

2.Letnica rojstva:_________ 3. Spol:    M     Ž      4. Poklic:________________    ____ 

 

5. Dolžina hripavosti:  ....................mesecev / let                     6. stalno           občasno 

7. Glasen govor:       1 ne          2 da 

8. Hiter govorni tempo:      1 ne       2  da 

9. Glasovna obremenitev pri delu, doma:          1 ne            2  da            3 občasno 

 

10. Kajenje          1 ne            2 da .........let po ........ cigaret/dan    (BI=…………….) 

                              3 kajenje opustil pred ......   meseci / leti 

 

11. Alergija:    1 ne     2 da, na...................................................................................... 

12. Dihanje na nos:     1 dobro     2 občasno slabo        3 stalno slabo  

13. Pljučne bolezni:     1 ne        2 astma     3 druge pljučne bolezni…………………… 

14. Gastroezofagalni refluks:       1 ne      2 da, terapija:………………………….. 

15. Laringofaringealni refluks (občutek tujka, odkašljevanje, hripavost)  1 ne     2 da 

16. Obolenje ščitnice:    1 ne    2 da, .........................................................................  

17. Težave z vratno hrbtenico:      1 ne     2 da, …………………………. 

18. Sluh:            1 dober       2 slabši          3 SA 

19. Neugodna mikroklima na del. mestu:    1 ne     2 da, ..........................................
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