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POVZETEK 

 
Glasovne motnje lahko prizadenejo tako starejšo populacijo kot tudi mlajšo. Razlogov 

zanje je več in so predstavljeni v prvem delu teoretičnih izhodišč. Opisan je tudi 

nastanek glasu, vzroki za hripavost ter načini ocenjevanja in ugotavljanja glasovnih 

motenj. Podrobneje je predstavljen potek požiranja, sodelujoči organi ter 

najpogostejše motnje požiranja in njihovo ugotavljanje, saj so le te ključnega pomena 

za raziskavo. Ker se magistrsko delo osredotoča na glasovne motnje starostnikov, 

posebej v povezavi z motnjami požiranja, je v drugem delu teoretičnih izhodišč 

predstavljena pogostost glasovnih motenj ter motenj požiranja med omenjeno 

populacijo.  

 

Raziskava bo skušala ugotoviti incidenco glasovnih motenj med starostniki iz doma 

upokojencev ter najti povezavo med glasovnimi motnjami in morebitnimi sočasno 

prisotnimi drugimi motnjami zgornjega aerodigestivnega trakta (motnjami požiranja) 

ter boleznimi starostnika.  

 

V empiričnem delu sem anketirala 50 starostnikov, ki živijo v domski oskrbi, s 

pomočjo prirejenega Vprašalnika o glasovnih težavah (Voice Handicap Index 10 - 

VHI-10) in tako pridobila podatke o oviranosti starostnikov zaradi  njihovih glasov. Za 

ugotavljanje pogostnosti motenj požiranja in nato iskanja povezave med njimi in  

hripavostjo je bil uporabljen prirejeni presejalni test o motnjah požiranja Eating 

Assessment Tool - EAT-10. Podatki o drugih dejavnikih, ki lahko vplivajo na kvaliteto 

glasu, so bili pridobljeni s posebej pripravljenim vprašalnikom o prisotnosti bolezni 

dihalnega aparata, artikulatornih, glasotvornih in resonančnih organov ter slušnega 

aparata. Pri starostnikih je bila med spontanim govorom ocenjena kakovost glasu z 

GIRBAS lestvico, pa tudi ustreznost višine in glasnosti govora. Izmerjen je bil 

maksimalni fonacijski čas vokala /i/ ter izračunano razmerje dolžine fonacije 

zvenečega soglasnika /z/ proti nezvenečemu soglasniku /s/. Iskali smo možne 

dejavnike, ki vplivajo na pojav glasovnih motenj pri starostnikih v domski oskrbi. 

 

Za ugotavljanje pogostnosti pojavljanja glasovnih motenj in bolezni organskih 

sistemov pri starostnikih v domski oskrbi je bila uporabljena opisna statistika, 

predstavljena v tabelah in s tortnimi diagrami. Pri nadaljnji analizi podatkov so bili 

uporabljeni t-test, neparametrični Mann Whiteny U test in hi-kvadrat test. Ugotovljeno 

je bilo, da se glasovne motnje pojavljajo pri večini starostnikov v domski oskrbi, 

vendar se teh motenj ne zavedajo oziroma jim njihov glas ne predstavlja ovire. 

Povezanost med motnjami požiranja in glasovnimi motnjami ter med nevrološkimi 

boleznimi in glasovnimi motnjami ni bila dokazana. Starostniki so do svojega glasu in 

resnosti težav pri organskih boleznih relativno nekritični, medtem ko je klinična ocena 

glasu s strani spraševalca prinesla bistveno nižje rezultate glede kakovosti glasu.  

 

Na podlagi dobljenih rezultatov je v sklepnem delu magistrskega dela poudarjen 

pomen zavedanja o lastnem glasu, ozaveščanje o glasovnih motnjah, vplivu glasu na 

življenje ter smisel logopedskega poklica v domu za upokojence.  
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ABSTRACT 

 
Voice disorders can handicap old and young population. There are many different 

causes that should be considered with this disorder and they are presented in the 

first part of the theoretical basis. The appearance of a voice, causes for hoarseness 

and how to evaluate and identify voice disorders are also described. The course of 

swallowing, participating organs, most common eating disorders and the assessment 

of eating disorders are of key importance for the research, so they are presented 

thoroughly. Master's thesis is focused on voice disorders among elderly people, 

especially in connection with eating disorders. Therefore, in the second part of the 

theoretical basis, the frequency of voice and eating disorders are presented.  

 

The aim of this study is to find out the incidence of voice disorders among elderly 

people living in a retirement home and to determine if there is a link between voice 

disorders and other potential upper aero-digestive tract disorders (swallowing 

disorders), and other illnesses of elderly people. 

 

In the empirical part, 50 elderly people from the retirement home were questioned 

using an accustomed survey (Voice Handicap Index 10 (VHI-10)) and the data about 

their feelings of voice impairment were therefore collected. For evaluation of 

swallowing disorders, the Eating Assessment Tool 10 (EAT-10) was used. A 

connection between swallowing disorders and hoarseness was also tested. The data 

about other factors that might influence the quality of voice were also collected with a 

customized survey in which they were questioned about presence of respiratory tract 

disorders, impaired vocal tract, hearing, speech apparatus and resonant organs 

disorders. During questionnaire their spontaneous speech was assessed using 

GIRBAS scale. We also assessed the quality and suitability of voice pitch and 

loudness. The maximum phonation time of the vowel /i/ was measured and 

proportion between phonation time of resonant consonant /s/ and unresonant 

consonant /z/ was calculated. All the possible factors, that can cause voice disorders 

among elderly people in a retirement home were sought.  

 

To determine the prevalence of voice disorders and organs systems diseases among 

elderly people in a retirement home, descriptive statistics was used and the data 

were presented in tables and with graphs. For other data analysis t-test, Mann 

Whitney U test and Chi square test were used. It was found out, that voice disorders 

are very common among elderly people in a retirement home, but they are not aware 

of them and their voice does not cause any handicap in their lives. No links between 

swallowing and voice disorders and between neurological impairments and voice 

disorders were found in this study. The elderly people are uncritical to their voice and 

the severity of the problems of organic system diseases, while the clinical 

assessment of the voice by the interviewer has yielded significantly lower results 

regarding the voice quality. 

 

On the basis of the obtained results, the concluding part of the master's thesis 

emphasizes the importance of awareness of our own voice, voice disorders and the 
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impact of the voice on life of elderly people in a retirement home. It also emphasized 

the importance of the speech therapist profession at a retirement home. 
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1. UVOD 
 

Govor je verbalna realizacija jezika ter najpogostejše sredstvo medsebojnega 

sporazumevanja. Razvil se je iz človekove nenehne potrebe po socializaciji in 

komunikaciji. Med verbalnim sporočanjem usklajujemo rabo glasov jezika 

(Williamson, 2014). Ideja našega sporočila nastane v centrih za govor in jezik v 

možganih, ki se pri večini ljudi nahajajo v levi hemisferi (Hočevar Boltežar, 2010). 

Naš govor postane slišen z glasom, katerega definicije so v strokovni literaturi 

različne. Večini je skupno, da gre za akustični signal oziroma zvok, proizveden z 

govornimi organi in vokalnim traktom (Mathieson, Greene, 2001). Podrobnejša 

razdelitev organov, odgovornih za nastanek glasu, zajema dihalni aparat, 

resonančne organe, glasotvorne organe ter artikulatorje, ki zahtevajo brezhibno in 

neprestano koordinacijo (Koufman, 2006). V primeru poškodbe ali bolezni organov, 

odgovornih za nastanek in oblikovanje  glasu, nastanejo glasovne oziroma fonacijske 

motnje. Izraz glasovna motnja uporabimo takrat, ko so spremembe na glasu (višina, 

glasnost, kakovost, stabilnost) neugodne in slišne našim ušesom. Pri hripavosti so 

spremembe v glasu omejene zgolj na spremembe njegove kvalitete (Dejonckere idr, 

2001). 

 

Čeprav grlo ni edini vzrok glasovnih motenj, ima kljub temu veliko vlogo, zlasti pri 

pojavu hripavosti pri starostnikih. Po 65. letu starosti so namreč zakosteneli skoraj vsi 

grlni hrustanci, pojavijo se starostne spremembe v sklepih med njimi, spremeni se 

zgradba in učinkovitost grlnih mišic, kar vse povzroča togost glasilk in govornega 

aparata. Med vzroke za pojav hripavosti štejemo tudi razne okoljske dejavnike, 

zdravstvene težave in stanja govorca (Hočevar Boltežar, 2010), kot so akutni ali 

kronični laringitis, tumorji na govornih organih, nevrogene motnje, psihogene motnje, 

funkcionalne glasovne motnje, (Reiter, Hoffmann, Pickhard, Brosch, 2015) 

velofaringealna insuficienca, avtoimune bolezni slinavk, razna zdravila, neustrezna 

akustika prostora, mikroklimatski pogoji idr. (Hočevar Boltežar, 2010). Pogosta pri 

starostnikih so razna patološka stanja centralnega živčnega sistema (kap, 

Parkinsonova bolezen, tremor, spazmodična disfonija), zmanjšane zmogljivosti 

respiratornega sistema (zmanjšana elastičnost pljuč, slabša fizična pripravljenost), 

razne patološke lezije v grlu (laringealni karcinom, poškodbe glasilk, Reinkejev edem, 

ciste, pareza glasilk, itd) ter vnetja (posledice gastroezofagealnega refluksa, 

laringitis) (Davids, Klein, Johns, 2012).  

 

Novejša raziskava iz leta 2016 potrjuje, da se v starosti pojavljajo spremembe pri 

dihanju, fonaciji in resonanci. Pogostost glasovnih motenj s staranjem narašča. Na 

povezanost teh dveh dejavnikov kažejo nespecifične glasovne motnje, ki niso 

povezane z raznimi bolezenskimi stanji (Roy, Kim, Courey, Cohen, 2016). 

Kljub temu, da so starostniki upokojeni in glasu za uspešno opravljanje poklica ne 

potrebujejo več, jih glasovne motnje ravno tako prizadenejo in negativno vplivajo na 

njihovo aktivnost, socializacijo, duševno počutje ter kvaliteto življenja (Oates, 2014).  

 

Požiranje je ena najpomembnejših funkcij za človeka, saj na ta način v telo 

sprejemamo hrano in tekočino. Za pravilno požiranje potrebujemo zdravo ustno 
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votlino, nosno votlino, grlo, žrelo, požiralnik ter vse mišice in živce, ki pri tem 

sodelujejo (Hočevar Boltežar, 2010). Številni vzroki za glasovne motnje se nahajajo v 

grlu, grlo pa ima ključno vlogo tudi pri zaščiti dihal pri požiranju. Za pravilno delovanje 

grla pri obeh funkcijah (fonacija in požiranje) so ključnega pomena tako grlni 

hrustanci kot tudi notranje in zunanje grlne mišice. S premikanjem grla navzgor in 

naprej, navgor in nazaj oziroma  navzdol, spuščanjem poklopca nad vhod v grlo ter 

premikanjem in napenjanjem glasilk omenjene strukture omogočajo uspešno 

požiranje in fonacijo (Hočevar Boltežar, 2010). 
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2. GLAS IN GOVOR 

2.1. Definicija glasu in govora 

 

Človekova nenehna potreba po socializaciji in komunikaciji je povzročila nastanek 

govora, ki ga vsak znanstvenik definira glede na lasten pristop k proučevanju. Lahko 

pa rečemo, da gre za verbalno realizacijo jezika, torej za akustičen signal, s katerim 

izrazimo svoje sporočilo v določenem jeziku. Uporabljamo ga vsi zdravi ljudje in se 

nam zdi povsem naravno in samoumevno, da lahko govorimo. V resnici pa je govor 

zapleten sistem, kjer je vključenih več organov, mišic in živcev, katerih cilj je uskladiti 

glasove govorjenega jezika (Williamson, 2014). Naš govor torej postane slišen z 

glasom, katerega definicije so v strokovni literaturi različne. Večina izmed njih glas 

opredeljuje kot akustični signal oziroma zvok, proizveden s pomočjo govornih 

organov in vokalnega trakta (Kumprej, 2016). Gre za valovanje zraka, ki ga 

potisnemo proti glasilkam, da se razprejo, zanihajo ter nazaj zaprejo in tako nastane 

zvok (Battelino, 2016). Glas obstaja že odkar obstaja človek. Še preden smo se ljudje 

razvili do te mere, da smo za komunikacijo uporabljali jezik in posledično govor, je 

glas nosil pomembno vlogo. Z njegovo pomočjo izražamo svoja čustva in želje, tako 

od rabe preprostih glasov, vokalov, joka, smeha, kričanja, do ustvarjanja kompleksnih 

govornih sporočil ter petja. Nekateri se pomembne vloge našega glasu zavedajo 

šele, ko ga izgubijo ali pa zlorabijo do te mere, da postane hripav in šibek (Kumprej, 

2016). Pogosto je šele tak dogodek povod, da se poglobimo v naš glas in poiščemo 

načine, kako ga pridobiti nazaj ter kako potem naprej skrbeti za naš glas. Bolnika 

moramo obravnavati celostno in upoštevati dejstvo, da pri teh osebah rehabilitiramo 

področje, ki je za življenje vsakega posameznika zelo pomembno (Žemva, 2009).  

 

Na oblikovanje in tvorbo glasu vplivajo tako določeni genski dejavniki, kot so 

prirojene lastnosti fonacijskih organov ter pridobljene okvare in bolezni govornih 

organov, kot tudi način življenja, vpliv družbe, naše psihološke značilnosti ter tehnika 

fonacije (Škarić, 1996).  

 

Normalen glas združuje tri prvine oziroma funkcije, in sicer paralingvistično, zvočno in 

lingvistično, s katerimi vpliva na socialno interakcijo, prevzema kontrolo nad 

poslušalcem in mu preprečuje, da ustvarja sklepe o govorcu (Mathieson, 2001). 

 

2.2. Vokalni trakt 

 

Pri tvorbi in oblikovanju našega glasu sodeluje veliko organov, mišic in živcev. 

Najpomembnejši je vokalni trakt (Slika 1), ki ga sestavljajo dihala s prsnim košem in 

mišicami, grlo, odzvočna cev skupaj z žrelom, ustno in nosno votlino ter obnosnimi 

votlinami in artikulatorji, h katerim prištevamo ustnici, jezik, zobe, trdo in mehko nebo, 

čeljustni greben in žrelo (Kumprej, 2016). Ne smemo pa pozabiti tudi na kontrolni 

mehanizem, ki nam daje povratno informacijo o našem glasu ter hkrati usklajuje 

izvedbo z načrtom, in sicer sluh (Hočevar Boltežar, 2010). Sestava vokalnega trakta 

je pri vsakem posamezniku edinstvena in vpliva na značilnosti glasu, ki ločujejo eno 

osebo od druge in pripomorejo k identifikaciji govorca. Anatomska struktura torej tvori 
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stalne prvine glasu, na katere posameznik nima vpliva in jih ne more zatreti 

(Mathieson, 2001).  

 

Slika 1: Vokalni trakt (Hočevar Boltežar, 2010) 

 

 

2.2.1. Dihala 

 

Za produkcijo dobrega in močnega glasu so pomembna dobro delujoča in zdrava 

dihala. Dihanje se preko ustne ali nosne votline nadaljuje preko grla v sapnik, ki je na 

notranji strani prekrit z dihalnim epitelijem. Sapnik se na poti navzdol oži v razvejane 

manjše dihalne poti, dokler bronhioli ne dosežejo pljučnih mešičkov, kjer pride do 

izmenjave plinov (Hočevar Boltežar, 2010).  

Pljuča so varovana s kostnim ogrodjem prsnega koša, ki ga sestavlja 12 reber, 

prsnica ter 12 prsnih vretenc. Nanj so pripete dihalne mišice, ki se delijo na zunanje 

in notranje interkostalne mišice, ekspiratorne mišice, pomožne inspiratorne mišice, 

diafragmo, trebušne mišice, zunanjo in notranjo poševno mišico ter ravno in prečno 

trebušno mišico. S svojim krčenjem in raztezanjem omogočajo vdih in izdih, torej 

dihanje (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

2.2.2. Nos 

 

Nos sestavljajo kožni pokrov, nosne kosti in hrustanci, ki mu dajo obliko. Nosna 

votlina se z nosnim pretinom razdeli na dva večinoma nesimetrična dela. Na 

stranskih delih nosnih votlin so po tri nosne školjke. Nosne in obnosne votline 

prekriva sluznica z respiratornim epitelijem. Nos daje našemu glasu resonanco, zato 

je ob prehladu naš glas drugačen, ker gre skozenj manjša količina zraka (Hočevar 

Boltežar, 2010).  
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2.2.3. Ustna votlina 

 

Ustno votlino sestavljajo ustnici, lica, jezik, mišice ustnega dna in jezika, zobovje, 

ustni preddvor, trdo in mehko nebo, goltna ožina ter ustni del žrela. Poleg nosne 

votline predstavlja odzvočno cev našega glasu. S kompleksnim delovanjem in 

usklajevanjem obraznih mišic, mišic jezika ter obraznih živcev lahko tvorimo različne 

glasove in vplivamo na zven glasu (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

2.2.4. Požiralnik 

 

Spodnji del žrela se nadaljuje v požiralnik, ki spada k prebavilom. Deli se na vratni, 

prsni in trebušni del. V spodnjem delu požiralnik skozi diafragmo preide v trebušno 

votlino in želodec.  

 

2.2.5. Grlo  

 

Grlo skupaj s podjezično (hioidno) kostjo predstavlja funkcionalno enoto. Ogrodje grla 

je sestavljeno iz ščitastega (tiroidnega), prstanastega (krokoidnega), dveh 

piramidastih (aritenoidnih) hrustancev ter poklopca (epiglotisa). Nanje se pripenjajo 

notranje in zunanje grlne mišice ter živci. Grlo se deli na tri dele, in sicer supraglotis 

(od vhoda v grlo do glasilk), glotis (glasilki) in subglotis (od spodnjega roba glasilk do 

spodnjega roba prstanastega hrustanca). Ima več funkcij: dihanje, zaščita dihal med 

požiranjem, kašelj, fonacija in zapora pri telesnem delu (npr. za dvigovanje težkih 

bremen).  

 

2.2.6. Uho 

 

Uho se deli na zunanje (uhelj in zunanji sluhovod), srednje (bobnič, bobnična votlina, 

slušne koščice) in notranje (polžek, preddvor s tremi polkrožnimi kanali) uho. Uhelj 

sprejme zvok, ki potuje po zunanjem sluhovodu naprej do bobniča in ga zaniha. 

Nihanje se ojača med prenosom zvoka od bobniča preko treh slušnih koščic– 

kladivca, nakovalca in stremenca – do ovalnega okenca na meji notranjega ušesa. 

Od tu naprej zvok potuje po tekočini v polžu do Cortijevega organa, ki zvok zazna 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

 

2.3. Zgradba glasilke 

 

Glasilka je parna sluznična guba, v kateri se nahaja mišica in ligament (Slika 2). 

Zgrajena je iz treh plasti. Vrhnjo plast oziroma plašč glasilke sestavljata epitel in 

povrhnji del lamine proprije sluznice. Sledi vokalni ligament (prehodni del glasilke), ki 

ga tvori srednji in globoki sloj lamine proprije. Notranji del glasilke oziroma telo pa 

sestavlja vokalna mišica (Hočevar Boltežar, 2010). 
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Slika 2: Glasilki (Parilis, 2014) 

 

Po dolžini glasilko razdelimo na membranozni oziroma vokalni del (predstavlja 

sprednji dve tretjini glasilke in je zgrajen iz vseh treh delov glasilke) ter hrustančni 

oziroma dihalni del (predstavlja zadnjo tretjino glasilke, ki jo sestavlja vokalni 

odrastek aritenoidnega hrustanca, pokrit z epitelom) (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Na višino glasu vpliva dolžina glasilk. Krajše kot so glasilke, višji je glas. Grlo in 

glasilke v mladosti do odrasle dobe rastejo, zato se višina glasu skozi leta spreminja. 

To pojasni, zakaj imajo otroci višji glas kot odrasli in zakaj je ženski glas večinoma 

višji od moškega. Dolžina glasilk odraslega moškega namreč meri od 17-23 mm, 

glasilke odrasle ženske pa merijo od 12-17 mm. Glasilke novorojenčka merijo komaj 

od 2,5 do 3 mm (Hočevar Boltežar, 2010).   

 

Na posameznikov glas pa ne vpliva le dolžina in oblika glasilk, temveč celo telo s 

svojo zgradbo, velikostjo in delovanjem. Vsak posameznik fonira na svoj način, ima 

drugačen vokalni trakt, drugačno ustno in nosno votlino in zato tudi edinstven glas 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

 

2.4. Nastanek glasu 

 

Nastanek glasu v grlu imenujemo fonacija. Za samo produkcijo glasu je potreben 

dovolj močan in kontroliran zračni tok pri dihanju. Razne bolezni dihal zato vplivajo na 

kakovost glasu (Hočevar Boltežar, 2010). Tudi Battelinova (2016) navaja, da so 

zdrava pljuča ključnega pomena za produkcijo kvalitetnega in zdravega glasu.  

 

Fonacijo razdelimo na več faz (Hočevar Boltežar, 2010): 

• predfonatorna inspiratorna faza, pri kateri ob odločitvi za govor ali petje 

globoko vdihnemo, grlo se pomakne navzdol, glasilki pa se široko razmakneta 

(abducirata); 

• predfonatorna ekspiratorna faza, pri kateri se aktivirajo mišice adduktorji in 

tenzorji glasilk, ki povzročijo, da se glasilki primakneta in napneta; 

• predfonatorno uglaševanje, ko iz centralnega živčevja pridejo natančne 

informacije o potrebni aktivnosti udeleženih mišic; 

• fonacija, za začetek katere je pomemben natančno kontroliran izdih. Zrak 

priteka iz pljuč do primaknjenih glasilk in povzroča naraščanje subglotisnega 

tlaka, dokler ne premaga odpora glasilk (fonacijski pražni tlak). Glasilki 



7 
 

zanihata navzgor, med njima nastane ozka ovalna špranja, skozi katero vdre 

zrak in povzroči nastanek negativnega tlaka pod glasilkama ter posledično 

postavitev glasilk v prvotni položaj. Ta ciklus se ponavlja in tako nastaja glas 

(Slika 3). Za kakovosten glas je nujno potreben sluznični val (valovanje 

sluznice s spodnje ploskve glasilke na zgornjo). 

Končni zvok oziroma glas se proizvede v žrelu in ustni votlini, ki sodita med 

artikulatorje in s pomočjo katerih zvok oblikujemo v glasove določenega jezika 

in tvorimo smiselno sporočilo (Battelino, 2016). 

 

Vsak cikel nihanja glasilk sestoji iz treh faz: addukcije, aerodinamične ločitve glasilk 

ter abdukcije, ki jih v grobem lahko ločimo na odprto in zaprto fazo. V zaprti fazi sta 

glasilki primaknjeni skupaj. Poteka hitreje od odprte faze, pri kateri je med glasilkama 

špranja, skozi katero priteka zračni tok in je praviloma daljša od zaprte faze. Ti dve 

fazi lahko ločimo na štiri stopnje – dve stopnji zaprte ter dve stopnji odprte faze. 

(Mathieson, 2001). Za primike in napenjanje glasilk skrbijo adduktorji in tenzorji grla 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Nihanje glasilk med fonacijo. Povzeto po Schönhärlu, 1960 (Hočevar 

Boltežar, 2010) 

 

Na dober glas pa ne vpliva le zdravje in usklajeno delovanje vseh udeleženih 

organov, temveč tudi naše duševno stanje in čustva. S tem lahko pojasnimo, zakaj 

se zdravim ljudem ob stresu, živčnosti in napetosti pojavlja tresoč, hripav glas, ki se 

lahko zlomi že po nekaj besedah. Duševno stanje namreč posredno vpliva na 

organe, udeležene pri govoru in proizvajanju glasu (Battelino, 2016).  
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2.5. Značilnosti glasu  

 

Kot je že večkrat omenjeno, je glas vsakega posameznika edinstven. Čeprav se nam 

zdi naš glas nekaj samoumevnega in nevtralnega, ves čas razkriva informacije o 

govorcu. Še najbolj so spremembe vidne v različnih socialnih kontekstih. Glasovno 

vedenje je eden izmed aspektov celotne slike govorca, ki se pridružuje načinu 

oblačenja, drži telesa, kretnjam ter obrazni mimiki. Govorec le redko razmišlja, kako 

bo prilagajal svoj glas dani situaciji, a vseeno uporablja določen ton, glasnost ter 

višino (Mathieson, 2001). Že po glasu lahko prepoznamo, ali govori moški, ženska, 

otrok, starostnik. Prav tako bomo lahko že po glasu prepoznali, ali nam govori 

prijateljica, sestra, mati, oče, brat, ipd. Naš glas namreč označuje več lastnosti, po 

katerih se razlikuje od drugega (Hočevar Boltežar, 2010): 

• glasnost, izražena v decibelih in se nanaša na togost celotne odzvočne cevi 

ter amplitudo nihajev glasilk; 

• višina glasu, ki jo izrazimo s številom nihajev na sekundo, kar imenujemo 

frekvenca; nanjo vplivajo masa, dolžina, napetost, elastičnost glasilk, hitrost 

zračnega toka ter subglotisni tlak; 

• barva glasu je odvisna od oblike in prostornine odzvočne cevi oziroma 

resonatorjev; 

• melodija glasu se nanaša na spreminjanje glasnosti in višine tekom govora, 

kar omogoča, da je sporočilo bolj razumljivo, saj iz melodije lahko razberemo, 

ali gre za vprašanje, trditev, vzklik, itd.; 

• glasovni obseg je obseg od najnižjega do najvišjega glasu, ki ga govorec 

premore; 

• srednja govorna lega je za nas najbolj ugodna višina glasu, ki jo uporabljamo v 

vsakdanjem življenju pri govoru.  

 

Na vse te lastnosti glasu pa od rojstva do starosti vpliva več dejavnikov, in sicer rast 

kosti, hrustancev in mišic, hormoni, splošno zdravstveno stanje, uporaba glasu, 

življenjski slog, okolje, psihološko stanje govorca, kulturni dejavniki okolja ter 

degenerativne spremembe, ki so s staranjem vedno bolj opazne (Hočevar Boltežar, 

2010).  

 

2.6. Glasovne motnje 

 

Za dober glas je potreben zdrav vokalni aparat in uravnoteženost glasovnih 

zmogljivosti ter glasovnih obremenitev. Dihala so ključnega pomena za proizvajanje 

zadostne sile zračnega toka, so torej generator nastanka glasu, grlo je generator 

zvoka, artikulatorji pa imajo vlogo resonatorja (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

2.6.1. Hripavost (disfonija) – definicija 

 

Glasovna motnja se definira kot vsaka neugodna sprememba v glasu, ki smo jo 

zmožni zaznati zgolj s sluhom (Hočevar Boltežar, 2010). Izraz disfonija še vedno ni 

poenoten – ponekod se nanaša na odstopanja le v kvaliteti glasu, delovna skupina 
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pri Evropskem laringološkem združenju pa je predlagala uporabo pojma disfonija za 

odstopanja v vseh značilnostih glasu (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Ne glede na definicije je pri odkrivanju vzrokov pomembno, da dobro poznamo svoj 

glas, njegove značilnosti in odstopanja, saj na ta način lahko svoje težave natančno 

opišemo strokovnjaku ter poiščemo svoje morebitne napake ali pregrehe v načinu 

življenja (Battelino, 2016).  

 

2.6.2. Delitev glasovnih motenj in vzroki 

 

Glasovne motnje se večinoma delijo na organske, pri katerih gre za neko strukturno 

okvaro, ki jo med otorinolaringološkim pregledom lahko odkrijemo, ter na 

funkcionalne glasovne motnje, kjer ne gre za strukturne spremembe ali okvaro 

vokalnega aparata, temveč moramo vzrok odkriti v življenjskem slogu posameznika 

ter njegovi rabi glasu (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Takšna razdelitev pa ne upošteva vzrokov nastanka glasovne motnje, zato nekateri 

avtorji predlagajo drugačne razdelitve, ki bi temeljile ravno na vzrokih. Tietze je tako 

glasovne motnje razdelil na: 1. prirojene (strukturne) glasovne motnje, 2. glasovne 

motnje, povezane z nevrološkimi in mišičnimi spremembami ter 3. glasovno 

utrudljivost (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Mathieson pa je predlagal še bolj natančno razdelitev glede na etiologijo glasovnih 

težav (Tabela 1):  

 

Tabela 1: Etiološka razdelitev glasovnih motenj po Mathiesonu 

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

Hiperfunkcionalne • mišično-tenzijska disfonija (MTD) brez opaznih 
sprememb na sluznici glasilk (glasovno napenjanje ali 
napačna raba glasu), 

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

- vozliči, 
- Reinkejev edem, 
- granulom, 
- polipi, 
- krvavitev v glasilko, 
- kontaktna razjeda, 
- kronični laringitis. 

Psihogene • stanje zaskrbljenosti, bojazni 

• konverzivna afonija/disfonija, 

• zakasnela mutacijska sprememba glasu (puberfonija, 
mutacijski falset), 

• transseksualni konflikt. 

Organske glasovne motnje 

Strukturne • prirojene (npr. jadrasta opna v sprednji komisuri 
glasilk, »sulcus vocalis« = žleb na glasilkah), 

• pridobljene (npr. poškodba, zožitev vokalnega trakta, 
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starostne spremembe grla). 

Nevrogene • pareza ali paraliza povratnega grlnega živca, 
psevdobulbarna pareza ali paraliza, cerebelarna 
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 in kronični laringitis, avtoimunske bolezni, 
revmatoidni artritis krikoaritenoidnega sklepa, 
gastroezofagealni refluks, sifilis, glivične okužbe, 
tuberkuloza.  

 

V slovenskem prostoru se še vedno uporablja tradicionalna razdelitev na organske in 

funkcionalne glasovne motnje. Med organske sodijo benigne hiperplastične 

epitelijske lezije na glasilkah, vnetja grla, poškodbe grla, živčno-mišične okvare in 

malignome grla (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

O glasovni motnji govorimo, kadar se pri fonaciji opazi vsaj eden od naslednjih 

pojavov: nepopoln stik med glasilkama pri nihanju, nepravilno nihanje glasilk skupaj s 

sluzničnim valom ter nepravilnosti kjerkoli v odzvočni cevi (nad ali pod glasilkama) 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

 

K nastanku glasovnih motenj pripomore več različnih dejavnikov. Hočevar 

Boltežarjeva (2010) in Battelinova (2016) navajata naslednje: 

• virusne, glivične ali bakterijske okužbe, 

• neprimerni mikroklimatski pogoji doma ali na delovnem mestu (npr. suh vroč 

zrak, razne kemikalije v zraku – hlapi lakov, lepil, plinov, mehanski delci – 

prah, opilki, saje …), 

• neprimerni akustični pogoji doma ali na delovnem mestu (preglasno okolje nas 

prisili v glasnejši govor in s tem k večji obremenitvi grla), 

• škodljive razvade (alkohol, kajenje in droge, ki dražijo sluznico, šepetanje, 

glasen govor, nenehno pokašljevanje), 

• alergije tipa I. in III. (alergijske reakcije povzročijo oteklino sluznice ter 

povečajo izločanje žlez, kar vpliva na fonacijo), 

• razna zdravila (nekatera zdravila različno vplivajo na sluznico grla – 

povzročajo kašelj, dehidracijo (izsuši se tudi sluznica), stanjšanje sluznice ali 

celotne glasilke, glivične okužbe), 



11 
 

• hormonske motnje (lahko povzročijo edem, otekline, vplivajo na višino glasu, 

zmanjša se glasovni obseg), 

• gastroezofagealni refluks (povzroča draženje in okvaro sluznice grla in 

spodnjega žrela, kašelj), 

• disfunkcija vratne hrbtenice (razne poškodbe privedejo do abnormalne 

napetosti grlnih mišic in posledično spremenijo položaj grla ter napetost in 

delovanje notranjih grlnih mišic), 

• avtoimunske bolezni slinavk (manjše izločanje sline – ni tanke plasti sluzi na 

glasilkah, gostejša sluz - odkašljevanje), 

• velofaringealna insuficienca (zaradi nepopolne VFZ lahko pride do večje 

aktivnosti in napetosti v mišicah, ki vplivajo na položaj grlno-hioidnega 

kompleksa v vratu). 

 

Ti dejavniki povzročajo različne spremembe, od draženja, spreminjanja vlažnosti in 

vnetja sluznice grla in glasilk, do povečanja glasovne obremenitve in glasovne 

utrujenosti posameznika (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Pri okužbah ne gre le za vnetje sluznice grla, temveč tudi za vnetje zgornjih in 

spodnjih dihal. Vnetje zgornjih dihal večinoma privede do dihanja na usta in 

posledično zatekanja sluznice, medtem ko vnetje spodnjih dihal povzroča neprestan 

kašelj, s katerim grlo močno obremenimo in lahko povzročimo nastanek 

hiperplastične epitelijske lezije na glasilkah (polip) ali krvavitev v sluznici glasilk 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

 

2.6.3. Pogostnost glasovnih motenj 

 

Pogostnost glasovnih motenj v ZDA ocenjujejo na 3-9% celotne populacije (Hočevar 

Boltežar, 2010). Pri starostnikih pa je pogostnost v različnih raziskavah precej 

različna. Pojavljanje v populaciji se razteza od 4.8% do 29.1% (de Araújo 

Pernambuco, Espelt, Mendes Balata, de Lima, 2015), v drugih raziskavah pa od 12% 

do 35% (Davids, Klein, Johns, 2012). Kar 47% pa je tistih, ki so se v življenju že 

soočili z glasovno motnjo (Roy, Stemple, Merrill, Thomas, 2007). 

 

2.6.4. Najpogostejši simptomi in znaki oseb z glasovnimi motnjami 

 

Pojmov znak in simptom ne smemo enačiti. Znaki se nanašajo na tisto, kar specialist 

opazi med pregledom, medtem ko simptomi pomenijo bolnikovo težavo, o kateri 

poroča med pregledom.  

Najpogostejši simptomi bolnikov z glasovnimi motnjami so hripavost, glasovna 

utrujenost, zadihanost, zmanjšan glasovni obseg, afonija (bolnik je brez glasu, je 

zmožen le šepetati), lomljenje glasu ali neprimerna višina, napor pri govoru, tremor, 

bolečine v vratu ali predelu grla.  

Najpogostejši znaki, torej specialistova opažanja, so »monopitch« (glas je ves čas na 

eni višini), neprimerna višina, lomljenje glasu, zmanjšan glasovni obseg, 

»monoloudness« (enaka glasnost ves čas), pretirano spreminjanje glasnosti, 

zmanjšan obseg glasnosti, hripavost, hrapavost, zadihanost, napetost, tremor, napor, 
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nenadna prekinitev nihanja glasilk, diplofonija (vsaka glasilka niha s svojo frekvenco), 

stridor, odkašljevanje ter stalna ali občasna afonija (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

2.6.5. Načini ocenjevanja in ugotavljanja glasovnih motenj 

 

Vzroke za glasovne motnje lahko ugotovi otorinolaringolog preko različnih preiskav, 

pred vsem tem pa je pomembna splošna in usmerjena anamneza. Specialist se 

usmeri na vprašanja o bolnikovih prebolelih ali dednih boleznih, poškodbah, 

alergijah, o morebitnem uživanju zdravil, o bolnikovem načinu življenja, poklicu, 

škodljivih razvadah … Zlasti pomembne pri glasovnih motnjah so različne bolezni 

nosne in ustne votline, žrela, grla, otekline na vratu ter posameznikov sluh, ki služi 

kot kontrola fonacije. Po vseh odgovorih lahko zdravnik predvideva na vrsto in vzrok 

motnje, za potrditev pa so nujni nadaljnji pregledi strukture in funkcije (Hočevar 

Boltežar, 2010). 

 

Pod preglede strukture štejemo dva. Prvi je otorinolaringološki pregled, ki obsega: 

• otoskopijo (pregled obeh uhljev, zunanjih sluhovodov, bobničev), 

• sprednjo in zadajšnjo rinoskopijo (pregled zunanjega nosu, nosnega 

preddvora, nosnih votlin ter nosnega dela žrela, zadnjega dela nosne votline 

in velofaringealne zapore), 

• stomaskopijo (pregled ustnega preddvora in ustne votline), 

• faringoskopijo (pregled srednjega dela žrela), 

• posredno laringoskopijo (pregled grla, zgornjega dela sapnika, spodnjega 

žrela in dela srednjega žrela), 

• otipanje vratu (iskanje morebitnih oteklin, ocena napetosti mišic in njihova 

simetrija, ocena višine grla). 

 

Drugi pregled je direktna laringoskopija in mikrolaringoskopija, ki jo zdravnik uporabi 

v primeru nesodelovanja bolnika, močnega žrelnega refleksa ali neugodnih 

anatomskih razmer, ko ne more uporabiti posredne laringoskopije. Preiskava poteka 

pod splošno anestezijo bolnika, pri čemer je najprej intubiran (vstavi se cevka za 

dihanje), nato pa mu specialist skozi usta vstavi laringoskop, ki ga fiksira na prsni koš 

ali obesi na posebno stojalo (vislice). Prednost pregleda je, da lahko bolniku naredi 

biopsijo s sumljivega mesta (odvzem tkiva) ali odstrani bolezensko spremembo 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

  

S funkcionalnimi preiskavami foniater dopolni oceno funkcije organov, ki jo je pridobil 

med otorinolaringološkim pregledom. Mednje sodijo (Hočevar Boltežar, 2010): 

• stroboskopija ali videoendoskopija, osnovna funkcionalna preiskava, ki jo 

opravljajo s togim ali upogljivim laringoskopom oziroma nazolaringoskopom. 

Bolnik ima možnost videti svoje glasilke na ekranu, v kolikor je naprava 

povezana nanj. Foniater razloži posnetek in si ga po potrebi lahko tudi večkrat 

ogleda, z možnostjo upočasnjenega posnetka. Človeško oko lahko namreč pri 

fonaciji razloči le 10-15 slik na sekundo, pri čemer pa vidi le primikanje glasilk, 

ne pa nihanja. Stroboskop, ki ga foniater uporabi med preiskavo, nam 

omogoči prikaz nihanja glasilk. Deluje tako, da oddaja svetlobne sunke glede 
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na frekvence, ki jih zazna s pomočjo mikrofona, pritrjenega na bolnikovo grlo. 

Na ekranu se vidi gibajoča slika, čeprav je le navidezna, saj prikazuje stanje le 

na vsakih nekaj desetink sekunde. S pomočjo stroboskopije lahko foniater 

poleg grobe gibljivosti glasilk oceni amplitudo nihanja, simetričnost obeh 

glasilk, stik med njima, regularnost nihanja ter sluznični val. Slika 4. 

 

 

Slika 4: Stroboskopija (University of Colorado Stroboscopy & FEES Course, 2018) 

 

• aerodinamične preiskave, ki se uporabljajo za oceno zračnega toka med 

foniranjem. Mednje sodijo fonospirometrija (preiskave pljuč, merjenje vitalne 

kapacitete, fonacijskega volumna ter fonacijskega časa, za katerega se 

vrednosti pod 14 sekund za ženske in pod 18 sekund za moške štejejo kot 

patološke), maksimalni fonacijski čas (MPT – maksimalni čas fonacije po 

maksimalnem vdihu), meritve osnovnih pljučnih funkcij (delež izdihnjenega 

vitalnega volumna v prvi sekundi) ter merjenje subglotisnega tlaka (s pomočjo 

sonde se izmeri tlak v ustni votlini in se predpostavi, da je subglotisni tlak 

enak).  

• merjenje razmerja zvenečega proti nezvenečemu soglasniku – s/z, ki je 

enostaven način za oceno pretoka zraka skozi grlo med fonacijo. Bolnik fonira 

najprej nezveneč soglasnik /s/ in nato še zveneč soglasnik /z/, toliko časa, kot 

zmore. Pri zdravi osebi bi moralo biti razmerje blizu 1, kar pomeni, da je čas 

fonacije pri obeh glasovih približno enak. Pri nepopolnem stiku glasilk bo čas 

fonacije glasu /z/ krajši, saj bo zrak med glasilkama uhajal. V tem primeru je 

razmerje večje od 1. Avtorji za nenormalno vrednotijo razmerje, večje od 1,4.  

• elektroglotografija danes ni več toliko v ospredju in služi bolj za povratne 

informacije, kot za samo diagnostiko. Še vedno pa je pomembna za oceno 

ciklusa nihanja glasilk. S pomočjo dveh elektrod, postavljenih na kožo nad 

obema ploščama ščitastega hrustanca se lahko iz toka električnega toka med 

njima izračuna čas odprte in zaprte faze glasilk ter prehod med njima.  
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• subjektivna ocena glasu je še vedno osnovna metoda ocenjevanja kakovosti 

glasu. V okvir tega sodi strokovnjakova ocena glasu, ki jo naredijo s pomočjo 

GIRBAS lestvice, kjer se ocenjujejo naslednji parametri na podlagi analogne 

vizualne lestvice ali s pomočjo ocen od 1 do 4 (0 = ni prisotno, 1 = prisotno v 

blagi obliki, 2 = prisotno v srednje hudi obliki, 3 = prisotno v hudi obliki): 

o G = grade (stopnja hripavosti). 

o I = instability (nestabilnost). 

o R = roughness (hrapavost, ki je posledica nepravilnosti v nihanju 

glasilk). 

o B = breathiness (zadihanost, ki nastane zaradi nepopolnega stika med 

glasilkama in uhajanju zraka med njima). 

o A = astheny (šibkost, ki se nanaša na glasnost). 

o S = stridency, strain (stisnjenost glasu, napor pri fonaciji). 

Naslednja je bolnikova subjektivna ocena glasu, ki jo prav tako oceni s 

pomočjo zgoraj omenjenih lestvic, ter ocena vpliva glasu na kakovost življenja, 

za katero obstajajo tudi standardizirani vprašalniki.  

• akustična analiza glasu in govora je objektivna ocena fonacije, kjer se 

najpogosteje uporablja analiza temeljne govorne frekvence (F0). Obstaja več 

različnih programov, ki izračunajo najvišjo, najnižjo ter povprečno F0. 

Amplituda pove, kako glasen, močan je glasovni vzorec. Preturbacija (motnja, 

spreminjanje) višine glasu se imenuje jitter, preturbacija amplitude pa 

shimmer. Znotraj akustične analize glasu se uporabljajo še spektralna analiza 

govora (služi kot ocena čistosti glasu, prisotnost šuma v glasu, prikaže 

formantno oblikovanost), fonetogram (prikaže razpon glasnosti proti temeljni 

grlni frekvenci) ter meritev prisotnosti nosne komponente v govoru (sledenje 

oseb z nepopolno velofaringealno zaporo).  

• elektromiografija grlnih mišic služi za oceno oživčenja notranjih in zunanjih 

grlnih mišic in se uporablja le pri bolnikih s sumom na motnje oživčenja ter v 

raziskovalne namene. 

• ocena velofaringealne zapore, kjer ocenjujejo popolnost in delovanje le te. 

• ocena motoričnih sposobnosti artikulacijskih organov prav tako sodi v razširjen 

pregled in se osredotoča na raztegovanje ustnic, šobljenje, gibljivost jezika ter 

mehkega neba, poleg vsega pa opazuje tudi obrazne mišice in njihovo 

funkcijo.  

• slikovne preiskovalne metode se uporabljajo bolj redko. Mednje sodijo 

videofluoroskopija (bolj uporabna za pregled položaja mehkega neba, žrelnih 

sten, korena jezika), računalniška tomografija (CT – rentgensko slikanje v več 

nivojih oziroma tankih rezinah; uporablja se pri raku grla ter zdravljenju stenoz 

v grlu, sapniku), magnetno resonančno slikanje, ultrahitro snemanje grla (za 

dopolnitev, razširitev stroboskopije, saj pokaže dejansko dogajanje v grlu med 

fonacijo) ter videokimografija grla (nova metoda, ki snema nihanje glasilk v 

določeni horizontalni ravnini in lepo prikaže sluznični val). 
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2.6.6. Glasovna terapija 

 

Število oseb, starejših od 65 let, se v svetu povečuje zaradi povečane rasti 

prebivalstva po drugi svetovni vojni ter daljše življenjske dobe. Vedno več 

starostnikov je vključenih v razne plačane ali prostovoljne dejavnosti, saj želijo ostati 

aktivni in socialno vključeni, hkrati pa se povečujejo tudi ekonomske potrebe ter 

starostna meja ob upokojitvi. Zaradi navedenih razlogov je učinkovita komunikacija 

vedno bolj potrebna in ključnega pomena za starejše. Glasovne motnje imajo torej 

negativne vplive ne le na komunikacijo, temveč tudi na aktivnost, sodelovanje, 

psihosocialno počutje ter kvaliteto življenja na splošno. Znanje s tega področja je 

vplivalo na zavedanje o pomembnosti zdravega glasu za življenje ter na rehabilitacijo 

glasovnih motenj (Oates, 2014). 

 

Glasovna terapija je bolj kompleksna, kot se sprva zdi. Nimamo namreč določenih 

prevladujočih sistemov zanjo, ki učinkujejo na vsakemu posamezniku. Je individualna 

in odvisna od vzroka motnje, dejavnikov, motivacije bolnika ter razpoložljivosti 

ustreznega ravnanja in upravljanja. Za zdravljenje nekaterih glasovnih motenje je 

dovolj le logoped, pri nekaterih pa je potreben celoten tim strokovnjakov, ki 

usklajujejo terapijo ter ves čas sproti iščejo nove načine in odkrivajo spremembe 

(Boone, McFarlane, Von Berg, Zraick, 2010).  

 

Glasovne motnje se glede na vzrok lahko zdravijo kirurško, medikamentozno, z 

glasovno terapijo ali pa kot kombinacija vseh treh načinov. Za večino glasovnih 

motenj, ki niso posledica strukturnih sprememb na vokalnem traktu, je dovolj že 

glasovna terapija, ki jo izvaja logoped, v nekaterih državah pa foniater. Gre za 

spreminjanje glasovnega vedenja pri posamezniku in učenje ustrezne rabe glasu 

oziroma tako imenovane skrbi za glas. Cilj glasovne terapije je ozdravljenje motnje in 

povrnitev normalnega glasu. Tu se porajajo vprašanja, kaj za nekoga pomeni 

normalen glas ter ali se pri tem nanašamo na neke splošne parametre ali na 

pričakovanja bolnika. Bistvo je, da za dober rezultat terapije logoped določi realne 

cilje glede na motnjo in potrebe pacienta (Mathieson, 2001).  

 

2.7. Glasovne motnje pri starostnikih 

 

2.7.1. Spremembe vokalnega trakta in glasu pri starostnikih 

 

S staranjem se naš glas spreminja zaradi različnih dejavnikov. Na nekatere izmed 

njih nimamo vpliva in so posledica starostnih sprememb v živčnem in dihalnem 

sistemu, na grlu ter v odzvočni cevi (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Staranje povzroči fiziološko spremenjeno delovanje centralnega in perifernega 

živčnega sistema, receptorjev v sluznicah, mišicah, kitah in sklepih, kar se kaže tudi 

na grlu. Poslabša se sluh in posledično kontrola fonacije, kar vpliva na stabilnost 

glasu (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

Spremembe v dihalnem sistemu se kažejo s togostjo prsnega koša, oslabljenostjo 

dihalnih mišic ter reducirano elastičnostjo pljučnega tkiva. Kontrola in količina 
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zračnega toka se zmanjšata, zato le ta postane neenakomeren in povzroči 

spremembe v višini, glasnosti ter stabilnosti glasu (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Na grlu se nadaljujejo spremembe, ki so se začele že v mladi odrasli dobi in se 

najbolj pokažejo po 60. letu starosti. Grlni hrustanci po 25. letu pričenjajo 

zakostenevati in po 65. letu starosti so pri moških že skoraj vsi zakosteneli, skupaj z 

njimi pa se pojavljajo tudi degenerativne spremembe na sklepih, kar povzroča togost 

grlne strukture in nepopolno abdukcijo glasilk. To se na glasu pokaže kot šibkost in 

zadihanost.  

Starostna atrofija povzroči zmanjšanje mišične mase grlnih mišic, glasilke se 

stanjšajo in usločijo, spremenijo se tudi elastična vlakna v glasilki. Med glasilkama 

pride do nepopolne addukcije, kar povzroča hripavost, manjšo glasnost in višji glas 

(zaradi togosti vokalnega ligamenta, pri moških pa tudi zaradi tanjših glasilk).  

Sluz v dihalih postane gostejša, žleze jo izločajo v manjših količinah. To lahko 

starejšo osebo sili h kašlju in posledično prenaprezanju grla. Stanjšanje zgornje plasti 

lamine proprije sluznice s starostjo pa povzroča nepravilnost sluzničnega vala, zaradi 

česar glas postane nestabilen (Hočevar Boltežar, 2010). 

Zmanjša se oralna in žrelna povrhnja ter globlja občutljivost, poveča se prag na 

dražljaje. Artikulacija je nenatančna, lahko pa pride tudi do težav s požiranjem ali celo 

do aspiracije. Na to še dodatno vpliva nepopolno in pomanjkljivo zobovje ter 

neustrezne zobne proteze. Atrofija mišic povzroča spremembe v steni odzvočne cevi 

in posledično na oblikovanju formantov (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

Značilnosti starajočega glasu so (Hočevar Boltežar, 2010): 

• slaba addukcija glasilk, 

• atrofični glasilki, 

• zmanjšan fonacijski volumen, 

• povečan jitter (preturbacija višine) in shimmer (preturbacija glasnosti), 

• zmanjšan glasovni obseg, 

• zmanjšana glasnost, 

• spremenjena višina (zlasti pri moških).  

 

2.7.2. Pogostnost glasovnih motenj pri starostnikih 

 

Pogostnost glasovnih motenj pri starostnikih je v različnih raziskavah precej različna. 

V eni od raziskav opisujejo prevalenco glasovnih motenj pri osebah, starejših od 60 

let, od 4.8% do 29.1% (de Araújo Pernambuco, Espelt, Mendes Balata, de Lima, 

2015), v drugih raziskavah pa od 12% do 35% pri osebah, starejših od 65 let (Davids, 

Klein, Johns, 2012). Kar 47% pa je tistih, ki so se v življenju že soočili z glasovno 

motnjo (Roy, Stemple, Merrill, Thomas, 2007). Vzroki za odstopanja v ugotavljanju 

prevalence glasovnih motenj pri starostnikih so različni. Večina raziskav vključuje 

osebe, ki so že bolne ali pa se zavedajo glasovnih težav. Izključeni so posamezniki, 

pri katerih so glasovne motnje morda prisotne, a se jih sami ne zavedajo oz. jih ne 

motijo, ter posamezniki, ki v raziskavah niso želeli sodelovati in najverjetneje 

pomembno vplivajo na rezultat. Omejitve se nanašajo tudi na raznolikost in 

značilnosti uporabljenih instrumentov, ki za izpolnjevanje bodisi zahtevajo veliko časa 
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in je s tem sodelovanje slabše od pričakovanega, hkrati pa njihova veljavnost ni 

dokazana. Rezultatov študij o incidenci glasovnih motenj med starostniki torej ne 

moremo posplošiti na celotno populacijo. Kljub vsem tem odstopanjem pa so si 

rezultati raziskav pri starostnikih, starejših od 75 let, bolj enotni. Glasovne težave se 

pri njih pojavljajo v razponu od 8,5% do 9,5% (de Araújo Pernambuco, Espelt, 

Mendes Balata, de Lima, 2015).  

 

Glede na rezultate ameriške raziskave so najpogostejši povzročitelji glasovnih motenj 

pri starostnikih atrofija vokalnega aparata (predvsem glasilk), disfunkcija centralnega 

živčnega sistema ter negibnost glasilke (Davids, Klein, Johns, 2012). V eni izmed 

raziskav poročajo o različni incidenci glasovnih motenj tudi glede na spol. Ženske so 

bolj nagnjene h glasovnim motnjam zaradi drugačne anatomske strukture grla. Imajo 

krajše glasilke in posledično tvorijo glas višjih frekvenc. Količina hialuronske kisline v 

lamini propriji sluznice glasilk pri ženskah je manjša, kar igra pomembno vlogo pri 

dušenju mehanskih sil pri nihanju glasilk ter pri celjenju ran, s tem tudi ran oz. 

bolezenskih stanj na glasilkah (Roy, Merrill, Gray, Smith, 2005). 

 

Novejša raziskava iz leta 2016 potrjuje, da se v starosti pojavljajo spremembe pri 

dihanju, fonaciji in resonanci. Pogostnost glasovnih motenj s staranjem narašča. Na 

povezanost teh dveh dejavnikov kažejo nespecifične glasovne motnje, ki niso 

povezane z raznimi bolezenskimi stanji (Roy, Kim, Courey, Cohen, 2016). 

 

Vse omenjene raziskave predvidevajo porast glasovnih motenj med starostniki, saj 

se povečuje tudi odstotek starejše populacije. V ZDA naj bi se odstotek starostnikov v 

celotni populaciji podvojil, kar je rezultat povečane rodnosti po 2. svetovni vojni (Roy, 

Kim, Courey, Cohen, 2016). Hkrati se povečuje tudi življenjska doba ter starostna 

meja ob upokojitvi, zaradi česar bo učinkovita komunikacija vse bolj pomembna, 

posledično se bo povečalo tudi zavedanje glasovnih motenj ter želja po iskanju 

pomoči (Oates, 2014). 

 

 

3. MOTNJE POŽIRANJA 
 

Za motnje požiranja se uporablja izraz disfagija (lat. dysphagia), česar pa ne smemo 

enačiti z odinofagijo oziroma bolečim požiranjem. Bolečine med požiranjem namreč 

še ne pomenijo nujno motnje te funkcije. Ker gre pri požiranju za sodelovanje istih 

organov kot pri govoru, tvorbi glasu in dihanju, so le te pogosto povezane med seboj. 

Enako kot glasovne motnje se tudi motnje požiranja delijo na organske in 

funkcionalne (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

3.1. Potek požiranja 

 

Za pravilen in usklajen potek požiranja je potrebno zdravo in usklajeno delovanje 

senzorične in motorične kontrole prebavnega trakta ter zgornjega dihalnega trakta, 

periferni senzibilitetni receptorji ter vse vključene mišice (žvekalke, mišice ustnic, lic, 

ustnega dna, jezika, žrela, grla, požiralnika) (Hočevar Boltežar, 2011).  



18 
 

V aktu požiranja so udeleženi organi treh skupin: ustne votline, žrela ter grla. 

Požiranje se začne zavestno v ustni votlini s sodelovanjem jezika (omogoča 

umeščanje grižljaja ter potiskanje hrane nazaj proti žrelu), čeljustnega grebena, zob 

(meljejo in grizejo hrano), mehkega in trdega neba, ustnic (preprečujejo iztekanje 

hrane iz ust, v kolikor je stik popoln) ter lic (nudijo oporo, zunanjo steno). Za dobro 

gibljivost vseh teh struktur skrbi motorično, za zaznavanje sprememb pa čutilno 

oživčenje.  

Iz ustne votline hrana potuje v žrelo, ki je hkrati križišče dihalne in prebavne poti. Z 

odpiranjem in zapiranjem velofaringealne zapore preprečuje zatekanje hrane v nosno 

votlino. Grižljaj nadaljuje pot mimo grla, kjer se s pomočjo grlnih mišic primakneta 

glasilki in ventrikularni gubi, kar je nujno za varno požiranje brez aspiracije. Centralno 

živčevje od čutilnega oživčenja in receptorjev na periferiji prejema informacije o 

približevanju grižljaja in sproži potrebne reflekse za zaščito dihalne poti. Poleg te 

funkcije nosi grlo tudi pomembno vlogo pri čiščenju dihalne poti s kašljanjem 

(Hočevar Boltežar, Ogrin, 2017).  

 

Grižljaj od ust do želodca potuje v več fazah. Prva je oralna pripravljalna faza, ki 

poteka zavestno. Druga faza se imenuje oralna transportna faza in je le še delno 

hotena, zadnji dve fazi, faringealna in ezofagealna pa sta refleksni in nad njima 

nimamo nadzora (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

3.1.1. Oralna pripravljalna faza 

 

Poteka v ustni votlini, kjer jezik hrano razporeja med zobovje tako, da se ob 

premikanju čeljusti dobro prežveči. Ustnici sta zaprti, da preprečita uhajanje hrane iz 

ust, lica so napeta in dajejo zunanjo oporo pri žvečenju ter zadržujejo hrano v 

področju kočnikov, dokler je potrebno. Mehko nebo se dotika zadnjega dela jezika in 

preprečuje, da bi hrana ušla navzdol in med dihanjem v sapnik (Hočevar Boltežar, 

2010). 

  

Pri govorni produkciji sodelujejo tudi organi, ki so udeleženi v prvi fazi požiranja in 

sicer pri artikulaciji. 

 

3.1.2. Oralna transportna faza 

 

Ta faza se začne z dvigom mehkega neba ter kontrakcijo mišic ustnic in lic. Zadnji 

del mobilnega dela jezika se spusti navzdol, sprednji del se pritisne na trdo nebo, rob 

jezika pa je v stiku s čeljustnim grebenom. Mehko nebo se dvigne in zapre 

velofaringealno zaporo, ki preprečuje zatekanje hrane v nosno votlino. Vse to 

povzroči naraščanje tlaka v ustni votlini do te mere, da grižljaj zdrsne iz ustne votline 

proti žrelu. Pri starejših je ta faza počasnejša, pogosto se pojavljajo tudi dodatni gibi 

podjezične kosti. Prvi del te faze je hoten, v predelu žrela pa preide v refleksno 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Organi, ki so potrebi za normalno oralno transportno fazo, sodelujejo tudi pri 

artikulaciji ter pri tvorbi velofaringealne zapore. Popolna velofaringealna zapora 

omogoča primerno nosno resonanco v govoru. Če zapora ni popolna, potem jo 
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pacient poskuša zatesniti s približevanjem stranskih žrelnih sten, kar vpliva na 

položaj hioidno-laringealnega kompleksa v vratu in posledično na napetost glasilk 

(Hočevar Boltežar, 2010). 

 

3.1.3. Faringealna (faringolaringealna) faza 

 

Mehko nebo stane dvignjeno in v stiku z zadnjo žrelno steno. Jezik se potiska nazaj 

kot bat, mišice ustnega dna se skrčijo in potisnejo podjezično kost naprej in navzgor, 

posledično se dvigne tudi grlo in potisne poklopec čez vhod v grlo. V tej fazi se 

dihanje na začetku izdiha prekine. Dihalno pot poleg poklopca zablokirajo tudi 

ventrikularne gube in glasilke. Zaradi sprostitve krikofaringealne mišice se zgornji 

požiralnikov sfinkter odpre in omogoči, da hrana iz žrela lahko preide v požiralnik 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Za varno požiranje je potrebna dobra gibljivost glasilk in popolna zapora med 

glasilkama v času, ko grižljaj potuje mimo grla proti vhodu v požiralnik. Motena 

gibljivost glasilk bistveno vpliva tako na glas kot na varnost te faze požiranja. 

 

3.1.4. Ezofagealna faza  

 

Zgornjo tretjino požiralnika tvorijo prečno progaste mišice, spodnji dve tretjini pa 

gladke mišice. Prispeli dražljaj sproži dva peristaltična vala, ki potujeta od zgornjega 

do spodnjega ezofagealnega sfinktra. Spodnji ezofagealni sfinkter se odpre od 2 do 3 

sekunde po začetku požiranja in ostane odprt nekje med 5 in 10 sekundami in 

medtem hrana zdrsne v želodec (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

Normalno potovanje grižljaja iz hipofarinksa v požiralnika in dalje po njem je nujno, 

da se ne nabira grižljaj okrog vhoda v grlo ali se preliva vanj. Oboje vpliva na 

kakovost glasu in sili pacienta h kašlju, kar zaradi negovorne obremenitve grla 

posredno tudi vpliva na kakovost glasu. 

 

3.1.5. Kontrola požiranja 

 

Požiranje je zelo kompleksen refleks, saj v tem procesu sodelujejo motorična jedra 

štirih možganskih živcev ter 25 mišičnih skupin, ki so pod strogim nadzorom 

centralnega živčevja. Do teh ugotovitev so prišli preko mnogih preiskav s 

funkcionalno MRI, pozitronsko emisijo, magnetoencefalometrijo in transkranialno 

magnetno stimulacijo, katerih kombinacija omogoča dobro prostorsko in časovno 

resolucijo. Ugotovili so, da se pri refleksnih in hotenih fazah ne aktivirajo povsem isti 

predeli (Hočevar Boltežar, 2011).  

 

3.2. Znaki motenj požiranja 

 

Znaki, ki se pojavljajo pri motnjah požiranja, so zaletavanje, kašljanje med 

hranjenjem, davljenje, prekomerno slinjenje, nezmožnost požiranja sline, zatekanje 

hrane v nosno votlino, zastajanje (kopičenje) hrane v ustih, občutek cmoka v grlu, 

bolečine v grlu ali vratu, izguba telesne teže, nenormalno daljši čas hranjenja, 
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izogibanje hranjenja in pitja, občutek nelagodja, sram. Med znake spada tudi 

sprememba kakovosti glasu med in po požiranju. Ob prisotnosti teh znakov osebo 

napotimo na nadaljnje preiskave ter pričnemo s terapijo motenj požiranja (Žemva, 

neznano).  

 

3.3. Vzroki motenj požiranja 

 

Vzroki za motnje požiranja se delijo na lokalne in nevrološke.  

 

Med lokalnimi vzroki so (Hočevar Boltežar, 2010): 

• slabo zobovje, 

• vnetje ali okužbe sluznice ustne votline in žrela, 

• manjše izločanje sline zaradi atrofije žlez slinavk, 

• zarastline ali zožitve prebavne poti, 

• divertikli žrela ali požiralnika,  

• maligni ali benigni tumorji kjerkoli v prebavni poti, 

• strukturni defekti (npr. shize, poškodbe), 

• kirurški posegi, 

• tujki v prebavni poti.  

 

Med nevrološke vzroke sodijo (Hočevar Boltežar, 2010):  

• bolezni možganske skorje in možganskega debla (npr. možganska kap, MS, 

ALS, Parkinsonova bolezen, Alzheimerjeva bolezen in druge demence, 

poškodbe glave, CP, tumorji in vnetja …); pri akutnih okvarah – kap, se stanje 

sčasoma lahko izboljša ali celo povrne v prvotno stanje, medtem ko se pri 

degenerativnih boleznih stanje vedno bolj slabša (npr. Parkinsonova bolezen); 

• bolezni možganskih živcev, zaradi katerih mišice ne delujejo več pravilno in 

posledično je moten tudi akt požiranja; 

• bolezni motorične ploščice (miastenija, razna zdravila, ki delujejo na prenos 

impulza z živca na mišico), pri kateri pride do hitre utrujenosti mišic; 

• bolezni mišic, zaradi katerih so mišice oslabljene, njihova kontrakcija je šibka 

ali nepravilna.  

 

Pri večini omenjenih bolezni se spremeni tudi pacientov glas, tako glasnost, višina, 

kakovost in stabilnost glasu, velikokrat pa so spremenjeni tudi tempo govora, nosna 

resonanca ter izreka (Hočevar Boltežar, 2010). 

 

3.4. Diagnostika motenj požiranja 

 

Pri vseh boleznih je pomemben timski pristop, zato tudi motnje požiranja niso izjema. 

V postopku diagnostike sodelujejo otorinolaringolog, gastroenterolog, nevrolog, 

logoped, radiolog, torakalni kirurg, zobozdravnik, ortodont, fiziater ter dietetik 

(Hočevar Boltežar, 2010).  
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3.4.1. Anamneza 

 

Prva v postopku diagnostike je anamneza, kjer bolnik opiše svoje težave, časovni 

potek, posebnosti, znake, ki se pojavljajo ob požiranju, morebitne bolečine, druge 

bolezni, poškodbe, škodljive razvade. Pomembno je, da vemo, ali se med požiranjem 

davi, kdaj se pojavlja kašelj (med, pred, po požiranju), ali mu grižljaj ostaja v ustih, ga 

more večkrat pogoltniti, ali se mu zatika hrana v žrelu, s kakšno vrsto hrane ima 

težave, ali se mu med ali po požiranju spremeni glas in ostala vprašanja glede 

natančnega poteka požiranja (Hočevar Boltežar, 2010).  

 

3.4.2. Presejalni vprašalnik 

 

Presejalni test Eating Assessment Tool -10 (EAT-1 vsebuje 10 vprašanj o težavah, 

povezanih s požiranjem. Osebe ocenjujejo, kakšno težavo za njih predstavljajo 

predstavljene postavke z ocenami od 0 (ni težava za mene) do 4 (je zelo huda 

težava). Rezultati, ki so višji od 3 točk, pomenijo klinično možnost motenj požiranja in 

zahtevajo dodatne diagnostične postopke (Belafsky, Mouadeb, Rees, Pryor, Postma, 

Allen, and Leonard, 2008). 

 

3.4.3. Triažna in logopedska ocena požiranja 

 

Anamnezo lahko dopolni tudi triažna ocena požiranja, ki jo z bolnikom opravijo 

medicinske sestre. Ob požiranju najprej manjše in nato večje količine vode se beleži 

potek požiranja in sum na motnje. Gre za presejalni test, ki loči osebe z motnjami 

požiranja in možnostjo aspiracije od oseb, pri katerih je potrebno opraviti podrobnejšo 

diagnostiko. Pri zadnji skupini ima pomembno vlogo logoped, ki s poglobljeno oceno 

požiranja, v katero so zajeti vprašalnik o disfagiji, ocena motorike orofacialnega 

področja, opazovanje požiranja med hranjenjem ter uporaba standardiziranih testov, 

prispeva k podrobnejši diagnostiki. Vprašalniki logopedu podajo informacije o 

zgodovini motenj požiranja, znakih in simptomih ter pogostosti in času pojavljanja 

težav. Sledi klinični logopedski pregled orofacialnih struktur, znotraj katerega se 

opazuje motorika in senzorika tega področja, nadaljuje pa se z opazovanjem med 

samim hranjenjem, s katerim oceni potek vseh štirih faz požiranja ter se osredotoči 

na pojav aspiracije. (Hočevar Boltežar, Ogrin, 2017).  

 

Natančnejšo oceno pridobi s standardiziranim testom, imenovanim Ocena 

sposobnosti požiranja po Mannovi (The Mann Assessment of Swallowing Ability – 

MASA) za ugotavljanje in stopnjo pridobljene nevrogene orofaringealne disfagije. 

Test je sestavljen iz 24 nalog, namenjenih ocenjevanju motorike in senzorike 

orofacialnega predela, bolnikove zmožnosti učenja (potrebno za njegovo sodelovanje 

v terapiji), delovanja oživčenja ter funkcionalni oceni požiranja. Rezultat testa določa 

stopnjo disfagije in aspiracije (Hočevar Boltežar, Ogrin, 2017). 

 

3.4.4. Pregled posameznih strokovnjakov tima 

 

Po anamnezi sledi pregled posameznih strokovnjakov tima ter medicinski 

diagnostični postopki. Pomembno je opazovanje bolnika med samim požiranjem ter 
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prisluškovanje na vratu. Pomembno vlogo ima foniater (otorinolaringolog, ki se 

ukvarja z glasovnimi, govornimi motnjami ter motnjami požiranja) s obširnim 

foniatričnim pregledom, s katerim ugotavlja prisotnost strukturnih sprememb na 

dihalih in v prebavni poti, ustreznost oralnih senzornih in motornih zmožnosti žrela in 

požiralnika ter delovanje refleksov za zaščito dihal med požiranjem (Hočevar 

Boltežar, Ogrin, 2017). 

 

3.4.5 Preiskave motenj požiranja 

 

Za natančno ugotavljanje vzrokov motenj požiranja se opravi naslednje preiskave: 

• rentgenska preiskava pasaže ustne votline, žrela in požiralnika s kontrastom; 

vidno je gibanje jezika, podjezične kosti in grla med požiranjem, zatekanje 

hrane v nosni del žrela, spuščanje poklopca, odpiranje zgornjega in spodnjega 

požiralnikovega sfinktra, pot grižljaja od ust do želodca ter prisotnost aspiracije 

kjerkoli na tej poti; preiskava je veljala za zlati standard ocenjevanja motenj 

požiranja (Hočevar Boltežar, Ogrin, 2017),  

• kinoradiografija, ki posname celoten akt požiranja, 

• opazovanje požiranja s fleksibilnim fiberoptičnim nazolaringoskopom (FEES), 

kjer se grižljaj običajno barvno označi; koristna je tudi prisotnost logopeda, ki 

bo izvajal terapijo, 

• čutilno testiranje grla in spodnjega žrela s sočasno FEES, kjer vpihnejo zrak v 

piriformni sinus ter opazujejo primik glasilk kot znak ustreznega zaščitnega 

grlnega refleksa, 

• ultrazvok, 

• scintigrafija z radioaktivno označenim grižljajem, 

• CT in MR prebavnega trakta in CŽS, 

• ezofagogastroskopija z upogljivim inštrumentom, namenjenim pregledovanju 

prebavne poti in odkrivanju možnih zožitev, tujkov, 

• manometrija požiralnika, s katero se meri tlak ter preverja ustreznost odpiranja 

in zapiranja zgornjega in spodnjega požiralnikovega sfinktra, 

• 24 urna pH-metrija za ugotavljanje laringofaringealnega refluksa, 

• endoskopski pregled ustne votline, žrela, grla, požiralnika, ki poteka v splošni 

anesteziji ter je namenjeno odkrivanju strukturnih sprememb, 

• pulzna oksimetrija ob sočasnem požiranju v primeru suma na aspiracijo 

(Hočevar Boltežar, 2010).  

 

3.4.6. Pogostnost motenj požiranja med starostniki 

 

Čeprav so vzroki za motnje požiranja različni, je večina izmed njih precej povezana s 

staranjem, zato je to prevladujoč in pogost problem med starostniki (Sura, 

Madhavan, Carnaby, Crary, 2012). V švedski raziskavi stopnja motenj požiranja 

variira od 11 pa vse do 80%.  Odstopanje v številkah je posledica raznolikosti skupin, 

zajetih v raziskave ter samega načina ocenjevanja in metod dela (Hägglund, Fält, 

Hägg, Wester, Levring Jäghagen, 2017). V eni izmed raziskav rezultati o prevalenci 

motenj požiranja dosegajo 50% starostnikov kljub temu, da so motnje pogosto 

spregledane in bolniki ne prejemajo terapije in zdravljenja (Clavé, Shaker, 2013). 
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Pogostnost se je skozi leta stopnjevala, od leta 2002 do 2007 pa je po poročanju v 

ameriški raziskavi narasla za kar 20%. Čeprav so rezultati različni, so stopnjo motenj 

požiranja med ameriško populacijo starostnikov leta 2012 ocenili na približno 15%. 

Rezultat se razlikuje tudi na vzrok motnje oz. način življenja posameznika. Odstotek 

motenj požiranja pri osebah, živečih v domu upokojencev, je dosegel 68%, pri 

bolnikih, sprejetih v bolnišnico pa 30%. Od starostnikov po možganski kapi jih je 64% 

imelo motnjei požiranja, med neodvisno živečimi pa je prevalenca disfagijenekoliko 

nižja, in sicer od 13% - 38%. Med najpogostejšimi vzroki za motnje požiranja sta 

demenca in možganska kap (Sura, Madhavan, Carnaby, Crary, 2012).  

 

4. CILJ RAZISKAVE 
 

Cilj raziskave je bila analiza pogostosti glasovnih motenj pri starostnikih, ki bivajo v 

domski oskrbi in posledično njihova oviranost ter povezanost glasovnih motenj z 

motnjami požiranja. 

 

4.1. Hipoteze 

 

H1: Glasovne motnje (odstopanja v kakovosti, glasnosti in višini glasu) se pojavljajo 

pri več kot četrtini starostnikov v domski oskrbi. 

 

H2: Manj kot dve tretjini starostnikov z glasovnimi težavami te težave doživljajo kot 

oviro. 

H3: Večina starostnikov v domski oskrbi ima vsaj 3 bolezni organskih sistemov, ki 

sodelujejo pri tvorbi in oblikovanju glasu. 

H4: Pri starostnikih z resnejšimi motnjami požiranja se pojavljajo glasovne motnje 

pogosteje kot pri starostnikih brez pomembnejših motenj požiranja.  

H5: Nevrološke bolezni so pogosteje prisotne pri starostnikih z glasovnimi motnjami 

kot pri starostnikih brez glasovnih motenj. 

H6: Višja starost je povezana s pogostejšimi glasovnimi motnjami in motnjami 

požiranja. 

H7: Višja starost je povezana z večjo oviranostjo zaradi glasu.  

 

5. METODOLOGIJA 
 

V empiričnem delu je bil uporabljen kvantitativni raziskovalni pristop, in sicer 

vprašalnik z zaprtimi vprašanji, presejalni test ter kvalitativni pristop, saj je bil klinično 

ocenjevan starostnikov glas. 
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5.1. Vzorec 

 

V raziskavo je bilo vključenih 50 od skupno 196 stanujočih iz doma upokojencev. 

Glavna medicinska sestra je s pomočjo zaposlenih naredila seznam stanovalcev, ki 

so bili kognitivno zmožni odgovarjati na vprašanja, ne glede na to, ali samostojno 

skrbijo zase ali pri vsakdanji negi potrebujejo pomoč. Takšnih stanovalcev je bilo 94. 

Od teh sem pri nekaterih sama presodila, da vprašalnika ne razumejo oziroma so 

odgovori neveljavni, nekateri pa v raziskavi niso želeli sodelovati. Vsi sodelujoči so 

po pisni in ustni predstavitvi raziskave pristali na sodelovanje, vključno z vpogledom v 

njihovo zdravstveno dokumentacijo ter podpisali obveščeni pristanek. Najnižja 

starostna meja za vključitev v raziskavo je bila 65 let.  

 

V vzorcu so bili zajeti starostniki od 67 do 95 leta starosti. Za preverjanje posameznih 

hipotez so bili razdeljeni v dve starostni skupini, in sicer od 67 do 75 let ter starejši od 

75 let. V Tabeli 2 je prikazano število v posamezni starostni skupini, srednja vrednost 

starosti ter standardni odklon.  

 

Tabela 2: Prikaz starostnikov po starostnih skupinah, srednja vrednost ter standardni odklon starosti 

Starostna 
skupina 

Število Odstotek (%) Srednja vrednost Standardni odklon 

od 67 do 75 let 11 22,0   

nad 75 let 39 78,0   

Skupaj 50 100,0 82,66 7,01 

 

V raziskavi je sodelovalo 34% moških ter 66% žensk. Podatki so prikazani v Tabeli 3. 

 

Tabela 3: Prikaz po spolu 

Spol Število Odstotek (%) 

Moški 17 34,0 

Ženski 33 66,0 

Skupaj 50 100,0 

 

5.2. Spremenljivke  

 

Neodvisne spremenljivke: 

- starost, 

- spol, 

- rezultat prirejenega vprašalnika EAT-10 

- izguba teže več kot 5 kg v zadnjih dveh mesecih, 

- prisotnost bolezni dihal, 

- prisotnost gastroezofagealnega refluksa, 

- prisotnost bolezni glasilk, 

- prisotnost bolezni ustne votline, 

- prisotnost nevroloških bolezni, 

- slabši sluh. 
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Odvisne spremenljivke: 

- rezultat vprašalnika VHI-10, 

- klinična ocena glasu: 

- stopnja hripavosti, 

- nestabilnost glasu, 

- hrapavost glasu, 

- zadihanost glasu, 

- šibkost glasu, 

- stisnjenost glasu, 

- glasnost govora, 

- višina glasu, 

- maksimalni fonacijski čas, 

- razmerje zvenečega in nezvenečega soglasnika s/z. 

 

5.3. Vrednotenje spremenljivk  

 

Neodvisne spremenljivke:  

- starost: dopolnjena starost osebe, zapisana v letih; 

- spol: se označi s številom 1 ali 2, pri čemer 1 pomeni moški spol, 2 pomeni 

ženski spol; 

- motnje požiranja: bolnik vrednoti trditve o požiranju z ocenami od 0 do 4 po 

Likertovi lestvici. 0 pomeni, da težav ni, 4 pomeni hude težave. Če zbere več 

kot 3 točke, to pomeni klinično možnost motenj požiranja; 

- prisotnost naštetih bolezni: bolnik pri vsakem vprašanju o morebitnih boleznih z 

ocenami od 0 do 3 vrednoti, ali ima težave ali ne. 0 pomeni, da težav ni, oz. 

bolezen ni prisotna, 1 pomeni majhne težave, 2 pomeni srednje velike težave, 

3 pa pomeni, da so težave hude. Kot pomembno prisotnost bolezni bomo 

upoštevali vrednost 2 ali več. 

 

Odvisne spremenljivke: 

- glas: bolnik skozi vprašalnik VHI – 10 vrednoti trditve o svojem glasu z ocenami 

od 0 do 4 po Likertovi lestvici, pri čemer 0 pomeni, da trditev za njih nikoli ne 

velja, 4 pa pomeni, da trditev zanje vedno velja; rezultat je vsota vseh 

vrednosti. Rezultati, višji od 11 točk, se smatra kot pokazatelj oviranosti zaradi 

glasovnih težav; 

- klinična ocena glasu: raziskovalec z ocenami od 0 do 3 vrednoti testirančev 

glas po GIRBAS lestvici (G=stopnja hripavosti, I=nestabilnost, R=hrapavost, 

B=zadihanost, A=šibkost glasu, S=stisnjenost). Ocena 0 pomeni, da glasovna 

značilnost ni prisotna, ocena 3 pa pomeni, da je značilnost močno prisotna; 

- stopnja hripavosti v glasu: raziskovalec z ocenami od 0 do 3 vrednoti stopnjo 

hripavosti v testirančevem glasu; 

- nestabilnost glasu: z ocenami od 0 do 3 je vrednotena nestabilnost v glasu 

testiranca; 

- hrapavost glasu: raziskovalec z ocenami od 0 do 3 vrednoti hrapavost glasu; 

- zadihanost glasu: raziskovalec z ocenami od 0 do 3 vrednoti zadihanost glasu; 

- šibkost glasu: raziskovalec z ocenami od 0 do 3 vrednoti šibkost testirančevega 

glasu; 
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- stisnjenost glasu: raziskovalec z ocenami od 0 do 3 vrednoti stisnjenost glasu; 

- glasnost govora: raziskovalec vrednoti glasnost govora testirancev, in sicer z 

ocenami 0 (primerna), 1 (pretih govor), 2 (preglasen govor); 

- višina glasu: raziskovalec z ocenami 0 (primerna višina), 1 (previsoka višina) in 

2 (prenizka višina glasu) vrednosti višino glasu testiranca; 

- maksimalni fonacijski čas vokala /i/: raziskovalec trikrat izmeri maksimalni čas 

foniranja vokala /i/ po maksimalnem vdihu in vpiše najboljši rezultat, izražen v 

sekundah; 

- razmerje s/z: maksimalni fonacijski čas glasu /s/: raziskovalec dvakrat izmeri 

maksimalni čas foniranja glasu /s/ po maksimalnem vdihu in vpiše najboljši 

rezultat, izražen v sekundah; maksimalni fonacijski čas glasu /z/: raziskovalec 

dvakrat izmeri maksimalni čas foniranja glasu /z/ po maksimalnem vdihu in 

vpiše najboljši rezultat, izražen v sekundah; 

 

5.4. Opis instrumentarija 

 

Podatki za raziskavo so bili zbrani s pomočjo prirejenega vprašalnika Voice Handicap 

Index-10 (VHI-10), ki so ga leta 2004 oblikovali avtorji z Oddelka za otolaringologijo 

na Univerzi v Pittsburghu v ZDA. Njihov namen je bil razviti skrajšano različico 

vprašalnika Voice Handicap Index (VHI), ki bi obdržal veljavnost. VHI-10 vsebuje 10 

bistvenih vprašanj iz originalnega vprašalnika VHI glede kvalitete glasu in je 

nezahteven za izpolnjevanje. Osebe obkrožijo, ali posamezna trditev velja za njih 

nikoli, skoraj nikoli, včasih, skoraj vedno ali vedno (vrednosti od 0 do 4) (Rosen, Lee, 

Osborne, Zullo in Murry, 2004). Prirejena verzija VHI-10 je bila povzeta po 

ameriškem zgledu iz slovenskega prevoda vprašalnika VHI, ki je bil tudi validiran 

(Arhar, 2012). Rezultati, višji od 11 točk, kažejo na prisotnost glasovnih motenj (Arffa, 

Krishna, Gartner-Schmidt, Rosen, 2011). 

 

Za ugotavljanje motenj požiranja je bil uporabljen prirejeni presejalni test Eating 

Assessment Tool-10 (EAT-10), ki je bil dopolnjen z vprašanjem o morebitni izgubi 

teže več kot 5 kg v zadnjih 2 mesecih. Rezultat originalnega vprašalnika EAT-10 več 

kot 3 točke pomenijo klinično možnost motenj požiranja (Belafsky, Mouadeb, Rees, 

Pryor, Postma, Allen, and Leonard, 2008). Odločili smo se, da za prirejeni vprašalnik 

(prirejeni EAT-10) ohranimo enako mejno vrednost, saj ta verzija še ni bila validirana 

v slovenskem prostoru in gre za njeno prvo pilotno poskusno uporabo pred validacijo. 

 

Vpliv bolezni dihalnega aparata, resonančnih, artikulacijskih, glasotvornih organov ter 

slušnega aparata na prisotnost glasovnih motenj je bil ugotovljen s pomočjo 

vprašalnika o prisotnosti teh bolezni, ki je bil sestavljen na podlagi študija strokovne 

literature. Vprašalnik vsebuje 7 vprašanj. Prvih 5 vprašanj se nanaša na bolezni 

posameznih organskih sistemov, ki sodelujejo pri tvorbi glasu (bolezni dihal, glasilk, 

nosne in ustne votline ter bolezni slušnega aparata) drugi dve vprašanji pa na 

jemanje zdravil ter posebej na težave z gastroezofagealnim refluksom, kar prav tako 

vpliva na kvaliteto glasu ter lahko povzroča težave pri požiranju. Odgovori so v obliki 

ocenjevalne lestvice od 0 do 3, pri čemer 0 pomeni, da težav ni, 1 pomeni majhne 

težave, 2 srednje velike težave, 3 pa hude težave. Pri vprašanju o jemanju zdravil je 
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obkroženo število tablet (0 ali od 0 do 10 ali več od 10), ki jih zaužije starostnik vsak 

dan. 

 

Subjektivno perceptivno je bila ocenjena kakovost glasu po priporočilih Evropskega 

laringološkega združenja (Dejonckere idr., 2001) s pomočjo GIRBAS lestvice. 

Stopnja hripavosti (G), nestabilnosti (I), hrapavosti (R), zadihanosti (B), šibkosti (A) in 

stisnjenosti (S) v glasu je določala štiristopenjska lestvica (0=ni prisotna, 1=malo 

prisotna, 2=zmerno prisotna, 3=močno prisotna). Ustreznost glasnosti in višine glasu 

glede na spol in konstitucijo je bila ocenjena kot primerna, pretiha ali preglasna (pri 

jakosti glasu) in kot primerna, previsoka ali prenizka (pri višini glasu).  

 

Za objektivno ocenjevanje kakovosti fonacije je bil pri vsakem posamezniku trikrat 

izmerjen maksimalni fonacijski čas (MPT) vokala /i/ na osebi čim bolj udobni višini in 

glasnosti po maksimalnem vdihu. Vrednosti MPT pri ženskah bi se morale gibati nad 

14 sekund, pri moških pa nad 18 sekund. Pred izvedbo so bila podana natančna 

navodila, postopek pa je bil tudi demonstriran (Prebil, 2016). Izmerjen je bil tudi čas 

fonacije zvenečega soglasnika /z/ ter nezvenečega soglasnika /s/ in izračunano 

razmerje med njima. 

 

5.5. Postopek pridobivanja podatkov 

 

V domu upokojencev je bil starostnikom ustno in pisno razložen potek raziskave. 

Izrečena je bila prošnja za sodelovanje, vključno z vpogledom v njihovo zdravstveno 

dokumentacijo o prisotnosti določenih bolezni. Po podpisu obveščenega pristanka so 

vse tri vprašalnike (prirejena vprašalnika VHI-10, EAT-10, vprašalnik o spremljajočih 

boleznih) izpolnjevali starostniki z raziskovalčevo pomočjo. Anamnestične odgovore 

iz vprašalnika o spremljajočih bolezni je pooblaščena oseba (zdravnica ali glavna 

medicinska sestra doma) preverila v zdravstveni dokumentaciji posameznega 

starostnika, prav tako je preštela, koliko različnih zdravil jemlje starostnik. Med 

pogovorom ob izpolnjevanju vprašalnika je raziskovalec ocenjeval starostnikov glas 

po vnaprej pripravljenem in prej opisanem protokolu. Po natančno podanih navodilih 

in demonstraciji je bil izmerjen maksimalni fonacijski čas vokala /i/ ter razmerje 

dolžine fonacije zvenečega soglasnika /z/ proti nezvenečemu soglasniku /s/. 

 

5.6. Postopek obdelave podatkov 

 

Analiza zbranih podatkov iz zgoraj omenjenih vprašalnikov je bila opravljena s 

pomočjo računalniškega programa za statistično obdelavo podatkov SPSS 21. 

Opravljena je bila opisna statistika spremenljivk, podatki so predstavljeni numerično 

in z grafi. 

 

Za primerjavo podskupin med seboj (starostniki z ali brez glasovnih težav) je bil  

uporabljen test hi-kvadrat, t-test oziroma v primeru nenormalne porazdelitve 

podatkov neparametrični Mann Whitneyev test. Korelacija med posameznimi podatki 

je bila ugotovljena s Spearmanovim in Pearsonovim koeficientom korelacije. 
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6. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 

6.1. REZULTATI OPISNE STATISTIKE ZA CELOTEN VZOREC 

 

6.1.1. GIRBAS lestvica 

 

V Tabeli 4 so predstavljene ocene, ki so jih starostniki dosegli pri subjektivnem 

perceptivnem ocenjevanju kakovosti glasu v vsakem posameznem parametru 

GIRBAS lestvice. Iz ocen je razvidno, da je pri hripavih osebah najpogosteje prisotna 

hrapavost glasu (ocena 0 se pojavi le desetkrat), najmanjkrat pa se pojavita 

stisnjenost in zadihanost glasu (ocena 0 se pri zadihanosti pojavi osemintridesetkrat, 

pri stisnjenosti pa enainštiridesetkrat).  

 

Tabela 4: Prikaz doseženih ocen za posamezne parametre GIRBAS lestvice pri starostnikih (N=50) 

Parameter Ocena 0 Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3 

G (stopnja hripavosti) 10 22 17 1 

I (nestabilnost) 30 9 10 1 

R (hrapavost) 10 22 17 1 

B (zadihanost) 38 9 3 0 

A (šibkost) 29 18 3 0 

S (stisnjenost) 41 3 5 1 

 

6.1.2. Ocena glasnosti 

 

Glasnost starostnikovega glasu je bila ocenjena kot primerna, pretiha ali preglasna. 

Štiriintrideset (68%) starostnikov je imelo primerno glasnost, dvanajst (24%) 

starostnikov je govorilo pretiho, štirje (8%) pa so govorili preglasno. Graf 1. 

 

Graf 1: Prikaz glasnosti po posameznih parametrih s tortnim diagramom 
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6.1.3. Ocena višine glasu 

 

Višina starostnikovega glasu je bila ocenjena kot primerna, previsoka ali prenizka. 

Enainštirideset (82%) starostnikov je imelo primerno višino glasu, šest (12%) 

starostnikov je govorilo previsoko,  trije (6%) pa prenizko. Odstopanja višine so se 

pojavila le pri ženskem spolu, od moških pa so imeli vsi višino glasu ocenjeno kot 

primerno. Graf 2. 

 
Graf 2: Prikaz višine glasu po posameznih parametrih s tortnim diagramom 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.1.4. Prisotnost glasovne motnje 

 

Za definiranje glasovnih motenj smo gledali vrednosti stopnje hripavosti (G) na 

GIRBAS lestvici ter kakršnakoli odstopanja v glasnosti in višini govora. Vrednosti, 

enake ali večje od 1, smo šteli za prisotnost glasovnih motenj. V Tabeli 5 je prikazano 

število starostnikov, pri katerih so se pojavila odstopanja pri posameznih parametrih, 

odločilnih za prisotnost glasovnih motenj. 

 

Tabela 5: Prikaz števila starostnikov po posameznih parametrih glasovnih motenj 

 Število Odstotek (%) 

Stopnja hripavosti (G) 1 ali več 40 80,0 

Odstopanja v glasnosti 16 32,0 

Odstopanja v višini 9 18,0 

 

Med 50 starostniki je imelo glasovne motnje (hripav glas ali/in neprimerno glasnost 

ali/in neprimerno višino glasu) 43 starostnikov (86%). 
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6.1.5. Maksimalni fonacijski čas 

 

Maksimalni fonacijski čas starostnikov se giblje v razponu od zelo patoloških do 

normalnih vrednosti. V Tabeli 6 so predstavljeni podatki o maksimalni in minimalni 

vrednosti, srednja vrednost ter standardni odklon.  

 

Tabela 6: Prikaz vrednosti maksimalnega fonacijskega časa vokala /i/ v sekundah 

Najnižja vrednost 3 

Najvišja vrednost 32 

Srednja vrednost 10,96 

Standardni odklon 7,14 

 

Srednja vrednost maksimalnega fonacijskega časa (MPT) znaša 10,96, kar pomeni, 

da je bila večina starostnikov zmožna fonirati glas /i/ približno 11 sekund, standardni 

odklon pa nakazuje na precejšnje razlike v času fonacije med posamezniki.  

 

V Tabelah 7 in 8 so prikazane vrednosti MPT, srednja vrednost ter standardni odklon 

po spolu. 
 

Tabela 7: Prikaz srednje vrednosti MPT po spolu 

Spol Število Srednja vrednost 
(s) 

Standardni odklon 
(s) 

Moški 17 13,47 8,47 

Ženski 33 9,67 6,09 

Skupaj 50 10,96 7,14 

 

Srednja vrednost maksimalnega fonacijskega časa pri moških znaša 13,47 sekund, 

pri ženskah pa 9,67 sekund. Pri obeh spolih je srednja vrednost patološka. 

 

Tabela 8: Prikaz doseženih vrednosti MPT po spolu 

 Spol Skupaj 

Moški Ženski 

Fonacijski čas 

(s) 

3 1 2 3 

4 0 4 4 

5 3 4 7 

6 0 1 1 

7 0 6 6 

8 2 2 4 

9 0 3 3 

10 2 0 2 

11 2 2 4 

12 0 1 1 

15 2 1 3 

16 0 2 2 

17 0 1 1 
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 Spol Skupaj 

Moški Ženski 

19 0 1 1 

20 2 1 3 

22 0 1 1 

24 1 0 1 

27 1 1 2 

32 1 0 1 

Skupaj 17 33 50 

 

V Tabeli 8 so predstavljene dosežene vrednosti MPT po spolu. Za moške se kot 

patološke štejejo vrednosti pod 18 sekund, za ženske pa pod 14 sekund. Dvanajst od 

sedemnajstih moških (70,59%) je doseglo vrednosti, nižje od 18 sekund, ter 

petindvajset žensk od 33 sodelujočih (75,75%) vrednosti manjše od 14 sekund.  

 

6.1.6. Razmerje s/z 

 

Dvakrat je bil izmerjen maksimalni čas tvorbe glasov /s/ ter /z/. Nato je bilo 

izračunano razmerje med njima, dosežen čas tvorbe glasu /s/ smo delili z doseženimi 

vrednostmi glasu /z/. Tabeli 9 in 10. 

 

Tabela 9: Prikaz vrednosti razmerja s/z 

Najnižja vrednost 0,4 

Najvišja vrednost 6,0 

Srednja vrednost 0,96 

Standardni odklon 0,78 

 

Najnižja vrednost razmerja s/z je 0,4, najvišja pa 6. Srednja vrednost znaša 0,96, kar 

šteje kot nepatološko, saj je razmerje manjše od 1,4. 

 
Tabela 10: Prikaz po posameznih vrednostih razmerja s/z  

 Število 

oseb 

Odstotek (%) 

Razmerje s/z 0,4 1 2,0 

0,5 5 10,0 

0,6 3 6,0 

0,7 8 16,0 

0,8 9 18,0 

0,9 2 4,0 

1,0 15 30,0 

1,1 1 2,0 

1,3 2 4,0 

1,4 1 2,0 

1,7 1 2,0 



32 
 

 Število 

oseb 

Odstotek (%) 

6,0 1 2,0 

Skupaj 49 98,0 

 Število 

oseb 

Odstotek (%) 

Manjkajoča vrednost 1 2,0 

Skupaj 50 100,0 

 

V Tabeli 10 so prikazane posamezne vrednosti razmerja s/z, ki so jih dosegli 

starostniki. Vrednosti, višje ali enake 1,4, se štejejo kot patološke. Le trije starostniki 

so dosegli patološke vrednosti razmerja s/z, ena izmed žensk pa tvorbe glasov /s/ in 

/z/ ni bila zmožna, torej so zajete vrednosti devetinštiridesetih od petdesetih 

starostnikov.  

 

6.1.7. Oviranost zaradi glasovnih motenj 

 

Starostniki so oviranost zaradi glasovnih motenj ocenjevali s pomočjo vprašalnika 

VHI-10, kjer so svojo oviranost pri desetih trditvah ocenjevali z ocenami od 0 do 4. 

Tabela 11. Rezultati, višji od 11 točk, kažejo na oviranost zaradi lastnega glasu.  

 

Tabela 11: Prikaz vrednosti za vprašalnik VHI-10 v skupini starostnikov (N=50) 

Najnižja vrednost 0 

Najvišja vrednost 9 

Srednja vrednost 1,52 

Standardni odklon 2,18 

 

Najnižja vrednost vprašalnika VHI-10 znaša 0 točk, najvišja pa 9 točk. Srednja 

vrednost znaša 1,52, kar pomeni, da se starostniki ne čutijo ovirane zaradi svojega 

glasu, saj je vrednost manjša od 10 točk. 

 

Tabela 12 prikazuje število starostnikov, ki so dosegli posamezne rezultate na 

vprašalniku VHI-10. Več kot polovica (52%) je doseglo rezultat 0 točk, le eden (2%) 

izmed starostnikov pa je dosegel 9 točk. Nihče ni dosegel rezultata, višjega od 11 

točk, ki bi kazal na oviranost zaradi glasu.  

 

Tabela 12: Prikaz števila starostnikov po doseženih rezultatih vprašalnika VHI-10 

 Število Odstotek (%) 

Vrednosti VHI-10 0 26 52,0 

1 4 8,0 

2 9 18,0 

3 4 8,0 

4 2 4,0 

5 1 2,0 
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 Število Odstotek (%) 

6 1 2,0 

7 2 4,0 

9 1 2,0 

Skupaj 50 100,0 

 

6.1.8. Prisotnost motenj požiranja 

 

Ugotavljanje prisotnosti motenj požiranja je bilo izvedeno s pomočjo prirejenega 

vprašalnika EAT-10, pri katerih so starostniki ocenjevali navedene trditve z ocenami 

od 0 do 4. Rezultati višji od 3 točk v originalnem EAT-10 nakazujejo možnost  motenj 

požiranja. Za resnejše motnje požiranja se štejejo rezultati, višji od 20 točk. Rezultati 

skupine 50 starostnikov so prikazani v Tabeli 13. 

 

Tabela 13: Prikaz vrednosti vprašalnika EAT-10 v skupini starostnikov (N=50) 

Najnižja vrednost 0 

Najvišja vrednost 40 

Srednja vrednost 1,58 

Standardni odklon 5,72 

 

Velik standardni odklon v primerjavi s srednjo vrednostjo kaže na veliko razpršenost 

rezultatov. 

Število starostnikov, ki so dosegli posamezen rezultat na vprašalniku EAT-10, je 

prikazano v Tabeli 14. 

 

Tabela 14: Prikaz števila starostnikov po doseženih rezultatih na vprašalniku EAT-10  

 Število Odstotek (%) 

Vrednosti EAT-10 0 34 68,0 

1 3 6,0 

2 6 12,0 

3 2 4,0 

4 2 4,0 

5 2 4,0 

40 1 2,0 

Skupaj 50 100,0 

 

Štiriintrideset (68%) starostnikov je doseglo rezultat 0 točk, kar pomeni da ne 

zaznavajo nikakršnih težav s požiranjem. Pet starostnikov (10%) je imelo rezultat, 

višji od 3 točk, kar nakazuje na možno prisotnost motenj požiranja. Le eden izmed 

starostnikov je dosegel več kot 20 točk, in sicer 40 točk, kar kaže na resne motnje 

požiranja.   

 

V Tabeli 15 je prikazano, koliko starostnikov je v zadnjih dveh mesecih izgubilo 5 

kilogramov ali več. Le eden izmed njih je izgubil tolikšno težo, vendar glede na 
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podatke iz medicinske dokumentacije velika izguba teže ni bila posledica motenj 

požiranja.   

 
Tabela 15: Prikaz števila starostnikov, ki so shujšali za 5 kilogramov ali več 

 Število Odstotek (%) 

Izguba teže 5 kg ali več 1 2,0 

Brez izgube teže 49 98,0 

Skupaj 50 100,0 

 

6.1.9. Prisotnost bolezni organskih sistemov 

 

Starostniki so ocenjevali resnost težav z dihali, gastroezofagealnim refluksom (GER), 

glasilkami, ustno votlino, nevrološkimi boleznimi ter s sluhom. Posamezne trditve so 

lahko ocenili z ocenami od 0 (nimam težav) do 3 (imam zelo hude težave). Skupaj s 

pooblaščeno osebo v ustanovi smo iz medicinske dokumentacije preverili pravilnost 

njihovih ocen ter prisotnost bolezni posameznih organskih sistemov. Ocene, višje ali 

enake 2, smo šteli kot pomembno prisotnost bolezni. Tabela 16. 

 

Tabela 16: Pogostnost in stopnja težav pri posameznih boleznih organskih sistemov v skupini 

starostnikov (N=50) 

Organski sistem Ocena 0 Ocena 1 Ocena 2 Ocena 3 

Dihala 38 1 7 4 

Gastroezofagealni refluks  35 9 4 2 

Bolezni glasilk 50 0 0 0 

Ustna votlina 40 4 3 3 

Nevrološke bolezni 33 9 5 3 

Sluh 26 8 11 5 

 

V Tabeli 17 je prikazano število starostnikov glede na to, bolezni koliko organskih 

sistemov je pri njih prisotnih. Več kot dve petini starostnikov nima nobene bolezni 

organskih sistemov, ki sodelujejo pri tvorbi in oblikovanju glasu in govora.  

 

Tabela 17: Prikaz števila starostnikov glede na število bolezni organskih sistemov (N=50) 

Število bolezensko prizadetih 
organskih sistemov 

Število Odstotek (%) 

Ni bolezni 22 44,0 

En organski sistem 15 30,0 

Dva organska sistema 10 20,0 

Trije organski sistemi 3 6,0 

Štirje organski sistemi 1 2,0 

 

6.1.10. Jemanje zdravil 

 

Starostniki so bili vprašani tudi po številu zaužitih tablet na dan. Število zaužitih 

zdravil je bilo razdeljeno v tri skupine, in sicer 0 tablet na dan, od 1 do 10 tablet ter 

več kot 10 tablet dnevno. Rezultati so predstavljeni v Tabeli 18. 
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Tabela 18: Prikaz števila posameznikov glede na število zaužitih zdravil na dan 

 Število Odstotek (%) 

0 tablet  3 6,0 

od 1 do 10 tablet 38 76,0 

nad 10 tablet 9 18,0 

Skupaj 50 100,0 

 

Trije od petdesetih starostnikov ne jemljejo zdravil, osemintrideset starostnikov 

zaužije do 10 tablet dnevno, devet starostnikov pa zaužije več kot 10 tablet na dan. 

 

 

6.2. REZULTATI PRIMERJAVE MED STAROSTNIKI Z GLASOVNIMI MOTNJAMI 

IN STAROSTNIKI BREZ GLASOVNIH MOTENJ  

 

6.2.1. Rezultati primerjave med skupinama glede na starost 

 

Za primerjavo starostnikov po starosti in prisotnosti glasovnih motenj smo glede na 

dobljene srednje vrednosti in vrednosti standardnega odklona uporabili t-test. Tabela 

19. 

 

Tabela 19: Prikaz srednje vrednosti in standardnega odklona starosti 

Glasovne motnje Število Srednja vrednost Standardni odklon 

Brez 7 79,43 6,45 

Prisotne 43 83,19 7,02 

Skupaj 50 82,66 7,01 

 
Srednja vrednost starosti pri starostnikih brez glasovnih motenj je 79,43 let, pri 
starostnikih z glasovnimi motnjami pa 83,19 let. 
 
Skupini starostnikov z glasovnimi motnjami (N=43) in starostnikov brez glasovnih 
motenj (N=7) se po starosti nista pomembno razlikovali. Tabela 20. 
 
Tabela 20: Primerjava po starosti in prisotnosti glasovnih motenj s t-testom 

 Levenejev preizkus T-test  

F Sig. t Sig. (2-tailed) 

Kakovost Homogenost varianc 

sprejeta 

6,847 0,012 1,437 0,157 

Homogenost varianc 

ni sprejeta 

  1,141 0,275 

 

6.2.2. Rezultati primerjave med skupinama glede na spol 

 

Skupini starostnikov z glasovnimi motnjami (N=43) in starostnikov brez glasovnih 

motenj (N=7) se po spolu nista pomembno razlikovali med seboj. Tabeli 21 in 22. 
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Tabela 21: Primerjava starostnikov z glasovnimi motnjami (N=43) in starostnikov brez glasovnih 

motenj (N=7) glede spola  

 Glasovne motnje Skupaj 

Brez Prisotne 

Spol Moški 3 14 17 

Ženski 4 29 33 

Skupaj 7 43 50 

 

Od sedemnajstih moških so trije brez glasovnih motenj, štirinajst pa jih ima prisotne 
glasovne motnje. Štiri ženske nimajo glasovnih motenj, devetindvajset žensk od 
skupno triintrideset pa glasovno motnjo ima. 
 
Tabela 22: Hi-kvadrat test med spoloma in prisotnostjo glasovnih motenj 

 Vrednost df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 0,285a 1 0,594 

Continuity Correctionb 0,011 1 0,918 

Likelihood Ratio 0,276 1 0,599 

Linear-by-Linear Association 0,279 1 0,597 
 
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 2,38. 
b. Computed only for a 2x2 table 

 

Hi-kvadrat test med spoloma in prisotnostjo glasovnih motenj ni pokazal statistično 

pomembnih razlik (p=0,594). 

 

6.2.3. Rezultati primerjave med skupinama glede na maksimalni fonacijski čas (MPT) 

 

Skupini starostnikov z glasovnimi motnjami (N=43) in starostnikov brez glasovnih 

motenj (N=7) se po dolžini MPT nista pomembno razlikovali med seboj. Tabeli 23 in 

24. 

 

Tabela 23: Primerjava fonacijskega časa glede na prisotnost glasovnih motenj 

Glasovne motnje Število Srednja vrednost Standardni odklon 

Brez 7 9,57 6,00 

Prisotne 43 11,19 7,34 

Skupaj 50 10,96 7,14 

 

Srednja vrednost MPT pri starostnikih brez glasovne motnje znaša 9,57, pri 

starostnikih z glasovno motnjo pa 11,19. Med skupinama ni bistvene razlike. 

 

Tabela 24: Neparametrični Mann Whitney U test med MPT in prisotnostjo glasovnih motenj 

 MPT 

Mann-Whitney U 131,500 

Wilcoxon W 159,500 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,594 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 0,603 



37 
 

Mann-Whitney U test ni pokazal statistično pomembnih razlik (p=0,594). 

 

6.2.4. Rezultati primerjave med skupinama glede na razmerje s/z 

 

V Tabeli 25 je prikazano število patoloških in normalnih razmerij glede na prisotnost 
glasovnih motenj. Le pri dveh starostnikih se pojavlja patološka vrednost razmerja 
s/z. Oba starostnika imata prisotne glasovne motnje.  
 
Tabela 25: Prikaz števila patoloških in nepatoloških razmerij s/z glede na prisotnost glasovnih motenj 

 

 
6.2.5. Rezultati primerjave med skupinama glede na oviranost zaradi glasovnih 

motenj (VHI-10) 

 
Sedem starostnikov nima prisotnih glasovnih motenj, pri triinštiridesetih starostnikih 

pa so glasovne motnje prisotne. Nihče ni dosegel rezultata nad 11 točk, kar pomeni, 

da se nihče od starostnikov ne počuti oviranega zaradi svojega glasu, čeprav imajo 

po perceptivni oceni raziskovalke glasovne motnje. Za primerjavo rezultata VHI-10 

oseb z glasovno motnjo ter oseb brez glasovne motnje smo naredili neparametrični 

Mann Whitney U test. Tabeli 26 in 27. 

 

Tabela 26: Primerjava rezultatov vprašalnika VHI-10 glede na prisotnost glasovnih motenj 

Glasovne motnje Število Srednja vrednost Standardni odklon 

Brez 7 0,86 1,07 

Prisotne 43 1,63 2,30 

Skupaj 50 1,52 2,18 

 

Srednja vrednost vprašalnika VHI-10 pri starostnikih brez glasovnih motenj znaša 
0,86, pri starostnikih s prisotnimi glasovnimi motnjami pa 1,63. 
 
Tabela 27: Primerjava rezultatov vprašalnika VHI-10 med skupino starostnikov z glasovnimi motnjami 

(N=43) in brez glasovnih motenj (N=7) 

 VHI-10 

Mann-Whitney U 139,500 

Wilcoxon W 167,500 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,739 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 0,763b 

 

Test ni pokazal statistično pomembnih razlik med skupinama (p = 0,739). 

 Glasovne motnje Skupaj 

Brez Prisotne 

Nepatološko 

 

Število 7 41 48 

Odstotek (%) 14,0% 82,0% 96,0% 

Patološko Število 0 2 2 

Odstotek (%) 0,0% 4,0% 4,0% 

Skupaj Število 7 43 50 

Odstotek (%)  14,0% 86,0% 100,0% 
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6.2.6. Primerjava med skupinama glede na prisotnost motenj požiranja 

 
Za primerjavo rezultatov prirejenega vprašalnika EAT-10 med skupinama 

starostnikov z glasovnimi motnjami in tistimi brez njih smo uporabili neparametrični 

Mann Whitney U test. Statistično pomembnih razlik nismo našli. Tabeli 28 in 29. 

 

Tabela 28: Primerjava rezultatov prirejenega EAT-10 glede na prisotnost glasovnih motenj 

Glasovne motnje Število Srednja vrednost Standardni odklon 

Brez 7 0,57 0,98 

Prisotne 43 1,74 6,15 

Skupaj 50 1,58 5,72 

 

Srednja vrednost vprašalnika EAT-10 pri starostnikih brez glasovnih motenj znaša 

0,57, pri starostnikih brez glasovnih motenj pa 1,74. Obe srednji vrednosti sta 

nepatološki. 

 

Tabela 29: Primerjava rezultatov prirejenega EAT-10 med skupinama starostnikov z glasovnimi 

težavami (N=43) ter brez glasovni težav (N=7). 

 EAT10 

Mann-Whitney U 140,500 

Wilcoxon W 168,500 

Asymp. Sig. (2-tailed) 0,735 

Exact Sig. [2*(1-tailed Sig.)] 0,784b 
 

a. Grouping Variable: Kakovost 

b. Not corrected for ties. 
 

Mann-Whitney U test ni pokazal statistično pomembnih razlik med skupinama 

(p=0,735). 

 

V Tabeli 30 je prikazano število starostnikov z glasovnimi motnjami in brez njih glede 

na rezultate prirejenega vprašalnika EAT-10. Pet starostnikov je doseglo patološke 

vrednosti rezultata, ki postavljajo sum na motnje požiranja (nad 3). Pri vseh petih so 

prisotne tudi glasovne motnje. Statistično pomembnih razlik med skupinama nismo 

našli. Tabeli 30 in 31. 

 

Tabela 30: Prikaz rezultatov prirejenega vprašalnika EAT-10 v skupini z glasovnimi motnjami in 

skupini brez njih glede na patološki (3 in več) in še normalen rezultat (manjši od 3)  

Rezultat prirejenega EAT-10 Glasovne motnje Skupaj 

Brez Prisotne 

manjši od 3 

 

Število 7 38 45 

Odstotek (%)  14,0% 76,0% 90,0% 

3 in več Število 0 5 5 

Odstotek (%)  0,0% 10,0% 10,0% 

Skupaj Število 7 43 50 

Odstotek (%)  14,0% 86,0% 100,0% 
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Tabela 31: Hi-kvadrat test med skupino z glasovnimi motnjami in skupino brez njih glede na patološki 

in še normalen rezultat prirejenega vprašalnika EAT-10 

 Vrednost df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 0,904a 1 0,342 

Continuity Correctionb 0,074 1 0,786 

Likelihood Ratio 1,596 1 0,206 

Linear-by-Linear Association 0,886 1 0,346 

 
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,70. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

Hi-kvadrat test med skupinama ni pokazal statistično pomembnih razlik (p=0,342). 

 

6.2.7. Primerjava med skupinama glede na število bolezni 

 

V Tabeli 32 so prikazani rezultati glede na število bolezni organskih sistemov  v 

skupini starostnikov z glasovnimi motnjami in skupino brez glasovnih motenj. Le dva 

starostnika nimata ne glasovnih motenj ne bolezni organskih sistemov, ki lahko 

vplivajo na glas. Dvajset starostnikov pa ima prisotne glasovne motnje, vendar nima 

nobenih bolezni organskih sistemov. Pet starostnikov ima prisotno bolezen enega 

organskega sistema in nimajo glasovnih motenj. Ostali imajo glasovne motnje in 

bolezen vsaj enega organskega sistema.  

 

Tabela 32: Prikaz števila bolezni organskih sistemov v skupini starostnikov z glasovnimi motnjami in 

skupini brez motenj 

 Glasovne motnje Skupaj 

Brez Prisotne 

0 

 

Število 2 20 22 

Odstotek (%) 4,0% 40,0% 44,0% 

1 

 

Število 5 9 14 

Odstotek (%) 10,0% 18,0% 28,0% 

2 

 

Število 0 10 10 

Odstotek (%) 0,0% 20,0% 20,0% 

3 

 

Število 0 3 3 

Odstotek (%) 0,0% 6,0% 6,0% 

4 Število 0 1 1 

Odstotek (%) 0,0% 2,0% 2,0% 

Skupaj Število 7 43 50 

Odstotek (%) 14,0% 86,0% 100,0% 

 

Glede na število organskih sistemov, ki povzročajo bolezenske težave, se skupini  

starostnikov z glasovnimi motnjami in starostnikov brez glasovnih motenj nista 

razlikovali med seboj (p=0,084). Tabela 33. 
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Tabela 33: Hi-kvadrat test med številom bolezni organskih sistemov ter prisotnostjo glasovnih motenj 

 Vrednost df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 8,202a 4 0,084 

Likelihood Ratio 8,843 4 0,065 

Linear-by-Linear Association 0,385 1 0,535 

 
a. 7 cells (70,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is ,14. 

 

6.2.8. Primerjava med skupinama glede na gastroezofagealni refluks (GER) 

 

Tabela 34 prikazuje rezultate vprašanja o težavah z GER v skupini starostnikov z 

glasovnimi motnjami in skupini brez glasovnih motenj. Statistično pomembnih razlik 

med skupinama nismo našli, če smo ugotavljali samo prisotnost ali odsotnost težav z 

gastroezofagealnim refluksom (p=0,328).  

 

Tabela 34: Prikaz vrednosti GER ter prisotnosti glasovnih motenj 

 Glasovne motnje Skupaj 

Brez Prisotne 

Ni težav 

 

Število 6 29 35 

Odstotek (%) 12,0% 58,0% 70,0% 

Male težave 

 

Število 1 8 9 

Odstotek (%) 2,0% 16,0% 18,0% 

Srednje težave 

 

Število 0 4 4 

Odstotek (%) 0,0% 8,0% 8,0% 

Hude težave Število 0 2 2 

Odstotek (%) 0,0% 4,0% 4,0% 

Skupaj Število 7 43 50 

Odstotek (%) 14,0% 86,0% 100,0% 

 

6.2.9. Primerjava med skupinama glede na nevrološke bolezni 

 

V Tabeli 35 so predstavljeni rezultati glede na prisotnost nevroloških bolezni in 

glasovnih motenj pri starostnikih. Osem starostnikov ima težave zaradi nevroloških 

bolezni. Sedem od njih ima hkrati tudi glasovne motnje.  

 

Tabela 35: Prikaz prisotnosti nevroloških bolezni ter glasovnih motenj 

 Glasovne motnje Skupaj 

Brez Prisotne 

Brez nevroloških bolezni Število 6 36 42 

Odstotek (%) 12,0% 72,0% 84,0% 

Prisotne nevrološke bolezni Število 1 7 8 

Odstotek (%) 2,0% 14,0% 16,0% 

Skupaj Število 7 43 50 

Odstotek (%) 14,0% 86,0% 100,0% 
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Pri primerjavi skupine starostnikov z glasovnimi težavami in skupino brez glasovnih 

težav nismo našli pomembne razlike glede sočasne prisotnosti nevroloških bolezni 

(p=0,894). Tabela 36. 

 

Tabela 36: Hi-kvadrat test med prisotnostjo nevroloških bolezni ter glasovnih motenj 

 Vrednost df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square ,018a 1 0,894 

Continuity Correctionb ,000 1 1,000 

Likelihood Ratio ,018 1 0,893 

Linear-by-Linear Association ,017 1 0,895 
 

a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,12. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

 

6.3. REZULTATI POVEZANOSTI GLASOVNIH MOTENJ IN MOTENJ POŽIRANJA 

 

6.3.1. Povezanost glede na starost in glasovne motnje 

 

Za primerjavo med starostjo in prisotnostjo glasovnih motenj smo glede na dobljene 

vrednosti standardnega odklona uporabili t-test. Tabela 37. 

 

Tabela 37: Primerjava med starostjo in prisotnostjo glasovnih motenj  

Glasovne motnje Število Srednja vrednost Standardni odklon 

Brez 7 79,43 6,45 

Prisotne 43 83,19 7,02 

Skupaj 50 82,66 7,01 

 

Skupina starostnikov z glasovnimi motnjami in skupina brez glasovnih motenj se 

nista statistično pomembno ločili med seboj glede na starost (p = 0,191). Tabela 38. 

 

Tabela 38: T-test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med starostjo in glasovnimi motnjami 

 Levenejev preizkus T-test  

F Sig. (α) t Sig. (2-tailed) 

Starost Homogenost varianc 

sprejeta 

0,085 0,772 -1,326 0,191 

Homogenost varianc 

ni sprejeta 

  -1,411 0,194 

 
Nato smo starostnike razdelili v dve starostni skupini, in sicer v prvi skupini so bili 
starejši od 75 let (39 oseb), v drugi skupini pa starostniki med 65 in 75 letom (11 
oseb). Štirje starostniki, starejši od 75 let, nimajo glasovnih motenj, petintrideset pa 
jih ima glasovne motnje. Izmed starostnikov v razponu od 65 do 75 let so trije brez 
glasovnih motenj ter osem z glasovnimi motnjami. Tabela 39. 
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Tabela 39: Prikaz starostnih skupin in prisotnosti glasovnih motenj 

 Glasovne motnje Skupaj 

Brez Prisotne 

nad 75 let 

 

Število 4 35 39 

Odstotek (%) 8,0% 70,0% 78,0% 

od 65 do 75 let Število 3 8 11 

Odstotek (%) 6,0% 16,0% 22,0% 

Skupaj Število 7 43 50 

Odstotek (%) 14,0% 86,0% 100,0% 

 

Pri primerjavi skupine starostnikov med 65 in 75 letom starosti ter skupine 
starostnikov nad 75 let nismo našli pomembne razlike glede prisotnosti glasovnih 
motenj (p = 0,151). Tabela 40. 
 
Tabela 40: Hi-kvadrat test med starostnima skupinama in prisotnostjo glasovnih motenj 

 Vrednost df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 2,063a 1 0,151 

Continuity Correctionb 0,892 1 0,345 

Likelihood Ratio 1,812 1 0,178 

Linear-by-Linear Association 2,022 1 0,155 

 
a. 1 cells (25,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,54. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

6.3.2. Povezanost glede na starost in motnje požiranja 

 

Za primerjavo med starostjo in prisotnostjo motenj požiranja smo glede na dobljene 
vrednosti standardnega odklona uporabili t-test. Srednja vrednost starosti 
petinštiridesetih starostnikov brez motenj požiranja je 82,36 let. Pri petih starostnikih 
je prisoten sum na motnje požiranja. Srednja vrednost starosti je 85,40 let. Tabela 
41. 
 
Tabela 41: Primerjava rezultatov prirejenega vprašalnika EAT-10 glede na starost 

Motnje požiranja Število Srednja vrednost Standardni odklon 

Brez 45 82,36 7,08 

Prisotne 5 85,40 6,27 

Skupaj 50 82,66 7,01 

 
Skupina starostnikov s sumom na motnje požiranja in skupina brez motenj požiranja 

se nista statistično pomembno ločili med seboj glede na starost (p = 0,362). Tabela 

42. 
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Tabela 42: T-test za ugotavljanje statistično pomembnih razlik med starostjo in motnjami požiranja 

 Levenejev preizkus T-test 

F Sig. (α) t Sig. (2-tailed) 

Starost Homogenost varianc 
sprejeta 

0,474 0,494 - 0,736 0,362 

Homogenost varianc 
ni sprejeta 

  - 1,016 0,354 

 
Nato smo starostnike razdelili v dve starostni skupini, in sicer v prvi skupini so bili 
starejši od 75 let (39 oseb), v drugi skupini pa starostniki med 65 in 75 leti (11 oseb). 
Štiriintrideset starostnikov, starejših od 75 let, nima prisotnih motenj požiranja, pet 
starostnikov pa je doseglo patološki rezultat. V starostni skupini od 65 do 75 let nihče 
nima motenj požiranja. Tabela 43. 
 
Tabela 43: Prikaz starostnih skupin in prisotnosti motenj požiranja 

 Motnje požiranja Skupaj 

Nepatološke Patološke 

nad 75 let 

 

Število 34 5 39 

Odstotek (%) 68,0% 10,0% 78,0% 

od 65 do 75 let Število 11 0 11 

Odstotek (%) 22,0% 0,0% 22,0% 

Skupaj Število 45 5 50 

Odstotek (%) 90,0% 10,0% 100,0% 

 
Pri primerjavi skupine starostnikov med 65 in 75 letom starosti ter skupine 
starostnikov nad 75 let nismo našli pomembne razlike glede prisotnosti motenj 
požiranja (p = 0,211). Tabela 44. 
 

Tabela 44: Hi-kvadrat test med starostnima skupinama in prisotnostjo motenj požiranja 

 Vrednost df Asymp. Sig. (2-sided) 

Pearson Chi-Square 1,567a 1 0,211 

Continuity Correctionb 0,466 1 0,495 

Likelihood Ratio 2,637 1 0,104 

Linear-by-Linear Association 1,536 1 0,215 
a. 2 cells (50,0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1,10. 

b. Computed only for a 2x2 table 

 

6.3.3. Povezanost glede na starost in oviranost zaradi glasu 

 

Tabela 45: Pearsonov koeficient korelacije med starostjo in oviranostjo zaradi glasu 

 

 

 

 

 

 

 

 VHI10 starost 

VHI10 Pearsonov koeficient 1 0,076 

Število 50 50 

Starost Pearsonov koeficient 0,076 1 

Število 50 50 
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Povezanost med starostjo in oviranostjo zaradi glasu je pozitivna, vendar glede na 
vrednosti Pearsonovega koeficienta zgolj naključna (0,076), saj se nahaja v intervalu 
od 0,00 do 0,20.  
 

 

6.4. PREVERJANJE HIPOTEZ 

 
Hipoteza 1: Glasovne motnje (odstopanja v kakovosti, glasnosti in višini glasu) 
se pojavljajo pri več kot četrtini starostnikov v domski oskrbi. 
 
Skušali smo ugotoviti pogostnost pojavljanja glasovnih motenj pri starostnikih v 
domski oskrbi. V skupini 50 starostnikov smo po perceptivni oceni kakovosti glasu, 
primernosti glasnosti in višine glasu glede na spol ugotovili, da je bila samo sedmina 
starostnikov brez težav s kakovostjo, višino ali glasnostjo glasu. 
 

Hipotezo 1 lahko potrdimo, saj glede na preučevani vzorec velja, da se glasovne 
motnje pojavljajo pri več kot četrtini starostnikov v domski oskrbi.  
 

 
Hipoteza 2: Manj kot dve tretjini starostnikov z glasovnimi težavami te težave 
doživljajo kot oviro. 
 
Z vprašalnikom VHI-10 smo poskušali ugotoviti, kakšno je zavedanje starostnikov o 
svojem glasu in koliko se zaradi lastnega glasu počutijo ovirane. Rezultati, manjši od 
11 točk, kažejo, da se testirani ne čutijo ovirane zaradi glasovnih motenj. Nihče od 
testiranih starostnikov ni dosegel 11 točk. Tako je triinštirideset od petdesetih 
starostnikov imelo glasovne težave, vendar jih nihče med njimi ni dojemal kot 
oviranost. 
 
Raziskovalno hipotezo, ki pravi, da manj kot tretjina starostnikov svoje glasovne 
težave dojema kot oviro, potrdimo. 
 
 
Hipoteza 3: Večina starostnikov v domski oskrbi ima vsaj tri bolezni organskih 

sistemov, ki sodelujejo pri tvorbi in oblikovanju glasu. 

 

Skušali smo ugotoviti, kako pogosto so pri starostnikih v domski oskrbi prisotne 
bolezni organskih sistemov, ki vplivajo oziroma sodelujejo pri oblikovanju glasu in 
govora. Prisotnost bolezni vsaj treh organskih sistemov, ki sodelujejo pri tvorbi in 
oblikovanju  glasu in govora, se pojavlja le pri štirih (8%) starostnikih. Ti so svoje 
bolezenske težave ocenili z najmanj 2 (zmerno izražene težave).  
Zaradi dobljenih rezultatov raziskovalno hipotezo ovržemo.  

 
 
Hipoteza 4: Pri starostnikih z resnejšimi motnjami požiranja se pojavljajo 

glasovne motnje pogosteje kot pri starostnikih brez pomembnejših motenj 

požiranja. 
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Skušali smo ugotoviti, ali obstaja povezava med motnjami požiranja in glasovnimi 
motnjami. Sum na motnje požiranja se pojavi, če testirana oseba na vprašalniku 
EAT-10 doseže 3 točke ali več, resne motnje požiranja pa so povezane z zbranimi 20 
točkami. Za prirejeni vprašalnik, ki smo ga pilotno preizkusili na skupini starostnikov, 
smo ohranili enaki mejni vrednosti. Več kot 3 točke je zbralo 5 starostnikov, več kot 
20 točk pa samo eden. Moški, ki je zbral 40 točk na prirejenem vprašalniku EAT-10, 
je imel le majhne težave s hripavostjo in hrapavostjo glasu (G in R na GIRBAS 
lestvici sta bila ocenjena z 1 točko). Izmed ostalih štirih, ki so dosegli rezultat višji od 
3 točk, so trije za hripavost in hrapavost glasu dobili oceno 2 (zmerno prisotno), eden 
pa oceno 1 (malo prisotno). Vsi od naštetih so imeli pretih glas.  
 
Glede na dobljene rezultate raziskovalno hipotezo ovržemo. 
 
 
Hipoteza 5: Nevrološke bolezni so pogosteje prisotne pri starostnikih z 
glasovnimi motnjami kot pri starostnikih brez glasovnih motenj. 
 
Med skupino starostnikov z glasovnimi motnjami in skupino starostnikov brez 
glasovnih motenj nismo našli statistično pomembnih razlik, zato hipotezo zavrnemo. 
 
 

Hipoteza 6: Višja starost je povezana s pogostejšimi glasovnimi motnjami in 

motnjami požiranja. 

 

Med skupinama s prisotnimi glasovnimi motnjami in brez glasovnih motenj ni 
statistično pomembne povezave s starostjo, prav tako ni statistično pomembne 
povezave med starostjo in pogostnostjo motenj požiranja. Zaradi dobljenih rezultatov 
raziskovalno hipotezo ovržemo. 
 
 

Hipoteza 7: Višja starost je povezana z večjo oviranostjo zaradi glasu. 

 

Skušali smo ugotoviti, ali je višja starost povezana z večjo oviranostjo zaradi 

glasovnih motenj. Uporabili smo rezultate vprašalnika VHI-10, kjer so starostniki sami 

vrednotili svoj glas in doživljanje glasu. Za iskanje povezave smo izračunali 

Pearsonov korelacijski koeficient. Glede na dobljene rezultate raziskovalno hipotezo 

ovržemo. 
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7. DISKUSIJA 
 

7.1. Prevalenca glasovnih motenj 

 
Odstotek glasovnih motenj v naši raziskavi je sicer višji v primerjavi z raziskavami, 
kjer se pogostnost pri osebah, starejših od 65 let giblje od 12% do 35% (Davids, 
Klein, Johns, 2012), vendar dobljenih rezultatov v naši raziskavi zaradi majhnosti 
vzorca ne moremo posplošiti na celotno populacijo. V eni od raziskav se pogostnost 
giblje v razponu od 4.8% do 29.1% (de Araújo Pernambuco, Espelt, Mendes Balata, 
de Lima, 2015) kar je glede na našo raziskavo razmeroma malo, če upoštevamo 
dejstvo, da so vključili vse osebe, starejše od 60 let, v naši raziskavi pa smo kot 
starostnike upoštevali le osebe, stare 65 let in več. Prav tako se naš odstotek oseb z 
glasovnimi motnjami razlikuje od ostalih, saj so iz raziskave izključili posameznike, pri 
katerih so glasovne motnje morda prisotne, vendar se zaradi njih ne počutijo ovirani. 
V naši raziskavi smo poleg vprašalnika VHI-10 za ugotavljanje oviranosti zaradi 
glasovnih motenj, ki ga samostojno izpolni vsak posameznik, upoštevali tudi 
logopedsko oceno glasu s pomočjo GIRBAS lestvice, ocene glasnosti in višine, 
merjenja maksimalnega fonacijskega časa vokala /i/ ter razmerja tvorbe glasov /s/ in 
/z/.  
Tretji razlog za razlike v prevalenci glasovnih motenj med starostniki je morda v 

zdravstvenem stanju posameznika. V našo raziskavo so bili vključeni le starostniki iz 

domske oskrbe, kar pomeni, da jim mentalno ali zdravstveno stanje ne dopušča 

samostojnega življenja, zato je pri njih stopnja hripavosti lahko višja.  

 

7.2. Značilnosti glasovnih motenj 

 

Večina starostnikov z glasovnimi motnjami je najvišje rezultate dosegla na stopnji 

hripavosti ter hrapavosti glasu, kjer jih je le deset doseglo oceno 0 (ni težav). 

Nasprotno z našimi pričakovanji pa se je relativno malo težav pojavljalo z 

zadihanostjo, stisnjenostjo in šibkostjo glasu. Glede na upoštevanje značilnosti 

starajočega glasu, kot so atrofija vokalnih mišic, starostne spremembe na glasilkah in 

togost grlne strukture zaradi zakostenevanja hrustancev, bi morali biti po naših 

pričakovanjih rezultati teh ocenjevanih parametrov višji.  

 

Prav tako ocena glasnosti ni bila v skladu z našimi pričakovanji, saj se pri 

štiriintridesetih starostnikih niso pojavila odstopanja. Prsni koš s starostjo postaja bolj 

tog, delovanje respiratornih mišic oslabi, pljučno tkivo pa je čedalje manj elastično, 

kar povzroča slabšo kontrolo zračnega toka in posledično spremembe glasnosti ter 

višine. Glasnost se zmanjša tudi zaradi nepopolne addukcije glasilk, ki jo povzroči 

starostno zakostenevanje grlnih hrustancev in spremmebe v sklepih med njimi.   

 

Odstopanja v višini glasu so se v naši raziskavi pojavila le pri ženskah, in sicer se je 

šestim glas zvišal, trem pa znižal. Zaradi zmanjšanja mišične mase grlnih mišic, 

stanjšanja glasilk ter nepopolne addukcije glasilk se glas zviša, zlasti pri moških, saj 

se glasilke stanjšajo. Glede na podatke smo pričakovali, da se bodo spremembe v 

višini glasu pojavile tudi pri moških.  
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7.3. Maksimalni fonacijski čas (MPT) 

 

Zaradi slabših pljučnih zmogljivosti, oslabljenega delovanja ekspiratornih mišic, 

togosti prsnega koša ter neenakomernega nihanja glasilk je pričakovati precej kratek 

maksimalni fonacijski čas pri starostnikih. V naši raziskavi je bila srednja vrednost 

maksimalnega fonacijskega časa 11 sekund, kar se šteje kot patološka vrednost, saj 

so vrednosti pod 14 sekund za ženske in pod 18 sekund za moške že patološke. 

Glede na zgoraj omenjene posledice staranja so bili naši rezultati v skladu s 

pričakovanimi. 

 

7.4. Oviranost zaradi glasovnih motenj (VHI-10) 

 

Nihče od starostnikov v raziskavi se ne počuti oviranega zaradi svojega glasu, čeprav 

so glede na raziskovalčeve rezultate glasovne motnje prisotne pri triinštiridesetih 

starostnikih. Glede na to, da so vsi starostniki v domski oskrbi, kjer se pričakuje 

slabše zdravstveno ali mentalno stanje, smo pričakovali višje rezultate na vprašalniku 

o oviranosti zaradi glasovnih motenj (VHI-10). Vzroki za nižje dosežene rezultate so 

lahko v slabšem poznavanju terminov, povezanih z glasom in glasovnimi motnjami. 

Kljub večkratni razlagi morda nekateri niso razumeli razlike med glasom in 

razumljivostjo govora, zato so vprašalnik izpolnjevali zelo nekritično. Prav tako so v 

raziskavi sodelovali tisti, ki so bili tega zmožni in so vprašanja razumeli, kar pomeni, 

da so bili med bolj zdravimi in zmožnimi skrbi zase. Takšne starostnike pa lahko 

najdemo tudi doma, saj so nekateri v domu za ostarele zgolj zaradi občutka varnosti 

oziroma zaradi osamljenosti. Najpomembnejši vzrok za nižje rezultate pa je 

najverjetneje v naravi starostnikovih bolezni. Pri nikomur namreč niso bile prisotne 

bolezni glasilk ali ustne votline. Osebe, ki so že imele glasovno motnjo, bi verjetno 

tudi bolje razumele vse s tem povezane izraze in bi vprašalnik izpolnile bolj 

relevantno.  

 

7.5. Prisotnost motenj požiranja 

 

Le pet starostnikov je doseglo patološke vrednosti prirejenega vprašalnika EAT-10, 

kar pomeni rezultat, višji od 3 točk. Glede na vzroke motenj požiranja, ki so v veliki 

meri posledica nevroloških bolezni ali strukturnih okvar, smo pričakovali večje število 

starostnikov s sumom na motnje požiranja, glede na to, da so vsi oskrbovanci doma 

za ostarele, kjer se pričakuje slabše zdravstveno stanje. Po drugi strani pa so bili v 

raziskavo vključeni tisti, ki so zmožni sodelovati in imajo dobre zmožnosti 

razumevanja, pri katerih pa je zdravstveno stanje večinoma boljše. Le osem 

starostnikov je imelo prisotne nevrološke bolezni, ki so lahko vzrok motenj požiranja. 

Prav tako so imeli testirani malo spremljajočih bolezni in uživajo relativno malo 

zdravil. V kolikor bi v raziskavo vključili vse starostnike iz doma upokojencev, bi bili 

rezultati verjetno bistveno slabši. 

 

7.6. Omejitve magistrskega dela in predlogi za nadaljnje raziskovanje 

 

Raziskava je imela tudi določene omejitve. Kot prvo velja omeniti velikost vzorca, saj 

je 50 starostnikov premalo, da bi lahko naredili kakršnekoli zaključke in potrdili naša 
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domnevanja. Dobljenih rezultatov zato ne moremo posplošiti na celotno populacijo 

starostnikov.  

Kot drugo omejitev pa je treba izpostaviti značilnosti starostnikov, vključenih v 

raziskavo. Za potrditev povezanosti med motnjami požiranja in glasovnimi motnjami 

ter med nevrološkimi boleznimi in boleznimi organskih sistemov, ki sodelujejo pri 

oblikovanju glasu in govora ter glasovnimi motnjami, bi morali biti v vzorec vključeni 

tako starostniki z resnimi motnjami požiranja in brez njih ter starostniki z 

diagnosticiranimi nevrološkimi boleznimi in boleznimi organskih sistemov. 

Sodelovanje v raziskavi je bilo povezano s prostovoljnim pristankom vsakega 

udeleženca in tako so sodelovali skoraj izključno starostniki, ki so še samostojno 

skrbeli za svoje osnovne življenjske potrebe in ki so razumeli namen raziskave. 

Starostnikov s kognitivnimi primanjkljaji nismo niti povabili k sodelovanju, saj niso niti 

mogli razumeti postavljenih vprašanj oziroma izvesti potrebnih testov. 

Tretja omejitev pa je splošno znanje starostnikov glede glasu in glasovnih motenj. 

Velika večina namreč tudi po več poskusih ni točno razumela pojma glas in na kaj 

vse se nanaša. Zato so bili največji pokazatelj glasovnih motenj rezultati, doseženi pri 

klinični oceni glasu, izvedeni s strani raziskovalca. Pred nadaljnjimi raziskavami bi 

bilo smiselno starostnikom predstaviti in ponazoriti, kaj je glas, kaj so glasovne 

motnje, kakšni so najbolj pogosti vzroki in kako je slišati nezdrav glas.  

Četrta omejitev pa je pomanjkanje podatkov, kaj je dejansko vzrok glasovni motnji pri 

posameznem starostniku. Žal otorinolaringološki pregled vključenih starostnikov ni bil 

predviden v zasnovi raziskave. 
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8. ZAKLJUČEK 
 

V magistrskem delu smo raziskovali pogostnost glasovnih motenj, bolezni organskih 

sistemov in motenj požiranja med starostniki. Ugotavljali smo, ali obstaja povezava 

med glasovnimi motnjami in motnjami požiranja ter povezava med boleznimi 

organskih sistemov in glasovnimi motnjami. Na podlagi dobljenih rezultatov smo 

skušali ugotoviti, kako pogosto se pojavljajo te motnje v vzorcu oskrbovancev doma 

za ostarele in kako moteče so za starostnike. Tekom raziskovanja smo ugotovili, da 

se glasovne motnje med starostniki v domski oskrbi pogosto pojavljajo, vendar se 

starostniki svojih motenj večinoma ne zavedajo. Do svojega glasu niso kritični, prav 

tako pa se le redki zavedajo, kaj glas sploh je in kakšen pomen ima za naše življenje 

tako na socialnem, kot tudi poklicnem področju. Ne zaznavajo hripavosti, stisnjenosti 

in šibkosti svojega glasu oziroma jih ne ovira v trenutnem življenjskem obdobju. Eden 

od možnih vzrokov za to je njihov nezahteven način življenja v domu ter njihove tako 

telesne kot kognitivne sposobnosti. 

 

Večina starostnikov, vključenih v raziskavo, ni imela prisotnih bolezni organskih 

sistemov, motenj požiranja in nevroloških bolezni, ki morda lahko vplivajo na glas in 

pojavljanje glasovnih motenj.  

Višja starost tudi ni bila povezana z večjo oviranostjo zaradi glasovnih motenj ter 

pogostejšim pojavljanjem glasovnih motenj in motenj požiranja. Kljub temu pa visoka 

prevalenca glasovnih motenj v preiskovani skupini opozarja na potrebo po 

vključevanju logopeda kot stalnega sodelavca strokovnega tima v domu 

upokojencev.  

 

8.1. Uporabna vrednost magistrskega dela 

 

Čeprav rezultatov raziskave ne moremo posplošiti na celotno populacijo, so kljub 

temu prispevali k oblikovanju smernic za nadaljnje raziskave ter prinesli spoznanja o 

zavedanju in pogostnosti glasovnih motenj med starostniki. Ne glede na to, da se 

starostniki zaradi svojega glasu ne čutijo ovirani, bi jim bilo smiselno predstaviti 

pomen glasu za naše življenje, značilnosti nezdravega glasu in skrb za glas. S 

staranjem se namreč povečuje možnost nastanka glasovnih motenj, saj grlni 

hrustanci zakostenevajo in se spreminja struktura govornega in dihalnega aparata ter 

organskih sistemov, ki sodelujejo pri oblikovanju glasu in govora (Hočevar Boltežar, 

2010). Glasovne motnje imajo negativne vplive ne le na komunikacijo, temveč tudi na 

aktivnost, sodelovanje, psihosocialno počutje ter kvaliteto življenja na splošno. 

Znanje s tega področja je vplivalo na zavedanje o pomembnosti zdravega glasu za 

življenje ter na rehabilitacijo glasovnih motenj (Oates, 2014).  

 

Ob zavedanju glasovnih motenj se povečuje tudi pomen logopedskega poklica, ki bi 

ga bilo smiselno razširiti tudi v domove za upokojence, ne le zaradi glasovnih motenj, 

temveč tudi ostalih veščin, ki vplivajo na uspešnost komunikacije. 

 

 

  



50 
 

9. LITERATURA 
 

Arffa, R. E., Krishna, P., Gartner-Schmidt, J., Rosen, C. A. (2011). Normative Values 

for the Voice Handicap Index-10. Journal of voice: official journal of the Voice 

Foundation, 462 – 465. Pridobljeno 10.12.2017 s 

https://www.researchgate.net/publication/51547169_Normative_Values_for_the

_Voice_Handicap_Index-10 

 

Arhar, M. (2012). Preverjanje veljavnosti slovenskega prevoda vprašalnika Voice 

Handicap Index. Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška 

fakulteta. Pridobljeno 28.6.2017 s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/1210/1/diplomsko_delo.pdf. 

 

Boone, D. R., McFarlane, S. C., Von Berg, S. L., Zraick, R. I. (2010). The Voice and 

Voice Therapy. Eighth Edition. Pearson Education, USA.  

 

Battelino, S. (2016). Hripavost. Klinika za ORL in CFK, Klinični center Ljubljana. 

Pridobljeno 23.2.2018 s https://fidimed.si/strokovni-clanki/hripavost. 

 

Belafsky PC, Mouadeb DA, Rees CJ, Pryor JC, Postma GN, Allen J, and Leonard 

RJ. (2008) . Validity and reliability of the Eating Assessment Tool (EAT-10). 

Ann Otol Rhinol Laryngol (117), 919-924. 

 

Clavé, P., Shaker, R. (2015). Dysphagia: current reality and scope of the problem. 

Nature Reviews Gastroenterology & Hepatology, 12 (5), 259-270. 

 

Davids, T., Klein, A. M., Johns, M. M. (2012). Current Dysphonia Trends in Patients 

Over the Age of 65: Is Vocal Atrophy Becoming More Prevalent? 

Laryngoscope, (122), 332-335. 

 

De Araújo Pernambuco, L., Espelt, A., Mendes Balata, P. M., Costa de Lima, K. 

(2015). Prevalence of voice disorders in the elderly: a systematic review of 

population-based studies. Eur Arch Otorhinolaryngol, (272), 2601-2609. 

 

Dejonckere, H.P., Bradley, P., Clemente, P., Cornut, G., Crevier-Buchman, L., 

Friedrich, G., Van De Heyning, F., Remacle, M., Woisard, V. (2001). A basic 

protocol for functional assessment of voice pathology, especially for 

investigating the efficacy of (phonosurgical) treatments and evaluating new 

assessment techniques. Eur Arch Otorhinolaryngol, (258), 77-82. 

 

Govor, jezik. Center za sluh in govor Maribor. Pridobljeno 6. 6. 2017 s spletne strani 

http://www.csgm.si/index.php/ambulante/ambulante-govor-jezik. 

 

Godeša, M. (2016). Dejavniki tveganja za nastanek glasovnih težav pri pevcih. 

Diplomsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. 

https://www.researchgate.net/publication/51547169_Normative_Values_for_the_Voice_Handicap_Index-10
https://www.researchgate.net/publication/51547169_Normative_Values_for_the_Voice_Handicap_Index-10
http://www.csgm.si/index.php/ambulante/ambulante-govor-jezik


51 
 

Pridobljeno 6. 6. 2017 s http://pefprints.pef.uni-lj.si/3622/1/Diplomsko_delo_-

_Marjeta_Gode%C5%A1a.pdf. 

 

Hägglund, P., Fält, A., Hägg, M., Wester, P., Levring Jäghagen, E. (2018). 

Swallowing dysfunction as risk factor for undernutrition in older people admitted 

to Swedish short-term care: a cross-sectional study. Aging Clinical and 

Experimental Research, doi: 10.1007/s40520-018-0944-7. [Epub ahead of 

print]. 

 

Hočevar Boltežar, I., Ogrin, M., (2017). Motnje požiranja. Učno gradivo. Ljubljana: 

Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani.  

 

Hočevar Boltežar, I. (2010). Fiziologija in patologija glasu ter izbrana poglavja iz 

patologije govora. Ljubljana: Pedagoška fakulteta Univerze v Ljubljani. 

 

Hočevar Boltežar, I. (februar, 2011). Anatomija in fiziologija normalnega požiranja ter 

motnje požiranja po možganski kapi. Disfagija in možganska kap (str. 39-44). 

Ljubljana: Nevrološka klinika, UKC.  

 

Jacobson, B. H., Johnson, A., Grywalski, C., et al. (1997). The Voice Handicap Index 

(VHI): development and validation. American Journal of Speech-Language 

Pathology, 6 (3): 66-70. 

 

Kumprej, S. (2016). Skrb za glas pri pevcih. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v 

Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Pridobljeno 2. 6. 2017 s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/3690/1/Kumprej_Magistrsko_delo.pdf. 

 

Lovše, K. (2013). Motnje požiranja pri starostnikih. Diplomsko delo, Ljubljana: 

Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta. Pridobljeno 28.6.2017 s 

http://pefprints.pef.uni-

lj.si/1424/1/diploma_Motnje_po%C5%BEiranja_starostnikov.pdf. 

 

Mathieson, L. (2001). Greene and Mathieson's the Voice and its disorders, 6th 

edition. London: Athenaeum Press Ltd.  

 

Oates, J. M. (2014). Treatment of dysphonia in older people: the role of the speech 

therapist. Current Opinion in Otolaryngology & Head and Neck Surgery, 22(6), 

477-486. 

 

Prebil, N. (2016). Pogostnost glasovnih težav pri poklicnih pevcih in igralcih ter 

nekateri vzroki zanje. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

Pedagoška fakulteta. Pridobljeno 6. 8. 2017 s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/3486/1/magistrsko_delo_Nata%C5%A1a_Prebil.pdf. 

 

Rakovič, N. (2015). Analiza mnenja vzgojiteljic o govoru in jeziku od pet- do 

šestletnih otrok v Zasavju. Magistrsko delo, Ljubljana: Univerza v Ljubljani, 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3622/1/Diplomsko_delo_-_Marjeta_Gode%C5%A1a.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3622/1/Diplomsko_delo_-_Marjeta_Gode%C5%A1a.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3690/1/Kumprej_Magistrsko_delo.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3690/1/Kumprej_Magistrsko_delo.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3486/1/magistrsko_delo_Nata%C5%A1a_Prebil.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3486/1/magistrsko_delo_Nata%C5%A1a_Prebil.pdf


52 
 

Pedagoška fakulteta. Pridobljeno 2. 6. 2017 s http://pefprints.pef.uni-

lj.si/3296/1/Magistrsko_delo_za_oddajo.pdf. 

 

Reiter, R., Hoffmann, T. K., Pickhard, A., Brosch, S. (2015). Hoarseness – Causes 

and Treatments. Deutsches Ärtzteblatt International, 112, (19), 329-237. 

Pridobljeno 8. 6. 2017 s 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4458789/. 

 

Rosen, C., Lee, A., Osborne, J., Zullo, T., Murry, T. (2004). Development and 

Validation of the Voice Handicap Index-10. Pridobljeno 7. 6. 2017 s 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15475780. 

 

Roy, N., Kim, J., Courey, M., Cohen, S. M. (2016). Voice Disorders in the Elderly: A 

National Database Study. Laryngoscope, (126), 421-428. 

 

Roy, N., Merrill, R. M., Gray, S. D., Smith, E. M. (2005). Voice Disorders in the 

General Population: Prevalence, Risk Factors, and Occupational Impact. 

Laryngoscope, (115), 1988-1995. 

 

Roy, N., Stemple, J., Merrill, R. M., Thomas, L. (2007). Epidemology of Voice 

Disorders in the Elderly: Preliminary Findings. Laryngoscope, (117), 628-633. 

 

Salihović, N., Kabol, J. (februar 2011). Pristojnosti logopeda pri bolnikih z disfagijo po 

možganski kapi. Disfagija in možganska kap (str. 45-53). Ljubljana: Nevrološka 

klinika, UKC. 

 

Sura, L., Madhavan, A., Carnaby, G., Crary, M. A. (2012). Dysphagia in the elderly: 

management and nutritional considerations. Dove Press journal: Clinical 

Interventions in Aging, (7), 287-298. 

 

Škarić, I. (1996). V iskanju izgubljenega govora. Zbirka Šola retorika, letn. 4. 

Ljubljana: Pravljično gledališče. 

 

Williamson, G. (2014). Speech. Pridobljeno 13.12.2017 s 

https://www.sltinfo.com/speech/. 

 

Žemva, N. (2009). Iskanje izgubljenega govora. Quest for lost speech. Rehabilitacija, 

(VIII), supl. 1, 67-70. Pridobljeno 22.2.2018 s 

file:///C:/Users/Asus/Downloads/Iskanje_URN_NBN_SI_DOC-WVQ08S9T.pdf 

 

Žemva, N. Motnje požiranja. Pridobljeno 26.3.2018 s 

http://www.zdruzenjecvb.com/clanki/pdf/18-motnje-poziranja.pdf 

 

 

Slike: 

Slika 1: Vokalni trakt. Hočevar Boltežar, I. (2010) 

 

http://pefprints.pef.uni-lj.si/3296/1/Magistrsko_delo_za_oddajo.pdf
http://pefprints.pef.uni-lj.si/3296/1/Magistrsko_delo_za_oddajo.pdf
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15475780
https://www.sltinfo.com/speech/
file:///C:/Users/Asus/Downloads/Iskanje_URN_NBN_SI_DOC-WVQ08S9T.pdf


53 
 

Slika 2: Glasilki. Parilis, D. (2014) Vocal Brilliance with Dan Parilis. Pridobljeno 

12.5.2018 s http://www.vocalbrilliance.com/what-are-the-vocal-folds-how-do-

they-work/  

 

Slika 3: Nihanje glasilk med fonacijo. Hočevar Boltežar, I. (2010) 

 

Slika 4: Stroboskopija. University of Colorado & FEES Course. (2018). Pridobljeno 

20.5.2018 s 

http://www.ucdenver.edu/academics/colleges/medicalschool/departments/Otola

ryngology/newsevents/otoevents/Pages/CU-Stroboscopy--FEES-Couse.aspx 

  



 
 

10. PRILOGE 
 

• Vprašalnik o prisotnosti bolezni, ki vplivajo na kvaliteto glasu 

• Vprašalnik o glasovnih težavah – VHI-10 

• Vprašalnik o prisotnosti motenj požiranja – EAT-10 

• Klinična ocena glasu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

VPRAŠALNIK O PRISOTNOSTI BOLEZNI, KI VPLIVAJO NA KVALITETO GLASU 

 

Spoštovani, 

 

Sem Nina Hrovat in zaključujem študij logopedije in surdopedagogike na Pedagoški 

fakulteti Univerze v Ljubljani. Čaka me le še magistrska naloga pod mentorstvom 

prof. dr. Irene Hočevar Boltežar s Klinike za otorinolaringologijo v Ljubljani in doc. dr. 

Damjane Kogovšek s Pedagoške fakultete, pri kateri Vas vljudno prosim za pomoč.  

 

Pred Vami je vprašalnik o prisotnosti bolezni, ki lahko vplivajo na kvaliteto Vašega 

glasu. Prosim, da pod vsakim vprašanjem obkrožite številko glede na resnost vaših 

težav (0, 1, 2 ali 3). Vprašalnik je sicer anonimen, z vašim dovoljenjem pa ga bom 

pod izbrano šifro vključila v raziskavo in pod isto šifro vodila tudi druge podatke o 

kakovosti vašega glasu in morebitnih motnjah požiranja. Prosila vas bom za 

izpolnitev še dveh kratkih vprašalnikov – enega o težavah, ki jih imate zaradi svojega 

glasu, drugega pa o morebitnih težavah pri požiranju.  

 

Med pogovorom z vami bom ocenjevala tudi vaš glas, ali je hripav, pretih, preglasen, 

previsok. Na koncu bom po podanih navodilih ter demonstraciji izmerila tudi 

maksimalni fonacijski čas glasu /i/ ter dolžino fonacije zvenečega in nezvenečega 

soglasnika/z/ in /s/. 

 

Če boste dovolili, bom prosila pooblaščeno osebo v domu (zdravnico ali medicinsko 

sestro), da bo na podlagi pregleda vaše medicinske dokumentacije dopolnila 

morebitne manjkajoče podatke o vaših boleznih. Podatki bodo uporabljeni zgolj za 

raziskavo v moji magistrski nalogi, z njimi bom ravnala skrbno po določilih o 

varovanju osebnih podatkov. Tudi če mi vpogleda v vašo zdravstveno dokumentacijo 

ne boste dovolili, vam bom iskreno hvaležna za podatke, ki jih boste dali v tem 

vprašalniku. 

 

Vnaprej se Vam zahvaljujem za sodelovanje in Vas lepo pozdravljam. 

Nina Hrovat 

 

1. Ali imate kakšne kronične bolezni dihal (astmo, kronični bronhitis, tuberkulozo, 
raka pljuč)?  
 

0 – ni težav       1 – male težave         2 – srednje velike težave           3 – hude težave 

 

2. Ali imate težave z zatekanjem vsebine želodca navzgor po požiralniku (zgago, 
prihajanjem kisline v usta)? 
 

0 – ni težav       1 – male težave         2 – srednje velike težave           3 – hude težave 

 

3. Ali imate kakšne znane bolezni glasilk (parezo – negibljivost glasilke, polip na 
glasilki, oteklino glasilk, kronični laringitis, keratozo, raka glasilk)? 
 

 

0 – ni težav       1 – male težave         2 – srednje velike težave           3 – hude težave 



 
 

4. Ali imate pogosto suha usta, bolečine ali pekoče občutke, rane v ustih, raka 
ustne votline? 
 

0 – ni težav        1 – male težave         2 – srednje velike težave          3 – hude težave 

 

5. Ali imate kakšno znano nevrološko bolezen (prebolela možganska kap, 
Parkinsonovo bolezen, tremor/tresenje, vnetje obraznega živca, demenco, 
tumor na možganih)? 
 

0 – ni težav        1 – male težave         2 – srednje velike težave          3 – hude težave 

 

6. Ali imate težave s sluhom? 
 

0 – ni težav        1 – male težave         2 – srednje velike težave          3 – hude težave 

 

7. Koliko zdravil jemljete dnevno? 
 

0 – nič                1 – do 10 tablet                2 – več kot 10 tablet 

 

Prosim, če s svojim podpisom potrdite, da ste razumeli vašo vlogo v raziskavi, da na 

sodelovanje prostovoljno pristanete in dovolite uporabo vaših podatkov v raziskavi 

pod izbrano šifro. 

 

Datum:                                                         

Podpis:_____________________________________ 

 

 

Če dovolite, da pooblaščena oseba (zdravnica ali medicinska sestra) dopolni podatke 

o vaših dosedanjih boleznih iz vaše zdravstvene dokumentacije, se prosim spodaj še 

enkrat podpišite. Po dopolnitvi podatkov bomo vaše podatke dalje vodili pod šifro. 

 

Datum:                                                  

Podpis:_____________________________________ 

 

Šifra: ___________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

VPRAŠALNIK O GLASOVNIH TEŽAVAH – VHI 10 
 

Pred vami so stavki, ki jih uporabljamo, kadar poskušamo opisati svoj glas ali vpliv 
kvalitete glasu na življenje. Obkrožite odgovor (številko), ki označuje, kako pogosto 
se tudi vam dogaja v stavku opisana trditev. 

 

0 = nikoli 

1 = skoraj nikoli 

2 = včasih 

3 = skoraj vedno 

4 = vedno 

 

1. Zaradi mojega glasu me ljudje težko slišijo. 

                

                                                        

2. Drugi me težko razumejo v hrupnem prostoru. 

 

3. Težave z glasom me omejujejo v osebnem in družabnem življenju. 

 

4. Zaradi svojega glasu se počutim izključenega iz pogovora. 

 

5. Zaradi težav z glasom manj zaslužim. 

 

6. Pri tvorbi glasu se moram naprezati. 

 

7. Ne morem predvideti, kako čist bo moj glas. 

 

8. Moji problemi z glasom me vznemirjajo. 

 

9. Zaradi svojega glasu se počutim oviran, prikrajšan. 

 

10. Ljudje me sprašujejo: »Kaj je narobe s tvojim glasom?« 

 

 

  

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 

0 1 2 3 4 



 
 

Ime in priimek: ………………………………………                                                      EAT-10 

Šifra:………………………………………… 

Datum rojstva: ……………………  Starost: ………………………..                  Spol:    M          Ž 

 

Višina: …………………….cm         Teža:……………………..kg                         BMI: 

 

Ali ste v zadnjih dveh mesecih shujšali za 5 kg ali več? 

0 = ne , nisem        1= da, shujšal-a sem za 5 kg         2 = da, shujšal-a sem za več kot 5 kg 

 

Prosim, če z obkroženjem številke v razpredelnici odgovorite, kakšen problem vam 

predstavljajo opisane težave? Številke pomenijo naslednje možne odgovore: 

0 = te težave nimam 

1= težava mi predstavlja majhen problem 

2= težava mi predstavlja srednje hud problem 

3= težava mi predstavlja resen problem 

4= težava mi predstavlja zelo hud problem 

 

1. Zaradi težav s požiranjem sem shujšal-a. 0 1 2 3 4 

2. Zaradi težav s požiranjem ne morem jesti v 
javnosti. 

0 1 2 3 4 

3. Požiranje tekočin je za mene posebej naporno. 0 1 2 3 4 

4. Požiranje čvrste hrane je za mene posebej 
naporno. 

0 1 2 3 4 

5. Požiranje tablet je za mene posebej naporno. 0 1 2 3 4 

6. Požiranje je boleče. 0 1 2 3 4 

7. Zaradi težav s požiranja imam manjše veselje 
do hrane. 

0 1 2 3 4 

8. Pri požiranju se mi hrana lepi v žrelu. 0 1 2 3 4 

9. Pri ali po požiranju kašljam. 0 1 2 3 4 

10. Požiranje mi predstavlja stres.  0 1 2 3 4 

Skupaj      

 

Ali so vam zaradi motenj požiranja že naredili kakšne preiskave? 

0 = ne       

1 = da, naslednje preiskave: 

.……………………………………………………….....................……. 

 



 
 

KLINIČNA OCENA GLASU 

 

1. Spol:       1 - M            2 - Ž 

2. Starost: _____  let 

3. Čas bivanja v domu upokojencev: ______ let 

4. Vzrok za sprejem v dom upokojencev: 

_____________________________________ . 

 

5. Glasnost govora:    0 – primerna             1 – pretiho               2 – preglasno 

6. Višina glasu:           0 – primerna             1 – previsoka           2 – prenizka 

(glede na spol) 

 

GIRBAS lestvica: 

0 – ni prisotno 

1 – malo prisotno 

2 – zmerno prisotno 

3 – močno prisotno 

 

 

Grade (stopnja hripavosti) 0 1 2 3 

Instability (nestabilnost) 0 1 2 3 

Rougness (hrapavost) 0 1 2 3 

Breathiness (zadihanost) 0 1 2 3 

Astheny (šibkost glasu) 0 1 2 3 

Stridency (stisnjenost) 0 1 2 3 

 

 

MTP: 

Maksimalni fonacijski čas vokala /i/: ______ s. 

Maksimalni fonacijski čas zvenečega soglasnika /z/: ______ s. 

Maksimalni fonacijski čas nezvenečega soglasnika /s/: ______ s. 

 

Razmerje dolžine fonacije med soglasnikoma /z/ in /s/: ________ . 

 

 


