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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 

Η ακουστική ανάλυση σήματος αποτελεί πεδίο έρευνας και κλινικών εφαρμογών, εδώ και 

δεκαετίες. Συγκεκριμένα, από την περιγραφή της ανάλυσης διαταραχής και των χαρακτηριστικών 

της από τον  Lieberman, έως την ευρεία πλέον χρήση των προγραμμάτων ανάλυσης στην κλινική 

πράξη, έχουν μεσολαβήσει πολυάριθμες ερευνητικές καινοτομίες στους αλγορίθμους και τα 

προγράμματα επεξεργασίας, που στόχο είχαν την βελτίωση της αξιοπιστίας της ακουστικής 

ανάλυσης, ως αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης της φωνητικής λειτουργίας.  

Τα χαρακτηριστικά μεγέθη της ακουστικής ανάλυσης κατηγοριοποιούνται βάσει των 

χαρακτηριστικών σήματος που μεταφέρουν. Ένα αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης είναι μεταξύ 

«χαρακτηριστικών απεριοδικότητας» (aperiodicity features) και «χαρακτηριστικών θορύβου» 

(noise features). Τα πρώτα, μετρούν μικρής διάρκειας (από κύκλο σε κύκλο) διαταραχές του 

ακουστικού σήματος, που αφορούν αποκλίσεις της θεμελιώδους συχνότητας ή της έντασης, ενώ 

τα δεύτερα χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του θορύβου που περιέχεται στο φωνητικό σήμα, 

ως ποσοστό απεριοδικότητας του φωνητικού σήματος. Τα ακουστικά μεγέθη έχουν βρεθεί να 

αντικατοπτρίζουν χαρακτηριστικά της αντιληπτικής ποιότητας της φωνής. 

Η ακουστική ανάλυση του φωνητικού σήματος, επίσημα από το 2001, περιλαμβάνεται στο 

προτεινόμενο πρωτόκολλο της Ευρωπαїκής Λαρυγγολογικής Κοινότητας (European Laryngological 

Society) για την αξιολόγηση της φωνητικής λειτουργίας μαζί με την στροβοσκόπηση, την 

αντιληπτική αξιολόγηση της φωνής, τις αεροδυναμικές μετρήσεις και την υποκειμενική εκτίμηση 

της φωνής από τον ίδιο τον ασθενή. Επίσης, η χρήση της στην κλινική πράξη έχει εδραιωθεί τις 

τελευταίες δεκαετίες, με τη χρήση διαθέσιμων στο εμπόριο προγραμμάτων ανάλυσης. 

Βιβλιογραφικά, τα ακουστικά χαρακτηριστικά έχουν εκτεταμένα μελετηθεί όσον αφορά την 

ικανότητά τους να διαφοροδιαγιγνώσκουν μεταξύ των φωνητικών διαταραχών, τη συσχέτισή τους 

με την αντιληπτική αξιολόγηση των φωνητικών συμπτωμάτων του ασθενή και τη χρησιμότητά 

τους ως αντικειμενικά μέσα αξιολόγησης έκβασης της θεραπευτικής παρέμβασης 

(λογοθεραπευτικής, χειρουργικής ή φαρμακευτικής). Ωστόσο, τα έως τώρα βιβλιογραφικά 

δεδομένα είναι αντικρουόμενα, και διαφοροποιούνται συχνά ανάλογα με τις ομάδες ασθενών που 

μελετώνται και τα προγράμματα ανάλυσης που χρησιμοποιούνται. 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εξετάσει το ρόλο της ακουστικής ανάλυσης ρουτίνας ως μέσο 

αντικειμενικής εκτίμησης της φωνητικής λειτουργίας στη διάγνωση των συνήθων καλοηθών 

χειρουργικών παθήσεων του λάρυγγα και την αξιολόγηση της έκβασης της χειρουργικής 

θεραπείας.  

Στο «Γενικό Μέρος», περιλαμβάνονται, αρχικά, στοιχεία ανατομίας του λάρυγγα και 

φυσιολογίας της φωνητικής λειτουργίας, και περιγραφή των βασικότερων καλοηθών λαρυγγικών 

παθήσεων καθώς και των βασικών αρχών της φωνοχειρουργικής. Ακολουθεί εκτεταμένη 

βιβλιογραφική ανασκόπηση, όσον αφορά τις μεθόδους αξιολόγησης της φωνητικής λειτουργίας 

και ειδικότερα της ακουστικής ανάλυσης, με τις βασικές θεωρητικές αρχές αυτής. 
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Στο «Ειδικό Μέρος», περιγράφεται ο σχεδιασμός της μελέτης και οι μέθοδοι ανάλυσης που 

χρησιμοποιήθηκαν. Συγκεκριμένα, η μελέτη περιελάμβανε δυο φάσεις, και πραγματοποιήθηκε ως 

εξής: 

Οι ασθενείς που μελετήθηκαν, χειρουργήθηκαν για καλοήθεις λαρυγγικές παθήσεις 

(πολύποδες, οίδημα Reinke, κύστεις και οζίδια) με μικρολαρυγγοσκόπηση και αξιολογήθηκαν πριν 

και μετά την χειρουργική επέμβαση, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ευρωπαїκού πρωτοκόλλου. 

Στην πρώτη φάση της μελέτης, πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη των ελληνικών 

μεταφράσεων του Voice Handicap Index (VHI) και του Voice Symptom Scale (VoiSS). Τα VHI και 

VoiSS αποτελούν ερωτηματολόγια σχεδιασμένα για ασθενείς με φωνητικές διαταραχές, με 

παρόμοια δομή αλλά διαφορές στο περιεχόμενο των ερωτημάτων. Tα ερωτηματολόγια 

συγκρίθηκαν, όσον αφορά τη συσχέτιση μεταξύ τους καθώς και τις συσχετίσεις τους με τα λοιπά 

μέσα αξιολόγησης. 

Η δεύτερη φάση της μελέτης, αφορούσε τα χαρακτηριστικά μεγέθη της ακουστικής 

ανάλυσης από δυο προγράμματα ανάλυσης, το Praat και το MDVP, τα οποία είναι ευρέως 

διαθέσιμα και χρησιμοποιούμενα στην κλινική πράξη. Οι μετρήσεις από τα δυο προγράμματα 

μελετήθηκαν συγκριτικά, όσον αφορά το βαθμό ανεξαρτησίας τους, τους παράγοντες επηρεασμού 

των ακουστικών μετρήσεων καθώς και το ρόλο τους ως μέσα αξιολόγησης της αντιληπτικής 

ποιότητας της φωνής. Επιπλέον, διερευνήθηκε ο ρόλος της ακουστικής ανάλυσης των δυο 

προγραμμάτων στην αξιολόγηση του αποτελέσματος της χειρουργικής επέμβασης σε συνάρτηση 

με τις αντιληπτικές, αεροδυναμικές και στροβοσκοπικές παραμέτρους καθώς και την υποκειμενική 

αξιολόγηση από τους ασθενείς. Τέλος, οι συσχετίσεις των ακουστικών μετρήσεων με τις 

αντιληπτικές παραμέτρους και τη βαθμολογία του VHI, μελετήθηκαν περαιτέρω με τη μέθοδο της 

Αμοιβαίας Πληροφορίας. 
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Abstract 

Acoustic measures have been extensively studied, in terms of their relation with laryngeal 
pathology, the perceptual severity of dysphonia and the outcome of interventions (surgical and 
conservative), as well as the other measures of vocal performance, and the results have been 
controversial. In the present study, patients, operated for benign laryngeal lesions with 
microlaryngoscopy were included. They were assessed according to the protocol, proposed by the 
European Laryngological Society (Dejonkere et al, 2001) with stroboscopy, perceptual analysis, 
voice analysis, aerodynamic measurements and subjective evaluation questionnaires, before and 
after the operation.  

In the first part of the study, the role of the Greek version of Voice Handicap Index (VHI) was 
studied, in comparison with the Voice Symptom Scale (VoiSS) in terms of measuring voice surgery 
outcome. A statistical significant change in subscale scores, as well as in total score, was found. VHI 
and VoiSS correlated strongly to each other. Both VHI and VoiSS correlated with perceptual 
characteristics before and after the operation. Among acoustic measures, Harmonic-to-Noise Ratio 
(HNR) and shimmer, showed significant correlation with both VHI and VoiSS subscale and total 
scores, post-operatively. None of the two, however, correlated with stroboscopic, and aerodynamic 
measurements. VHI and VoiSS were considered useful tools in evaluating voice surgery outcome, in 
the Greek language. 

In the second part of the study, acoustic measurements (jitter, shimmer, HNR, NHR) by two 
commercially available analysis programs, Praat and MDVP were compared, in terms of 
independent information they provide, and the influence of parameters such as gender, SPL, as well 
the data acquisition system. Moreover, the relationships between acoustic measurements and the 
other measures of vocal assessment, especially perception and VHI, were studied with correlation 
coefficients, as well as with Mutual Information analysis. All measurements changed significantly 
postoperatively, except for F0. The results were dispersed among individuals, as not all patients had 
pathological measurements preoperatively, neither improved in all measurements postoperatively. 
The two programs seemed to correlate in the majority of cases, MDVP measuring higher values. 
Noise measures from Praat were observed to correlate the most with perceptual parameters 
(GRBAS scale). MI analysis, revealed in many cases nonlinear relationships between the pairs of 
measures analyzed. 
 Acoustic voice analysis was proven to a useful outcome measure of microlaryngoscopy, as 
part of the multidimensional voice assessment protocol.  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 

 

1.1. AΝΑΤΟΜΙΑ TOY ΛΑΡΥΓΓΑ 

 

Ο λάρυγγας βρίσκεται μεταξύ φάρυγγα και τραχείας και αποτελεί τμήμα του ανώτερου 

αναπνευστικού. Αποτελεί το κατεξοχήν φωνοπαραγωγό όργανο και αποτρέπει την δίοδο των 

τροφών και των ξένων σωμάτων στο κατώτερο αναπνευστικό. Αντιστοιχεί τοπογραφικά στο ύψος 

Α4-Α6 στους άνδρες και στις γυναίκες ½-1 σπόνδυλο υψηλότερα, κάτω από το υοειδές οστό και 

μπροστά από τη λαρυγγική μοίρα του φάρυγγα. Μετά την ήβη, αυξάνεται στους άρρενες και προς 

τις δυο διαστάσεις, αλλά κυρίως προσθιοπίσθια, σχηματίζοντας το λαρυγγικό έπαρμα (μήλο του 

Αδάμ).  

 Εμβρυολογία 

Ο λάρυγγας αναπτύσσεται από το ενδόδερμα και μεσέγχυμα του εντερικού σωλήνα μεταξύ 4ου και 

6ου βραγχιακού τόξου, και αρχίζει να διαφοροποιείται στις 4 ½ εβδομάδες εμβρυικής ζωής. 

Διακρίνουμε 2 φάσεις ανάπτυξης, προγεννητική (οργανογένεση και φάση ωρίμανσης) και 

μεταγεννητική.  

1.Οργανογέννεση (0-8 εβδομάδες) 

• 20 ημέρες:  

Η λαρυγγοτραχειακή αύλακα, σωληνωτός σχηματισμός ενδοδερμικής προέλευσης, αναπτύσσεται 

κοιλιακά εντός του μεσοδέρματος του πρόσθιου εντέρου μεταξύ 4ου και 6ου βραγχιακού τόξου, για 

να αποτελέσει τον πρόδρομο του λάρυγγα, της τραχείας και των βρόγχων.  

• 26 ημέρες:  

Κοιλιακά σχηματίζεται το λαρυγγοφαρυγγικό κόλπωμα που εκτείνεται ουραία και σχηματίζονται οι 

δυο τραχειοοισοφαγικές πτυχές. Το πρόσθιο έντερο διαχωρίζεται σε λαρυγγοτραχειακό και 

οισοφαγικό σωλήνα. 

• 32 ημέρες:  

Το αρχικά σχισμοειδές άνοιγμά της λαρυγγοτραχειακής αύλακας μετατρέπεται σε ένα άνοιγμα 

σχήματος «Τ» με την ανάπτυξη 3 ογκωμάτων: α) Το ουραίο τμήμα της, μεσοδερματικής 

προέλευσης, η υποβραγχιακή προεξοχή (hypobranchial eminence), που δίνει γένεση στην 

επιγλωττίδα (4ο βραγχιακό τόξο). β) Τα αρυταινοειδή ογκώματα (6ο βραγχιακό τόξο), τα οποία 

δίδουν γένεση στους αρυταινοειδείς, κερατοειδείς και σησαμοειδείς χόνδρους και τις πρωτογενείς 

φωνητικές χορδές. Σχηματίζεται επιθηλιακή μεμβράνη που αποκλείει το σωλήνα από το φάρυγγα.  
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Από το μεσέγχυμα του 6ου βραγχιακού τόξου προέρχεται επίσης και ο κρικοειδής χόνδρος ενώ 

ο θυρεοειδής από το 4ο  βραγχιακό τόξο. Το υοειδές οστό προέρχεται από το 2ο και 3ο βραγχιακό 

τόξο. 

• 33 ημέρες: Το άνω λαρυγγικό νεύρο εξορμάται από 4ο βραγχιακό τόξο. 

• 37 ημέρες: Το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο εξορμάται από 6ο βραγχιακό τόξο. 

• 40 ημέρες: Γίνονται εμφανή ο λάρυγγας, οι χόνδροι και οι αυτόχθονες μύες του λάρυγγα 

[προέρχονται από το 6ο βραγχιακό τόξο εκτός από κρικοθυρεοειδή (4ο βραγχιακό τόξο)]. 

• 44 ημέρες: Σχηματίζεται ο δακτύλιος του κρικοειδή χόνδρου. 

• 48 ημέρες: Σχηματίζεται η γλωττίδα. 

• 51 ημέρες: Γίνεται εμφανής ο υοειδής χόνδρος (από 2ο και 3ο βραγχιακό τόξο). 

2. Ωρίμανση (8 εβδομάδες-γέννηση)  

• 3ος μήνας κύησης: Σχηματίζονται οι φωνητικές προσεκβολές από τους αρυταινοειδείς. 

• 4ος μήνας κύησης: Εμφανίζονται οι υποβλεννογόνιοι αδένες. 

• 5ος-7ος μήνας:  

Η επιγλωττίδα αποκτά ινοχόνδρινη σύσταση. Εμφανίζονται οι κερατοειδείς και σφηνοειδείς 

χόνδροι. 

• Τέλος περιόδου: Αναπτύσσεται το περιχόνδριο του κρικοειδούς χόνδρου. 

3.Μεταγεννητική περίοδος 

Ο λάρυγγας μεταβάλλεται σε άξονα, σχήμα, μήκος και παρατηρείται ποσοτική αύξηση των 

λαρυγγικών στοιχείων. Η ανάπτυξη είναι γρήγορη τα 3 πρώτα χρόνια (οι αρυταινοειδείς χωρίς 

μεταβολή μεγέθους). Στους 18-24 μήνες αρχίζει η κάθοδος του λάρυγγα, ως αποτέλεσμα αύξησης 

του μεγέθους της κρανιακής κοιλότητας.  Στο νεογέννητο βρίσκεται στο ύψος του Α2-A3 για να 

φτάσει στην τελική του θέση στα 6 έτη, στο επίπεδο Α4-Α7, ενώ επισυμβαίνει αλλαγή άξονα από 

ελαφρώς πρόσθιο-οριζόντιο σε οριζόντιο επίπεδο, καθώς και επιμήκυνση αυτού, καθώς το 

υοειδές, ο θυρεοειδής και οι αρυτανοειδείς διαχωρίζονται μεταξύ τους.  

 

 Σκελετός του λάρυγγα: σχηματίζεται από χόνδρους που συνδέονται με υμένες και 

συνδέσμους και κινούνται με τη βοήθεια αυτόχθονων και ετερόχθονων μυών. 

 

- Χόνδροι  
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Οι χόνδροι είναι εννέα: τρεις μονοφυείς (κρικοειδής, θυρεοειδής και επιγλωττίδα) και τρεις 

διφυείς (αρυταινοειδείς, κερατοειδείς και σφηνοειδείς). Οι κερατοειδείς, σφηνοειδείς, η 

επιγλωττίδα, οι κορυφές των αρυταινοειδών και οι φωνητικές αποφύσεις συνίστανται από 

ελαστικό χόνδρο. Ο θυρεοειδής, ο κρικοειδής και το μεγαλύτερο μέρος των αρυταινοειδών 

συνίστανται από υαλοειδή χόνδρο, με αποτέλεσμα μετά την 3η δεκαετία ζωής να υφίστανται 

οστεοποίηση. 

- Αρθρώσεις   

1. Κρικοθυρεοειδής άρθρωση: Βρίσκεται μεταξύ κάτω θυρεοειδικού κέρατος και άνω επιφάνειας 

κρικοειδούς (κίνηση στον εγκάρσιο άξονα). 

2. Κρικοαρυταινοειδής άρθρωση: Βρίσκεται μεταξύ βάσης αρυταινοειδούς και πέταλο κρικοειδούς 

για στροφή αρυταινοειδούς στον επιμήκη, οβελιαίο, εγκάρσιο άξονα (απομάκρυνση – 

συμπλησίαση φωνητικών χορδών). 

3. Αρυταινοκερατοειδής άρθρωση: Βρίσκεται μεταξύ κορυφής αρυταινοειδούς και κερατοειδούς 

(συγχόνδρωση). 

- Σύνδεσμοι: χρησιμεύουν για τη 

 

I. Σύνδεση του λάρυγγα με το υοειδές και την τραχεία. 

II. Σύνδεση των χόνδρων μεταξύ τους (Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1: Σύνδεσμοι του λάρυγγα (Moore Atlas of Anatomy). 
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Ια. Μέσος υοθυρεοειδής σύνδεσμος:  

Βρίσκεται μεταξύ θυρεοειδούς εντομής και άνω χείλος υοειδούς. 

Ιβ. Πλάγιοι υοθυρεοειδείς σύνδεσμοι:  

Βρίσκονται μεταξύ άνω θυρεοειδικού κέρατος και φύματος μείζονος κέρατος υοειδούς. Συνήθως 

εντός τους εγκλείεται ο σιταροειδής χόνδρος.  

Ιγ. Υοθυρεοειδής υμένας:  

Βρίσκεται μεταξύ μείζονος κέρατος και σώματος υοειδούς και άνω χείλους θυρεοειδούς χόνδρου. 

Ιδ. Υοεπιγλωττιδικός υμένας:   

Αντιστοιχεί στον πυθμένα των γλωσσοεπιγλωττιδικών βοθρίων.  

Ιε. Κρικοτραχειακός σύνδεσμος:  

Βρίσκεται μεταξύ κάτω χείλους του κρικοειδούς χόνδρου και πρώτου ημικρικίου τραχείας. 

Ιστ. Κερατοφαρυγγικός σύνδεσμος:  

Βρίσκεται μεταξύ κερατοειδούς χόνδρου και κάτω φαρυγγικού σφιγκτήρα. 

ΙΙ: Αποτελούν παχύνσεις του ελαστικού υμένα του λάρυγγα (ινώδης, ελαστικός ιστός, υπό το 

βλεννογόνο, στο εσωτερικό των χόνδρων). 

ΙΙα.Τετράγωνος υμένας ή αρυταινοεπιγλωττιδικός σύνδεσμος: 

Το άνω χείλος του αποτελεί το υπόθεμα ελεύθερου χείλους της αρυταινoεπιγλωττιδικής πτυχής, 

ενώ το κάτω χείλος αντιστοιχεί στον κοιλιαίο σύνδεσμο (εντός της κοιλιακής πτυχής). Το πρόσθιο 

χείλος του αντιστοιχεί στο πλάγιο χείλος επιγλωττίδας και το οπίσθιο στο έσω χείλος του 

αρυταινοειδούς.  

ΙΙβ. Φωνητικός σύνδεσμος ή θυρεοαρυταινοειδής:  

Από τη θυρεοειδή γωνία καταφύεται στη φωνητική απόφυση του σύστοιχου αρυταινοειδούς 

χόνδρου (περικλείει τον πρόσθιο σησαμοειδή χόνδρο) και αποτελεί το υπόθεμα του φωνητικού 

χείλους.  

ΙΙγ. Κρικοθυρεοειδής ή κωνοειδής σύνδεσμος ή ελαστικός κώνος:  

Βρίσκεται μεταξύ άνω χείλους τόξου κρικοειδούς και κάτω χείλους θυρεοειδούς χόνδρου και 

καλύπτεται εκατέρωθεν από τον κρικοθυρεοειδή και τους πλάγιους κρικαρυταινοειδείς μύες. 

ΙΙδ. Οπίσθιος κρικαρυταινοειδής και οπίσθιος και πλάγιος κερατοαρυταινοειδής σύνδεσμος: 

Ενισχύουν την κρικαρυταινοειδή άρθρωση. 
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ΙΙΙε. Θυρεοεπιγλωττιδικός σύνδεσμος:  

Συνδέει το μίσχο της επιγλωττίδας με τη θυρεοειδή γωνία.  

- Μύες 

Διακρίνονται σε αυτόχθονες (για τη σύνδεση δομών του λάρυγγα) και ετερόχθονες (για την 

σύνδεση του λάρυγγα με εξωλαρυγγικές δομές). 

Ι. Αυτόχθονες (Εικόνα 2) 

1. Πρόσθιοι  

-Κρικοθυρεοειδής: Εκφύεται από την έξω επιφάνεια του τόξου του κρικοειδή και καταφύεται στο 

κάτω κέρας (κάτω ή λοξή μοίρα) και το κάτω χείλος του θυρεοειδούς χόνδρου (πρόσθια ή κάθετη 

μοίρα. 

2. Πλάγιοι 

-Πλάγιοι κρικαρυταινοειδείς: Εκφύονται 

από το τόξο του κρικοειδούς και 

καταφύονται στην μυϊκή απόφυση του 

αρυταινοειδούς. 

-Θυρεοαρυταινοειδείς:  Εκφύονται από 

κάτω ήμισυ της οπίσθιας επιφάνειας της 

θυρεοειδούς γωνίας και καταφύονται στο 

έξω χείλος και την πρόσθια έξω επιφάνεια 

του αρυταινοειδούς. Ίνες του δίνουν τον 

θυρεοεπιγλωττιδικό μυ, φερόμενες εντός 

της αρυταινοεπιγλωττιδικής πτυχής 

(καθελκτήρας της επιγλωττίδας). Αποτελεί 

υπόθεμα της λαρυγγικής κοιλίας και η έσω 

επιφάνειά του παρουσιάζει 2 παχύνσεις: 

-η πάχυνση της ανώτερης επιφάνειας 

σχηματίζει τον κοιλιαίο μυ (υπόθεμα της 

κοιλιαίας πτυχής - νόθας φωνητικής 

χορδής). 

-η πάχυνση της κατώτερης μοίρας σχηματίζει τον φωνητικό μυ, που καταφύεται στην φωνητική 

απόφυση και το πρόμηκες βοθρίο του αρυταινοειδούς.  

3. Οπίσθιοι 

Εικόνα 2: Αυτόχθονες μύες του λάρυγα (Netter Atlas οf Anatomy). 
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-Οπίσθιος κρικαρυταινοειδής: Εκφύεται από την οπίσθια επιφάνεια του πετάλου του κρικοειδούς 

και καταφύεται στην μυϊκή απόφυση του αρυταινοειδούς. 

-Λοξοί αρυταινοειδείς: Αποτελούν διφυείς μύες, οι οποίοι εκφύονται από την μυϊκή απόφυση και 

καταφύονται στην κορυφή του έτερου αρυταινοειδούς,  χιαζόμενοι μεταξύ τους.  

-Εγκάρσιος αρυταινοειδής: Εκφύεται από την οπίσθια έξω επιφάνεια και μυϊκή απόφυση του  

αρυταινοειδούς και καταφύονται στην ίδια επιφάνεια του έτερου αρυταινοειδή. 

4. Μύες της επιγλωττίδας 

-Θυρεοεπιγλωττιδικός: Περιγράφηκε ως τμήμα του θυρεοαρυταινοειδή μυ. 

-Αρυταινοεπιγλωττιδικός: Εκφύεται από την κορυφή του αρυταινοειδούς και καταφύεται στην 

αρυταινοεπιγλωττιδική πτυχή. 

Όλοι οι αυτόχθονες μύες του λάρυγα νευρώνονται από το κάτω λαρυγγικό νεύρο, εκτός 

από τον κρικοθυρεοειδή, ο οποίος νευρώνεται από τον έξω κλάδο του άνω λαρυγγικού νεύρου. 

 

 Από άποψης ενέργειας οι αυτόχθονες μύες διακρίνονται: 

1. Σε εκείνους οι οποίοι διευρύνουν τη σχισμή της γλωττίδας (οπίσθιος κρικοαρυταινοειδής). 

2. Σε εκείνους οι οποίοι στενεύουν τη σχισμή της γλωττίδας (πλάγιοι κρικοαρυταινοειδείς – 

εγκάρσιοι αρυταινοειδείς). 

3. Σε εκείνους οι οποίοι ρυθμίζουν την τάση των φωνητικών συνδέσμων (κρικοθυρεοειδείς – 

θυρεοαρυταινοειδείς – φωνητικοί). 

4. Σε εκείνους οι οποίοι ρυθμίζουν το εύρος της εισόδου του λάρυγγα (λοξοί αρυταινοειδείς – 

αρυταινοεπιγλωττιδικοί – θυρεοεπιγλωττιδικοί). 

ΙΙ. Ετερόχθονες 

Είναι υπεύθυνοι για τη διατήρηση της θέσης του λάρυγγα στον τράχηλο. 

Διακρίνονται από άποψη λειτουργική σε: 

1. Καθελκτήρες του λάρυγγα: 

- Στερνοϋοειδής, θυρεοϋοειδής, ωμοϋοειδής, στερνοθυρεοειδής (νεύρωση από αγκύλη του 

υπογλωσσίου). 

2. Ανελκτήρες του λάρυγγα: 

- Γναθοϋοειδής (νεύρωση από  V3), γενειοϋοειδής (νεύρωση από  ΧΙΙ με ίνες από Α2), 

διγάστορας (πρόσθια γαστέρα νεύρωση από V3, οπίσθια γαστέρα από VII), βελονοϋοειδής 

(νεύρωση από VII). 

3. Φαρυγγικοί μύες: Καταφύονται στη μέση φαρυγγική ραφή και νευρώνονται από το 

φαρυγγικό πλέγμα (κλάδοι ΙΧ, Χ και άνω αυχενικό γάγγλιο). 
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- Κάτω φαρυγγικός σφιγκτήρας: Εκφύεται από την λοξή γραμμή του θυρεοειδούς χόνδρου 

(θυρεοφαρυγγικός μυς) και από την πλάγια επιφάνεια του κρικοειδούς χόνδρου 

(κρικοφαρυγγικός μυς ή κρικοφαρυγγικός σφιγκτήρας). Έλκει τον λάρυγγα πίσω και άνω. 

- Μέσος φαρυγγικός σφιγκτήρας: Εκφύεται από το μείζον και έλασσον κέρας του υοειδούς 

οστού. Έλκει τον λάρυγγα πίσω και άνω. 

 

 Η κοιλότητα του λάρυγγα 

Περιλαμβάνει περιγραφικά δυο στόμια και τρεις μοίρες, διαίρεση που έχει κλινική σημασία. 

1. Άνω στόμιο ή φαρυγγικό ή είσοδος του λάρυγγα: 

Αποτελεί τον πρόδομο του λάρυγγα και εμφανίζει τέσσερα τοιχώματα: 

Το πρόσθιο, το οποίο αντιστοιχεί στην άνω 

επιφάνεια της επιγλωττίδας, το οπίσθιο το οποίο 

αντιστοιχεί στους αρυταινοειδείς και κερατοειδείς 

χόνδρους και την μεσοαρυταινοειδή περιοχή, ενώ 

πλάγια αφορίζεται εκατέρωθεν από την 

αρυταινοεπιγλωττιδική πτυχή, με υπόθεμα τον 

αντίστοιχο μυ. 

2. Τραχειακό στόμιο: 

Αντιστοιχεί στο κάτω χείλος του κρικοειδούς 

χόνδρου και τη μετάπτωση αυτού στην τραχεία. 

3. Υπεργλωττιδική μοίρα του λάρυγα: 

Περιλαμβάνει τη λαρυγγική και γλωσσική επιφάνεια της επιγλωττίδας, τις αρυταινοεπιγλωττιδικές 

πτυχές, τη λαρυγγική επιφάνεια των αρυταινοειδών, τις νόθες φωνητικές χορδές και τις 

λαρυγγικές κοιλίες. 

Η λαρυγγική κοιλία ανευρίσκεται μεταξύ νόθων και γνήσιων φωνητικών χορδών (άνω και 

κάτω επιφάνεια) και εκτείνεται καθόλο το μήκος τους. Προς τα έξω, έχει υπόθεμα τον 

θυρεοαρυταινοειδή μυ και το έσω τοίχωμα του θυρεοειδούς χόνδρου.  

Το πρόσθιο τοίχωμά της παρουσιάζει την κοιλιαία απόφυση (μεταξύ νόθου φωνητικής 

χορδής και έσω επιφάνειας θυρεοειδούς χόνδρου) και αφορίζεται από τον αρυταινοεπιγλωττιδικό 

και θυρεοεπιγλωττιδικό μυ και από ινώδη ιστό, συνέχεια του κοιλιαίου συνδέσμου. Φέρει στην 

υποβλεννογόνιο περιοχή βλεννογόνιους αδένες για την λίπανση των φωνητικών χορδών. Το 

πλάγιο τοίχωμα και η οροφή της ανήκουν στην υπεργλωττιδική μοίρα, όπως και οι νόθες 

φωνητικές χορδές (με όριο την μετάπτωση του αναπνευστικού κροσσωτού επιθηλίου στο 

πλακώδες των γνήσιων φωνητικών χορδών). 

Εικόνα 3:  Είσοδος του λάρυγγα - υπεργλωττιδική και μέση 
μοίρα (κατά Gray). 
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Οι νόθες φωνητικές χορδές έχουν ως 

υπόθεμα τον κοιλιαίο σύνδεσμο (κάτω 

όριο του τετράγωνου υμένα) και τον 

κοιλιαίο μυ (τμήμα του 

θυρεοαρυταινοειδούς μυός). Για 

περιγραφικούς λόγους αναφέρονται και 

ως τμήμα της μέσης μοίρας του λάρυγγα. 

4. Μέση ή γλωττιδική μοίρα του 

λάρυγα:  

Όριά της προς τα άνω είναι οι κοιλιακές 

πτυχές ή νόθες φωνητικές χορδές (με 

υπόθεμα τον κοιλιαίο σύνδεσμο και μυ), 

προς τα κάτω τα φωνητικά χείλη ή 

γνήσιες φωνητικές χορδές (με υπόθεμα 

τον φωνητικό σύνδεσμο και μυ), πλάγια η 

λαρυγγική κοιλία (μεταξύ κοιλιαίας 

πτυχής και φωνητικού χείλους), ενώ η 

σχισμή της γλωττίδας καταλείπεται 

μεταξύ του ελεύθερου χείλους των 

γνήσιων φωνητικών χορδών (πρόσθια ή 

φωνητική μοίρα και οπίσθια ή αναπνευστική).  

Η γλωττίδα συνίσταται στις γνήσιες φωνητικές χορδές και την πρόσθια γωνία προς τα εμπρός, 

και την οπίσθια εντομή προς τα πίσω. Το πάχος της γλωττίδας είναι μεγαλύτερο στο μέσον (5 mm), 

ενώ μπροστά ελαττώνεται στα 2-3 mm. Η οπίσθια εντομή είναι μια λωρίδα βλεννογόνου ύψους 5 

mm, η οποία εκτίνεται μεταξύ των φωνητικών αποφύσεων των δυο αρυταινοειδών. 

4. Κάτω η υπογλωττιδική μοίρα του λάρυγγα: 

Εκτείνεται από την γνήσια φωνητική χορδή μέχρι το κάτω χείλος του κρικοειδούς χόνδρου. 

Μεταπίπτει στον αυλό της τραχείας. Το άνω όριό της  λαμβάνεται συμβατικά 5 mm κάτω από το 

ελεύθερο χείλος της γνήσιας φωνητικής χορδής, όπου τελειώνει το πλακώδες επιθήλιο. 

 

 Χώροι του λάρυγγα 

1.Αρυταινοεπιγλωττιδικός χώρος:  

Εκτείνεται από τον αρυταινοεπιγλωττιδικό σύνδεσμο προς τα κάτω και το βλεννογόνο του 

λάρυγγα προς τα άνω (εν δυνάμει χώρος). 

2.Προεπιγγλωττιδικός χώρος:  

Εικόνα 4:  Κοιλότητα και χώροι του λάρυγγα - μετωπιαία τομή. 
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Εκτείνεται μπροστά από επιγλωττίδα (περιέχει λίπος, συνδετικό ιστός, λεμφαγγεία και αγγεία). 

Επικοινωνεί με τον παραγλωττιδικό χώρο. 

3.Παραγλωττιδικός χώρος:  

Εκτείνεται έξω από τη λαρυγγική κοιλία. Προς τα κάτω και έξω συνέχεται με το κενό μεταξύ 

θυρεοειδούς και κρικοειδούς χόνδρου (εν δυνάμει αποτελεί χώρο μετάδοσης όγκων εκτός των 

ορίων του λάρυγγα και στην επέκτασης όγκων των κοιλιών, και εν τω βάθει υπερ- και γλωττιδικών 

όγκων είτε στη υπογλωττιδική μοίρα είτε εξωλαρυγγικά). 

4.Περικοιλιακός χώρος:  

Αφορίζει την λαρυγγική κοιλία. 

5.Χώρος του Reinke:  

Εκτείνεται κατά μήκος του άνω έξω χείλους του 

φωνητικού συνδέσμου, μπροστά μέχρι το 

σύνδεσμο της πρόσθιας γωνίας, πίσω μέχρι τη 

φωνητική απόφυση του αρυταινοειδούς 

χόνδρου και κάτω χωρίζεται με βλεννογόνο από 

τον υπογλωττιδικό χώρο, μεταξύ επιθηλίου και 

φωνητικού συνδέσμου (επιφανειακό στρώμα 

της lamina propria). 

6.Υπογλωττιδικός χώρος:  

Εκτείνεται από το κατώτερο όριο του 

προηγούμενου χώρου έως το κάτω χείλος του 

κρικοειδούς χόνδρου.  

 

 Ιστολογία  βλεννογόνου φωνητικών χορδών 

Ο βλεννογόνος των φωνητικών χορδών αποτελείται από επιθήλιο, lamina propria και βασική 

μεμβράνη. 

Επιθήλιο  

Οι φωνητικές χορδές καλύπτονται από ψευδοπολύστοιβο κροσσωτό επιθήλιο με καλυκοειδή 

κύτταρα, εκτός από τα φωνητικά χείλη, το άνω τμήμα της οπίσθιας επιφάνειας επιγλωττίδας και 

την άνω μοίρα των αρυταινοεπιγλωττιδικών πτυχών, όπου το επιθήλιο είναι πολύστοιβο 

πλακώδες.  

Η αυλική επιφάνεια των επιθηλιακών κυττάρων είναι οργανωμένη σε ένα δίκτυο «δίκην 

κορυφογραμμής» (microridge pattern), το οποίο φαίνεται να υποβοηθά την βλεννογονική στήριξη, 

Εικόνα 5: Μικροσκοπική δομή των φωνητικών χορδών 
(μετωπιαία τομή). [Eroschenko, V. P. (2005). DiFiore’s Atlas of 
Histology with Functional Correlations]. 



10 
 

την απορρόφηση ύδατος μέσω του αυξημένου 

εμβαδού επιφανείας ή την έλξη κατά την 

διάρκεια της δόνησης των φωνητικών χορδών. 

Ο βλεννογόνος καλύπτεται από το 

βλεννοκροσσωτό κάλυμμα (mucociliary blanket), 

που περιλαμβάνει 2 στρώματα: το βλεννώδες 

και το ορώδες. Το βλεννώδες στρώμα 

(mucinous) περιέχει μόρια βλέννης τα οποία 

προστατεύουν τα υποκείμενα στρώματα 

(ορώδες στρώμα, κροσσούς, κύτταρα) από την 

αφυδάτωση. Το ορώδες στρώμα, βρίσκεται σε απευθείας επαφή με τους κροσσούς και περιέχει 

μεγάλο ποσοστό ύδατος, διευκολύνοντας την κίνησή τους μέσα σε αυτό. Το βλεννοκροσσωτό 

κάλυμμα κινείται με φορά πίσω και άνω, κυκλοτερώς από τη τραχεία προς την οπίσθια επιφάνεια 

της γλωττίδας και σε ρυθμό 4-21mm/min, προασπίζοντας την ενυδάτωση των φωνητικών χορδών, 

ενώ έχει συνδεθεί με την προδιάθεση για εντόπιση συγκεκριμένων νόσων στην οπίσθια γλωττίδα 

(π.χ φυματίωση, χρόνια πνευμονική ασπεργίλλωση). 

Βασική μεμβράνη (Εικόνα 6) 

Η βασική μεμβράνη λειτουργεί ως συνδετικό στρώμα πρωτεϊνικών και μη πρωτεϊνικών μορίων 

μεταξύ επιθηλίου και lamina propria.  

H δομή του επιθηλίου είναι κυτταρική, με δεσμοσώματα μεταξύ κυττάρων, τα οποία 

δημιουργούν στέρεο σχηματισμό ενάντια στην μηχανική καταπόνηση των φωνητικών χορδών.  

Μεταξύ αυτών, η βασική μεμβράνη αποτελείται από ένα δίκτυο συνδέσμων για τη σύνδεση των 

βασικών κυττάρων με τη lamina densa και lamina lucida (ημιδεσμοσώματα-κολλαγόνο τύπου IV) 

και συνδετικών ινών για τη σύνδεση της lamina densa με τη lamina propria (κολλαγόνο τύπου VII). 

O αριθμός των συνδετικών ινών είναι κατά μέσο όρο 80-120 ανά μονάδα επιφάνειας και 

καθορίζεται γενετικά, κάτι στο οποίο μπορεί να οφείλεται η προδιάθεση ορισμένων ατόμων σε 

παθήσεις, όπως τα οζίδια. 

Lamina propria 

Αποτελείται από τρία στρώματα τα οποία διαφέρουν στην σύστασή τους σε ελαστίνη και 

κολλαγόνο: επιφανειακό, μεσαίο και εν τω βάθει. Το μεσαίο και το εν τω βάθει στρώμα 

σχηματίζουν τον φωνητικό σύνδεσμο. Η συγκέντρωση σε ελαστικές ίνες είναι μεγαλύτερη στο 

επιφανειακό στρώμα, ενώ το μεσαίο και εν τω βάθει έχουν αυξημένη συγκέντρωση κολλαγόνων 

ινών, κάτι που τα καθιστά ανθεκτικά στην άσκηση δυνάμεων τριβής. Η συγκέντρωση σε ελαστίνη 

διαφέρει ανάλογα με την ηλικία και το φύλο, το οποίο επηρεάζει και την συγκέντρωση των 

κολλαγόνων ινών.  

Εικόνα 6: Βασική μεμβράνη (κατά Gray S.). 



11 
 

Η lamina propria αποτελείται από κυτταρικούς πληθυσμούς (ινοβλάστες, μυοϊνοβλάστες 

και μακροφάγα) με υψηλότερη συγκέντρωση στα επιφανειακά της στρώματα και εξωκυττάρια 

ουσία (extracellular matrix), η οποία επηρεάζει τις ιδιότητες της ιστικής δόνησης. 

Εξωκυττάρια ουσία (extracellular matrix) 

Αποτελείται από πρωτεΐνες (διάμεσες-ινώδεις), υδρογονάνθρακες και λιπίδια. Oι πρωτεΐνες έχουν 

μελετηθεί και διαδραματίζουν διακριτό ρόλο ανάλογα με το είδος τους. Οι ινώδεις (κολλαγόνο και 

ελαστίνη) ισχυροποιούν τον ιστό και παρέχουν ελαστικότητα. Οι διάμεσες (υαλουρονικό οξύ, 

πρωτεογλυκάνες) επηρεάζουν την ρευστότητα των φωνητικών χορδών και την ικανότητά τους να 

απορροφούν τις δυνάμεις καταπόνησης. Η κατανομή των πρωτεϊνών ρυθμίζεται από τους 

ινοβλάστες και μεταβάλλεται με το φύλο και την ηλικία. Το δίκτυο πρωτεϊνών επίσης, επίκειται σε 

συνεχή αναδόμηση και ανασχηματισμό, με τη συμμετοχή ενζύμων τα οποία παράγονται από τους 

ινοβλάστες (κολλαγενάσες, ελαστάσες, μεταλλοπρωτεάσες). Με την πάροδο της ηλικίας, ο ρυθμός 

αναδόμησης μειώνεται και οι πρωτεΐνες καθίστανται λιγότερο λειτουργικές. 

Κλινική σημασία της κυτταρικής σύστασης των φωνητικών χορδών 

Παθολογικές καταστάσεις των φωνητικών χορδών σχετίζονται με ιστικές μεταβολές. Για 

παράδειγμα, στα οζίδια των φωνητικών χορδών, τα ιστολογικά ευρήματα καταδεικνύουν χρόνιο, 

επαναλαμβανόμενο τραυματισμό στο επιφανειακό στρώμα της lamina propria και την βασική 

μεμβράνη, με αυξημένη ίνωση (κολλαγόνο τύπου IV και φιμπρονεκτίνη), ενώ στις πολυποειδείς 

εκφυλίσεις των φωνητικών χορδών (πολύποδες, οίδημα Reinke) ανευρίσκονται αγγειακές λίμνες 

με αυξημένη συγκέντρωση φιμπρίνης και μειωμένη εναπόθεση φιμπρονεκτίνης, ως αποτέλεσμα 

οξέως ή χρόνιου τραυματισμού. 

 Αγγείωση του λάρυγγα 

Παρέχεται από κλάδους της άνω και κάτω λαρυγγικής αρτηρίας (άνω και κάτω θυρεοειδής 

αρτηρία) και της κρικοθυρεοειδικής αρτηρίας (άνω θυρεοειδής αρτηρία). Οι λαρυγγικές φλέβες 

συνοδεύουν τις αρτηρίες και εκβάλλουν οι μεν ανώτερες στην έσω σφαγίτιδα, μέσω της άνω 

θυρεοειδούς ή της προσωπικής φλέβας, και οι κάτω στην ανώνυμο φλέβα, μέσω της κάτω 

θυρεοειδούς φλέβας. 

 Λεμφική παροχέτευση του λάρυγγα 

Τα λεμφαγγεία του λάρυγγα διαχωρίζονται από τις γνήσιες φωνητικές χορδές σε άνω και κάτω 

ομάδα. Τα λεμφαγγεία της άνω ομάδας συνοδεύουν την άνω λαρυγγική φλέβα παροχετεύοντας 

στους άνω εν τω βάθει λαρυγγικούς λεμφαδένες. Τα λεμφαγγεία της κάτω ομάδας πορεύονται 

μαζί με κάτω λαρυγγική φλέβα και εκβάλλουν στους κάτω εν τω βάθει λαρυγγικούς λεμφαδένες 

και συχνά προλαρυγγικούς και παρατραχειακούς λεμφαδένες. Οι γνήσιες φωνητικές χορδές 

στερούνται λεμφαγγείων. 

 Νεύρωση του λάρυγγα 
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Προέρχεται από το πνευμονογαστρικό νεύρο, μέσω του άνω και του κάτω ή παλίνδρομου 

λαρυγγικού νεύρου. 

Άνω λαρυγγικό: διαιρείται σε έσω και έξω κλάδο. 

-Έσω κλάδος: διαιρείται σε άνω και κάτω κλάδο οι οποίοι περιέχουν αισθητικές και 

εκκριτικοκινητικές ίνες. Ο άνω κλάδος νευρώνει το βλεννογόνο της κατώτερης μοίρας του 

φάρυγγα, την επιγλωττίδα, τα γλωσσοεπιγλωττιδικά βοθρία και τον πρόδομο του λάρυγγα. Ο κάτω 

κλάδος νευρώνει την αρυταινοεπιγλωττιδική πτυχή και τον βλεννογόνο μέχρι το επίπεδο των 

γνήσιων φωνητικών χορδών. 

-Έξω κλάδος: χορηγεί κινητικές ίνες στον κρικοθυρεοειδή μυ και αισθητικές ίνες για τον 

κρικοθυρεοειδή σύνδεσμο και τον βλεννογόνο της κάτω μοίρας. 

Κάτω λαρυγγικό ή παλίνδρομο λαρυγγικό: διαιρείται σε κινητικό και αισθητικό κλάδο. 

-Κινητικός κλάδος:  νευρώνει όλους τους αυτόχθονες μύες εκτός τον κρικοθυρεοειδή.  

-Αισθητικός κλάδος: νευρώνει τον βλεννογόνο κάτω από τις φωνητικές χορδές και μεταφέρει 

προσαγωγές ίνες από τασεοϋποδοχείς. 
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1.2. ΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ  ΛΑΡΥΓΓΑ – ΘΕΩΡΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ 

Η φυσιολογία του λάρυγγα αποτελεί ένα ερευνητικό πεδίο μελέτης της λειτουργικής δυναμικής 

του λάρυγγα, σε συσχέτιση με τους μηχανισμούς ελέγχου που επηρεάζουν το ρόλο του ως όργανο 

φώνησης, κατάποσης, αναπνοής και προστασίας του ανώτερου αεραγωγού.  

Η λειτουργία της φώνησης επιτυγχάνεται καθώς η αεροδυναμική ενέργεια από το θώρακα, 

το διάφραγμα και το κοιλιακό μυϊκό σύστημα, μέσω των φωνητικών χορδών, μετατρέπεται σε 

ακουστική ενέργεια, η οποία στα χείλη γίνεται αντιληπτή σαν ήχος.(1) Η ενεργειακή μετατροπή που 

αποτελεί τη βάση αυτής της διεργασίας, συμβαίνει στην γλωττίδα, αλλά επηρεάζεται από 

υπογλωττιδικές και υπεργλωττιδικές μεταβλητές. Το φωνητικό σύστημα ή σύστημα παραγωγής 

της φωνής μπορεί σχηματικά να περιγραφεί αποτελούμενο από μεταβλητές εισόδου, σύστημα 

ελέγχου και μεταβλητές εξόδου,(2) όπως φαίνεται στο σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1:  Mηχανισμοί ελέγχου της φωνητικής λειτουργίας (κατά Jiang et al, Otolaryngol Clin North Am, 2000). 

       

 

   Μηχανισμοί ελέγχου 

 

Μυοελαστικοί 

Αεροδυναμικοί 

Βλεννογονικό κύμα 

Γραμμικοί ≠ μη γραμμικοί 

 

      Είσοδος                   Έξοδος  

                                Ένταση 

  Υπεργλωττιδική                 Θεμελιώδης συχνότητα  

  Γλωττιδική                 ΦΩΝΗΤΙΚΗ            Phonation mode 

  Υπογλωττιδική                   ΣΥΣΚΕΥΗ           Aντοχή 

         Αποδοτικότητα  
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 Μηχανισμοί ελέγχου φωνητικής λειτουργίας 

 Η δόνηση των φωνητικών χορδών ως απαραίτητο στοιχείο παραγωγής της φωνής απεδείχθη 

πειραματικά από τον Ferrein το 1741 και έκτοτε, διατυπώθηκαν πολυάριθμες θεωρίες για τον 

τρόπο ελέγχου της.(3) Η νευρoχροναξονική θεωρία (neurochronaxic theory) που απέδιδε την 

δόνηση των φωνητικών χορδών σε μια ενεργό μυϊκή σύσπαση, έχει καταρριφθεί. Η 

επικρατέστερη, σύγχρονη μυοελαστική – αεροδυναμική θεωρία για την παραγωγή της φωνής, 

αποδίδει τον έλεγχο της διαμόρφωσης ενός ρεύματος αέρα κατά τη φώνηση, στην επαφή των 

φωνητικών χορδών το οποίο μετατρέπεται σε δόνηση κατά την προώθηση του αέρα από τις 

υπογλωττιδικές δομές. 

Μυοελαστική – αεροδυναμική θεωρία 

Το 1958, ο Van den Berg πρότεινε δυο βασικές αρχές της 

μυοελαστικής – αεροδυναμικής θεωρίας για την 

παραγωγή της φωνής. Αρχικά, ότι η θεμελιώδης 

συχνότητα της φωνητικής δόνησης καθορίζεται από έναν 

αριθμό ανεξάρτητων παραγόντων, όπως η μάζα και η 

ινοελαστικές ιδιότητες των φωνητικών χορδών, καθώς 

και η υπογλωττιδική πίεση. Δεύτερον, πρότεινε ότι κατά 

τη φώνηση, οι φωνητικές χορδές δονούνται υπό την 

επίδραση δυνάμεων, που ακολουθούν το νόμο του 

Bernouli. 

Μυοελαστική θεωρία 

Η μυοελαστική θεωρία αναφέρεται  στον νευρομυϊκό 

έλεγχο της τάσης των φωνητικών χορδών και της 

ελαστικότητάς τους κατά τη φώνηση. Σύμφωνα με τη 

θεωρία, οι φωνητικές χορδές κατά τη φώνηση 

προσάγονται, συσπώνται και βρίσκονται υπό τάση, μεταβάλλοντας την ελαστικότητά τους. Η 

αλληλεπίδραση της υπογλωττιδικής πίεσης και της ελαστικότητας των φωνητικών χορδών παίζει 

πρωταρχικό ρόλο στην ρύθμιση της φώνησης. Επιπρόσθετα, ο νευρομυϊκός έλεγχος των 

φωνητικών χορδών μεταβάλλει τη μορφολογία της γλωττιδικής σχισμής. Η τρισδιάστατη 

μορφολογία της γλωττίδας καθορίζει τη διαφορά μεταξύ της υπο- και υπεργλωττιδικής πίεσης, 

αποτελώντας έτσι βασικό συστατικό της αεροδυναμικής  ώθησης κατά τη φώνηση.(1) 

Αεροδυναμική θεωρία 

Η αεροδυναμική θεωρία αναφέρεται στη συμμετοχή της μηχανικής των ρευστών στην δόνηση των 

φωνητικών χορδών, εφόσον αυτές βρίσκονται σε προσαγωγή. Οι τρεις βασικές αρχές 

αεροδυναμικής που ορίζουν τη δόνηση των φωνητικών χορδών είναι οι εξής: 1) Ο αέρας 

μεταφέρεται από μια περιοχή υψηλής σε μια περιοχή χαμηλής πίεσης. 2) Η πίεση ενός 

ασυμπίεστου υγρού  μειώνεται καθώς η μερική ταχύτητα του υγρού αυξάνεται (Νόμος ενέργειας 

Εικόνα 1: Σχηματικά οι αρχές τις αεροδυναμικής 
θεωρίας  (www.ncvs.org). 

http://www.ncvs.org/index.html
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Bernouli). 3) Η μερική ταχύτητα ενός ασυμπίεστου ρευστού σε έναν αγωγό αυξάνεται καθώς η 

διάμετρος του αγωγού μειώνεται.(4) Με βάσει τα παραπάνω, για την παραγωγή της φωνής, οι 

φωνητικές χορδές πρέπει να προσαχθούν, ώστε να σχηματιστεί ένας αγωγός μικρής διαμέτρου 

μεταξύ των υπο- και υπεργλωττιδικών δομών. Κατά την εκπνοή, η διαφορά μεταξύ υπογλωττιδικής 

και υπεργλωττιδικής πίεσης είναι θετική (Ρ υπο>Ρυπερ) και ο αέρας από τους πνεύμονες στο επίπεδο 

της γλωττίδας αλληλεπιδρά με τις ελαστικές δυνάμεις των φωνητικών χορδών. Η διαφορά της 

πίεσης μειώνεται σταδιακά καθώς η ταχύτητα του αέρα που διέρχεται από τη γλωττίδα αυξάνει 

και τελικά αρνητικοποιείται (Ρυπερ>Ρ υπο ). 

Στη συνέχεια, εφόσον η σχισμή της γλωττίδας είναι ανοιχτή, τρεις δυνάμεις σύγκλεισης 

αλληλεπιδρούν για την προσαγωγή των φωνητικών χορδών: 1) Σύμφωνα με το νόμο του Bernoulli, 

δημιουργείται αρνητική πίεση που τείνει να προσάγει τις φωνητικές χορδές. 2) Η ελαστικότητα 

των φωνητικών χορδών (κυρίως δυνάμεις αδράνειας) τείνουν να επαναφέρουν τις φωνητικές 

χορδές στην προηγούμενη τους κατάσταση (προσαγωγή). 3) Η διαφορά μεταξύ υπογλωττιδικής 

και υπεργλωττιδικής πίεσης είναι αρνητική (Ρυπερ > Ρυπο), με αποτέλεσμα η δύναμη που ωθεί σε 

απαγωγή τις φωνητικές χορδές να είναι μικρότερη. Η ίδια η μορφολογία των φωνητικών χορδών 

κατά τη διάνοιξη και σύγκλεισή τους (αποκλείνουσα-συγκλείνουσα) ευνοεί την δημιουργία της 

απαιτούμενης διαγλωττιδικής πίεσης (Ρυπερ - Ρυπο) προς θετικές ή αρνητικές τιμές, όπως φαίνεται 

στο παρακάτω σχήμα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο συνδυασμός της αλληλεπίδρασης αυτών των τριών δυνάμεων προκαλεί την επιστροφή 

των φωνητικών χορδών στην θέση προσαγωγής και τα προηγούμενα φαινόμενα 

επαναλαμβάνονται δημιουργώντας τον κύκλο φωνητικής δόνησης (glottal cycle). Η συχνότητα 

Σχήμα 2: Μεταβολή της διαγλωττιδικής πίεσης κατά την 
εναλλαγή διάνοιξης-σύγκλεισης του χείλους των φωνητικών 
χορδών (κατά Sataloff). 
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δόνησης για τους άνδρες είναι περίπου 110 κύκλοι/sec, ενώ για τις γυναίκες 200 κύκλοι/sec, με 

σημαντική διακύμανση και εξαρτάται από πολύπλοκους μηχανισμούς αλληλεπίδρασης.  

 

Εικόνα 3: Γλωττιδικός κύκλος σχηματικά 

 

Θεωρία καλύπτρας – σώματος (body – cover theory) 

Η δονούμενη μάζα και τάση των φωνητικών χορδών, σύμφωνα 

με την μυοελαστική θεωρία αποτελούν τους σημαντικότερους 

παράγοντες καθορισμού του ρυθμού διαμόρφωσης (modulation) 

του ρεύματος αέρα κατά τη φώνηση (θεμελιώδης συχνότητα). Η 

δομή των φωνητικών χορδών είναι σημαντική για τον έλεγχο της 

τάσης τους. Έχουν περιγραφεί δυο στρώματα με διαφορετικές 

μηχανικές ιδιότητες.(5) Η καλύπτρα (cover) αποτελείται από το 

επιθήλιο και το επιπολής στρώμα της lamina propria και 

επομένως έχει σύσταση ελαστική και ευπίεστη, χωρίς όμως 

συσπαστικές ιδιότητες. Το σώμα (body) αποτελείται από το 

μεσαίο και το εν τω βάθει στρώμα της lamina propria και ίνες 

του θυρεοαρυταινοειδούς μυός, με αποτέλεσμα να είναι πιο συμπαγές και οι συσπαστικές του 

ιδιότητες να του επιτρέπουν τη ρύθμιση της μάζας και της τάσης του. Το μοντέλο αυτό της 

θεωρίας είναι χρήσιμο στην κατανόηση της αλληλεπίδρασης μεταξύ του κρικοθυρεοειδούς μυός 

(του βασικότερου ρυθμιστή του τονικού ύψους) και του θυρεοαρυταινοειδούς μυός στην 

διαμόρφωση της θεμελιώδους συχνότητας.(6)  

Βλεννογονικό κύμα 

Η διάδοση της κίνησης δόνησης του βλεννογόνου των φωνητικών χορδών περιλαμβάνει μια 

διαδοχική απαγωγή και προσαγωγή των φωνητικών χορδών, από κάτω προς τα πάνω (εμπρός και 

πίσω) κατά μήκος του ελεύθερου χείλους τους. Καθώς το ελεύθερο χείλος των φωνητικών χορδών 

κινείται προς τα πάνω, η ταχύτητα αυτής της κίνησης είναι αντιστρόφως ανάλογη με την 

καθυστέρηση της εγκάρσιας κίνησης του βλεννογόνου. Καθώς αυτή η κίνηση ομοιάζει με την 

εικόνα κύματος σε υγρό μέσο, το φαινόμενο ονομάστηκε βλεννογονικό κύμα. Έχει αποδειχθεί 

πειραματικά ότι η ταχύτητα του βλεννογονικού κύματος αυξάνει, με την αύξηση του μήκους των 

φωνητικών χορδών,(7,8) με την αύξηση ροής του αέρα,(7) με την αύξηση της υπογλωττιδικής 

πίεσης(9) και με την σύσπαση του φωνητικού μυ, που αντιστοιχεί σε αύξηση της θεμελιώδους 

Εικόνα 4: Τα στρώματα των φωνητικών 
χορδών κατά τη θεωρία καλύπτρας – 
σώματος. 
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συχνότητας, κάτι το οποίο είναι σύμφωνο με τις αρχές της 

μυοελαστικής –αεροδυναμικής θεωρίας. 

Η κατανόηση της φυσιολογίας δόνησης των φωνητικών 

χορδών επιπλέκεται με την άγνοια σε πιο βαθμό το φυσιολογικό 

σύστημα μπορεί να είναι μη γραμμικό ή να επηρεάζεται από 

τυχαίες επιδράσεις.(10) Ο μηχανισμός του φωνητικού ελέγχου 

έχει θεωρηθεί ως η γραμμική συνάρτηση της εξόδου και 

εισόδου του συστήματος. Σε ένα τέτοιο σύστημα, η διακύμανση 

του σήματος θεωρείται ως εκτροπή (aberration), ή ως 

αποτέλεσμα τυχαίου θορύβου, υπονοώνοντας ότι ένας βαθμός 

απόκλισης είναι φυσιολογικός. Μια όμως περισσότερο 

αναλυτική θεώρηση του φωνητικού συστήματος το οποίο  

εμπεριέχει την επίδραση υπο- και υπεργλωττιδικών 

παραμέτρων, καταλήγει στην παραδοχή ότι, δεν υπάρχει τελείως γραμμική συσχέτιση των 

παραμέτρων εισόδου και εξόδου στην παθολογία της φώνησης. Η παραδοχή αυτή οδήγησε στην 

μελέτη της φυσιολογίας του λάρυγγα με τη χρήση εννοιολογικών  προσεγγίσεων όπως η θεωρία 

του χάους, σύμφωνα με την οποία, η δυναμική του δικτύου φωνητικού ελέγχου έχει πολλαπλές 

μεταβλητές που αλληλεπιδρούν, με μηχανισμό ο οποίος μπορεί να αποδοθεί είτε σε μη γραμμική 

αλληλεπίδραση γραμμικών συστημάτων είτε σε γραμμική αλληλεπίδραση μη γραμμικών 

συστημάτων.(11) Επομένως, για την κατανόηση του μηχανισμού ελέγχου της φωνητικής 

λειτουργίας απαιτείται γνώση του νευρομυϊκού ελέγχου των λαρυγγικών μυών, της 

ρευστομηχανικής της φωνητικής οδού, των εμβιομηχανικών ιδιοτήτων των φωνητικών χορδών και 

της δυναμικής αλληλεπίδρασης αυτών. 

 

 Παραγωγή της φωνής – Η θεωρία πηγής-φίλτρου (source-filter theory) 

Σύμφωνα με τη θεωρία πηγής-φίλτρου, η φωνή παράγεται από το συνδυασμό της πρωτεύουσας 

πηγής ηχητικής ενέργειας (ροή αέρα δια μέσω της γλωττίδας), η οποία διαμορφώνεται μέσω 

φιλτραρίσματος στα αντηχεία της φωνητικής οδού (υπεργλωττιδικές δομές).  

Το μοντέλο βασίστηκε στα πειραματικά δεδομένα του J.Müller (1848) ενώ αντίστοιχες 

βιβλιογραφικές αναφορές συναντάμε στους Fant (1960), Flanagan (1965), Fry (1979) και  

Lieberman και Blumstein (1988). Η ταλάντωση των φωνητικών χορδών (πηγή ακουστικής 

ενέργειας) σύμφωνα με τις αρχές της μυοελαστικής – αεροδυναμικής θεωρίας, οδηγεί στην 

παραγωγή ηχητικού σήματος με χαρακτηριστική μορφολογία και ιδιότητες. Η ενέργεια 

συγκεντρώνεται στη συχνότητα ταλάντωσης (θεμελιώδης συχνότητα-F0-1η αρμονική) και στις 

αρμονικές της (Subharmonics), με το πλάτος των αρμονικών να μειώνεται με συγκεκριμένο ρυθμό 

ανά οκτάβα (spectral slope). Η υπεργλωττιδική φωνητική οδός, αποτελούμενη από τους 

λεγόμενους «αρθρωτές» (resonators) του φάρυγγα, της στοματικής και ρινικής κοιλότητας 

φιλτράρει το γλωττιδικό σήμα ενισχύοντας τις αρμονικές που είναι ισοδύναμες ή κοντά στα 

Εικόνα 5: Βλεννογονικό κύμα σε 
στεφανιαία διατομή στο επίπεδο της 
γλωττίδας και αντίστοιχες εικόνες σε 
εγκάρσιο επίπεδο.. 
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formants (ιδιοσυχνότητες-συχνότητες που στο σήμα έχουν μεγαλύτερο πλάτος από τις γειτονικές), 

της φωνητικής οδού. Ως αποτέλεσμα, το σήμα διαμορφώνεται με χαρακτηριστικές κορυφές 

(peaks) στις συχνότητες ενίσχυσης, με πλάτος που καθορίζεται τόσο από τη γλωττιδική πηγή 

σήματος όσο και από το φίλτρο της φωνητικής οδού.(12) Στο σχήμα που ακολουθεί απεικονίζεται το 

γράφημα φάσματος ενός γλωττιδικού σήματος με θεμελιώδη συχνότητα (F0) στα 100 και 200 Hz 

και το αναμενόμενο γράφημα φάσματος, ως αποτέλεσμα φιλτραρίσματος μιας υπεργλωττιδικής 

οδού, με μήκος περίπου 17 εκ., και formants στα 500, 1500 και 2500 Hz (εικόνα 6). 

 

Εικόνα 6: Θεωρία πηγής – φίλτρου (http://www.haskins.yale.edu). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 

2.1.ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ  

 

Α. Χρόνια λαρυγγίτιδα 

 Αποτελεί χρόνια φλεγμονή του λάρυγγα, η οποία αποδίδεται σε πολλούς αιτιολογικούς 

παράγοντες, με σημαντικότερο το κάπνισμα. Ο ασθενής παραπονείται για βράγχος φωνής και οι 

φωνητικές χορδές εμφανίζονται ερυθηματώδεις, παχυσμένες και με οίδημα, το οποίο αργεί να 

απορροφηθεί. Σημαντικό είναι το γεγονός ότι η χρόνια φλεγμονή του βλεννογόνου του λάρυγγα 

μπορεί να οδηγήσει σε δυσπλασία (προκαρκινική αλλοίωση) ή καρκίνωμα in situ, και για το λόγο 

αυτό απαιτείται τακτικός έλεγχος αυτών των ασθενών.  

 Για τη θεραπεία της χρόνιας λαρυγγίτιδας χρησιμοποιείται η λογοθεραπεία και η 

απομάκρυνση των παθογενετικών παραγόντων. Η χειρουργική αντιμετώπιση έχει περιορισμένη 

χρήση και  χρησιμοποιείται κυρίως όπου υπάρχει υποψία για κακοήθεια. 

 

Β. Καλοήθεις όγκοι του λάρυγγα 

Β.1.Οζίδια των φωνητικών χορδών 

Παρατηρούνται συχνότερα σε αγόρια και γυναίκες και οφείλονται σε κατάχρηση φωνής. 

 Έχουν την εικόνα μικρών, λευκωπών οζωδών παχύνσεων στο ελεύθερο χείλος των 

φωνητικών χορδών με ευρεία βάση, συνήθως αμφοτερόπλευρα. Σχηματίζονται μεταξύ του 

πρόσθιου 1/3 και των οπίσθιων 2/3 των φωνητικών χορδών (μεμβρανώδες τμήμα), στην περιοχή 

όπου ασκείται μεγαλύτερη τριβή (δυνάμεις πρόσκρουσης) κατά τη διάρκεια της φώνησης. Η 

παρατεταμένη και έντονη φώνηση προκαλεί τοπικά αγγειακή συμφόρηση και τελικά 

υποβλεννογόνιο οίδημα. Η μακροχρόνια κατάχρηση οδηγεί σε έναν βαθμό υαλινοποίησης του 

χώρου του Reinke και πάχυνση του υπερκείμενου επιθηλίου, γεγονός που τα  καθιστά βλάβες που 

υποστρέφουν αργά ή και καθόλου.  

Τα πιο συχνά περιγραφόμενα συμπτώματα είναι το χρόνιο βράγχος φωνής ή τα 

επανειλημμένα επεισόδια οξέους βράγχους φωνής  το οποίο παραμένει, συχνά μετά την 

αποδρομή μια λοίμωξης ανώτερου αναπνευστικού ή οξείας λαρυγγίτιδας. Τραγουδιστές με οζίδια 

αγνοούν συνήθως τους περιορισμούς στην ομιλούσα φωνή εκτός εάν το οζίδια είναι τουλάχιστον 

μεσαίου μεγέθους, ενώ παρουσιάζουν δυσχέρεια στη μετάβαση σε υψηλές συχνότητες. Άλλα 

συμπτώματα, περιλαμβάνουν φωνή αναπνευστικού τύπου, ανάγκη για συχνό καθάρισμα του 

λαιμού και βήχα. 
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Η στροβοσκόπηση αποτελεί μέθοδο με τη μεγαλύτερη ευαισθησία και ανιχνεύει βλάβες μη 

ανιχνεύσιμες με έμμεση λαρυγγοσκόπηση. Τα οξέως εμφανιζόμενα οζίδια παρουσιάζονται 

οιδηματώδη και διαυγή ενώ τα χρόνια λευκωπά και ινωτικά. 

Δεν υπάρχει συμφωνία για την ενδεδειγμένη θεραπεία των οζιδίων. Παρόλα αυτά, καθώς η 

φωνητική καταπόνηση αποτελεί το βασικό παθογενετικό μηχανισμό, η θεραπεία αρχικά 

περιλαμβάνει λογοθεραπεία, η οποία αποδίδει καλύτερα πριν το στάδιο της ίνωσης. Αν τα οζίδια 

παραμείνουν παρά τη συντηρητική αγωγή, ενδείκνυται η χειρουργική εξαίρεση αυτών.   

Β.2 Αιμορραγία των φωνητικών χορδών και ετερόπλευροι (αιμορραγικοί) πολύποδες φωνητικών 

χορδών 

Παρατηρούνται πιο συχνά σε άντρες που βιώνουν διαλείπουσα σοβαρή κατάχρηση της φωνής ή 

που εργάζονται σε πολύ θορυβώδες περιβάλλον. Ορισμένοι ασθενείς έχουν ιστορικό χρήσης 

ασπιρίνης ή άλλης αντιπηκτικής θεραπείας. Το ιστορικό μιας αιφνίδιας έναρξης τραχύτητας κατά 

τη διάρκεια μιας εργώδους και υπερβολικής φώνησης, όπως σε ένα αθλητικό γεγονός ή ακόμα και 

μετά από ένα δυνατό φτέρνισμα, είναι κλασσικό αλλά όχι σταθερό για όλους τους ασθενείς 

 Δυνάμεις πρόσκρουσης που δρουν σε τριχοειδή του βλεννογόνου κατά την υπερβολική 

φωνητική καταπόνηση οδηγούν σε ρήξη των τριχοειδών. Η λαρυγγοστροβοσκόπηση αποκαλύπτει 

μια ευμεγέθη ετερόπλευρη διόγκωση στο σημείο ενός προϋπάρχοντος οζιδίου, εάν το άτομο κάνει 

μακροχρόνια κατάχρηση φωνής.  

Eφόσον ενδείκνυται, η αντιπηκτική θεραπεία (ασπιρίνη, μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη, 

βαρφαρίνη) πρέπει να διακόπτεται και η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση πρέπει να ελέγχεται. 

Ένας κύκλος λογοθεραπείας είναι απαραίτητος, βασικά για να εκπαιδεύσει τον ασθενή στη 

φροντίδα της φωνής του. Ο συνήθως μικρός, πρώιμος αιμορραγικός πολύποδας απορροφάται 

μετά από πολύμηνη χρήση συντηρητικών μέτρων, αλλά τυπικά, η χειρουργική εξαίρεση του είναι 

απαραίτητη, ώστε η φωνητική χορδή να ανακτήσει τη φυσιολογική της εμφάνιση και 

λειτουργικότητά της. Εάν δεν συνυπάρχουν γειτονικές με τους πολύποδες βλάβες, η πρόγνωση για 

πλήρη αποκατάσταση είναι εξαιρετική. 

Β.3 Αμφοτερόπλευρη διάχυτη πολυποδίαση (Οίδημα Reinke) 

Αποτελεί συνήθως αμφοτερόπλευρη πάχυνση των φωνητικών χορδών, η οποία χαρακτηρίζεται 

από συσσώρευση ζελατινώδους ουσίας στο χώρο του Reinke. Το κάπνισμα και ένας βαθμός 

ομιλητικότητας προδιαθέτουν στην διαταραχή. Φαίνεται επίσης να υπάρχει εξατομικευμένα 

προδιάθεση σε αυτήν τη διαταραχή, καθώς αναπτύσσεται σε ένα μικρό ποσοστό ατόμων με 

παράγοντες κινδύνου (π.χ καπνιστές που χρησιμοποιούν πολύ την φωνή τους). Άλλα αίτια όπως η 

χρόνια ρινοκολπίτιδα, ο υποθυρεοειδισμός και η έκθεση σε περιβαλλοντικούς ή βιομηχανικούς 

ερεθιστικούς παράγοντες έχουν επίσης ενοχοποιηθεί. Διαγιγνώσκεται συχνότερα σε γυναίκες 

ασθενείς με αρρενοποίηση φωνής και χρόνιο βράγχος, το οποίο μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια 

της ημέρας . 
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To χρόνιο κάπνισμα και η κατάχρηση της φωνής προκαλούν οίδημα, αγγειακή συμφόρηση 

και φλεβική στάση, τα οποί σε συνδυασμό με τη μηχανική καταπόνηση, οδηγούν στη δημιουργία 

σακοειδών σχηματισμών στην ανώτερη επιφάνεια και το ελεύθερο χείλος των φωνητικών χορδών. 

Η εξέταση της φωνής αποκαλύπτει χαμηλότερη θεμελιώδη συχνότητα από ότι αναμενόταν 

συχνά στο εύρος της ανδρικής φωνής για της γυναίκες. Ο βαθμός αρρενοποίησης της φωνής 

αυξάνεται με το μέγεθος του οιδήματος. Μικρού μεγέθους πολύποδες μπορεί να μην είναι ορατοί, 

εκτός αν ο ασθενείς πάρει εντολή για φώνηση κατά τη εισπνοή, ώστε οι πολύποδες να γίνουν 

ορατοί καθώς προσπίπτουν στο γλωττιδικό άνοιγμα. Στροβοσκοπικά, παρατηρείται τέλεια 

σύγκλειση της γλωττίδας, με ασυμμετρία στη δόνηση των φωνητικών χορδών και με αύξηση του 

βλεννογονικού κύματος. 

O ασθενής πρέπει να ενθαρρύνεται να διακόψει το κάπνισμα. Εάν υπάρχει υποκείμενη 

θυρεοειδοπάθεια, πρέπει να αντιμετωπίζεται. Βραχύχρονη λογοθεραπεία μπορεί να είναι 

κατάλληλη για να εκπαιδεύσει τον ασθενή σε σωστή χρήση φωνής, ενώ ως μόνο θεραπευτικό 

μέσον μπορεί να μειώσει το μέγεθος των πολυπόδων και να βελτιώσει τη φώνηση. Σε ασθενείς 

που τα ενοχλήματα εμμένουν, η μικροχειρουργική επέμβαση είναι απαραίτητη.  

Β.4 Ενδοχορδικές κύστεις 

Εμφανίζονται τυπικά ως ετερόπλευροι, λευκωποί, υποεπιθηλιακοί, σφαιρικοί σχηματισμοί, στο 

μέσο 1/3 του ελεύθερου χείλους της φωνητικής χορδής. Απαντώνται σε άτομα με ιστορικό 

κατάχρησης της φωνής και στο 5% των ασθενών με φωνητικές διαταραχές. 

Ταξινομούνται σε κύστεις εκ κατακρατήσεως και επιδερμοειδείς. Οι πρώτες, 

δημιουργούνται λόγω απόφραξης του εκφορητικού πόρου ενός βλεννογόνου αδένα. Οι δεύτερες, 

περιέχουν συσσωρευμένη κερατίνη, ενώ δυο θεωρίες έχουν διατυπωθεί για το σχηματισμό τους: 

είτε προέρχονται από επιθηλιακά κύτταρα που καταλείπουν συγγενώς στο υποβλεννογόνιο 

στρώμα των γνήσιων φωνητικών χορδών είτε από την επούλωση του βλεννογόνου υπερκείμενου 

επιθηλιακών κυττάρων, σε έδαφος φωνητικού τραυματισμού. 

 Φωνητικές διαταραχές παρατηρούνται συχνότερα στις επιδερμοειδείς κύστεις, με 

συμπτώματα παρόμοια με αυτά των οζιδίων. 

 Κατά την λαρυγγοστροβοσκόπηση, οι κύστεις εκ κατακρατήσεως είναι δυνατό να 

ομοιάζουν με οζίδια, ενώ οι επιδερμοειδείς είναι περισσότερο ευμεγέθεις και συχνά 

αμφοτερόπλευρες. Παρατηρείται μείωση του βλεννογονικού κύματος άνωθεν της κύστης, ενώ σε 

κάποιες περιπτώσεις δεν διαγιγνώσκονται παρά κατά τη διάρκεια της μικρολαρυγγοσκόπησης. 

 Θεραπεία εκλογής είναι η χειρουργική εξαίρεση, ιδιαίτερα σε ευμεγέθεις κύστεις εκ 

κατακρατήσεως και στις επιδερμοειδείς. Προεγχειρητικά, συνιστάται λογοθεραπεία εφόσον 

υπάρχει ιστορικό κατάχρησης φωνής, ενώ μετεγχειρητικά υποβοηθά την επούλωση, η οποία είναι 

μεγαλύτερη σε διάρκεια από ότι στους πολύποδες ή τα οζίδια. 

Β.5 Γλωττιδική αύλακα (glottic sulcus) 
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Απαντάται σε ασθενείς με ιστορικό κατάχρησης φωνής. Θεωρείται ότι σχηματίζεται μετά την 

αυτόματη ρήξη μιας επιδερμοειδούς κύστης. 

Οι ασθενείς παραπονούνται για επεισόδια αιφνίδιας διακοπής φώνησης κατά τη διάρκεια 

της ομιλίας. Η λαρυγγοστροβοσκόπηση αποκαλύπτει μειωμένο βλεννογονικό κύμα στις υψηλές 

συχνότητες φώνησης. 

Θεραπεία εκλογής αποτελεί η χειρουργική αφαίρεση της αύλακας, ενώ η λογοθεραπεία 

έχει υποστηρικτικό ρόλο προεγχειρητικά. Ανεξάρτητα από την χειρουργική τεχνική ένας βαθμός 

ακαμψίας (stiffness) του βλεννογόνου δύναται να παραμείνει μετεγχειρητικά. 

Β.6. Μετεγχειρητική δυσφωνία 

Παρατηρείται μετεγχειρητικά μετά από μικρολαρυγγοσκόπηση και μπορεί να οφείλεται σε 

ουλώδες, άκαμπτο στρώμα, φωνητική ασυμμετρία των ελεύθερων χειλέων των φωνητικών 

χορδών ή και τα δύο. Εκτός λίγων εξαιρέσεων, η μετεγχειρητική δυσφωνία μπορεί να αποφευχθεί 

με την ακριβή και κατάλληλη χειρουργική τεχνική και την σταδιακή φωνητική ανάρρωση 

μετεγχειρητικά. 

 Επαναληπτική επέμβαση δε συνιστάται πριν την πάροδο 9-12 μηνών από την πρώτη 

επέμβαση. H λογοθεραπευτική “voice-building” προσέγγιση ενδείκνυται και έχει στόχο την 

ενίσχυση των λαρυγγικών μυών για την υποστήριξη της αποτελεσματικότερης δόνησης του 

λαρυγγικού βλεννογόνου. Χειρουργικά, εάν δεν υπάρχει ικανοποιητικό αποτέλεσμα μετά την 

λογοθεραπευτική εκπαίδευση, συνιστάται σε η χειρουργική εξαίρεση παθολογικού ιστού (π.χ. 

κοκκίωμα, ουλή), η έγχυση υαλουρονικού οξέως, είτε η χρήση τεχνικών προσαγωγής (π.χ. 

θυρεοπλαστική). 

 

Γ. Παράλυση των φωνητικών χορδών 

Η παράλυση των φωνητικών φωνητικών χορδών μπορεί να οφείλεται είτε σε κεντρικά αίτια 

(βλάβη του εγκεφαλικού στελέχους, π.χ. μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο, τραύμα ή όγκο), είτε σε 

περιφερικά αίτια, δηλαδή βλάβη του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου. Το 1/3 των παραλύσεων 

είναι ιδιοπαθείς, το 1/3 λόγω επέμβασης και το 1/3 λόγω νεοπλασίας. Οι φωνητικές  χορδές 

μπορεί να προσβληθούν και οι δυο ή η μια από τις δυο και να μένουν ακίνητες σε θέση απαγωγής 

ή προσαγωγής. Αν η θέση της φωνητικής χορδής είναι σε απαγωγή (μονόπλευρη παράλυση) ο 

αερισμός είναι ικανοποιητικός αλλά πάσχει η φώνηση σε ποιότητα, ενώ όταν η θέση της χορδής 

είναι στη μέση γραμμή (αμφοτερόπλευρη παράλυση) η φώνηση είναι ικανοποιητική, αλλά πάσχει 

ο αερισμός. Στην πρώτη περίπτωση, η θεραπεία συνίσταται σε λογοθεραπεία, αλλά σε 

περιπτώσεις π.χ καρκίνου του πνεύμονα που προκαλεί παράλυση του παλίνδρομου λαρυγγικού 

νεύρου χρησιμοποιούνται επεμβατικές μέθοδοι, όπως ένεση teflon πλαγίως της χορδής ή 

διόρθωση του χόνδρινου σκελετού των χορδών. Στην δεύτερη περίπτωση, θεραπεία εκλογής είναι 

η ενδολαρυγγική laser αρυταινοειδεκτομή. 
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Δ. Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση (Laryngopharengeal reflux-LPR) 

Η λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση (LPR) αποτελεί μια ξεχωριστή νοσολογική οντότητα που 

διαφέρει από την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση στην παθοφυσιολογία, τα συμπτώματα και 

στην ανταπόκριση στην φαρμακευτική αγωγή. Σύμφωνα με την Αμερικάνικη Λαρυγγολογική 

Εταιρία, η LPR ορίζεται ως η αναγωγή γαστρικού περιεχομένου στον «λαρυγγοφάρυγγα» 

(laryngopharynx).(2) Η LPR είναι παρούσα έως και στο 50% των ασθενών με δυσφωνικά ενοχλήματα 

και μπορεί να εκδηλωθεί με συμπτώματα όπως βράγχος φωνής, αίσθημα «κόμβου», συχνό 

καθάρισμα του λαιμού, δυσφαγία, βήχα και φαρυγγαλγία. Έχει αποδειχθεί ότι η παρουσία τριών 

επεισοδίων ανά εβδομάδα μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη στο λάρυγγα. Η LPR διαφέρει 

σημαντικά από την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ), (3) όπως φαίνεται στον πίνακα 1.  

Ενδοσκοπικά, τα κυριότερα ευρήματα είναι: 

1. Οπίσθια λαρυγγίτιδα (υπερτροφία μεσοαρυταινοειδούς πτυχής) με παρουσία ή όχι  

κοκκιωματώδους ιστού) 

2. Υπογλωττιδικό οίδημα (pseudosulcus vocalis) 

3. Eξάλειψη λαρυγγικής κοιλίας 

4. Ερύθημα / υπεραιμία αρυταινοειδών / λάρυγγα 

5. Οίδημα γνήσιων φωνητικών χορδών και δευτεροπαθείς βλάβες (οζίδια/πολυποειδής 

εκφύλιση). 

Μέθοδος εκλογής για τη διάγνωση της LPR αποτελεί η 24ωρη pHμετρία διπλού αυλού (24-hour 

double-probe simultaneous esophageal and pharyngeal monitoring) με συνδυασμό της 

συμπτωματολογίας και των ενδοσκοπικών ευρημάτων. 

Οι Belafsky et al (4) έχουν προτείνει ένα αξιόπιστο και εύχρηστο ερωτηματολόγιο, τον Δείκτη 

Συμπτωμάτων Παλινδρόμησης (Reflux Symptom Ιndex - RSI).  Αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο 9 

σημείων, στο οποίο βαθμολογείται κάθε ερώτηση με 0-5  (0= κανένα πρόβλημα, 5= πολύ σοβαρό 

πρόβλημα). Συνολική βαθμολογία πάνω από 9 θεωρείται παθογνωμονική για LPR. Πρόσφατα, το 

RSI μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα.(5) 

Θεραπευτικά προτείνεται σε ήπια ή/και διαλείποντα συμπτώματα, αλλαγή διαιτητικών συνηθειών 

και η χρήση Η1-ανταγωνιστών ενώ σε μέτρια/σοβαρού βαθμού LPR επιβάλλεται επιθετική και πιο 

παρατεταμένη θεραπεία με αναστολείς ιόντων πρωτονίων (PPIs) 20mg, δυο φορές την ημέρα, για  

τουλάχιστον 3-6 μήνες.(3) 
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 Πίνακας 1:  Γαστροοισοφαγική (ΓΟΠ) και λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση (LPR) 

 

 

 

 

ΓΟΠ LPR 

 

Αναγωγές κατάκλισης 

 

 

Αναγωγές όρθιας θέσης 

 

                                                                               

Παρατεταμένοι περίοδοι έκθεσης σε όξινο 

περιεχόμενο 

 

Περιορισμένη έκθεση σε όξινο περιεχόμενο 

 

Βλάβη κατώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα 

                                                                                    

Βλάβη ανώτερου οισοφαγικού σφιγκτήρα 

 

                                                                                                                                                                            

Δυσκινησία οισοφάγου και παρατεταμένη όξινη 

κάθαρση 

 

                                                                                               

Όχι 

 

                                                                       

Οισοφαγίτιδα – αίσθημα οπισθοστερνικού 

καύσους 

 

                                                                                     

Οπίσθια λαρυγγίτιδα/αίσθημα «κόμβου» 

 

                                                                                  

Διάρκεια θεραπείας: 4 εβδομάδες 

 

                                                                                                                                            

Διάρκεια θεραπείας: ≥ 6 μήνες 
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2.2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ Ή ΦΩΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ: OΡΙΣΜΟΙ ΚΑΙ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ  

Kάθε χειρουργική παρέμβαση, η οποία σκοπό έχει τη βελτίωση ή την αποκατάσταση της φωνής, 

εντάσσεται στο γενικότερο όρο «φωνοχειρουργική» (μετάφραση από τον αγγλικό όρο 

phonosurgery). H φωνοχειρουργική κατηγοριοποιείται περαιτέρω σε «πρωτεύουσα» και 

«δευτερεύουσα» (primary/secondary) σύμφωνα με την κατάταξη που έχει προταθεί από την 

Ευρωπαική Λαρυγγολογική Εταιρία. (1,2) H πρωτεύουσα φωνοχειρουργική εφαρμόζεται σε 

περιπτώσεις όπου τον στόχο αποτελούν η βελτίωση ή η διατήρηση της φωνητικής λειτουργίας, σε 

αντίθεση με τη δευτερεύουσα φωνοχειρουργική, όπου η προτεραιότητα της χειρουργικής 

παρέμβασης είναι διαφορετική (πχ. λήψη υλικού για ιστολογική εξέταση).  

Tα είδη πρωτεύουσας φωνοχειρουργικής καθώς και οι οδοί προσπέλασης της χειρουργικής 

φωνητικών χορδών, παρουσιάζονται στους παρακάτω πίνακες. Οι χειρουργικές τεχνικές που 

εφαρμόζονται στις φωνητικές χορδές έχουν  σκοπό τη βελτίωση της δονητικής λειτουργίας και της 

ανάκτησης του φυσιολογικού βλεννογονικού κύματος ή την διόρθωση της θέσης ή/και τάσης των 

φωνητικών χορδών. 

Σύμφωνα με τη θεωρία πηγής-φίλτρου (βλ. Κεφ. 1.2), η παραγωγή της φωνής δεν αποτελεί 

μόνο γλωττιδικό φαινόμενο, και δεν εξαρτάται αποκλειστικά από την μορφολογία των φωνητικών 

χορδών. Επομένως, για την ανάκτηση της ιδανικής ποιότητας φωνής, σύμφωνα και με τις 

επιθυμίες και τις ανάγκες του ασθενή, είναι απαραίτητη η ορθή πολυπαραγοντική, προ- και 

μετεγχειρητική, αξιολόγηση της δυσφωνίας. 

 

 

Πίνακας 1: Ταξινόμηση πρωτεύουσας φωνοχειρουργικής  

 

Χειρουργική φωνητικών χορδών - Vocal fold surgery (VFS) 

Χειρουργική λαρυγγικού σκελετού - Laryngeal framework surgery (LFS) 

Νευρομυική χειρουργική - Neuromuscular surgery (NMS) 

Επανορθωτική χειρουργική - Reconstructive surgery (RCS) 

- Μερική  

- Ολική  
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Πίνακας 2: Οδοί προσπέλασης της χειρουργικής φωνητικών χορδών 

 

Ενδολαρυγγική προσπέλαση 

-Άμεση 

-Έμμεση 

Ανοικτή προσπέλαση 

Υποδόρια προσπέλαση 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

 

3.1. ΚΛΙΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

 

Η Επιτροπή Φωνιατρικής της Ευρωπαϊκής Λαρυγγολογικής Εταιρίας πρότεινε το 2001, ένα βασικό 

πρωτόκολλο οδηγιών για την λειτουργική αξιολόγηση των διαταραχών της φωνής και της 

αποτελεσματικότητας της φωνοχειρουργικής.(1) 

 Οι βασικές αρχές των κατευθυντήριων οδηγιών είναι οι εξής: 

1. Η φωνητική λειτουργία είναι πολυπαραγοντική. 

2. Για την παρουσίαση/δημοσίευση των αποτελεσμάτων σχετικά με θεραπευτικές τεχνικές 

υπάρχουν προαπαιτούμενες προϋποθέσεις. 

3. Απαραίτητη για την ανάπτυξη μεθόδων αξιολόγησης της φωνητικής λειτουργίας είναι η χρήση 

των βασικών μετρήσεων προκειμένου να υπάρχει σύγκριση. 

4. Τα πρωτόκολλα εξατομικεύονται για παθολογίες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά π.χ. σπασμωδική 

δυσφωνία. 

5. Η βασική αξιολόγηση της φωνητικής λειτουργίας οφείλει να περιλαμβάνει: 

 

Α. Αντιληπτική αξιολόγηση (Perception) 

B. Βιντεοστροβοσκόπηση (Videostroboscopy) 

Γ. Αεροδυναμικές μετρήσεις (Aerodynamics) 

Δ. Υποκειμενική αξιολόγηση από τον ασθενή (Subjective evaluation) 

Ε. Ακουστική ανάλυση (Acoustics) 

 

6. Για την διασφάλιση της αντικειμενικότητας των αποτελεσμάτων όσον αφορά μεθόδους που 

αξιολογούνται υποκειμενικά (όπως η στροβοσκόπηση), για ερευνητικούς σκοπούς συστήνεται η 

συνολική παρουσίαση της βαθμολόγησης μιας ομάδας ερευνητών και η χρήση της «τυφλής» 

βαθμολόγησης (blind rating). 

 

Α. Αντιληπτική αξιολόγηση (Perception) 

Η αντιληπτική αξιολόγηση της ποιότητας της φωνής κατέχει ιδιάζουσα σημασία, καθώς αποτελεί 

την μόνη προσέγγιση που πραγματικά αφορά στο πως η φωνή γίνεται αντιληπτή από τους άλλους 

ανθρώπους (εκτός από τον ίδιο τον ασθενή).(2,4) Θεωρείται ευρέως ως η μέθοδος εκλογής (gold 

standard) για την εκτίμηση του βαθμού σοβαρότητας της φωνητικής διαταραχής, αλλά καθώς 

αποτελεί υποκειμενική μέθοδο, υπόκειται σε αρκετούς παράγοντες που επηρεάζουν την 

διακύμανση της βαθμολογίας για στον ίδιο (intraobserver) και μεταξύ διαφορετικών παρατηρητών 

(interobserver variability).(5-7)  

Το πιο διαδεδομένο σύστημα βαθμολόγησης είναι η προτυποποιημένη κλίμακα GRBAS, 

όπως έχει προταθεί από τον Hirano,(3) η οποία εκτιμά τη φωνή όσον αφορά τη γενικότερη 
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σοβαρότητα της διαταραχής/βραχνάδας (G-Grade), την τραχύτητα (R-Roughness), την διαφυγή 

αέρα κατά τη φώνηση (B-Breathiness), την ασθενικότητα (A-Asthenia) και την ένταση (S-Strain).  

 Η αξιοπιστία του GRBAS  (inter/intraobserver) έχει αποδειχθεί για όλες τις παραμέτρους 

εκτός από το S.(8-12) Η βαθμολογία του G αποτελεί την πιο αξιόπιστη ανάμεσα στις παραμέτρους, 

με συντελεστές αξιοπιστίας (reliability coefficients) για τον ίδιο (interobserver) και μεταξύ 

διαφορετικών βαθμολογητών (intraobserver), 0.78 και 0.81, αντίστοιχα.(8)  

Δυο βασικά χαρακτηριστικά της βραγχνάδας (Hoarseness) έχουν ταυτοποιηθεί με βάση την 

ανάλυση κύριων συνιστωσών (principal component analysis): 

(i) Breathiness (B): αποτελεί την ακουστικά αντιληπτή εντύπωση διαφυγής αέρα από μια 

ανεπαρκώς κλειστή γλωττίδα, και μπορεί να περιλαμβάνει σύντομες περιόδους μη φώνησης 

(unvoiced segments). 

(ii) Roughness (R): αποτελεί την ακουστικά αντιληπτή εντύπωση ακανόνιστων γλωττιδικών παλμών 

και ακανόνιστων μεταβολών στην θεμελιώδη συχνότητα (Fo). 

Και αυτές οι παράμετροι έχουν αποδειχθεί αξιόπιστες (inter/intraobserver reproducibility). 

Oι παράμετροι Α και S είναι λιγότερο αξιόπιστες και μπορούν να μη χρησιμοποιούνται στο βασικό 

πρωτόκολλο.(8-13) 

Άλλες κλίμακες όπως η  BVP (Buffalo Voice Profile), (14) το VPA (Vocal Profile Analysis 

Scheme), (15) καθώς και η CAPE-V (Consensus Auditory Perceptual Evaluation of Voice), (16) έχουν 

κατά καιρούς αναφερθεί βιβλιογραφικά, χωρίς όμως να έχουν μελετηθεί επαρκώς, ώστε να 

συνιστάται η ευρεία χρήση τους.  
 

B. Βιντεοστροβοσκόπηση (Videostroboscopy) 

Η βιντεοστροβοσκόπηση παράγει την αίσθηση αργής κίνησης των φωνητικών χορδών κατά τη 

φώνηση με τη χρήση στροβοσκοπικού (κατά ριπές ή flashing) φωτισμού σε συχνότητα μικρότερη 

από εκείνην της ταλάντωσης τους. Με αυτό τον τρόπο, επιτρέπει την παρακολούθηση 

λεπτομερειών δόνησης και ταλάντωσης των φωνητικών χορδών (π.χ. του βλεννογονικού κύματος),  

κάτι που δεν είναι δυνατόν με την επισκόπηση μέσω σταθερού φωτός. Αποτελεί το βασικότερο 

μέσο διάγνωσης της παθολογίας, αλλά και της παρακολούθησης των μεταβολών, της μορφής της 

ταλάντωσης των φωνητικών χορδών  π.χ. μετά από θεραπευτική παρέμβαση.  

Κάθε παράμετρος που εξετάζεται βαθμολογείται από 0-3 (0=καμία διαταραχή/3=σοβαρή 

διαταραχή).  Οι παράμετροι που αξιολογούνται είναι οι εξής: (17-18) 

1. Μορφολογία ελεύθερου χείλους φωνητικών χορδών 

2. Σύγκλειση γλωττίδας  

3. Συμμετρία δόνησης 

4. Κανονικότητα δόνησης 

5. Εύρος δόνησης 

6. Βλεννογονικό κύμα 

7. Επίπεδο εγκάρσιας σύγκλεισης 

8. Υπεργλωττιδική δραστηριότητα 

9. Κινητικότητα φωνητικών χορδών 
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10. Φάση σύγκλεισης  

11. Ύπαρξη μη δονούμενων τμημάτων 

12. Συνολική γλωττιδική λειτουργία (υπολειτουργία, υπερλειτουργία, τρόμος, σπασμοί) 

Σε ερευνητικό επίπεδο, για την αξιολόγηση της λειτουργίας των φωνητικών χορδών, ειδικά 

πριν και μετά την θεραπευτική παρέμβαση, πρέπει να χρησιμοποιείται το ίδιο εξεταστικό μέσο 

(εύκαμπτο ή άκαμπτο ενδοσκόπιο) και να περιλαμβάνονται τα εξής : 

     α. Σύγκλειση γλωττίδας:  περιγραφή τυχόν ατελούς σύγκλεισης (gapping) κατά τη διάρκεια 

της μέγιστης προσαγωγής. Ο τύπος σύγκλεισης πρέπει να αναφέρεται: 

-Ατελής: σε μονόπλευρη ή ετερόπλευρη παράλυση, σε βλάβες που προκαλούν μείωση της 

ταλάντωσης, όπως λευκοπλακία/υπερκεράτωση και/ή θήλωμα. 

-Επιμήκης (Longitudinal): ατελής προσαγωγή σε όλο το μήκος της γλωττίδας.  

-Οπίσθιο τρίγωνο (Dorsal - posterior triangular chink): μια ελάχιστη ατελής οπίσθια σύγκλειση 

παρατηρείται στο 60% των μεσήλικων γυναικών σε φυσιολογική φωνητική προσπάθεια. Στο 50%  

παρατηρείται τέλεια σύγκλειση σε δυνατή φώνηση. 

-Κεντρική ή ατρακτοειδής (Spindle-shaped/bowing): κλειστή γλωττίδα κατά το οπίσθιο/πρόσθιο 

τμήμα (π.χ σε έλκη, μυασθένεια). 

-Ακανόνιστη (Ιrregular) (π.χ σε θήλωμα ή καρκίνο). 

-«Δίκην κλεψύδρας» (Hour-glass shaped) (π.χ. σε οίδημα φωνητικών χορδών, οζίδια, 

υποβλεννογόνιες βλάβες).  

β. Συμμετρία δόνησης:  

Φυσιολογικά οι φωνητικές χορδές δονούνται με αποτέλεσμα μια «εικόνα καθρέπτη». Αξιολογείται 

στο μέσον μιας συνεχούς φώνησης και φυσιολογικά παρατηρείται συμμετρία σε όλη την διάρκεια 

του φωνητικού κύκλου. Σημειώνεται η τυχόν ασυμμετρία στο 50% και στο 75% του φωνητικού 

κύκλου. 

 γ. Βλεννογονικό κύμα: αξιολόγηση σε κάθε πλευρά χωριστά του κυματισμού της 

επιφανειακής στοιβάδας των φωνητικών χορδών σε χαλαρή φώνηση. Μπορεί να είναι απών (π.χ. 

καρκίνωμα), αυξημένο (π.χ. σε οίδημα) ή μειωμένο (π.χ. σε επιδερμοειδή κύστη, πολύποδα). 

δ. Κανονικότητα δόνησης: ποσοτικός προσδιορισμός του βαθμού ακανόνιστης αργής  

κίνησης (slow motion). 

 

Γ. Αεροδυναμικές μετρήσεις (Aerodynamics) 

 

Οι αεροδυναμικές μελέτες βασίζονται στη μηχανική των ρευστών της ροής του αέρα και 

περιλαμβάνουν μέτρηση της γλωττιδικής ροής του αέρα, της υπογλωττιδικής πίεσης και των 

σχέσεών τους κατά τη διάρκεια της φώνησης.(2) 

Η απλούστερη αεροδυναμική παράμετρος είναι ο μέγιστος χρόνος φώνησης (Μaximum 

Phonation Time-MPT), που μετράται σε sec. Αποτελείται από την εκφορά ενός κρατημένου /α/ 

μετά μια βαθειά εισπνοή, κατά το μέγιστη δυνατή διάρκεια. Λαμβάνεται η καλύτερη μέτρηση μετά 

από τρεις προσπάθειες. Εξαρτάται από την εκπαίδευση, την αναπνευστική ικανότητα και την 

κόπωση του ασθενούς. 
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Είναι δυνατό σε προτυποποιημένα συστήματα Η/Υ να υπολογιστεί η λεγόμενη μέση ροή 

φώνησης (Averaged phonation air flow) ή ο Συντελεστής Φώνησης (Phonation Quotient-PQ) ως ο 

λόγος της Ζωτικής Χωρητικότητας (Vital Capacity-VC σε ml) προς το MPT, με τη χρήση σπιρόμετρου 

ή άμεσα με την χρήση πνευμοταχογράφου. Επίσης, μη επεμβατικές μέθοδοι μέτρησης της 

ενδοστοματικής πίεσης και ροής αέρα κατά την επανάληψη συλλαβών ελεγχόμενης έντασης και 

συχνότητας χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό της υπογλωττιδικής πίεσης (Subglottal air 

pressure) καθώς και της πίεσης ουδού φώνησης (Phonation threshold pressure.(19) Οι τιμές 

ποικίλουν ευρέως ανάμεσα  σε υγιή άτομα, ενώ υπάρχει σημαντική αλληλοεπικάλυψη μεταξύ 

υγιών και δυσφωνικών ασθενών. 

Οι αεροδυναμικές μελέτες είναι χρήσιμες στην αξιολόγηση του θεραπευτικού 

αποτελέσματος σε ασθενείς με παθήσεις όπως παραλυτική δυσφωνία ή που υπόκεινται σε 

μικρολαρυγγοσκόπηση. 

 

Δ. Υποκειμενική αξιολόγηση από τον ασθενή (Subjective evaluation) 

 

H υποκειμενική εκτίμηση της φωνητικής διαταραχής από τον ασθενή αποτελεί πολύ σημαντική 

παράμετρο στην πολυπαραγοντική αξιολόγηση της δυσφωνίας. Η εκτίμηση από ασθενή της 

ποιότητας της φωνής του πριν και μετά τη θεραπευτική παρέμβαση, της επίδρασης των 

υποκειμενικών συμπτωμάτων στην κοινωνική και επαγγελματική του ζωή καθώς και της 

συναισθηματικής επίπτωσης αυτών, οφείλει να συνεκτιμάται με τα δεδομένα της αντικειμενικής 

αξιολόγησης.(2) Προς την κατεύθυνση αυτή  έχουν προταθεί πολυάριθμα μέσα αξιολόγησης 

ποιότητας ζωής, ειδικά για ασθενείς με φωνητικές διαταραχές (Voice Disordered Quality of Life -

VDQOL).(20,21) 

Ο Δείκτης Φωνητικής Αναπηρίας (Voice Handicap Index-VHI) αναπτύχθηκε από τους 

Jacobson et al.(22) και αποτελεί το πλέον χρησιμοποιούμενο μέσο υποκειμενικής αξιολόγησης. 

Είναι ένα ερωτηματολόγιο 30 σημείων και περιέχει μια λειτουργική (functional/VHI-F), φυσική 

(physical/VHI-P) και συναισθηματική (emotional/VHI-E) υποκλίμακα. Η ψυχομετρική του ορθότητα 

έχει μελετηθεί εκτεταμένα.(23-25)  Έχει μεταφραστεί σε πολλές γλώσσες ανά τον κόσμο(26-31), ενώ 

πρόσφατα δημοσιεύτηκε η αντίστοιχη μελέτη της ελληνικής μετάφρασης, όπου το VHI 

αποδεικνύεται έγκυρο και αξιόπιστο μέσο για την υποκειμενική αξιολόγηση των δυσφωνικών 

ασθενών.(32) Επίσης, έχουν δημοσιευτεί τροποποιημένες εκδόσεις του VHI για ειδικές ομάδες 

ασθενών, όπως παιδιατρικοί ασθενείς (pediatric Voice Handicap Index – pVHI)(33) και τραγουδιστές 

(The Singing Voice Handicap Index – SVHI).(34,35) 

Η  Κλίμακα Φωνητικών Συμπτωμάτων (Voice  Symptom Scale-VoiSS) αναπτύχθηκε από τους 

Deary et al.,(36) με την τελική δομή της να αποτελείται από 30 ερωτήματα και 3 υποκλίμακες: 

διαταραχής (impairment/VoiSS-Ι), φυσική (physical/VoiSS-P) και συναισθηματική 

(emotional/VoiSS-E) υποκλίμακα.(36,37) Σε περαιτέρω μελέτη με το σύστημα κλίμακας Mokken 

βρέθηκε θετική συσχέτιση της ιεραρχίας των ερωτημάτων των φωνητικά συμπτώματα με τον 

κοινωνικό αποκλεισμό και την συναισθηματική επιβάρυνση.(38)  

Το VAPP (Voice Activity and Participation Profile) αποτελεί ένα ερωτηματολόγιο 28 σημείων 

(βαθμολογία σε οπτική αναλογική κλίμακα), όπου η φωνητική διαταραχή αξιολογείται σε 
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συνάρτηση με την κοινωνικο - οικονομική και συναισθηματική επίδραση των συμπτωμάτων στη 

ζωή του ασθενή.(39) Πρόσφατα μελετήθηκε η έκδοση του ερωτηματολογίου με τη χρήση 

βαθμονομημένης κλίμακας.(40)  

Το VPQ  (Patient Questionnaire of Vocal Performance) αποτελείται από 12 σημεία που 

αφορούν τα συμπτώματα της φωνητικής δυσλειτουργίας, καθώς και τον κοινωνικό και 

συναισθηματικό αντίκτυπο αυτής.  Η αξιοπιστία αυτού του μέσου αξιολόγησης, έχει αποτιμηθεί σε 

έναν αριθμό μελετών.(41-46) Επίσης, έχει αποδειχθεί, μαζί με την σύντομη έκδοση του VHI (VHI-10,) 
(47) αξιόπιστο μέσο αξιολόγησης ασθενών όπου δεν υπάρχει η δυνατότητα χορήγησης 

μακροσκελών ερωτηματολογίων όπως το VHI.(48)  

Το V-RQOL (Voice Related Quality of Life) αποτελεί ερωτηματολόγιο 10 σημείων με 

παρόμοια διάρθρωση. (49) Η αξιοπιστία, ορισμένες πλευρές της εγκυρότητας και η ευαισθησία του 

V-RQOL έχουν αποτιμηθεί σε ομάδες δυσφωνικών ασθενών, για την αξιολόγηση του 

θεραπευτικού αποτελέσματος,(50-52) σε λαρυγγεκτομηθέντες ασθενείς,(53) ενώ έχει βρεθεί να 

συσχετίζεται σημαντικά με το VHI σε συγκεκριμένες ομάδες ασθενών. (53,54) 

Το VOS (Voice Outcome Survey)(55) αποτελεί και αυτό ένα σύντομο ερωτηματολόγιο 5 

σημείων με μια αντίστοιχη έκδοση για παιδιατρικούς ασθενείς, (56) του οποίου η εγκυρότητα, 

όμως, έχει αμφισβητηθεί βιβλιογραφικά.(22) 

 

Ε. Ακουστική ανάλυση (Acoustics) 

 

Η ακουστική ανάλυση του φωνητικού σήματος προσφέρει πληροφορίες ουσιώδους σημασίας 

τόσο από την σκοπιά των βασικών επιστημών όπου αποτελεί το μέσο μελέτης και κατανόησης της 

παραγωγής και αντίληψης του λόγου, όσο και από την σκοπιά των επιστημών υγείας, όπου η 

κατάσταση της ανθρώπινης φωνής αντικατοπτρίζει την παρουσία ή όχι διαταραχής (όχι μόνο σε 

επίπεδο γλωττίδας αλλά σε όλη τη φωνητική οδό) και την επίδραση συστηματικών παραγόντων.(57)  

Χρησιμοποιείται ευρέως για την εκτίμηση της φωνητικής λειτουργίας, καθώς είναι αντικειμενική, 

αναπαραγώγιμη και μπορεί εύκολα να πραγματοποιηθεί με πολλά διαθέσιμα στο εμπόριο μέσα. Η 

χρήση των πολυάριθμων τεχνικών ακουστικής ανάλυσης έχουν εκτεταμένα μελετηθεί 

βιβλιογραφικά, όσον αφορά τη διαφοροδιάγνωση των φωνητικών διαταραχών, την αξιολόγηση 

της θεραπευτικής παρέμβασης (λογοθεραπευτικής, χειρουργικής και φαρμακευτικής) και της 

συσχέτισής των ακουστικών παραμέτρων με την αντιληπτική αξιολόγηση των φωνητικών 

συμπτωμάτων του ασθενή.(58-59)  

Το προαπαιτούμενο απαραίτητο μέσο για μια αξιόπιστη αξιολόγηση της φωνής είναι η 

εγγραφή δείγματος φωνής με ψηφιακά μέσα, και στη συνέχεια, ακουστικοί αλγόριθμοι αναλύουν 

τα σύνθετα ηχητικά σήματα τη φωνής σε σχέση με τη συχνότητα, την ένταση και το χρόνο. Η 

ελάχιστη συχνότητα εγγραφής συνίσταται στα 20.000Hz. Η απόσταση  από το μικρόφωνο κατά την 

εγγραφή πρέπει να είναι περι τα 10εκ. και η εγγραφή να πραγματοποιείται σε απόλυτα ήσυχο 

χώρο ή με συχνότητα περιβάλλοντος θορύβου μικρότερης των 50Hz. Απόκλιση από τον άξονα 

στόματος (υπό γωνία 45-900) στη χρήση του μικροφώνου μειώνει τον αεροδυναμικό θόρυβο από 

το στόμα, στην ομιλία. Οι δύο τελευταίες συνθήκες επικράτησαν από τα ερευνητικά δεδομένα 

σύμφωνα με τα οποία οι μετρήσεις της ακουστικής ανάλυσης επηρεάζονται από τα 
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χαρακτηριστικά του μικροφώνου (τύπος και γωνία άξονα – στόματος), τα χαρακτηριστικά του 

λογισμικού του μέσου καταγραφής (Η/Υ) και επεξεργασίας ήχου και το πρόγραμμα ανάλυσης και 

επεξεργασίας των δεδομένων.(60-64) 

 
 

 Ένα παράδειγμα πρωτοκόλλου για προτυποποιημένη εγγραφή είναι:(1)

-/α:/ σε βολικό ύψος και ένταση, το οποίο εγγράφεται τρεις φορές για την εκτίμηση τυχόν 

μεταβολής της ποιότητας. 

-/α:/ σε αυξημένη ένταση για πιθανή μεταβολή της ποιότητας και της συσχέτισης της 

συχνότητας προς το επίπεδο πίεσης ήχου (ένταση). 

-μια μικρή πρόταση ή επιλεγμένη παράγραφος, με συγκεκριμένα φωνολογικά 

χαρακτηριστικά, ανεξάρτητα της γλώσσας καταγραφής π.χ. η οποία  περιέχει συνεχή φώνηση και 

όχι συριστικά σύμφωνα. 

Βιβλιογραφικά, ένας ικανός αριθμός συστημάτων ακουστικής ανάλυσης έχει αναφερθεί και 

χρησιμοποιείται:  

 

- Μulti Dimensional Voice Program (MDVP)-Computerized Speech Lab (CSL), Kay 

Elemetrics Corporation, Lincoln Park, NJ 

- Praat (University of Amsterdam, The Netherlands,http://www.fon.hum.uva.nl/praat) 

- Doctor Speech (DRS), Tiger Electronics  

- CSpeech 

- ΕVA workstation (SQ-Lab, Marseille) 

- CSRE 

- ILS-PC  

- Kay Elemetrics model 5500 Sona-Graph  

- MacSpeech Lab II, MSL 

- Signalyze 

- Sensimetrics  Speech Station,  

- LSI Speech Workstation 

- WPCVox 

- SoundScope 

- Visi-Pitch PC system (Pine Brook) 

 

Tο MDVP αποτελεί το περισσότερο διαδεδομένο σε χρήση πρόγραμμα ανάλυσης, και 

χρησιμοποιείται συχνότερα ως πρόγραμμα αναφοράς για την αξιολόγηση αξιοπιστίας άλλων 

προγραμμάτων. Το  Praat αποτελεί ένα εύκολο στη χρήση πρόγραμμα ακουστικής ανάλυσης , που 

είναι διαθέσιμο διαδικτυακά και έχει αποδειχθεί εξίσου αξιόπιστο. (65, 66) 

 

Φασματογράφημα: 

Σύμφωνα με το θεώρημα Fourier, κάθε σύνθετη κυματομορφή συμπεριλαμβανομένου και του 

ηχητικού σήματος, μπορεί να περιγραφεί μαθηματικά ως ένα άθροισμα αληθώς ημιτονοειδών 

κυμάτων ποικίλων συχνοτήτων και του πλάτους κάθε συνιστώσας συχνότητας. 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat
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Το φάσμα είναι το αποτέλεσμα της ανάλυσης Fourier, στη σχέση μεταξύ των συνιστωσών 

συχνοτήτων και του πλάτους της καθεμίας. Όταν απεικονίζεται σε άξονα χ-ψ, λέγεται 

φασματογράφημα και αποκαλύπτει μεταβολές της συχνότητας και της έντασης στο χρόνο.  Στα 

εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα, το μικροφωνικό σήμα εμφανίζεται σε συγχρονισμό με το 

φασματογράφημα, απεικονίζοντας τη διασπορά συχνότητας της ακουστικής ενέργειας στο χρόνο. 

Xρησιμοποιούνται είτε φίλτρα στενού φάσματος (narrow band filtering) για απεικόνιση της 

θεμελιώδους συχνότητας, των αρμονικών, του θορύβου (ενδοαρμονικού-interharmonic και 

υψηλών συχνοτήτων), είτε ευρέως φάσματος (broad band filtering), για την απεικόνιση των 

formants και της περιοδικότητας: (2,4) 

Ηλεκτρογλωττογραφία: 

Η ηλεκτρογλωττογραφία αποτελεί μέθοδο εκτίμησης της γλωττιδικής σύγκλισης, μετρώντας τη 

συχνότητα δόνησης και την διαταραχή της περιοδικότητας κατά την παραγωγή της φωνής. 

Πραγματοποιείται με την εφαρμογή χαμηλού δυναμικού και υψηλής συχνότητας ηλεκτρικού 

ρεύματος μεταξύ δυο ηλεκτροδίων που τοποθετούνται στον λαιμό του ασθενή. Έτσι καταγράφεται 

η μεταβολή της αντίστασης κατά τη σύγκλιση και διάνοιξη της γλωττίδας.(4) 

Επίσης, στις βασικές ακουστικές μετρήσεις περιλαμβάνονται τα τρία σημεία του 

φωνετογράμματος (Voice Range Profile - VRP). Η υψηλότερη συχνότητα και η απαλότερη (softer) 

ένταση (dB A σε 30 εκ) μοιάζουν να αποτελούν τα πιο ευαίσθητα στοιχεία για τις μεταβολές στην 

ποιότητα φωνής, με το τελευταίο να σχετίζεται με τον ουδό της πίεσης φώνησης. Η μέτρηση της 

χαμηλότερης συχνότητας καθιστά δυνατό τον υπολογισμό της έκτασης της θεμελιώδους 

συχνότητας. Ένα τέτοιου είδους φωνετόγραμμα τριών σημείων μπορεί να παραχθεί χωρίς την 

ολοκλήρωση ολόκληρου προφίλ έκτασης της φωνής.(4)
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3.1. ΑΚΟΥΣΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΦΩΝΗΣ 

 

Ο όρος «ανάλυση διαταραχής» (perturbation analysis) εισήχθη για πρώτη φορά από τον 

Lieberman στο πεδίο του λόγου και της φωνής. Βασίζεται στην παραδοχή ότι η φωνή παράγεται 

από ένα σύστημα με ενδογενείς διακυμάνσεις, οι οποίες αντικατοπτρίζουν τη λειτουργία των 

«ταλαντωτών» (oscillators) του συστήματος. Ο πρωτογενής ταλαντωτής του συστήματος είναι η 

γλωττίδα όπου παράγεται το «μεταφερόμενο σήμα» (carrier signal) με τη μορφή της ροής αέρα, 

και το οποίο υπόκειται στις επιδράσεις των δευτερογενών ταλαντωτών (υπεργλωττιδική φωνητική 

οδός, τραχεία), ενώ συνολικά το σύστημα περιέχει και απελευθερώνει πληροφορίες σχετικά με 

περιβαλλοντικούς, οργανικούς, κοινωνικούς και ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες του 

συστήματος.(57) Η  ανάλυση απεριοδικότητας έχει ως σκοπό να αποβάλλει κάποιο ποσοστό από 

αυτή την πληροφορία από το φωνητικό σήμα, το οποίο εξ’ορισμού περιέχει μικρές διακυμάνσεις 

στην συχνότητα, πλάτος και κυματομορφή λόγου του ενδογενούς «θορύβου» όπως περιγράφηκε, 

εστιάζοντας στο γλωττιδικό σήμα και το βαθμό που η κατάσταση του πρωτογενούς ταλαντωτή 

αντικατοπτρίζεται στην μορφή του σήματος (βλ. Κεφ.1.2. Θεωρία πηγής- φίλτρου). 

 

Ακουστικά χαρακτηριστικά 

α. Θεμελιώδης συχνότητα (Fo)  

Aποτελεί το αντίστροφο της θεμελιώδους περιόδου, που είναι η διάρκεια ενός γλωττιδικού 

κύκλου και αντιστοιχεί στη συχνότητα δόνησης των φωνητικών χορδών. Αντικατοπτρίζει τη 

συχνότητα της γλωττιδικής διάνοιξης και σύγκλισης και την μικρότερη συνιστώσα συχνότητα (1η 

αρμονική) στα σχεδόν περιοδικά (nearly- periodic ή quasi-periodic) φωνητικά σήματα, καθώς όλα 

τα φωνητικά σήματα περιέχουν έναν βαθμό απεριοδικότητας.(57) Επίσης, αντιστοιχεί στο 

αντιλαμβανόμενο τονικό ύψος (pitch). Παρά το ότι είναι μια βασική μέτρηση, η αξιόπιστη 

αυτοματοποιημένη εξαγωγή της αποτελεί πρόκληση, λόγω της συνθετότητας της κυματομορφής 

του φωνητικού σήματος. Οι μέθοδοι εξαγωγής της F0 που έχουν διατυπωθεί είναι πολυάριθμοι 

και διαφέρουν ανάμεσα στα εμπορικά διαθέσιμα προγράμματα ακουστικής ανάλυσης φωνής.(67) 

β. Mεγέθη διαταραχής (Perturbation measures-ΡΜ) 

 

Τα χαρακτηριστικά μεγέθη της ακουστικής ανάλυσης κατηγοριοποιούνται κυρίως βάσει των 

χαρακτηριστικών σήματος που μεταφέρουν. Ένα αποδεκτό σύστημα ταξινόμησης είναι μεταξύ 

«χαρακτηριστικών απεριοδικότητας» (aperiodicity features) και «χαρακτηριστικών θορύβου» 

(noise features).  

Τα «χαρακτηριστικά απεριοδικότητας» έχουν χρησιμοποιηθεί για την περιγραφή της 

αντιλαμβανόμενης βραγχνάδας (Ηoarseness)(68-70) ή της απεριοδικότητας του γλωττιδικού 

σήματος.(71) Ήδη από το 1961, ο Lieberman περιέγραψε δυο μεγέθη, τα jitter και shimmer, για τη 

μέτρηση μικρής διάρκειας (από κύκλο σε κύκλο) διαταραχών του ακουστικού σήματος, που 

αφορούν αποκλίσεις της θεμελιώδους συχνότητας(72-73) ή του πλάτους (amplitude-ένταση), 

αντίστοιχα.(74)  
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Τα «χαρακτηριστικά θορύβου» χρησιμοποιούνται για τη μέτρηση του σχετικού θορύβου 

που περιέχεται στο φωνητικό σήμα. Ως «θόρυβος» ορίζεται το ποσοστό απεριοδικότητας(57) ή η 

«μη αρμονική ενέργεια» του φωνητικού σήματος.(75) Τα «χαρακτηριστικά θορύβου» 

αντικατοπτρίζουν την αντιλαμβανόμενη βραχνάδα (Ηoarseness) κατά πολλούς συγγραφείς(76-79) ή 

την διαφυγή αέρα κατά τη φώνηση (Βreathiness) κατά άλλους συγγραφείς,(71,80-83) ενώ έχουν 

επίσης συσχετιστεί με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά της γλωττιδικής λειτουργίας, όπως η ατελής 

γλωττιδική σύγκλειση.(84) 

Mεγέθη συνώνυμα με το ποσοστό θορύβου (απεριοδικότητα) στο φωνητικό σήμα είναι το 

ΗΝR (Harmonics - to - Noise Ratio; Yumoto, 1982), το SNR (Signal – to – Noise – Ratio; Kojima, 

1980), το NNE (Νormalized Νoise Εnergy; Kasuya, 1986), καθώς και το πιο πρόσφατο GNE (Glottal – 

to – Noise Excitation Ratio; MIchaelis and Strube, 1995). Τα παραπάνω έχουν εκτεταμένα 

μελετηθεί όσον αφορά τις μεθόδους εξαγωγής τους(75) καθώς και τα χαρακτηριστικά ποιότητας 

φωνής που αντικατοπτρίζουν.(5,85-88,71) 

Καθώς η αρμονικότητα του σήματος αποτελεί συνώνυμο της περιοδικότητας, είναι εύλογο 

οι παραπάνω κατηγορίες χαρακτηριστικών μπορούν να εξεταστούν υπό το πρίσμα της ενιαίας 

κατηγορίας των ΡΜ. Αν τα «χαρακτηριστικά θορύβου» (όπως το HNR) εξεταστούν ως μεγέθη 

διαταραχής οφείλουν να μην εξαρτώνται από καμία κυκλικά μεταβαλλόμενη παράμετρο (όπως η 

F0).(57) Από την άλλη πλευρά, η απεριοδικότητα που σύμφωνα με τον ορισμό τους μετρούν τα jitter 

και shimmer (αναφορικά με την F0 και το πλάτος), θεωρείται παράμετρος «θορύβου». Αυτό έχει 

ως αποτέλεσμα αναπόφευκτα στο μετρούμενο HNR ο προστιθέμενος θόρυβος (additive noise) να 

περιλαμβάνει και το θόρυβο που οφείλεται στα jitter και shimmer, γεγονός που μπορεί να καθιστά 

ανακριβείς τις μετρήσεις. Προς την κατεύθυνση επίλυσης αυτού του προβλήματος έχουν προταθεί 

πολλές διαφορετικές μέθοδοι εξαγωγής του HNR. (75,89-90)  

Τα καταγραφόμενα σήματα κατατάσσονται ανάλογα με την περιοδικότητά τους σε τρεις 

κατηγορίες: τύπου Ι (σχεδόν περιοδικά), τύπου ΙΙ (περιέχουν ασυνέχειες, έντονους αρμονικούς ή 

χρωματισμό φωνής) και τύπου ΙΙΙ (χαοτικά ή τυχαία).(57) Οι ακουστικές παράμετροι δεν είναι 

κατάλληλες για όλα τα επίπεδα σοβαρότητας μιας πάθησης. Τα ΡΜ είναι αξιόπιστα για τα τύπου Ι 

σήματα, με την προϋπόθεση να έχουν τιμές μικρότερες από περίπου 5%.(91) Στα τύπου ΙΙ σήματα, η 

απεικόνιση του σήματος (π.χ με φασματογράφημα) απαιτείται για την κατανόηση των 

χαρακτηριστικών τους, ενώ όπου τα ΡΜ είναι αναξιόπιστα, όπως στα τύπου ΙΙΙ σήματα, όπου είναι 

απαραίτητη η χρήση αντιληπτικής ανάλυσης.(92) 

Τέλος, για την εφαρμογή των ακουστικών αλγορίθμων, χρησιμοποιούνται φωνητικά 

σήματα κρατημένων φωνηέντων (κυρίως /α/, /ι/ ή /ου/), σε βολική ένταση και ύψος, όπως 

αναφέρθηκε.(1) Η συλλογή σήματος στην περίπτωση αυτή σε αντίθεση με τη χρήση ρέοντος λόγου 

ή ανάγνωσης κειμένου, πραγματοποιείται σε εύκολα ελεγχόμενες και σταθερές συνθήκες, ενώ 

ελαχιστοποιούνται μεταβολές στο σήμα λόγω της  προσωδίας του λόγου, (93) όπως ρυθμός ομιλίας, 

τονισμός, άρθρωση και γλώσσα ομιλίας.(94) Επίσης, υποστηρίζεται ότι το «βολικό ύψος και 

ένταση» συνεπάγεται έλλειψη ελέγχου σε φωνητικούς παράγοντες όπως είναι η F0 και το επίπεδο 

πίεσης ήχου (Sound pressure level-SPL), τα οποία μπορούν να επηρεάσουν τα μεγέθη διαταραχής, 

σε συνάρτηση π.χ. με το φύλο του ασθενή.(95-97)  
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΡΟΛΟΥ ΤΩΝ VHI ΚΑΙ 

VOISS ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ, ΩΣ ΜΕΣΑ 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΒΑΣΗΣ ΤΗΣ ΦΩΝΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ. 
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4.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 

To περισσότερο δημοφιλές και ευρέως χρησιμοποιούμενο μεταξύ των μέσων υποκειμενικής 

αξιολόγησης της φωνητικής λειτουργίας είναι ο Δείκτης Φωνητικής Αναπηρίας (Voice Handicap 

Index-VHI).(1-3) To VHI είναι ένα ερωτηματολόγιο τριάντα σημείων και περιέχει μια λειτουργική 

(functional/VHI-F), φυσική (physical/VHI-P) και συναισθηματική (emotional/VHI-E) υποκλίμακα με 

δέκα υποερωτήματα ανά υποκλίμακα. Ο ασθενής απαντά βαθμολογώντας από 0-4 

(0=ποτέ,1=σχεδόν ποτέ, 3=μερικές φορές. 4=σχεδόν πάντα, 5=πάντα) και το τελικό άθροισμα 

υπολογίζεται μεταξύ 0-120, ενώ ανά υποκλίμακα από 0-40. Πρόσφατα δημοσιεύτηκε η αντίστοιχη 

μελέτη της ελληνικής μετάφρασης, όπου το VHI αποδεικνύεται έγκυρο και αξιόπιστο μέσο για την 

υποκειμενική αξιολόγηση των δυσφωνικών ασθενών.(4) 

Το 2003, οι Deary και Wilson ανέπτυξαν την Κλίμακα Φωνητικών Συμπτωμάτων (VoiSS  

Symptom Scale-VoiSS).(5)  Η δομή αρχικά περιελάμβανε μια λίστα από συμπτώματα ασθενών, ενώ 

η τελική δομή του ερωτηματολογίου αποτελείται από τριάντα ερωτήματα και τρεις υποκλίμακες: 

διαταραχής (impairment/VoiSS-Ι), φυσική (physical/VoiSS-P) και συναισθηματική 

(emotional/VoiSS-E) υποκλίμακα με δεκαπέντε, επτά και οκτώ υποερωτήματα, αντίστοιχα. Κάθε 

υποερώτημα βαθμολογείται με παρόμοιο τρόπο όπως το VHI από 0-4 (0=ποτέ,1=σχεδόν ποτέ, 

3=μερικές φορές. 4=σχεδόν πάντα, 5=πάντα) και το τελικό άθροισμα υπολογίζεται μεταξύ 0-120, 

ενώ  ανά κατηγορία από 0-60 για την VoiSS-Ι, 0-28 για την VoiSS-P και 0-32 για την VoiSS-E 

υποκλίμακα.(5,6) Τα δυο ερωτηματολόγια αναλύθηκαν συγκριτικά και παρά το γεγονός ότι  και τα 

δυο έχουν φαινομενικά την ίδια δομή, με οκτώ κοινά ερωτήματα, οι συγγραφείς του VoiSS 

επιχειρηματολογούν υπέρ του ως έχον καλύτερη δομή ανά παράγοντα (factor structure) και 

θεματική κάλυψη των φωνητικών συμπτωμάτων (item coverage) σε σχέση με το VHI. Επιπλέον, το 

VoiSS  περιέχει ερωτήματα που δεν υπάρχουν στο VHI, και σχετίζονται με συνοδά συμπτώματα 

λαρυγγοφαρυγγικών παθήσεων όπως το ερώτημα 2 της VoiSS-P («καθαρίζετε συχνά το λαιμό 

σας»).(7) 

Ο ρόλος των VHI και VoiSS στην αξιολόγηση της έκβασης της φωνοχειρουργικής έχει 

περιορισμένα μελετηθεί, ενώ δεν υπάρχει βιβλιογραφία διαθέσιμη για τις ελληνικές μεταφράσεις 

των δυο ερωτηματολογίων. Στην παρούσα μελέτη, πραγματοποιήθηκε συγκριτική μελέτη των 

ελληνικών VHI και VoiSS στην αξιολόγηση ασθενών που χειρουργούνται για καλοήθεις παθήσεις 

του λάρυγγα. 
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4.2. ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 

 

Σαράντα-έξι ασθενείς (18 γυναίκες και 28 άνδρες), με μέσο όρο ηλικίας 47.9 έτη συμμετείχαν στη 

μελέτη. Όλοι έπασχαν είτε από εξιδρωματικές βλάβες του χώρου του Reinke (πολύποδες, οίδημα 

Reinke), είτε από κύστεις φωνητικών χορδών και χειρουργήθηκαν υπό γενική αναισθησία με 

μικρολαρυγγοσκόπηση. Η παθολογία αφαιρέθηκε με μια επέμβαση σε όλες τις περιπτώσεις και 

αφορούσε ασθενείς που χειρουργήθηκαν στην ΩΡΛ Κλινική του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου 

Ηρακλείου και την ΩΡΛ Κλινική του Γενικού Νοσοκομείου Χανίων (2006-2011). Η κλινική 

αξιολόγηση περιλάμβανε λεπτομερές ιστορικό και καταγράφηκαν στοιχεία για το κάπνισμα και το 

επάγγελμα των ασθενών. Ανάλογα με το επάγγελμά τους οι ασθενείς κατατάσσονται σε 

επαγγελματίες φωνής (π.χ. τραγουδιστές), μη επαγγελματίες χρήστες φωνής (π.χ. εργασία σε 

θορυβώδες περιβάλλον) και μη επαγγελματίες φωνής (μη χρήση φωνής στο εργασιακό 

περιβάλλον). Μη καπνιστές θεωρήθηκαν όσοι είχαν διακόψει το κάπνισμα για τουλάχιστον ένα 

χρόνο πριν την πρώτη αξιολόγηση. Τα βασικά χαρακτηριστικά των ασθενών φαίνονται στους 

πίνακες 1 και 2. 

 

Πίνακας 1: Κατανομή των παθήσεων στους ασθενείς που χειρουργήθηκαν. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Διάγνωση  

 

Άνδρες  

(n = 28) 

 

Γυναίκες  

(n = 18) 

 

Σύνολο   

(n = 46) 

Πολύποδες 19 8 27 

Οίδημα Reinke 6 11 17 

Κύστεις 0 2 2 
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Πίνακας 2: Χαρακτηριστικά ασθενών.                                                                                                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σύμφωνα με το πρωτόκολλο της Ευρωπαϊκής Λαρυγγολογικής Εταιρείας,(1) όλοι οι ασθενείς 

αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά με βιντεοστροβοσκόπηση, αεροδυναμικές μετρήσεις, ακουστική 

ανάλυση, αντιληπτική ανάλυση από εκπαιδευμένο λογοθεραπευτή και τα ερωτηματολόγια VHI και 

VoiSS. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε, κατά μέσο όρο, 6 εβδομάδες μετεγχειρητικά. 

Βιντεοστροβοσκόπηση 

Χρησιμοποιήθηκε άκαμπτο στροβοσκόπιο 700, τύπου EndoSTROB DX (DIVAS, Xion Medical). Η 

γλωττιδική σύγκλειση (CLOS), η κανονικότητα της δόνησης (MOVR), η συμμετρία (MOVS) και το 

βλεννογονικό κύμα (MUC.W) βαθμολογήθηκαν σε κλίμακα τεσσάρων σημείων (0=καμία 

διαταραχή, 3=σοβαρή διαταραχή). Η παρουσία συνοδού παθολογίας (όπως π.χ. οπίσθιας 

λαρυγγίτιδας) ή υπολειπόμενης νόσου καταγράφηκαν επίσης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε 

από τον ίδιο εξεταστή. 

Αντιληπτική αξιολόγηση 

Χρησιμοποιήθηκε το προτυποποιημένο σύστημα βαθμολόγησης GRBAS, όπως έχει προταθεί από 

τον Hirano.(8)  Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευμένο λογοθεραπευτή, με σύστημα 

τυφλής βαθμολόγησης, σε καταγεγραμμένα δείγματα που περιείχαν ρέοντα λόγο, μέτρημα από 1-

10 και την εκφορά φωνηέντων «/α/, /ε/, /ι/, /ο/, ου/». 

Ακουστική ανάλυση 

Το φωνητικό σήμα καταγράφηκε ψηφιακά, μέσω ενός μικροφώνου κεφαλής υπό γωνία 450 από 

τον άξονα στόματος και σε απόσταση 30εκ. (EndoSTROB DX, Xion Medical Headset). Η συχνότητα 

εγγραφής ήταν 44.100 Hz με ανάλυση δειγματοληψίας 16 bits και η εγγραφή πραγματοποιήθηκε 

 

Χαρακτηριστικά ασθενών 

 

Άνδρες  

(n = 28) 

 

Γυναίκες 

(n = 18) 

 

Σύνολο   

(n = 46) 

Καπνιστές 23 11 34 

Επαγγελματίες φωνής 15 12 27 

Μη επαγγελματίες χρήστες φωνής 4 7 11 

Οπίσθια λαρυγγίτιδα 9 7 16 
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σε ήσυχο δωμάτιο, με συχνότητα περιβάλλοντος θορύβου μικρότερης των 50dBA. Αποτελούνταν 

από την εκφορά 3 κρατημένων /α/ σε άνετη για τον ασθενή συχνότητα και ένταση (μέση διάρκεια 

δείγματος 4 sec). Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκε το σύστημα Praat (Έκδοση 5.0.42-University of 

Amsterdam, The Netherlands, http://www.fon.hum.uva.nl/praat) και υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές 

για το jitter (%), shimmer (dB) και HNR (dB). 

Αεροδυναμικές μετρήσεις 

Υπολογίστηκε το MPT σε sec, κατά την εκφορά ενός κρατημένου /α/ μετά μια βαθειά εισπνοή, 

κατά τη μέγιστη δυνατή διάρκεια και λήφθηκε η καλύτερη μέτρηση μετά από τρεις προσπάθειες. 

Υποκειμενική εκτίμηση 

Όλοι οι ασθενείς συμπλήρωσαν τις ελληνικές μεταφράσεις των VHI και VoiSS προ- και 

μετεγχειρητικά. Η συνολική βαθμολογία 0-30 είναι ενδεικτική δυσφωνίας ηπίου βαθμού, 31-60 

δυσφωνίας μετρίου βαθμού και 61-90 δυσφωνίας σοβαρού βαθμού. 

Η ελληνική έκδοση του VoiSS προέκυψε μετά από μετάφραση του ερωτηματολογίου στην αγγλική 

γλώσσα από καθηγητή αγγλικής γλώσσας και ακολούθησε αντίστροφη μετάφραση για την 

επιβεβαίωση της εγκυρότητάς της. 

Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του IBM©SPSS 20.0.  

Υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές (Μ.Τ), με σταθερές αποκλίσεις (standard deviation-SD) για τις 

συνεχείς μεταβλητές και οι συχνότητες (%) για τις κατηγορικές μεταβλητές.  

Οι συνολικές βαθμολογίες και οι βαθμολογίες ανά υποκλίμακα υπολογίστηκαν και για τα 

δυο ερωτηματολόγια προ- και μετεγχειρητικά. 

Οι μεταβολές στην βαθμολογία πριν και μετά την χειρουργική παρέμβαση αναλύθηκαν με 

τη χρήση t-test για εξαρτημένα δείγματα (paired-t test) ή όπου απαιτούνταν Wilcoxon tests, και η 

συσχέτιση μεταξύ της βαθμολογίας των VHI και VoiSS υπολογίστηκε με Pearson correlation 

coefficients. Για την εκτίμηση της συσχέτισης μεταξύ των VHI και VoiSS και των υπόλοιπων 

κλινικών παραμέτρων χρησιμοποιήθηκαν συσχετίσεις κατά Spearman. 

Σύμφωνα με τη μελέτη του Jacobson  et al.,(3) μεταβολή κατά 18 μονάδες στη συνολική 

βαθμολογία και 8 μονάδες στην βαθμολογία ανά υποκλίμακα θεωρείται ως η ελάχιστη διαφορά 

με κλινική σημασία (Minimal clinically important difference – MCID). Κατά αυτόν τον τρόπο οι 

ασθενείς διαχωρίστηκαν σε δυο ομάδες («βελτιωμένοι» και «μη βελτιωμένοι»), ανάλογα με τη 

διαφορά στη συνολική βαθμολογία μετεγχειρητικά (μείωση ≥18 και <18 μονάδες αντίστοιχα). Τα 

ίδια κριτήρια ομαδοποίησης χρησιμοποιήθηκαν και για VoiSS εφ’όσον δεν υπάρχει σχετική 

βιβλιογραφία για τα όρια σημαντικής μεταβολής. Τέλος, στην ίδια μελέτη,(4) συνολική βαθμολογία 

0-18 θεωρείται φυσιολογική για το VHI, και κατ’ αντιστοιχία η ίδια παραδοχή χρησιμοποιήθηκε και 

για το VoiSS. 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat
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H επίδραση της ηλικίας (≥50 έτη), του καπνίσματος, του επαγγέλματος (επαγγελματίες 

φωνής) και της οπίσθιας λαρυγγίτιδας στην υποκειμενική ή όχι βελτίωση μελετήθηκε αρχικά με τη 

χρήση x2, και στη συνέχεια με Odd’s ratios και συνυπολογισμό των 95% διαστημάτων 

εμπιστοσύνης (confidence intervals-CI). 

Το επίπεδο σημαντικότητας για όλες τις αναλύσεις τέθηκε στο α=5 %. 
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4.3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Η μέση διάρκεια συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων ήταν 6.4 λεπτά, ενώ έντεκα από τους 

σαράντα-έξι ασθενείς, ζήτησαν επεξηγήσεις κατά την συμπλήρωσή του. 

Γενικά 

Στον πίνακα 3, καταγράφονται οι μέσοι όροι τιμών για τη βαθμολογία (συνολική και ανά 

υποκλίμακα) και για τα δυο ερωτηματολόγια, προ- και μετεγχειρητικά.  

Πίνακας 3: Μέσοι όροι τιμών της βαθμολογίας (συνολικής και ανά υποκλίμακα) των VHI και VoiSS, προ- και 

μετεγχειρητικά. 

 

 Προεγχειρητικά  Μετεγχειρητικά  

 VHI-F VHI-P VHI-E 
VHI 
total 

VHI-F VHI-P VHI-E 
VHI 
total 

M.Τ(SD) 11.5(9.4) 1 9 ( 1 1 . 5 ) 13.7(11.7) 44.55 (28.9) 6 . 2 ( 7 . 4 )  9 . 3 ( 9 . 6 ) 3 . 7 ( 6 . 3 )  19.3 (21.3) 

 
Προεγχειρητικά  Μετεγχειρητικά 

 
VoiSS-I VoiSS-P VoiSS-E 

VoiSS 
total 

VoiSS-I VoiSS-P VoiSS-E 
VoiSS 
total 

M.Τ(SD) 35.1(15.4)  1 3 . 9 ( 6 . 9 ) 8 . 8 ( 1 0 . 1 ) 57.9 (28.2) 13.8(14.1)  6 . 5 ( 5 . 4 ) 2 . 7 ( 5 . 1 )  23.1(22.2) 

 

Οι υποκλίμακες VHI-P και VoiSS-I βαθμολογήθηκαν υψηλότερα πριν και μετά την χειρουργική 

παρέμβαση. Οι μέσες τιμές της βαθμολογίας για το VHI (συνολικής και ανά υποκλίμακα) ήταν 

παθολογικές πριν το χειρουργείο, ενώ η συνολική  βαθμολογία, καθώς και της VHI-P ήταν ελάχιστα 

πάνω από τις φυσιολογικές τιμές, μετεγχειρητικά. Για το VoiSS η συνολική βαθμολογία βρέθηκε 

παθολογική μετεγχειρητικά. Σύμφωνα με τη συνολική βαθμολογία των VHI και VoiSS, η 

πλειονότητα των ασθενών ανέφερε μετρίου βαθμού δυσφωνία προεγχειρητικά και ηπίου βαθμού 

μετεγχειρητικά. Επιπλέον, η βαθμολογία (συνολική και ανά υποκλίμακα) και για τα δυο 

ερωτηματολόγια παρουσίαζε στατιστικά σημαντική μείωση μετεγχειρητικά (P< 0.05). Σύμφωνα με 
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τη συνολική βαθμολογία του VHI, 63% των ασθενών ανέφεραν κλινικά σημαντική βελτίωση μετά 

το χειρουργείο, με αντίστοιχο ποσοστό για το VoiSS 76.1% (μείωση ≥ 18 μονάδες). Στο VHI, 50% 

των ανδρών και 83.3% των γυναικών ανέφεραν κλινικά σημαντική βελτίωση μετά το χειρουργείο 

με αντίστοιχα ποσοστά για το VoiSS, 67.9% και 89%, αντίστοιχα. 

Η μελέτη της επίδραση της ηλικίας (≥50 έτη), του καπνίσματος, του επαγγέλματος 

(επαγγελματίες φωνής) και της οπίσθιας λαρυγγίτιδας, απέδειξε ότι δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ως παράγοντες κινδύνου για την υποκειμενική ή όχι μετεγχειρητική βελτίωση  (πίνακας 4). 

Συσχέτιση μεταξύ VHI και VoiSS 

Προεγχειρητικά, ισχυρότερες συσχετίσεις, βρέθηκαν ανάμεσα στις VHI-P και την VoiSS-I 

υποκλίμακα (r=0.83, P=0.001), όπως και μεταξύ των VHI-E και VoiSS-E (r=0.9, P=0.001). Παρόμοιες 

συσχετίσεις βρέθηκαν και μετεγχειρητικά (r=0.82 και  0.75, αντίστοιχα, P=0.001). Οι συνολικές 

βαθμολογίες των VHI και VoiSS εμφάνιζαν επίσης ισχυρή συσχέτιση προ- και μετεγχειρητικά 

(r=0.84 and 0.9, αντίστοιχα, P=0.001). 

Όπως αναφέρθηκε, Οι VHI-P και VoiSS-I υποκλίμακες έχουν πέντε, ενώ οι κατηγορίες VHI-E 

και VoiSS-E, τρία κοινά ερωτήματα. Η βαθμολογία αυτών των ερωτημάτων προ- και μετεγχειρητικά 

δεν παρουσίαζε σημαντική συσχέτιση σε όλες τις περιπτώσεις, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι 

ασθενείς τις βαθμολογούσαν διαφορετικά, μεταξύ VHI και VoiSS (διακύμανση του r από 0.21 έως 

0.84 και από 0.74 έως 0.90 προεγχειρητικά για τις VHI-P/VoiSS-I υποκλίμακες και VHI-/VoiSS-E, 

αντίστοιχα και από 0.66 έως 0.84 και από 0.52 έως 0.98 μετεγχειρητικά). Τα αποτελέσματα 

φαίνονται στους πίνακες 5-10. 

Συσχέτιση μεταξύ VHI και κλινικών μετρήσεων 

Οι μέσοι όροι τιμών των κλινικών μετρήσεων φαίνονται στον πίνακα 11.  

Η βαθμολογία του VHI (συνολική και ανά υποκλίμακα) δεν συσχετιζόταν σημαντικά με τις 

στροβοσκοπικές παραμέτρους, τόσο προ- όσο και μετεγχειρητικά. Μετεγχειρητικά, η βαθμολογία 

των επιμέρους παραμέτρων καθώς και η συνολική του GRBAS συσχετιζόταν σημαντικά με τη 

βαθμολογία του VHI (συνολική και ανά κατηγορία) (rho=0.36–0.58, all P<0.01). 

Όσον αφορά τις ακουστικές παραμέτρους, το jitter δεν παρουσίαζε σημαντική συσχέτιση 

με τη βαθμολογία του VHI, τόσο προ- όσο και μετεγχειρητικά, γεγονός που ίσχυε για το shimmer 

και το HNR προεγχειρητικά. Παρόλα αυτά, μετά το χειρουργείο, το HNR βρέθηκε να συσχετίζεται 

σημαντικά με τη βαθμολογία του VHI -συνολική και ανά υποκλίμακα- (rho=0.27–0.58, all P<0.05). 

Το shimmer σχετιζόταν σημαντικά με τη βαθμολογία στις υποκλίμακες VHI-P καθώς και τη 

συνολική βαθμολογία του VHI (rho=0.48 και 0.45, αντίστοιχα, Ρ<0.05). Τέλος, καμία στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε ανάμεσα στο MPT και τη βαθμολογία του VHI (συνολική 

και ανά υποκλίμακα) (πίνακες 12, 13). 

Συσχέτιση μεταξύ VoiSS και κλινικών μετρήσεων 
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Η βαθμολογία του VoiSS (συνολική και ανά υποκλίμακα) δεν συσχετιζόταν σημαντικά με τις 

στροβοσκοπικές παραμέτρους, τόσο προ- όσο και μετεγχειρητικά. Όσον αφορά την αντιληπτική 

αξιολόγηση μετεγχειρητικά, η βαθμολογία των επιμέρους παραμέτρων καθώς και η συνολική του 

GRBAS συσχετιζόταν σημαντικά με τη βαθμολογία του VoiSS -συνολική και ανά υποκλίμακα- 

(rho=0.3–0.67, all P<0.05). 

Όσον αφορά τις ακουστικές παραμέτρους προεγχειρητικά, δεν παρατηρήθηκε σημαντική 

συσχέτιση με τη βαθμολογία του VoiSS (συνολική και ανά υποκλίμακα). Αντίθετα, μετεγχειρητικά, 

το HNR και το shimmer βρέθηκαν να συσχετίζονται σημαντικά με τη βαθμολογία του VoiSS 

(συνολική και ανά υποκλίμακα), ειδικά με εκείνη της υποκλίμακας VoiSS-I (rho=0.55 και 0.47 

αντίστοιχα, P<0.05). Τέλος, καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση δεν παρατηρήθηκε ανάμεσα 

στο MPT και τη βαθμολογία του VoiSS (συνολική και ανά υποκλίμακα) (πίνακες 14,15). 
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4.4. Συζήτηση-συμπεράσματα 

Τα ερωτηματολόγια VHI και VoiSS θεωρούνται χρήσιμα VDQOL μέσα αξιολόγησης για την 

υποκειμενική εκτίμηση της δυσφωνίας. Στην παρούσα συγκριτική μελέτη, οι ελληνικές 

μεταφράσεις των δυο ερωτηματολογίων φαίνεται να συσχετίζονται σημαντικά μεταξύ τους προ- 

και μετεγχειρητικά, σε ασθενείς με καλοήθεις παθήσεις του λάρυγγα. Η ηλικία (≥50 έτη), το 

κάπνισμα, το επάγγελμα (επαγγελματίες φωνής) και η παρουσία οπίσθιας λαρυγγίτιδας, δεν 

φάνηκαν να επηρεάζουν την υποκειμενική αξιολόγηση της έκβασης της επέμβασης. Κανένα από 

τα δυο δεν βρέθηκε να συσχετίζεται σημαντικά με τις αεροδυναμικές ή τις στροβοσκοπικές 

παραμέτρους. Η κλίμακα GRBAS, όπως και τα shimmer και HNR, συσχετιζόταν σημαντικά με τη 

βαθμολογία των VHI και VoiSS (συνολική και ανά υποκλίμακα) μετεγχειρητικά. 

Για πρώτη φορά μετά την μελέτη επικυροποίησής του,(4) η ελληνική μετάφραση του VHI, 

μελετάται και συγκρίνεται με ένα διαφορετικό VDQOL μέσο αξιολόγησης. Στην παρούσα μελέτη, 

όπου οι ασθενείς επιλέχθηκαν με αυστηρά κριτήρια προκειμένου να εξαχθούν ασφαλή 

συμπεράσματα, το VHI χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο επιλογής (gold standard) για την αξιολόγηση 

του λιγότερο μελετημένου VoiSS. Κάθε ερωτηματολόγιο μελετήθηκε σε συνάρτηση με τις 

στροβοσκοπικές, αεροδυναμικές, αντιληπτικές και ακουστικές μετρήσεις, σύμφωνα με το 

πρωτόκολλο αξιολόγησης που ήδη αναφέρθηκε (πίνακας 5).(1) 

Περιορισμένος αριθμός μελετών είναι διαθέσιμος, όπου το VHI να μελετάται ως μέσο 

αξιολόγησης του θεραπευτικού αποτελέσματος, σε συνάρτηση με άλλες κλινικές μετρήσεις.(11–15)  

Σε δυο πρόσφατες μελέτες ασθενών που χειρουργήθηκαν για καλοήθεις παθήσεις του λάρυγγα, η 

βαθμολογία του VHI μειωνόταν σημαντικά μετεγχειρητικά, αλλά δεν συσχετιζόταν σημαντικά με 

τις στροβοσκοπικές, αεροδυναμικές, αντιληπτικές και ακουστικές μετρήσεις.11,12 Στη μελέτη των 

Hakkesteegt et al.,(13) όπου το VHI συγκρίθηκε με το Dysphonia Severity Index (DSI) για την 

αξιολόγηση 122 ασθενών που υπεβλήθησαν σε λογοθεραπεία και/ή φωνοχειρουργική, το VHI δεν 

μεταβαλλόταν ανάλογα με τη βαθμολογία του DSI στο 37% των ασθενών (78% είχαν καλύτερη 

βαθμολογία στο VHI σε σύγκριση με 56% που είχαν καλύτερη βαθμολογία στο DSI, μετεγχειρητικά, 

στην ομάδα των ασθενών που χειρουργήθηκαν). Επιπλέον, όταν το VHI συγκρίθηκε με την κλίμακα 

τριών σημείων (three-item-outcome scale) σε μια ομάδα 77 δυσφωνικών ασθενών που 

υπεβλήθησαν σε λογοθεραπεία πριν και μετά τη θεραπευτική παρέμβαση, παρατηρήθηκε 

σημαντική βελτίωση μετά την θεραπεία, αλλά καμία συσχέτιση με άλλες κλινικές μετρήσεις.(14) 

Τέλος, σε μια μελέτη όπου το VHI συγκρίθηκε με το Short Form-36 (SF-36) και την VOS, στατιστικά 

σημαντική συσχέτιση παρατηρήθηκε μετά την επέμβαση προσαγωγής (medialization surgery) σε 

ασθενείς με μονόπλευρη παράλυση φωνητικών χορδών.(15) Στην παρούσα μελέτη, οι αντιληπτικές 

και ακουστικές παράμετροι (shimmer και HNR) συσχετιζόταν σημαντικά με τη βαθμολογία του VHI 

(συνολική και ανά υποκλίμακα) μόνο μετεγχειρητικά. 

Ο ρόλος του VoiSS έχει μελετηθεί πολύ περιορισμένα. Το VoiSS μελετήθηκε  σε συνάρτηση 

με την κλίμακα GRBAS για την αξιολόγηση της σοβαρότητας της δυσφωνίας σε 60 ενήλικες και 

παρατηρήθηκε σημαντική συσχέτιση με την αντιληπτική αξιολόγηση, γεγονός που συνάδει με τα 

ευρήματα της παρούσας μελέτης.(16) Επιπλέον, το VoiSS μελετήθηκε σε σύγκριση με το VPQ και το 

VHI σε 53 ασθενείς με πρώιμο γλωττιδικό καρκίνο που υποβλήθηκαν είτε σε ακτινοθεραπεία είτε 
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σε ενδοσκοπική αφαίρεση, και η συναισθηματική υποκλίμακα βαθμολογήθηκε υψηλότερα στην 

ομάδα της ακτινοθεραπείας.(17) 

Στην παρούσα μελέτη, αξιολογήθηκε ο ρόλος των  VHI και VoiSS ως μέσα υποκειμενικής 

αξιολόγησης του χειρουργικού αποτελέσματος. Όπως αναφέρθηκε, οι ασθενείς χωρίστηκαν σε 

δύο ομάδες ανάλογα με το αν ανέφεραν κλινικά σημαντική βελτίωση μετεγχειρητικά στη συνολική 

βαθμολογία του VHI (μείωση ≥18 μονάδες). Εφόσον δεν ήταν διαθέσιμα αντίστοιχα βιβλιογραφικά 

δεδομένα για το VoiSS, χρησιμοποιήσαμε τα ίδια κριτήρια, καθώς αποτελεί και αυτό ένα 

ερωτηματολόγιο τριάντα σημείων, χρησιμοποιεί την ίδια κλίμακα βαθμολόγησης και συσχετίζεται 

ισχυρά με το VHI (r=0.93 προ- και 0.9 μετεγχειρητικά, P=0.001). Επιπλέον, η ηλικία (≥50 έτη), το 

κάπνισμα, το επάγγελμα (επαγγελματίες φωνής) και η παρουσία οπίσθιας λαρυγγίτιδας δεν 

φάνηκαν να αποτελούν προβλεπτικούς παράγοντες για την έκβαση της επέμβασης (κλινικά 

σημαντική μείωση της συνολικής βαθμολογίας). Παρόλα αυτά, παρατηρήθηκε ότι στην ομάδα των 

μη βελτιωμένων ασθενών περιλαμβάνονται ασθενείς με φυσιολογική βαθμολογία προ- και 

μετεγχειρητικά (20.7% και 10.3% στο VHI και το VoiSS, αντίστοιχα). Επίσης, οι ασθενείς πιθανά, 

ήταν περισσότερο εξοικειωμένοι με τα ερωτηματολόγια μετεγχειρητικά, βαθμολογώντας με 

μεγαλύτερη ακρίβεια τα συμπτώματά τους σε σύγκριση με την προεγχειρητική αξιολόγηση. 

Η συνολική βαθμολογία του VoiSS ήταν υψηλότερη προεγχειρητικά σε σύγκριση με το VHI 

και παρουσίαζε μεγαλύτερη μείωση μετεγχειρητικά. Υψηλότερες μέσες τιμές βαθμολογίας 

παρατηρήθηκαν στις υποκλίμακες VHI-P και VoiSS-I, προ- και μετεγχειρητικά, κάτι που συνάδει με 

τη συσχέτιση μεταξύ τους, καθώς έχουν πέντε κοινά ερωτήματα. Η διαφορά στην επιμέρους 

βαθμολογία τους οφείλεται στο γεγονός ότι η VHI-P έχει μικρότερο αριθμό ερωτημάτων, σε 

σύγκριση με την VoiSS-I. Το ενδιαφέρον εύρημα, ότι οι ασθενείς δεν βαθμολόγησαν με τον ίδιο 

τρόπο τα κοινά ερωτήματα, θα μπορούσε να αποδοθεί στο πλήθος των ερωτημάτων και στην 

συνολική  έκταση των δυο ερωτηματολογίων. Ωστόσο, δε φάνηκε να επηρεάζεται σημαντικά η 

συνολική βαθμολογία ή η συσχέτιση ανάμεσά τους. 

Η βαθμολογία της υποκλίμακας VoiSS-P συνέβαλλε περισσότερο στην συνολική 

βαθμολογία (δεύτερη μετά την υποκλίμακα VHI-I). Η συγκεκριμένη υποκλίμακα περιλαμβάνει 

ερωτήματα που συνδέονται με την ύπαρξη συνοδής παθολογίας (π.χ. συμπτώματα 

λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης). Επιχειρώντας να ερμηνεύσουμε περαιτέρω τη βαθμολόγηση 

των ασθενών, η βαθμολογία των συναισθηματικών κατηγοριών και για τα δυο ερωτηματολόγια 

ήταν χαμηλή, ειδικά μετεγχειρητικά, συσχετιζόμενη ασθενώς με τη συνολική. Το γεγονός αυτό 

αποδεικνύει ότι οι Έλληνες συχνά δεν αναφέρουν ιδιαίτερη συναισθηματική επίδραση του 

φωνητικού τους προβλήματος και περισσότερο εκφράζουν ανησυχία για μια πιθανή κακοήθη 

πάθηση, παρά «ντροπή» για την ποιότητα της φωνής τους. Ακόμη, όπως αναμενόταν, 

μετεγχειρητικά, βαθμολογούσαν τα ερωτήματα της συναισθηματικής υποκλίμακας με μηδέν. 

Σύμφωνα με την παρούσα μελέτη, το VHI αποδεικνύεται αξιόπιστο για την υποκειμενική 

αξιολόγηση της έκβασης της χειρουργικής επέμβασης από τους ασθενείς. Το συμπέρασμα αυτό 

αναμενόταν στη συγκεκριμένη ομάδα ασθενών με καλοήθεις παθήσεις του λάρυγγα και μια 

ικανοποιητική έκβαση της χειρουργικής επέμβασης από την πλευρά των χειρουργών. Ακόμη, η 

βαθμολογία του VHI συμφωνεί μετεγχειρητικά με την αντιληπτική αξιολόγηση. Παρά το γεγονός 

ότι οι στροβοσκοπικές παράμετροι δεν συσχετιζόταν σημαντικά με τη βαθμολόγηση του VHI, οι 
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ακουστικές παράμετροι (HNR και shimmer), που θεωρούνται αντικειμενικές μέθοδοι αξιολόγησης, 

έρχονται σε συμφωνία με την υποκειμενική αξιολόγηση. 

Η βαθμολογία του VoiSS παρουσίαζε εν πολλοίς τις ίδιες συσχετίσεις, καθιστώντας τα δυο 

ερωτηματολόγια ισοδύναμα όσον αφορά την υποκειμενική αξιολόγηση των δυσφωνικών 

συμπτωμάτων και την επίδρασή τους στην καθημερινότητα των ασθενών. Αυτό μπορεί να 

οφείλεται στο γεγονός ότι δεν αποτελούν ερωτηματολόγια που αξιολογούν αποκλειστικά την 

φωνητική απόδοση και ποιότητα (κάτι που αντικατοπτρίζεται στην ακουστική ανάλυση και την 

αντίληψη), αλλά αντανακλούν μια γενικότερη θεώρηση μιας φωνητικής διαταραχής. Τέλος, παρά 

το γεγονός ότι η ελληνική μετάφραση του VoiSS εμφάνισε ισχυρές ενδείξεις, περαιτέρω μελέτη 

απαιτείται για την εδραίωση της αξιοπιστίας του. 

Συμπερασματικά, τόσο το VHI όσο και το VoiSS μπορούν να θεωρηθούν χρήσιμα VDQOL 

μέσα για την υποκειμενική αξιολόγηση  του θεραπευτικού αποτελέσματος, σε ασθενείς που 

χειρουργούνται για καλοήθεις παθήσεις του λάρυγγα, παρουσιάζοντας στατιστικά σημαντική 

βαθμολογική βελτίωση μετεγχειρητικά. Παρόλα αυτά, κανένα από τα δύο δεν φαίνεται να 

υπερτερεί, αναφορικά με τις συσχετίσεις τους με τις αντιληπτικές, ακουστικές, στροβοσκοπικές και 

αεροδυναμικές μετρήσεις. 
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4.6. Πίνακες 

 

Πίνακας 4: Odd’s ratio και πιθανοί παράγοντες κινδύνου για μη στατιστικά σημαντική βελτίωση στη 

συνολική βαθμολογία των VHI και VoiSS μετεγχειρητικά. 

 

 VHI VoiSS 

Παράγοντας 

κινδύνου 

% not 

significantly 

improved 

with risk 

factor 

% not 

significantly 

improved 

without risk 

factor 

Unadjusted 

odds ratio 

and 95% CI 

Chi 

square 

P 

value 

% not 

significantly 

improved 

with risk 

factor 

% not 

significantly 

improved 

without risk 

factor 

Unadjusted 

odds ratio 

and 95% CI 

Chi 

square 
P value 

Ηλικία 

(≥50 έτη) 
41.2% 58.8% 

3.3(0.8, 

13.1) 
3.1 0.78 27.3% 72.7% 1(0.2, 4.9) 0.01 0.92 

Κάπνισμα 64.7% 35.3% 2(0.54, 7.9) 1.2 0.28 81,8% 18.2% 0.55(0.1, 3) 0.46 0.48 

Οπίσθια 

λαρυγγίτιδα 
17.6% 82.4% 

3.1(0.89, 

16) 
3.4 0.05 0% 100% 

1.84(1.3, 

2.4) 
7.7 0.01 

Επαγγελματι

κή χρήση 

φωνής 

64.7% 35.3% 
0.67(0.19, 

2.3) 
0.4 0.32 54.5% 45.5% 1.2(0.3, 4.8) 0.103 0.8 
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Πίνακες 5,6: Συσχετίσεις μεταξύ των ερωτηματολογίων VHI και VoiSS (συνολική συνολική και ανά 

υποκλίμακα)  προ και μετεγχειρητικά. *P < 0.05; **P < 0.01 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CORRELATIONS 

(ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 

VOISS I VOISS P VOISS E VOISS 

total 

VHI F 

VHI P 

VHI E 

VHI total  

0.78** 0.51** 0.79** 0.24 

0.83** 0.74** 0.47** 0.27 

0.67** 0.59** 0.90** 0.36* 

0.3* 0.23 0.37* 0.93** 

 

 

 

CORRELATIONS 

(ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 

VOISS I VOISS P VOISS E VOISS 

total 

VHI F 

VHI P 

VHI E 

VHI total 

0.81** 0.68** 0.65** 0.33* 

0.96** 0.57** 0.53**  0.40** 

0.66** 0.64** 0.92** 0.32* 

0.48** 0.34*     0.28     0.92** 
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Πίνακες 7,8: Συσχετίσεις μεταξύ των VHI-Ρ και VoiSS-Ι υποκλιμάκων ανά ερώτημα (με πλάγιους χαρακτήρες 

οι συσχέτιση μεταξύ των κοινών ερωτημάτων)  προ και μετεγχειρητικά. *P < 0.05; **P < 0.01 

 

 

 

 

CORRELATIONS 
(ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 

VoissI

1 

VoissI

2 

VoissI

3 

VoissI

4 

VoissI

5 

VoissI

6 

VoissI

7 

VoissI

8 

VoissI

9 

VoissI

10 

VoissI

11 

VoissI

12 

VoissI

13 

VoissI

14 

VoissI

15 

VHIP1 .31 .14 .46* .80** .39* .68** .68** .70** .66** .60** .63** 0.62** -.01 .71** .60** 

VHIP 2 -.11 .03 .08 .48** .36 .45* .54** .35 .39* .51** .78** .39* .15 .57** .23 

VHIP 3 .19 .32 .45* .56** .53** .63** .47** .40* .54** .49** .41* .80** .16 .44* .41* 

VHIP 4 .35 .32 .38* .65** .45* .69** .57** .49** .44* .33 .52** .51** .21* .60** .51** 

VHIP 5 .39* .35 .42* .72** .37 .76** .55** .71** .54** .56** .39* .54** .12 .69** .83** 

VHIP 6 .08 .28 .17 .61** .48** .53** .68** .38 .40* .62** .76** .53** .13 .56** .28 

VHIP 7 .63** .18 .51** .45* .56** .45* .62** .57** .56** .48** .46* .54** .12 .54** .41* 

VHIP 8 .54** .31 .51** .79** .42* .79** .58** .73** .61** .57** .41* .65** .12 .67** .80** 

VHIP 9 .46 .46 .31 .57** .39* .64** .39* .39* .55** .49 .38* .62** .16 .57** .48** 

VHIP 10 .25 .25 .38 .75** .33 .68** .47** .54** .62** .48** .55** .51** .16 .70** .56** 

 

CORRELATIONS 
(METΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 

Voiss

I1 

VoissI

2 

VoissI

3 

VoissI

4 

VoissI

5 

VoissI

6 

VoissI

7 

VoissI

8 

VoissI

9 

VoissI

10 

VoissI

11 

VoissI

12 

VoissI

13 

VoissI

14 

VoissI

15 

VHIP 1 .76** .41* .78** .66* .73** .71** .63** .67** .62** .78** .60** .72** .71** .75** .42* 

VHIP 2 .38* .66** .42* .49** .62** .37* .66** .30 .66** .52** .76** .58** .49** .61** .68** 

VHIP 3 .66** .56** .65** .40* .80** .64** .89** .61** .80** .69** .90** .79** .66** .78** .58** 

VHIP 4 .63** .55** .66** .51** .70** .50** .75** .69** .69** .71** .73** .74** .84** .67** .61** 

VHIP 5 .59** .43* .67** .73** .62** .47* .69** .78** .73** .66** .55** .59** .70** .62** .74** 

VHIP 6 .37* .74** .41* .54** .61** .31 .69** .40* .69** .51** .70** .53** .53** .58** .70** 

VHIP 7 .30 .59** .43* .54** .53** .46 .66** .45* .52** .50** .51** .51** .59** .44* .63** 

VHIP 8 .72* .50** .77** .56** .72** .65** .81** .81** .81** .76** .74** .74** .75** .74** .63** 

VHIP 9 .46 .79** .26 .36 .59** .27 .58** .19 .57** .38* .75** .50** .32 .43* .35 

VHIP 10 .73* .40* .63** .69** .68** .63** .69** .68** .74** .65** .63** .65** .53** .73** .56** 
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Πίνακες 9,10: Συσχετίσεις μεταξύ των VHI-Ε και VoiSS-Ε υποκλιμάκων ανά ερώτημα (με πλάγιους 
χαρακτήρες οι συσχέτιση μεταξύ των κοινών ερωτημάτων) προ και μετεγχειρητικά.  
*P < 0.05; **P < 0.01 

 

 

CORRELATIONS 
(ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) VoissE1 VoissE2 VoissE3 VoissE4 VoissE5 VoissE6 VoissE7 VoissE8 

VHIE1 .55** .49** .25 .65** .51** .45* .53** .45* 

VHIE 2 .63** .55** .52** .22 .24 .81** .62** .67** 

VHIE 3 .47* .76** .59** .235 .32 .62** .42** .51** 

VHIE 4 .44* .48* .42 .54** .52** .39* .53** .36* 

VHIE 5 .28 .43** .38* .51** .29 .37* .56** .48* 

VHIE 6 .69** .72** .81** .39 .32 .88** .76** .84** 

VHIE 7 .53** .79** .64** .44* .39* .73** .62** .69** 

VHIE 8 .74** .74** .72** .54** .52** .77** .91** .84** 

VHIE 9 .64** .69** .79** .36 .36 .77** .82** .90** 

VHIE 10 .55** .74** .84** .26 .29 .82** .58** .74** 

 

 

CORRELATIONS 
(METΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) VoissE1 VoissE2 VoissE3 VoissE4 VoissE5 VoissE6 VoissE7 VoissE8 

VHIE 1 .77** .31* .32* .72** .45* .45* .69** .64** 

VHIE 2 .46** .79** .88** .50** .38* .52** .49* .73 

VHIE 3 .75** .42* .46* .74** .61** .33 .79** .77** 

VHIE 4 .67** .31* .32* .79** .52** .45* .68** .65** 

VHIE 5 .71** .57** .64** .85** .63** .47* .93** .85** 

VHIE 6 .73** .30 .36* .84** .52** .14 .92** .93** 

VHIE 7 .69** .48** .51** .72** .66** .58** .81** .73** 

VHIE 8 .71** .56** .58** .86** .71** .36* .95** .87** 

VHIE 9 .73** .24 .35 .72** .51** .29 .88** .98** 

VHIE 10 .36* .98** .72** .46** .57** .66** .67** .28 
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Πίνακας 11: Μέσοι όροι τιμών αντιληπτικών, ακουστικών και αεροδυναμικών παραμέτρων προ- και 

μετεγχειρητικά. 

 

HNR=Harmonics-To-Noise Ratio, MPT=Maximum Phonation Time, GRBAS=Grade, Roughness, Breathiness, Asthenicity, 

Strain 

*P < 0.05; **P < 0.01: μετά paired t-test 
 

Μ.Ο (SD) Προεγχειρητικά Μετεγχειρητικά 

Jitter 1.3(2) 0.96(1.8)** 

Shimmer 0.82(0.4) 0.5(0.3)** 

HNR 12.6(5.9) 14.4(4.4)** 

MPT 12.6(4) 14.4(3.3)** 

GRBAS  6.1(4.4) 2.9(3.8)** 

G 1.48(1) 0.78(0.8)** 

R 1.8(0.7) 0.8(0.8)** 

B 1(0.7) 0.48(0.9)** 

Α                                          0.59 (0.9) 0.33 (0.7)* 

S 1.17 (1) 0.46 (0.8)** 
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Πίνακες 12, 13: Συσχετίσεις  μεταξύ του VHI με τα λοιπά μέσα αξιολόγησης, προ- και μετεγχειρητικά.  
*P < 0.05; **P < 0.01 

 

CORRELATIONS 

(ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 

GRBAS G R B A S PRAAT 

JITTER 

PRAAT 

SHIMMER 

PRAAT 

HNR 

MPT CLOS MUCW MOVR MOVS 

VHI F .20 .23 .18 .12 .09 .17 .002 -.02 .005 -.04 -.23 .27 .11 .11 

VHI P .20 .18 .18 .20 .14 .17 .07 .05 -.08 -.04 -.16 .23 .15 .12 

VHI E .18 .20 .19 .11 .06 .19 -.08 -.12 .04 -.03 -.18 .24 .08 .04 

VHI total .34* .32* .25 .24 .36* .39** .28 .29 -.21 -.18 -.04 .27 .08 -.18 

 

 

 

 

CORRELATIONS 

(ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 

GRBAS G R B A S PRAAT 

JITTER 

PRAAT 

SHIMMER 

PRAAT 

HNR 

MPT CLOS MUCW MOVR MOVS 

VHI F .22 .18 .26 .09 .04 .11 -.05 .13 -.21 -.02 -.17 .21 .08 .01 

VHI P .29 .26 .34* .20 .18 .13 .04 .29 -.28 .05 -.12 .20 .15 .11 

VHI E .25 .19 .23 .14 .14 .16 -.01 .11 -.21 .03 -.10 .05 -.04 -.18 

VHI total .51** .39** .51** .40** .58** .56** .23 .43** -.49** -.09 .002 .30* .11 .07 

 

 

 
Πίνακες 14, 15: Συσχετίσεις  μεταξύ του VoiSS με τα λοιπά μέσα αξιολόγησης, προ- και  μετεγχειρητικά.  
*P < 0.05; **P < 0.01 

 

 

 

CORRELATIONS 

(ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 

GRBAS G R B A S PRAAT 

JITTER 

PRAAT 

SHIMMER 

PRAAT 

HNR 

MPT CLOS MUCW MOVR MOVS 

VOISS I .22 .22 .22 .19 .06 .20 .02 -.03 .01 -.10 -.25 .15 .08 .05 

VOISS P .16 .13 .08 .09 .05 .19 .05 .001 -.001 -.13 -.24 .06 -.01 -.10 

VOISS E .14 .19 .16 .05 .02 .18 -.03 -.17 .04 -.17 -.11 .16 .03 -.04 

VOISS  total .27 .23 .17 .18 .25 .38** .31* .25 -.15 -.28 -.05 .06 -.04 -.29* 

 

 

CORRELATIONS 

(ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 

GRBAS G R B A S PRAAT 

JITTER 

PRAAT 

SHIMMER 

PRAAT 

HNR 

MPT CLOS MUCW MOVR MOVS 

VOISS I .23 .20 .28 .16 .20 .11 .05 .28 -.25 .07 -.05 .16 .11 .08 

VOISS P .06 .07 .08 .04 .09 .07 .02 .27 -.12 .15 -.11 -.03 -.09 -.00 

VOISS E .23 .18 .25 .25 .22 .18 .03 .13 -.16 .03 -.13 .08 .06 -.07 

VOISS  total .55** .45** .53** .49** .66** .61** .22 .44** -.45** -.05 .09 .25 .10 .16 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

 

Φόρμες ερωτηματολογίων  

Ι. Ελληνική έκδοση του VHI 

II. Ελληνική έκδοση του VoiSS 

III. Πρωτότυπη έκδοση (αγγλική) του VoiSS 
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Στοιχεία εξεταζόμενου 
 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ηλικία: 
Αρ.τηλεφώνου: 
 
Διάγνωση: 
Προ θεραπεία:   
Μετά θεραπεία:   

ΔΕΙΚΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ 
VHI (VOICE HANDICAP INDEX) 

 
Οδηγίες: οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν χρησιμοποιηθεί από πολλούς ανθρώπους, για να 
περιγράψουν την επίδραση του προβλήματος της φωνής τους στην καθημερινή τους ζωή. Κυκλώστε 
την απάντηση που δηλώνει πόσο συχνά βιώνετε την ίδια εμπειρία. 
(0=ποτέ, 1=σχεδόν ποτέ, 2=μερικές φορές, 3=σχεδόν πάντα, 4=πάντα) 

 
Μέρος Ι 

1.Η φωνή μου δυσκολεύει τους ανθρώπους να με ακούσουν                           0 1 2 3 4 

 

2.Οι άνθρωποι έχουν δυσκολία να με καταλάβουν σε ένα δωμάτιο με θόρυβο 0 1 2 3 4 

 

3.Η οικογένειά μου έχει δυσκολία να με ακούσει       0 1 2 3 4 
όταν τους καλώ μέσα στο σπίτι  

 

4.Χρησιμοποιώ το τηλέφωνο λιγότερο συχνά από όσο θα ήθελα   0 1 2 3 4 

 

5.Έχω την τάση να αποφεύγω ομάδες ανθρώπων εξαιτίας της φωνής μου  0 1 2 3 4 

 

6.Μιλάω σε φίλους, γείτονες ή συγγενείς λιγότερο συχνά      0 1 2 3 4 
εξαιτίας της φωνής μου   

 

7.Μου ζητούν να επαναλάβω αυτό που λέω όταν μιλάμε     0 1 2 3 4 
πρόσωπο με πρόσωπο με κάποιον 

 

8.Οι δυσκολίες στη φωνή μου περιορίζουν την προσωπική    0 1 2 3 4 
και την κοινωνική μου ζωή  

 

9.Αισθάνομαι ότι μένω εκτός συζητήσεων εξαιτίας της φωνής μου   0 1 2 3 4 

 

10.Το πρόβλημα στη φωνή μου, μου προκαλεί απώλεια εισοδήματος  0 1 2 3 4 

Μέρος ΙΙ 

1.Όταν μιλάω μου κόβεται η αναπνοή      0 1 2 3 4 
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2.Ο ήχος της φωνής μου ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ημέρας   0 1 2 3 4 

 

3.Οι άνθρωποι ρωτούν «τι έχει η φωνή σου ;»     0 1 2 3 4 

 

4.Η φωνή μου ακούγεται ασταθής και ξηρή      0 1 2 3 4 

 

5.Αισθάνομαι ότι πρέπει να ζοριστώ για να βγει η φωνή μου   0 1 2 3 4 

 

6.Η καθαρότητα της φωνής μου είναι απρόβλεπτη     0 1 2 3 4 

 

7.Προσπαθώ να αλλάζω τη φωνή μου για να ακούγομαι διαφορετικά  0 1 2 3 4 

 

8.Καταβάλλω πολύ μεγάλη προσπάθεια για να μιλάω    0 1 2 3 4 

 

9.Η φωνή μου είναι χειρότερη το βράδυ      0 1 2 3 4 

 

10.Η φωνή μου εξαντλείται στη μέση της ομιλίας μου    0 1 2 3 4 

Μέρος ΙΙΙ 

1.Βρίσκομαι σε υπερένταση όταν μιλάω με άλλους εξαιτίας της φωνής μου 0 1 2 3 4 

 

2.Οι άνθρωποι φαίνεται να εκνευρίζονται με τη φωνή μου    0 1 2 3 4 

 

3.Βρίσκω ότι οι άλλοι άνθρωποι δεν κατανοούν το πρόβλημα της φωνής μου 0 1 2 3 4 

 

4.Το πρόβλημα της φωνής μου με αναστατώνει     0 1 2 3 4 

 

5.Είμαι λιγότερο κοινωνικός/ή εξαιτίας του προβλήματος της φωνής μου  0 1 2 3 4 

 

6.Η φωνή μου με κάνει να αισθάνομαι μειονεκτικά     0 1 2 3 4 

 

7.Ενοχλούμαι όταν οι άνθρωποι μου ζητούν να επαναλάβω τι είπα  0 1 2 3 4 

 

8.Νιώθω ντροπή όταν οι άλλοι μου ζητούν να επαναλάβω αυτό που είπα  0 1 2 3 4 

 

9.Η φωνή μου με κάνει να αισθάνομαι ανεπαρκής      0 1 2 3 4 

 

10.Ντρέπομαι για το πρόβλημα της φωνής μου      0 1 2 3 4 

 
Βαθμολογία 
Μέρος Ι: 
Μέρος ΙΙ: 
Μέρος ΙΙΙ: 
σύνολο : 
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Στοιχεία εξεταζόμενου 
 
Όνομα: 
Επώνυμο: 
Ηλικία: 
Αρ.τηλεφώνου: 
 
Διάγνωση: 
Προ θεραπεία:   
Μετά θεραπεία:   

ΚΛΙΜΑΚΑ ΦΩΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΩΝ 
        VoiSS (Voice Symptom Scale) 

Βαθμολογείστε: 

Συνεχώς:4, τον περισσότερο καιρό:3, περιστασιακά:2, σπάνια:1, ποτέ:0 

 Μέρος Ι 

1.Έχετε δυσκολία στο να κάνετε τους άλλους να σας    0  1  2  3  4 
προσέξουν (π.χ σε μια συζήτηση); 

 

2.Έχετε προβλήματα όταν τραγουδάτε;      0  1  2  3  4 

 

3.Όταν συζητάτε οι άλλοι έχουν δυσκολία να σας ακούσουν;   0  1  2  3  4 

 

4.Χάνετε τη φωνή σας;        0  1  2  3  4 

 

5.Η φωνή είναι σας βραχνή;        0  1  2  3  4 

 

6.Έχετε πρόβλημα όταν μιλάτε στο τηλέφωνο;     0  1  2  3  4 

 

7.Η φωνή είναι σας είναι αδύναμη;        0  1  2  3  4 

 

8.Βρίσκετε κουραστική την προσπάθεια να μιλήσετε;    0  1  2  3  4 

 

9.Το βρίσκετε δύσκολο να επικοινωνήσετε σε θορυβώδες περιβάλλον;  0  1  2  3  4 

 

10.Είστε αδύναμοι να φωνάξετε ή να υψώσετε την ένταση της φωνής σας; 0  1  2  3  4 

 

11. Ο ήχος της φωνής σας ποικίλλει κατά τη διάρκεια της ημέρας;   0  1  2  3  4 

 

12.Σας ρωτούν «τι έχει η φωνή σου»;      0  1  2  3  4 

 

13.Η φωνή σας  ακούγεται «ασταθής» και «ξηρή»;     0  1  2  3  4 
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14. Η φωνή σας εξαντλείται στη μέση της ομιλίας σας;    0  1  2  3  4 

 

15. Αισθάνεστε ότι πρέπει να ζοριστείτε για να βγει η φωνή σας;    0  1  2  3  4 

          Μέρος ΙΙ 

16.Νιώθετε το λαιμό σας ερεθισμένο;      0  1  2  3  4 

 

17.Βήχετε ή καθαρίζετε το λαιμό σας;      0  1  2  3  4 

 

18.Νιώθετε σαν κάτι να σας ενοχλεί στο λαιμό;     0  1  2  3  4 

 

19.Έχετε διογκωμένους αδένες;       0  1  2  3  4 

 

20.Νιώθετε το λαιμό σας να φλεγμαίνει;      0  1  2  3  4 

 

21.Πόσο συχνά παθαίνετε λοιμώξεις της ανώτερης αεροφόρου οδού  0  1  2  3  4 
(φαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα ή λαρυγγίτιδα); 

 

22.Νιώθετε τη φωνή σας «φραγμένη»;       0  1  2  3  4 

         Mέρος ΙΙΙ 

23.Νιώθετε απογοήτευση ή μελαγχολία εξαιτίας του     0  1  2  3  4 
προβλήματος της φωνής σας;  

 

24.Νιώθετε ντροπή για το πρόβλημα της φωνής σας;    0  1  2  3  4 

 

25.Το πρόβλημα που έχετε σας κάνει να ντρέπεστε;     0  1  2  3  4 

 

26.Νιώθετε άγχος και νευρικότητα εξαιτίας του προβλήματος της φωνής σας; 0  1  2  3  4 

 

27.Το πρόβλημα της φωνής σας προκαλεί άγχος στην    0  1  2  3  4 
οικογένεια και τους φίλους σας;  

 

28. Οι άνθρωποι φαίνεται να εκνευρίζονται με τη φωνή σας;   0  1  2  3  4 

 

29.Νιώθετε απομονωμένοι εξαιτίας του προβλήματος της φωνής σας;   0  1  2  3  4 

 

30. Η φωνή σας, σας κάνει να αισθάνεστε ανεπαρκής;    0  1  2  3  4 

 
Βαθμολογία 
Μέρος Ι: 
Μέρος ΙΙ: 
Μέρος ΙΙΙ: 
σύνολο : 
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Voice Symptom Scale – VoiSS 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΡΟΥΤΙΝΑΣ 

ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΑΣΘΕΝΩΝ ΠΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ 

ΚΑΛΟΗΘΕΙΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΛΑΡΥΓΓΑ 
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5.1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
 

Όπως προκύπτει από την βιβλιογραφική ανασκόπηση που προηγήθηκε, η ακουστική ανάλυση έχει 

μελετηθεί εκτεταμένα, τόσο σε επίπεδο τεχνολογίας εξαγωγής αλγορίθμων, αλλά και κλινικής 

εφαρμογής αυτών. Από τις ακουστικές παραμέτρους που αναφέρθηκαν, τo jitter αποτελεί το 

πλέον χρησιμοποιούμενη και αντικατοπτρίζει την αντιλαμβανόμενη τραχύτητα (Roughness) στο 

φωνητικό σήμα. Έχει, ως εκ τούτου, ευρέως μελετηθεί αναφορικά με την ικανότητά του να 

διαχωρίζει παθολογικά από μη παθολογικά φωνητικά σήματα, με τη εξαγωγή διαφόρων 

αλγορίθμων.(1,2) Συχνότερα, στην βιβλιογραφία το jitter μελετάται μαζί με το shimmer, καθώς οι 

δυο αυτές παράμετροι θεωρητικά αντικατοπτρίζουν διαφορετικές πλευρές της ποιότητας της 

φωνής και της αντιλαμβανόμενης δυσφωνίας. Σύμφωνα με την πρόσφατη ανασκόπηση των 

Brockmann και Drinnan,(3) τα έως τώρα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι αντικρουόμενα, 

συγκεκριμένα όσον αφορά: 

1. Τη λειτουργία τους ως ανεξάρτητα μεγέθη. 

2. Την ικανότητά τους να διαφοροδιαγιγνώσκουν μεταξύ οργανικών αιτίων δυσφωνίας. 

3. Τη συσχέτισή τους με την αντιληπτική σοβαρότητα της δυσφωνίας. 

4. Τη συσχέτισή τους με το αποτέλεσμα της θεραπευτικής παρέμβασης. 

Συμπληρωματικά, η προσθήκη στα jitter και shimmer ενός μεγέθους θορύβου είναι πολύ συχνή, 

καθώς δίνει μια αντικειμενική εικόνα της βραχνάδας (Ηoarseness).(4) Ωστόσο, ο βαθμός 

ανεξάρτητης πληροφορίας που παρέχουν τα μεγέθη θορύβου σε σχέση με τα jitter και shimmer 

ποικίλει ανάλογα με τους αλγορίθμους εξαγωγής τους.(5,6) 

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα είναι και εδώ αντικρουόμενα, όσον αφορά τη συσχέτιση των 

μεγεθών θορύβου σε συνδυασμό με τα jitter και shimmer, με την συνολική ποιότητα φωνής (7-9) 

και την ικανότητα τους για διάκριση μεταξύ παθολογικών και μη παθολογικών φωνών,(10-14)καθώς 

και την αξιολόγηση του αποτελέσματος της θεραπευτικής παρέμβασης (συντηρητικής και 

χειρουργικής), σε σχέση με τις υποκειμενικές μετρήσεις.(15-17) Οι διαφορές αυτές στην 

βιβλιογραφία οφείλονται είτε στις διαφορετικές ομάδες ασθενών που μελετώνται, είτε στα 

διαφορετικά συστήματα συλλογής και επεξεργασίας των ακουστικών σημάτων που 

χρησιμοποιούνται. Σε αρκετές μελέτες, επίσης, συγκρίνονται μεταξύ τους διαφορετικά 

προγράμματα ακουστικής ανάλυσης(18-19) σε ομάδες δυσφωνικών ασθενών(20-22) και όσον αφορά 

την ικανότητα διαφοροδιάγνωσης μεταξύ παθολογικών και μη παθολογικών σημάτων.(1,12-14, 23) 

Η παρούσα μελέτη επιχειρεί να εξετάσει τον ρόλο της ακουστικής ανάλυσης ρουτίνας ως 

μέσο αντικειμενικής εκτίμησης της φωνητικής λειτουργίας, τόσο στη διάγνωση των συνήθων 

καλοηθών χειρουργικών παθήσεων του λάρυγγα, όσο και στην αξιολόγηση της έκβασης της 

χειρουργικής θεραπείας και πραγματοποιήθηκε ως εξής: 

1. Μελέτη των ακουστικών μετρήσεων με το πρόγραμμα Praat πριν και μετά την θεραπευτική 

παρέμβαση όσον αφορά το βαθμό ανεξαρτησίας τους, τους παράγοντες επηρεασμού των 

ακουστικών μετρήσεων, καθώς και το ρόλο τους ως μέσα αξιολόγησης της αντιληπτικής 

ποιότητας της φωνής. 
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2. Αντίστοιχη μελέτη του προγράμματος MDVP και σύγκριση των δυο προγραμμάτων. Μελέτη 

της επίδρασης του μέσου καταγραφής. 

3. Μελέτη των ακουστικών μετρήσεων ανά πάθηση. 

4. Μελέτη του ρόλου της ακουστικής ανάλυσης των δυο προγραμμάτων στην αξιολόγηση του 

αποτελέσματος της χειρουργικής επέμβασης, σε συνάρτηση με τις αντιληπτικές, 

αεροδυναμικές και στροβοσκοπικές παραμέτρους, και την υποκειμενική αξιολόγηση από 

τους ασθενείς.  
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5.2.ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ 
Στην ομάδα ασθενών που μελετήθηκε στο Ειδικό μέρος ΙΙα (46), προστέθηκαν 28 ασθενείς οι 

οποίοι υποβλήθησαν σε φωνοχειρουργική επέμβαση (μικρολαρυγγοσκόπηση υπό γενική 

αναισθησία) για εξιδρωματικές παθήσεις του χώρου του Reinke, κύστεις και οζίδια (δεδομένα από 

Λαρυγγολογική Κλινική, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Mont-Godinne, Βέλγιο). Η τελική ομάδα 

ασθενών αποτελούνταν από 74 ασθενείς, 36 άνδρες και 38 γυναίκες, με μέσο όρο ηλικίας 47.2 έτη 

(Πίνακας 1). 

Οι ασθενείς αξιολογήθηκαν προεγχειρητικά με βιντεοστροβοσκόπηση, αεροδυναμικές 

μετρήσεις, ακουστική ανάλυση, αντιληπτική ανάλυση από εκπαιδευμένο λογοθεραπευτή και τα 

ερωτηματολόγια VHI. Η ίδια διαδικασία επαναλήφθηκε κατά μέσο όρο 3.2 εβδομάδες 

μετεγχειρητικά. 

 

Βιντεοστροβοσκόπηση 

Χρησιμοποιήθηκε άκαμπτο στροβοσκόπιο 700 τύπου EndoSTROB DX (DIVAS, Xion Medical). Η 

γλωττιδική σύγκλειση (CLOS), η κανονικότητα της δόνησης (MOVR), η συμμετρία (MOVS) και το 

βλεννογονικό κύμα (MUC.W) βαθμολογήθηκαν σε κλίμακα τεσσάρων σημείων (0=καμία 

διαταραχή, 3=σοβαρή διαταραχή). Η παρουσία συνοδού παθολογίας (όπως π.χ. οπίσθιας 

λαρυγγίτιδας) καταγράφηκαν επίσης. Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από τον ίδιο εξεταστή (βλ. 

Ειδικό μέρος, Κεφ. ΙΙα). Αντίστοιχα δεδομένα δεν υπήρχαν για την ομάδα των 28 ασθενών που 

προστέθηκαν. 

 

Αντιληπτική αξιολόγηση 

Χρησιμοποιήθηκε το προτυποποιημένο σύστημα βαθμολόγησης GRBAS, όπως έχει προταθεί από 

τον Hirano.(8)  Η αξιολόγηση πραγματοποιήθηκε από εκπαιδευμένο λογοθεραπευτή, με σύστημα 

τυφλής βαθμολόγησης, σε καταγεγραμμένα δείγματα που περιείχαν ρέοντα λόγο, μέτρημα από 1-

10 και την εκφορά φωνηέντων «/α/, /ε/, /ι/, /ο/, ου/» για την ομάδα των 46 ασθενών και ρέοντα 

λόγο για την ομάδα των 28 ασθενών που προστέθηκαν. 

 

Ακουστική ανάλυση 

Τα φωνητικά σήματα καταγράφηκαν ψηφιακά, με συχνότητα εγγραφής 44.100 Hz, με ανάλυση 

δειγματοληψίας 16 bits και έντασης περιβάλλοντος θορύβου μικρότερης των 50dBΑ. 

Αποτελούνταν από την εκφορά κρατημένου /α/ σε άνετη για τον ασθενή συχνότητα και ένταση. Η 

μέση διάρκεια δείγματος ανάλυσης ήταν 2.8 sec. Το σύστημα καταγραφής ΧΙΟΝ περιελάμβανε 

μικρόφωνο κεφαλής υπό γωνία 450 από τον άξονα στόματος και σε απόσταση 30εκ. (EndoSTROB 

DX, Xion Medical Headset), ενώ οι 28 ασθενείς που προστέθηκαν καταγράφηκαν  με το σύστημα 

CSL, με χρήση μικροφώνου κεφαλής υπό γωνία 450 από τον άξονα στόματος και σε απόσταση 3εκ. 

Για την ανάλυση χρησιμοποιήθηκαν: 
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1. Tο σύστημα Praat (Έκδοση 5.0.42-University of Amsterdam, The Netherlands, 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat) και υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές για το jitter (%), shimmer 

(dB), Harmonic-to-Noise Ratio-HNR (dB) και Noise-to-Harmonic-Ratio (NHR). 

2. To σύστημα MDVP (Kay Elemetrics Corporation, Lincoln Park, NJ) και υπολογίστηκαν οι μέσες 

τιμές για το jitt (%), shdΒ (dB) και Noise-to-Harmonic-Ratio (NHR). 

 

Aκολουθούν οι ορισμοί των μεγεθών που χρησιμοποιήθηκαν: 

 

Praat24,25 

 
ΜDVP26 Ορισμοί 

Jitter (local, %)  
 

JItt (%) Mέση απόλυτη διαφορά ανάμεσα σε 2 
συνεχόμενες περιόδους, διαιρεμένη με την 
μέση περίοδο 

Shimmer (local, dB) ShdB (dB) Mέσος όρος του 10λογαρύθμου της 
διαφοράς μεταξύ του πλάτους 2 
συνεχόμενων περιόδων x  20 

Mean Noise-to-Harmonic Ratio 
(NHR, %) 

Noise to Harmonic Ratio (NHR, %) Μέσος όρος του λόγου της  ενέργειας των 
ενδοαρμονικών  
 (1.5–4.5 kHz) προς των αρμονικών 
συνιστωσών του σήματος (0.07–4.5 kHz)  

Harmonic-to-Noise Ratio (HNR, dB) - Iσοδυναμεί με το Signal-to-Noise ratio (SNR) 
σε περιοδικά σήματα. 
Αντιστοιχεί σε: 10 x log10 (% αρμονικής 
ενέργειας / % ενέργειας θορύβου) σε dB 

Mean pitch (Hz) Mean Fundamental Frequency 
(MFo, Hz) 

Μέση τιμή θεμελιώδους συχνότητας 

 

 

Τα όρια των φυσιολογικών τιμών, παρέχονται από το MDVP, (26) ως εξής: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jitter: ≤ 1.040 % 

Shimmer: ≤ 0.35 dB 

HNR:           >20 dB 

NHR:                        < 0.19 % 

 F0 
Ενήλικες 
άνδρες 

Ενήλικες 
γυναίκες 

Μean pitch: 128 Hz 225 Hz 

Minimum pitch: 85 Hz 155 Hz 

Μaximum pitch: 196 Hz 334 Hz 

http://www.fon.hum.uva.nl/praat
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 Για το πρόγραμμα Praat, δεν υπάρχουν αντίστοιχα όρια φυσιολογικών τιμών. Ωστόσο, στο 

εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος,(24) γίνεται αναφορά στα αντίστοιχα του MDVP, με την 

επιφύλαξη ότι στο Praat, η ουδός παθολογικών μετρήσεων δύναται να είναι χαμηλότερη. 

Αεροδυναμικές μετρήσεις 

Υπολογίστηκε το MPT σε sec, κατά την εκφορά ενός κρατημένου /α/ μετά μια βαθειά εισπνοή, 

κατά τη μέγιστη δυνατή διάρκεια και λήφθηκε η καλύτερη μέτρηση μετά από 3 προσπάθειες. 

Υποκειμενική εκτίμηση 

Όλοι οι ασθενείς συμπλήρωσαν τα ερωτηματολόγια VHI προ- και μετεγχειρητικά. 
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Στατιστική ανάλυση 

Η στατιστική ανάλυση πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του  ΙΒΜ©SPSS 20.0.  

Υπολογίστηκαν οι μέσες τιμές (Μ.Τ), με σταθερές αποκλίσεις (standard deviation-SD) για τις 

συνεχείς μεταβλητές και οι συχνότητες (%) για τις κατηγορικές μεταβλητές.  

Οι μεταβολές στις μετρήσεις πριν και μετά την χειρουργική παρέμβαση αναλύθηκαν με τη 

χρήση t-test για εξαρτημένα δείγματα (paired-t test) ή όπου απαιτούνταν, Wilcoxon tests και 

υπολογίστηκαν τα effect sizes για κάθε μια από αυτές. Effect sizes μικρότερα ή ίσα με 0.2 

θεωρούνται αδύναμα, μεταξύ 0.2 και 0.5 μέτρια, μεταξύ 0.5 και 0.8 ισχυρά και μεγαλύτερα από 

0.8 πολύ ισχυρά. 

Οι ακουστικές παράμετροι μελετήθηκαν με τη χρήση t-test για ανεξάρτητα δείγματα 

(independent t-test), κατά φύλο και κατά πάθηση και κατά μέσο καταγραφής. 

Για την εκτίμηση της συσχέτισης μεταξύ ακουστικών μετρήσεων και των υπόλοιπων 

κλινικών παραμέτρων πριν και μετά την χειρουργική παρέμβαση χρησιμοποιήθηκαν συσχετίσεις 

κατά Spearman. 

Προκειμένου να μελετηθεί κατά πόσο οι ακουστικές μετρήσεις μεταβάλλονται σε 

συνάρτηση με το βαθμό αντιληπτικής ποιότητας της φωνής (κατά GRBAS), χρησιμοποιήθηκε t-test 

για ανεξάρτητα δείγματα (independent t-test) και Ανάλυση Διακύμανσης (one-way ANOVA test) 

ανάλογα με το πλήθος των κατηγοριών που προέκυπταν (με βάση την κατανομή των ασθενών ανά 

βαθμολογία). Στις περιπτώσεις σημαντικών αποτελεσμάτων μετά την ανάλυση ANOVA, 

χρησιμοποιήθηκαν post-hoc Bonferroni adjusted tests για τον ακριβέστερο εντοπισμό των ομάδων 

που διέφεραν. 

Η συσχέτιση μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων και των μεταβολών τους, που 

υπολογίστηκαν από τα δυο προγράμματα, πριν και μετά την χειρουργική παρέμβαση, 

υπολογίστηκε με Pearson correlation coefficients.  

 Tέλος, προκειμένου να διερευνηθεί εκτενέστερα ο βαθμός αλληλεξάρτησης των 

ακουστικών μετρήσεων με τις αντιληπτικές μετρήσεις και την υποκειμενική εκτίμηση από τους 

ασθενείς (VHI), όσον αφορά την αξιολόγηση του αποτελέσματος της επέμβασης, χρησιμοποιήθηκε 

η μέθοδος της Αμοιβαίας Πληροφορίας (Mutual Information-MI). Η ΜΙ παρέχει μια γενικότερη 

θεώρηση της αλληλεξάρτησης δυο μεταβλητών, ανιχνεύοντας επιπλέον και την πιθανή άλλου 

τύπου συσχέτιση, πέραν της γραμμικής, ανάμεσά τους (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Η μελέτη 

πραγματοποιήθηκε με το πρόγραμμα MATLAB V7.12.0.635. Τα αποτελέσματα απεικονίζονται 

γραφικά, με 95% διάστημα εμπιστοσύνης. 

Το επίπεδο σημαντικότητας για όλες τις αναλύσεις τέθηκε στο α=5 %. 
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5.3.ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  

 

Γενικά  

Η κατανομή των ασθενών ανά πάθηση φαίνεται στον πίνακα 1. Η μέση ηλικία των γυναικών 

ασθενών ήταν 47.7 έτη και η αντίστοιχη για τους άνδρες 46.68 έτη. 

Λοιπά επιδημιολογικά στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα στους 28 ασθενείς που προστέθηκαν. 

 

Πίνακας 1: Κατανομή των ασθενών κατά πάθηση. 

 

Διάγνωση 

Γυναίκες 

(n = 36) 

Άνδρες 

(n = 38) 

Σύνολο 

(n = 74) 

Πολύποδες 8 32 40 

Οίδημα Reinke 20 3 23 

Κύστεις 2 3 5 

Οζίδια 6 0 6 

 

1. Πρόγραμμα Praat 

Οι μέσες τιμές των ακουστικών μετρήσεων προ- και μετεγχειρητικά φαίνονται στον πίνακα 2. Όλες 

οι ακουστικές μετρήσεις μεταβαλλόταν με τρόπο στατιστικά σημαντικό, εκτός από την F0. 

Οι μέσες τιμές του jitter βρισκόταν εντός παθολογικών ορίων προεγχειρητικά και εντός 

φυσιολογικών ορίων μετεγχειρητικά σε αντίθεση με το shimmer, όπου παρέμεναν πάνω από τα 

φυσιολογικά όρια και μετεγχειρητικά. Σταθερά εντός παθολογικών ορίων παρέμενε η μέση τιμή 

του HNR (<20), παρά το γεγονός ότι αυξανόταν μετεγχειρητικά. Το NHR ήταν σταθερά κάτω από το 

όριο του παθολογικού (0.19), τόσο προ όσο και μετεγχειρητικά. Τα effect sizes βρέθηκαν 

σημαντικά για τα jitter, NHR (περίπου 1/3 του SD) και για το HNR (στο ½ του SD). 

 

 

Πίνακας 2: Mέσες τιμές των ακουστικών μετρήσεων με το σύστημα Praat. 

ES1: μεταβολή στη μέση τιμή (μετεγχειρητικά-προεγχειρητικά) προς τα SD των μετρήσεων προεγχειρητικά 
(Cohen’s D). 
ES2 : μεταβολή στη μέση τιμή (μετεγχειρητικά-προεγχειρητικά) προς τα SD των μεταβολών των μετρήσεων   
*P < 0.05; **P < 0.01. 
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                  PRAAT 
 

M.Τ (SD) Προεγχειρητικά Μετεγχειρητικά DF(95% CI) Effect size 

          ES 1        ES 2 

JITTER (%) 1.2(1.8) 0.8(1.5) -0.4(-0.6, -0.1)** 0.32 0.34 

SHIMMER 
(dB) 

0.64 (0.48) 0.56(1) -0.07(-0.3, 0.19)** 0.14 0.06 

HNR (dB) 16.0(7.2) 18.9(5.9) 2.9(1.7, 4.1)** 0.57 0.4 

NHR (%) 0.11(0.19) 0.04(0.02, 0.06) -0.07(-0.12, -0.02)** 0.36 0.33 

F0 (Hz) 146.1(40.1) 151.6(40.7) 5.5(-1.8, 12.9) 0.13 0.17 

 

 

Παράγοντες επηρεασμού των μετρήσεων 

Έχει αναφερθεί βιβλιογραφικά ότι τα μεγέθη διαταραχής εξαρτώνται από το φύλο, την F0, την 

ένταση φώνησης, και το φωνήεν που εκφέρεται, σε υγιείς ενήλικες.(5) Δεδομένου ότι για όλους 

τους ασθενείς το φωνήεν εκφοράς είναι κοινό, εξετάστηκαν οι υπόλοιπες παράμετροι σε σχέση με 

την επίδρασή τους στις ακουστικές μετρήσεις. 

 Φύλο  

Εφαρμόζοντας independent t-test, παρατηρήθηκε ότι όλες οι μετρήσεις διέφεραν στατιστικά 

σημαντικά ανάμεσα στα δυο φύλα, εκτός από τα NHR και shimmer μετεγχειρητικά (πίνακας 3) και 

το jitter προεγχειρητικά. Οι μέσες τιμές ήταν υψηλότερες για τους άνδρες, εκτός του HNR, που στις 

γυναίκες λάμβανε υψηλότερη τιμή. 

  Τα effect sizes ήταν μετρίου βαθμού (περίπου 1/3 SD), εκτός από αυτό του HNR που 

βρέθηκε εκσεσημασμένα υψηλό, τόσο προ- όσο και μετεγχειρητικά, όσο και του jitter 

μετεγχειρητικά.  
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Πίνακας 3: Σύνοψη των ακουστικών μετρήσεων ανά φύλο με το σύστημα Praat. 

Effect size 1: μεταβολή στη μέση τιμή (Μ.Ο γυναικών- Μ.Ο ανδρών) προς τα SD των γυναικών (Cohen’s D). 
Effect size 2 : μεταβολή στη μέση τιμή (Μ.Ο γυναικών- Μ.Ο ανδρών) προς τα SD της μεταβολής 

 

 

Ακουστικές 
μετρήσεις 
(PRAAT) 

Μ.Τ (SD) 

AΝΔΡΕΣ 
Μ.Τ (SD) 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Εffect 

size 1 

Εffect 

size 2 
Ρ (2-

tailed) 

Μέση 
διαφορά 

(Μ.Ο 
γυναικών-

Μ.Ο ανδρών) 

95% CI of the 
Difference 

Lower Upper 

J1 1.6(2.1) 0.8(1.1) -0.38 -0.1 0.08 -0.7 -1.5 0.09 

J2 1.1(2) 0.5(3.9) -0.4 -0.2 0.052 -0.6 -1.3 0.01 

SH1 0.8(0.5) 0.4(0.4) 0.65 0.31 0.003 -0.33 -0.54 -0.11 

SH2 0.57(0.5) 0.57(1.4) -0.02 -0.01 1.0 -0.00 -0.50 0.50 

HNR1 12.7(6.9) 19.6(6.8) 7.75 0.9 <0.01 6.91 3.9 9.8 

HNR2 16.7(4.3) 21.4(6.3) 14.3 0.99 <0.01 4.65 2.1 7.1 

NHR1 0.16(0.22) 0.07(0.13) -0.49 -0.24 0.04 -0.09 -0.18 -0.004 

NHR2 0.05(0.1) 0.04(0.10) -0.1 -0.04 0.69 -0.009 -0.05 0.03 

F0 1 135.5(30.1) 157.44(46.2) 0.5 0.24 0.02 21.9 3.9 39.9 

F0 1 134.7(33.4) 169.640.48) 0.95 0.42 <0.01 34.8 17.7 52.0 

 

 

 

 Ένταση φώνησης  

Το επίπεδο έντασης (SPL) διαμορφώνεται ως εξής προ και μετεγχειρητικά (SPL 1 και 2 αντίστοιχα): 

 

Πίνακας 4:  Μεταβολή του SPL ανά φύλο, προ- (1) και μετεγχειρητικά (2). 

 

SPL (Μ.Ο, SD) Συνολικά Άνδρες Γυναίκες 

SPL1 (dB) 71.42(68.21) 59.94(11.85) 60.48(13.87) 

SPL2 (dB) 62.18(12.9) 60.17(11.85) 64.82(13.73) 
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Συνολικά και ανά φύλο το SPL μεταβαλλόταν σημαντικά μετεγχειρητικά (Ρ=0.02) ενώ δεν διέφερε 

στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δυο φύλων, ούτε προ- ούτε μετεγχειρητικά. Επίσης, οι 

συσχετίσεις με τις ακουστικές μετρήσεις δεν ήταν στατιστικά σημαντικές.  

 F0 

Οι μέσες τιμές του F0 διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των δύο φύλων, τόσο προ- όσο και 

μετεγχειρητικά. Οι μέσες τιμές για την F0 βρισκόταν εντός των φυσιολογικών ορίων για τους 

άνδρες προ- και μετεγχειρητικά (αν και υψηλότερα από τη μέση φυσιολογική τιμή). Για τις 

γυναίκες, προεγχειρητικά, η μέση F0 βρισκόταν εκτός των φυσιολογικών ορίων, για να αυξηθεί 

πάνω από την κατώτερη φυσιολογική τιμή μετεγχειρητικά.  

 

Βαθμός ανεξαρτησίας των ακουστικών μετρήσεων 

 

Οι σταθερές συσχέτισης μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων προ και μετεγχειρητικά, καθώς και 

των μεταβολών τους, φαίνονται στους πίνακες 5-7. 

Προεγχειρητικά, σημαντικά συσχετιζόταν τα jitter,shimmer και HNR, το NHR με τα shimmer και 

HNR και η F0 με τα shimmer, HNR και NHR. 

 
Πίνακας 5: Συσχετίσεις  μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων προεγχειρητικά. 
 *P < 0.05; **P < 0.01 
 

 

CORRELATIONS  

(ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 

PRAAT JITTER PRAAT SHIMMER PRAAT HNR PRAAT NHR PRAAT F0 

PRAAT JITTER 1     

PRAAT SHIMMER .35** 1    

PRAAT HNR -.39** -.84** 1   

PRAAT NHR .16 .56** -.57** 1  

PRAAT F0 -.22 -.36** .45** -.35** 1 

 

 

Μετεγχειρητικά, αξιόλογη συσχέτιση υπήρχε μόνο μεταξύ του ΗNR και NHR και της F0 με τα jitter 

και HNR. 

 
 
 
 
 
 
 
Πίνακας 6: Συσχετίσεις  μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων μετεγχειρητικά. 
 *P < 0.05; **P < 0.01 
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CORRELATIONS 

 (ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 

PRAAT JITTER PRAAT SHIMMER PRAAT HNR PRAAT NHR PRAAT F0 

PRAAT JITTER 1     

PRAAT SHIMMER -.02 1    

PRAAT HNR -.16 -.006 1   

PRAAT NHR .03 .07 -.39** 1  

PRAAT F0 -.23* -.13 .35** -.02 1 

 

Όσον αφορά τις μεταβολές των μετρήσεων, παρατηρήθηκαν μικρές έως μέτριες συσχετίσεις 

μεταξύ όλων των μεγεθών, εκτός μεταξύ των jitter και shimmer και των shimmer με τα NHR και F0, 

και με ισχυρότερη αυτήν μεταξύ του jitter και HNR (r=0.53). 

Πίνακας 7: Συσχετίσεις  μεταξύ των μεταβολών των ακουστικών μετρήσεων.  
*P < 0.05; **P < 0.01 

 

CORRELATIONS 

(ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) 

DPRAAT 

JITTER 

DPRAAT 

SHIMMER 

DPRAAT 

HNR 

DPRAAT 

NHR 

DPRAAT 

F0 

DPRAAT JITTER 1     

DPRAAT 

SHIMMER 
.22 1    

DPRAAT HNR -.53** -.24* 1   

DPRAAT NHR .36** .21 -.51** 1  

DPRAAT F0 -.25* -.09 .29** -.32** 1 

 

 

Ακουστικές μετρήσεις και αντιληπτική ποιότητα της φωνής  

 

Οι κατανομές των ασθενών ανά βαθμολογία GRBAS, G, R και B φαίνονται στους πίνακες 8 και 9. 

 

- GRBAS 

Oι ασθενείς χωρίστηκαν περαιτέρω σε δυο ομάδες προεγχειρητικά (GRBAS=0-5, GRBAS=6-11) και 

δυο ομάδες μετεγχειρητικά (GRBAS=0, GRBAS>0). 

To HNR διέφερε σημαντικά μεταξύ των ομάδων προεγχειρητικά (μέση τιμή 18.2 έναντι 13 

αντίστοιχα, Ρ=0.001), αν και οι τιμές ήταν εντός παθολογικών ορίων.  

- G 

Oι ασθενείς χωρίστηκαν περαιτέρω σε δυο ομάδες προεγχειρητικά (G0=1 και G=2/3) και σε τρεις 

ομάδες μετεγχειρητικά (G=0,G=1,G=2/3). 

To HNR διέφερε σημαντικά μεταξύ των ομάδων, αν και βρισκόταν εντός παθολογικών ορίων (μέση 

τιμή 17.6 έναντι 12.2, Ρ=0.02). 
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Μετεγχειρητικά, μετά την post-hoc ανάλυση, τα HNR και NHR διέφεραν σημαντικά μεταξύ των 

ομάδων G0 και G1 και G2/3 (μέση τιμή 19.2 έναντι 11.9 και 0.16 έναντι 0.03, αντίστοιχα, Ρ=0.02). 

- R 

Oι ασθενείς χωρίστηκαν περαιτέρω σε δυο ομάδες προεγχειρητικά (R=0/1 και R=2/3) και σε δυο 

ομάδες μετεγχειρητικά (R=0, R=1-3). 

To HNR ήταν στατιστικά σημαντικά διαφορετικό μεταξύ των ομάδων προεγχειρητικά, αν 

και οι τιμές ήταν εντός παθολογικών ορίων (μέση τιμή 18.5 έναντι 13.8, Ρ=0.05). 

  To ίδιο ίσχυε για το NHR, προεγχειρητικά, με τις τιμές να βρίσκονται και στις δυο ομάδες 

εντός φυσιολογικών ορίων (μέση τιμή 0.07 έναντι 0.15, Ρ=0.05). Μετεγχειρητικά, καμία ακουστική 

μέτρηση δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα στις δυο ομάδες. 

- B 

Oι ασθενείς χωρίστηκαν περαιτέρω σε δυο ομάδες προεγχειρητικά (B=0, B=1-3) και σε δυο ομάδες 

μετεγχειρητικά (B=0, B=1-3). 

Προεγχειρητικά, καμία ακουστική μέτρηση δεν διέφερε ανάμεσα στις δυο ομάδες ασθενών, 

ενώ μετεγχειρητικά, μόνο η τιμή της F0 ήταν στατιστικά σημαντικά διαφορετική ανάμεσα στις 

ομάδες (μέση τιμή 122 έναντι 162.9, Ρ=0.03). 

2. Πρόγραμμα MDVP 

 
Οι μέσες τιμές των ακουστικών μετρήσεων όπως αναλύθηκαν με το σύστημα MDVP, φαίνονται 

στον παρακάτω πίνακα. 

Πίνακας 10: Mέσες τιμές των ακουστικών μετρήσεων με το σύστημα MDVP. 

ES1: μεταβολή στη μέση τιμή (μετεγχειρητικά-προεγχειρητικά) προς τα SD των μετρήσεων προεγχειρητικά 
(Cohen’s D). 
ES2 : μεταβολή στη μέση τιμή (μετεγχειρητικά-προεγχειρητικά) προς το SD της μεταβολής των μετρήσεων   
*P < 0.05; **P < 0.01 

 

                    MDVP 
 

Μ.Τ (SD) Προεγχειρητικά  Μετεγχειρητικά DF(95% CI)       Effect size 

    ES 1 ES 2 

JITTER (%) 2.2(1.97) 1.2(1.36) -0.8(-1.2. -0.3)** 0.21  0.22 

SHIMMER 
(dB) 

0.81(0.28) 0.29(0.39) -0.31(-0.5. -0.18)** 0.62  0.56 

NHR(%) 0.19(0.15) 0.15(0.08) -0.02(-0.08. -0.002)* 0.26  0.25 

F0(Hz) 152.0(21.9) 152.5(20.2) 2.2(-2.9. 9.8) 0.05  0.08 

 

Όλα τα μεγέθη εκτός της F0 μεταβάλλονται στατιστικά σημαντικά, μετεγχειρητικά.  
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Παράγοντες επηρεασμού των ακουστικών μετρήσεων 

Μόνο το shimmer προεγχειρητικά διέφερε σημαντικά ανάμεσα στα δυο φύλα, βρισκόμενο, 

ωστόσο,  εντός παθολογικών ορίων. 

Η F0 προεγχειρητικά και μετεγχειρητικά λάμβανε στατιστικά σημαντικά, διαφορετικές τιμές 

ανάμεσα στα δυο φύλα (Ρ<0.05). Τα effect sizes ήταν μετρίως ισχυρά (περίπου 1/3 SD) με 

μεγαλύτερο αυτό μεταξύ των μέσων τιμών της F0 μετεγχειρητικά. 

Πίνακας 11 : Σύνοψη των ακουστικών μετρήσεων ανά φύλο με το σύστημα MDVP. 

Effect size 1: μεταβολή στη μέση τιμή (Μ.Ο γυναικών- Μ.Ο ανδρών) προς τα SD των γυναικών (Cohen’s D). 
Effect size 2 : μεταβολή στη μέση τιμή (Μ.Ο γυναικών- Μ.Ο ανδρών) προς τα SD της μεταβολής 
 

Ακουστικές 
μετρήσεις 

(MDVP) 

Μ.Τ (SD) 

AΝΔΡΕΣ 
Μ.Τ (SD) 
ΓΥΝΑΙΚΕΣ 

Εffect 

size 1 

Εffect 

size 2 
Ρ (2-

tailed) 

Μέση 
διαφορά (Μ.Ο 
γυναικών-Μ.Ο 

ανδρών) 

95% CI of the 
Difference 

Lower Upper 

J1 2.3(2.3) 2.1(1.5) -0.10 -0.05 0.52 -0.2 -1.2 0.6 

J2 1.2(1.45) 
 

1.5(1.27) -0.19 0.09 0.39 0.2 -0.36 0.90 

SH1 0.96(0.49) 
 

0.64(0.42) -0.7 -0.33 0.004 -0.32 -0.53 -0.10 

SH2 0.57(0.43) 
 

0.41(0.34) -0.4 -0.2 0.08 -0.16 -0.34 0.02 

NHR1 0.21(0.08) 
 

0.17(0.2) 0.26 0.13 0.3 0.03 -0.10 0.03 

NHR2 0.16(0.09) 
 

0.13(0.05) -0.41 -0.2 0.09 -0.03 -0.07 0.004 

F0 1 143 (32.8) 161.6 
(48.4) 

0.44 0.21 <0.01 21.9 3.9 39.9 

F0 1 136.9 
(35.5) 

173.1 
(37.2) 

0.99 0.44 0.01 34.8 17.7 52 

 

 
Ακουστικές μετρήσεις και αντιληπτική ποιότητα της φωνής 

- GRBAS 

Oι ασθενείς χωρίστηκαν περαιτέρω σε δυο ομάδες προεγχειρητικά (GRBAS=0-5/6-11) και σε δυο 

ομάδες μετεγχειρητικά (GRBAS=0, GRBAS>0). Τόσο προ όσο και μετεγχειρητικά, καμία ακουστική 

μέτρηση δεν διέφερε σημαντικά ανάμεσα στις δυο ομάδες. 

- G 
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Oι ασθενείς χωρίστηκαν περαιτέρω σε δυο ομάδες προεγχειρητικά (G0=1 και G=2/3) και σε τρεις 

ομάδες μετεγχειρητικά (G=0,G=1,G=2/3). Μετά την post-hoc ανάλυση, μόνο το jitter 

μετεγχειρητικά, διέφερε στατιστικά σημαντικά μεταξύ των ομάδων G0 και G1 και G2/3 (μέση τιμή 

1.3 και 3.2, Ρ=0.05). 

- R 

Oι ασθενείς χωρίστηκαν περαιτέρω σε δυο ομάδες προεγχειρητικά (R=0/1 και R=2/3) και σε δυο 

ομάδες μετεγχειρητικά (R=0 /R=1-3). 

To shimmer ήταν οριακά σημαντικά διαφορετικό μεταξύ των δυο ομάδων προεγχειρητικά, αν 

και οι τιμές ήταν εντός παθολογικών ορίων (μέση τιμή 0.68 έναντι 0.9, Ρ=0.05). Μετεγχειρητικά, 

καμία ακουστική μέτρηση διέφερε ανάμεσα στις δυο ομάδες. 

- B 

Oι ασθενείς χωρίστηκαν περαιτέρω σε δυο ομάδες προεγχειρητικά (B=0 και B=1-3) και σε δυο 

ομάδες μετεγχειρητικά (B=0 και B=1-3).  

Προεγχειρητικά, το jitter λάμβανε στατιστικά σημαντικά διαφορετικές τιμές ανάμεσα στις 

δυο ομάδες (μέση τιμή 1.7 έναντι 2.7, Ρ=0.03), ενώ το ίδιο μπορούσε να παρατηρηθεί και 

μετεγχειρητικά (μέση τιμή 0.9 έναντι 2.2, Ρ<0.05). 

 

2α. Συγκριτική μελέτη Praat-MDVP 

Σε σύγκριση με το Praat, όλες οι μετρήσεις εκτός από το shimmer και την F0 μετεγχειρητικά, 

διαφέρουν στατιστικά σημαντικά, και πιο συγκεκριμένα είναι υψηλότερες. Οι συσχετίσεις των 

μετρήσεων των δυο προγραμμάτων καθώς και των μεταβολών τους φαίνονται παρακάτω (πίνακας 

12).  

Πίνακας 12: Συσχετίσεις  μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων του Praat και MDVP προ και μετεγχειρητικά. 
Στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (t- value από independent t-test) 
*P < 0.05; **P < 0.01 

 

ΧΙΟΝ/ΚAΥ Interprogram  
correlation. r 

Interprogram 
difference. t 

Jitter 1 0.25** 3.78** 

Jitter 2 -0.02 2.37** 

Shimmer1 0.28** 2.81** 
Shimmer2 0.06 0.58 

NHR1 0.31** 3.27** 
NHR2 0.73** 12.86** 

F01 0.86** 2.41** 

F02 0.88** 1.28 



89 
 

 

 

Προεγχειρητικά, όλες οι μετρήσεις συσχετιζόταν στατιστικά σημαντικά μεταξύ τους, με 

ασθενέστερη αυτή μεταξύ των τιμών του jitter και ισχυρότερη μεταξύ των τιμών της F0. 

Μετεγχειρητικά, παρατηρήθηκαν ισχυρές συσχετίσεις μεταξύ των μεγεθών θορύβου και των τιμών 

της F0. 

Αντίθετα, οι μεταβολές όλων των ακουστικών παραμέτρων εμφάνιζαν σημαντικές 

συσχετίσεις, εκτός εκείνης του shimmer (πίνακας 13). 

 
 
Πίνακας 13: Συσχετίσεις  μεταξύ των μεταβολών των ακουστικών μετρήσεων μεταξύ Praat και MDVP.  
*P < 0.05; **P < 0.01 
 

CORRELATIONS (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) DMDVP JITTER DMDVP SHIMMER DMDVP NHR DMDVP F0 

DPRAAT JITTER .52**    

DPRAAT SHIMMER  .17   

DPRAAT HNR   -.25*  

DPRAAT NHR     .20**  

DPRAAT F0    .66** 

 

 

2β.Διαφορά των προγραμμάτων  ανάλυσης ανάμεσα στα συστήματα καταγραφής  

 

Εξετάστηκαν οι διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων ανάλυσης, σε σχέση με το σύστημα 

καταγραφής. Οι καταγραφές πραγματοποιήθηκαν με μικρόφωνο κεφαλής και υπό τις ίδιες 

συνθήκες περιβάλλοντος. Ωστόσο, υπήρχε διαφορά στην απόσταση μικροφώνου-στόματος, όπου 

στο σύστημα ΧΙΟΝ ήταν μεγαλύτερη (~ 30 εκ. και 3 εκ. αντίστοιχα). Οι μέσες τιμές με τις σταθερές 

αποκλίσεις για τα δυο προγράμματα ανάλυσης στα συστήματα καταγραφής ΧΙΟΝ και ΚAΥ, προ- 

και μετεγχειρητικά, φαίνονται στον πίνακα 14. 

- Σύστημα εγγραφής XION 

Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των τιμών για τα ακουστικά μεγέθη 

στα δυο προγράμματα ανάλυσης, εκτός από το NHR μετεγχειρητικά (πίνακας 15).  

 Το MDVP για τα ίδια σήματα υπολόγιζε υψηλότερες τιμές, με εξαίρεση την F0, που ήταν 

χαμηλότερες. Παρόλα αυτά οι τιμές της F0 και του NHR μετεγχειρητικά είχαν στατιστικά υψηλή 

συσχέτιση.  

-Σύστημα εγγραφής ΚAΥ 

Προεγχειρητικά, όλα τα μεγέθη διέφεραν σημαντικά μεταξύ τους ανάμεσα στα δυο προγράμματα 

ανάλυσης, εκτός από το shimmer μετεγχειρητικά, και την F0 προ- και μετεγχειρητικά. Και εδώ το 
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σύστημα MDVP υπολόγιζε υψηλότερες τιμές, συμπεριλαμβανομένης και της F0. Oι συσχετίσεις 

μεταξύ των ακουστικών παραμέτρων των δυο προγραμμάτων ήταν στατιστικά σημαντικές, με 

εξαίρεση το shimmer (πίνακας 16).  

 

3. Μελέτη των ακουστικών μεγεθών ανά πάθηση 
 

Οι ασθενείς με πολύποδες εξετάστηκαν ξεχωριστά από τους ασθενείς με οίδημα Reinke, παρά το 

γεγονός ότι ταξινομούνται στην ίδια κατηγορία ως εξιδρωματικές βλάβες του χώρου του Reinke, 

καθώς, πρόκειται για μονόπλευρες και αμφοτερόπλευρες βλάβες αντίστοιχα, και προκειμένου να 

είναι δυνατή η σύγκριση με τα βιβλιογραφικά δεδομένα (πίνακες 17, 18). 

Προεγχειρητικά, οι τιμές για τα jitter, shimmer, HNR ήταν εντός παθολογικών ορίων για 

τους ασθενείς με εξιδρωματικές παθήσεις του χώρου του Reinke, με τους ασθενείς με πολύποδες 

να εμφανίζουν τις χειρότερες ακουστικές μετρήσεις. Μετεγχειρητικά, μόνο το jitter για τους 

ασθενείς με οίδημα Reinke επέστρεφε στις φυσιολογικές τιμές. Στο MDVP, οι ασθενείς με 

πολύποδες και Reinke εμφάνιζαν παρόμοιες ακουστικές μετρήσεις και παρά το γεγονός ότι 

μεταβαλλόταν όλες στατιστικά σημαντικά μετεγχειρητικά, το jitter παρέμενε εντός παθολογικών 

ορίων, όπως και το shimmer για τους ασθενείς με οίδημα Reinke. 

Οι ασθενείς με κύστεις εμφάνιζαν μόνο παθολογικό shimmer προεγχειρητικά, το οποίο 

παρέμενε εντός παθολογικών ορίων και μετεγχειρητικά. Το MDVP υπολόγιζε παθολογικές τιμές 

και για το jitter, το οποίο μεταβαλλόταν στατιστικά σημαντικά για να φτάσει εντός φυσιολογικών 

ορίων μετεγχειρητικά. 

Στους ασθενείς με οζίδια, οι ακουστικές παράμετροι παρέμεναν σε φυσιολογικά επίπεδα 

τόσο προ- όσο και μετεγχειρητικά. Στο MDVP, το jitter βρισκόταν εντός παθολογικών ορίων τόσο 

πριν όσο και μετά το χειρουργείο, χωρίς να μεταβάλλεται στατιστικά σημαντικά. 

 

Ασθενείς με LPR 

Aπό τους ασθενείς με βιντεοστροβοσκοπικά δεδομένα, 17 βρέθηκαν να έχουν στροβοσκοπικά 

ευρήματα οπίσθιας λαρυγγίτιδας (ένδειξη LPR). Η στατιστική ανάλυση ανέδειξε ότι η συνύπαρξη 

οπίσθιας λαρυγγίτιδας είχε ως αποτέλεσμα υψηλότερες (διπλάσιες) τιμές jitter με το σύστημα 

MDVP, τόσο προ- όσο και μετεγχειρητικά (Ρ<0.05). 

 

4. Συσχετίσεις ακουστικών μεγεθών με λοιπά μέσα αξιολόγησης 

4α. Correlations - Praat 

Οι συσχετίσεις των ακουστικών μεγεθών με τις αντιληπτικές μετρήσεις (GRBAS, G, R, B), τις 

αεροδυναμικές μετρήσεις (MPT), τη βαθμολογία των ερωτηματολογίων (VHI) και τις 

στροβοσκοπικές παραμέτρους,  φαίνονται στους πίνακες 19 και 20. 
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Προεγχειρητικά, σημαντικές συσχετίσεις (ασθενείς έως μέτριες) παρατηρήθηκαν μεταξύ 

jitter και HNR με τα GRBAS και G, ενώ το R συσχετιζόταν με όλες τις ακουστικές μετρήσεις (εκτός 

της F0). Το VHI εμφάνιζε συσχέτιση μόνο με τα shimmer, NHR και F0. Τα MPT και οι 

στροβοσκοπικές παράμετροι δεν εμφάνισαν καμία συσχέτιση με τις ακουστικές μετρήσεις.  

 

 
Πίνακας 19: Συσχετίσεις  μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων του Praat με τα λοιπά μέσα αξιολόγησης, 
προεγχειρητικά.  
*P < 0.05; **P < 0.01 
 

CORRELATIONS 

(ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 
GRBAS VHI MPT G R B CLOS MUC.W MOVR MOVS 

PRAAT JITTER .25* -.02 -.12 .23* .22* .06 .22 .17 .19 .05 

PRAAT SHIMMER .16 -.22* .02 .10 .22* .01 .16 .02 .12 -.003 

PRAAT HNR -.30** .22 .09 -.22* -.38** -.12 -.10 -.11 -.18 -.08 

PRAAT NHR .17 -.29** -.00 .15 .30** .02 .12 .15 .18 -.03 

PRAAT F0 .11 .23* .05 .12 -.08 .23* -.13 -.03 -.09 .02 

 

Μετεγχειρητικά, ασθενείς συσχετίσεις παρατηρήθηκαν μεταξύ του F0 με το GRBAS, του VHI με το 

NHR και του jitter με το B. 

 
 
Πίνακας 20: Συσχετίσεις  μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων του Praat με τα λοιπά μέσα αξιολόγησης, 
μετεγχειρητικά.  
*P < 0.05; **P < 0.01 

 

CORRELATIONS 

(ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 
GRBAS VHI MPT G R B CLOS MUC.W MOVR MOVS 

PRAAT JITTER .20 .10 -.02 .12 .08 .22* -.15 -.22 -.22 .003 

PRAAT SHIMMER .11 -.06 .15 .11 .16 .09 -.06 -.19 -.02 .009 

PRAAT HNR -.09 .10 -.13 -.03 -.19 -.15 .02 .05 .003 -.09 

PRAAT NHR -.10 -.26* .12 -.12 -.01 .01 -.02 .03 .11 .16 

PRAAT F0 .26* .18 -.18 .26* .18 .23 -.009 .03 -.06 -.18 

 

Όσον αφορά τις συσχετίσεις των μεταβολών, οι μόνες κλινικά σημαντικές συσχετίσεις που 

παρατηρήθηκαν ήταν μεταξύ της μεταβολής του G και της αντίστοιχης  του shimmer και του NHR, 

καθώς και μεταξύ της μεταβολής του R και του HNR. 

Τέλος, αν εξετάσουμε τις συσχετίσεις των μεταβολών των ακουστικών μεγεθών με τις υπόλοιπες 

μετρήσεις, ανά πάθηση, παρατηρήθηκαν ισχυρότερες συσχετίσεις μεταξύ των μεταβολών του 
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shimmer και HNR με τις αντίστοιχες του G (rho=0.49 και 0.55, αντίστοιχα, Ρ=0.01), και ιδιαίτερα 

υψηλές συσχετίσεις των μεταβολών του HNR και NHR με εκείνες του R (rho=0.89 και 0.87, 

αντίστοιχα, Ρ=0.01). 

 

4β. Correlations - MDVP 

 

Οι συσχετίσεις των ακουστικών μεγεθών με τις αντιληπτικές μετρήσεις (GRBAS, G, R, B), τις 

αεροδυναμικές μετρήσεις (MPT), τη βαθμολογία των ερωτηματολογίων (VHI) και τις 

στροβοσκοπικές παραμέτρους,  φαίνονται στον πίνακα 22. 

Προεγχειρητικά, παρατηρήθηκαν ασθενείς έως μέτριες στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις μεταξύ 

του VHI με τα shimmer και NHR. 

Μετεγχειρητικά, σημαντικές συσχετίσεις (ασθενείς έως μέτριες) παρατηρήθηκαν μεταξύ του jitter 

με τα GRBAS, G, B και VHI, μεταξύ των G και B με την F0 και μεταξύ του VHI με το NHR. Τα MPT και 

οι στροβοσκοπικές παράμετροι δεν εμφάνισαν καμία συσχέτιση με τις ακουστικές μετρήσεις, ενώ 

χαρακτηριστικά, το shimmer δεν συσχετιζόταν με καμία άλλη μέθοδο αξιολόγησης (πίνακας 23). 

 
 
Πίνακας 22: Συσχετίσεις  μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων του ΜDVP με τα λοιπά μέσα αξιολόγησης, 
προεγχειρητικά.  
*P < 0.05; **P < 0.01 

 

CORRELATIONS 

(ΠΡΟΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 
GRBAS VHI MPT G R B CLOSUR MUCOSW MOVR MOVS 

MDVP JITTER .17 .15 -.13 .15 .15 .22 .12 -.07 .11 .02 

MDVP SHIMMER .10 -.33
**

 -.01 .03 .21 .02 .06 .26 .32 .22 

MDVP NHR .07 -.25
*
 -.06 .09 .18 -.03 .22 .10 .11 -.03 

MDVP F0 .05 .17 .07 .08 -.15 .18 .05 -.22 -.30 -.25 

 
 
 

Πίνακας 23: Συσχετίσεις  μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων του ΜDVP με τα λοιπά μέσα αξιολόγησης, 
μετεγχειρητικά.  
*P < 0.05; **P < 0.01 

 

CORRELATIONS 

(ΜΕΤΕΓΧΕΙΡΗΤΙΚΑ) 
GRBAS VHI MPT G R B CLOSUR MUCOSW MOVR MOVS 

MDVP JITTER .36** .20** -.03 .33** .17 .23** -.01 .15 -.09 .13 

MDVP SHIMMER -.02 -.19 .07 -.08 -.03 .07 .01 .10 .05 .26 

MDVP NHR -.01 -.32** .06 -.06 .01 .13 -.07 .12 .06 .17 

MDVP F0 .29* .20 -.20 .32** .17 .22* .12 .01 .01 -.10 
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Όσον αφορά τις μεταβολές των μεγεθών αξιολόγησης, καμία στατιστικά σημαντική συσχέτιση δεν 

παρατηρήθηκε. Ωστόσο, αν εξετάσουμε τις συσχετίσεις των μεταβολών των ακουστικών μεγεθών 

με τις υπόλοιπες μετρήσεις, ανά πάθηση, η μεταβολή του jitter συσχετιζόταν σημαντικά με εκείνη 

του GRBAS (rho=94, P=0.01) στους ασθενείς με κύστεις, και με τη μεταβολή του B στους ασθενείς 

με πολύποδες (rho=0.32, P=0.04). 

 

4γ. Μελέτη της σχέσης των ακουστικών μεγεθών με την αντιληπτική αξιολόγηση της φωνής και την 

υποκειμενική εκτίμηση των ασθενών (VHI) με τη μέθοδο της αμοιβαίας πληροφορίας (Mutual 

Information – MI). 

Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε μεταξύ των ακουστικών παραμέτρων του Praat και του 

MDVP, και της βαθμολογίας του VHI και των αντιληπτικών παραμέτρων (GRBAS, G, R, B) πριν και 

μετά την επέμβαση, καθώς και των μεταβολών τους. Στόχος της ανάλυσης με τη χρήση ΜΙ, ήταν να 

διερευνηθεί η ύπαρξη άλλου τύπου (μη γραμμικών) συσχετίσεων μεταξύ των παραμέτρων, εκτός 

των γραμμικών, που ανιχνεύθηκαν με τις συσχετίσεις Spearman στην προηγούμενη ενότητα. Η ΜΙ 

υπολογίστηκε σε bits, ανά ζεύγη παραμέτρων προεγχειρητικά (pre) και μετεγχειρητικά (post), 

καθώς και για τις μεταβολές τους (d). Απεικονίζεται γραφικά στα παρακάτω σχήματα, με 95% CI 

(±0.5 MI SD).  

 

- VHI 

Για τις περισσότερες παραμέτρους, οι αμοιβαία πληροφορία ήταν μεγαλύτερη μετεγχειρητικά. 

Ζεύγη παραμέτρων με αμελητέα ή μηδενική ΜΙ, δεν είχαν εμφανίσει spearman συσχετίσεις, με 

εξαίρεση τη συσχέτιση με το NHR του MDVP προεγχειρητικά, όπου είχε παρατηρεί ασθενής 

σημαντική συσχέτιση (rho= 0.26). Oι μεταβολές όλων των παραμέτρων, εκτός του NHR (Praat) και 

της F0 του Praat και του MDVP, μοιραζόταν αμοιβαία ΜΙ με την αντίστοιχη του VHI, ενώ εμφάνιζαν 

ασθενή, μη σημαντική spearman συσχέτιση (rho<0.2). Η ΜΙ ήταν συγκρίσιμη μεταξύ των 

μεταβλητών των δυο προγραμμάτων. 
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- GRBAS 

Γενικά οι ΜΙ μεταξύ των παραμέτρων δεν μεταβαλλόταν μετά την χειρουργική επέμβαση, με 

εξαίρεση το jitter και shimmer του MDVP, για τα οποία αυξανόταν μετεγχειρητικά. Μεταξύ του 

GRBAS και των jitter και HNR του Praat, η ΜΙ ήταν σημαντική προεγχειρητικά, μετεγχειρητικά, 

αλλά και μεταξύ των μεταβολών τους. Τα παραπάνω ζεύγη παραμέτρων εμφάνιζαν ασθενείς 

σημαντικές συσχετίσεις spearman (rho 0.2-0.4), μόνο προεγχειρητικά. Για την F0 του Praat 

μετεγχειρητικά, η ΜΙ με το GRBAS ήταν αμελητέα, παρά το γεγονός ότι εμφάνιζαν σημαντική 

συσχέτιση spearman μεταξύ τους (rho=0.26).  Από τις παραμέτρους του MDVP, μόνο τα jitter, το 

shimmer και η F0 μετεγχειρητικά, εμφάνιζαν ικανού βαθμού ΜΙ. Η ΜΙ ήταν πρακτικά μηδενική για 

τα NHR του Praat και τις μεταβολές του ενώ δεν φάνηκε να σχετίζονται οι μεταβολές του shimmer 

(Praat) και της F0 (MDVP), με τις αντίστοιχες του GRBAS. Τέλος, παρατηρήθηκε, ότι για όλα τα 

ζεύγη μεταβολών των παραμέτρων, εκτός του NHR (Praat), υπολογιζόταν σημαντική ΜΙ, ενώ 

εμφάνιζαν ασθενείς, μη σημαντικές συσχετίσεις spearman (rho<0.2). 
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- G 

H ΜΙ βρέθηκε γενικά μικρότερη ανάμεσα στις παραμέτρους, προεγχειρητικά, σε σχέση με τις 

μετεγχειρητικές μετρήσεις. Mεταξύ των μεγεθών που είχαν παρατηρηθεί ισχυρότερες συσχετίσεις 

spearman, η ΜΙ ήταν υψηλότερη (jitter/HNR του Praat, προεγχειρητικά, jitter του MDVP, 

μετεγχειρητικά και μεταβολές των shimmer/HNR του Praat). Eπιπρόσθετα, σημαντική ΜΙ 

μοιραζόταν οι μεταβολές του G με τις αντίστοιχες της F0 του Praat και shimmer του MDVP, καθώς 

και με την μετεγχειρητική τιμή του τελευταίου. Η F0 του ΜDVP μετεγχειρητικά, εμφάνιζε 

σημαντική συσχέτιση spearman με το G (rho=0.32), ωστόσο, η ΜΙ ανάμεσά τους βρέθηκε 

αμελητέα. 
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- R  

H ΜΙ βρέθηκε γενικά μικρότερη ανάμεσα στις παραμέτρους, προεγχειρητικά, σε σχέση με τις 

μετεγχειρητικές μετρήσεις. Η ΜΙ παρατηρήθηκε γενικά υψηλότερη για το R και τα μεγέθη του 

Praat, εκτός του HNR προεγχειρητικά, και τις μεταβολές τους. Από τις μετρήσεις του MDVP, το 

shimmer μετεγχειρητικά μοιραζόταν MI με το R και λιγότερο με το jitter και την F0 προεγχειρητικά, 

παράμετροι με τις οποίες το R εμφάνιζε ασθενείς μη σημαντικές συσχετίσεις spearman (rho<0.2). 

το εύρημα αυτό ισχύει για όλες τις παραμέτρους, με ικανή ΜΙ μετεγχειρητικά και στις μεταβολές 

τους. Tο NHR του Praat μετεγχειρητικά, εμφάνιζε αμελητέα ΜΙ με το R, ενώ είχε παρατηρηθεί 

σημαντική συσχέτιση spearman μεταξύ τους (rho=0.32). 
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- Β 

Γενικά η ΜΙ λάμβανε χαμηλές έως μηδενικές τιμές για τα περισσότερα μεγέθη προεγχειρητικά και 

τις μεταβολές τους. Μετεγχειρητικά, όλα τα μεγέθη φάνηκαν να μοιράζονται κάποιου βαθμού MI 

με το B, με την υψηλότερη τιμή να αντιστοιχεί στο jitter του ΜDVP.  
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5.4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ 

 

Στην συγκεκριμένη ομάδα ασθενών, μελετήθηκε ο ρόλος της ακουστικής ανάλυσης ως 

αντικειμενικό μέσο αξιολόγησης του αποτελέσματος της χειρουργικής θεραπείας, αναφορικά με 

την συσχέτισή τους με τις υπόλοιπες μεθόδους αξιολόγησης, την ικανότητά τους να διαχωρίζουν 

φωνές με οργανική παθολογία και τους συσχετισμούς των ακουστικών μετρήσεων μεταξύ τους, 

ενδεικτικούς για τον βαθμό ανεξαρτησίας τους. Τα βιβλιογραφικά δεδομένα για τις ακουστικές 

παραμέτρους του Praat είναι πολύ περιορισμένα, καθώς έχει μελετηθεί στη βιβλιογραφία μόνο 

συγκριτικά με άλλα προγράμματα (MDVP). Συγκεκριμένα, δεν βρέθηκε βιβλιογραφική αναφορά με 

την αντίστοιχη δομή της παρούσας μελέτης, όπου το Praat να χρησιμοποιείται ως μέσο 

αξιολόγησης ασθενών, που χειρουργούνται για καλοήθεις παθήσεις του λάρυγγα. Επιπλέον, δεν 

υπάρχουν μελέτες με δεδομένα από υγιείς ενήλικες (normative data). O ίδιος ο δημιουργός του 

προγράμματος, επικαλείται στο διαδικτυακό εγχειρίδιο του Praat(24) τα όρια των φυσιολογικών 

μετρήσεων, όπως δίδονται από το MDVP,(26) με την επιφύλαξη να μην ισχύουν στις τιμές του Praat 

με την ίδια ακρίβεια. Στην παρούσα μελέτη, οι τιμές αυτές χρησιμοποιούνται ως ενδείξεις τάξεως 

μεγέθους των τιμών των ακουστικών μετρήσεων και όχι ως απόλυτο κατώφλι διαχωρισμού 

παθολογικών σημάτων, καθώς κάτι τέτοιο θα ήταν επισφαλές.  

Η ικανότητα των jitter και shimmer να παρέχουν ανεξάρτητη πληροφορία σχετικά με τη 

γλωττιδική λειτουργία και, κατ’επέκταση, την γλωττιδική παθολογία, έχει αμφισβητηθεί, καθώς 

παρουσιάζονται συχνά να συσχετίζονται μεταξύ τους.(28,29) Στην παρούσα μελέτη, μεταξύ των jitter 

και shimmer παρατηρήθηκαν ποικίλου βαθμού συσχετίσεις.  Στο σύστημα Praat αρχικά, τα jitter 

και shimmer συσχετιζόταν μεταξύ τους προεγχειρητικά, ενώ η συσχέτιση αυτή δεν παρατηρήθηκε 

μετεγχειρητικά. Αυτό μπορεί να ερμηνευθεί θεωρητικά, δεδομένου ότι τα δυο αυτά μεγέθη 

μετρούν διαταραχή στην περιοδικότητα του σήματος, που έχει προκληθεί στην περίπτωση αυτή 

από το ίδιο φαινόμενο (ιστικές μεταβολές στο επίπεδο των φωνητικών χορδών) και η οποία 

αίρεται μετεγχειρητικά. Στο MDVP, αντίθετα, η συσχέτιση αυτή διατηρήθηκε μετά τη χειρουργική 

επέμβαση. Το γεγονός αυτό ερμηνεύεται, αν εξετάσουμε τη συσχέτιση των μεταβολών των 

ακουστικών μετρήσεων, η οποία είναι στατιστικά σημαντική για τα jitter και shimmer του MDVP, 

ενώ στο σύστημα Praat, τα δυο μεγέθη δε φαίνεται να μεταβάλλονται στον ίδιο βαθμό (το effect 

size του shimmer είναι διπλάσιο από το αντίστοιχο του jitter), με αποτέλεσμα ασθενή συσχέτιση 

των μεταβολών τους. 

Επιπρόσθετα, η αλληλεξάρτηση του HNR τα jitter και shimmer έχει εκτεταμένα μελετηθεί 

και πολυάριθμοι αλγόριθμοι εξαγωγής του έχουν προταθεί με στόχο τον ακριβή υπολογισμό του 

θορύβου στο φωνητικό σήμα.(Ι.4, 75) Ο αλγόριθμος, για παράδειγμα, που χρησιμοποιείται για την 

εξαγωγή του HNR στο Praat (κατά Boersma), θεωρείται ακριβής για τη μέτρηση του επιπρόσθετου 

θορύβου (additive noise), ανεξάρτητα από το jitter.(24,25) Στα δεδομένα μας, οι τιμές των jitter και 

shimmer συσχετιζόταν με εκείνες του HNR προεγχειρητικά, ενώ κάτι τέτοιο δεν παρατηρήθηκε 

μετεγχειρητικά. Φαίνεται δηλαδή ότι λόγω γλωττιδικής παθολογίας, και αυξημένου θορύβου 

διαταραχής (modulation noise), επηρεάζεται η ικανότητα του ΗΝR  μετράει τον επιπρόσθετο 

θόρυβο (additive noise) ανεξάρτητα από το shimmer (προεγχειρητικά, το 64% της διασποράς του 
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HNR οφείλεται στο shimmer) και λιγότερο από το jitter (r2=0.16). Τα ίδια ισχύουν εν πολλοίς και 

για το ΝΗR, το οποίο ως αναμένεται συσχετιζόταν αρνητικά με το HNR, τόσο προ- όσο και 

μετεγχειρητικά. Οι μεταβολές του HNR, επίσης, εμφάνιζαν αξιοσημείωτη συσχέτιση με τις 

μεταβολές όλων των ακουστικών μεγεθών. Όσον αφορά στο σύστημα MDVP, το NHR συσχετιζόταν 

σταθερά με το shimmer, τόσο προ- όσο και μετεγχειρητικά, όπου το 74% της διασποράς του NHR 

εξηγείται από το shimmer, ενώ οι μεταβολές του εμφάνιζαν σημαντικές συσχετίσεις με εκείνες των 

jitter και shimmer.  

Ποικίλοι παράγοντες επηρεασμού των ακουστικών μετρήσεων έχουν αναφερθεί 

βιβλιογραφικά όπως το φύλο, η F0, η ένταση φώνησης, και το φωνήεν που εκφέρεται, σε υγιείς 

ενήλικες.(5) Τα δεδομένα είναι συχνά αντικρουόμενα,(30) ενώ οι διαφορές αυτές  έχουν διερευνηθεί 

πολύ περιορισμένα σε ομάδες δυσφωνικών ασθενών.(Ι.3.1, 96) Δεδομένου ότι το φωνήεν εκφοράς 

ήταν κοινό ανάμεσα στους ασθενείς, οι ακουστικές μετρήσεις μελετήθηκαν σε σχέση με την F0, το 

φύλο και την ένταση φώνησης. Όσον αφορά τον επηρεασμό των μετρήσεων από την F0, αυτός 

αντικατοπτρίζεται στην διαμόρφωση των τιμών των ακουστικών μετρήσεων στα δυο φύλα, αφού 

μεταξύ ανδρών και γυναικών η F0 λάμβανε στατιστικά σημαντικά διαφορετικές τιμές. Στην 

ανάλυση του Praat, οι τιμές όλων των ακουστικών μετρήσεων εμφανιζόταν στατιστικά σημαντικά 

διαφορετικές ανάμεσα στα δυο φύλα, εκτός του shimmer και NHR μετεγχειρητικά, και 

συγκεκριμένα ήταν μεγαλύτερες για τους άνδρες. Είναι εμφανές ότι το γεγονός αυτό οφείλεται 

στην συσχέτιση των μεγεθών με την F0 (χαρακτηριστικά, τα shimmer/NHR δεν εμφανίζουν καμία 

συσχέτιση, μετεγχειρητικά). Το αντίθετο παρατηρήθηκε για τις τιμές του MDVP, όπου όμως δεν 

υπήρχαν στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα, με εξαίρεση το shimmer 

προεγχειρητικά, το οποίο είναι και το μόνο που εξαρτάται από την F0. Οι παραπάνω παρατηρήσεις 

όμως, δεν μπορούν να οδηγήσουν σε συμπεράσματα για το ρόλο του φύλου στις ακουστικές 

μετρήσεις, παρά μόνο μετεγχειρητικά, καθώς συνολικά, όλες οι φωνές παρουσίαζαν μειωμένη F0 

λόγω παθολογίας, πριν την επέμβαση. Μετεγχειρητικά ωστόσο, οι τιμές παρέμεναν υψηλότερες 

για τους άνδρες, με τις γυναίκες να φτάνουν πιο κοντά στις φυσιολογικές τιμές και στα δυο 

προγράμματα ανάλυσης. Εξαίρεση σε αυτό, αποτελεί το jitter, που είναι ελαφρώς υψηλότερο για 

τις γυναίκες, και τα HNR (όχι στατιστικά σημαντικά). 

Όσον αφορά το ρόλο της έντασης φώνησης, τα δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν τα αντίστοιχα 

ευρήματα από τους Brockmann και Drinnan ότι τα jitter και shimmer επηρεάζονται από το SPL σε 

επίπεδα μικρότερα των 80dB.(5) Το επίπεδο έντασης φώνησης δε διέφερε στατιστικά σημαντικά 

ανάμεσα στα δυο φύλα, ούτε προ ούτε μετεγχειρητικά και δεν σχετιζόταν με καμία από τις 

ακουστικές μετρήσεις. Ακόμα, αυτό σήμαινε ότι στο «βολικό ύψος και ένταση», οι γυναίκες δεν 

εκφέρουν το φωνήεν σε χαμηλότερο SPL από ότι οι άνδρες, αντίθετα με τα συμπεράσματα των  

Brockmann et al. Σύμφωνα λοιπόν με τα παραπάνω, οι διαφορές στις ακουστικές μετρήσεις δεν 

μπορούσαν να εξηγηθούν από την ένταση φώνησης, ούτε προ- ούτε μετεγχειρητικά.  

Η διαφορετική μέθοδος εξαγωγής της F0 ανάμεσα στα διάφορα προγράμματα ακουστικής 

ανάλυσης θεωρείται υπεύθυνη για τις διαφορετικές τιμές των ακουστικών μεγεθών που 

υπολογίζουν. (7, 19-21) Από την συγκριτική μελέτη των δυο προγραμμάτων που πραγματοποιήθηκε, 

οι τιμές της F0 καθώς και όλων των υπόλοιπων ακουστικών μετρήσεων από το MDVP είναι 

υψηλότερες και διαφέρουν στατιστικά σημαντικά από τις αντίστοιχες του Praat, ανά χρονική 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brockmann-Bauser%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21483265
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στιγμή, εκτός από το shimmer και την F0 μετεγχειρητικά. Παρόλα αυτά, οι συσχετίσεις μεταξύ των 

F0 των δυο προγραμμάτων είναι πολύ ισχυρές (rho της τάξης του 0.89) προ- και μετεγχειρητικά. 

Επίσης, μέτριες έως ισχυρές συσχετίσεις παρατηρήθηκαν ανάμεσα σε όλες τις αντίστοιχες 

παραμέτρους των δυο προγραμμάτων, εκτός από τα jitter και shimmer, μετεγχειρητικά. Tα 

δεδομένα αυτά, κυρίως τα προεγχειρητικά, συμφωνούν με τα αντίστοιχα των Maryn et al, όπου 

συγκρίνονται τα δυο προγράμματα σε μια ομάδα ασθενών με οργανικές και μη οργανικές 

παθήσεις φωνής.(7) Παρόλα αυτά, δεν παρατηρήθηκαν μεγαλύτερες συσχετίσεις στις τιμές του 

shimmer μεταξύ των δυο προγραμμάτων, σε σχέση με τις αντίστοιχες του jitter, σε αντίθεση με 

βιβλιογραφικές αναφορές όπου τα μεγέθη διαταραχής πλάτους συσχετίζονται ισχυρότερα σε 

σχέση με τα μεγέθη διαταραχής F0, ανάμεσα σε διαφορετικά προγράμματα.(19-22) 

Όπως έχει αναφερθεί,  υπάρχουν ερευνητικά δεδομένα που υποστηρίζουν ότι οι μετρήσεις 

της ακουστικής ανάλυσης επηρεάζονται από τα χαρακτηριστικά του μικροφώνου (τύπος και γωνία 

άξονα-στόματος), τα χαρακτηριστικά λογισμικού του μέσου καταγραφής (Η/Υ) και επεξεργασίας 

ήχου και το πρόγραμμα ανάλυσης και επεξεργασίας των δεδομένων (βλ. Κεφ.3.1.).  Στην παρούσα 

μελέτη, η συλλογή των φωνητικών σημάτων είχε πραγματοποιηθεί με διαφορετικά μέσα 

καταγραφής, με κυριότερη διαφορά την απόσταση του στόματος-μικροφώνου. Είναι γνωστό, ότι η 

αυξημένη απόσταση στόματος-μικροφώνου και η γωνία άξονα-στόματος, μειώνει τον 

αεροδυναμικό θόρυβο στην ομιλία. Στα δεδομένα της παρούσας μελέτης, δεν ήταν δυνατό να 

μελετηθεί άμεσα η επίδραση του μέσου καταγραφής στις μετρήσεις, καθώς δεν ήταν εφικτό όλοι 

οι ασθενείς να καταγραφούν και με τα δυο συστήματα. Μελετήθηκε όμως, η επίδραση του μέσου 

καταγραφής στις διαφορές μεταξύ των δυο προγραμμάτων ανάλυσης (Praat, MDVP), όπου 

αποδείχτηκε ότι προκαλεί μεταβολές τόσο στις συσχετίσεις των αντίστοιχων μετρήσεων από τα 

δυο προγράμματα, όσο και στις διαφορές μεταξύ των τιμών που υπολόγιζαν. Παρόλα αυτά, οι 

ομάδες των ασθενών που διαμορφώνονται από τα διαφορετικά μέσα καταγραφής διέφεραν 

αριθμητικά ως προς την κατανομή του φύλου και των παθήσεων. Ως εκ τούτου, παρότι υπάρχει 

ένδειξη ότι το μέσο καταγραφής επιδρά στον υπολογισμό των ακουστικών παραμέτρων, αυτό δεν 

μετέβαλε σημαντικά ούτε το βαθμό επηρεασμού των μετρήσεων προεγχειρητικά, ούτε τη 

συνολική μεταβολή τους. Είναι ουσιώδες ωστόσο, στην κλινική πράξη, να διατηρούνται 

αμετάβλητες οι συνθήκες καταγραφής και ανάλυσης ανά ασθενή (για παράδειγμα, προ- και 

μετεγχειρητικά) και μεταξύ των ασθενών, ώστε να μπορούν να εξάγονται αξιόπιστα και 

συγκρίσιμα συμπεράσματα. 

 

Μελέτη των ακουστικών μεγεθών ανά πάθηση 

Τα μεγέθη διαταραχής, όπως αναφέρθηκε, αποτελούν αντικειμενικές μετρήσεις της 

απεριοδικότητας του φωνητικού σήματος, σε επίπεδο θεμελιώδους συχνότητας (jitter) και 

πλάτους (shimmer) ή θορύβου (HNR/NHR). Αναμένεται λοιπόν να επηρεάζονται σε περιπτώσεις 

όπου μια μεταβολή στην μάζα και γεωμετρία των φωνητικών χορδών διαταράσσει την 

φυσιολογική γλωττιδική λειτουργία, με αποτέλεσμα μια παθολογικά διαταραγμένη φώνηση. Η 

ακουστική ανάλυση, ως μέσο διαχωρισμού παθολογικών από μη παθολογικά φωνητικά σήματα, 

αποτελούσε πάντα ελκυστικό πεδίο έρευνας και υπάρχουν εκτεταμένες βιβλιογραφικές αναφορές 



102 
 

όπου επιχειρείται ο συσχετισμός των ακουστικών χαρακτηριστικών με λαρυγγικές παθήσεις (10-14, 

31 και Ι3.1. 71, 79, 94, 95) Στην πλειονότητα των περιπτώσεων, οι ακουστικές μετρήσεις ήταν παθολογικά 

επηρεασμένες (στατιστικά σημαντικά) είτε σε σχέση με ομάδες ελέγχου είτε μετά από χειρουργική 

επέμβαση, ανεξάρτητα από το πρόγραμμα ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκε. Στην παρούσα 

μελέτη, οι τιμές όλων των ακουστικών παραμέτρων που μελετήθηκαν βρισκόταν προεγχειρητικά 

εντός παθολογικών ορίων (εκτός του NHR από το Praat). Κυρίως όμως, διέφεραν μετεγχειρητικά, 

στατιστικά σημαντικά, από τις αντίστοιχες προεγχειρητικές, εκτός από την F0, και στα δυο 

προγράμματα, με το βαθμό μεταβολής τους να είναι μικρός έως μέτριος (σύμφωνα με τα effect 

sizes) και να παρουσιάζει διαφορές μεταξύ των προγραμμάτων.  

Ομάδες ασθενών με καλοήθεις βλάβες (π.χ. πολυποειδής εκφύλιση, κύστεις ή οζίδια) 

έχουν μελετηθεί βιβλιογραφικά όσον αφορά τις μεταβολές των ακουστικών μετρήσεων κυρίως 

των jitter και shimmer (14,32) και λιγότερο των μεγεθών θορύβου.(15) Είναι γνωστό ότι η ασυμμετρία 

της δόνησης λόγω δομικών μεταβολών στο επίπεδο της γλωττίδας προκαλεί αύξηση των μεγεθών 

διαταραχής (jitter, shimmer) και η μειωμένη γλωττιδική σύγκλειση που προκαλείται από 

περίσσεια παθολογικού ιστού, αυξάνει των ενδοαρμονικό θόρυβο στο φωνητικό σήμα, με 

αποτέλεσμα τον επηρεασμό των μεγεθών θορύβου στις συγκεκριμένες παθήσεις.(6) Παρόλα αυτά, 

τα δεδομένα από τη βιβλιογραφία είναι αντικρουόμενα όσον αφορά τις παραμέτρους που 

επηρεάζονται και σε ποιο βαθμό κάθε φορά, στις διαφορετικές ομάδες ασθενών. 

Στην παρούσα μελέτη, συνολικά, οι ασθενείς με εξιδρωματικές βλάβες του χώρου του 

Reinke (πολύποδες/οίδημα Reinke) παρουσίαζαν περισσότερο επηρεασμένες τιμές ακουστικών 

μετρήσεων (jitter %, shimmer dB) από ότι οι ασθενείς με κύστεις και οζίδια και στα δυο 

προγράμματα. Αν εξετάσουμε την ομάδα των πολυπόδων σε σύγκριση με εκείνη των οζιδίων, όλες 

οι ακουστικές μετρήσεις έπαιρναν στατιστικά σημαντικά υψηλότερες τιμές στην πρώτη ομάδα, 

γεγονός που συμφωνεί με τα δεδομένα του Uloza, παρά το γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε 

διαφορετικό σύστημα ανάλυσης (DrSpeech), ενώ στην μελέτη των Jiang et al, οι μετρήσεις του 

MDVP (jitter, shimmer%) δεν μπορούσαν να διαχωρίσουν τις δυο παθολογίες.(14,15) Επιπρόσθετα, 

οι ασθενείς με οζίδια παρουσίαζαν με το σύστημα Praat, τιμές σαφώς εντός φυσιολογικών ορίων, 

ενώ με το σύστημα MDVP, το jitter εμφανίζεται παθολογικά αυξημένο προεγχειρητικά. Τέτοιου 

είδους διαφορές μπορούν να αποδοθούν στους διαφορετικούς αλγόριθμους που 

χρησιμοποιούνται ανάμεσα στα συστήματα ανάλυσης και ανευρίσκονται συχνά στη 

βιβλιογραφία.(14) 

Όσον αφορά την μεταβολή των μετρήσεων μετεγχειρητικά, οι ασθενείς με εξιδρωματικές 

βλάβες του χώρου του Reinke παρουσίαζαν την μεγαλύτερη βελτίωση, με τους ασθενείς με 

πολύποδες να βελτιώνονται περισσότερο στην τιμή του jitter και τους ασθενείς με Reinke στην 

τιμή του shimmer. Οι ασθενείς με Reinke επίσης, αύξαναν την F0 μετεγχειρητικά, γεγονός που 

δικαιολογείται από το φύλο των ασθενών (γυναίκες στην πλειοψηφία τους), ενώ στους ασθενείς 

με πολύποδες, η F0 παρέμενε αμετάβλητη (Praat) ή μειωνόταν (ΜDVP) μετεγχειρητικά, 

παραμένοντας εν τούτοις εντός φυσιολογικών ορίων, συμβατών με το φύλο των ασθενών (άνδρες 

στην πλειοψηφία τους). Συγκρίσιμα ήταν τα αποτελέσματα του Uloza για τις μεταβολές των τιμών 

στις ομάδες των πολυπόδων.(15) Οι ασθενείς με οζίδια εμφάνιζαν και με τα δυο προγράμματα τις 



103 
 

χαμηλότερες τιμές τόσο πριν όσο και μετά την επέμβαση, οι οποίες ήταν στα πλαίσια των 

φυσιολογικών ορίων τιμών, γεγονός που ερμηνεύεται από την ηπιότερη δομική και λειτουργική 

μεταβολή που προκαλούν. Oι ασθενείς με κύστεις δεν μετέβαλλαν μετεγχειρητικά καμία 

ακουστική παράμετρο στατιστικά σημαντικά, καθιστώντας την ακουστική ανάλυση ανεπαρκή ως 

προς την ευαισθησία της στις μετεγχειρητικές μεταβολές. 

Η LPR είναι γνωστό ότι αποτελεί πολύ συχνό αίτιο βράγχους φωνής (βλ. Κεφ.2.1.) και η 

διάγνωση της οφείλει να υπεισέρχεται στην αξιολόγηση των δυσφωνικών ασθενών. 

Στροβοσκοπικά, ένδειξη για την παρουσία της LPR, αποτελούν οι αλλοιώσεις οπίσθιας 

λαρυγγίτιδας. Η ανάλυση στο δείγμα των ασθενών που εμφάνιζαν στροβοσκοπικά τέτοιες 

αλλοιώσεις, ανέδειξε ότι μπορούσαν να επηρεαστούν παθολογικά οι ακουστικές μετρήσεις ιδίως 

μετεγχειρητικά, όπου το βασικό αίτιο της δυσφωνίας είχε αφαιρεθεί. Παρά το γεγονός ότι αυτό 

ήταν εμφανές μεμονωμένα σε μια ακουστική μέτρηση (το jitter του MDVP), η διαφορές ήταν 

εκσεσημασμένες σε σύγκριση με τους ασθενείς που δεν εμφάνιζαν οπίσθια λαρυγγίτιδα. Τα 

ευρήματα συμφωνούν με αντίστοιχες βιβλιογραφικές αναφορές όπου το jitter επηρεάζεται 

παθολογικά σε ασθενείς με LPR, σε αντίθεση με τα shimmer και το ΗΝR.(33)
 Ως εκ τούτου, η κλινική 

εκτίμηση της LPR θα πρέπει πάντα να συμπεριλαμβάνεται στην αρχική αξιολόγηση του 

δυσφωνικού ασθενή, και να αντιμετωπίζεται κατάλληλα, καθώς συχνά συνυπάρχει με καλοήθεις 

παθήσεις και μπορεί να αποτελέσει επιβαρυντικό παράγοντα στην έκβαση της χειρουργικής 

επέμβασης. 

Η χρησιμότητα των μεγεθών διαταραχής ως μέσα αξιολόγησης της έκβασης της 

θεραπευτικής παρέμβασης -συντηρητικής και χειρουργικής- για ποικίλες παθολογίες φωνής, έχει 

εκτεταμένα μελετηθεί και τα δεδομένα είναι ενθαρρυντικά για την ικανότητά τους να 

μεταβάλλονται σε αντιστοιχία με το θεραπευτικό αποτέλεσμα.(5) Παρόλα αυτά, τα δεδομένα από 

την παρούσα μελέτη δεν ανέδειξαν μεταβολές στο βαθμό που θα αναμενόταν, με τα effect sizes 

να είναι μικρού έως μεσαίου βαθμού. Το γεγονός αυτό θα μπορούσε να εξηγηθεί από την μεγάλη 

ποικιλότητα στην κατανομή των τιμών ακόμη και ανά ασθενή, προκαλώντας μεγάλα SD  σε σχέση 

με τον μέσο όρο των μετρήσεων. Τα ακουστικά μεγέθη, ως εκ τούτου, παρότι μεταβάλλονται 

στατιστικά σημαντικά μετεγχειρητικά, δεν συνιστάται να χρησιμοποιούνται μεμονωμένα ως 

δείκτες του θεραπευτικού αποτελέσματος.  

 

Ακουστική ανάλυση και αντιληπτική εκτίμηση της φωνής 

Η ικανότητα των jitter, shimmer και των μεγεθών θορύβου να λειτουργούν ως μέσα αξιολόγησης 

της αντιληπτικής ποιότητας της φωνής έχει εκτεταμένα μελετηθεί. Η προγνωστική αξία τους στο 

πεδίο αυτό, έχει διερευνηθεί με τη χρήση των αντιληπτικών μεγεθών (κλίμακα GRBAS) ως μεγέθη 

αναφοράς και τα αποτελέσματα ήταν ποικίλα όσον αφορά την αντιστοιχία των ακουστικών 

μετρήσεων με τις παραμέτρους της αντιληπτικής αξιολόγησης.(12) Στην παρούσα μελέτη, τα μεγέθη 

θορύβου του Praat (HNR, NHR) και το jitter του ΜDVP εμφανίστηκαν να διαφέρουν σημαντικά 

στους διαφόρους βαθμούς αντιληπτικής ποιότητας της φωνής. Τα μεγέθη θορύβου διέφεραν 

μεταξύ ομάδων με ήπια και μετρίου/σοβαρού βαθμού δυσφωνία (GRBAS, R προεγχειρητικά και G 

προ και μετεγχειρητικά) με τιμές κοντά στα 19 και στα 13 dB αντίστοιχα, ενώ το jitter του MDVP 
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λειτουργούσε ομοίως για το Β, προ- και μετεγχειρητικά και το G μετεγχειρητικά, με τιμές 

μεγαλύτερες του 2% να αντιστοιχούν σε μέτριο/σοβαρό βαθμό δυσφωνίας.  

 Όσον αφορά τις συσχετίσεις των ακουστικών μεγεθών με τις αντιληπτικές μετρήσεις, έχει 

διατυπωθεί ότι τα jitter, shimmer και HNRs αντιστοιχούν στις βασικές αντιληπτικές παραμέτρους, 

του GRBAS, G, R και B.(I3.1, 13, 34) Για άλλη μια φορά όμως δεν υπάρχει συμφωνία στην βιβλιογραφία 

για το βαθμό συσχέτισης και για τις παραμέτρους που συσχετίζονται,(35) όπως εκτεταμένα 

σχολιάζεται και στην ανασκόπηση των Brockmann et al. για τα jitter και shimmer,(5) καθώς και την 

μετα-ανάλυση των Μaryn et al. για την συσχέτιση των ακουστικών μεγεθών με το G.(7) Στην 

παρούσα ανάλυση των ακουστικών μετρήσεων, οι συσχετίσεις που καταγράφηκαν ήταν ασθενείς 

έως μέτριες και μεγαλύτερες για τις προεγχειρητικές μετρήσεις, στην ανάλυση και των δυο 

προγραμμάτων. Στο πρόγραμμα Praat, μπορούν να σημειωθούν εκείνες των jitter και HNR με τα 

GRBAS, G και R και των shimmer και NHR με το R, προεγχειρητικά, οι οποίες όμως δεν 

διατηρούνται μετεγχειρητικά, ενώ μόνο οι μεταβολές του HNR παρουσίαζαν συσχέτιση με εκείνες 

των G και R. Στο MDVP αντίθετα τα αποτελέσματα ήταν ακόμη πιο περιορισμένα, με μόνη 

αξιοσημείωτη συσχέτιση εκείνη του jitter με τα GRBAS, G και B  μετεγχειρητικά.  

Όπως προκύπτει από την παρούσα ανάλυση, ενισχύεται ο ρόλος των μεγεθών θορύβου 

(HNR, NHR) όσον αφορά την ικανότητά τους να αντικατοπτρίζουν την αντιληπτική ποιότητα της 

φωνής και να μεταβάλλονται σε συνάρτηση με το βαθμό αντιληπτικής σοβαρότητας της 

διαταραχής. Δεν είναι η πρώτη φορά που μόνα τα μεγέθη θορύβου σχετίζονται ανάμεσα σε άλλες 

ακουστικές παραμέτρους με τα G και R,(8) ενώ η μελέτη των Maryn et al. ανέδειξε συγκεντρωτικά 

από πολυάριθμες μελέτες τα μεγέθη θορύβου (ΗΝR, NHR) υψηλότερα στην κατάταξη βαθμού 

συσχέτισης με το G (r=0.56  και 0.45 αντίστοιχα) με τα jitter%, shimmer dB και F0 να ακολουθούν, 

με χαμηλότερους συντελεστές. Eπιπρόσθετα, οι Kreiman και Gerratt (9) μελέτησαν ψυχομετρικά 

την αντιστοιχία των jitter και shimmer και των μεγεθών θορύβου (noise to signal ratio) με την 

αντιληπτική ποιότητα της φωνής και κατέληξαν ότι ο θόρυβος γινόταν ευκολότερα και 

ακριβέστερα αντιληπτός από τους παρατηρητές, σε αντίθετα με το ποσοστό jitter και shimmer στο 

ακουστικό σήμα. 

 

Ακουστική ανάλυση και λοιπά μέσα αξιολόγησης 

Όπως συνιστάται από την Ευρωπαϊκή Λαρυγγολογική Εταιρία, η αξιολόγηση της φωνητικής 

λειτουργίας οφείλει να περιλαμβάνει τις ακουστικές και αεροδυναμικές μετρήσεις, την 

αντιληπτική αξιολόγηση και την βιντεοστροβοσκόπηση, καθώς και την υποκειμενική εκτίμηση από 

τον ίδιο τον ασθενή (βλ.Κεφ.Ι3). Στην παρούσα μελέτη, όλες οι παραπάνω παράμετροι 

μεταβαλλόταν στατιστικά σημαντικά μετεγχειρητικά. Παρόλα αυτά οι συσχετίσεις τους με τις 

ακουστικές μετρήσεις δεν ήταν ιδιαίτερα ισχυρές στην πλειονότητα των περιπτώσεων και 

συνέβαιναν κυρίως προεγχειρητικά. Και στα δυο προγράμματα, τα shimmer και NHR σχετιζόταν με 

τη συνολική βαθμολογία του VHI προεγχειρητικά, με το HNR να διατηρεί αυτή την συσχέτιση και 

μετεγχειρητικά. Μπορεί να θεωρηθεί δηλαδή, ότι σταθερά, η αξιολόγηση της αντιληπτικής 

ποιότητας της φωνής του ασθενή από τον ίδιο, σχετιζόταν με το ποσοστό θορύβου στο φωνητικό 

σήμα. 
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  Αξιοσημείωτη ήταν επίσης και η έλλειψη κάθε συσχέτισης των ακουστικών παραμέτρων με 

τις αεροδυναμικές και στροβοσκοπικές μετρήσεις. Η προεγχειρητική αξιολόγηση του ασθενή με 

βιντεοστροβοσκόπηση αποτελεί την πιο ουσιώδη από τις παραπάνω μεθόδους, καθώς στα 

ευρήματά της θα στηριχτεί η διάγνωση και ο σχεδιασμός της επέμβασης, ενώ μετεγχειρητικά 

παρέχει τις πληροφορίες σχετικά με την δομική και λειτουργική αποκατάσταση ή όχι της 

γλωττιδικής παθολογίας, εκτιμώντας την μεταβολή σε παραμέτρους όπως η σύγκλειση, το 

βλεννογονικό κύμα, η συμμετρία και η κανονικότητα της δόνησης. Θεωρείται υποκειμενική 

μέθοδος, παρόλα αυτά η χρήση προτυποποιημένης βαθμολογικής κλίμακας και η βαθμολόγηση 

από τον ίδιο εξεταστή μπορούν να συμβάλλουν στην ‘αντικειμενικοποίηση’ των μετρήσεων.(36) 

Στην παρούσα μελέτη ωστόσο, η βαθμολογία των στροβοσκοπικών παραμέτρων, παρά το γεγονός 

ότι βελτιωνόταν στατιστικά σημαντικά μετεγχειρητικά, δεν παρουσίαζε καμία συσχέτιση με τις 

ακουστικές παραμέτρους, γεγονός που καταδεικνύει ότι οι τελευταίες δεν ήταν δυνατόν 

μεμονωμένα, να παρέχουν πληροφορίες για τις λεπτομέρειες της γλωττιδικής μορφολογίας και της 

δονητικής λειτουργίας προ- και μετεγχειρητικά. Αντίστοιχα δεδομένα αναφέρουν και οι Speyer et 

al. αναφορικά με τα αποτελέσματα της λογοθεραπείας σε ομάδα δυσφωνικών ασθενών, (17) όπου 

συγκρίθηκαν αντιληπτικές, στροβοσκοπικές και ακουστικές μετρήσεις. Οι αεροδυναμικές 

μετρήσεις θεωρούνται επίσης σημαντικές για την προεγχειρητική και μετεγχειρητική αξιολόγηση  

των χειρουργικών ασθενών, παρά το γεγονός ότι επηρεάζονται από παράγοντες, όπως η 

αναπνευστική λειτουργία και η εκπαίδευση του ασθενή και αναμένονται μειωμένες σε παθήσεις 

που επηρεάζουν την γλωττιδική σύγκλειση. Η παρούσα ανάλυση παρόλα αυτά, δεν ανέδειξε 

συσχέτιση με καμία ακουστική παράμετρο, εκτός μεταξύ της μεταβολής του MPT με εκείνη του 

HNR, γεγονός που ερμηνεύεται κλινικά αν θεωρήσουμε ότι βελτιωμένη γλωττιδική σύγκλειση 

συνεπάγεται μικρότερο ποσοστό θορύβου στο σήμα και πιο αποτελεσματική φώνηση. 

 

Μελέτη της σχέσης των ακουστικών μεγεθών με την αντιληπτική αξιολόγηση της φωνής και την 

υποκειμενική εκτίμηση των ασθενών (VHI) με τη μέθοδο της αμοιβαίας πληροφορίας (Mutual 

Information – MI). 

Η προηγηθείσα ανάλυση με χρήση spearman correlation coefficient (rho) αναφορικά με τη 

συσχέτιση των ακουστικών μεγεθών με τις λοιπές μεθόδους αξιολόγησης, ανέδειξε, όπως 

αναφέρθηκε, μικρό αριθμό ασθενών έως μέτριων συσχετίσεων, αντίθετα, ίσως, με ότι θα 

αναμενόταν,  δεδομένου ότι οι τιμές όλων των μέσων αξιολόγησης μεταβαλλόταν στατιστικά 

σημαντικά, και σε συμφωνία με τις ακουστικές παραμέτρους. Οι συντελεστές συσχέτισης (Pearson, 

Spearman) είναι αυτές που κατ’εξοχήν χρησιμοποιούνται  αναφορικά με τη σύγκριση μεθόδων και 

μέσων αξιολόγησης στην ιατρική βιβλιογραφία και πιο συγκεκριμένα, στο πεδίο αξιολόγησης της 

φωνητικής λειτουργίας. Το φαινόμενο της μη ικανοποιητικής συσχέτισης των διαφόρων μέσων 

αξιολόγησης μεταξύ τους είναι συχνό, ανεξάρτητα των προγραμμάτων ανάλυσης και ομάδων 

ασθενών που μελετώνται. Η Αμοιβαία Πληροφορία (Mutual Information-MI) αποτελεί 

διαδεδομένη μέθοδο σε πολλά πεδία έρευνας και εφαρμογών, όπως η ιατρική απεικόνιση και η 

μελέτη γονιδιακής έκφρασης (gene networks). Πρόσφατα, η μέθοδος της αμοιβαίας πληροφορίας 

χρησιμοποιήθηκε από τους Markaki και Stylianou, ως μέθοδος επιλογής ακουστικών 
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χαρακτηριστικών για την αντικειμενική εκτίμηση της βραγχνάδας (Ηoarseness) και την διάκριση 

παθολογικών από μη παθολογικές φωνές.(37,38) Πολλοί ερευνητές θεωρούν ότι η ΜΙ παρέχει μια 

περισσότερο ολοκληρωμένη θεώρηση της σχέσης δυο μεταβλητών, που εμπεριέχει και την μη 

γραμμική συνιστώσα της πιθανής αλληλεξάρτησης τους, πέραν της γραμμικής, η οποία 

ανιχνεύεται από τους συντελεστές συσχέτισης.(39) Με βάση τα παραπάνω, η ΜΙ θεωρήθηκε 

κατάλληλη μέθοδος προκειμένου να διερευνηθεί περαιτέρω η σχέση των ακουστικών 

παραμέτρων με τις παραμέτρους της αντιληπτικής αξιολόγησης και την βαθμολογία του VHI, 

καθώς η αντιληπτική ποιότητα της φωνής και η υποκειμενική εκτίμηση του ασθενή για την 

διαταραχή της φωνής του, αποτελούν καίρια πεδία όπου θα πρέπει να αντικατοπτρίζεται το 

αποτέλεσμα της χειρουργικής παρέμβασης.  

Από την ανάλυση που πραγματοποιήθηκε, παρατηρήθηκε ότι παράμετροι με ασθενή, μη 

σημαντική συσχέτιση spearman, είχαν μικρή και συχνά μηδενική ΜΙ, γεγονός που σημαίνει ότι είτε 

ήταν πρακτικά ανεξάρτητες είτε ότι παρουσίαζαν πρακτικά αμελητέο βαθμό μη γραμμικής 

συσχέτισης. Επιπλέον, στις περισσότερες περιπτώσεις σημαντικών συσχετίσεων spearman, η ΜΙ 

λάμβανε τις υψηλότερες τιμές (με το maximum τιμής που καταγράφηκε το 0.2 αντιστοιχώντας σε 

rho 0.257). Ωστόσο, υπήρχαν περιπτώσεις μεταβλητών, οι οποίες ενώ εμφάνιζαν ικανό βαθμό ΜΙ, 

οι συσχετίσεις μεταξύ τους ήταν μη αξιόλογες (rho<0.2), όπως χαρακτηριστικά συνέβαινε μεταξύ 

των μεταβολών των VHI, GRBAS, G, R και Β  με τις μεταβολές των περισσότερων ακουστικών 

μετρήσεων. Αντίθετα, παρατηρήθηκαν μεμονωμένες  περιπτώσεις, όπου ενώ υπήρχε μετρίου 

βαθμού rho μεταξύ δυο μεταβλητών, η ΜΙ ήταν μηδενική (π.χ. μεταξύ R και NHR προεγχειρητικά). 

Το γεγονός αυτό μπορεί να θεωρηθεί ως σφάλμα υπολογισμού, απότοκο της μικρής σε τάξη 

μεγέθους βάσης δεδομένων, καθώς σε αυτές τις περιπτώσεις, η ικανότητα της ΜΙ να ανιχνεύει 

αληθείς μη γραμμικές σχέσεις επηρεάζεται σε μεγαλύτερο βαθμό, σε αντίθεση με τις γραμμικές 

συσχετίσεις.(39) Συμπερασματικά, στην συγκεκριμένη μελέτη, στην πλειονότητα των μεταβλητών 

με ασθενείς γραμμικές συσχετίσεις, η ΜΙ δεν αναδείκνυε άλλης φύσεως αλληλεξάρτηση μεταξύ 

τους. Στις περιπτώσεις όμως των μεταβολών των μετρήσεων, η ΜΙ ήταν σχεδόν πάντα σημαντικού 

βαθμού, αναδεικνύοντας την παρουσία μη γραμμικών συσχετίσεων ανάμεσά τους, καθώς οι 

συντελεστές γραμμικής συσχέτισης ήταν τις περισσότερες φορές πολύ ασθενείς. Με αυτόν τον 

τρόπο εξηγείται, ως ένα βαθμό το «παράδοξο», ότι οι μεταβολές των μέσων αξιολόγησης δεν 

εμφάνιζαν ισχυρούς συντελεστές spearman, παρά το γεγονός ότι όλες οι μέσες τιμές των 

παραμέτρων μεταβαλλόταν στατιστικά σημαντικά μετεγχειρητικά. 
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5.5. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ  
 
Σκοπός της μελέτης ήταν να εξετάσει τον ρόλο της ακουστικής ανάλυσης ρουτίνας ως μέσο 

αντικειμενικής εκτίμησης της φωνητικής λειτουργίας τόσο στη διάγνωση των συνήθων καλοηθών 

χειρουργικών παθήσεων του λάρυγγα όσο και στην αξιολόγηση της έκβασης της χειρουργικής 

επέμβασης. Η μοναδικότητα της μελέτης έγκειται στην δημιουργία μιας βάσης δεδομένων με 

αυστηρά επιλεγμένα κριτήρια ασθενών και καταγραφόμενα σήματα σε σταθερές και ελεγχόμενες 

συνθήκες. Επιπλέον, μελετήθηκε εκτεταμένα το πρόγραμμα ανάλυσης Praat για το οποίο 

υπάρχουν περιορισμένες βιβλιογραφικές αναφορές, συγκριτικά με το MDVP, που αποτελεί το 

πλέον διαδεδομένο πρόγραμμα ανάλυσης. Eπιπλέον, εκτός από τη χρήση των συντελεστών 

συσχέτισης, χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε παρόμοια βάση δεδομένων, η μέθοδος της 

αμοιβαίας πληροφορίας, προκειμένου να ερμηνευθούν οι σχέσεις μεταξύ των ακουστικών 

παραμέτρων με τις αντιληπτικές και υποκειμενικές μετρήσεις. 

Συνολικά προκύπτουν τα εξής συμπεράσματα: 

1. Οι ακουστικές παράμετροι (jitter, shimmer, HNR, NHR) δεν μπορούν να θεωρηθούν 

ανεξάρτητες μετρήσεις, καθώς εμφάνισαν ποικίλου βαθμού αλληλεξάρτηση μεταξύ τους, 

κυρίως προεγχειρητικά. Ειδικά τα HNR, NHR φάνηκαν ότι μετρούν και τον θόρυβο 

διαταραχής από το jitter και κυρίως το shimmer, γεγονός που είναι έκδηλο και στις 

μεταβολές τους. Ωστόσο, κανένα δεν αποδείχθηκε καταλληλότερο, ούτε προτείνεται να 

χρησιμοποιείται μεμονωμένα,  για την αντικειμενική αξιολόγηση της φωνής.  

2. Δεν παρατηρήθηκε επηρεασμός των ακουστικών μετρήσεων από την ένταση φώνησης. 

Ωστόσο, υπήρχαν ενδείξεις ότι οι ακουστικές μετρήσεις επηρεάζονται από το μέσο 

καταγραφής. Οι συνθήκες ως εκ τούτου όπως υπαγορεύονται από το πρωτόκολλο της 

Ευρωπαїκής Λαρυγγολογικής Κοινότητας εφόσον διατηρούνται σταθερές, διασφαλίζουν 

την ακρίβεια και αξιοπιστία των δεδομένων. 

3. Τα δυο προγράμματα ανάλυσης διέφεραν όσον αφορά: 

- Την εξάρτηση των μεγεθών από την F0 και κατ’επέκταση από το φύλο του ασθενή 

(μικρότερη για το MDVP). 

- Toν βαθμό επηρεασμού των μετρήσεων, συνολικά και ανά πάθηση (οι τιμές που 

υπολογίζονται από το MDVP ήταν  υψηλότερες). 

- Το βαθμό συσχέτισης με τις αντιληπτικές παραμέτρους (διάκριση βαθμού αντιληπτικής 

ποιότητας της φωνής). 

4. Τα μεγέθη θορύβου του Praat, αποδείχθηκαν ικανά να αντικατοπτρίζουν μεταβολές στην 

αντιληπτική ποιότητα της φωνής (GRBAS, G, R) και εν μέρει το βαθμό ικανοποίησης του 

ασθενή μετά την επέμβαση (VHI). 

5. Τα ακουστικά μεγέθη, εμφανιζόταν παθολογικά επηρεασμένα προεγχειρητικά και 

βελτιωνόταν στατιστικά σημαντικά μετεγχειρητικά. Παρόλα αυτά το μέγεθος της 

μεταβολής τους και οι συσχετίσεις τους με τα λοιπά μέσα αξιολόγησης ήταν μικρότερα του 

αναμενόμενου. Επιπρόσθετα, παρά το γεγονός ότι, συνολικά, όλες οι παράμετροι 

αξιολόγησης μεταβαλλόταν στατιστικά σημαντικά μετά την χειρουργική επέμβαση, τα 
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δεδομένα για κάθε ασθενή μεμονωμένα διέφεραν, καθώς δεν εμφάνιζαν όλοι οι ασθενείς 

παθολογικές μετρήσεις προεγχειρητικά, ούτε βελτίωση σε όλες τις παραμέτρους 

μετεγχειρητικά, κάτι που ήταν έκδηλο και στις διαφορετικές ομάδες παθήσεων. 

6. Η προσέγγιση των συσχετίσεων μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων και των παραμέτρων 

της αντιληπτικής (GRBAS) και υποκειμενικής αξιολόγησης (VHI) με τη μέθοδο της ΜΙ, δεν 

αναδείκνυε, στις περισσότερες περιπτώσεις, άλλου τύπου σχέσεις πέραν των γραμμικών, 

οι οποίες ανιχνεύονταν από τους συντελεστές γραμμικής συσχέτισης (spearman). 

Εντούτοις,  η σημαντική ΜΙ μεταξύ παραμέτρων, όπως οι μεταβολές των μετρήσεων, έδιδε 

μια άποψη της πολυπλοκότητας, η οποία διέπει τον τρόπο που μεταβάλλονται και 

συσχετίζονται μετρήσεις, οι οποίες προέρχονται από μεθόδους διαφορετικής φύσεως. Όλα 

τα παραπάνω αποτελούν ενδείξεις ότι η ΜΙ, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη και αξιόπιστη 

μέθοδο σε παρόμοιου τύπου μελέτες με ικανό αριθμό δεδομένων, που να εγγυώνται την 

εγκυρότητα των αποτελεσμάτων.  

7. Σύμφωνα με τα παραπάνω, επιβεβαιώνεται ο ρόλος της ακουστικής ανάλυσης στο πλαίσιο 

του πρωτοκόλλου πολυπαραγοντικής αξιολόγησης της φωνής, καθώς η πληροφορία που 

παρέχει για την φωνητική λειτουργία, έχει ικανό βαθμό ανεξαρτησίας, οπότε θεωρείται 

σημαντική. Ο βαθμός αλληλεξάρτησής της από τις υπόλοιπες παραμέτρους αξιολόγησης, 

καταδεικνύει ότι μεταβάλλονται με παρόμοιο τρόπο και προς την ίδια κατεύθυνση, σε 

καμία περίπτωση, όμως, δεν την καθιστά ικανή να υποκαταστήσει τη χρήση κάποιας από 

αυτές ή στο σύνολό τους. Επομένως, η ακουστική ανάλυση, υπό σταθερές και κατάλληλες 

συνθήκες καταγραφής, μπορεί να αποτελέσει στα χέρια του χειρουργού ένα αξιόπιστο 

μέσο εκτίμησης της φωνητικής λειτουργίας και της αντικειμενικής αξιολόγησης του 

θεραπευτικού αποτελέσματος. 
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5.7. Πίνακες 

 

Πίνακες 8,9: Κατανομή των ασθενών στις βαθμολογίες των G, R, B  και GRBAS, προ- (1) και μετεγχειρητικά (2).  

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ G1 G2 R1 R2 B1 B2 
0 14 26 5 32 34 46 
1 25 28 28 26 19 16 
2 23 16 30 14 9 7 
3 12 4 11 2 12 5 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ GRBAS 1 GRBAS 2 

0 3 24 

1 8 2 

2 12 11 

3 6 8 

4 4 7 

5 8 5 

6 10 8 

7 5 3 

8 1 1 

9 4 - 

10 3 10 

11 4 11 

12 1 - 

15 5 2 
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Πίνακας 14: Μέσες τιμές (SD) των ακουστικών μετρήσεων μεταξύ των δυο διαφορετικών συστημάτων 
καταγραφής, προ- (1) και μετεγχειρητικά (2). 

 

M.Τ (SD) XION (n=46) KAY (n=28) 

PRAAT Jitter  1 1.3(0.03) 1.0(0.3) 

MDVP Jitter  1 2.1(0.1) 2.2(0.6) 

PRAAT Jitter 2 0.9(0.87) 0.6(0.51 

MDVP Jitter 2 1.0(1.1) 2.0(0.27) 

PRAAT Shimmer1 0.82(0.22) 0.36(0.21) 

MDVP Shimmer1 0.96(0.20) 0.56(0.21) 

PRAAT Shimmer2 0.52(0.31) 0.65(0.71) 

MDVP Shimmer2 0.50(0.28) 0.21(0.52) 

PRAAT NHR1 0.16(0.22) 0.03(0.06) 
MDVP NHR1 0.23(0.18) 0.13(0.06) 

PRAAT NHR2 0.059(0.12) 0.02(0.05) 
MDVP NHR2 0.16(0.05) 0.13(0.11) 

PRAAT F01 132.7(28.2) 162.8(29.1) 
MDVP F01 120.6(30.7) 170.9(50.9) 

PRAAT F02 139.2(32.1) 171.9(25.5) 
MDVP F02 120.0(32.7) 178.3(21.1) 

 

Πίνακας 15: Συσχετίσεις  μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων του Praat και MDVP για το σύστημα 
καταγραφής ΧΙΟΝ, προ- (1) και μετεγχειρητικά (2) και στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (t- value 
από independent t-test). 
*P < 0.05; **P < 0.01 

 

Σύστημα XION Interprogram  
correlation, r 

Interprogram 
difference, t 

Jitter 1 0.16 1.82 
Jitter 2 -0.10 0.12 
Shimmer1 0.22** 1.91 
Shimmer2 0.30** 0.26 
NHR1 0.20 1.71 
NHR2 0.95** 9.26** 
F01 0.72** 1.85 
F02 0.81** 0.26 
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Πίνακας 16: Συσχετίσεις  μεταξύ των ακουστικών μετρήσεων του Praat και MDVP για το σύστημα 
καταγραφής ΚAΥ, προ-(1) και μετεγχειρητικά (2). Και στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ τους (t- value 
από independent t-test). 
*P < 0.05; **P < 0.01 

 

 

Σύστημα ΚΑΥ Interprogram  
correlation, r 

Interprogram 
difference, t 

Jitter 1 0.61** 5.82** 
Jitter 2 0.56** 5.97** 
Shimmer1 0.29 2.10** 
Shimmer2 0.04  0.78 
NHR1 0.76** 12.59** 
NHR2 0.91** 8.81** 
F01 0.91** 1.53 
F02 0.91** 1.83 
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Πίνακας 17: Μέσες τιμές (SD) των ακουστικών μετρήσεων για το πρόγραμμα Praat, ανά πάθηση, προ- και 
μετεγχειρητικά. 
*P < 0.05; **P < 0.01, μετά από paired t-test 

 

 

 
Μ.Τ (SD) 

Προεγχειρητικά 

Πολύποδες 
(40) 

Reinke 
(23) 

Κύστεις 
(5) 

Οζίδια 
(6) 

PRAAT 

JITTER (%) 1.4(2.1) 1.2(1.5) 0.9(0.6) 0.3(0.1) 

SHIMMER (dB) 0.74(0.5) 0.64(0.47) 0.48(0.4) 0.16(0.08) 

HNR(dB) 13.9(6.8) 16.6(7.1) 20.9(5.9) 23.7(3.6) 

NHR(%) 0.14(0.2) 0.11(0.17) 0.02(0.03) 0.01(0.003) 

F0(Hz) 134.1(33.4) 143.2(34.7) 177.2(49.4) 211.4(15.3) 

Μ.Τ (SD) 

Μετεγχειρητικά 

Πολύποδες 
(40) 

Reinke 
(23) 

Κύστεις 
(5) 

Οζίδια 
(6) 

PRAAT 

JITTER (%) 1.04(1.9)* 0.6(0.5) * 0.8(0.78) 0.4(0.1) 

SHIMMER (dB) 0.46(0.3)** 0.80(1.83) 0.71(0.96) 0.20(0.3) 

HNR(dB) 17.8(5.2) ** 18.6(6.3) 21.8(5) 25.8(3.1) ** 

NHR(%) 0.03(0.04) ** 0.08(0.17) 0.01(0.02) 0.003(0.002) * 

F0(Hz) 134.5(34.6) 161.5(31.8) * 174.3(53.9) 208.6(30.3) 
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Πίνακας 18: Μέσες τιμές (SD) των ακουστικών μετρήσεων για το πρόγραμμα MDVP, ανά πάθηση, προ- και 
μετεγχειρητικά. 
 *P < 0.05; **P < 0.01, μετά από paired t-test 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Μ.Τ (SD) 

Προεγχειρητικά 

Πολύποδες 
(40) 

Reinke 
(23) 

Κύστεις 
(5) 

Οζίδια 
(6) 

MDVP 

JITTER (%) 2.2(2) 2.2(2) 1.1(0.2) 1.3(0.6) 

SHIMMER (dB) 0.91(0.5) 0.76(0.2) 0.52(0.22) 0.31(0.13) 

HNR(dB) 0.19(0.08) 0.22(0.22) 0.12(0.06) 0.10(0.02) 

NHR(%) 125.1(37.3) 120.2(33.2) 178.8(50.3) 220.7(22) 

F0(Hz) 2.2(2) 2.2(2) 1.1(0.2) 1.3(0.6) 

Μ.Τ (SD) 

Μετεγχειρητικά 

Πολύποδες 
(40) 

Reinke 
(23) 

Κύστεις 
(5) 

Οζίδια 
(6) 

MDVP 

JITTER (%) 1.2(1)** 1.5(1.5) 0.8(0.6) 1.6(1.1) 

SHIMMER (dB) 0.25(0.19)** 0.62(0.60) 0.53(0.2) 0.18(0.07)* 

HNR(dB) 0.12(0.03)** 0.18(0.13) 0.15(0.02) 0.1(0.01) 

NHR(%) 1.2(1)** 1.5(1.5) 0.8(0.6) 1.6(1.1) 

F0(Hz) 0.25(0.19)** 0.62(0.60) 0.53(0.2) 0.18(0.07)* 
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Πίνακας 21: Συσχετίσεις  μεταξύ των μεταβολών των ακουστικών μετρήσεων του Praat με των λοιπών 
μέσων  αξιολόγησης. 
*P < 0.05; **P < 0.01 
 

CORRELATIONS (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) DGRBAS DVHI DMPT DG DR DB DCLOS DMUC.W DMOVR DMOVS 

DPRAAT JITTER -.01 .07 -.08 .17 .21 -.01 -.01 -.09 -.02 -.12 

DPRAAT SHIMMER -.02 .11 .12 .26* .10 .02 .08 -.21 -.02 -.11 

DPRAAT HNR -.12 .01 .25* -.35** -.25* -.21 .01 -.05 -.21 -.12 

DPRAAT NHR .12 .05 -.09 .15 .02 .05 .11 .09 .19 .09 

DPRAAT F0 .10 -.05 .003 .11 .13 .05 -.07 -.08 -.12 -.05 

 
 
 
 
Πίνακας 24: Συσχετίσεις μεταξύ των μεταβολών των ακουστικών μετρήσεων του MDVP με των λοιπών 
μέσων  αξιολόγησης. 
*P < 0.05; **P < 0.01 
 
 

CORRELATIONS (ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) DGRBAS DVHI DMPT DG DR DB DCLOSUR DMUCOSW DMOVR DMOVS 

DMDVP JITTER -.008 -.05 -.07 .02 .03 .16 -.03 -.21 .002 .09 

DMDVP SHIMMER .06 .13 -.03 .12 -.05 .07 .09 .10 .21 .23 

DMDVP NHR -.05 .06 .01 .18 -.06 .05 .05 .10 .21 .21 

DMDVP F0 .13 -.02 .02 .12 .02 .15 -.10 .02 .05 .12 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

 

 

Φόρμα ερωτηματολογίου 

Ι. Γαλλική έκδοση του VHI (όπως χρησιμοποιείται στην Πανεπιστημιακή Κλινική της Μont-Godinne, 

Λαρυγγολογικό Tμήμα). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

 

ΘΕΩΡΙΑ ΑΜΟΙΒΑΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ (ΜUTUAL INFORMATION – MI) 

(Η παρούσα περιγραφή της μεθόδου είναι βασισμένη στην αντίστοιχη αναφορά που βρίσκεται στην διδακτορική 
διατριβή της Μαρκάκη Μαρίας με τίτλο “ Selection of Relevant Features for Audio Classification tasks”, με άδεια της 
συγγραφέως.) 
 

 
H αμοιβαία πληροφορία (Ι) μεταξύ 2 τυχαίων μεταβλητών x, y, κατά Shannon ορίζεται με βάση τη 
συνάρτηση της συνδυαστικής συχνότητας πιθανότητας pxy (x, y) και της αντίστοιχης για κάθε 
μεταβλητής  χωριστά. (1)

 

 

  

H αμοιβαία πληροφορία αποτελεί ένα μέτρο της αλληλεξάρτησης αυτών των μεταβλητών και 

εκφράζει το ποσό της πληροφορίας που δίνει η αξία μιας μεταβλητής (x) για την αξία της άλλης (y) 

και δεν μεταβάλλεται για οποιονδήποτε αντιστρεπτό ανασχηματισμό των μεταβλητών. Πιο 

συγκεκριμένα, εκφράζει το βαθμό μείωσης της αβεβαιότητας (reduction of uncertainty) για τη 

γνώση μιας τυχαίας μεταβλητής, γνωρίζοντας την άλλη.(2) 

Ο υπολογισμός της Ι από τα δεδομένα ενός πεπερασμένου πληθυσμού όταν οι τιμές είναι 

συνεχείς, απαιτεί κανονικοποίηση. Η απλούστερη κανονικοποίηση είναι ο ορισμός διακριτών 

βαθμίδων (bins) σε κάθε άξονα, με προσαρμοσμένη κβαντοποίηση (όπου το μήκος των bins είναι 

ισότιμα κατανεμημένο, ανάλογο της κατανομής των τιμών του δείγματος).(3) Ο αριθμός των bins 

επηρεάζει το βαθμό εξάρτησης της Ι από το μέγεθος του δείγματος. 

Υψηλή Ι σημαίνει μεγάλο βαθμό μειωμένης αβεβαιότητας, χαμηλή Ι σημαίνει μικρό βαθμό 

μειωμένης αβεβαιότητας ενώ, όταν η Ι ισούται με 0, σημαίνει ότι οι δυο μεταβλητές είναι 

ανεξάρτητες. Η Ι παρέχει μια γενικότερη εκτίμηση της σχέσης μεταξύ δυο μεγεθών, εμπεριέχοντας 

και την πιθανή μη γραμμική σχέση μεταξύ τους, με αποτέλεσμα να θεωρείται από πολλούς (4) ότι 

υπερέχει των στατιστικών μεθόδων ανίχνευσης γραμμικής συσχέτισης (Pearson r/Spearman rho).  

Στην παρούσα ανάλυση, χρησιμοποιήθηκε ο κώδικας MATLAB για την αμοιβαία 

πληροφορία, όπως περιγράφεται από τους Slonim et al. με κβαντοποίηση στα 6 bins. (5)  
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