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1. Vysokorychlostní kamera a její využití1. Vysokorychlostní kamera a její využití
Principem vysokorychlostní  kamery  (HSV) je  záznam videosekvence kmitání  hlasivek  s  vysokou vzorkovací  frekvencí, 
obvykle 4000 snímků za vteřinu. Vzhledem k fyzikálním vlastnostem snímacího elementu, osvětlení a rychlosti záznamu je 
používáno menší rozlišení s rozměrem snímků 256 x 256 obrazových bodů. Z takto získané sekvence jednotlivých snímků 
lze vytvořit snímek nový, který vznikne zobrazením definovaných obrazových bodů (= obrazový řez) v časové posloupnosti 
v délce trvání videozáznamu. Takovému snímku se říká videokymogram (VKG), spec. VKG odvozený ze záznamu HSV. 
Protože můžeme touto technikou zobrazovat časový vývoj obsahu libovolného obrazového bodu, jedná se v našem případě 
o vizualizaci a studium chování hlasivek v obrazovém řezu a v čase.

Na videokymogramu, který tak vznikne, popisujeme jednotlivé kmity hlasivek – jejich přítomnost, frekvenci, pravo–levou 
symetrii, tvar laterálních a mediálních okrajů, poměr otevření a zavření hlasivek.
Tato  metoda  upřesňuje  a  v  některých  případech  i  nahrazuje  vyšetření  laryngostroboskopické  –  hlavně  u  pacientů 
chraptivých s nepravidelným kmitáním hlasivek.
Na ORL klinice v Plzni máme k dispozici videokymografickou sestavu firmy Richard Wolf.
Všechny pacienty s poruchou hlasu vyšetřujeme také dalšími funkčními vyšetřovacími hlasovými metodami – vyšetření 
hlasového pole (VRP) a multidimenzionální analýza (MDVP) při fonaci hlásky „a“.
Využití těchto vyšetření chceme ukázat na 2 diagnosách – pacientce s funkční poruchou hlasu (obrna zvratného nervu) 
a na pacientech s organickou poruchou hlasu (karcinom hlasivky).
Ukazujeme také změny během hlasové rehabilitace.
Závěr:

výhodné je provádět obě vyšetření – funkční i videokymografické – možnost porovnávat a doplňovat výsledky;
výhoda použití vysokorychlostní kamery oproti stroboskopickému vyšetření u pacientů afonických nebo silně
chraptivých – zachycení přechodových jevů;
je třeba velké zkušenosti při hodnocení záznamů – kinematika hlasivek se může měnit v průběhu jednoho vyšetření.

Použité vyšetřovací metody:
HSV – vysokorychlostní videokamera (High Speed Video System ), popisná vyšetřovací metoda;
VKG – videokymografie (Videokymography System), popisná vyšetřovací metoda odvozená z dat získaných

  technikou HSV;
MDVP – multidimenzionální analýza (Multi-Dimensional Voice Program), funkční akustická vyšetřovací metoda,

  kvalitativníkvalitativní parametry hlasu, fonace hlásky „a“;
VRP – hlasové pole (Voice Range Profile ), funkční akustická vyšetřovací metoda,kvantitativníkvantitativní parametry hlasu,
  fonace hlásky „a“.
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