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1. Mikrochirurgické zákroky na hlasivkách a vyšetřovací metody1. Mikrochirurgické zákroky na hlasivkách a vyšetřovací metody
Metod, jak vyšetřit hlas člověka, je mnoho. Pro naši práci jsme vybrali ty, které na naší klinice nejvíce využíváme.  

Na ORL klinice v Plzni se díky tehdejšímu přednostovi prof. Remsovi začala používat hrtanová mikrochirurgie již v r. 1969.
Od té doby se stále snažíme zdokonalovat před i pooperační péči o pacienty, kteří jsou u nás operováni pro patologie na
hlasivkách nebo léčeni pro poruchy hlasu.

Od roku 1999 používáme k vyšetřování hlasivek videolarygostroboskop firmy Atmos, od r. 2003 máme k dispozici sestavu
pro multidimenzionální hlasovou analýzu firmy Kay Elemetrics Corp. a zařízení pro vyšetřování hlasového pole. V letošním
roce jsme měli zapůjčenu firmou Hospimed sestavu vysokorychlostní videokamery s videokymografií.

V našem sdělení chceme ukázat na několika kasuistikách diagnozy ve výsledcích výše jmenovaných vyšetření. Snažili jsme
se vybrat pacienty s charakteristickými nálezy pro danou diagnozu. Výsledky vyšetření jednotlivými metodami jsou vidět na
obrázcích. V následujícím přehledu se pokusíme o shrnutí našich zkušeností s těmito metodami:

MDVP – multidimenzionální analýza (Multi-Dimensional Voice Program), funkční akustická vyšetřovací metoda,
kvalitativníkvalitativní parametry hlasu, fonace hlásky „a“;
výhodou metody je, že prakticky nezatěžuje pacienta; hodnocení výsledků je objektivní na základě výpočtu
standardních parametrů; vyšetření je velice vhodné pro sledování úspěšnosti léčby; 
nevýhodou je, že ten, kdo parametry-obraz pacienta hodnotí, musí mít velké zkušenosti, protože jedna diagnoza
může odpovídat více výsledným grafům;

VRP – hlasové pole (Voice Range Profile ), funkční akustická vyšetřovací metoda,
kvantitativníkvantitativní parametry hlasu, fonace hláskou „a“, čtení standardního textu;
výhodou je nenáročnost vyšetření pro pacienta; vyšetření je vhodné pro sledování úspěšnosti léčby; 
nevýhodou je to, že výsledek závisí na ochotě pacienta spolupracovat a na jeho psychickém stavu;

DVS – videolaryngostroboskopie (Digital Video Stroboscopy System ), popisná vyšetřovací metoda;
výhodou metody je vysoká kvalita obrazu;
nevýhodou je pak relativně dlouhé vyšetření, které nelze použít u silně chraptivých a afonických pacientů;

HSV – vysokorychlostní videokamera (High Speed Video System ), popisná vyšetřovací metoda
VKG – videokymografie (Videokymography System), popisná vyšetřovací metoda odvozená z dat získaných 
technikou HSV;
výhodou je krátká doba vyšetření, které je tak vhodné pro velice dráždivé pacienty, je použitelné při aperiodickém
kmitání hlasivek;
nevýhodou jsou statické obrázky s malým rozlišením.

2. Dg.:   2. Dg.:   OO    edema Reinke pl. voc. l. bilat. edema Reinke pl. voc. l. bilat.     

3. Dg.:   3. Dg.:   Polypus pl. voc. l. sin.Polypus pl. voc. l. sin.

4. Dg.:   4. Dg.:   Noduli cant. pl. voc. l. bilat.Noduli cant. pl. voc. l. bilat.

5. Dg.:   5. Dg.:   HypothyreosisHypothyreosis

6. Dg.:   6. Dg.:   PP    aresis n. lar. rec. l. dx.aresis n. lar. rec. l. dx.       (post strumectomiam)   (post strumectomiam)
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MDVP - záznam před zákrokem

VRP - záznam před zákrokem

Laryngostroboskopie - před zákrokem

VKG − videokymografie
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Poznámka:
Vzhledem ke krátké době fonace
a výraznému kolísání hlasu nebylo
možno provést stroboskopické
vyšetření a vyšetření hlasového
pole.
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MDVP - záznam 5 dnů po paréze MDVP - záznam 7 týdnů po paréze
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HSV – polyp před zákrokem

VKG − videokymografieHSV – RE před zákrokem

VKG − videokymografieHSV – uzlík před zákrokem
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VKG − videokymografieHSV – záznam po hypothyreóze
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VKG − videokymografieHSV – záznam 5 dnů po paréze

1

2

A
B

C

MDVP - záznam po hypothyreóze VRP - záznam po hypothyreóze

Vysokorychlostní kamera - po hypothyreóze

Laryngostroboskopie - 5 dnů po paréze
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Laryngostroboskopie - 5 dnů po paréze


