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В умовах стрімкого розвитку іннова-
ційних технологій в медицині збереження 
та забезпечення адекватного рівня якості 
життя пацієнта (ЯЖ) є пріоритетним за-
вданням діагностики та лікування патологі-
чних станів. Медичне поняття ЯЖ, що 
пов’язане зі здоров’ям (health related quality 
of life, HRQL) визначається рівнем задово-
лення людини тими аспектами життя, на які 
впливають нещасні випадки, хвороби та їх 
лікування [1, 2]. Так, якість життя респон-
дента залежить від його здатності виконува-
ти основні фізіологічні функції, наявності в 
нього больової симптоматики, 
суб’єктивного відчуття благополуччя чи 
знедужання. Медичні аспекти ЯЖ включа-
ють вплив самого захворювання, та, як на-
слідок, обмежень функціональних можли-
востей, а також застосованого лікування на 
повсякденне життя хворого. 

З метою виключення помилок, 
пов’язаних з ототожненням понять «якості 
життя пацієнта» та «функціонального ста-
тусу», «ступеня тяжкості захворювання» та 
«якості життя» виникає потреба в деталь-
ному вивчення зв’язків між суб’єктивним 
сприйняттям свого стану хворим та 
об’єктивними параметрами, що характери-
зують порушені функції організму. Визна-
чення даних співвідношень має особливе 
значення при наявності хронічних захворю-
вань у пацієнта, що в умовах інформаційно-
го суспільства дасть змогу полегшити дис-
танційний зв’язок між хворим та лікарем 
для здійснення безперервного динамічного 
контролю його стану. 

Низка авторів надає великого значен-
ня оцінюванню якості життя хворих, які 
мають ознаки хронічних захворювань диха-
льних шляхів, патології голосу та ковтання 
шляхом застосування різноманітних опиту-
вальників [3-7]. До затвердженого Європей-
ським товариством ларингологів базисного 
протоколу обстежень при хворобах, асоці-
йованих з порушеннями голосу, також ре-
комендованим є оцінювання стану даних 
порушень власне хворим [8]. Однак, незва-
жаючи на неодноразові спроби висвітлення 
якості життя пацієнтів з унілатеральними та 
білатеральними розладами гортані пошире-
ність та співвідношення вираженості симп-
томів дисфагії, дисфонії та диспное та, як 
результат, варіанти виникаючих обмежень 
життя пацієнта є досі невивченими [9-11]. 

Мета роботи – вивчити особливості 
суб’єктивного сприйняття порушень функ-
цій гортані хворими з руховими розладами 
гортані шляхом застосування стандартизо-
ваного інтерв’ювання якості дихання, ков-
тання та фонації. 

 
Матеріали та методи 
В дослідженні брали участь 47 пацієн-

тів з парезами та паралічами гортані. Наяв-
ність однобічних та двобічних парезів та 
паралічів гортані у хворих була встановлена 
при непрямій ларингоскопії та відеоларин-
госкопічному дослідженні з використанням 
жорсткого ендоскопу на обладнанні фірми 
WOLF (Німеччина). Серед пацієнтів було 
32 хворих з двобічними руховими пору-
шеннями гортані, які увійшли до 1-ї групи; 
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16 хворих з двобічними руховими пору-
шеннями гортані після застосованого хірур-
гічного лікування, а саме ендоскопічної 
однобічної хордоаритеноїдотомії (2-а гру-
па); 15 хворих з однобічними парезами та 
паралічами гортані (3-я група). В якості 
контрольної групи обстежено 15 практично 
здорових осіб без порушень голосового 
апарату та дихальної системи. Всього об-
стежено 63 особи. 

Всім хворим було проведено комплек-
сне дослідження з застосуванням спеціаль-
но розроблених опитувальників та здійсне-
но порівняльний аналіз отриманих при ка-
лькуляції балів самооцінки стану дихання, 
голосоутворення та ковтання. З цією метою 
застосовувалось стандартизоване ін-
терв’ювання за допомогою спеціальних 
опитувальників. Зокрема, анкета для обсте-
ження пацієнтів з респіраторними захворю-
ваннями, розроблена в клініці Святого Гео-
ргія (SGRQ) [12], опитувальник щодо якості 
голосу Voice Handicap Index-30 (VHI-30) 
[5], опитувальник щодо якості ковтання MD 
Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) [4]. 
Анкети заповнювалися хворими самостійно. 
При оцінці ЯЖ пацієнта не враховувалася 
думка родичів, лікарів та оточуючих людей.  

 SGRQ опитувальник містив 76 пи-
тань, що були згруповані в 3 блоки, і за ци-
ми компонентами здійснювалося оцінюван-
ня. Зокрема, 1-й компонент – Симптоми 
(Symptoms): відображав симптоми пору-
шення дихання, їх частоту та тяжкість (тоб-
то, дозволяв оцінити ступінь вираженості 
респіраторних симптомів). 2-й компонент – 
Активність (Activity): оцінював види діяль-
ності, що викликають задишку чи є обме-
женими (характеризував ступінь обмеження 
фізичного навантаження, спричиненого 
даним захворюванням). 3-й компонент – 
Вплив (Impacts) – охоплював діапазон аспе-
ктів соціальних та психологічних порушень, 
які виникають на тлі перебігу захворюван-
ня. Загальна оцінка (Total) була обчислена 
як сумарний вплив хвороби на загальний 
стан пацієнта. Оцінки виражалися в відсот-
ковому співвідношенні погіршання загаль-
ного стану пацієнта, де 100% – найгірший 
можливий статус здоров’я, а 0% вказує на 
найкращий можливий стан здоров’я. Вира-
хування отриманих результатів відбувалося 

за допомогою рекомендованого калькуля-
тора до SGRO [12].  

Опитувальник «Індекс якості голосу» 
(Vоice Handicap Index) містить 30 запитань 
(по 10 запитань в трьох категоріях, що 
окремо оцінюють емоційний, фізичний та 
функціональний статус пацієнта). Кожна 
відповідь оцінювалась за психометричною 
шкалою Лікерта від 0 до 4 балів (0 – ніколи, 
1 – майже ніколи, 2 – іноді, 3 – майже зав-
жди, 4 – завжди). Розраховувався сумарний 
індекс VHI-30, а також порушення емоцій-
ного (E-VHI), функціонального (F-VHI) та 
фізичного (P-VHI) статусу окремо. Сумар-
ний індекс VHI-30 в межах 0-14 розцінюва-
вся як відсутність порушень голосу, 15-28 – 
як незначні порушення голосу, 29-50 – по-
мірні порушення голосу, 51-120 – тяжкі 
порушення голосу.  

Опитувальник щодо якості ковтання 
The MD Anderson Dysphagia Inventory міс-
тить 20 запитань. Оцінювання відповідей 
здійснюється за шкалою Лікерта від 1 до 5 
балів (1 – повністю погоджуюсь, 2 – пого-
джуюсь, 3 – утримуюсь, 4 – не погоджуюсь, 
5 – повністю не погоджуюсь). Відповідно, 
питання стосуються оцінки впливу поруше-
ного ковтання на повсякденне життя (1 
пункт); емоційного (8 пунктів), функціона-
льного (5 пунктів), фізичного (6 пунктів) 
статусу пацієнта, а також визначається зага-
льний індекс порушень якості ковтання 
хворого. Загальний бал варіює від min 20 до 
max 100. Величина показника загального 
балу опитувальника The MD Anderson 
Dysphagia Inventory в сторону зменшення 
значення свідчить про більш виражені по-
рушення функції ковтання. 

 Для аналізу отриманих даних нами 
були використані методи математичної ва-
ріаційної статистики з застосуванням стати-
стичної програми «Statistica». Розраховува-
лось середньостатистичне значення показ-
ників – величина (М) та її похибка (±m), а 
також коефіцієнт достовірності різниці (t). 
Достовірність отриманих результатів оці-
нювали за таблицями критеріїв Стьюдента.  

 
Результати та їх обговорення 
Вітальність організму в цілому мож-

лива лише в умовах забезпечення адекват-
ної до потреб організму функції дихання, і, 
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відповідно, газового складу артеріальної 
крові як у стані спокою, так і під час фізич-
ного навантаження. Недостатність дихання 
при порушенні дихальної функції гортані 
призводить до розвитку гіпоксії та газового 
ацидозу, супроводжується тяжкими систем-
ними порушеннями в організмі і є станом, 
що загрожує життю пацієнта. В патогенезі 
порушень дихальної функції гортані при 
рухових розладах гортані одне з провідних 
місць займає ступінь звуження верхніх ди-
хальних шляхів та, як наслідок, ступінь 
компенсації виникаючого стенозу. Пору-
шення дихання неабияк відбиваються на 
якості життя пацієнтів. Розлади дихання 
супроводжуються, крім іншого, високим 
рівнем тривожності, страхом смерті, паніч-
ними атаками та ін. В зв’язку з цим особли-
ве значення надається саме оцінюванню 
якості дихання пацієнтами з руховими по-
рушеннями гортані як головної складової, 
що визначає можливість забезпечення від-
повідної якості життя. Це обумовило пер-
шочергове здійснення нами суб’єктивного 
оцінювання функції дихання обстежувани-
ми хворими з руховими порушеннями гор-
тані.  

Отримані результати дослідження фу-
нкції дихання за даними опитування в групі 
пацієнтів з білатеральними руховими роз-
ладами гортані (1-а група) засвідчили очі-
кувані нами високі показники кількісного 
відображення даних опитування, що відби-
вало рівень негативної суб’єктивної оцінки 
ними стану власного дихання. Так, середнє 
значення загального балу становило 
66,73±12,42, при максимальному значенні 
94,7, мінімальному – 30,08. 

При цьому у обстежуваних 1-ї групи 
показник оцінювання 1-го блоку запитань 
(Symptoms), що відображають клінічну кар-
тину дихальної недостатності, становив 
69,33±11,21. Згідно отриманих результатів, 
середнє значення оцінки 2-го блоку запи-
тань (Activity) склало 71,85±8,73. Високий 
показник оцінювання блоку активності чіт-
ко ілюструє значну кількість обмежень фі-
зичної активності особи, викликану відчут-
тям нестачі повітря при виконанні тих чи 
інших повсякденних справ (догляд за собою 
та хатні справи, переміщення в своєму по-
мешканні та поза ним, зустріч з оточуючи-

ми та ін.). Середнє значення компоненту 
впливу (Impacts) становило 61,90±3,55 та 
демонструвало високий рівень психоемо-
ційної складової в системі адаптації до ная-
вної хронічної дихальної недостатності. 
Високе значення компонента впливу при 
наявності у хворих хронічних захворювань 
дихальних шляхів, що мають тенденцію до 
прогресування та загострення, багатьма 
вченими пов’язується з хронізацією стресу 
та розвитком депресивних станів [14].  

 Однак, слід зауважити, що нами була 
виявлена значна розбіжність у показниках 
обстежених хворих 1-ї групи, що значно 
ускладнювало можливість статистичного 
аналізу отриманих даних. Найбільша розбі-
жність оцінювання дихальних порушень 
визначалася при аналізі результатів блоку 
«симптомів» та «активності». Зокрема, різні 
та навіть протилежні за значенням відповіді 
обстежуваних нами хворих 1-ї групи стосу-
валися запитань, що характеризували най-
більш виражені клінічні симптоми дихаль-
ної недостатності (задишка, мокротиння, 
кашель, напади утрудненого дихання). Та-
ким чином, найбільша складова частка зага-
льного балу порушень дихання була отри-
мана за рахунок максимальних значень у 
відповідях на запитання, що відображають 
наявність клінічної картини дихальної не-
достатності за останні 4 тижні хвороби, а 
також наявність задишки при різних видах 
повсякденної діяльності людини. Велика 
розбіжність між максимальним та мінімаль-
ним значенням показників блоку «симпто-
мів» та «активності» при практично рівноз-
начних білатеральних рухових розладах 
гортані пояснюється на нашу думку, індиві-
дуальною спроможністю систем компенса-
ції та адаптації організму різних пацієнтів 
даної групи до відносно однакових умов 
обструкції дихальних шляхів. 

Значний розкид у значеннях оціню-
вання самими пацієнтами 1-ї групи власної 
дихальної функції утруднює статистичний 
аналіз даних і диктує необхідність поділу на 
підгрупи за ступенем вираженості дихаль-
них порушень. Тому пацієнтів 1-ї групи 
було розподілено на 2 підгрупи – 1А та 1Б 
До підгрупи 1А було віднесено хворих з 
білатеральними руховими розладами горта-
ні зі значеннями показника суб’єктивного 
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загального оцінювання порушень дихання 
до 70 балів (n=17); до  підгрупи 1Б – пацієн-
тів з показником загального оцінювання 
порушень дихання більш ніж 70 балів 
(n=15). При аналізі отриманих результатів в 
підгрупах, де розподіл відбувався за ступе-
нем вираженості порушень дихальної функ-
ції на думку самих пацієнтів, то виявилося, 

що такий поділ досить чітко співвідносить-
ся з розподілом хворих за даними спіромет-
рії. При повторному аналізі даних з ураху-
ванням результатів у окремих підгрупах  
1-ї групи було отримано такі результати  
(табл. 1). 

Більш наочно ці дані представлено на 
рис.1. 

 
Таблиця 1 

Значення показників суб’єктивної оцінки стану дихання здоровими людьми (К),  
а також пацієнтами з руховими розладами гортані 

Групи 
Блоки опитувальника SGRQ 

симптоми активність вплив загальний бал 
Контрольна 7,22 ± 0,35 8,27± 0,42 1,73± 0,18 4,79±0,28 

1-а 
підгрупа 1А  54,60±1,95 61,03±1,92 47,86±1,74 53,37± 1,28 
підгрупа 1Б  79,13 ±2,42 84,24± 2,36 77,56±2,49 80,02±1,90 

2-а 27,10 ± 1,12 46,02±2,05 29,56±1,02 34,67±1,62 
3-а 56,28± 2,13 58,50± 2,77 40,76±2,29 49,17± 1,32 

t/p (K-1А) -23,92 
p<0,01 

- 26,84 
p< 0,01 

-26,37 
p<0,01 

-37,08 
p<0,01 

t/p (К-1Б) -29,41 
p<0,01 

-31,69 
p <0,01 

-30,37 
p<0,01 

-39,17 
p<0,01 

t/p (К-2) -16,94 
p<0,01 

-18,04 
p<0,01 

-26,87 
p<0,01 

-18,17 
p<0,01 

t/p (К-3) -22,73 
p<0,01 

-17,93 
p<0,01 

-16,99 
p<0,01 

-32,89 
p<0,01 

t/p (1a-1б) -7,89 
p<0,01 

-7,63 
p<0,01 

-9,78 
p<0,01 

-11,63 
p<0,01 

t/p (1А-2) 12,23 
p<0,01 

5,34 
p<0,01 

9,07 
p<0,01 

9,06 
p<0,01 

t/p (1А-3) -0,58 
p>0,05 

-0,75 
p>0,05 

2,47 
p<0,05 

2,28 
p<0,05 

t/p (1Б-2) 19,51 
p<0,01 

12,23 
p<0,01 

17,84 
p<0,01 

18,16 
p<0,01 

t/p (1Б-3) 7,09 
p<0,01 

7,07 
p<0,01 

10,88 
p<0,01 

13,33 
p<0,01 

t/p (2-3) -12,13 
p<0,01 

-3,62 
p<0,05 

-4,47 
p<0,05 

-6,94 
p<0,05 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Рис. 1. Середні значення блоків SGRQ опи-

тувальника в групах обстежених 

 
 
Статистичний аналіз отриманих даних 

засвідчив достовірну різницю показників 
оцінки порушення дихання згідно усіх бло-
ків тесту SGRQ та загальної оцінки у паціє-
нтів підгруп 1А та 1Б між собою. Звертає на 
себе увагу наявність вираженої різниці в 
відповідях на запитання в блоках симптоми 
та активність у пацієнтів цих підгруп, що 
безпосередньо відображають стан дихальної 
системи та вираженість дихальної недоста-
тності. Ці питання стосувалися оцінювання 
вираженості кашлю, задишки, наявності 
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мокротиння та нападів утрудненого дихан-
ня за останні 4 тижні. Максимальне оціню-
вання в низці цих запитань блоку «симпто-
мів» було здійснено більшістю хворих підг-
рупи 1Б (86,7%), тоді як у підгрупі 1А лише 
29,41% пацієнтів дали відповідь, яка свід-
чила про наявність даних симптомів протя-
гом більшості днів тижня. У багатьох об-
стежених нами пацієнтів характер кашлю з 
виділенням мокротиння був таким, що ви-
кликав болісність, більше турбував вночі, 
виснажував. Особливо це стосувалось хво-
рих підгрупи 1Б.  

Наявна клінічна симптоматика може 
пояснюватися частим розвитком аспірацій-
ного синдрому у пацієнтів з руховими роз-
ладами гортані, що характеризується потра-
плянням слини та слизу в дихальні шляхи 
[13]. Таке потрапляння слизових виділень 
може, своєю чергою, викликати подразнен-
ня рефлексогенних зон та, відповідно, 
включення рефлексів – кашльового, зами-
каючої функції гортані та ін. Особливо це 
стосується випадків, коли чутливість власне 
цих зон може бути спотворена внаслідок 
порушень інервації (в т.ч. трофічної) та змін 
в слизовій оболонці. Крім того, на нашу 
думку, кашель як складно-рефлекторний 
акт, також може бути ініційований реакцією 
рецепторного апарату гортані на дискоор-
динаційні порушення рухової діяльності 
гортані. Кашльовий рефлекс вмикається у 
відповідь на подразнення рефлексогенних 
зон гортані, що може мати місце також при 
порушенні аеродинаміки повітряного пото-
ку та існуючих у хворих з руховими розла-
дами голосового апарату порушеннях зами-
каючої функції гортані. 

Також при проведенні анкетування 
SGRQ пацієнтів просили охарактеризувати 
стан своєї дихальної системи. При цьому 
пацієнти обох підгруп 1-ї групи переважно 
визначали стан свого дихання як той, що 
становить найбільшу проблему в їхньому 
житті. Обмеження в повсякденному житті, 
знижена якість життя пацієнтів відобража-
лися у відповідях на запитання, що стосува-
лися можливості забезпечення людиною 
різних видів діяльності, яка супроводжува-
лася появою задишки. Різниця в оцінюванні 
відповідей блоку запитань «активність» 
визначалася порушеннями якості життя 

обстежених пацієнтів при різному ступені 
вираженості задишки.  

Диспное (задишка) є патогномонічним 
симптомом обструктивної дихальної недо-
статності, що розвивається на тлі двобічних 
рухових порушень гортані, ґенез якої міс-
тить як респіраторний, так і компенсатор-
ний метаболічно-циркуляторний механізм і 
є ключовим клінічним маркером компенса-
ції наявного стенозу гортані.  

Таким чином, отримані результати по 
опитуванню SGRQ акцентують наявність не 
тільки медичної, а й соціальної проблеми, 
пов’язаної з порушенням дихання у хворих 
з білатеральними руховими розладами гор-
тані (1-а група). Наявність хронічної диха-
льної недостатності, неспроможність вико-
нувати функції індивідуумом в соціумі при-
зводить до нервово-емоційних та глибоких 
психологічних страждань навіть на тлі від-
носно контрольованого стану дихальної 
системи. Причому важливо враховувати 
вираженість дихальної дисфункції у таких 
пацієнтів. З одного боку, саме вираженість 
порушень дихання значною мірою визначає 
якість життя пацієнтів. З іншого боку, зва-
жаючи на великий діапазон значень як 
суб’єктивної оцінки, так і об’єктивних по-
казників (спірометрії) більш точний розпо-
діл даних контингенту сприяє більш точно-
му аналізу отриманих даних обстеження. 
Зауважимо, що всі основні середньостатис-
тичні показники по опитуванню SGRQ у 
пацієнтів обох підгруп 1-ї групи достовірно 
відрізнялись від контрольних, особливо це 
стосувалось підгрупи 1Б, де клінічні прояви 
дихальної недостатності були більш вира-
женими та вирізнялись значними обмежен-
нями повсякденної активності пацієнта. 

В групі пацієнтів з білатеральними 
руховими розладами гортані (2-а група) 
після застосованого хірургічного лікування, 
а саме – ендоскопічної хордоаритеноїдото-
мії, середні показники оцінки якості дихан-
ня за опитувальником SGRQ становили: 
загальний бал – 34,67±1,62; бал компонента 
«симптомів» – 27,10±1,12; бал компонента 
«активності» – 46,02±2,05, бал компонента 
«впливу» – 29,56±1,02. Згідно отриманих 
даних, визначається суттєве покращення 
загального стану дихання у пацієнтів з дво-
бічними руховими розладами гортані після 
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хірургічного лікування стенозу, переважно 
за рахунок зменшення значення компоненту 
симптомів та впливу. Так, має місце досто-
вірна різниця показників у обстежених 2-ї 
групи відносно пацієнтів підгрупи 1А, та, 
особливо, 1Б. Зменшення вираженості каш-
лю, диспное, кількості мокротиння, перева-
жна відсутність нападів утрудненого ди-
хання стабілізує відчуття контрольованого 
дихання, а отже, зменшує психоемоційне 
навантаження на хворого. Водночас, збері-
гається відносно високе в порівнянні зі здо-
ровими людьми значення компоненту «ак-
тивності», які засвідчують збереження зни-
женої фізичної та соціальної активності 
особи, зниженої якості життя, що унемож-
ливлює забезпечення повернення людини 
до повсякденного звичного способу існу-
вання у соціумі. При цьому всі показники 
опитувальника SGRQ у пацієнтів 2-ї групи 
достовірно відрізнялися від норми (p<0,01). 
Таким чином, застосування хірургічного 
лікування у хворих з білатеральними рухо-
вими порушеннями знімає загрозу, 
пов’язану з наявністю дихальної недостат-
ності, але водночас не може забезпечити 
таку якість життя хворому, яка відповідає 
вимогам сучасного суспільства. 

При аналізі показників суб’єктивного 
оцінювання якості дихання пацієнтами з 
унілатеральними руховими розладами гор-
тані (3-я група) виявлено наступне. Середнє 
значення загального балу оцінки якості ди-
хання у пацієнтів даної групи cтановило 
49,17±1,32. Найбільше значення (58,50±2,77 
балів), а отже, більш виражені, на думку 
пацієнта, розлади визначались при оціню-
ванні 2-го блоку запитань (Аctivity). Це ха-
рактеризує фізичні та соціальні обмеження, 
які виникають в результаті захворювань 
дихальних шляхів у таких хворих. Cередній 
бал категорії «Симптоми» (Symptoms) у 
пацієнтів цієї групи склав 56,28±2,13; а ка-
тегорії Impacts, що визначає психоемоційні 
зміни – 40,76±2,29 (табл. 1). При цьому по-
казники обстежених 3-ї групи достовірно 
(p<0,01) відрізнялися від значень осіб конт-
рольної групи.  

Отже, певні показники порушень ди-
хальної функції, за оцінюванням самих па-
цієнтів, мають місце в усіх досліджуваних 
групах хворих з руховими розладами горта-

ні. При цьому найбільш вираженими вони 
були у осіб підгрупи 1Б, а найменш значни-
ми – у 3-й групі. Водночас, відсутня досто-
вірна різниця в показниках суб’єктивного 
оцінювання стану власного дихання хвори-
ми з однобічними руховими розладами гор-
тані (3-я група) та хворими з двобічними 
руховими розладами гортані (підгрупа 1А) з 
менш вираженими розладами дихання. Від-
сутність достовірної різниці між показни-
ками опитувальника SGRQ в цих групах, 
ймовірно, свідчить про відносно рівнознач-
ні спірометричні параметри функції зовні-
шнього дихання у таких хворих.  

Дисфонія (порушення якості голосу) 
різного ступеня вираженості та можлива 
поява афонії (відсутність голосу) розгляда-
ється як провідний симптом при різних по-
рушеннях моторної функції гортані. Нами 
було здійснено дослідження сприйняття 
порушень голосової функції пацієнтами з 
білатеральними та унілатеральними пареза-
ми та паралічами гортані. При аналізі отри-
маних в результаті заповнення хворими 
опитувальника VHI-30 було виявлено, що в 
групі пацієнтів з двобічними руховими роз-
ладами гортані (1-а група) загальний індекс 
порушень якості голосу становив 
65,74±4,13; оцінка порушень емоційного 
статусу склала 21,56±1,62; функціонального 
статусу – 19,63±1,64; фізіологічного – 
24,56±1,23 (табл. 2). 

Незважаючи на відносно рівномірний 
розподіл оцінювання емоційної, функціона-
льної та фізичної категорії, найбільший бал 
надається хворими даної групи в запитан-
нях, що стосуються фізичного статусу. А 
саме, оцінюванню особливостей якісних 
характеристик порушень голосу (оцінці 
захриплості та грубості голосу, наявності 
диспное при голосовому навантаженні, змі-
ні звучності голосу протягом дня, наявності 
відчуття напруження при голосовому нава-
нтаженні, «зриву» звуку тощо). Дана тенде-
нція зберігається і при розподілі суб’єк-
тивного оцінювання якості голосу у пацієн-
тів 2-ї та 3-ї груп. Так, загальний індекс по-
рушень якості голосу у пацієнтів з білатера-
льними парезами та паралічами гортані, які 
в анамнезі мають проведену ендоскопічну 
хордоаритеноїдотомію (2-а група) становив 
61,71±6,11; індекс порушень емоційного 
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статусу – 16,71±2,32; функціонального – 
21,50±2,24; фізіологічного – 23,50±1,81. В 
групі пацієнтів з однобічними руховими 
порушеннями гортані оцінка загального 
балу порушень голосу склала 62,22±5,70; 
бал емоційної категорії становив 
21,11±2,52, функціональної – 18,22 ±2,19; 
фізичної – 22,88±1,33. Слід зазначити, що 
згідно до шкали індексу порушень голосу, 

отримані середні значення загального балу 
VHI-30 визначають порушення голосу в 
усіх групах хворих як тяжкі [5]. Середньос-
татистичні показники оцінки голосової фу-
нкції самими пацієнтами за шкалою VHI у 
досліджуваних групах достовірно не відріз-
нялися між собою, отже у всіх них були 
розлади голосоутворення, що визначались 
пацієнтами як значні. 

 
 

 Таблиця 2 
Значення показників суб’єктивної оцінки стану якості голосу пацієнтів  

з руховими розладами гортані  

Групи 
Категорії опитувальника VHI-30 

емоційна функціональна фізіологічна загальний бал 
1-а 21,56±1,62 19,63±1,64 24,56±1,23 65,74±4,13 
2-а 16,71±2,32 21,50 ± 2,24 23,50±1,81 61,71± 6,11 
3-я 21,11±2,52 18,22± 2,19 22,89 ±1,33 62,22± 5,70 

t/p (1-2) -1,71 
p>0,05 

0,68 
p>0,05 

-0,48 
p>0,05 

-0,55 
p>0,05 

t/p (1-3) -0,15 
p>0,05 

-0,51 
p>0,05 

-0,92 
p>0,05 

-0,50 
P>0,05 

t/p (2-3) 1,28 
p>0,05 

-1,05 
p>0,05 

-0,27 
p>0,05 

0,06 
p>0,05 

  
 
Особливості механізму порушень го-

лосоутворення при парезах та паралічах гор-
тані внаслідок однобічних та двобічних ру-
хових розладів, як сукупності патологічних 
станів та процесів, визначається цілою низ-
кою факторів: положенням голосових скла-
док, станом м’язевого тонусу голосового 
апарату, розвитком атрофічних процесів, а 
також характером компенсаторно-присто-
сувальних змін. Також важливим для голо-
соутворення є забезпечення необхідних ха-
рактеристик струменя повітря при здійсненні 
фонаційного маневру, створення достатнього 
рівня підскладкового тиску та тривалості 
фонаційного видиху [16]. Збереження склад-
нокоординованої нервової регуляції акту 
фонації в умовах існуючої потенційної за-
грози існуванню організму у разі обмежено-
го здійснення дихальної функції гортані ви-
глядає не менш суттєво важливим. На нашу 
думку, саме багатовекторність патологічних 
процесів, які виникають при рухових пору-
шеннях гортані, пояснює наявність високих 
балів суб’єктивної оцінки хворими порушень 

якості голосу хворими як при однобічних, 
так і двобічних рухових розладах гортані.  

 Поширеність симптому дисфагії та 
основні патофізіологічні механізми, що ле-
жать в основі порушень ковтання при рухо-
вих розладах гортані, є досі невивченими 
[17]. За даними зарубіжних авторів, при 
фіброоптичному ендоскопічному дослі-
дженні акту ковтання у хворих з унілатера-
льними руховими розладами гортані дисфа-
гія супроводжується аспірацією, що може 
визначатися до, протягом та після фаринге-
альної стадії ковтання [18, 19]. Не менш 
значущим є розвиток фарингеальної слаб-
кості та зниження рецепторної чутливості 
слизової оболонки гортані у даної категорії 
хворих [20, 21]. Таким чином, можливо, в 
основі порушення ковтання можуть бути як 
власне органічні зміни фаринголарингеаль-
ноезофагальної області, так і функціональні 
периферичні порушення рецепторного апа-
рату гортані на тлі рухових розладів нерво-
во-м’язевого апарату гортані. Зважаючи на 
це, ми при провели дослідження стану фун-
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кції ковтання у пацієнтів з руховими розла-
дами гортані. При проведенні інтерв’ю-
вання за допомогою опитувальника MD 
Anderson Dysphagia Inventory (MDADI) па-
цієнтам з руховими розладами гортані було 
виявлено наступне, що загальний бал якості 
ковтання в групі пацієнтів з білатеральними 

парезами та паралічами гортані (1-а група) в 
середньому становив 67,32±3,67; в групі 
хворих з білатеральними руховими розла-
дами гортані (2-я група), яким було викона-
но ендоскопічну хордоаритеноїдотомію – 
83,08±3,62 (табл. 3). Більш наочно ці дані 
представлені на рис. 2. 

  
Таблиця 3 

Значення показників суб’єктивної оцінки стану якості ковтання пацієнтів  
з руховими розладами гортані 

Групи 
Категорії опитувальника MDADI 

емоційна функціональна фізична глобальне  
оцінювання загальний бал 

1 19,39±1,10 18,71±0,99 26,39±1,67 3,04±0,25 67,32±3,67 
2 25,23±1,22 21,85±0,70 32,15±1,66 4,31± 0,17 83,08± 3,62 
3 18,78±1,91 17,22± 1,45 26,0± 2,42 3,22± 0,43 65,22± 6,02 

t/p (1-2) -3,57 
p<0,01 

-2,59 
p<0,05 

-2,44 
p<0,05 

-4,18 
p<0,01 

-3,06 
p<0,01 

t/p (1-3) -0,27 
p>0,01 

-0,85 
p>0,01 

-0,13 
p>0,01 

-0,37 
p>0,01 

-0,30 
p>0,01 

t/p (2-3) 2,85 
p<0,05 

2,87 
p<0,05 

2,09 
p>0,05 

2,33 
p<0,05 

2,54 
p<0,05 

 
 

 
Примітки: 1-а група – пацієнти з двобічними 

руховими розладами гортані; 2-а група – пацієнти з 
двобічними руховими розладами гортані після 
виконання хордоаритеноїдотомії; 3-я група – пацієнти з 
однобічними руховими розладами гортані 

 
Рис. 2. Середні значення блоків опитуваль-

ника MD Anderson Dysphagia Inventory у пацієнтів 
різних груп. 
 

Отже, показник індексу якості ков-
тання у пацієнтів 2-ї групи з білатеральними 
руховими розладами гортані, яким застосо-

вувалась хордоаритеноїдотомія, характери-
зує відносно нормальне збереження якості 
ковтання в порівнянні з обстеженими 1-ї 
групи. У пацієнтів з унілатеральними рухо-
вими розладами гортані (3-я група) середнє 
значення індексу порушень ковтання стано-
вило 65,22±6,02, що не має достовірної різ-
ниці з даними, отриманими у хворих 1-ї 
групи. Таким чином, порушення ковтання 
мають місце як при білатеральних, так і 
унілатеральних рухових порушеннях.  

Суб’єктивне наголошування пацієн-
тами з руховими розладами гортані про на-
явність у них порушеного акту ковтання 
свідчить про актуальність даної проблеми. 
Водночас, відсутність в літературі акценту-
вання на порушенні ковтання у хворих з 
білатеральними руховими розладами горта-
ні, можливо, пояснюється тим, що вони 
нівелюються наявними вираженими пору-
шеннями функції дихання, які першочерго-
во зауважуються хворими, оскільки станов-
лять загрозу для організму в цілому. Все це 
спонукає нас до продовження досліджень у 
даному напрямку та пошуку шляхів деталь-
ного вивчення порушень ковтання у даної 
категорії хворих, що можливе шляхом за-
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стосування сучасних електроміографічних 
та ендоскопічних методів обстеження. 

Таким чином, у пацієнтів з руховими 
розладами діяльності гортані (як однобіч-
ними, так і двобічними) спостерігаються 
значимі порушення функції дихання, фона-
ції та ковтання, що значною мірою відби-
ваються на якості їх життя. 

 
Висновки  
 1. Застосовування стандартизованого 

інтерв’ювання за допомогою опитувальни-
ків (опитувальник для обстеження пацієнтів 
з респіраторними захворюваннями, розроб-
лена в клініці Святого Георгія, опитуваль-
ник щодо якості голосу Voice Handicap 
Index-30, опитувальник щодо якості ковтан-
ня MD Anderson Dysphagia Inventory) є спо-
собом визначення кількісного значення 
суб’єктивного оцінювання порушень ди-
хання, голосу та ковтання у пацієнтів з ру-
ховими розладами гортані.  

2. Отримані в результаті ін-
терв’ювання дані свідчать про значні обме-

ження в повсякденному житті обстежених 
пацієнтів з руховими порушеннями гортані 
(як однобічними, так і двобічними) та, як 
наслідок, зниження якості їх життя. 

3. При оцінюванні якості життя хво-
рих з білатеральними руховими розладами 
гортані слід насамперед оцінювати їх диха-
льну функцію, зокрема, за даними стандар-
тизованого інтерв’ювання, спірометрични-
ми показниками та даними функціональних 
тестів. Саме на ці показники першочергово 
слід орієнтуватись при визначенні тактики 
лікування, в тому числі визначенні показань 
до проведення хірургічного лікування та 
оцінці якості життя пацієнтів. 

3. Масштаб наявних виражених пору-
шень дихання, фонації та ковтання актуалі-
зує питання детального вивчення патології 
моторної функції гортані та наголошує на 
значних порушеннях якості життя пацієнтів 
як з однобічними, так і двобічними пору-
шеннями рухової діяльності гортані, незва-
жаючи на очевидно відмінний їх клінічний 
та функціональний статус. 
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ПРИМЕНЕНИЕ СТАНДАРТИЗИРОВАНЫХ ОПРОСНИКОВ  

ПРИ ОЦЕНИВАНИИ КАЧЕСТВА ЖИЗНИ БОЛЬНЫХ  
С ДВИГАТЕЛЬНЫМИ РАССТРОЙСТВАМИ ГОРТАНИ 

Яремчук С.Э., Шидловская Т.А., Земляк Т.Б. (Киев) 

А н н о т а ц и я  

Актуальность. Важным вопросом медицины остается оценка качества жизни больных при различ-
ных заболеваниях. Качество жизни пациента зависит от его способности выполнять основные физиологи-
ческие функции, наличия у него болевой симптоматики, субъективного чувства благополучия или недо-
могания. С целью исключения ошибок, связанных с отождествлением понятий «качества жизни пациента» 
и «функционального статуса», «степени тяжести заболевания» и «качества жизни» возникает необходи-
мость в детальном изучении связи между субъективным восприятием своего состояния пациентом и объ-
ективными параметрами, которые характеризуют нарушенные функции организма. Для решения этих 
задач предложено ряд опросников, позволяющих оценить те или иные аспекты качества жизни пациентов. 
Существующие данные о качестве жизни больных с двигательными расстройствами гортани до настояще-
го времени остаются недостаточными для определения степени возникающих ограничений в жизни боль-
ного, что требует дальнейшего интегрированного исследования в этой области. 

Цель исследования: изучить особенности субъективного восприятия нарушений функций гортани 
больными с двигательными расстройствами гортани путем применения стандартизированных опросников 
для оценки качества дыхания, глотания, фонации 

Материалы и методы. В исследовании принимало участие 47 пациентов с парезами и параличами 
гортани: 32 – с двусторонними двигательными нарушениями гортани (1-я группа); 16 – с двусторонними 
двигательными нарушениями гортани после хирургического лечения (хордоаритеноидотомии) (2-я груп-
па); 15 – с односторонними двигательными нарушениями гортани (3-я группа). В качестве контрольной 
группы обследовано 15 практически здоровых лиц без нарушений функции голосового аппарата и дыха-
тельной системы. Всем больным было проведено комплексное исследование с помощью специально раз-
работанных опросников, в частности, опросник для обследования пациентов с респираторными заболева-
ниями, разработанный в клинике Святого Георгия; опросник относительно качества голоса Voice Handicap 
Index-30; опросник относительно качества глотания MD Anderson Dysphagia Inventory. 

Результаты. В 1-й группе обследуемых при оценке функции дыхания по данным опросника был 
выявлен значительный разброс в показателях, что обусловило необходимость деления на подгруппы по 
степени выраженности дыхательных нарушений. К подгруппе 1А были отнесены пациенты с билатераль-
ными двигательными расстройствами гортани со значением показателя субъективного оценивания нару-
шений дыхания до 70 баллов (n=17), к подгруппе 1Б – с показателями общего оценивания нарушений 
дыхания в более чем 70 баллов (n=15). В подгруппе 1А среднее значение баллов в блоках опросника 
SGRQ составило: блок «симптомов» 54,60±4,65; блок «активность» 61,03±4,92; блок «влияние» 
47,86±3,74; общий балл – 53,37±3,28. В подгруппе 1Б среднее значение баллов составило: блок «симпто-
мов» 79,13±3,42; блок «активность» 84,24±2,36; блок «влияние» 77,56±2,49; общий балл 80,02±1,90. Опре-
делялось статистически значимое отличие (p<0,01) показателей оценки нарушений дыхания согласно всех 
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блоков теста SGRQ и общей оценки у пациентов подгрупп 1А и 1Б между собой. Среднее значение субъ-
ективного оценивания функции дыхания пациентами 2-й группы составило: общий балл – 34,67±1,62, 
балл компонента «симптомов» – 27,10±1,12, балл компонента «активность» – 46,02±2,05, балл компонента 
«влияние» – 29,56±1,02. Согласно полученным данным, отмечалось существенное улучшение общего 
состояния дыхания у пациентов с билатеральными двигательными расстройствами гортани после хирур-
гического лечения стеноза. Полученные в этой группе значения достоверно (p<0,05; p<0,01) отличались от 
показателей всех остальных исследуемых групп. В 3-й группе были получены следующие показатели: 
общий балл – 49,17±1,32, балл компонента «симптомов» – 56,28±2,13, балл компонента «активность» – 
58,50±2,77, балл компонента «влияние» – 40,76±2,29. При этом было отмечено отсутствие достоверного 
отличия между показателями подгруппы 1А и 3-й группы. Все изучаемые показатели во всех исследуемых 
группах больных с двигательными расстройствами гортани достоверно ( p<0,01) отличались от контроль-
ных значений. 

Среднестатистические показатели оценки голосовой функции самими пациентами в исследуемых 
группах достоверно не отличались между собой, и соответствовали тяжелым нарушениям голоса согласно 
шкале VHI-30. Средний балл качества глотания в 1-й группе составил 67,32±3,67, во 2-й – 83,08±3,62, в 3-
й – 65,22±6,02. При этом показатели обследованных 1-й и 3-й групп достоверно не отличались между 
собой, но статистически значимо отличались от значений во 2-й группе. Таким образом, отмечается нару-
шения глотания у пациентов 1-й и 3-й групп, с относительно сохраненной функцией глотания у пациентов 
2-й группы после проведения хордоаритеноидотомии. 

Выводы. Стандартизированое анкетирование с помощью опросников SGRQ, VHI-30, MD Anderson 
Dysphagia Inventory может рассматриваться как способ определения количественного значения субъек-
тивного оценивания нарушений дыхания, голоса и глотания у пациентов с двигательными расстройствами 
гортани. Полученные результаты свидетельствуют о значительных снижении качества жизни пациентов с 
парезами и параличами гортани. 

Ключевые слова: парез гортани, паралич гортани, качество жизни, опросники.  
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A b s t r a c t  

State of the problem: The evaluation of quality life of patients having different diseases is of vital impor-
tance. The patient quality life depends on his ability to follow his main physiological functions, having painful 
symptoms, subjective estimation of feeling well or bad. That’s why it is necessary to examine possible connection 
between his subjective status feeling and objective parameters characterizing his functional disorders. For this 
purpose there are some questionnaires aimed to evaluate various aspects of patient quality life. So, the quality life 
of patients suffering vocal fold immobility is under the study. 

Aim: to find out the peculiarities of subjective feeling of patients suffering vocal fold immobility with the 
help of standard questionnaires in order to evaluate breathing, swallowing and fonation. 

Materials and Methods: Among the patients having taken part in the investigation there are 32 patients 
with bilateral vocal fold immobility (group 1); 16 patients with bilateral vocal fold immobility having been oper-
ated on, chordoarytenoidotomy, (group 2); 15 patients with unilateral vocal fold immobility (group 3). There were 
chosen 15 people having no vocal and breathing disorders as a control group. All the patients answered St. 
George’s Questionnaire, Voice Handicap Index-30, MD Anderson Dysphagia Inventory. 

Results: The St. George’s Questionnaire results of the group 1 patients were rather variable, so we divided 
them into subgroups according to the degree of breathing disorders. Subgroup 1a included patients (n-17) with 
bilateral vocal fold immobility having general breathing handicap index up to 70 points. Subgroup 1b were those 
(n-15) having more than 70 points. In group 1a the average SGRQ score was made up by «Symptoms» 
54,60±4,65; «Activity» 61,03±4,92; «Impact» 47,86±3,74; «Total score» 53,37±3,28. In group 1b the average 
SGRQ score was made up by «Symptoms» 79,13±3,42; «Activity» 84,24±2,36; «Impact» 77,56±2,49; «Total 
score» 80,02±1,90. A certain score difference (p<0,01) was found between the mentioned subgroups. In group 2 
the average SGRQ score was made up by «Symptoms» 27,10±1,12; «Activity» 46,02±2,05; «Impact» 29,56±1,02; 
«Total score» 34,67±1,62. According to the results there could be seen some breathing improvement of group 2 
patients. They differ (p<0,05; p<0,01) from the score obtained by the patients of other groups. In group 3 the av-
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erage SGRQ score was made up by «Symptoms» 56,28±2,13; «Activity» 58,50±6,77; «Impact» 40,76±5,29; «To-
tal score» 49,17±1,32. It should be mentioned that no real statistic difference was seen between the results of 
group 1a and group 3. But still all the investigated groups showed the results different from the control group. The 
average score of vocal function estimation given by the patients of 1, 2, 3 groups had no difference and corres-
ponded to severe vocal disorders according VHI-30 scale. In MD Anderson Inventory the average score of swal-
lowing quality was the following: group 1- 67,32±3,67, group 2- 83,08±3,62, group 3- 65,22±6,02. The swallow-
ing results of group 1 and group 3 had practically no difference, but they were different from the results of group 
2. So, we can speak about swallowing disorders of patients in group 1 and 3, while the patients of group 2 had a 
slightly preserved swallowing function having been operated on, cordoarytenoidotomy. 

Conclusions: St. George’s Questionnaire, Voice Handicap Index-30, MD Anderson Dysphagia Inventory 
can be used for estimating subjective evaluation of breathing, swallowing and voice disorders of patients with 
vocal fold immobility. To sum up, the results prove of the essential quality life decreasing of patients suffering 
vocal fold paresis and paralysis.  

Key words: paresis of larynx, paralysis of larynx, quality of life, questionnaires. 


