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Hormonal replacement therapy and voice of menopausal women
Gra¿yna Niedzielska, Micha³ Kotowski, Artur Niedzielski, Ewa Teresiñska, Antoni Niedzielski
Akademia Medyczna, Lublin

Streszczenie
W okresie menopauzy poza ustaniem krwawieñ miesiêcznych wystêpuj¹ dolegliwoœci zwi¹zane z niedoczynnoœci¹ jajników. Nastêpstwami
niedoboru estradiolu mog¹ byæ zmiany wirylizacyjne obserwowane w obrêbie krtani. Celem pracy by³o porównanie g³osu pacjentek leczonych
hormonaln¹ terapi¹ zastêpcz¹ (HTZ) oraz nieleczonych, nie wykazuj¹cych dolegliwoœci typowych dla okresu oko³omenopauzalnego. Grupê
badan¹ stanowi³o 89 kobiet u których przeprowadzono nastêpuj¹ce badania: wywiad foniartyczny, badanie laryngologiczne, badanie foniatryczne uwzglêdniaj¹ce œrednie po³o¿enie g³osu i jego zakres, czas fonacji oraz badanie videostroboskopowe. W obu grupach badanych
stwierdzono zmiany pod postaci¹ obni¿enia œredniego po³o¿enia g³osu, skrócenia czasu fonacji oraz tendencjê do przesuwania siê zakresu
g³osu w kierunku wartoœci ni¿szych. Odchylenia w zakresie badanych parametrów by³y mniej nasilone w grupie pacjentek leczonych HTZ,
aczkolwiek nie by³y to ró¿nice istotne statystycznie. Na podstawie przeprowadzonych badañ stwierdzono korzystny wp³yw HTZ na jakoœæ
g³osu, niemniej jednak w pewnych przypadkach mo¿e byæ obsewowany paradoksalny efekt wirylizacyjny, co dotyczy³o 10% kobiet w naszym
materiale.
S³owa kluczowe: g³os, menopauza, HTZ, krtañ.

Summary
Apart from the permanent cessation of menstruation there are some ailments associated with ovarian hypofunction during the menopause. As
a result of E2-deficiency, some virilizing changes may be observed in the larynx. The aim of our research was to compare voice parameters of
women treated with hormonal replacement therapy (HRT) to non-treated, without typical menstrual complaints. The research was conducted
on the group of 89 women. The following examinations were performed in both groups: phoniatric anamnesis, otolaryngological examination,
phoniatric examination including videostroboscopy and voice measurements (fundamental frequency, amplitude, phonation time). Our research
revealed the decrease in fundamental frequency, loss of high frequencies and shortening of the phonation time in both groups. The results of
all parameters mentioned above were better in patients with HRT, but they were not statistically significant. On the basis of conducted research
it was revealed that hormonal replacement therapy has a favourable influence on the voice quality, nevertheless the paradoxical virilizing effect
may be observed in some cases during HRT (the problem concering 10% of women in our material)
Key words: voice, menopause, HRT, larynx.

Wprowadzenie
Menopauza – ostatnie krwawienie miesiêczne, b¹dŸ
wystêpowanie krwawieñ nieregularnych i innych dolegliwoœci
zwi¹zanych z fizjologicznie zmniejszonym wydzielaniem hormonów p³ciowych wystêpuje najczêœciej oko³o 50 roku ¿ycia,
zatem ponad 1/3 ¿ycia kobiety przypada na okres pomenopauzalny. Menopauza jest nastêpstwem starzenia siê jajników, zaniku komórek ziarnistych, stopniowego zmniejszania
siê estrogenów (por. ryc.1). W okresie oko³omenopauzalnym
poza ustaniem krwawieñ miesiêcznych wystêpuj¹ dolegliwoœci zwi¹zane z niedoczynnoœci¹ jajników. Typowymi
wczesnymi nastêpstwami niedoboru estradiolu s¹ uderzenia
gor¹ca, poty nocne, bezsennoœæ, utrata koncentracji, zmiany
zanikowe w uk³adzie moczowo-p³ciowym. PóŸnymi nastêpstwami niedoboru estradiolu jest osteoporoza, zwiêkszone

ryzyko mia¿d¿ycy têtnic i choroby Alzheimera oraz zmiany
barwy g³osu (ang. menopausal voice syndrom).
Wczesne i póŸne nastêpstwa niedoboru estradiolu usuwa skutecznie hormonalna terapia zastêpcza. U kobiet z zachowan¹ macic¹ stosuje siê leczenie estrogenami w po³¹czeniu z progestagenami, u kobiet z usuniêt¹ macic¹ tylko
estrogeny. Istnieje wiele przeciwwskazañ do stosowania hormonalnej terapii zastêpczej. Nale¿¹ do nich: krwawienia
z dróg rodnych o nieustalonej przyczynie, rak sutka, endometrioza, ci¹¿a, zapalenie zakrzepowe ¿y³, ostre i przewlek³e
zapalenie w¹troby.
W ginekologicznej terapii zastêpczej wa¿ne miejsce zajmuje progesteron oraz progestageny, czyli syntetyczne pochodne sterydów p³ciowych. Nie dzia³aj¹ one wirylizuj¹co na
narz¹d g³osu, ale mog¹ ulegaæ przemianom metabolicznym
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do sk³adowych maj¹cych w³aœciwoœci androgenowe. Nawet
sterydowe œrodki antykoncepcyjne s¹ zaliczane do przyczyn
zwiêkszonego ryzyka stê¿enia androgenów kobiety. Mog¹
równie¿ wystêpowaæ zmiany wirylizacyjne wskutek stosowania estrogenów co t³umaczy siê ich paradoksalnym efektem
wirylizacyjnym [Pruszewicz (i in.) 1973]. W krtani mo¿e dochodziæ do zmian wirylizacyjnych, które s¹ g³ównie zale¿ne
od osobniczej wra¿liwoœci na leki hormonalne, od konstytucyjnej hormonalnej labilnoœci oraz od stê¿enia w surowicy
krwi globuliny wi¹¿¹cej hormony (ang. sex hormone-binding
globulin – SHBG). Podkreœla siê tak¿e rolê czynników predysponuj¹cych do wystêpowania zaburzeñ g³osu, którymi s¹
obci¹¿enia zawodowe oraz asymetrie morfologiczno-czynnoœciowe krtani. Zwiêkszona wra¿liwoœæ na hormony sterydowe mo¿e mieæ równie¿ pod³o¿e genetyczne.
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Ryc. 1. Poziom estrogenów u kobiet w zale¿noœci od wieku

Cel pracy
Celem pracy by³o porównanie g³osu pacjentek leczonych
HTZ oraz nie leczonych, nie wykazuj¹cych dolegliwoœci typowych dla okresu oko³omenopauzalnego.

Materia³ i metody badañ
Badania przeprowadzono w grupie 89 kobiet w wieku
45–55 lat. Pacjentki podzielono na dwie podgrupy, pierwsz¹
stanowi³o 39 kobiet, które ze wzglêdu na uci¹¿liwe dolegliwoœci okresu przejœciowego by³y leczone HTZ. Podgrupê
drug¹ utworzono z 50 pacjentek bez dolegliwoœci zwi¹zanych z okresem menopauzy. Osoby w³¹czone do badañ nie
pracowa³y zawodowo g³osem i nie zg³asza³y dolegliwoœci foniatrycznych. Pacjentki te nie by³y obarczone na³ogiem palenia tytoniu, ani przewlek³ymi chorobami ogólnymi.
W obu grupach przeprowadzono nastêpuj¹ce badania:
wywiad foniatryczny, badanie laryngologiczne, badanie foniatryczne uwzglêdniaj¹ce œrednie po³o¿enie g³osu i jego zakres, czas fonacji oraz badanie wideostroboskopowe.

Wyniki badañ
Wszystkie pacjentki leczone HTZ podawa³y przed rozpoczêciem terapii zmiany nastroju, sk³onnoœæ do stresów i depresji. Dolegliwoœci te znacznie zmniejszy³y siê po trzech
miesi¹cach leczenia. Uczucie sp³ywania lub zalegania wy-

dzieliny w gardle zg³asza³o 29 kobiet przed leczeniem. Dolegliwoœci te ust¹pi³y u 21 kobiet po hormonalnej terapii
zastêpczej. Wszystkie pacjentki podawa³y zmianê jakoœci
g³osu pod postaci¹ chrypki, jego obni¿enia oraz trudnoœci
w œpiewaniu.
W grupie pacjentek otrzymuj¹cych hormonaln¹ terapiê
zastêpcz¹ u szeœciu co stanowi 15,4% stwierdzono zmiany
pod postaci¹ skrócenia czasu fonacji (wartoœæ œrednia 13s),
obni¿one œrednie po³o¿enie g³osu oraz zawê¿ony zakres
g³osu. Pacjentki te podawa³y mêczliwoœæ g³osu po d³u¿szym
mówieniu. W grupie 6 pacjentek stwierdzono pogrubia³e fa³dy g³osowe. W ocenie stroboskopowej drgania fonacyjne by³y nieregularne, niesymetryczne o zmniejszonej amplitudzie.
Zwarcie fonacyjne niezupe³ne obserwowano w tylnym odcinku g³oœni. U jednej pacjentki w wieku 55 lat, leczonej hormonalnie przez 10 lat stwierdzono zmiany o charakterze obrzêku
Reinckego. U pacjentki tej nie stwierdzono innych obci¹¿eñ
narz¹du g³osu.
Pozosta³e pacjentki leczone HTZ w liczbie 33 nie zg³asza³y dolegliwoœci ze strony narz¹du g³osu, nie stwierdzono
równie¿ odchyleñ od stanu prawid³owego w badaniu wideostroboskopowym..
Œrednie wartoœci badanych parametrów w grupie 33
pacjentek leczonych HTZ przedstawia³y siê nastêpuj¹co:
zakres i œrednie po³o¿enie g³osu mówionego wynosi³y 160.5
– 222.5 – 437.7 Hz; œredni czas fonacji wynosi³ 18.2 s.
W grupie kontrolnej pacjentki nie zg³asza³y subiektywnych dolegliwoœci ze strony narz¹du g³osu. U dwóch pacjentek (4%) stwierdzono w badaniu wideostroboskopowym
pogrubienie fa³dów g³osowych z niewielkim przekrwieniem
ich brzegów. Badanie wideostroboskopowe wykaza³o drgania nieregularne, niesymetryczne. Amplituda drgañ by³a
zmniejszona, stwierdzono równie¿ niepe³ne zamkniêcie
g³oœni w tylnym odcinku. U pozosta³ych pacjentek grupy kontrolnej nie stwierdzono zmian patologicznych w badaniu
wideostroboskopowym. Œredni zakres g³osu wynosi³ 148.1 –
417.0 Hz; wartoœæ œrednia œredniego po³o¿enia g³osu
wynosi³a 196.8 Hz. Œredni czas fonacji w grupie kontrolnej
wynosi³ 18.4 s. Jak wynika z tab. 1 w obu grupach badanych
stwierdzono zmiany pod postaci¹ obni¿enia œredniego
po³o¿enia g³osu, skrócenia czasu fonacji oraz tendencjê do
przesuwania siê zakresu g³osu w kierunku wartoœci ni¿szych).
Tab. 1. Wartoœci œrednie ocenianych parametrów g³osu w grupie
badanej
grupa leczona HTZ (n=33)
grupa kontrolna (n=50)

Fmin [Hz] F0 [Hz] Fmax [Hz] czas fonacji [s]
160.5
222.5
437.7
18.2
148.1
196.8
417.0
18.4

Dyskusja
Kryteria menopauzy wci¹¿ nie obejmuj¹ pogorszenia
jakoœci g³osu jako jednego z objawów klimakterium, pomimo
¿e zmiany g³osu s¹ czêsto zg³aszane. Wed³ug B. Schneidera
i wsp. zaburzenia g³osu okresu menopauzy powinny byæ
uwa¿ane za wskazania do badania foniatrycznego [Schneider (i in.) 2004]. P. Lindholm i wsp. uwa¿aj¹, ¿e zmiany subiektywne i obiektywne we wczesnym okresie pomenopauzalnym s¹ obserwowane, a hormonalna terapia zastêpcza
przeciwdzia³a tym zmianom [Lindholm (i in.) 1997]. Zaburzenia g³osu s¹ bardziej zwi¹zane z estrogenami, ni¿ po³¹cze-

art19 - Niedzielska - Hormonalna terapia.qxp

2006-09-03

23:41

Page 121

121

Hormonalna terapia zastêpcza a g³os kobiet w okresie oko³omenopauzalnym

niem estrogenów z prostagesteronem. Autorzy podkreœlaj¹
obni¿enie czêstotliwoœci podstawowej g³osu kobiet nie leczonych HTZ. Równie¿ J. Abitbol i wsp. podkreœlaj¹ istotn¹ rolê
estrogenów i gestagenów w oddzia³ywaniu na krtañ [Abitbol,
Abitbol 1998]. Zastanawiaj¹ce jest, czy zmniejszona iloœæ
hormonów ¿eñskich umo¿liwia dzia³anie androgenów. Wiadomo, ¿e androgeny mog¹ byæ przekszta³cane do estrogenu
i estronu i wtedy g³os pozostanie ¿eñski. W przeciwnym wypadku efekt androgenowy wp³ynie na miêœnie fa³dów g³osowych i pogrubienie nab³onka. O. Amir i wsp. podaj¹, ¿e wahania stê¿enia hormonów p³ciowych maj¹ wp³yw na ¿eñskie
fa³dy g³osowe i funkcjê krtani [Amir, Byron-Shental 2004].
Wnioski te wyci¹gn¹³ na podstawie badañ histologicznych
stroboskopii, elektroglottografii i komputererowej akustycznej
analizy g³osu. Krtañ okaza³a siê byæ celem hormonalnym,
w podobnym stopniu oddzia³ywania hormonów p³ciowych na
morfologiê, histologiê i funkcje krtani jak na narz¹dy p³ciowe
i inne organy. Do podobnych wniosków doszed³ S. Caruso
i wsp. oceniaj¹c efekty estrogenowej terapii zastêpczej na
cytologiê krtani u kobiet pomenopauzalnych. Wyniki badañ
cytologicznych krtani i pochwy by³y podobne u kobiet leczonych hormonalnie. Natomiast w grupie kobiet nieleczonych
w rozmazach obserwowano cechy atrofii i dystrofii. Badania
te wykaza³y, ¿e krtañ jest celem hormonalnym dla estrogenów w ten sam sposób jak b³ona œluzowa pochwy [Caruso (i
in.) 2000]. Podobne wyniki uzyskaliœmy w naszych badaniach poddaj¹c ocenie g³os kobiet po hormonalnej terapii
zastêpczej. Wykazano zmianê struktury tkanek fa³du g³osowego mog¹cy mieæ wp³yw na obni¿enie F0 i zawê¿enie
zakresu g³osu. Przyrost masy fa³du g³osowego wp³ywa na
drgania fonacyjne i sposób zamkniêcia g³oœni. P. Lindholm
i wsp. podkreœlaj¹ zalety stosowania terapii estrogenowej
w porównaniu do estrogenowo-progestegenowej [Lindholm
(i in.) 1997]. Kobiety otrzymuj¹ce terapiê estrogenow¹ nie
zg³asza³y subiektywnych dolegliwoœci zwi¹zanych z nadu¿ywaniem g³osu oraz nie obserwowano u nich zmian nastroju.
Nale¿y równie¿ podkreœliæ, ¿e niski poziom estrogenu i progestagenów w okresie menopauzy wp³ywa na zmiany wydzielania œluzu w gardle i zmiany jego struktury. Sytuacja ta
zmusza pacjentki do potrzeby ci¹g³ego oczyszczania gard³a
(przymus odchrz¹kiwania). Hormonalna terapia zastêpcza
zmniejsza te objawy.
Wiedza dotycz¹ca starzenia siê g³osu i towarzysz¹cych
im objawów pozwoli na w³aœciwe postêpowanie terapeutyczne. Nasze badania wykaza³y korzystny wp³yw HTZ na jakoœæ
g³osu kobiet w okresie oko³omenopauzalnym i ich samopoczucie. Nasze wyniki s¹ podobne do zawartych w literaturze.
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