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Το αναπαραγωγικό σύστημα των γυναικών υφίσταται ρυθμικές κυκλικές αλλαγές, που είναι
γνωστές ως καταμήνιος κύκλος.
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Κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής ζωής των γυναικών παρατηρούνται αλλαγές στη
λειτουργία του λάρυγγά τους, που εκδηλώνονται με συστηματικές διακυμάνσεις της
παραγωγής της φωνής.
Η συνεργική δράση των οιστρογόνων μαζί με την προγεστερόνη παράγει την
χαρακτηριστική της γυναικεία φωνή, η οποία διαθέτει μια βασική ή θεμελιώδη συχνότητα
[fundamental frequency (F(0)) υψηλότερη από αυτήν των ανδρών.
Οι αντικειμενικές μέθοδοι ανάλυσης της φωνής (ακουστική ανάλυση, ΜΡΤ και η αναλογία
s/z) δεν έχουν δείξει ότι υπάρχουν διαφορές στις τις γυναικείες φωνές κατά τη διάρκεια
της καταμμήνιας περιόδου. .
Παρά τούτο χρησιμοποιώντας μεθόδους υποκειμενικής ανάλυσης της φωνής, όπως η
αντιληπτική εκτίμηση του κλινικού [clinician-based perceptual assessment (GRBAS)] και η
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προσωπική αυτοαξιολόγηση των κλιμάκων των ασθενών [patients self-evaluation (VHI-10)]
έδειξαν σημαντικές αλλαγές της φωνής των γυναικών κατά τη διάρκεια των διαφόρων
φάσεων του καταμήνιου κύκλου τους [1].
Συνήθως παρατηρούνται δυσκολίες στην τονικότητα και την κραδασμικότητα (vibrato) των
τραγουδιστριών [2].

Η χρήση αντισυλληπτικών δισκίων μπορεί να επηρεάσει τον έλεγχο του ύψους της
γυναικείας φωνής [2].
Έχει βρεθεί ότι η έναρξη χρησιμοποίησης αντισυλληπτικών μπορεί να οδηγήσει σε
φωνητικές αλλαγές, όπως αυτό έχει παρατηρηθεί από διάφορα μοντέλα γλωττιδικής
προσαρμογής κατά τη διάρκεια του καταμήνιου κύκλου [3].
Πρακτικά, η χρήση αντισυλληπτικών δισκίων δεν προκαλεί αντιληπτές αλλαγές, ικανές να
επηρεάσουν την ομιλούσα φωνή. Οι τραγουδίστριες που χρησιμοποιούν τα αντισυλληπτικά
δισκία αναφέρουν ότι αναπτύσσουν αυξημένη φωνητική σταθερότητα αντισυλληπτικά σε
μικρή δόση.
Οι ωτορινολαρυγγολόγοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι της φαρμακολογίας των
αντισυλληπτικών δισκίων και των πιθανών επιπτώσεών τους στις φωνητικές δυνατότητες
και απαιτήσεις των τραγουδιστριών που βρίσκονται στην αναπαραγωγική ηλικία [4].
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