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StreSzczenie:    cele: Głównym celem badania była ocena najważniejszych zmian morfologicznych oraz parametrów aerodynamicznych/
akustycznych, związanych z procesem starzenia się głosu profesjonalnego śpiewaka operowego.

  Projekt: Badanie objęło 58 zdrowych profesjonalnych śpiewaków operowych, których porównano z 42 młodymi śpiewakami 
operowymi z grupy kontrolnej.

  Metody: Wszyscy uczestnicy zostali poddani protokołowi oceny głosu, składającemu się z specjalistycznego badania 
laryngologicznego oraz oceny logopedycznej. Uzyskano oraz przeanalizowano parametry aerodynamiczne/akustyczne, 
a także odnotowano obserwacje.

  Wyniki: Poziom częstotliwości podstawowej (F0) był wyraźnie mniejszy w przypadku starszych śpiewaczek, jednak poziom 
F0 u starszych śpiewaków był stabilny w porównaniu z młodszymi śpiewakami. Nie stwierdzono zmienności parametru jitter 
z wiekiem u śpiewaków. Maksymalny czas fonacji (MPT) był dłuższy w grupie starszych wokalistek w porównaniu z młodszymi 
śpiewaczkami, a w nieznacznym stopniu różnił się w grupie mężczyzn. Nie zaobserwowano zmian związanych z wiekiem 
w przypadku wartość parametru shimmer. Zmiany morfologiczne wydają się korelować z wiekiem badanych.

  Wnioski: Poziom F0 był obniżony u starszych śpiewaczek, podczas gdy poziom F0 nie podlegał zmianą z wiekiem u starszych 
śpiewaków. Niniejsze badanie pozwala uzyskać wstępne wyniki dotyczące starzenia się głosu u populacji profesjonalnych 
śpiewaków operowych.

SłoWa kluczoWe: częstotliwość podstawowa, jitter, starzenie się, śpiewacy operowi

abStract:    objectives: The main goals of this study were to assess the most significant morphological changes and acoustic measures for 
the ageing process of a professional opera singer’s voice. 

  Design: This investigation included 58 healthy professional opera singers, who were compared with 42 young opera singers from 
the control group.

  Methods: All participants underwent a voice assessment protocol: ENT specialist examination and speech therapist evaluation. 
Acoustic parameters and subjective observations were obtained and analysed.

  results: Fundamental frequency (F0) level was distinctly decreased in the case of older female singers, but F0 in older male 
singers had stable levels in comparison to that in younger singers. Older singers were found not to have substantially different 
values of jitter than younger ones. Maximal phonation time (MPT) was longer in the older women’s group when compared to the 
younger singers, but not relatively different in the men’s group. Shimmer value presented no age-related change. Morphological 
changes seem to correlate with the age of subjects. 

  conclusions: The main characteristic of voice change with age was a decreased F0 level among older female professional 
singers and rather stable F0 levels in male singers. This study gives preliminary results on the ageing of voice in the population of 
professional opera singers

keyWorDS:: ageing, fundamental frequency, jitter, opera singers
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WProWaDzenie 

Głos stanowi jedną z najważniejszych cech człowieka. Niestety starze-
nie się wpływa zarówno na funkcję, jak i anatomię fałdów głosowych. 
Kilka zmian strukturalnych, takich jak: kostnienie chrząstek krtani, 
uszkodzenie tkanki łącznej oraz pogorszenie funkcji układu nerwo-
wo-naczyniowego, przyczynia się do presbyfonii, czyli starzenia się 
głosu [1–5]. Właściwości wibracyjne fałdów głosowych ulegają po-
gorszeniu wskutek osłabienia powierzchownej warstwy blaszki wła-
ściwej. Atrofia mięśnia tarczowo-nalewkowego może powodować 
łukowate wygięcie fałdów głosowych, uwydatnienie wyrostka gło-
sowego oraz niedomykalność fonacyjną szpary głośni o typie łódki 
(spindle-shaped), które stanowią częste objawy w starczej krtani [9]. 

W literaturze szeroko zbadano charakterystykę starzenia się gło-
su. Zakres zmian różni się znacznie w zależności od płci, jednak 
zwykle występują wcześniej u mężczyzn [9]. Jak dowiedziono 
w szeregu badań, w populacji mężczyzn częstotliwość podstawowa 
(F0) obniża się z czasem, aż do piątej dekady życia, gdy następuje 
stopniowy jej wzrost [10]. Ponadto stopniowy spadek F0 podczas 
życia kobiet okazał się najbardziej znaczącą zmianą w zakresie 
parametrów akustycznych [3, 7–9]. 

Kolejnym ważnym elementem charakterystyki głosu jest analiza 
zmienności częstotliwości podstawowej F0. Obrazem nieprawi-
dłowej adaptacji krtani do wysiłku głosowego są: niestabilność 
częstotliwości podstawowej tonu krtaniowego oraz natężenia gło-
su podczas przedłużonej fonacji. Do ich zdefiniowania stosuje się 
parametr jitter, określający zmienność częstotliwości podstawowej 
w kolejnych cyklach oraz parametr shimmer, czyli zmienność am-
plitudy w stosunku do amplitudy średniej. W przypadku parame-
tru jitter, wyniki poprzednich badań pozostają niejednoznaczne. 
W niektórych wykazano wzrost parametru jitter z wiekiem [21], 
podczas gdy w innych nie stwierdzono wpływu wieku [22]. W in-
teresującym badaniu, przeprowadzonym przez Ramig, zasuge-
rowano możliwe powiązanie zmian w wartości jitter z ogólnym 
stanem zdrowia, a nie z wiekiem chronologicznym [5]. Również 
w przypadku parametru shimmer stwierdzono pewne niespójno-
ści. Nieliczne dotychczas opublikowane badania wykazały wpływ 
starzenia na parametr shimmer u mężczyzn oraz kobiet [21], pod-
czas gdy w innych badaniach potwierdzono jedynie wpływ wieku 
na ten parametr w populacji męskiej [22]. 

Szereg przeprowadzonych badań dotyczy ochronnych aspektów 
treningu wokalnego oraz śpiewu na starzenie się głosu. Głos woka-
listy okazał się mniej szorstki i przejawiał lepszą percepcyjną jakość 
w porównaniu z głosem osób nie śpiewających [12]. Ponadto śpiew 
powiązano ze zwiększeniem maksymalnego czasu fonacji (MPT) 
oraz zakresu głosu [13, 14]. W badaniu przeprowadzonym wśród 
zawodowych śpiewaczek (w wieku 65–85 lat) wykazano znacz-
nie wyższą częstotliwość F0 niż w grupie kobiet nie śpiewających 
[15]. W szczególności, w porównaniu z osobami nie śpiewającymi, 
w przeprowadzonej analizie akustycznej śpiewacy oraz śpiewaczki 
nie przejawiali zmian powiązanych z wiekiem w zakresie średniej 
częstotliwości tonu podstawowego (SFF) [20]. W badaniu prze-
prowadzonym przez Lortie i współpracowników zwrócono uwa-
gę na łagodzący wpływ częstego śpiewania na większości parame-
trów aerodynamicznych/akustycznych starzejącego się głosu [16]. 

Niewątpliwie na uwagę zasługują różnice w starzejącym się głosie 
śpiewaków oraz śpiewaczek. Rodzaj głosu wydaje się korelować z 
poziomem hormonów płciowych, podobnie jak wzrost oraz rozkład 
tkanki tłuszczowej [17, 18]. U śpiewaczek po menopauzie stwierdzo-
no utratę zdolności do osiągania wysokich tonów oraz pogorszenie 
intensywności głosu [23]. W badaniu przeprowadzonym przez Bo-
ulet na grupie profesjonalnych śpiewaków, ankietowane zawodowe 
wokalistki doświadczały najsilniej zmian fizjologicznych około piątej 
dekady życia, co z kolei może wpłynąć na ich zdolność śpiewania [23].  

Brakuje badań, które mogłyby pomóc zawczasu ustalić zmiany wyni-
kające z fizjologicznego starzenia się głosu zawodowych śpiewaków.

Ideą niniejszego artykułu jest porównanie obserwacji wśród grup 
śpiewaków operowych (w wieku od 65 do 80 lat, kobiet i mężczyzn) 
oraz młodszych śpiewaków. Podjęto próbę oceny zmian morfolo-
gicznych oraz parametrów aerodynamicznych/akustycznych, mają-
cych największe znaczenie dla starzenia się profesjonalnego głosu.

Zadano następujące pytania: 

1.  Jakie zmiany morfologiczne zachodzą w starzejącej się krtani 
śpiewaków?

2.  Który parametr aerodynamiczny lub parametr akustyczny zmie-
nia się wraz z wiekiem profesjonalnych śpiewaków?

Materiały i MetoDy

Przebadano 58 zdrowych profesjonalnych śpiewaków operowych 
(30 kobiet oraz 28 mężczyzn). Wszyscy uczestnicy byli profesjo-
nalnymi śpiewakami operowymi od co najmniej 10 lat, w wieku 
65–80 lat (średni wiek 69 lat). Grupę podzielono według typu 
(tessitura) głosu (21 sopranów, 7 mezzosopranów, 2 kontraltów, 
17 tenorów, 7 barytonów i 6 basów). 

Grupa kontrolna składała się z 42 profesjonalnych śpiewaków ope-
rowych (25 kobiet i 17 mężczyzn), którzy mieli 30–45 lat (średni 
wiek 41 lat). Żaden ze śpiewaków nie zgłosił zmęczenia głosowe-
go oraz używania tytoniu lub alkoholu. Podczas badań nie wykry-
to jakichkolwiek objawów chorób zapalnych krtani. Pacjenci nie 
stosowali leków, które mogłyby wpłynąć na emisję głosu. W wy-
wiadzie nie zgłaszano choroby Parkinsona. 

Wszyscy pacjenci wzięli udział w protokole oceny głosu. Każdy ba-
dany uczestniczył w ocenie przeprowadzonej w następujący sposób: 

1.  Badanie laryngologiczne: do wykonania wideostrobolaryn-
goskopii (VLS) użyto 90-stopniowego endoskopu sztywnego 
Karl Storz® oraz kamery HD z systemem nagrywania podczas 
artykulacji samogłosek /i/a oraz śpiewania dźwięków o niskim 
i wysokim tonie. VLS umożliwiło zbadanie drgań fałdów gło-
sowych w trakcie fonacji.

2.  Logopeda dokonał analizy parametrów aerodynamicznych 
i akustycznych, takich jak: częstotliwość podstawowa (F0), mak-
symalny czas fonacji (MPT), jitter i shimmer.



31OtOlaryngOl POl 2019; 73 (4), 29-34

oryginalny artykuł / original article

Głos nagrano w cichym pokoju, a mikrofon umieszczono 10–15 cm 
od ust. Wszystkie nagrania głosowe uzyskano w jednakowych wa-
runkach. Zmierzono częstotliwość podstawową (F0), odpowia-
dającą liczbie wibracji przypadających na sekundę drgającej masy 
fałdów głosowych, wyrażonej w Hz. Zastosowano jitter i shimmer, 
aby ocenić stabilność sygnału akustycznego. W celu zwiększenia 
wiarygodności wyników, sprawdzono maksymalny czas fonacji na 
podtrzymywanej samogłosce (mierzonej po głębokim wdechu). Do 
analizy głosu wykorzystano oprogramowanie PRAAT (wersja 6.0.20). 

Wyniki

Wyniki oceny endoskopowej podano w Tab. I., a rezultaty pomiarów 
aerodynamicznych/akustycznych w Tab. II. Postanowiliśmy przed-
stawić wartości procentowe dla wyników wideostrobolaryngoskopii 
oraz średnie wartości parametrów aerodynamicznych/akustycznych.

Podczas badania endoskopowego głośni śpiewaków stwierdzono 
żółtawe i szarawe przebarwienia fałdów głosowych u 39% kobiet 
i 29% mężczyzn, zwłaszcza w jednej trzeciej tylnej części (Ryc. 1.). 
Jeśli chodzi o zmiany morfologiczne, zaobserwowano łagodny 
obrzęk fałdów głosowych u 59% kobiet i 43% mężczyzn.  

Objawy atrofii fałdów głosowych stwierdzono u 20% kobiet i 51% 
mężczyzn na podstawie „cieńszego” wyglądu fałdów głosowych, po-
wiązanego z zanikiem mięśnia głosowego oraz pokrycia błony śluzo-
wej (Ryc. 2.). Poszukiwano także cech uwydatnienia wyrostka głoso-
wego lub łukowatego wygięcia wolnych brzegów fałdów głosowych. 

W 35% przypadków zauważono oznaki zmniejszonego napięcia 
fałdów głosowych oraz osłabienie pokrycia fałdu głosowego. Po-
nadto zaobserwowano niedomykalność szpary głośni w trakcie 
fonacji u 47% kobiet i 51% mężczyzn. Wyróżniono 3 typy niedo-
mykalności szpary głośni (typ 1 – łukowate wygięcie fałdów gło-
sowych, typ 2 – niedomykalność szpary głośni o typie łódki, typ 
3 – częściowa niedomykalność fonacyjną szpary głośni). W ba-

danej grupie stwierdzono łukowate wygięcie fałdów głosowych 
u 20% mężczyzn, jednak było ono rzadkie u kobiet. Niedomykal-
ność szpary głośni o typie łódki stwierdzono u 19% mężczyzn. Czę-
ściową niedomykalność fonacyjną szpary głośni zaobserwowano 
u 15% mężczyzn, jednak u kobiet była obecna tylko w przedniej 
części szpary głośni. 

Zgodnie z procedurą, ocenę VLS przeprowadzono u każdego 
pacjenta. W 86% przypadków zaobserwowano niedomykalność 
fonacyjną szpary głośni. Pozostałe częste ustalenia obejmowały: 
aperiodyczność drgań fałdów głosowych w 81% przypadków, asy-
metrię fałdów głosowych w 12% przypadków oraz zmniejszoną am-
plitudę drgań fonacyjnych fałdów głosowych w 45% przypadków.

W ocenie aerodynamicznej wykazano brak istotnej różnicy w mak-
symalnym czasie fonacji (MPT) między grupami. Nie zaobserwo-
wano rozróżnienia w przypadku starszych i młodszych śpiewaków, 
a także pomiędzy obiema płciami.

Wyniki dla poziomu F0 wykazały istotną zmianę następującą z wie-
kiem między młodszymi śpiewakami a starszymi śpiewaczkami. 

Parametr jitter nie zmieniał się wraz z wiekiem śpiewaków. W pozio-
mie parametru shimmer nie wykazano znaczącej różnicy z wiekiem. 

DySkuSja

Nieunikniony proces starzenia wpływa na całe ciało. Rozpoznanie 
różnych aspektów starzenia się może być przydatne w perspektywie 
zrozumienia możliwych zmian, które mogą nastąpić. Postępujące 
starzenie może przebiegać w inny sposób wśród osób będących 
w tym samym wieku chronologicznym, dlatego lepsze zrozumie-
nie starzenia fizjologicznego może pomóc w opracowaniu sku-
tecznych programów treningu fizycznego oraz interwencji, które 
z kolei mogą przyczynić się do zapobiegania pogorszenia się stanu 
zdrowia wraz z wiekiem.

ryc. 1. Przebarwienie fałdów głosowych w jednej trzeciej dolnej części. ryc. 2. Niedomykalność fonacyjna szpary głośni o typie łódki.
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Częstość występowania niedomykalności szpary głośni o typie 
łódki była mniejsza wśród śpiewaczek operowych niż w grupie 
starszych kobiet odnotowanej w literaturze [1]. Dodatkowo czę-
ściowa niedomykalność fonacyjna szpary głośni w części przed-
niej była charakterystyczna u kobiet. Wśród jednej piątej męskiej 
populacji zaobserwowano niedomykalność szpary głośni o typie 
łódki oraz częściową niedomykalność fonacyjną szpary głośni 
w 15%. Badanie może sugerować rzadsze występowanie niedo-
mykalności szpary głośni wśród starszych śpiewaków operowych 
w porównaniu do populacji ogólnej [1, 22]. 

Kolejnym krokiem była ocena wyników VLS przeprowadzona 
wśród śpiewaków w różnych grupach wiekowych. Metoda ta jest 
uważana za złoty standard w ocenie foniatrycznej profesjonalnych 
użytkowników głosu i pozwala na właściwą ocenę drgań fałdów 
głosowych podczas fonacji [17]. Chociaż VLS pozwala dostarczyć 
wielu istotnych informacji, w poprzednich badaniach stwierdzono 
wysoką częstość nieprawidłowych obserwacji (58–90%) u bezobja-
wowych śpiewaków [24]. Należy zauważyć, że dotyczyły one tylko 
młodych osób, dlatego nie można ich wykorzystać do porównania.

Niedomykalność szpary głośni podczas drgań fałdów głosowych 
stwierdzono u prawie 90% badanych. Nieregularności drgań fał-
dów głosowych (aperiodyczność – 81%, asymetria fałdów głoso-
wych – 12%) występowały rzadziej. Zmniejszona amplituda drgań 
fonacyjnych fałdów głosowych występowała w 45% przypadków. 
W dużym badaniu Myint i in. opisali 90% nieprawidłowych pa-
tologii głosu u bezobjawowych młodych śpiewaków [11]. Mimo 
tego niektóre wyniki, takie jak niedomykalność szpary głośni (49% 
przypadków) oraz niesymetrycznej amplitudy drgań fonacyjnych 
fałdów głosowych (44%), były rzadsze niż w opisanych przypad-
kach. Naszym zdaniem, porównanie wyników VLS z wcześniej-

Śpiewacy operowi są wyjątkowymi osobami, które odbyły wieloletni 
trening głosowy, dlatego ważne jest badanie starzenia się głosu w tej 
grupie. Autorom udało się odnaleźć tylko kilka badań porównujących 
grupy profesjonalnych wokalistów i zazwyczaj obejmowały one grupy 
bardzo specyficzne, jak na przykład analizy przeprowadzone wśród 
śpiewaków z regionu Karnataka w Indiach. Jednakże liczba badań po-
równujących śpiewaków profesjonalnych i amatorskich do osób nie 
śpiewających przedstawiła bardzo interesujące wyniki. Wspomniana 
dziedzina badań wymaga zatem dalszego rozwoju, by móc rozpoznać 
wpływ zaawansowanego treningu na starzenie się głosu.

W niniejszym badaniu chcieliśmy ocenić zmiany morfologiczne 
głośni, pojawiające się w toku długiej kariery muzycznej, co zwykle 
wiąże się z ponad 20-letnim, intensywnym użyciem głosu. Postano-
wiliśmy poszukać objawów presbylarynx w naszej grupie badanej. 

Zazwyczaj presbylarynx stanowi diagnozę przez wykluczenie, do-
konywaną przy braku innych chorób krtani u starszych pacjentów 
[2, 9, 14]. W badaniu przeprowadzonym na dorosłych nieskarżą-
cych się na dolegliwości głosowe, Pontes i współpracownicy zaob-
serwowali, że pewne objawy były wystarczająco częste, aby móc 
odróżnić krtań starczą od młodszej [9]. W szczególności zwrócili 
uwagę na konkretne objawy, takie jak: łukowate wygięcie wolnych 
brzegów fałdów głosowych u mężczyzn, uwypuklenie wyrostka gło-
sowego u kobiet, zwiększona proporcja głośni u obu płci. Wśród 
kobiet zauważalna była również asymetria fazy oraz amplitudy 
drgań fonacyjnych fałdów głosowych [9]. 

Jednym z charakterystycznych objawów starczej krtani są prze-
barwienia fałdów głosowych. Może to wynikać ze zwyrodnienia 
tkanki tłuszczowej lub rogowacenia błony śluzowej [1]. W bada-
nej grupie objaw ten występował u 39% kobiet i 29% mężczyzn, co 
wydawało się rzadsze niż dane z piśmiennictwa [1]. Może to być 
zgodne z hipotezą, która sugeruje wolniejszy rozwój starczych fałd 
głosowych wśród wyszkolonych śpiewaków [15]. 

Jak często stwierdza się w literaturze, obrzęk fałdów głosowych był 
również powszechny wśród starszych śpiewaczek w badanej grupie 
[9, 14]. Obrzęk zwiększa masę fałdów głosowych, co przyczynia się 
do zmian wartości częstotliwości podstawowej. Poprzednie bada-
nia wskazywały na związek między tendencją do obrzęku wśród 
kobiet a zmianami hormonalnymi w okresie menopauzy [23]. 

Innym częstym ustaleniem wśród osób starszych jest niedomykal-
ność fonacyjna szpary głośni. W jednym z badań Pontes przeana-
lizował zwarcie fonacyjne szpary głośni wśród młodszej i starszej 
populacji [9]. Zauważył wyższą częstość występowania niedomy-
kalności fonacyjnej szpary głośni w części przedniej (anterior glot-
tal chink) u młodych osób, zwłaszcza u kobiet. Obecność szczeliny 
szpary głośni była bardziej charakterystyczna dla starszych kobiet 
w tej grupie. Ten typ niedomykalności szpary głośni w trakcie fo-
nacji występował w młodszej populacji. W badaniu zaobserwo-
waliśmy podobny odsetek występowania niedomykalności fona-
cyjnej szpary głośni między płciami, jednak nieco wyższy odsetek 
zauważono wśród mężczyzn. Łukowate wygięcie wolnych brzegów 
fałdów głosowych występowało częściej u śpiewaków operowych 
niż u śpiewaczek, co jest zgodne z wcześniejszymi ustaleniami 
w populacji ogólnej [9, 14, 22]. 

tab. i.  Ustalenia wideolaryngoskopii.

baDanie enDoSkoPoWe
StarSi ŚPieWacy

Mężczyźni (n = 28) kobiety (n = 30)

Obrzęk fałdów głosowych 43% 59%

Przebarwienie fałdów głosowych 29% 39%

Atrofia fałdów głosowych 51% 20%

Niewystarczające zamknięcie głośni – ogólne 51% 47%

Etap 1 – Łukowate wygięcie fałdów głosowych 20% 14%

Etap 2 –  Niedomykalność fonacyjna o typie 
łódki (spindle-shaped)

19% 40%

Etap 3 –  Częściowa niedomykalność 
fonacyjna szpary głośni

15% 10%

tab. ii.  Wyniki oceny akustycznej.

ParaMetry aeroDynaMiczne/akuStyczne

ŚPieWacy MakSyMalny 
czaS Fonacji  
– MPt (S)

częStotliWoŚć 
PoDStaWoWa – 
F0 (Hz)

jitter (%) SHiMMer (%)

Młodzi (n = 42) 20.46 203.2 0.97 1.94

Starsi mężczyźni 
(n = 28)

20.50 135.7 0.85 1.45

Starsze kobiety 
(n = 30)

20.57 190.3 0.89 1.92
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równano jitter wśród śpiewaków w różnym wieku i wykazano 
znacznie wyższe średnie wartości jitter u młodszych uczestników 
[13]. W przedstawionym badaniu wykazano stosunkowo podobne 
wyniki. Średnie wartości jitter nie były zależne od wieku. Wartości 
shimmer były dość podobne w obu grupach. 

Ustalenia dotyczące wpływu wieku na maksymalny czas fonacji 
(MPT) pozostają niespójne. Stwierdzono, że wartości MPT są 
dłuższe u starszych kobiet w porównaniu z kobietami młodymi 
w populacji ogólnej [19]. Jednak w innym badaniu MPT przeja-
wiało znacznie dłuższe wartości u młodszych śpiewaków z regio-
nu Karnataka niż w starszej grupie [13]. Wyniki MPT w naszym 
badaniu wykazały wyższy poziom w grupie starszych wokalistek 
w porównaniu do osób młodszych, ale nie stwierdzono zmian 
w grupie mężczyzn. MPT stosuje się do wyrażenia koordynacji 
między fonacją a oddychaniem [13], dlatego regularne szkolenie 
głosowe i poprawa wydolności oddechowej u śpiewaków mogą być 
przyczyną względnie stabilnych poziomów MPT. W szczególności 
ten aspekt analizy wokalnej wymaga dalszych badań.

Należy podkreślić, że nasze niewielkie badanie daje wstępne wy-
niki w populacji profesjonalnych śpiewaków operowych. Jesteśmy 
świadomi, że podzielenie tego rodzaju próbki na podgrupy ogra-
nicza możliwość generalizacji danych. Niemniej jednak chcieliby-
śmy rozpocząć dyskusję i pogłębić ten temat. W przyszłości mamy 
nadzieję poszerzyć badaną populację. Chcielibyśmy także zbadać 
wzorce starzenia się śpiewaków z różnymi rodzajami głosu, in-
nymi nawykami oraz odmiennym ogólnym stanem zdrowia. Do-
bre zrozumienie zmian głosu związanych z wiekiem jest kluczem 
do opracowania metod, które mogą chronić przed negatywnymi 
aspektami starzenia się głosu.

WnioSki

Podstawowy poziom częstotliwości był obniżony u starszych śpie-
waczek, jednak F0 u starszych mężczyzn pozostawało na poziomie 
stabilnym. Parametr jitter nie wykazał zmian zależnych od wieku. 
MPT wydłużał się u wokalistek wraz z wiekiem, jednak był sta-
bilny w grupie starszych śpiewaków. W przypadku shimmer nie 
zaobserwowano zmian powiązanych z wiekiem. Zmiany morfo-
logiczne wydają się korelować z wiekiem badanych.
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szymi badaniami nie jest pożądane z uwagi na odmienną charak-
terystykę wcześniejszych grup badawczych. Z tego powodu ocena 
VLS u starszych śpiewaków wymaga dalszych badań.

Co ciekawe, wśród parametrów głosu mierzonych wśród starszych 
śpiewaczek operowych tylko F0 wydawało się znacząco zmniejszać 
z wiekiem, jednak u starszych śpiewaków parametr ten zmieniał 
się zaledwie nieznacznie. 

Częstotliwość podstawowa jest cechą głosu, która ulega zmianie 
wraz z wiekiem w populacji, jednak brak jest dowodów porównu-
jących jej zmiany wśród zawodowych śpiewaków. F0 jest głównie 
determinowana przez biomechanikę fałdów głosowych, dlatego 
rozsądne jest założenie, że jej zmiany są związane z anatomicz-
nym i histologicznym pogorszeniem funkcji starzejącej się krta-
ni [21]. Ogólnie rzecz biorąc, zmniejszone napięcie, powodują-
ce obniżenie masy drgających fałdów głosowych, jest powiązane 
z niższymi poziomami F0 [21].

Obserwacje te zdają się być sprzeczne z wcześniejszymi badania-
mi, w których stwierdzono, że poziomy F0 u śpiewaków wydają się 
nie pasować do wzorca koalescencji u mężczyzn i kobiet, jednak 
były istotne statystycznie tylko dla młodszych i starszych śpiewa-
czek, a także śpiewaków w średnim wieku [20]. Ponadto w analizie 
statystycznej zmiany poziomów częstotliwości podstawowej dla 
mowy (SFF) jako funkcji starzenia nie były istotnie [20]. Z dru-
giej strony, Berghs odkrył silną ujemną korelację między wiekiem 
a najwyższym F0 u starszych śpiewaków oraz wiekiem i przedzia-
łem F0 u śpiewaczek [6]. Co więcej, u śpiewaków stwierdzono do-
datnią korelację między wiekiem a najniższym poziomem F0, naj-
wyższą i najniższą intensywnością. Może to pomóc mężczyznom 
w osiągnięciu niższych tonów. Ostatecznie, obniżony poziom F0 
zidentyfikowano jako główną charakterystyczną zmianę zachodzą-
cą na przestrzeni czasu w tej grupie śpiewaków. Ważne jest, aby 
zauważyć, że w swoim badaniu Berghs dokonał oceny szerokiej 
grupy profesjonalnych śpiewaków chóralnych, którzy zazwyczaj 
uczestniczą w aktywnościach wokalnych także poza pracą. Profe-
sjonalni śpiewacy operowi są w tym względzie zupełnie inni, po-
nieważ zazwyczaj nie biorą udziału w innych aktywnościach wo-
kalnych, a także przestrzegają specjalnego protokołu odpoczynku, 
aby uniknąć zmęczenia głosu. 

Postępujący wiek był również powiązany ze zwiększaniem się pa-
rametrów jitter oraz shimmer w populacji ogólnej [12, 20]. W kilku 
badaniach przeprowadzonych wśród śpiewaków wykazano znacznie 
niższy parametr jitter, wyższy poziom intensywności oraz szerszy za-
kres fonacji w porównaniu z osobami nie śpiewającymi [12, 15, 20]. 
Tylko w jednym badaniu przeprowadzonym przez Maruthy po-
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