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Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Od dawna znany jest œcis³y zwi¹zek pomiêdzy g³osem a czyn-
noœci¹ gruczo³ów wewn¹trzwydzielniczych. Do zaburzeñ czynnoœci fonacyj-
nej krtani dochodzi tak¿e w akromegalii.
Cel. Cel. Cel. Cel. Cel. Celem pracy by³a ocena narz¹du g³osu chorych z akromegali¹ w zale¿-
noœci od czasu trwania choroby i sposobu leczenia.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. . . . . Badaniom poddano grupê 10 chorych (6 kobiet i 4 mê¿-
czyzn), w tym 8 w trakcie substytucyjnego leczenia hormonalnego po usu-
niêciu operacyjnym gruczolaka przysadki, 2 leczonych zachowawczo analo-
gami somatostatyny. Diagnostyka obejmowa³a badanie laryngologiczne,
foniatryczne, analizê akustyczn¹ i spektograficzn¹ g³osu oraz laryngotomo-
gramy.
Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Wyniki. Stwierdzono zmiany morfologiczne krtani dotycz¹ce przede wszyst-
kim jej górnego piêtra, zale¿ne od czasu trwania choroby i sposobu leczenia.
W analizie akustycznej tonu krtaniowego MDVP stwierdzono g³ównie zmia-
ny parametrów okreœlaj¹cych zmiennoœæ amplitudy i czêstotliwoœci tonu
krtaniowego, wspó³czynnika dyskretnej fonacji i wskaŸnika turbulencji g³o-
su. W czynnoœci fonacyjnej krtani najbardziej wyraŸne by³o obni¿enie œred-
niego po³o¿enia g³osu u kobiet oraz zawê¿enie zakresu g³osu zarówno
u kobiet, jak i u mê¿czyzn.
Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wnioski. Wyniki analizy akustycznej g³osu wskazuj¹ na wzrost masy i zmniej-
szenie elastycznoœci struktur nadg³oœniowych krtani u chorych z akromega-
li¹. U osób tych makroglosja i zabarwienie nosowe mowy znacznie zaburza-
j¹ prawid³ow¹ fonacjê, a co za tym idzie komunikacjê werbaln¹. Badanie
foniatryczne i œledzenie dynamiki zmian g³osu mog¹ stanowiæ pomocn¹
wskazówkê w monitorowaniu efektów leczenia endokrynologicznego u tych
chorych.
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Introduction.Introduction.Introduction.Introduction.Introduction. It is well known that voice function depends on the endocrine
gland secretion. Acromegaly is one of hormonal disorders related to patho-
logy of vocal function of larynx.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of the study was the assessmnet of voice organ function in
patients with acromegaly in relation to duration of the disease and type of
treatment.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The study comprised 10 subjects, including
8 patients in the course of substitutive hormonal treatment after surgical
removal of the hypophysic adenoma, and 2 patients treated with somato-
statin analogues. The diagnostic procedures included ear, nose, throat exa-
mination, phoniatric tests, acoustic and spectrographic analysis of voice,
and laryngotomography.
Results.Results.Results.Results.Results. Morphological changes of the larynx in patients with acromegaly
were observed mostly in the supraglottic area and their progress depended
on the duration of disease and type of treatment. In the acoustic voice
analysis of laryngeal tone, the most common disturbances were related to
amplitude and frequency of laryngeal tone, secret phonation indicator and
voice turbulence indicator. Lower fundamental frequency and narrower fre-
quency range of voice were the most significant pathological symptoms,
both in males and females.
Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions.Conclusions. The results of acoustic voice analysis indicate the increased
volume and reduced elasticity of the supraglottic structures of the larynx in
patients with acromegaly. Macroglossia and hypernasalism of the speech
significantly impair fonation and verbal communication. Phoniatric examina-
tions could be helpful in monitoring of the effects of hormonal treatment in
those patients.
Otorynolaryngologia, 2003, 2(3), 133-137
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Od dawna znany jest œcis³y zwi¹zek pomiêdzy g³o-
sem a czynnoœci¹ gruczo³ów wewn¹trzwydzielniczych
przede wszystkim p³ciowych. Tak¿e w przebiegu akro-
megalii dochodzi do zaburzeñ czynnoœci fonacyjnej krta-
ni. Akromegalia spowodowana jest gruczolakiem soma-
totropowym przedniego p³ata przysadki mózgowej i nad-
miernym wytwarzaniem hormonu wzrostu (STH). Wy-
stêpuje u ok. 1 ‰ populacji, równie czêsto u kobiet, jak
i u mê¿czyzn. Zaczyna siê zwykle w trzeciej lub czwar-
tej dekadzie ¿ycia. Hormon wzrostu STH pobudza roz-
rost struktur mezenchymalnych koœci, chrz¹stki i tkanki

w³óknistej. W nastêpstwie tych zmian powiêksza siê m.in.
¿uchwa, zêby s¹ czêsto rozsuniête, dolne siekacze wysu-
waj¹ siê przed górne, zwiêksza siê objêtoœæ zatok przy-
nosowych, nos staje siê szeroki i gruby, grubiej¹ wargi,
powiêksza siê jêzyk wskutek przerostu miêœni, obni¿a siê
g³os. Dochodzi do zmiany warunków anatomicznych
zarówno w obrêbie jam rezonacyjnych nasady, jak i krtani
jako narz¹du generuj¹cego ton podstawowy [1,2,3,4].

Celem pracy by³a ocena narz¹du g³osu pacjentów
z akromegali¹ w zale¿noœci od d³ugoœci czasu trwania
choroby oraz sposobu leczenia.

Otorynolaryngologia, 2003, 2(3), 133-137
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PACJENCI I METODY

Badaniami objêto 10 chorych leczonych z powodu
akromegalii w Katedrze i Klinice Endokrynologii i Cho-
rób Wewnêtrznych AM w Poznaniu. Wœród badanych
by³o 6 kobiet i 4 mê¿czyzn. Œredni wiek mê¿czyzn wyno-
si³ 46 lat, a kobiet – 38 lat. Œredni czas trwania choroby
wynosi³ 13,5 roku (od 2 roku do 27 lat). U 8 chorych
usuniêto gruczolak przysadki mózgowej, a nastêpnie wdro-
¿ono substytucyjne leczenie hormonalne. 2 chorych leczo-
no zachowawczo analogami somatostatyny (Sandostatin).

U wszystkich badanych wykonano konwencjonalne
badanie laryngologiczne, foniatryczne, laryngotomogra-
my oraz analizê akustyczn¹ g³osu metod¹ MDVP
(Multidimentional Voice Program) i spektograficzn¹.

WYNIKI

U 7 chorych (3 mê¿czyzn i 4 kobiet) palpacyjnie
stwierdzono znaczne powiêkszenie rozmiarów puszki
krtaniowej z wyraŸnie zaznaczon¹, szczególnie u kobiet,
wynios³oœci¹ krtaniow¹. Przerost jêzyka (makroglossia)

obserwowano u 7 chorych. W laryngoskopii poœredniej
u 4 chorych stwierdzono przerost b³ony œluzowej na-
g³oœni, b³ony œluzowej fa³dów nalewkowo-nag³oœniowych
oraz fa³du miêdzynalewkowego.

U 3 chorych zmiany przerostowe ograniczone by³y
do fa³dów nalewkowo-nag³oœniowych oraz b³ony œluzo-
wej nalewek, w tym u 2 chorych stwierdzono polipowate
przerosty fa³dów g³osowych. Najbardziej nasilone zmia-
ny przerostowe b³ony œluzowej krtani wystêpowa³y u cho-
rych na akromegaliê z ponad 10 letnim wywiadem po-
mimo zabiegu usuniêcia gruczolaka przysadki (6 chorych)
(ryc. 1 a, b) oraz u chorych z przebiegiem choroby krót-
szym ni¿ 10 lat, u których po leczeniu operacyjnym, po-
mimo hormonalnego leczenia substytucyjnego, wystêpo-
wa³y zaburzenia hormonalne m.in. niedoczynnoœæ tarczy-
cy (2 chorych) (ryc. 2). W 2 przypadkach choroby, trwa-
j¹cej poni¿ej 5 lat, w których zastosowano leczenie za-
chowawcze nie stwierdzono zmian charakterystycznych
dla dysfonii akromegalicznej. U 2 chorych, poza przero-
stem b³ony œluzowej nalewek, stwierdzono równie¿ asy-
metriê w szerokoœci fa³dów g³osowych (ryc. 3).

Ryc. 1. a, b. Obraz krtani pacjentki M. N. chorej od 27 lat na akromegaliê leczonej operacyjnie

Ryc. 2. Obraz krtani pacjentki K. S. chorej od 2 lat na akromegaliê leczonej
analogami somatostatyny

Ryc. 3. Obraz krtani pacjenta J. N. z akromegali¹ od 8 lat leczonego operacyj-
nie
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Ryc. 5. Analiza g³osu metod¹ MDVP oraz spektogram pacjentki K. S. chorej od 2 lat na akromegaliê leczonej analogami somatostatyny

Ryc. 4. Analiza g³osu metod¹ MDVP oraz spektogram pacjentki M. N. chorej od 27 lat na akromegaliê leczonej operacyjnie
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Charakter g³osu u 8 chorych oceniono jako matowy,
tworzony z hyperkinez¹ miêœni szyi. Próba Gutzmanna
(obni¿enie tonu krtaniowego pod wp³ywem ucisku wciê-
cia chrz¹stki tarczowatej ku ty³owi i do³owi) w odniesie-
niu do krtani w 5 przypadkach by³a ujemna. Maksy-
malny czas fonacji wynosi³ œrednio 16 s. Œrednie po³o-
¿enie g³osu wynosi³o u mê¿czyzn 160 Hz, u kobiet
173 Hz. Zakres g³osu by³ zawê¿ony do jednej oktawy.
U chorych z makroglosj¹ stwierdzono znaczne ograni-
czenie ruchomoœci jêzyka, zw³aszcza przy artykulacji
g³osek wymagaj¹cych szczególnie wyspecjalizowanych
ruchów i uk³adów jêzyka, miêdzy innymi jego pioniza-
cji. Dotyczy³o to szczególnie g³osek l, r, s, z, c, z. Poza
tym mowa mia³a zabarwienie nosowe ze s³abym uczyn-
nieniem rezonatorów nasady.

Na laryngotomogramach u wszystkich chorych wi-
doczne by³y liczne zwapnienia, szczególnie nasilone
w obrêbie chrz¹stki tarczowatej.

W analizie akustycznej MDVP tonu krtaniowego
u chorych z przerostem b³ony œluzowej okolicy nadg³o-
œniowej krtani stwierdzono znacznego stopnia odchyle-
nia w zakresie parametrów okreœlaj¹cych wzglêdne zmia-
ny czêstotliwoœci z okresu na okres (jitter) i amplitudy
(shimmer, APQ oraz vAm), a tak¿e w mniejszym stop-
niu – parametru okreœlaj¹cego nieregularnoœæ g³osu DUV
oraz wskaŸnika turbulencji g³osu VTI (ryc. 4). U 3 cho-
rych, u których stwierdzono jedynie asymetriê struktur
krtaniowych oraz niewielkie zmiany przerostowe b³ony
œluzowej nalewek, zaburzenia tych parametrów akustycz-
nych by³y znacznie mniejsze, niekiedy nawet ich warto-
œci mieœci³y siê w granicach normy (ryc. 5). U wszyst-
kich badanych, mimo stwierdzonych zaburzeñ parame-
trów oceny czêstotliwoœci i amplitudy, stosunek szumu
do sygna³u (NHR) mieœci³ siê w granicach normy.

Analiza spektograficzna zdania „ten dzielny ¿o³nierz
by³ z nim razem” wykaza³a dobrze zachowan¹ strukturê
harmoniczn¹ sygna³u mowy, bez komponenty szumowej,
u wszystkich badanych chorych oraz prawid³owo zaryso-
wane przebiegi intonacyjne. W przypadkach ze znacz-
nym przerostem b³ony œluzowej górnego piêtra krtani
struktura harmoniczna sygna³u mowy siêga³a 3000 Hz,
a u chorych z nieznacznymi przerostami nawet 6000 Hz.

DYSKUSJA

W 1886 roku Pierre Marie po raz pierwszy opisa³
u chorego z gruczolakiem przysadki mózgowej charak-
terystyczne zmiany w uk³adzie kostnym, zw³aszcza
w obrêbie twarzoczaszki i dystalnych czêœci cia³a, nazy-
waj¹c tê jednostkê chorobow¹ akromegali¹. Zwróci³ te¿
uwagê na powiêkszenie chrz¹stki tarczowatej oraz obni-
¿enie g³osu. Dok³adniejsz¹ charakterystykê g³osu oraz
zmiany morfologiczne krtani u chorych z akromegali¹ na
podstawie 3 przypadków opisa³ Luchsinger [5] w 1949
roku oraz w oparciu o 8 przypadków – Heidelbach i Tolle

[6] w 1969. Na podstawie tych badañ stwierdzono, ¿e
w akromegalii najczêœciej spotyka siê nastêpuj¹ce zmiany
w narz¹dzie g³osu i mowy: powiêkszenie wymiarów krta-
ni z silnie uwydatnion¹ wynios³oœci¹ krtaniow¹, wyd³u-
¿enie i poszerzenie fa³dów g³osowych, przerost b³ony œlu-
zowej najczêœciej w ok. miêdzynalewkowej, zwiêkszone
uwapnienie chrz¹stek krtani oraz przerost jêzyka.

Zaburzenia g³osu uwarunkowane przerostem b³ony
œluzowej okolicy nadg³oœniowej krtani oraz powiêkszeniem
przestrzeni rezonacyjnych okreœlono mianem dysfonii
akromegalicznej [2,7,8]. W dysfonii akromegalicznej g³os
jest matowy, szorstki, mêczliwy, œrednie po³o¿enie g³osu
obni¿a siê, co jest szczególnie zauwa¿alne u kobiet.

W naszym materiale mogliœmy zaobserwowaæ
wszystkie wy¿ej opisywane zmiany. Podobnie te¿ jak
w materiale Luchsingera i Matzkera [5,9], poza przero-
stem b³ony œluzowej stwierdziliœmy dwa przypadki asy-
metrii krtani (asymetria szerokoœci fa³dów g³osowych)
zwi¹zanych z nierównym wzrostem chrz¹stki tarczowa-
tej w przebiegu akromegalii.

W badaniach Williamsa i wsp. zaburzenia g³osu cha-
rakterystyczne dla dysfonii akromegalicznej, szczegól-
nie obni¿enie œredniego po³o¿enia g³osu, ustêpowa³y
w ci¹gu 2 tygodni po usuniêciu gruczolaka przysadki
wraz z obni¿eniem poziomu hormonu somatotropowe-
go [10]. Jednak¿e okres obserwacji chorych wynosi³ je-
dynie kilka miesiêcy. W naszym materiale obni¿enie œred-
niego po³o¿enia g³osu dotyczy³o wszystkich kobiet le-
czonych operacyjnie, pomimo w³¹czenia hormonalnego
leczenia substytucyjnego.

W literaturze œwiatowej dotycz¹cej akromegalii opi-
sano 3 przypadki dusznoœci krtaniowej zwi¹zane z prze-
rostem b³ony œluzowej okolicy nadg³oœniowej krtani.
W 1896 r. Chappel [11] przedstawi³ przypadek zgonu
chorego z powodu dusznoœci krtaniowej w przebiegu
akromegalii, Jackson [12] w 1918 r. – przypadek wyma-
gaj¹cy wykonania tracheotomii, natomiast Matzker [10]
w 1954 r. opisa³ przerost b³ony œluzowej tylnej œciany
gard³a w postaci balotuj¹cej zmiany, która by³a przyczy-
n¹ przewlek³ej dusznoœci. W naszej grupie chorych, po-
mimo bardzo du¿ych zmian przerostowych b³ony œlu-
zowej górnego piêtra krtani (fa³dów nalewkowo-nag³o-
œniowych oraz nalewek), u ¿adnego chorego nie obser-
wowano dusznoœci.

Reasumuj¹c wyniki analizy akustycznej MDVP,
w badaniach stwierdzono g³ównie zmiany parametrów
okreœlaj¹cych zmiennoœæ amplitudy i czêstotliwoœci tonu
krtaniowego, wspó³czynnika dyskretnej fonacji i wskaŸ-
nika turbulencji g³osu. Zaburzenia tych parametrów
œwiadcz¹ o wzroœcie masy i zmniejszeniu elastycznoœci
struktur nadg³oœniowych krtani [13]. W czynnoœci fo-
nacyjnej krtani najbardziej wyraŸne by³o obni¿enie œred-
niego po³o¿enia g³osu u kobiet oraz zawê¿enie zakresu
g³osu zarówno u kobiet, jak i u mê¿czyzn. U chorych



137Wojnowski W., Walczak M., Kraœny J. i wsp.: Ocena foniatryczna chorych z akromegali¹

Piœmiennictwo
1. Geldner I. Endocrine dysphonia organic and functional aspects.

ORL 1975; 37: 56.

2. Heinemann M. Hormone und Stimme.  J.A. Barth, Leipzig 1976.

3. Kosowicz J. Adenophysis – czêœæ gruczo³owa przysadki. w:
Nauka o chorobach wewnêtrznych. Or³owski T. (red.) PZWL
Warszawa 1998; t.III: 37.

4. Obrêbowski A. Badania kliniczne i elektroakustyczne nad
egzogenn¹ wirilizacj¹ narz¹du g³osu. Rozprawa habilitacyjna.
AM Poznañ 1982.

5. Luchsinger R. Endokrin bedingte Stimmstörungen. Arch Ohr
Nas Kehlk Heilk 1949; 155: 254.

6. Heidelbach JG, Tolle D. Laryngologische und phoniatrische
Aspekte bei Akromegalie. Folia Phoniatr. 1969; 21: 23.

7. Gould WJ. The effect of the hormones of the endocrine systems
upon the larynx. Proc. IX Int. Congr. Otorhinolaryng. Mexico.
Excerpta Medica, Amsterdam. 1970; 331.

9. Pruszewicz A, Obrêbowski A. Hormonalne uwarunkowane
zaburzenia g³osu i mowy. w: Pruszewicz A. (red.) Foniatria
Kliniczna. PZWL 1992; 169.

9. Matzker J. Akromegalie des Kehlkopfes. Z Laryng Rhinol 1954;
33: 77.

10. Williams RG, Richards SH, Mills SG, Eccles R. Voice changes
in Acromegaly. Laryngoscope 1994; 104: 4846.

11. Chappell WF. Case of Acromegaly with laryngeal and pharyngeal
symptoms J Laryng Rhinol Otol 1896; 10: 142.

12. Jackson Ch. Le larynx et ses maladies Doin and Cie. Paris 1940.

13. Œwidziñski P. Przydatnoœæ analizy akustycznej w diagnostyce
zaburzeñ g³osu. Rozprawa habilitacyjna. AM Poznañ 1983.

ne wraz z ocen¹ dynamiki zmian g³osu chorych z akro-
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