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Útdráttur 

Tilgangur verkefnisins er að kanna hvaða áhrif hormónasveiflur í tíðahringnum hafa á 

röddina og auka innsýn söngkvenna á málefninu. Skoðaðar voru rannsóknir um hvaða áhrif 

hormónasveiflur tíðahringsins, getnaðarvarnarpillan og tíðahvörf hafa á söngröddina og 

söngkonur. Áhugi á efninu kviknaði eftir samræður við söngkonur en vitneskja um 

málefnið virtist vera talsvert á reiki. Teknar voru saman ellefu rannsóknir á ofangreindum 

þáttum.  

Heimildaleit á áhrifum hormóna á söngrödd kvenna hófst um miðjan september 2018. 

Heimilda var aflað í gagnasöfnunum Pubmed, Science Direct  og Google-scholar. Stuðst 

var við leitarorðin: menstrual cycle, sex hormones, female voice, classical singers, 

menopause.  

Niðurstöðurnar benda til þess að hormónasveiflur tengdar tíðahringnum geta haft áhrif á 

söngröddina. Vefjafræðileg hliðstæða hefur fundist á milli barkakýlis og legháls en þær 

breytingar sem verða á legslímhúð í gegnum tíðahringinn verða einnig á slímhúð 

barkakýlis. Almennt eru raddgæði betri þegar styrkur estrógens í blóði er sem hæstur, í 

kringum 15. dag tíðahrings. Einkenni líkt og minnkuð spenna raddbandavöðva, 

raddbandabjúgur, roði og háræðahnútar á raddböndum komu fram fyrir tíðir, þegar styrkur 

prógesteróns í blóði er hár. Þegar upplifun söngkvenna er skoðuð virðast raddgæði vera 

verst fyrstu sjö daga tíðahringsins. Söngkonur gátu heyrt mun á röddinni sinni eftir 

tímabilum í tíðahringnum sem þjálfaðir hlustendur heyrðu ekki.  

Getnaðarvarnarpillan virðist almennt ekki hafa neikvæð áhrif á röddina og getur jafnvel 

stuðlað að stöðugleika í raddgæðum yfir tíðahringinn.  

Við tíðahvörf þykkna raddbönd kvenna sem leiðir til þess að rödd verður dýpri og 

óstöðugri. Langflestar söngkonur upplifa breytingar á efra raddsviði í tengslum við úthald, 

kraft og liðleika við tíðahvörf. Til að aðlaga sig að breyttum aðstæðum er æskilegt að 

stunda æfingar til að styrkja kjarnavöðva líkamans og að bæta öndun. 
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Abstract 

The purpose of this literary review is to increase insight into the effects of hormonal 

fluctuations of the menstrual cycle on the singing voice, as well as to examine the effects 

that oral contraceptive pills have on the voice. Furthermore, this literary review will look 

into the effects that menopause have on the singing voice. Eleven studies on the above-

mentioned matters were summarized.  Interest arose on this subject after conversation with 

singers, but the knowledge on the matter seems to be fluctuating.  

Sources were obtained in following data bases: Pubmed, Science Direct  og Google-

scholar. Key words that were used in the search were: menstrual cycle, sex hormones, 

female voice, classical singers, menopause. 

The results indicate that hormonal fluctuations related to the menstrual cycle can affect the 

singing voice. Histological paralellism has been reported between the cervic and the vocal 

folds. When estrogen levels are high, around day 15 of the menstrual cycle, the quality of 

the voice is in general better. Symptoms like decreased tension in vocal muscle, vocal fold 

edema, redness and microvarices on vocal folds were seen when progesterone levels were 

high.  

Women seem to experience the worst voice quality the first seven days of the menstrual 

cycle. Singers could distinguish their voices between different parts of the menstrual cycle 

but trained teachers where not able to hear any difference.  

Generally the oral contraceptive pill doesn‘t seem to have negative impact on the voice. It 

could even contribute to stability in the voice over the menstrual cycle.  

With menopause the vocal cords become thicher leading to deeper and more unstable 

voice. The majority of the women who have gone through menopause experience changes 

on the upper register when looked at endurance, strength and flexibility.  Most of the 

women begun to strengthen their core muscles and improve their breathing.  
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Inngangur  

Röddin er eitt af mikilvægustu tjáningarformunum sem mannfólkið hefur til að koma 

hugsunum sínum og tilfinningum til skila. Hún er einskonar fingrafar þess sem hún 

tilheyrir og glæðir persónuleika okkar lit. Til þess að hljóðmyndum eigi sér stað þá þurfum 

við raddbönd og lengd þeirra segir til um tónhæð. Þau eru staðsett í barkakýli en staða þess 

gerir mannfólkinu kleyft að tala. Loft þarf síðan að flæða frá lungum í gegnum raddböndin,  

til að skapa titring á raddböndum og mynda hljóðbylgjur. Hljóðbylgjurnar ferðast síðan 

upp barkann og í gegnum munn- og nefhol sem magna upp hljóðið áður en það kastast út 

um varirnar sem eiga þátt í myndun bæði sér- og samhljóða.1 Sýnt hefur verið fram á að 

bæði barkakýlið og raddböndin eru mjög næm fyrir kynhormónum og nýlegar rannsóknir 

hafa gefið í skyn að tengsl séu milli tíðahrings kvenna og raddarinnar. Vefjafræðileg 

hliðstæða hefur fundist á milli barkakýlis og legháls og þær breytingar sem verða á 

legslímhúð í gegnum tíðahringinn verða einnig á slímhúð barkakýlis.2  

Tíðahringurinn er að jafnaði 28 dagar. Honum er oft skipt í tvö stig, belgstig (e. 

follicular phase) og gulbússtig (e. luteal phase). Á belgstigi er styrkur prógesteróns í blóði 

lágur en styrkur estrógen eykst á seinni helmingi stigsins. Á gulbússtigi eykst styrkur bæði 

prógesteróns og estrógens í blóði og líkur því stigi á snörpu falli í styrk beggja hórmóna í 

blóði sem markar upphaf nýs tíðahrings.3  Fræðimenn hafa lýst safni einkenna, svokölluðu 

fyrirtíðaraddheilkenni (e. premenstrual vocal syndrome, dysphonia premenstrualis eða 

laryngopathia premenstrualis) sem í kringum 33% kvenna upplifa fjórum til fimm dögum 

fyrir tíðir. Heilkennið einkennist af raddþreytu, minnkuðu raddsviði, minni orku, minni 

raddhreyfanleika og jafnvel hæsi.  

 

 
                                                
1 J. Abitbol, P. Abitbol, og B. Abitbol, „Sex Hormones and the Female Voice“, Journal of Voice: Official 
Journal of the Voice Foundation 13, tbl. 3 (september 1999): 424–46. 
2 Abitbol, Abitbol, og Abitbol; Dhanshree R. Gunjawate o.fl., „The Effect of Menstrual Cycle on Singing 
Voice: A Systematic Review“, Journal of Voice: Official Journal of the Voice Foundation 31, tbl. 2 (mars 
2017): 188–94, https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2016.04.018; Maree Ryan og Dianna T. Kenny, „Perceived 
Effects of the Menstrual Cycle on Young Female Singers in the Western Classical Tradition“, Journal of 
Voice: Official Journal of the Voice Foundation 23, tbl. 1 (janúar 2009): 99–108, 
https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2007.05.004. 
3 Filipa M. B. Lã o.fl., „Effects of the Menstrual Cycle and Oral Contraception on Singers’ Pitch Control“, 
Journal of Speech, Language, and Hearing Research: JSLHR 55, tbl. 1 (febrúar 2012): 247–61, 
https://doi.org/10.1044/1092-4388(2011/10-0348). 
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Líffæra- og lífeðlisfræðileg einkenni fyrirtíðaraddheilkennisins eru raddbandabjúgur, 

háræðahnútar á raddböndum og skertur eiginleiki raddbanda til þess að dragast saman.4 

Þegar bjúgur er á raddböndum verður ósamhverfa í titring þeirra sem veldur óreglu í 

sveifluvídd raddbandanna sem hefur áhrif á eiginleika þeirra til að mynda hljóð.5    

Söngur er mjög krefjandi fyrir raddböndin og því er líklegt að söngkonur finni 

meira fyrir áhrifum af hormónasveiflum tíðahringsins en aðrar konur.6 Rannsóknir hafa 

sýnt fram á að raddböndin hafa estrógen og prógesterón viðtaka sem gæti útskýrt að 

hormónabreytingar tengdar tíðahringnum valdi breytingum á röddinni.7 Estrógen veldur 

þykknun slímhúðar og aukinni seytun kirtilfrumna í leggöngum og virðist valda svipuðum 

breytingum á slímhúð raddbanda. Hinsvegar skiptir prógesterón miklu máli þegar kemur 

að því að undirbúa legslímhúð fyrir festingu fróvgaðs eggs og hefur frumubælandi áhrif á 

slímhúðina. Prógesterón veldur einnig þurrk í slímhimnu raddbanda þar sem það dregur úr 

seytun kirtilfrumnanna. Þegar magn prógesteróns í blóði minnkar eykur það gegndræpi 

háræðanna sem getur valdið bjúg á raddböndum og þannig stuðlað að einkennum 

fyrirtíðaraddheilkennis.8  

 Þegar hormónaframleiðsla eggjastokka minnkar hefjast tíðahvörf. Þar af leiðandi 

minnkar styrkur prógesteróns og estrógens í blóði og að lokum stöðvast framleiðslan 

alveg.9 Tíðahvörf virðast því einnig geta haft áhrif á rödd kvenna. Það verður rýrnun á 

slímhúð barkakýlis og hún tapar sveigjanleika sínum og gljáa. Raddstyrkur getur minnkað, 

konur geta upplifað raddþreytu, minnkað raddsvið og raddgæði dvínað. Þær geta einnig 

upplifað þurrk í hálsi og þurft að ræskja sig oftar.10  

                                                
4 Erin Oberlander, „Premenstrual Syndrome and Its Effects on Laryngeal Functionality: An Approach for 
Singers and Pedagogues“, 2010, 8; Abitbol, Abitbol, og Abitbol, „Sex Hormones and the Female Voice“. 
5 John Laver, Steven Hiller, og Janet Mackenzie Beck, „Acoustic waveform perturbations and voice 
disorders“, Journal of Voice 6, tbl. 2 (1. janúar 1992): 115–26, https://doi.org/10.1016/S0892-
1997(05)80125-0. 
6 Melda Kunduk o.fl., „The Effects of the Menstrual Cycle on Vibratory Characteristics of the Vocal Folds 
Investigated With High-Speed Digital Imaging“, Journal of Voice 31, tbl. 2 (1. mars 2017): 182–87, 
https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2016.08.001. 
7 S. R. Newman o.fl., „Preliminary Report on Hormone Receptors in the Human Vocal Fold“, Journal of 
Voice: Official Journal of the Voice Foundation 14, tbl. 1 (mars 2000): 72–81; Jan W. Brunings o.fl., „The 
Expression of Estrogen and Progesterone Receptors in the Human Larynx“, Journal of Voice 27, tbl. 3 (1. maí 
2013): 376–80, https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2013.01.011; Abitbol, Abitbol, og Abitbol, „Sex Hormones 
and the Female Voice“. 
8 Abitbol, Abitbol, og Abitbol, „Sex Hormones and the Female Voice“. 
9 Abitbol, Abitbol, og Abitbol. 
10 Abitbol, Abitbol, og Abitbol; Anoop Raj o.fl., „A Study of Voice Changes in Various Phases of Menstrual 
Cycle and in Postmenopausal Women“, Journal of Voice: Official Journal of the Voice Foundation 24, tbl. 3 
(maí 2010): 363–68, https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2008.10.005. 
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Þar sem raddböndin eru næm fyrir bæði prógesteróni og estrógeni má velta fyrir sér 

áhrifum getnaðarvarnarpillunar á þau. Vægar tvífasa getnaðarvarnarpillur valda því að 

styrkur estrógens í blóði verður lægri heldur en vanalega á gulbússtigi. Einnig virðist 

styrkur prógesteróns á belgstigi vera lægri hjá konum sem eru á getnaðarvarnarpillu og 

styrkur hormónanna beggja í blóði verður jafnari yfir tíðahringinn. Testósterón magn í 

blóði er einnig marktækt lægra hjá þeim konum sem taka getnaðarvarnarpillu.11 Lítið er 

vitað um rannsóknir á þessu sviði og aðeins hafa samsettar getnaðarvarnarpillur verið 

rannsakaðar og því ekki vitað hvaða áhrif önnur getnaðarvarnarlyf hafa á röddina. Erfitt 

hefur reynst að gera staðlaðar mælingar til þess að meta röddina og fáar rannsóknir hafa 

verið gerðar á söngkonum. Mögulegt er að söngvarar geti vegið á móti þeim breytingum 

sem verða á raddböndum yfir tíðahringinn með því að aðlaga raddveginn.12  

Markmið þessarar fræðilegu samantektar er að auka innsýn kvenna á áhrifum 

hormónatengdum sveiflum tengdum tíðahringnum á söngröddina. Áhugi á efninu kviknaði 

eftir samræður við söngkonur en vitneskja um málefnið virtist vera talsvert á reiki. Byrjað 

var að leita heimilda sem tengdust áhrifum hormóna á söngrödd kvenna um miðjan 

september 2018. Heimilda var leitað í gagnasöfnunum Pubmed, Science Direct  og 

Google-scholar. Stuðst var við leitarorðin: menstrual cycle, sex hormones, female voice, 

classical singers, menopause.  Leit heimilda var takmörkuð við greinar yngri en 5 ára, 

rannsóknir á áhrifum kvenhormóna á söngröddina og greinar þar sem heildartextinn var 

aðgengilegur. Allar greinarnar voru á ensku. Þar sem fáar rannsóknir fundust í fyrstu þá 

voru leitarskilyrði útvíkkuð. Var þá gerð leit án takmarkana um aldur greina og rannsóknir 

á talröddinni líka teknar með.  

Leitað verður svara við eftirfarandi spurningum: 

1. Hver eru áhrif hormónasveifla tíðahringsins á röddina? 

2. Hver eru áhrif getnaðarvarnarpillunar á röddina? 

3. Hver eru áhrif tíðahvarfa á röddina og söngkonur ? 

Hér á eftir verður farið yfir þau áhrif sem hormónabreytingar tengdar tíðahringnum hafa á 

röddina og einnig verða áhrif getnaðarvarnarpillunar könnuð.  

 
                                                
11 Lã o.fl., „Effects of the Menstrual Cycle and Oral Contraception on Singers’ Pitch Control“. 
12 Jennifer P. Rodney og Robert Thayer Sataloff, „The Effects of Hormonal Contraception on the Voice: 
History of Its Evolution in the Literature“, Journal of Voice: Official Journal of the Voice Foundation 30, tbl. 6 
(nóvember 2016): 726–30, https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2015.08.014. 
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Auk þess verður farið yfir hvaða áhrif tíðahvörf hafa á söngkonur. Í umræðum verður 

leitast eftir því að svara þeim spurningum sem settar voru fram. Að lokum verða ályktanir 

dregnar af niðurstöðum.  

 

Skilgreining hugtaka 
 

Inntónun: Það að syngja hreint.13  

 

Víbrató: Hraðar og örlitlar breytingar á tónhæð í söng sem getur gefið tóninum meiri 

fyllingu.14 

 

Raddgerð: Klassískum söngröddum er skipt upp í raddgerðir eftir raddsviði, lipurð og lit 

raddar. Þrír meginflokkar kvenna eru: 

 1. Sópranar sem hafa efsta raddsviðið.  

2. Mezzósópranar, raddsvið þeirra liggur milli sóprana og alta.  

3. Altröddin, sem hefur lægsta raddsviðið.  

Raddgerðum er síðan skipt enn frekar upp eftir eiginleikum, sérhæfingu söngvara og 

persónuleika. Sem dæmi má nefna Wagnersöngvara eða þá sem sérhæfa sig í söng barokk 

tónlistar.15 

 

 

 

 

 
                                                
13 Cambridge English Dictionary, „Intonation“, sótt 18. desember 2018, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/intonation. 
14 Cambridge English Dictionary Online, „Vibrato“, sótt 18. desember 2018, 
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vibrato. 
15 Frederick Husler og Yvonne Rodd-Marling, Singen: Die physische Natur des Stimmorgans., 13. Auflage 
2009 (Mainz: SCHOTT MUSIC GmbH & Co KG, Mainz, 2006). 
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Áhrif hormónasveifla tíðahringsins á röddina 

Skynjun söngkvenna 
Maree Ryan og Dianna T. Kenny gerðu rannsókn á ungum, áströlskum, klassískt 

menntuðum söngkonum og upplifun þeirra á áhrifum tíðahringsins á röddina. Niðurstöður 

rannsóknarinnar studdu þá kenningu að tíðahringurinn og þau líffræðilegu áhrif sem hann 

hefur á líkamann hefur einnig áhrif á röddina. Þrátt fyrir það þá voru áhrif á þátttakendur 

rannsóknarinnar misjöfn. Þegar dagbækur þeirra voru skoðaðar kom í ljós að einkenni 

hormónasveifla tíðahringsins á konurnar voru mjög mismunandi. Sumar konurnar upplifðu 

nær engin áhrif hormónasveiflanna meðan aðrar upplifðu mild og upp í alvarleg einkenni. 

Þær greindu frá verri gæðum raddar, sérstaklega fyrstu sjö daga tíðahringsins. 

Söngkonurnar gátu sjálfar greint af upptökum á hvaða tímabili tíðahringsins þær voru. 

Hinsvegar gátu söngkennarar þeirra ekki heyrt mun á röddinni á mismunandi dögum 

tíðahringsins. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að röddin var lægri á 24. degi tíðahrings til 4. 

dags í næsta tíðahring heldur en frá 5. til 23. dags tíðahringsins. Marktækur munur var á 

raddþreytu milli tímabila, með meiri raddþreytu á dögum 24 til 4 í tíðahringnum. Einnig 

var örlítill marktækur munur á áreynslu við söng. Raddgæði voru betri í miðjum 

tíðahringnum, vanalega á 14. degi. Rannsakendur komust einnig að því að þau versnuðu 

þegar þátttakendur mátu skap sitt ekki gott. Niðurstöður leiddu líka í ljós að söngvarar eru 

næmari og gagnrýnni á sig sjálfa heldur en þjálfaðir hlustendur og söngkennarar.16  

Kerfisbundin samantekt Gunjawate, Aithal, Ravi og Venkatesh á áhrifum 

tíðahringsins á söngröddina tók meðal annars saman rannsóknir sem studdust við sjálfsmat. 

Þar kom fram að þátttakendur í rannsókn á áhrifum fyrirtíðaspennu á söngkonur, fannst 

erfiðast að syngja háa tóna fyrir tíðir. Önnur áhrif fyrirtíðaspennu á röddina var minnkaður 

sveigjanleiki raddar, erfiðleikar með inntónun, styrkur raddar var minni, loftkennd rödd 

eða rám rödd. Söngvurum fannst líka erfiðara að blanda raddsviðum saman.17   

                                                
16 Ryan og Kenny, „Perceived Effects of the Menstrual Cycle on Young Female Singers in the Western 
Classical Tradition“. 
17 Gunjawate o.fl., „The Effect of Menstrual Cycle on Singing Voice“. 
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Líffræðilegar breytingar 
Abitbol og félagar skoðuðu raddbönd 38 söngkvenna í barkakýlisspeglun milli tíða. 

Raddböndin voru eðlileg og í snúningssjá af barkakýlinu (e. laryngostroboscopy) mátti sjá 

að þau voru samhverf. Sveifluhreyfingar voru reglubundnar og lokun raddbanda var 

fullnægjandi. Sveifluvídd var einnig eðlileg og það sama átti við um bylgjur í slímhimnu 

raddbandanna. Rétt fyrir tíðir sýndi barkakýlisspeglun hins vegar vægan bjúg og roða á 

raddböndum. Rannsókn með snúningsjá af barkakýlinu sýndi það sama og hún gerði á 

milli tíða en sveifluvídd raddbandanna og bylgjur í slímhimnu raddbandanna voru 

stækkaðar. Þetta staðfestir minnkaða spennu í raddbandavöðva fyrir tíðir. Einnig kom fram 

að vöðvaslappleiki í barkakýli yfir mismunandi tímabil í tíðahringnum var marktækt 

algengari meðal söngvara (80%) heldur en annarra (15%).18  Þessar niðurstöður samræmast 

niðurstöðum Gunjawate og fleiri sem skoðuðu líka rannsóknir sem gerðar voru með 

barkakýlisraflínuriti (e. electroglottograph, EGG). Þær sýndu að það var minnkuð spenna í 

innri barkakýlisvöðva rétt fyrir tíðir miðað við tímabilið milli tíða hjá söngkonum en var 

ekki eins algengt hjá samanburðarhópi. Til að yfirvinna þennan vöðvaslappleika þurfa 

söngvarar að erfiða meira og gæti það leitt til raddvandamála.19 Í holsjármyndatöku sem 

Abibtol og fleiri gerðu fyrir tíðir kom í ljós þrenging á raddböndum, raddbandabjúgur, 

háræðahnútar á raddböndum og að bylgjubreidd slímhimnunnar var minnkuð20. Ekki var 

tekið fram hvort rannsóknirnar væru tvíblindar.21  

Kunduk, Vansant, Ikuma og McWhorter komust að því að hormónasveiflur tengdar 

tíðahringnum höfðu ekki áhrif á sveiflu raddbanda en í rannsókninni voru ungar konur sem 

ekki áttu við nein raddvandamál að stríða og voru ekki söngkonur. Rannsóknin beindist 

jafnframt ekki að áhrifum fyrirtíðaraddheilkennis.22  

 

 

 

 

                                                
18 Abitbol, Abitbol, og Abitbol, „Sex Hormones and the Female Voice“. 
19 Gunjawate o.fl., „The Effect of Menstrual Cycle on Singing Voice“. 
20 Abitbol, Abitbol, og Abitbol, „Sex Hormones and the Female Voice“. 
21 Gunjawate o.fl., „The Effect of Menstrual Cycle on Singing Voice“. 
22 Kunduk o.fl., „The Effects of the Menstrual Cycle on Vibratory Characteristics of the Vocal Folds 
Investigated With High-Speed Digital Imaging“. 
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Í rannsókn sem gerð var á 17 konum á barneignaraldri í þeim tilgangi að skoða 

líffæralega og starfræna virkni raddbandanna á mismunandi tímabilum í tíðahringnum kom 

í ljós að breytingar urðu á raddböndum. Ekki urðu þó breytingar á hljóðgreiningum en 

blindaðir rannsakendur voru líklegri til að greina auknar æðaþrengingar á raddböndum 

fyrir tíðir eða á dögum sem prógesterón var hátt í blóði.23  

 

Tengsl hljóðskynjunar og líffræðilegra breytinga 
Í rannsókn sem gerð var á 16 ómenntuðum söngkonum sem ekki tóku getnaðarvarnarlyf 

kom í ljós að ekki var tölfræðilega marktækur munur milli tímabila í tíðahringum þegar 

breytur sem mældar voru með upptökutækjum voru skoðaðar. Þó kom í ljós tölfræðilega 

marktækur munur milli tímabila í tíðahringnum þegar skynjun þátttakendanna með 

svokölluðum GRBAS mælikvarða (flokkun, grófleiki, loftkennd rödd, þreyta, ofreynsla) 

var skoðuð. Þegar magn estrógens og prógesteróns var hæst í blóðinu, í kringum miðjan 

tíðahringinn, mældist skynjun þátttakenda á raddgæði mest. Hinsvegar versnuðu þau þegar 

magn estrógens og prógesteróns í blóði fór minnkandi og mældust marktækt verst á 

tímabilinu fyrir tíðir. Rannsakendum tókst samt ekki að staðfesta tilgátu sína um að magn 

hormóna í blóði og að vefjafræðilegar breytingar á raddböndum hefðu áhrif á þykkt 

raddbanda, sveigjanleika og spennu þeirra. Þeir gátu heldur ekki staðfest breytingar á 

hljóði milli tímabila í tíðahringnum né staðfest að konur töluðu í hærri tíðni rétt fyrir 

egglos.24  

Niðurstöður Arruda og fleiri styðja við þessar niðurstöður en þar kom fram 

óstöðugleiki í röddinni á mismunandi tímabilum tíðahringsins. Konurnar, sem ekki voru 

menntaðar söngkonur, voru skoðaðar seint á eggbússtigi eða á ellefta til þrettánda degi 

tíðahringsins, þegar magn estrógens í blóði hækkar. Þær voru síðan aftur skoðaðar seint á 

gulbússtigi, í kringum 24. til 27. dag tíðahrings, þegar magn estrógens í blóði var sem 

lægst. Marktækur munur var á raddfrávikum á gulbússtigi, þegar estrógen var lágt miðað 

við eggbússtig, þegar estrógen var hátt í blóði.  

 
                                                
23 Hagit Shoffel-Havakuk o.fl., „Menstrual Cycle, Vocal Performance, and Laryngeal Vascular Appearance: An 
Observational Study on 17 Subjects“, Journal of Voice: Official Journal of the Voice Foundation 32, tbl. 2 
(mars 2018): 226–33, https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2017.05.001. 
24 Öner Çelik o.fl., „Voice and Speech Changes in Various Phases of Menstrual Cycle“, Journal of Voice 27, 
tbl. 5 (1. september 2013): 622–26, https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2013.02.006. 
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Heyrnar- og skyngreining á raddupptökum leiddi einnig í ljós að röddin var marktækt 

óstöðugri og spenntari á þessum seinni fasa tíðahringsins. Ekki var þó marktækur munur á 

hljóðeðlisfræðilegum breytum (e. acoustic parameters) milli stiganna tveggja.25  

Anoop Raj og fleiri komust einnig að svipuðum niðurstöðum þegar þeir skoðuðu 

bæði breytingar á rödd kvenna yfir tíðahringinn og raddbreytingar hjá konum sem gengið 

höfðu í gegnum tíðahvörf. Þessar konur voru ekki menntaðar söngkonur. Rannsakendur 

skiptu tíðahringnum upp í fimm stig: 

 

1. Tíðir (dagar 1 til 5) 

2. Belgstig (dagar 6 til 12)  

3. Egglos (dagar 13 til 15) 

4. Gulbússtig (dagar 16 til 23) 

5. Fyrirtíðir (dagar 24 til 28) 

 

Raddgæði virtust vera best á egglostímabilinu, þar sem styrkur estrógens í blóði er hæstur. 

Hinsvegar voru vísbendingar um að gæði raddar væru verst fyrir tíðir en þá er styrkur 

estrógens í blóði sem lægstur en styrkur prógesteróns eykst. Ekki var þó mikill munur á 

milli tímabila og niðurstöður voru ekki tölfræðilega marktækar.26  

 

                                                
25 Polyanna Arruda o.fl., „Vocal Acoustic and Auditory-Perceptual Characteristics During Fluctuations in 
Estradiol Levels During the Menstrual Cycle: A Longitudinal Study“, Journal of Voice 0, tbl. 0 (7. mars 2018), 
https://doi.org/10.1016/j.jvoice.2018.01.024. 
26 Raj o.fl., „A Study of Voice Changes in Various Phases of Menstrual Cycle and in Postmenopausal 
Women“. 
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Áhrif getnaðarvarnarpillunnar á röddina 

Kerfisbundið yfirlit Jennifer P. Rodney og Robert Thayer Sataloff á áhrifum 

getnaðarvarnarpillunar á röddina leiddi í ljós að flestar rannsóknir hafa sýnt fram á að hún 

hafi ekki neikvæð áhrif á röddina. Þess í stað hafa þær frekar sýnt fram á að 

getnaðarvarnarpillur sem notaðar eru í dag eru líklegri til að stuðla að stöðugleika 

söngraddarinnar með því að draga úr áhrifum hormónasveifla tíðahringsins.27  

Arruda og fleiri komust að því í rannsókn sinni að notkun á samsettri 

getnaðarvarnarpillu tengdist stöðugleika í raddgæðum yfir tíðahringinn. Ekki voru 

marktækar breytingar á hljóðskynjunarmati (e. auditory-perceptual evaluation) þeirra sem 

tóku getnaðarvarnarpilluna miðað við hinar. Ekki voru heldur marktækar breytingar á 

röddinni þegar hljóðgreining var notuð. Þegar rannsakendur gerðu samanburð á þeim 

konum sem voru á getnaðarvarnarpillunni og án hennar kom í ljós að rödd þeirra kvenna 

sem ekki voru á pillunni var hrjúfari á eggbústímabilinu og á gulbústímabilinu var rödd 

þeirra óstöðugri, spenntari og hrjúfari heldur en rödd þeirra söngkvenna sem voru á 

getnaðarvarnarpillunni.28  

Aftur á móti komust Kunduk og fleiri sem rannsökuðu áhrif tíðahringsins á titring 

raddbanda með háhraða myndavél að því að hormónasveiflur tíðahringsins höfði ekki áhrif 

á hæfni raddbanda til að titra. Drógu þau því þá ályktun að getnaðarvarnarpillan dragi ekki 

úr áhrifum hormónasveifla á röddina. Ekki var tekið fram hvort þessar konur væru 

söngkonur.29 

Í rannsókn áðurnefndra Ryan og Kenny kom fram að þær söngkonur sem voru á 

getnaðarvarnarpillunni mátu raddgæði sín betri en þær konur sem ekki voru á henni. Skap 

hafði samkvæmt rannsókninni sterkari áhrif á röddina heldur en getnaðarvarnarpillan. Því 

betur sem þær mátu skap sitt því betur mátu þær söng sinn hvort sem þær voru á pillunni 

eða ekki. Hinsvegar mátu þær konur sem voru á getnaðarvarnarpillunni skap sitt betra 

heldur en hinar.30  

                                                
27 Rodney og Sataloff, „The Effects of Hormonal Contraception on the Voice“. 
28 Arruda o.fl., „Vocal Acoustic and Auditory-Perceptual Characteristics During Fluctuations in Estradiol 
Levels During the Menstrual Cycle“. 
29 Kunduk o.fl., „The Effects of the Menstrual Cycle on Vibratory Characteristics of the Vocal Folds 
Investigated With High-Speed Digital Imaging“. 
30 Ryan og Kenny, „Perceived Effects of the Menstrual Cycle on Young Female Singers in the Western 
Classical Tradition“. 



 

 

 

15 

 

Í samanburðarrannsókn Filipa M.B. Lã og fleiri sem gerð var á áhrifum 

tíðahringsins á söngkonur og notkun getnaðarvarnarpillunnar á röddina kom í ljós meiri 

óstöðugleiki í inntónun hjá þeim konum sem tóku getnaðarvarnarpilluna. Hraði 

„víbratósins“ var einnig hægari en lengd þess var sú sama. Aðrar rannsóknir hafa hvorki 

skoðað hraða né lengd „víbratósins“. Rannsóknin leiddi einnig í ljós að breytingar á styrk 

kynhormóna í blóði hafði ekki marktæk áhrif á stöðugleika tónhæðar og inntónun milli 

tímabila í tíðahringnum hjá þeim söngkonum sem fengu lyfleysu í stað 

getnaðarvarnarpillunnar. Jafnframt kom í ljós að getnaðarvarnarpillan stuðlaði ekki að 

bættri inntónun heldur sýndu niðurstöður marktækan mun á inntónun milli tímabila í 

tíðahringnum. Hraði víbratósins var hægari og tónhæðin lægri á tóninum tvístrikuðu f 

heldur en hjá þeim konum sem tóku inn lyfleysu, þessi munur fannst þó ekki þegar 

söngkonurnar sungu tóninn tvístrikað h.31  

 

                                                
31 Lã o.fl., „Effects of the Menstrual Cycle and Oral Contraception on Singers’ Pitch Control“. 
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Áhrif tíðahvarfa á söngkonur 

Í áðurnefndri rannsókn Raj og fleiri kom í ljós að eftir tíðahvörf þykknuðu raddbönd 

kvenna vegna vöntunar á estrógeni og aukningar á magni testósteróns í blóði. Það leiddi til 

þess að röddin varð dýpri og óstöðugri sem og raddstyrkur. Tölfræðilega marktækur munur 

fannst milli raddgæða kvenna sem höfðu gengið í gegnum tíðahvörf og þeirra sem voru á 

barneignaraldri.32  

Martha Elliott kannaði upplifun söngkvenna sem höfðu gengið í gegnum tíðahvörf. 

Könnunin náði til 130 kvenna, klassískt menntaðra söngvara, djasssöngvara og 

söngleikjasöngvara. Konurnar svöruðu spurningum sem náðu meðal annars yfir aldur, 

raddgerð, heilsufarssögu tengda tíðahvörfum og um raddbreytingar fyrir og eftir tíðahvörf. 

Af þessum konum voru 72% atvinnusöngvarar og 62% þeirra voru klassískt menntaðar. 

Fimm árum fyrir tíðahvörf upplifði um helmingur kvennanna stundum erfiðleika með efra 

raddsvið, litbrigði, kraft, sveigjanleika og víbrató en 15 til 20% kvennanna upplifðu þetta 

oft. Þessi einkenni voru enn til staðar 5 árum eftir tíðahvörf hjá 70 til 80% kvennanna  og 

20 til 30% þeirra upplifðu þau oft. Viðvarandi breytingar á efra raddsviðinu kom fram hjá 

10 til 15% kvennanna. Þær upplifðu minni lipurð, höfðu minna úthald og gæði raddar var 

ekki eins góð á efra raddsviði. Háir sópranar upplifðu mestu erfiðleikana með háu tónana 

og lipurð en um þriðjungur kvennanna upplifðu breytingarnar á mið og neðra raddsviði. 

Auk þess upplifðu þær að röddin væri þurr og hásari. Lægri mezzósópranar upplifðu meiri 

erfiðleika með lægra raddsvið. Allar raddgerðir upplifðu þó breytingar á efra raddsviði 

hvað varðar úthald, kraft og liðleika en 15% kvenna upplifðu breytingar á báðum 

raddsviðum. Söngkonurnar upplifðu einnig erfiðleika með öndunarstjórnun, spennu í tungu 

og þurrk. Þær þurftu lengri tíma til upphitunar en áður og sumar konurnar upplifðu að þær 

þyrftu að æfa sig meira en þær gerðu og vera iðnari við að syngja til að halda sér í 

söngformi. Mismunandi var hvernig þær upplifðu gæði raddar. Sumum fannst röddin vanta 

dýpt og fyllingu, öðrum fannst erfiðara að stjórna neðra raddsviði og enn öðrum fannst 

neðra sviðið fá meiri fyllingu en áður. Þessi einkenni komu fram þremur árum áður en þær 

fóru í gegnum tíðahvörf hjá 27% kvennanna. Þessar breytingar náðu yfir meira en fimm ár 

hjá helming þeirra kvenna sem fundu fyrir raddbreytingum.  

 
                                                
32 Raj o.fl., „A Study of Voice Changes in Various Phases of Menstrual Cycle and in Postmenopausal 
Women“. 
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Helmingur svarenda upplifðu breytingar á röddinni innan við ári eftir síðustu tíðir sem 

bendir til þess að samband sé á milli hormónabreytinga og raddbreytinga. Önnur einkenni 

tíðahvarfa sem konurnar fundu fyrir voru hitaköst, nætursviti, leggangaþurrkur, minnkuð 

kynhvöt og bakflæði. Um helmingur þeirra kvenna sem upplifðu breytingar á lipurð á efra 

raddsviði upplifðu einnig leggangaþurrk og minnkaða kynhvöt. Þær konur sem fundu fyrir 

vandamálum á efra raddsviði, lipurð og sveigjanleika raddar sem og úthaldi upplifðu frekar 

leggangaþurrk, minnkaða kynhvöt og bakflæði. Stór meirihluti kvennanna (70%) þurftu að 

aðlaga söngtæknina að nýjum aðstæðum og fóru að vinna meira með að þjálfa líkamann og 

kjarnavöðva hans. Þær nýttu sér til dæmis jóga og aðrar æfingar til að bæta líkamsstöðu, 

styrkja líkamann og bæta öndun. Sumar konur þurftu að aðlaga sérhljóðamyndun og 

staðsetningu til þess að tóninn fengi betri fókus. Söngkonurnar mæltu til dæmis einnig með 

röraæfingum Ingo Titze, þar sem sungið er í gegnum rör, sem stuðlar að bættri stöðu 

barkakýlis. Þegar andleg líðan kvennanna var skoðuð kom í ljós að þær upplifðu sorg, ótta, 

pirring og missi vegna þessara breytinga á röddinni. Meira en helmingur kvennanna fannst 

þær ekki vera sömu söngkonurnar og áður og meirihluti þeirra upplifðu breytta sjálfsmynd. 

Söngkonur sem höfðu tekið lyf eða hormón við tíðahvörfum töldu þau hjálpa sér við að 

viðhalda röddinni en samt sem áður voru aðeins tæplega helmingur þeirra söngvara sem 

enn voru að koma fram ekki að taka nein lyf við tíðahvörfum.33 

 

                                                
33 Martha Elliott, „Singing Through Menopause: Reactions and Responses-Survey Results“, Journal of Singing 
73, tbl. 3 (1. janúar 2017): 269. 
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Umræður 

Hver eru áhrif hormónasveifla tíðahringsins á röddina? 
Rannsóknir hafa leitt í ljós að áhrif hormóna á röddina eru töluverð og hormónasveiflur 

tíðahringsins virðast hafa áhrif á kvenröddina þó einkenni komi fram í mismiklu mæli. 

Vöðvaslappleiki raddbandavöðva virðist vera allt að fimm sinnum algengari meðal 

menntaðra söngkvenna heldur en annarra kvenna. Þetta kom meðal annars fram þegar 

raddböndin voru skoðuð rétt fyrir tíðir. Þá var sveifluvídd raddbanda og bylgjur í 

slímhimnu raddbanda stækkaðar sem gefur til kynna minnkaða spennu í raddbandavöðva.34 

Athyglisvert væri að skoða nánar hvers vegna minnkuð spenna í raddbandavöðva er 

algengari meðal söngkvenna heldur en annarra og hvort það gæti verið vegna þess að 

söngvarar láta reyna á þolmörk raddbanda oftar heldur en aðrir. Aðrar breytingar sem sjá 

má á raddböndum þegar styrkur prógesteróns er hátt í blóði líkt og rétt fyrir tíðir eru 

þrengingar, bjúgur, roði, háræðahnútar og minnkuð bylgjulengd slímhimnu við 

raddböndin.35 Ekki voru þó allir sammála um að vefjafræðilegar breytingar yrðu á 

raddböndum á mismunandi tímabilum tíðahringsins en þessar rannsóknir voru ekki gerðar 

á söngkonum.36 Því er erfitt að alhæfa um að hormónatengdar sveiflur tíðahringsins hafi 

ekki áhrif á söngröddina. Söngkonur gætu einnig frekar fundið fyrir áhrifum 

hormónasveifla heldur en aðrar konur þar sem söngur er krefjandi fyrir röddina líkt og 

fram hefur komið.  

 Upplifun kvenna af áhrifum tengdum tíðahringnum á röddina virðist vera mjög 

mismunandi, allt frá engum einkennum og upp í alvarleg einkenni. Fyrstu sjö dagar 

tíðahringsins virðast vera verstir þegar kemur að raddgæðum. Athyglisvert er að söngkonur 

gátu greint hvar þær væru staddar í tíðahringnum á upptökum af sjálfum sér en það gátu 

söngkennarar þeirra ekki.37  

 

                                                
34 Abitbol, Abitbol, og Abitbol, „Sex Hormones and the Female Voice“; Gunjawate o.fl., „The Effect of 
Menstrual Cycle on Singing Voice“. 
35 Abitbol, Abitbol, og Abitbol, „Sex Hormones and the Female Voice“; Shoffel-Havakuk o.fl., „Menstrual 
Cycle, Vocal Performance, and Laryngeal Vascular Appearance“. 
36 Çelik o.fl., „Voice and Speech Changes in Various Phases of Menstrual Cycle“; Kunduk o.fl., „The Effects of 
the Menstrual Cycle on Vibratory Characteristics of the Vocal Folds Investigated With High-Speed Digital 
Imaging“. 
37 Ryan og Kenny, „Perceived Effects of the Menstrual Cycle on Young Female Singers in the Western 
Classical Tradition“. 
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Það virðist einnig vera að söngkonum finnist erfiðara að syngja háa tóna fyrir tíðir og 

upplifa þær minnkaðan sveigjanleika raddar, erfiðleika með inntónum og raddstyrk. 

Röddin getur orðið loftkenndari og rámari og erfiðara getur verið að blanda raddsviðum 

saman.38  Þar sem söngkonur virðast upplifa og heyra sjálfar þær breytingar sem verða á 

röddinni en ekki aðrir þá er mikilvægt að söngkonur minni sig á þessa staðreynd þegar 

þeim finnst ekki allt vera alveg eins og það á að vera. Flestir munu ekki heyra neinar 

breytingar.  

Raddgæði virðast vera verst þegar magn estrógens í blóði er sem lægst. Marktækur 

munur er á raddfrávikum og röddin óstöðugri og spenntari á gulbússtigi, á seinni hluta 

tíðahrings og rétt fyrir tíðir, þegar estrógenmagn í blóði lágt. Raddgæði virðast hinsvegar 

best á egglostímabilinu (dagar 13 til 15), þegar styrkur estrógens í blóði er hæstur. Samt 

sem áður var munurinn ekki tölfræðilega marktækur.39 Þessar niðurstöður geta verið mjög 

gagnlegar fyrir söngkonur og mikilvægt að gera sér grein fyrir því að þær breytingar sem 

verða á líkama kvenna í gegnum tíðahringinn geta einnig haft áhrif á röddina. Velta má 

fyrir sér hvort þjálfaðar söngkonur geti sjálfar dregið úr hormónatengdum áhrifum á 

röddina með einhverjum leiðum eða hvort þær geri það nú þegar ómeðvitað. Mögulegt er 

að góð söngtækni geti unnið gegn þeim breytingum sem verða á röddinni yfir tíðahringinn.  

 

Hver eru áhrif getnaðarvarnarpillunar á röddina? 
Rannsóknum ber ekki saman um það hvort getnaðarvarnarpillan hafi áhrif á gæði raddar en 

flestir eru þó sammála um að hún hafi ekki neikvæð áhrif á röddina.40 Tvær rannsókir 

tengdu samsettu getnaðarvarnarpilluna við stöðugleika í raddgæðum yfir tíðahrigninn þar 

sem hún dregur úr áhrifum hormónasveifla.41 Rödd kvenna sem ekki eru á 

getnaðarvarnarpillunni virðist einnig vera hrjúfari á eggbústímabilinu og óstöðugri, 

spenntari og hrjúfari á gulbústímabilinu42.  

                                                
38 Gunjawate o.fl., „The Effect of Menstrual Cycle on Singing Voice“. 
39 Arruda o.fl., „Vocal Acoustic and Auditory-Perceptual Characteristics During Fluctuations in Estradiol 
Levels During the Menstrual Cycle“; Raj o.fl., „A Study of Voice Changes in Various Phases of Menstrual 
Cycle and in Postmenopausal Women“; Çelik o.fl., „Voice and Speech Changes in Various Phases of 
Menstrual Cycle“. 
40 Rodney og Sataloff, „The Effects of Hormonal Contraception on the Voice“. 
41 Rodney og Sataloff; Arruda o.fl., „Vocal Acoustic and Auditory-Perceptual Characteristics During 
Fluctuations in Estradiol Levels During the Menstrual Cycle“. 
42 Arruda o.fl., „Vocal Acoustic and Auditory-Perceptual Characteristics During Fluctuations in Estradiol 
Levels During the Menstrual Cycle“. 
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Hinsvegar eru Lã og fleiri ekki sammála því að getnaðarvarnarpillan stuðli að stöðugleika 

raddgæða en meiri óstöðugleiki virðist vera í inntónun hjá þeim konum sem voru á 

pillunni. Samt kom þessi óstöðugleiki ekki fram á öllum tónum sem söngvararnir voru 

látnir syngja.43 Mögulega gæti þarna skipt máli hvaða raddgerðir söngkonurnar eru eða 

aðrir utanaðkomandi þættir haft áhrif. Rannsókn Kunduk og fleiri sker sig frá öðrum 

rannsóknum en þeir eru ekki sammála því að hormónar hafi áhrif á röddina og þar af 

leiðandi ekki getnaðarvarnarpillan heldur.44 Þar sem þessi rannsókn var ekki gerð á 

söngkonum er erfitt að alhæfa út frá henni og mögulega var úrtakið ekki nægilega stórt.  

Söngkonur sem eru á getnaðarvarnarpillu virðast meta raddgæði sín betur heldur en 

þær sem ekki eru á pillunni þó ekki hafi fundist marktækur munur á raddgæðum þeirra  og 

samanburðarhóps.45 Áhugavert er að skoða af hverju niðurstöðurnar eru svo mismunandi 

þó að flestir séu sammála um að getnaðarvarnarpillan hafi ekki skaðleg áhrif á röddina. 

Það er margt sem stuðlar að tónmyndun klassískra söngvara og mögulegt er að 

hormónaáhrif geti verið væg og að það séu fleiri þættir sem vega meira líkt og raddþjálfun 

sem vinnur þá á móti hormónaáhrifum á röddina.  

 

Hver eru áhrif tíðahvarfa á röddina og söngkonur ? 
Þegar söngkonur ganga í gegnum tíðahvörf þurfa þær að aðlaga raddbönd sín og jafnvel 

söngtækni að breyttum aðstæðum.46 Við tíðahvörf minnkar styrkur estrógens í blóði en 

styrkur testósteróns eykst. Það leiðir til þykknunar raddbanda og röddin verður dýpri og 

óstöðugri. Raddgæði kvenna sem hafa gengið í gegnum tíðahvörf virðast einnig vera verri 

heldur en þeirra sem eru á barneignaraldri.47   

 Þegar upplifun söngkvenna af tíðahvörfum eru könnuð kemur margt áhugavert í 

ljós. Fimm árum fyrir tíðahvörf virðist um helmingur kvenna finna fyrir erfiðleikum með 

röddina, eiga erfiðarar með að syngja á efra raddsviðinu, skorta kraft, sveigjanleika, 

litbrigði og „víbrató“.  
                                                
43 Lã o.fl., „Effects of the Menstrual Cycle and Oral Contraception on Singers’ Pitch Control“. 
44 Kunduk o.fl., „The Effects of the Menstrual Cycle on Vibratory Characteristics of the Vocal Folds 
Investigated With High-Speed Digital Imaging“. 
45 Ryan og Kenny, „Perceived Effects of the Menstrual Cycle on Young Female Singers in the Western 
Classical Tradition“; Arruda o.fl., „Vocal Acoustic and Auditory-Perceptual Characteristics During 
Fluctuations in Estradiol Levels During the Menstrual Cycle“. 
46 Elliott, „Singing Through Menopause“. 
47 Raj o.fl., „A Study of Voice Changes in Various Phases of Menstrual Cycle and in Postmenopausal 
Women“. 



 

 

 

21 

 

Háir sópranar finna fyrir mestum erfiðleikum með háa tóna og lipurð og finnst röddin 

verða þurrari á meðan lægri mezzósópran söngkonur finna fyrir mestum breytingum á 

neðra raddsviði. Svo virðist vera að langflestar söngkonur upplifi breytingar á efra 

raddsviði í tengslum við úthald, kraft og liðleika við tíðahvörf. Þær geta einnig átt í 

erfiðleikum með öndun, spennu í tungu og fundið fyrir þurrk í hálsi og munni. 

Söngkonurnar þurftu að æfa sig meira en þær gerðu áður til að halda sér í formi og lengri 

tíma tók að koma röddinni í gang. Ekki fannst þó konum tíðahvörfin hafa vond áhrif á 

röddina heldur fannst þeim röddin fylltari en áður. Athyglisvert er að nær helmingur 

kvenna sem upplifðu breytingar á lipurð á efri raddsviði upplifðu minnkaða kynhvöt og 

leggangaþurrk.48 Þar sem þekkt er að prógesterón veldur rýrnun á slímhúð bæði í barkakýli 

og leggöngum styðja þessar niðurstöður þá ályktun að sterk tengsl séu milli líkamlegra 

einkenna tíðahvarfa svo sem leggangaþurrks og raddbandaþurrks sem getur þá valdið 

breytingum á liðleika raddar og sveigjanleika.49  Áhugavert væri að kanna hvers vegna 

einungis 48% starfandi söngkvenna tóku engin lyf við tíðahvörfum þrátt fyrir að þær 

söngkonur sem voru á lyfjum fannst þau hjálpa sér að viðhalda röddinni.50  

Einnig virðist mikilvægt að fylgjast með andlegri heilsu söngkvenna sem ganga í 

gegnum tíðahvörf.  Meira en helmingur kvennanna upplifðu breytta sjálfsmynd og upplifðu 

sig ekki sömu söngvara og áður. Þær fundu einnig fyrir sorg, hræðslu, pirring og missi 

vegna raddbreytinganna.51  

Til að aðlaga sig að þessum breyttu aðstæðum fannst söngkonunum hjálplegt að styrkja 

kjarnavöðva líkamans en það gerðu meirihluti kvennanna. Þær stunduðum líkamsrækt sem 

hjálpaði þeim að styrkja líkamann og bæta öndun til dæmis með jógaæfingum. Þær nýttu 

sér einnig röratækni Ingo Titze sem stuðlar að bættri stöðu barkakýlis.52 Þetta sýnir 

mikilvægi þess að hlúa vel að líkama sínum. Það að styrkja kjarnavöðvana virðist vera 

mjög gagnlegt, sérstaklega til að stuðla að góðri söngtækni. Mögulega getur það dregið úr 

einkennum tíðahvarfa á röddina og jafnvel viðhaldið raddgæðum.  

                                                
48 Elliott, „Singing Through Menopause“. 
49 Abitbol, Abitbol, og Abitbol, „Sex Hormones and the Female Voice“; Raj o.fl., „A Study of Voice 
Changes in Various Phases of Menstrual Cycle and in Postmenopausal Women“. 
50 Elliott, „Singing Through Menopause“. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
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Lokaorð 

Þegar niðurstöður þessarar ritgerðar eru dregnar saman kemur í ljós mikilvægi þess að 

söngkonur séu meðvitaðar um þær breytingar sem hormónatengdar sveiflur tíðahringsins 

geta haft á röddina. Leiða má líkum að því að einkenni líkt og bjúgur, roði, þrengingar á 

raddböndum og háræðahnútar geti jafnvel leitt til langtíma raddvandamála. Söngtækni 

virðist sífellt þurfa að vera í endurskoðun. Mögulega er hægt að viðhalda raddgæðum með 

því að halda sér í líkamlegu formi og styrkja kjarnvöðva líkamans bæði fyrir og eftir 

tíðahvörf. Getnaðarvarnarpillan virðist einnig stuðla að stöðugleika í raddgæðum og því 

má velta fyrir sér hvort hún sé álitlegur kostur fyrir þær söngkonur sem finna fyrir miklum 

einkennum hormónasveiflna. Athyglisvert væri að fara dýpra ofan í áhrif hormónasveifla 

tíðahringsins og tíðahvarfa á söngkonur þar sem þessi ritgerð snerti rétt yfirborð þessa 

málefnis. Einnig væri fróðlegt að kanna áhrif annarra getnaðarvarnarlyfja heldur en 

pillunnar þar sem það hefur ekki verið rannsakað. Ekki voru allar rannsóknirnar gerðar á 

lærðum söngkonum sem gætu skekkt niðurstöður þessarar samantektar.  

Mögulegt er að konur séu að upplifa þessar breytingar á röddinni án þess að tengja þær 

endilega við tíðahringinn. Áhugavert var að við vinnslu þessarar ritgerðar kom það bæði 

fyrir hjá höfundi og öðrum söngkonum sem í kringum hann voru að þær upplifðu eins og 

ský væri á röddinni eða hún mattari en venjulega og iðulega var hægt að tengja það við 

tíðahringinn. Velta má fyrir sér þar sem niðurstöður sýna að röddin er best við egglos hvort 

það sé ein af leiðum náttúrunnar til að fjölga mannkyninu, líkt og söngur fugla í 

tilhugalífinu.  

Ályktun 

Kvenhormón hafa greinilega áhrif á söngröddina hvort sem er í tíðahringnum, við töku 

getnaðarvarnarpillu og við tíðahvörf. Mikilvægt er að söngkonur séu meðvitaðar um þessi 

áhrif til að geta brugðist við þeim með ýmsum hætti.  
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