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Aparatul vocal uman este un sistem de 
tuburi în serie. Pauzele respiratorii și sforăitul 
care apar în sindromul de apnee în somn 
de tip obstructiv (SASO) induce modificări 
structurale și funcționale la acest nivel. Efectul 
tratamentului cu presiune pozitivă continuă 
(CPAP) asupra caracterisicilor acustice ale vocii 
la pacienții cu SASO încă se studiază. Analiza 
vocii se exprimă prin formanți, care sunt vârfuri 
de frecvență ale spectrului acustic. 

Am studiat la un grup de 21 de barbați și 20 
de femei cu SASO sever 3 formanți considerați 
cruciali în generarea vocalelor: F0 (frecvența 
fundamentala), F1 (generat în faringe) și F2 
(cu originea în cavitatea bucală). Analiza s-a 
efectuat cu programul Praat , pentru vocalele 
«a» și «e» înainte și după 4 săptamâni de 
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tratament cu CPAP. Toți parametrii au avut 
valori mai scăzute comparativ cu valorile citate 
în literatură ca normale pentru populația 
europeană adultă, atât la femei, cât și la 
bărbați. Cea mai semnificativă modificare 
a fost pentru componenta F0 a vocalei «a» 
la femei, care a fost 178,15 ± 29 Hz față de 
192,00 Hz, citată ca normală. A existat o 
ușoară creștere a valorilor formanților după 
4 săptamâni de CPAP, deși nesemnificativă 
(ex. 185,2 față de 178,15 pentru F0a la femei, 
p>0,5). 

Concluzie: Pacienții cu SASO sever tind să 
aibă valori mai scăzute ale frecvenței vocii 
decât populația generală și folosirea CPAP 
tinde să îmbunățătească acest aspect.
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Human vocal tract is a series of pipes. 
Repeated breathing pauses during sleep 
and snoring occurring in obstructive sleep 
apnea syndrome (OSAS) induces structural 
and functional changes in the vocal tract. The 
effect of treatment by continuous positive 
airway pressure (CPAP) on acoustic features 
of voice in OSAS is still under research. Voice 
analysis is expressed in terms of formants, 
which are the result of energy peaks in a zone 
of the acoustic spectrum.

In 21 men and in 20 women with severe 
OSAS we have studied 3 formants considered 
to be crucial in the generation of vowels: F0 
(fundamental frequency), F1 (generated by 
the pharynx) and F2 (originated in the oral 
cavity). The analysis was performed using the 
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Praat voice analysis system, while pronouncing 
sustained vocals „a” and „e” and after 4 weeks 
of CPAP therapy.

All the formants showed lower values 
compared to those quoted in the literature 
as normal for adult European population for 
both females and man, most significantly 
in F0 for the vowel „a” in women, which was 
178,15 ± 29 Hz compared to 192,00 Hz quoted 
as normative. There was slight increase in all 
formants after 4 weeks of CPAP use, although 
non-significantly ( eg. 185,2 vs 178,15 for F0a 
in women , p >0.5). 

 Patients with untreated OSAS tend to have 
lower frequencies of their voices than general 
population and the use of CPAP tends to 
improve this phoniatric aspect.




