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RESUMO 

 

Objetivo: esse estudo tem o objetivo de analisar comparativamente a concentração 

de ácido hialurônico em pregas vocais de ratas fêmeas, idosas e jovens, e em ratos 

machos jovens. Método: foram utilizadas pregas vocais de 13 ratas e 10 ratos, 

divididos em 3 grupos: 5 ratas fêmeas idosas, 8 ratas fêmeas jovens e 10 ratos 

machos jovens. A concentração tecidual do ácido hialurônico foi determinada por 

fluorescência. Resultado: foram encontradas as seguintes concentrações de ácido 

hialurônico em pregas vocais de acordo com os grupos: 581,67 ng/mg em ratas 

idosas, 1275,64 ng/mg em ratas jovens e 999,39 ng/mg em ratos machos jovens. A 

análise estatística mostrou diferença entre o grupo de ratas idosas e os grupos ratas 

jovens e ratos jovens. Conclusão: a prega vocal das ratas idosas possui uma 

concentração de ácido hialurônico menor que a concentração da prega vocal das 

ratas e dos ratos jovens. 



 

1. INTRODUÇÃO 
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A fisiologia da produção do som pelas pregas vocais mantém 

íntima relação com as características da lâmina própria (LP) da prega vocal e, desde 

os primeiros estudos histológicos da prega vocal, essa região tem despertado a 

atenção dos laringologistas em todo mundo. Hirano (1975) foi quem primeiro 

descreveu a estrutura trilaminar da LP e correlacionou esses achados com a 

vibração das pregas vocais, introduzindo a teoria do corpo-cobertura da fonação. 

 

Segundo essa teoria, a cobertura da prega vocal (PV), constituída 

pelo epitélio e pela camada superficial (CS) da lâmina própria, vibraria sobre os 

tecidos mais profundos da LP formando a onda mucosa da prega vocal. Hirano 

mostrou que a CS é constituída por um tecido frouxo com poucas fibras colágenas e 

elásticas e, por isso, pode ser facilmente deslocada durante a fonação. Também 

mostrou que a camada intermediária (CI) da prega vocal é primariamente composta 

por fibras elásticas e que a camada profunda (CP) é mais densa, sendo formada 

principalmente por fibras colágenas. Essas duas camadas seriam responsáveis pela 

formação do ligamento vocal. Desse modo, a estrutura da prega vocal formaria três 

compartimentos fisiologicamente distintos: a cobertura da prega vocal, o corpo - 

formado pelo músculo vocal - e a camada de transição, constituída pelas CI e CP da 

lâmina própria.  

 

Hirano (1981) também demonstrou que a PV apresenta em suas 

porções anterior e posterior duas estruturas arredondadas, as quais ele nomeou de 

mácula flava anterior e posterior. Posteriormente, Sato & Hirano (1995a) mostraram 

que as máculas flavas também eram compostas por fibras colágenas, por 

fibroblastos e outras substâncias extracelulares e desempenhariam importante papel 
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no crescimento e desenvolvimento da PV, sendo responsáveis pela formação dos 

componentes da matriz extracelular. 

 

Embora muito se fale da importância das proteínas fibrosas – 

colágeno e elastina – da matriz extracelular (MEC) da prega vocal, são as proteínas 

intersticiais – os proteoglicanos e os glicosaminoglicanos – que possuem a função 

de preenchimento e que conferem viscosidade à MEC. Vários são os 

glicosaminoglicanos (GAG) existentes, sendo os principais o condroitin sulfato, o 

dermatan sulfato, o queratan sulfato, o heparan sulfato e o ácido hialurônico 

(Ruoslahti, 1988).  

 

O ácido hialurônico (AH), o único GAG não sulfatado, possui alta 

densidade de cargas negativas em sua estrutura. Isso o torna altamente hidrofílico e 

o faz ser o grande responsável pela viscosidade, fluidez e capacidade de 

preenchimento tecidual (Laurent et al, 1995).   

 

Pawlak et al (1996) foram uns dos primeiros autores a descrever 

proteoglicanos na PV humana e tentaram correlacioná-los às suas funções 

biológicas. Gray et al (1999) e Chan et al (2001) quantificaram o AH em PV humanas 

e observaram que os mecanismos biomecânicos envolvidos na produção da voz 

estão intimamente relacionados à quantidade de tecido vibrátil e à liberdade de 

movimentos em todas as direções por parte da PV. Variando-se a espessura da LP 

por meio de um maior ou menor estiramento da PV, a freqüência da voz irá se 

modificar atendendo às exigências do discurso e, por isso, pode-se dizer que o fino 
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controle motor da fonação depende de um equilíbrio de forças entre a musculatura 

intrínseca da laringe e a tensão tecidual proporcionada pelos GAGs. 

 

Diferenças nas características da MEC de pregas vocais 

humanas, com relação ao gênero, têm sido descritas e foram Hammond et al (1997) 

quem primeiro observaram que a LP de homens possuía mais AH que a de 

mulheres. Posteriormente, Butler et al (2001) demonstraram que as mulheres 

possuíam menos AH somente na camada superficial da LP e que, nas regiões mais 

profundas, a quantidade de AH ultrapassava a dos homens. Esses dois autores 

utilizaram um método indireto de mensuração do AH e compararam a coloração 

histoquímica do tecido pré e pós digestão com hialuronidase.   

 

Mais recentemente, Lebl et al (2007) também compararam a 

concentração do AH em relação ao gênero. Utilizando um método direto de 

quantificação do AH (Martins et al, 2003), esse estudo diferiu dos anteriores e 

demonstrou que a LP de mulheres possui mais AH que a de homens.  

 

Além das condições relacionadas ao gênero, o envelhecimento 

também pode alterar a MEC e levar à perda de tecido ou a restrições na liberdade 

de movimentos da cobertura da prega vocal e, com isso, comprometer a qualidade 

da fonação. Proeminência do processo vocal da aritenóide, fenda fusiforme e 

arqueamento da prega vocal, são achados laríngeos característicos da presbilaringe 

e que já foram descritos por vários autores (Honjo I & Isshiki N, 1980; Mueller et 

al,1984; Pontes et al, 2005).  
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Alterações da MEC relacionadas ao envelhecimento também já 

foram descritas. Hirano et al (1989) estudaram 88 laringes com até 69 anos de idade 

e 64 laringes com idade entre 70 e 104 anos. Os autores utilizaram uma escala 

visual para a comparação entre os grupos e observaram que, com o 

envelhecimento, a LP torna-se mais espessa nas mulheres. Já nos homens, o 

envelhecimento levou ao encurtamento da PV, à diminuição da espessura da CI da 

LP com atrofia das fibras elásticas e também ao espessamento da CP da LP com 

aumento da densidade das fibras colágenas.    

 

Também Sato & Hirano (1995b) estudaram a LP de indivíduos 

idosos e observaram decréscimo no número e nas atividades dos fibroblastos das 

máculas flavas. Ishii et al (1996), por meio de microscopia eletrônica, observaram 

que as fibras elásticas de pacientes idosos dispunham-se de forma desordenada, 

apresentavam curvaturas irregulares e tinham uma superfície rugosa.  

 

Estudando o efeito do envelhecimento na quantidade de AH em 

LP humana, Butler et al (2001) utilizaram um método indireto de quantificação e não 

encontraram diferença significativa entre os jovens e idosos. 

 

Podemos, então, observar que diferenças na concentração de AH 

na LP em relação ao gênero têm sido descritas por diferentes autores, utilizando 

diferentes métodos de dosagem. No entanto, o efeito do envelhecimento na 

quantidade de AH da prega vocal ainda permanece incerto e carece de estudos 

metodologicamente mais específicos, que mostrem se de fato ocorre a diminuição 

na concentração do AH na MEC dos pacientes com presbilaringe. 
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Desse modo, propusemos um estudo que dosa diretamente o AH 

em pregas vocais e tem o objetivo de analisar comparativamente a concentração de 

ácido hialurônico em pregas vocais de ratas fêmeas, idosas e jovens, e em ratos 

machos jovens. 



 
 

 

2. MÉTODO 
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O projeto de pesquisa foi analisado e aprovado pelo Comitê de 

Ética em Pesquisa (CEP:1092/09 – Apêndice 1) da Universidade Federal de São 

Paulo (UNIFESP). Será um estudo analítico transversal desenvolvido pelo 

Departamento de Otorrinolaringologia e Cirurgia de Cabeça e Pescoço com a 

colaboração da Disciplina de Farmacologia do Departamento de Farmacologia e da 

Disciplina de Biologia Molecular do Departamento de Bioquímica da UNIFESP. 

 

As laringes utilizadas no estudo serão aproveitadas de ratos que 

fazem parte do projeto de pesquisa, já aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa 

da UNIFESP, da pós-graduanda Fernanda Monteiro Coelho (CEP:0065/09), 

orientada pela Profa Dra Guiomar Silva Lopes, do Departamento de Farmacologia. O 

referido projeto estuda o efeito do envelhecimento nas células pancreáticas e será 

realizado o aproveitamento das laringes dos ratos sacrificados.  

 

Foram utilizadas pregas vocais de 15 ratas e 11 ratos (sp-wistar)  

com cerca de 250 gramas. Os animais foram criados no biotério do Instituto de 

Farmacologia e Biologia Molecular (INFAR) da UNIFESP. Ficaram confinados em 

gaiolas plásticas com grade de metal e mantidos com alimentação e água ad libitum 

em ambiente com temperatura e luminosidade controlados. Foram incluídos ratos 

machos jovens e ratas fêmeas, jovens e velhas, da linhagem Wistar, não grávidas e 

não puérperas, sem uso prévio de quaisquer tipos medicações. 
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As PV coletadas foram divididas em três grupos – ratos machos 

jovens, ratas fêmeas jovens e ratas fêmeas velhas. A quantificação do AH foi 

realizada no laboratório da Disciplina de Biologia Molecular da UNIFESP. 

 

Os ratos foram sacrificados por meio de decapitação e a laringe 

foi retirada cerca de 2 minutos após o sacrifício. Observou-se como limite inferior a 

região do segundo ou terceiro anel traqueal e, como limite superior, a região do osso 

hióideo (Figura 1). Após ser retirada a peça foi colocada em um tubo eppendorf e 

conservada em acetona.  

 

 

Figura 1 – Vista cranial da laringe do rato. (seta branca: 
prega vocal, seta preta: cartilagem aritenóide) 

 

 

Para a retirada das PV foi realizada a abertura da luz por meio de 

uma incisão mediana posterior na laringe e na traquéia. Realizamos, então, com 

bisturi delicado, incisões na comissura anterior e acima e abaixo das pregas vocais, 

individualizando-as dos tecidos em volta. A incisão das PV na região posterior foi 

realizada com o cuidado de não incluirmos partes da cartilagem aritenóide na peça. 
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As pregas vocais tiveram como limite profundo a cartilagem tireóidea e, por isso, 

eram compostas pela lâmina própria e pelo músculo tiroaritenóideo em conjunto.  

 

Posteriormente, as duas PV de cada rato foram novamente 

colocadas em tubo eppendorf com acetona e, com o auxílio de uma tesoura com 

ponta fina, foram fragmentadas em minúsculas partículas. Foram então, 

centrifugadas a 4000 x g, por 15 minutos. O sobrenadante de acetona foi retirado e o 

precipitado foi seco em estufa a 50º C, por 15 min. O tecido seco foi pesado em 

balança de precisão. 

 

Para cada 1mg de pó seco foi adicionado 250 µL de maxatase 

(protease alcalina; Biocon do Brasil Industrial Ltda – RJ, Brasil) 4 mg/mL em Tris-HCl 

0,05 M acrescida de NaCl 1M, pH 8, e incubado a 60°C, por 18 horas. 

Posteriormente, a protease foi inativada por aquecimento a 100°C por 15 minutos. 

Após resfriamento as amostras foram centrifugadas e o AH foi dosado no 

sobrenadante. 

 

Para a determinação do AH utilizou-se um método fluorimétrico 

desenvolvido no Laboratório de Biologia Molecular (Martins 2003). O AH é 

identificado por meio de “sondas” de ligação, que são adquiridas do agrecan contido 

na cartilagem nasal bovina. O agrecam é um proteoglicano formado por um 

esqueleto protéico ao qual se ligam cadeias de queratam sulfato e condroitim sulfato 

e pela proteína de ligação do AH. A sonda é formada pela região globular do 

agrecam, que é responsável pela ligação deste ao AH. 
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Nesse método, a proteína de ligação do AH é imobilizada em 

placas de ELISA, à semelhança de um anticorpo de captura do AH, e também 

acoplada à proteína biotina, à semelhança de um anticorpo marcado. 

Posteriormente acrescenta-se streptavidina marcada com európio. A streptavidina se 

liga à biotina e o európio libera a fluorescência a ser quantificada. (Figura 2) 

 

 

 

Figura 2 – Ensaio fluorimétrico do AH. A) Placas de ELISA 
foram revestidas com a proteína de ligação do AH. B)Proteína 
de ligação do AH conjugada com biotina. C) Estreptavidina 
marcada com európio. D) A fluorescência final é medida em um 
fluorímetro.       
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À placa de ELISA com sonda adsorvida foram adicionados 100 

µl/poço de soluções de AH padrão em várias concentrações (0 a 500 µg/l) diluídas 

em tampão Tris-HCl 0,05 M, pH  7,75 e BSA 1% (albumina bovina sérica) para 

servirem como padrão da curva de fluorescência.  

 

A solução do tecido da PV foi diluída no mesmo tampão na 

proporção 1:50 (10 microlitros em 490 microlitros de tampão) e adicionada à placa 

de ELISA de forma triplicada, sendo, então, incubada a 4°C por 18 horas. 

Posteriormente, a placa foi lavada com tampão de lavagem (Tris-HCl 0,05 M, pH 

7,75) por três vezes. Em seguida, foi adicionada proteína de ligação do AH marcada 

com biotina (10 ml tampão e 5 microlitos de proteína biotinilada) em tampão Tris-HCl 

0,005 M com BSA a 1%. A placa foi agitada por 2 horas para depois ser novamente 

lavada em tampão por nove vezes. 

 

Adicionou-se, então, estreptavidina marcada com európio diluída 

1:10.000 (50 ml de tampão e 5 microlitros de streptavidina) em tampão Tris-HCl 

0,005 M, pH 7,75 com BSA a 1%. Agitou-se por meia hora e a seguir lavou-se com 

tampão de lavagem nove vezes. Por fim, com o objetivo de soltar o európio ligado a 

estreptavadina adicionou-se uma solução de enhancement, 200µl/poço, agitou-se 

dez minutos e a flurescência emitida pelo európio foi lida em um fluorímetro. 

 

Os dados obtidos foram interpretados e analisados utilizando o 

teste não paramétrico de Mann-Whitney, tendo como variáveis preditoras a idade e 

gênero e como variável de desfecho a concentração do AH na prega vocal. 

 



 

 

3. RESULTADOS 
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Dentre todas as PV coletadas três pares foram excluídos do 

estudo. O primeiro par de PV excluído foi de uma rata idosa cujas PV foram retiradas 

do arcabouço laríngeo ainda frescas. Esse foi o primeiro espécime coletado e, por 

ter sido utilizado um diferente método de obtenção das PV ele foi excluído do 

estudo. Também foi excluído um par de PV de uma rata jovem, que acidentalmente 

caiu no chão do laboratório e não pôde ser mais encontrada e um par de PV de um 

rato jovem, que foi danificada durante a retirada da laringe. 

 

A tabela 1 mostra a média da idade dos ratos segundo os grupos 

de comparação, acompanhada do desvio padrão da média de cada grupo. Pode-se 

notar a grande diferença de idade entre o grupo de ratas idosas e os demais grupos 

jovens.  

 

 

Tabela 1: Idade dos ratos segundo os grupos 
 Ratas Idosas Ratas Jovens Ratos Jovens 

n 5 8 10 

Média idade (dias) 722,2  135,5  164,2 

Desvio padrão 28,14  35,01  23,61 

 
 

Já a tabela 2 nos mostra a concentração de AH nos pares de PV 

de cada espécime, nos diferentes grupos de comparação.  
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Tabela 2: Concentração de AH, em ng/mg de peso seco, em pregas 
vocais de ratos de acordo com os grupos  
 Ratas idosas Ratas jovens Ratos machos 
 AH  AH AH 

1 527,2 670,5 662,7 

2 762,0 801,0 687,4 

3 755,4 1039,4 1171,9 

4 394,1 1474,7 1328,8 

5 469,7 1577,5 765,4 

6 - 1792,0 896,7 

7 - 1806,7 1030,8 

8 - 1043,4 698,2 

9 - - 1321,1 

10 - - 1431,0 

Média 581,67 1275,64 999,39 

Desvio padrão 168,39 444,11 297,35 
 

 

Para a comparação dos grupos (Tabela 3), aplicamos o teste não 

paramétrico de Mann-Whitney. Esse teste é indicado para se comparar dois grupos 

com amostras independentes, variáveis numéricas e quando não se deseja assumir 

suposições acerca das amostras analisadas, ou seja, quando não se sabe se a 

variável possui uma distribuição normal. 

 

Nossa hipótese nula é que não há diferença entre a concentração 

média de AH entre os grupos. Definimos o valor de α, que mede o erro tipo I ou o 

erro de se rejeitar incorretamente a hipótese nula em 0,05 (5%).  
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Tabela 3: Teste de Mann-Whitney aplicado na comparação dos 
grupos 

 Teste Mann-Whitney (valor de P) 

Fêmea idosa X Fêmea jovem 0,006 

Fêmea idosa X Macho 0,019 

Fêmea jovem X Macho 0,146 
 

Podemos, então, observar que existe diferença na concentração 

de AH entre os grupos de ratas idosas e ratas jovens e entre os grupos de ratas 

idosas e ratos machos jovens. As ratas idosas possuem menor concentração de AH 

na prega vocal. 

 

Isso pode ser melhor observado no gráfico 1, que representa o 

intervalo de confiança para a média de cada grupo. 

 

Gráfico 1: Intervalo de confiança da concentração de AH em ng/mg 
de peso seco, para a média: média ± 1,96 x desvio-padrão / √ (n-1) 

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

1800

Idosa Fêmea Jovem Macho Jovem

Grupos

 
 



 
 

 

4. DISCUSSÃO 
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Desde o trabalho pioneiro de Hirano (1975), a LP tem atraído a 

atenção dos laringologistas em todo o mundo. Hirano lançou as bases sobre as 

quais toda a fisiologia da vibração da prega vocal tem se apoiado. Através de 

microscopia eletrônica, ele demonstrou que a camada superficial da LP é formada 

por um tecido frouxo com poucas fibras colágenas e elásticas. 

 

Pawlak et al (1996) estudou vários os GAGs da LP por meio de 

anticorpos e seu estudo foi pioneiro na identificação dessas estruturas em pregas 

vocais humanas. No entanto, pelo uso da imunohistoquímica, só identificaram o 

receptor do AH, tendo em vista que os anticorpos não conseguem se ligar 

diretamente ao AH. 

 

Hammond et al (1997) estudaram o AH por meio da coloração 

com Ferro Coloidal de Muller-Mowry, que identifica mucopolissacarídeos ácidos e 

cora diferentes GAGs do tecido. A quantificação ocorreu comparando-se 

colorimetricamente lâminas pré e pós-tratamento com hialuronidase testicular, que 

digere o ácido hialurônico, mas também digere o condroitin sulfato. Utilizando uma 

amostra com 10 homens e 8 mulheres, esse estudo foi o primeiro a fazer 

comparações com relação ao gênero, demonstrando maior concentração do AH em 

homens. No entanto, utilizou um método muito inespecífico para a identificação e 

quantificação do AH. 

 

Com o mesmo método do estudo anterior, Butler et al (2001) 

observaram a presença de AH em LP de pregas vocais humanas e fizeram 

comparações em relação ao gênero e idade. Utilizaram 9 laringe adultas masculinas 
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(34 a 52 anos), 7 laringes adultas femininas (21 a 41 anos), 4 laringes idosas 

masculinas (65 a 77 anos) e 5 laringes idosas femininas (65 a 82 anos).  Os autores 

concluíram que, em relação ao gênero, as mulheres possuíam menos AH na 

camada superficial da LP e que na regiões mais profundas a quantidade de AH 

ultrapassava a dos homens. Já em relação à idade, a diferença na concentração 

colorimétrica do tecido não foi significativa.  

 

Abdelkafy et al (2007) estudaram em ratos machos mudanças 

relacionadas à idade. Os autores utilizaram Alcian Blue para a coloração do AH da 

LP das pregas vocais de 8 ratos jovens e de 8 ratos idosos, sem a digestão do 

tecido pela hialuronidase, e encontraram valores menores no grupo idoso. Como já 

exposto anteriormente, esse é um método muito inespecífico para a coloração do 

AH, já que cora vários GAGs simultaneamente.  

 

Já em nosso meio, Lebl et al (2007) também identificaram e 

quantificaram o AH em LP de pregas vocais humanas. Por meio de um método 

extremamente específico, que utiliza sondas de ligação ao AH, esses autores 

também diferiram dos seus antecessores ao aferirem a concentração do AH nas 

regiões anterior, média e posterior da LP. Compararam 8 homens e 8 mulheres e 

demonstraram que o AH está presente em concentrações mais altas nas mulheres e 

nas camadas mais profundas da LP. Com idades variando de 38 a 68 anos de 

idade, Lebl et al não estudaram possíveis diferenças em relação ao envelhecimento.   

 

Nosso estudo utilizou o mesmo método de quantificação do AH 

do trabalho de Lebl et al e obteve resultados semelhantes. Esse método identifica a 
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concentração do AH, fornecida em nanogramas por miligrama de peso seco, e torna 

possível a comparação final entre os grupos, mesmo que haja pequenas diferenças 

na quantidade de tecido coletado. 

 

No entanto, algumas diferenças podem ser observadas em 

relação ao estudo anterior. A primeira diferença é que nós utilizamos pregas vocais 

de ratos e, devido ao pequeno tamanho da prega vocal rato e pela impossibilidade 

de individualizarmos a lâmina própria da musculatura subjacente, toda a 

profundidade da prega vocal foi quantificada. Por isso, nossos resultados refletem a 

concentração do AH na lâmina própria e músculo tiroaritenóideo em conjunto. 

 

Outra importante diferença está no tempo decorrido entre a morte 

e a fixação das pregas vocais, tendo em vista que os GAGs são substâncias que se 

degradam rapidamente. A maioria dos trabalhos que utilizam pregas vocais 

humanas retira as laringes várias horas após o óbito. Em nosso estudo a fixação 

ocorreu cerca de 5 minutos após a morte dos animais, o que contribui para aumentar 

a acurácia dos nossos resultados. 

 

Tateya et al (2005) também enumeram outras vantagens do rato 

como modelo animal para o estudo de pregas vocais. Segundo esses autores o rato 

é um bom modelo para o estudo da prega vocal, pois a sua LP pode ser dividida em 

camadas e as regiões profundas contêm mais fibras colágenas que as superficiais, 

semelhantemente ao que ocorre na LP humana.  
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Ratos idosos são animais muito difíceis de obter, quer seja pela 

alta taxa de mortalidade quer seja pelo seu alto custo. No entanto, mesmo com um 

grupo reduzido de 5 espécimes idosos nossos resultados conseguiram demonstrar 

que o envelhecimento diminui a concentração de AH em pregas vocais de ratos. A 

possibilidade de se comparar espécimes de linhagens genéticas específicas e bem 

controladas torna nossos resultados mais fidedignos, pois propicia uma menor 

variabilidade genética entre os indivíduos e uma maior homogeneidade dos grupos 

de comparação, mesmo com um número reduzido de espécimes.  

 

A comparação entre ratos e ratas jovens não foi estatisticamente 

significativa. No entanto, observando as médias dos grupos podemos perceber uma 

tendência a valores maiores no grupo de fêmeas jovens, o que estaria de acordo 

com o estudo de Lebl et al. Provavelmente em estudos com maior quantidade de 

ratas e ratos jovens esta diferença poderá se tornar significante. 

 

Sabemos hoje que o profundo conhecimento da LP da prega 

vocal passa pelo entendimento das diferentes funções de cada uma das substâncias 

envolvidas no mecanismo de vibração da prega vocal. Nesse sentido, acreditamos 

que esse estudo pôde contribuir com informações importantes. Com um método 

preciso, que nos fornece a concentração tecidual do AH em relação ao peso seco, 

nosso estudo demonstrou que o envelhecimento reduz a quantidade de AH na prega 

vocal de ratos. 



 

 

5. CONCLUSÃO 
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Os resultados obtidos nos permitem concluir que: 

 

 A prega vocal das ratas idosas possui concentração de ácido hialurônico 

menor que a concentração encontrada na prega vocal das ratas jovens e dos 

ratos jovens. 
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Objective: this study analyzes hyaluronic acid concentration in vocal folds of 

adult rats comparing old female, young female and young male groups. 

Method: 13 female and 10 male rats were used divided in tree groups: 5 old 

female rats, 8 young female rats and 10 male young rats. The hyaluronic acid 

concentration was determined by fluorescence. Results: the following 

hyaluronic acid concentration by groups were found: 581,67 ng/mg in old 

female rats, 1275,64 ng/mg in young female rats and 999,39 ng/mg in young 

male rats. Statistical analysis showed difference among the old female group 

and the others young groups.  Conclusions: the old female vocal fold has less 

hyaluronic acid concentration than the vocal fold of young male and female 

rats. 
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