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Αναπνοή, θορυβώδης (noisy breathing): 
Η θορυβώδης αναπνοή μπορεί να αναφέρε
ται από τους συγγενείς ή τους ίδιους τους ίδι
ους τους ασθενείς ως σύμπτωμα, μπορεί επίσης 
να αποτελεί σημείο που ανευρίσκεται κατά την 
κλινική εξέταση. Δεν πρόκειται για εύρημα από 
την ακρόαση με το στηθοσκόπιο, αλλά για ήχο 
που γίνεται ακουστός με γυμνό αυτί.

Βίαια εκπνεόμενος όγκος στο πρώτο δευ-
τερόλεπτο (Forced Expiratory Volume in 1 
second, FEV1):  Πρόκειται για τον όγκο του 
αέρα που εκπνέεται στο πρώτο δευτερόλεπτο 
αμέσως μετά το τέλος της μέγιστης εισπνοής. 
Και εδώ είναι απαραίτητη η συνεργασία του 
εξεταζόμενου, οπότε ζητείται σε παιδιά σχολι
κής ηλικίας και πλέον, λιγότερο όμως εξαρτη
μένη από την προσπάθεια σε σχέση με την PEF 
και γι’ αυτό αντανακλά πιο αξιόπιστα τις μηχα
νικές ιδιότητες του πνεύμονα.

Βίαιη ζωτική χωρητικότητα (Forced Vital 
Capacity, FVC): Είναι ο όγκος του αέρα που εκ
πνέεται βίαια από τη θέση της μέγιστης εισπνο
ής μέχρι τη θέση της μέγιστης εκπνοής.

Γογγυσμός (grunting): Προέρχεται από το 
ρήμα γογγύζω. Πρόκειται για ήχο συνεχή, εκ
πνευστικό, με μουσικό χαρακτήρα χαμηλής συ
χνότητας. Προκαλείται από τη μερική σύγκλει
ση της γλωττίδας κατά την εκπνοή. Πιστεύεται 
ότι πρόκειται για προσπάθεια παράτασης της 
εκπνοής και διατήρησης υψηλής τελοεκπνευ
στικής ενδοκυψελιδικής πίεσης, ώστε να περι
οριστεί η σύμπτωση των περιφερικών αεραγω
γών, όταν ελλείπει επαρκής ποσότητα επιφα
νειοδραστικού παράγοντα. Αποτελεί κλασική 
εκδήλωση θορυβώδους αναπνοής στο σύνδρο
μο αναπνευστικής δυσχέρειας των νεογνών, αλ
λά παρουσιάζεται και σε άλλες παθήσεις παιδι
ών και ενηλίκων, όπου πάσχουν οι κυψελίδες ή 
και ο υπεζωκότας.

Δυσλειτουργία των φωνητικών χορδών (vo
cal cord dysfunction): Πρόκειται για ακούσια 
παράδοξη προσαγωγή των φωνητικών χορδών 
κατά την εισπνοή ή και κατά την εκπνοή που 
οδηγεί σε απόφραξη του ανώτερου αεραγω
γού. Μπορεί να μιμηθεί μια ασθματική κρίση, 
βρογχόσπασμο μετά από σωματική άσκηση, 
επεισόδιο δύσπνοιας και σπανίως αναφυλαξί
ας. Τυπικά συμπτώματα είναι σιγμός ή συριγ

μός, βήχας, δύσπνοια, αίσθημα πνιγμού, δυ
σφωνία. Πολλοί πυροδοτικοί μηχανισμοί της 
δυσλειτουργίας των φωνητικών χορδών είναι 
οι ίδιοι που πυροδοτούν το άσθμα, όπως το 
stress, η σωματική άσκηση, λοιμώξεις ανώτε
ρου αναπνευστικού, εισπνοή ερεθιστικών ου
σιών, δύσοσμες οσμές κ.λπ.).

Θόρυβοι, αναπνευστικοί:  Θόρυβοι που γί
νονται ακουστοί από τους οικείους ενός ατόμου 
κατά τη διάρκεια της ημέρας ή και κατά τη διάρ
κεια του ύπνου ή κατά την ακρόαση του θώρα
κα με τη χρήση του στηθοσκοπίου (π.χ. ο συ
ριγμός). Η ορολογία των αναπνευστικών θορύ
βων είναι συγκεχυμένη και ασαφής. Τόσο στην 
ελληνική όσο και σε πολλές άλλες γλώσσες, οι 
όροι που χρησιμοποιούνται είναι κατά κανόνα 
ηχοποίητοι. Ηχοποίητοι όροι χρησιμοποιούνται 
συχνά και από τους ίδιους τους ασθενείς, που 
ενίοτε παρεισφρέουν στο ιατρικό λεξιλόγιο, με 
αποτέλεσμα να επιτείνεται η σύγχυση.

Κροταλισμός (rattling): Αδόκιμος όρος που 
περιγράφει ήχο πολύ συνήθη στην κλινική 
παιδιατρική και παιδοωτορινολαρυγγολογία. 
Δυστυχώς, δεν υπάρχει ακριβής ελληνικός όρος 
που να αποδίδει το συγκεκριμένο ήχο. Ο αντί
στοιχος αγγλικός όρος rattling χρησιμοποιείται 
ευρύτατα στις αγγλόφωνες χώρες. Η λέξη rattle 
σημαίνει κροταλίζω, «ποιώ κρότον δια της συ
γκρούσεως κροτάλων, παίζω τα κρόταλα», κου
δουνίζω. Είναι ήχος τραχύς, ασυνεχής, ακανό
νιστος, κυρίως εισπνευστικός, χωρίς μουσικό 
στοιχείο. Μπορεί να γίνει αισθητός και με την 
τοποθέτηση της παλάμης στο στήθος του παι
διού. Θυμίζει κόχλασμα ή τον ήχο που κάνουν 
τα βότσαλα της παραλίας καθώς κινούνται με 
το κύμα. Πολλοί γονείς το χαρακτηρίζουν επί
σης ως «βράσιμο», με αποτέλεσμα να εκλαμ
βάνεται συχνά ως συριγμός, ενώ δεν είναι. Ο 
μηχανισμός με τον οποίο παράγεται δεν είναι 
απολύτως εξακριβωμένος. Πιθανώς να οφείλε
ται στην αντήχηση από τη μετακίνηση υπερπα
ραγόμενων βλεννών στο φάρυγγα, στην τρα
χεία ή στους μεγάλους βρόγχους.

Λαρυγγοφαρυγγική παλινδρόμηση (ΛΠ):
Κατάσταση που παρατηρείται σε άτομα με γα
στροοισοφαγική παλινδρόμηση και είναι η κί
νηση του γαστρικού περιεχόμενου πέρα από 
τον οισοφάγο προς τη λαρυγγική και φαρυγ
γική περιοχή. H ΛΠ διαφέρει από τη γαστρο
οισοφαγική παλινδρόμηση, καθώς χαρακτηρί

ζεται από ημερήσια παλινδρόμηση σε όρθια 
θέση. Μικρό ποσοστό παρουσιάζει συμπτώ
ματα οισοφαγίτιδας. Σε αντίθεση με τον οισο
φάγο, ο φάρυγγας, ο λάρυγγας και το τραχει
οβρογχικό δέντρο δε διαθέτουν μηχανισμούς 
άμυνας έναντι στην παλινδρόμηση και επομέ
νως η όποια παρουσία οξέος στη λαρυγγοφα
ρυγγική περιοχή είναι μη φυσιολογική και δυ
νητικά βλαβερή. Η λαρυγγοφαρυγγική παλιν
δρόμηση προκαλεί έκθεση των αεραγωγών 
σε γαστρικό περιεχόμενο, του οποίου κύρια 
πρωτεΐνη είναι η πεψίνη. Ως γνωστό η πεψίνη 
δεν παράγεται στη λαρυγγοφαρυγγική αλλά 
στη γαστρική περιοχή και επομένως η παρου
σία οξέος στο λάρυγγα μπορεί να προκληθεί 
μόνο από έκθεση αυτής της περιοχής σε γα
στρικό περιεχόμενο. Ο λάρυγγας δεν ανέχε
ται το χημικό τραύμα και η περιορισμένη έκ
θεση σε οξύ και πεψίνη μπορεί να οδηγήσει σε 
έντονα συμπτώματα3. Η υποχώρηση των συ
μπτωμάτων είναι βραδεία και επέρχεται μετά 
από αγωγή με μεγαλύτερες δόσεις αναστολέ
ων αντλίας πρωτονίων. Σύγχρονες μελέτες επι
κεντρώνονται σε ανοσολογικές μεθόδους που 
θα μπορούν να εντοπίζουν την πεψίνη στους 
αεραγωγούς παρέχοντας έτσι μία χρήσιμη δι
αγνωστική εξέταση για την παλινδρόμηση1. 
Έχει βρεθεί ότι έστω και τρία μόνο επεισόδια 
λαρυγγοφαρυγγικής παλινδρόμησης την εβδο
μάδα μπορεί να προκαλέσουν σοβαρή βλάβη 
στο λάρυγγα. Η θεραπεία για λαρυγγοφαρυγ
γική παλινδρόμηση πρέπει να είναι πιο επιθε
τική και μακράς διάρκειας σε σχέση με εκείνη 
που εφαρμόζεται στη γαστροοισοφαγική πα
λινδρόμηση και περιλαμβάνει κυρίως αλλαγές 
στον τρόπο ζωής και φαρμακευτική θεραπεία2. 
Η πιο σοβαρή μορφή λαρυγγοφαρυγγικής πα
λινδρόμησης χρειάζεται θεραπεία με αναστο
λείς της αντλίας πρωτονίων σε τουλάχιστον δι
πλάσια από την κλασική δοσολογία, που χορη
γείται στη γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση. 
Η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται για τουλάχι
στον 6 μήνες ή περισσότερο σε μερικές περι
πτώσεις. Λογοθεραπεία έχει κατά καιρούς χρη
σιμοποιηθεί για μερικές από τις άτυπες εκδη
λώσεις της παλινδρόμησης, όπως δυσφωνία 
και φαρυγγικός κόμβος. Υπάρχει μία σοβαρή 
συσχέτιση μεταξύ παλινδρόμησης και λαρυγ
γοφαρυγγικών προβλημάτων και αυτό πρέ
πει να αναγνωριστεί, τόσο από ιατρούς όσο 
και από ασθενείς, ώστε να διευκολυνθεί η δι
άγνωση και η θεραπεία της λαρυγγοφαρυγγι
κής παλινδρόμησης.

1. Karkos PD. Oesophagopharyngeal reflux. Editorial. British Journal 
of General Practice 2003 Sep; 53:674.
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Μέγιστη εκπνευστική ροή (Peak Expiratory 
Flow, PEF): Είναι η μέγιστη ροή του αέρα 
που επιτυγχάνεται κατά τη βίαιη εκπνευστι
κή προσπάθεια μετά από τη μέγιστη εισπνοή. 
Αντικατοπτρίζει το εύρος των μεγάλων αερα
γωγών. Η τιμή που λαμβάνεται εξαρτάται σε 
μεγάλο βαθμό από την προσπάθεια. Προς τού
το, για να είναι η συνεργασία και η προσπά
θεια που καταβάλλει ο εξεταζόμενος επιτυχής, 
η εξέταση ζητείται να γίνει σε παιδιά σχολικής 
ηλικίας και πλέον (>56 ετών), αφού έχουν προ
ηγουμένως εκπαιδευθεί.

Ρεγχασμός ή ροχαλητό (snoring): Είναι το 
κοινό ροχαλητό. Προέρχεται από το ρήμα ρέγ
χω ή ρέγκω που σημαίνει ροχαλίζω. Είναι ήχος 
συνεχής, εισπνευστικός ή και εκπνευστικός, ανώ
μαλης ποιότητας. Παράγεται από τη μερική από
φραξη του ανώτερου αναπνευστικού, συνηθέ
στερα στην περιοχή του στοματοφάρυγγα ή της 
κατώτερης μοίρας του ρινοφάρυγγα. Πιστεύεται 
ότι παράγεται από δονήσεις της σταφυλής, της 
μαλθακής υπερώας, της γλώσσας και των κά
θετων πτυχών του βλεννογόνου των τοιχωμά
των του φάρυγγα. Εκδηλώνεται κυρίως κατά 
την ώρα του ύπνου. Η συνηθέστερη αιτία επί
μονου νυκτερινού ρεγχασμού στα παιδιά είναι 
η υπερτροφία των αδενοειδών εκβλαστήσεων 
και των αμυγδαλών. Στους ενήλικες κυριότερη 
αιτία ροχαλητού είναι η για οποιοδήποτε λόγω 
παρεμπόδιση της ρινικής αναπνοής, η παρου
σία υπερτροφικών αμυγδαλών, η μικρή κάτω 
γνάθος, η υπερβολικά μεγάλη γλώσσα, η πα
χυσαρκία, ο υποθυρεοειδισμός κ.ά.

1. Δημήτριος Ν. Γκέλης. Το ροχαλητό και η θεραπεία του. Κόρινθος 

1997.

Σιγμός (stridor): Είναι λέξη συνώνυμη του 
συριγμού και προέρχεται από το ρήμα σίζω. 
Ο ήχος που αποδίδεται με τον όρο είναι συνε
χής, τραχύς, με μουσική χροιά, συνήθως υψί
συχνος, μονοτονικός, κυρίως εισπνευστικός. Σε 
βαρύτερες περιπτώσεις μπορεί να συνυπάρχει 
και ήπιο εκπνευστικό στοιχείο που μερικές φο
ρές προσομοιάζει με συριγμό. Παράγεται από 
την αυξημένη ταχύτητα και στροβιλώδη ροή 
του αέρα που αναπτύσσεται εξαιτίας κάποιας 
απόφραξης στην περιοχή του λάρυγγα ή της 
εξωθωρακικής μοίρας της τραχείας. Το ανώτε
ρο αναπνευστικό σύστημα λειτουργεί ως αντη
χείο που οδηγεί στη διαμόρφωση του συγκε
κριμένου ήχου. Για την εκδήλωση του σιγμού 

ενοχοποιούνται: α) Οι δονήσεις των αρυται
νοεπιγλωττιδικών πτυχών και των φωνητικών 
χορδών, που προκαλούνται όταν το πρόβλη
μα της στένωσης ή της απόφραξης εντοπίζεται 
στην είσοδο του λάρυγγα ή στην υπογλωττιδι
κή περιοχή. Η δυναμική συμπίεση της τραχεί
ας κατά την εισπνοή, όταν η στένωση βρίσκε
ται στην εξωθωρακική μοίρα της τραχείας λόγω 
της αρνητικής ενδοτραχειακής πίεσης, αμέ
σως μετά την απόφραξη. Στα μικρά παιδιά η 
τραχεία είναι σχετικά ευένδοτη και η δυναμι
κή συμπίεση μπορεί να παρουσιαστεί ευκολό
τερα από ό,τι στους ενηλίκους. Δυναμική συ
μπίεση της ενδοθωρακικής τραχείας κατά την 
εισπνοή δεν μπορεί να υπάρξει, διότι η πίεση 
έξω από την τραχεία είναι χαμηλότερη της εν
δοτραχειακής.

Συριγμός (wheezing): Η λέξη συριγμός ση
μαίνει σφύριγμα και προέρχεται από το ρήμα 
συρίζω. Είναι προτιμότερος του όρου «συρίτ
τουσα αναπνοή», ο οποίος περιγράφει την ίδια 
έννοια περιφραστικά. Στην καθημερινή κλινική 
πρακτική χρησιμοποιούνται από τους ασθενείς 
και τους οικείους τους για τον ίδιο λόγο και άλ
λοι όροι, όπως «σφύριγμα», «βράσιμο», «γατά
κια» ή «χουρχουρητό», χωρίς όμως να είναι βέ
βαιο ότι εννοούν πάντοτε τον ίδιο ήχο. Ο ήχος 
που αποδίδεται με τον όρο συριγμός είναι συ
νεχής, με μουσική ποιότητα, συνήθως πολυτο
νικός, ακουστός κυρίως κατά την εκπνοή, ενδε
χομένως και κατά την εισπνοή με μικρότερη δι
άρκεια. Παράγεται όταν υπάρξει στένωση των 
μεγάλων αεροφόρων οδών και η γραμμική ροή 
του αέρα μετατραπεί σε στροβιλώδη. Στις μικρές 
αεροφόρους οδούς η ροή παραμένει πολύ χα
μηλή, με συνέπεια να μην είναι ακουστή ακόμα 
και στην περίπτωση που προκληθεί στένωση. 
Η δημιουργία στένωσης του αυλού των μεγά
λων αεροφόρων οδών και η πρόκληση συριγ
μού εξαιτίας αυτής μπορεί να γίνει με δύο μη
χανισμούς: α) Τη γενικευμένη απόφραξη των 
μέσων και μικρών αεραγωγών, όπως συμβαίνει 
π.χ. στο άσθμα, έχει ως συνέπεια τη δημιουργία 
αυξημένης θετικής ενδοθωρακικής πίεσης κατά 
την εκπνοή, και αυτή με τη σειρά της τη δυνα
μική συμπίεση των τοιχωμάτων των κεντρικών 
ενδοθωρακικών αεραγωγών (τραχεία, μεγάλοι 
βρόγχοι). β) Την τοπική απόφραξη της ενδο
θωρακικής τραχείας ή των κεντρικών βρόγχων, 
όπως συμβαίνει π.χ. κατά την εισρόφηση ξένου 
σώματος, η οποία έχει ως αποτέλεσμα τη στέ
νωση του αυλού. Ο συριγμός συναντάται συ
χνότερα στη βρεφική και παιδική ηλικία από ό,τι 
στους ενηλίκους διότι: 1) η τραχεία και οι με
γάλοι βρόγχοι έχουν μεγαλύτερη ενδοτικότητα, 
2) η σχέση της αντίστασης του αέρα που δημι
ουργείται από τη στένωση των περιφερικών αε
ραγωγών και του μεγέθους του αεραγωγού εί
ναι εκθετική, που συνεπάγεται την ευκολότερη 
ανάπτυξη του μηχανισμού της δυναμικής συ
μπίεσης των κεντρικότερων αεραγωγών.

Yγιεινή της φωνής (vocal hygiene): Η υγιει
νή της φωνής και οι φωνητικές ασκήσεις είναι 
πολύ σημαντικά για την εξασφάλιση της υγεί
ας και την επιτυχία της θεραπείας της φωνής. 
Η υγιεινή της φωνής περιλαμβάνει την ελάττω
ση των περιβαλλοντικών παραγόντων που πα
ραβλάπτουν τη λειτουργία της φωνής και των 
παραγόντων που αφορούν στη συμπεριφο
ρά, οι οποίοι μπορούν να επηρεάσουν αρνη
τικά τη φωνή. Για παράδειγμα, η υπερβολική 
κατανάλωση αλκοόλ, το κάπνισμα, η έκθεση σε 
χημικά, η κατάχρηση της χρήσης της φωνής, 
η συχνή και χρησιμοποίηση έντασης στη φω
νή ή χρήση φωνής κάτω από θυμό. Η ενυδά
τωση του σώματος με νερό, η τακτική άσκηση 
και μια σταθεροποιημένη δίαιτα συμβάλλουν 
θετικά στην υγιεινή της φωνής. Η υγιεινή της 
φωνής μπορεί να αποτελεί όλο το θεραπευτι
κό πρόγραμμα ή μπορεί να αποτελεί ένα μέρος 
του προγράμματος. Συμβουλές για να αποφευ
χθεί η κακοποίηση της φωνής: Ο ασθενής να 
περιορίσει το χρόνο ομιλίας και να μιλάει μό
νον όταν είναι ανάγκη για κάποιο χρονικό δι
άστημα. Είναι χρήσιμο ο θεραπευτής να συμ
βουλέψει τον ασθενή πότε χρειάζεται να χρησι
μοποιεί τη φωνή του. Ο ασθενής να αποφεύγει 
να υψώνει τον τόνο της φωνής του. Για παρά
δειγμα, να μη φωνάζει σε παιδιά, να μη μιλά
ει συγχρόνως με την τηλεόραση ή με δυνατή 
μουσική. Ο ασθενής να αποφεύγει το κάπνι
σμα (ενεργητικό και παθητικό), τη χρήση συ
γκεκριμένων φαρμάκων, να είναι πολλή ώρα 
σε περιβάλλον με καπνό, το συνεχή καθαρισμό 
του λαιμού, το συνεχή βήχα και τη μεγάλη κα
τανάλωση αλκοόλ. Ο λογοθεραπευτής πρέπει 
να συζητάει με τον ασθενή όλους αυτούς τους 
παράγοντες και να συζητούν επίσης πώς μπο
ρούν να ελαττωθούν ή να αποφευχθούν εντε
λώς. Η τροποποίηση του περιβάλλοντος μπορεί 
να βοηθήσει τον ασθενή. Σε μερικά επαγγέλ
ματα χρειάζεται υψηλή ένταση της φωνής. Για 
παράδειγμα, ο δάσκαλος μπορεί να χρησιμο
ποιήσει σφυρίχτρα ή ένα κουδούνι αντί για να 
χρησιμοποιήσει πιο δυνατή φωνή στους μαθη
τές. Η παρουσία κανονικών επιπέδων υγρασί
ας στην ατμόσφαιρα εργασίας παίζει σημαντικό 
ρόλο στη διατήρηση της φωνητικής λειτουργί
ας. Δίνεται μεγάλη προσοχή στην ύπαρξη συ
σκευών κλιματισμού οι οποίες δεν ξηραίνουν 
τον ατμοσφαιρικό αέρα. Η ξήρανση των βλεν
νογόνων του αναπνευστικού συστήματος, κα
θώς και των φωνητικών χορδών αποτελούν αι
τία σοβαρής δυσφωνίας, η οποία μπορεί να 
συμβάλλει στη δημιουργία σοβαρών χρόνιων 
προβλημάτων των φωνητικών χορδών. Το κά
πνισμα μεταξύ των άλλων προκαλεί προκαλεί 
ξηρότητα του βλεννογόνου του στόματος του 
φάρυγγα και του λάρυγγα. Η λήψη μεγάλων 
ποσοτήτων υγρών (τουλάχιστον 8 ποτήρια νε
ρού ημερησίως) συμβάλλει στην εφύγρανση 
των βλεννογόνων, πράγμα που συμβάλλει στην 
ομαλή λειτουργία του φωνητικού οργάνου. Η 
χρήση οινοπνευματωδών ποτών ευνοεί την ξή
ρανση των βλεννογόνων.




