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ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ

Ο Ντάριο Φο
εξομολογείται

συνεντευξη-απολογισμος
του μεγαλου διανοητη στο βημagazino

ΣΤΟΝ ΕΜΦΥΛΙΟ
ΤΗΣ ΣΥΡΙΑΣ
φωτογραφιζοντας
τους ανταρτες
σε εναν ακηρυκτο
βρωμικο πολεμο

✸
TΙ ΚΑΝΟΥΝ
ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ
ΤΑ ΒΡΑ∆ΙΑ;

οι δρομοι αδειαζουν,
τα σαλονια γεμιζουν

ΥΓΕΙΑ
Μελίσσα Στοΐλη
ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ;
Οζίδια και πολύποδες στις φωνητικές χορδές, φλεγμονές και τραύματα έχουν ως αποτέλεσμα
να αλλοιωθεί η φωνή σας. Υπάρχουν τρόποι άμεσης αντιμετώπισης.

Σ

την αρχή αποδώσατε το
βράχνιασμα στο «έξω καρδιά»
ταμπεραμέντο σας: τραγούδια
σε βραδινές εξόδους συνοδεία
ποτού και τσιγάρου, αγριοφωνάρες στο γήπεδο, καβγάδες για να ξεσπάσετε. Ή στην αστείρευτη ρητορική διάθεση
που σας κάνει να μη βάζετε γλώσσα μέσα.
Το βράχνιασμα, όμως, επιμένει και τελευταία
σαν να έχετε και μια δυσκολία στην αναπνοή.
Τι θα γίνει; Θα συνεχίσετε τη ζωή σας σαν
βραχνοκόκορας; Οχι βέβαια.

ΔΙΑΓΝΩΣΗ
Γίνεται με τη λήψη του ιστορικού του ασθενούς, την τυπική ΩΡΛ εξέταση, ενώ ολοκληρώνεται με την ενδοσκόπηση της περιοχής
με άκαμπτο ή εύκαμπτο ενδοσκόπιο.
Η καταγραφή της ενδοσκόπησης σε
υπολογιστή είναι απαραίτητη προκειμένου
να αποτυπωθούν με ακρίβεια η μορφολογία
και η κινητικότητα του λάρυγγα, αλλά και για
να είναι δυνατή η σύγκριση εικόνων κατά
τη διάρκεια θεραπείας ή πριν και έπειτα από
χειρουργική επέμβαση.

ΑΣ ΜΙΛΗΣΟΥΜΕ

ΠΡΟΛΗΨΗ

corbis/apeiron

Για να υπάρξει ομιλία είναι απαραίτητο να
λειτουργήσει αρχικά η φώνηση, δηλαδή ο
ήχος που παράγεται από την περιοχή του
λάρυγγα. Η φώνηση, με τη συνδρομή και την
κίνηση των υπολοίπων φωνητικών οργάνων,
μας δίνει τη δυνατότητα της ομιλίας.
Η παραγωγή της φώνησης γίνεται από
τις φωνητικές χορδές. Οταν αναπνέουμε,
οι χορδές παραμένουν ανοιχτές. Οταν
θέλουμε να μιλήσουμε, αρχικά εισπνέουμε, εγκλωβίζουμε τον αέρα κάτω από τις
χορδές και στη συνέχεια πιέζουμε τον αέρα
προκαλώντας τη δίοδό του από τη σχισμή
που υπάρχει ανάμεσα στις χορδές, οι οποίες δονούνται και παράγεται η φώνηση. Το
ηχόχρωμα της φωνής, που την κάνει ξεχωριστή για κάθε άνθρωπο, εξαρτάται και από
τα αντηχεία, δηλαδή το στόμα, τη μύτη και
τους παραρρίνιους κόλπους. Σε περίπτωση
διαταραχής, το πρώτο σύμπτωμα το οποίο
αντιλαμβάνεται ο ασθενής είναι η αλλαγή
στη χροιά της φωνής (βράχνιασμα).

Σε περίπτωση
διαταραχής, το πρώτο
σύμπτωμα το οποίο
αντιλαμβάνεται ο
ασθενής είναι η αλλαγή
στη χροιά της φωνής,
το γνωστό βράχνιασμα

ΟΙ ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΤΗΣ ΦΩΝΗΣΗΣ
Μπορεί να οφείλονται σε:
● Βλάβες από χρόνιο τραυματισμό των φωνητικών χορδών (κακή χρήση της φωνής,
κάπνισμα, αλκοόλ).
– Οζίδια ή κάλους (εμφανίζονται συνήθως
σε τραγουδιστές ή εκπαιδευτικούς).
–Πολύποδες, κύστεις ή οίδημα των χορδών.
● Φλεγμονώδεις παθήσεις
– Οξεία λαρυγγίτιδα.
– Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.
● Διαταραχές της φωνής λόγω ηλικίας:
εφηβική, γεροντική φωνή.
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● Διαταραχές της κινητικότητας του λάρυγγα:

– Νευρολογικές παθήσεις.
– Παράλυση του λάρυγγα (από όγκους,
επεμβάσεις ή νοσήματα θώρακα και τραχήλου).
● Νεοπλάσματα του λάρυγγα (καλοήθη ή
κακοήθη).
● Τραύματα του λάρυγγα.

Περιλαμβάνει την αποφυγή των ερεθιστικών παραγόντων όπως είναι το κάπνισμα, η
υπερκατανάλωση αλκοόλ, η σκόνη, ο βήχας
και οι ακραίες θερμοκρασίες του φαγητού.

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Σε ορισμένα περιστατικά συστήνεται η
αποφυγή κατάχρησης της φωνής, θεραπεία
για τυχόν γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
και σε κάποιες περιπτώσεις λογοθεραπεία.
Αρκετά συχνά ο ασθενής θα πρέπει να οδηγηθεί στο χειρουργείο για την αποκατάσταση
της φυσιολογικής ανατομίας του λάρυγγα
και την αφαίρεση του αιτίου που προκαλεί τη
φωνητική διαταραχή.
Η συνηθέστερη παρέμβαση είναι η μικροχειρουργική εξαίρεση της βλάβης (οζιδίων,
κάλων, πολυπόδων, θηλωμάτων και άλλων
ογκιδίων) διαστοματικά, με χρήση μικροσκοπίου. Χρησιμοποιούνται ειδικά σετ εργαλείων
χειρουργικής λάρυγγα και κατά περίπτωση
μπορεί να επιλεγεί και η χρήση λέιζερ. Σε
ειδικές περιπτώσεις γίνεται έγχυση ουσιών
στις χορδές, ενώ πολύ σπάνια χρειάζεται
εξωτερική τομή. Οι επεμβάσεις αυτές δεν
παρουσιάζουν μετεγχειρητικό πόνο, ενώ ο
ασθενής επιστρέφει την ίδια ημέρα στο σπίτι
του με ειδικές οδηγίες αποθεραπείας. ●
✸ Ευχαριστούμε θερμά τον δρα Αγγελο

Καραγεωργόπουλο και τον δρα Γεώργιο
Μοιρέα, υπεύθυνο Φωνιατρικού Τμήματος και
επιστημονικό διευθυντή του Exelixis Medical
Institute αντίστοιχα (www.exelixismedical.gr)
για τις χρήσιμες πληροφορίες.

