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Η έγκαιρη 
διάγνωση 

του καρκίνου 
του λάρυγγα 
αυξάνει το πο-
σοστό ίασης, 

χάρη στην 
εφαρμογή 

εξελιγμένων 
τεχνικών 

χειρουργικής 
αντιμετώπι-

σης των προ-
βλημάτων. 

▶ Το κύριο ανατοµικό στοιχείο του λάρυγγα που 
παράγει τη φωνή είναι οι φωνητικές χορδές, δύο 
λευκές ταινίες οι οποίες πάλλονται και έρχονται 
σε πλήρη επαφή µεταξύ τους ώστε να έχουµε 
δυνατή και καθαρή φωνή. 

Γαστροοισοφαγική Παλινδρόμηση

▶ Κάθε φλεγµονή του φάρυγγα, του λάρυγγα 
ή και της µύτης µπορεί να επηρεάσει τη φωνή 
στους ενήλικες και στα µικρά παιδιά προκαλώ-
ντας βραχνάδα. Μια πολύ συχνή κατάσταση είναι 
η γαστροοισοφαγική παλινδρόµηση. Το φαινό-
µενο της γαστροοισοφαγικής παλινδρόµησης 
παρουσιάζει µεγάλη αύξηση στις µέρες µας κυ-
ρίως λόγω της αλλαγής στη διατροφή µας και 
της αντικατάστασης της µεσογειακής διατροφής 
µε πρόχειρο φαγητό και ακατάστατα γεύµατα. 
Επίσης, η κατάχρηση του αλκοόλ και των τσιγά-
ρων επιβαρύνει πολύ τους ασθενείς µε γαστρο-
οισοφαγική παλινδρόµηση, καθώς επίσης και η 
υπερβολική κατανάλωση καφεΐνης και η έλλει-
ψη άσκησης. Το κάπνισµα, είτε ενεργητικό είτε 
παθητικό, καθώς και ο κλιµατισµός, η εισπνοή 
ερεθιστικών ουσιών, ακόµα και ισχυρών αρω-
µατικών χώρου µπορούν να επιβαρύνουν την 
κατάσταση της φωνής. Επίσης, η έντονη οµιλία, 
ιδιαίτερα σε χώρους µε θόρυβο, τραυµατίζει τις 
φωνητικές χορδές µε αποτέλεσµα βραχνάδα, 
ξηρό βήχα και άλλα συµπτώµατα, όπως σπάσιµο 
της φωνής και αίσθηµα κόµπου. 

Χρόνια βραχνάδα

▶ Ιδιαίτερα στα παιδιά αξίζει να σηµειωθεί ότι οι 
κάλοι είναι ένας πολύ βασικός λόγος των φωνη-
τικών διαταραχών και αποτελεί το 40-80% της 
χρόνιας βραχνάδας. Οι γονείς µπορεί να παρατη-
ρήσουν κάποιες αλλαγές στη φωνή των παιδιών 
τους, που θα τους κάνουν να αναζητήσουν άµεσα 
τη βοήθεια του Ωτορινολαρυγγολόγου, όπως η 
σταδιακή ή διακοπτόµενη απώλεια φωνής κατά 
τη διάρκεια ή µετά από αθλητικές δραστηριότη-
τες, φωνές ή µετά από τραγούδι.

Καρκίνος του λάρυγγα

▶ Σε σπανιότερες περιπτώσεις, ο καρκίνος του 
λάρυγγα µπορεί να είναι ο λόγος της βραχνής 
φωνής. Ο καρκίνος του λάρυγγα αποτελεί το 2% 
των καρκίνων του σώµατος (είναι πέντε φορές 
πιο συχνός στους άνδρες), ενώ το 75% των λα-
ρυγγικών καρκίνων εντοπίζονται στις φωνητικές 
χορδές. Συχνοί προδιαθεσικοί παράγοντες είναι η 
χρήση καπνού, η αυξηµένη λήψη οινοπνεύµατος, 
η  έκθεση στην ακτινοβολία και σε βλαβερές χη-
µικές ουσίες, η φτωχή διατροφή σε λαχανικά και 
πλούσια σε λιπαρά και κρέας, αλλά και ο ιός HPV. 
Τα τελευταία χρόνια η εφαρµογή της ενδοσκο-
πικής χειρουργικής µε laser CO2 σε περιπτώσεις 
πρώιµου γλωττιδικού καρκίνου αποτελεί µια ι-
διαιτέρως αποτελεσµατική και ωφέλιµη για τον 
ασθενή µέθοδο. Εξασφαλίζει ακρίβεια εκτοµής, 
περιορισµένο µετεγχειρητικό οίδηµα και ελαχι-
στοποίηση της µεταστατικής διασποράς διεγ-
χειρητικά. Η τραχειοστοµία δεν είναι πλέον απα-
ραίτητη, η περιεγχειρητική νοσηρότητα είναι χα-
µηλή, η κατάποση διαταράσσεται πολύ λιγότερο 
και τα αποτελέσµατα στη λειτουργία της φωνής 
ειναι πολύ ικανοποιητικά.
Πολύ σηµαντικό πλεονέκτηµα αυτής της χει-

ρουργικής επιλογής είναι ότι αφήνει ανοικτές 
όλες τις θεραπευτικές επιλογές σε ασθενείς µε 
τοπική υποτροπή ή δευτροπαθή όγκο στην περι-
οχή κεφαλής και τραχήλου, που περιλαµβάνουν 
Laser επανεγχείρηση, ανοικτή µερική λαρυγγε-
κτοµή και ακτινοθεραπεία.

2o Διεθνές Σεμινάριο Ενδοσκοπικής 
Χειρουργικής Ρινός - Λάρυγγος

▶ Η διάγνωση των προβληµάτων του λάρυγγα 
και του φάρυγγα γίνεται µε τη χρήση ενδοσκοπί-
ων, εύκαµπτα ή άκαµπτα, που, σε συνδυασµό µε 
τη χρήση monitor, δίνουν µια ξεκάθαρη εικόνα 
στον Ωτορινολαρυγγολόγο για τη φύση του προ-
βλήµατος. Μία ακόµα πιο ειδική εξέταση είναι η 
στροβοσκόπηση, µε την οποία ελέγχουµε τη δό-
νηση του ελεύθερου χείλους των χορδών, γεγο-
νός που µας αποκαλύπτει παθολογικά ευρήµατα 
τα οποία µε την απλή λαρυγγοσκόπηση δεν είναι 
εφικτό να εντοπιστούν.

▶ Στα πλαίσια του 2ου International Workshop on 
ENT Endoscopic Surgery Nose and Larynx, που 
έλαβε µέρος στο Πειραµατικό Κέντρο της ΕΛΠΕΝ 
µε Επιστηµονική Υπεύθυνη την Ανατολή Πατα-
ρίδου, παρουσιάστηκαν εξελιγµένες τεχνικές 
και νέες µορφές Laser που αποτελούν τον πλέον 
ατραυµατικό τρόπο χειρουργικής αντιµετώπι-
σης των προβληµάτων του λάρυγγα. Τονίστηκε 
επίσης πόσο σηµαντική είναι η πρόληψη και η 
έγκαιρη διάγνωση του καρκίνου του λάρυγγα 
σε πρώιµα στάδια ώστε να αυξηθεί το ποσοστό 
ίασης στους ασθενείς αυτούς, χάρη στην εφαρ-
µογή των νέων µεθόδων. ●

ΤΙ ΣΗΜΑΙΝΕΙ Η ΒΡΑΧΝΑΔΑ ΣΤΗ ΦΩΝΗ;
Μπορεί να ακούγεται γοητευτική, όμως συχνά υποδηλώνει σοβαρές βλάβες

6

φωνή αποτελεί ένα κοµµάτι της ψυχής µας και είναι το βασικότερο µέσο επι-
κοινωνίας µε τους γύρω µας. Η χροιά της µας καθορίζει κοινωνικά σε µεγάλο 
βαθµό και µπορεί να θεωρηθεί ένα σηµαντικό εργαλείο και στο επαγγελµατι-

κό περιβάλλον. Μπορεί πολλές φορές η βραχνάδα στη φωνή να ακούγεται γοητευτική, 
όµως αρκετές φορές υποδηλώνει καλοήθεις καταστάσεις όπως κύστες, κάλους, πολύ-
ποδες ή πολυποειδή εκφύλιση ή και κακοήθεις βλάβες, τονίζει η Ανατολή Παταρίδου, 
Χειρουργός Ωτορινολαρυγγολόγος και συνεργάτιδα των νοσοκοµείων ΥΓΕΙΑ - ΜΗΤΕΡΑ.

Η Επιστηµονική 
Υπεύθυνη του 
σεµιναρίου, Ανατολή 
Παταρίδου, µε τους  
άλλους διδάσκοντες
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