
ΒΡΑΧΝΉ ΦΩΝΉ…
ΥΓΕΙΑ

…γοητευτική ή επικίνδυνη; Οι νέες μέθοδοι θεραπεύουν τα προβλήματα του λάρυγγα.

Η φωνή και ο λόγος είναι από τους κυριό-
τερους τρόπους επικοινωνίας. Το όργανο που 
παράγει τη φωνή είναι ο λάρυγγας, ο οποίος 
έχει πολλαπλή αποστολή γιατί συμμετέχει σε 
3 βασικές λειτουργίες: τη φώνηση, την κατα-
ποση και την αναπνοή. Το κύριο ανατομικό 
στοιχείο του λάρυγγα που παράγει τη φωνή εί-
ναι οι φωνητικές χορδές, δύο λευκές ταινίες οι 
οποίες πάλλονται και έρχονται σε πλήρη επα-
φή μεταξύ τους ώστε να έχουμε δυνατή και κα-
θαρή φωνή. Κάθε φλεγμονή του φάρυγγα, του 
λάρυγγα ή και της μύτης μπορεί να επηρεάσει 
τη φωνή μας προκαλώντας βραχνάδα. Μια πο-
λύ συχνή κατάσταση είναι η γαστροοισοφαγι-
κή παλινδρόμηση, η οποία προκαλεί μια χη-
μικού τύπου λαρυγγίτιδα και μπορεί να επη-
ρεάσει τη φωνή, όπως και το κάπνισμα, είτε 
ενερ-γητικό είτε παθητικό, καθώς και ο κλι-

ματισμός, η εισπνοή ερεθιστικών ουσιών, ακό-
μα και ισχυ-ρών αρωματικών χώρου, και πολ-
λοί εξωγενείς ερεθιστικοί παράγοντες. Ακόμα, 
η έντονη ομιλία, ιδιαίτερα σε χώρους με θό-
ρυβο, τραυματίζει τις φωνητικές χορ- δές με 
αποτέλεσμα βραχνάδα, ξηρό βήχα και άλλα 
συμπτώματα, όπως «σπάσιμο» της φωνής και 
αίσθημα κόμπου. Τα πιο συχνά προβλήματα 
στις φωνητικές χορδές είναι οι πολύποδες, οι 
κύστεις, οι κάλοι, η πολυποειδής εκφύλιση ή 
οίδημα του Reinke, το κοκκίωμα και πιο σπά-
νια ο καρκίνος. Η διάγνωση της παθολογίας 
του λάρυγγα γίνεται με τα ενδοσκόπια, εύκα-
μπτα ή άκαμπτα, με τα οποία, σε σύνδεση με 
το monitor, μπορούμε να έχουμε μια ξεκάθα-
ρη εικόνα της βλάβης που υπάρχει. Μία ακό-
μα πιο ειδική εξέταση, η στραβοσκόπηση, με 
την οποία ελέγχουμε τη δόνηση του ελεύθερου 

χείλους των χορδών, γεγονός που μας αποκα-
λύπτει παθολογικά ευρήματα τα οποία με την 
απλή λαρυγγοσκόπηση δεν είναι εφικτό να 
εντοπιστούν. Συνήθως, η θεραπεία είναι αρχι-
κά συντηρητική αγωγή και αν δεν αποδώσει, 
μπορεί να χρειαστεί χειρουργική επέμβαση. 
Για τη σωστή απόφαση χρειάζεται μεγάλη 
εμπειρία και εξειδίκευση. Το χειρουργείο γί-
νεται είτε με τα κλασικά εργαλεία είτε με δι-
άφορες μορφές laser, που είναι πολύ πιο ατραυ-
ματικές για τον ευαίσθητο βλεννογόνο των φω-
νητικών χορδών. Μάλιστα, ένα πολύ σημαντι-
κό πλεονέκτημα του laser είναι ότι στη διάρ-
κεια της επέμβασης μπορούμε να στείλουμε 
ταχεία βιοψία και αν αποδειχτεί ότι η βλάβη 
είναι καρκίνος, να προχωρήσουμε άμεσα στη 
ριζική αφαίρεσή του. Πρόσφατα η Ρομποτική 
Χειρουργική εφαρμοζεται με μεγάλη επιτυχία 
για τη θεραπεία αρχικών σταδίων καρκίνου 
του λάρυγγα. Στις επεμβάσεις για καλοήθη 
βλάβη, η αφωνία για 5 ημέρες περίπου είναι 
καθοριστική για τη σωστή επούλωση και σω-
στό είναι να συστηθεί λογοθεραπεία προεγχει-
ρητικά και μετεγχειρητικά. Η παρακολούθη-
ση του ασθενούς με λαρυγγοσκόπηση και στρο-
βοσκόπηση μετά την επέμβαση μειώνει τον 
κίνδυνο της υποτροπής, είτε πρόκειται για κα-
λοήθη είτε για κακοήθη βλάβη.

Η Βρετανίδα 
τραγουδίστρια Adele το 
2017 ακύρωσε 
συναυλίες λόγω 
προβλημάτων στις 
φωνητικές της χορδές. 
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