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λάρυγγας είναι ένα όργανο που  

έχει πολλαπλή αποστολή εξηγεί 

η Δρ Ανατολή Παταρίδου, MD, 

χειρουργός ωτορινολαρυγγολόγος κεφα-

λής & τραχήλου, Παιδο-ΩΡΛ, επιστημονι-

κή συνεργάτης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ-

ΜΗΤΕΡΑ (www.pataridou.gr). Τρεις είναι οι 

βασικές λειτουργίες στις οποίες συμμετέ-

χει ο λάρυγγας: η φώνηση, η κατάποση και 

η αναπνοή. Το κύριο ανατομικό στοιχείο 

του λάρυγγα που παράγει τη φωνή είναι οι 

φωνητικές χορδές, δυο λευκές ταινίες οι 

οποίες πάλλονται και έρχονται σε πλήρη 

επαφή μεταξύ τους ώστε να έχουμε μια δυ-

νατή και καθαρή φωνή και ανοίγουν για να 

μπορούμε να αναπνεύσουμε.

Παθήσεις φωνητικών χορδών

Το πιο συχνό σύμπτωμα των παθήσεων των 

φωνητικών χορδών είναι το βράγχος φω-

νής, το οποίο όταν επιμένει για πάνω από 15 

ημέρες απαιτεί έλεγχο από τον ειδικό ιατρό, 

τον Ωτορινολαρυγγολόγο. Ο έλεγχος αυτός 

περιλαμβάνει ενδοσκόπηση λάρυγγος και 

στροβοσκόπηση σε κάποιες περιπτώσεις 

για να αξιολογήσουμε τη δόνηση του ελεύ-

θερου χείλους των φωνητικών χορδών και 

να εντοπίσουμε ευρήματα τα οποία μπορεί 

να διαφύγουν από τον υπόλοιπο έλεγχο.

Τα πιο συνήθη καλοήθη προβλήματα των 

φωνητικών χορδών είναι οι πολύποδες, 

οι κύστεις, οι κάλοι, η πολυποειδής εκφύλι-

ση ή οίδημα του Reinke, το κοκκίωμα και τα 

θηλώματα. Άλλη καλοήθης κατάσταση του 

λάρυγγα είναι η παράλυση των φωνητικών 

χορδών η οποία όταν αφορά τη μία φωνη-

τική χορδή προκαλεί βραχνάδα, κούραση 

στη φωνή και ελαττωμένη ένταση. Όταν 

αφορά και τις δύο χορδές προκαλεί έντο-

νη δύσπνοια στον ασθενή και στην ηρεμία 

αλλά και στην προσπάθεια. Αυτή συνήθως 

προκαλείται μετά από επεμβάσεις στον θυ-

ροειδή αδένα. 

Θεραπεία - Ενδοσκοπική Χειρουργική

Η θεραπεία των παθήσεων των φωνητι-

κών χορδών μπορεί να είναι συντηρητική ή 

χειρουργική. Η χειρουργική κεφαλής και 

τραχήλου προόδευσε εξαιρετικά τα τελευ-

ταία 20 χρόνια εστιάζοντας κυρίως σε λιγό-

τερο ακρωτηριαστικές τεχνικές και στη δι-

ατήρηση των οργάνων στο μέγιστο βαθμό. 

Στις παθήσεις του λάρυγγα η ενδοσκοπική 

χειρουργική με laser Co2 ξεκίνησε στις αρ-

χές της δεκαετίας του ’70 και μας δίνει τη 

δυνατότητα να είμαστε ατραυματικοί σε 

αυτό το τόσο ευαίσθητο όργανο. Όσον αφο-

ρά τη φωνοχειρουργική, η εφαρμογή του 

laser εξασφαλίζει ακρίβεια και εξαιρετική 

ποιότητα φωνής. Η χρήση του laser επίσης 

στην αντιμετώπιση των θηλωμάτων, τα ο-

ποία έχουν σχέση με τον ιό HPV, αποτελεί τη 

μέθοδο εκλογής και μπορεί να εφαρμοστεί 

είτε με τοπική νάρκωση στο ιατρείο είτε με 

γενική νάρκωση στο χειρουργείο, ανάλογα 

με την έκταση των θηλωμάτων. 

Στην περίπτωση της παράλυσης και των 

δύο φωνητικών χορδών, το laser αποτελεί 

την ιδανική χειρουργική θεραπεία. Με τη 

χρήση του μπορούμε να ανοίξουμε ένα πα-

ράθυρο στην αναπνευστική μοίρα του λά-

ρυγγα ώστε να εξασφαλίσουμε ικανοποιη-

τική αναπνευστική λειτουργία του ασθενή. 

Αυτό μπορεί να γίνει στη μία ή και στις δύο 

χορδές και η απόφαση είναι εξατομικευμέ-

νη για κάθε ασθενή. 

Φωνητικές χορδές
Laser, το μαγικό νυστέρι στις παθήσεις του λάρυγγα
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Καρκίνος του λάρυγγα - Laser

Η συμβολή της ενδοσκοπικής χειρουργι-

κής με laser είναι εξαιρετικά σημαντική και 

καθοριστική όταν εφαρμόζεται στα πρώ-

ιμα στάδια του καρκίνου των φωνητικών 

χορδών. Τα πλεονεκτήματα της ενδοσκο-

πικής χειρουργικής με Laser CO2 είναι η ι-

κανοποιητική έκθεση της βλάβης σε μεγέ-

θυνση, η ικανή διεγχειρητική αιμόσταση 

και η ελαχιστοποίηση της μεταστατικής δι-

ασποράς, καθώς επίσης και η αποφυγή της 

τραχειοστομίας. Μετεγχειρητικά, υπάρχει 

περιορισμένη διαταραχή κατάποσης, ικα-

νοποιητική ποιότητα φωνής και δυνατότη-

τα επανεγχείρησης σε ασθενείς με τοπική 

υποτροπή.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ο καρκίνος του λά-

ρυγγα είναι ο πιο συνήθης καρκίνος στην 

περιοχή κεφαλής και τραχήλου και αποτε-

λεί το 2% των καρκίνων του σώματος. Το 

75% των λαρυγγικών καρκίνων εντοπίζο-

νται στις φωνητικές χορδές. Οι ασθενείς 

με πρώιμο γλωττιδικό καρκίνο έχουν εξαι-

ρετική πρόγνωση. Στόχοι της θεραπευτι-

κής αγωγής είναι η ίαση με διατήρηση του 

λάρυγγα, η ελαχιστοποίηση του κόστους 

και των σοβαρών επιπλοκών και η όσο το 

δυνατόν καλύτερη ποιότητα φωνής.

Το laser αποτελεί την ιδανική επιλογή στη 

χειρουργική αντιμετώπιση των καλοηθών 

προβλημάτων των φωνητικών χορδών 

καθώς και του πρώιμου καρκίνου. Με τις 

μοντέρνες χειρουργικές τεχνικές και τη 

σχολαστική μετεγχειρητική παρακολού-

θηση μπορύμε να επιτύχουμε το καλύτερο 

αποτέλεσμα εξατομικευμένα για κάθε α-

σθενή. ●

Το laser αποτε-
λεί την ιδανική 
επιλογή στην 
χειρουργική 

αντιμετώπιση 
των καλοηθών 
προβλημάτων 

των φωνητικών 
χορδών καθώς 
και του πρώι-
μου καρκίνου.

Ανατολή Παταρίδου, χειρουργός 
ωτορινολαρυγγολόγος κεφαλής 

και τραχήλου, παιδο-ΩΡΛ


