
Ο λάρυγγας είναι ένα όργανο με πολ-
λαπλή και σημαντική αποστολή –φώ-
νηση, αναπνοή και κατάποση– και έχει 
μεγάλη σημασία η χειρουργική αντι-
μετώπιση των παθήσεών του να γίνε-
ται με τον λιγότερο ακρωτηριαστικό τρό-
πο. Αυτό ακριβώς κατάφερε η εφαρ-
μογή του laser, δημιουργώντας αληθι-
νή επανάσταση γιατί δίνει τη δυνατότητα 
στον χειρουργό να αφαιρεί την παθολο-
γία του λάρυγγα (είτε καλοήθη είτε κα-
κοήθη) χωρίς εξωτερικές τομές που προ-
καλούν διαταραχή στη λειτουργικότητα 
του οργάνου. 

Σε πολλές καλοήθεις παθήσεις (κύ-
στεις, πολύποδες, οίδημα Reinke των 
φωνητικών χορδών, θηλώματα, πάρεση 
των φωνητικών χορδών και καλοήθεις 
όγκοι), όσο και σε κακοήθειες του φά-
ρυγγα - λάρυγγα - υποφάρυγγα, η εφαρ-
μογή του laser αλλάζει ριζικά την αντιμε-
τώπισή τους.

Πως εφαρμοζεται  
η τεχνικη

Η επέμβαση γίνεται με γενική αναι-
σθησία και χρησιμοποιείται ειδικός τρα-
χειοσωλήνας, ενώ το laser συνδέεται με 
το χειρουργικό μικροσκόπιο και με τη 
χρήση ειδικού μικροχειριστηρίου επιλέ-
γονται οι παράμετροι για τη δέσμη, ανά-
λογα με το σημείο το οποίο δουλεύουμε. 

Η ακρίβεια στην τεχνική και τη χρήση 
μεγέθυνσης και φωτισμού δίνει τεράστια 
δυνατότητα ακρίβειας στην εκτομή, γιατί 
προσφέρει ένα άλλο βάθος πεδίου.

Ποια ειναι τα Πλεονεκτηματα για 
τον αςθενη

Η χρήση του laser εξασφαλίζει εξαι-
ρετικό αποτέλεσμα στην επούλωση (με 
αποτέλεσμα να μη διαταράσσεται ιδιαί-
τερα η κατάποση και η φωνή), αποτρέ-
πει τη δημιουργία οιδήματος (άρα απο-
φεύγεται η τραχειοστομία), καθώς επί-

σης μειώνει την πιθανότητα για αιμορ-
ραγία. Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα 
στον καρκίνο του λάρυγγα είναι ότι στην 
ίδια επέμβαση μπορεί να γίνει βιοψία 
και αφαίρεση της βλάβης, καθιστώντας 
το laser ένα εξαιρετικό όπλο στην αντιμε-
τώπιση καλοήθων παθήσεων και αρχι-
κών σταδίων κακοηθειών του φάρυγγα 
και του λάρυγγα.

 
ςε Ποια αλλα οργανα εχει  
εφαρμογη το laser

Στη μύτη το laser χρησιμοποιείται πιο 
συχνά για την υπερ-
τροφία των κάτω ρινι-
κών κογχών, σε κλη-
ρονομικές παθήσεις 
όπως η Rendu Osler 
(που προκαλεί ρινορ-
ραγίες) και στο ρι-
νόφυμα. Στη στομα-
τική κοιλότητα έχει 
εφαρμογή στη διενέρ-
γεια βιοψιών με τοπι-
κή νάρκωση και στην 
αφαίρεση καλοήθων 
και κακοήθων βλαβών 
από το στόμα και τη 
γλώσσα.

Ευχαριστούμε για τις 
πληροφορίες τη δρα 
Ανατολή Παταρίδου, 
χειρουργό ωτορινολα-
ρυγγολόγο κεφαλής-
τραχήλου, παιδο-ΩΡΛ, 
επιστημονική συνερ-
γάτιδα νοσοκομείου 
ΥΓΕΙΑ-ΜΗΤΕΡΑ  
(www.pataridou.gr).
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— Ανατολή Παταρίδου — 

Η επαναστατική μέθοδος laser  
που θεραπεύει κάθε πρόβλημα  

του λάρυγγα
η εΠιςτημη της ωτορινολαρυγγολογιας κατακτα το μελλον και Παρουςιαζει  

την Πιο εξελιγμενη εΠεμβαςη – χωρις τομες
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