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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Η φωνή είναι ο καθρέπτης, η αντανάκλαση καλής υγείας και ευημερίας. Ωστόσο, συχνά η σημασία της 
παραμελείται στους καρκινοπαθείς ασθενείς όταν η νόσος επηρεάζει άμεσα τις φωνητικές ιδιότητες με 
αποτέλεσμα να υποφέρουν από ψυχοσωματικές και συναισθηματικές διαταραχές. Μεταβολές της έντασης  
και της ποιότητας της φωνής  συνιστούν αναπηρία άλλοτε άλλου βαθμού. Η  δυσφωνία απενεγοποιεί και 
περιχαρακώνει πολλούς ασθενείς που χρησιμοποιούν τη φωνή τους ως επαγγελματικό εφόδιο, τραγουδιστές, 
δασκάλους, γιατρούς, δικηγόρους, ιεροψάλτες και άλλους. Ο αντίκτυπος της δυσφωνίας στην ποιότητα ζωής 
συνιστά ουσιαστικό εμπόδιο κοινωνικής επανένταξης. Ο καρκίνος του πνεύμονος επηρεάζει τις φωνητικές 
δυνατότητες των ασθενών όταν διηθεί το παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο ή όταν μειώνει την αναπνευστική 
λειτουργία. Η μεσοθωρακοσκόπηση σπάνια μπορεί να ευθύνεται για τη πάρεση των φωνητικών χορδών.                                     
Η χειρουργική επέμβαση για καρκίνο του πνεύμονος προκαλεί ελάττωση του πνευμονικού παρεγχύματος 
και συνεπώς μειώνει την αναπνευστική επάρκεια. Τρώση ή διατομή του παλίνδρομου νεύρου, κυρίως σε 
επεμβάσεις του αριστερού ημιθωρακίου, εκτομή ή λεμφαδενικός καθαρισμός, προκαλεί παροδική ή μόνιμη 
παράλυση των φωνητικών χορδών. Η χημειοθεραπεία και η ακτινοθεραπεία, συμπληρωματικές θεραπείες 
στούς ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονος, προκαλούν βράγχος φωνής λόγω ισχαιμικών αλλοιώσεων ή 
ανάπτυξη συμφύσεων και ουλώδους ιστού που καθηλώνει και απενεργοποιεί το λαρυγγικό νεύρο 
προκαλώντας δυσφωνία. 
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι  συχνή 
κακοήθεια παγκοσμίως. Υπολογίζεται ότι οι 
νέες διαγνώσεις ανέρχονται σε 2.000.000 
έτησίως.[1] Στη χώρα μας κάθε χρόνο 
θρηνούμε 6.000 Έλληνες, δηλαδή μία 
ολόκληρη κωμόπολη.[2] Αντιπροσωπεύει το 
25% των θανάτων ετησίως σε όλο το κόσμο. 
Στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είναι η  

 

 

κύρια αιτία θανάτου με προβλεπόμενες 
απώλειες 620.000 ανθρώπων το 2022.[3] 

Παρά τη πρόοδο στη πρώϊμη διάγνωση, 
τη σταδιοποίηση και την ριζική και 
συστηματική θεραπεία η συνολική 5-ετής 
επιβίωση δεν υπερβαίνει το 18% των 
ασθενών.[4] 
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Υπάρχουν  δύο κύριοι ιστολογικοί  
τύποι. Το Μη μικροκυτταρικό καρκίνωμα 
του πνεύμονα (NSCLC-non small cell lung 
cancer) που αντιπροσωπεύει το 80% έως 85% 
των αναφερόμενων περιπτώσεων και 
περιλαμβάνει κυρίως το ακανθοκυτταρικό 
καρκίνωμα, το αδενοκαρκίνωμα και το  
μεγαλοκυτταρικό καρκίνωμα, και το 
Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονα 
(SCLC-small cell lung cancer) το οποίο 
αντιπροσωπεύει το υπόλοιπο 15% των 
περιπτώσεων. [5]    

 

ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ     

Οι συχνότερες  κλινικές εκδηλώσεις σε 
ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα είναι ο 
βήχας (54,7%) και  η δύσπνοια (45,3%). [6] Ο 
θωρακικός πόνος και η αιμόπτυση 
απαντώνται στο  27% των περιπτώσεων και 
έχουν σχέση κυρίως με το Στάδιο της νόσου 
παρά με τον ιστολογικό τύπο.[7] 

Η συχνότητα και η φύση των 
συμπτωμάτων μπορεί συνδέεται με τη θέση της 
βλάβης. Σε ασθενείς με κεντρικές πνευμονικές 
βλάβες, κοντά στη πύλη του πνεύμονος,  τα 
συμπτώματα προέρχονται από την πιθανή 
στένωση ή  απόφραξη των αεραγωγών και 
επομένως κυριαρχούν η  δύσπνοια και ο 
βήχας. Η ενδοβρογχική ανάπτυξη της 
νεοεξεργασίας μπορεί να οδηγήσει σε 
ενδοαυλική και/ή εξωαυλική απόφραξη. 

Ασθενείς με περιφερικές πνευμονικές 
βλάβες  που επεκτείνονται στο θωρακικό 
τοίχωμα ή συνοδεύονται από πλευριτική 
συλλογή, προσέρχονται με ήπιο, βύθιο αλλά 
επίμονο άλγος στο θώρακα.[8] 

Άλγος της ωμικής ζώνης και ριζιτικός 
πόνος κατά μήκος της κατανομής του ωλενίου 
νεύρου που συνοδεύεται με παραισθησία 
συνήθως καταμαρτυρεί όγκο που 
αναπτύσσεται στη κορυφή του πνεύμονος και 
προκαλέι σύνδρομο Pancoast.[9] 

O καρκίνος του πνεύμονα όταν 
επεκταθεί σε άλλα όργανα όπως τα οστά, το 
ήπαρ, τα επινεφρίδια και ο εγκέφαλος παράγει 
ανάλογα συμπτώματα .  Σύμφωνα με τη μελέτη 
τού Pagani J  η κατευθυνόμενη με Αξονική 
Τομογραφία  βιοψία δια λεπτής βελόνας -FNB 
(Fine needle biopsy) - των επινεφριδίων  
κατέδειξε ασυμπτωματική μεταστατική 
συμμετοχή στο 17% των ασθενών με 
Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του πνεύμονος  
παρά τα φυσιολογικά ακτινολογικά 
ευρήματα.[10] 

Οστικές μεταστάσεις, οι οποίες  είναι 
συνήθως επώδυνες, απαντώνται στο 20% των 
ασθενών με ΜΜΚΠ-Μή μικροκυτταρικό 
καρκίνο του πνεύμονος- και  στο 30% έως 40% 
των ασθενών με ΜΚΚΠ - Μικροκυτταρικό 
καρκίνο του πνεύμονος. [11] 

Η  δυσφαγία αποδίδεται κυρίως στην 
άσκηση πίεσης επί του οισοφάγου όταν 
συνυπάρχουν διογκωμένοι λεμφαδένες στο 
μεσοθωράκιο και ιδίως στη περιοχή κάτωθεν 
της τρόπιδος,  ή στον τράχηλο.[12] 

Τραχηλική λεμφαδενοπάθεια διαπι-
στώνεται σε ποσοστό  15% έως 20% των 
ασθενών με καρκίνο του πνεύμονος.[13] 

Άμεση διήθηση του οισοφάγου ή και 
άλλων ανατομικών δομών, από τον όγκο, 
οδηγεί σε δυσφαγία, αχαλασία και διαταραχή  
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Εικόνα 1. Καρκίνος πνεύμονος που διηθεί το 
μεσοθωράκιο κατά τη πορεία του παλίνδρομου 
λαρυγγικού νεύρου προκαλώντας πάρεση της της 
αριστερής φωνητικής χορδής και βράγχος φωνής. 

της κινητικότητας των φωνητικών χορδών [14] 
(Εικόνες 1-4). 

Κατά τον Camidge ο μηχανισμός της 
δυσφαγίας στον καρκίνο του πνεύμονος 
συνίσταται σε βλάβη σε μια ομάδα  μεγάλων 
κινητικών νευρώνων ανατομικά γνωστή ως 
"ambiguous nucleus" , που βρίσκονται βαθιά 
στον μυελικό δικτυωτό σχηματισμό. Αυτός ο 
πυρήνας δημιουργεί τις διακλαδικές 
απαγωγές κινητικές ίνες του πνευμο-
νογαστρικού νεύρου που καταλήγουν στον 
λάρυγγα, τους φαρυγγικούς μύες καθώς και 
στις απαγωγές κινητικές ίνες του γλωσσο-
φαρυγγικού νεύρου.[12,15,16] 

Σύμφωνα με τα συμπεράσματα της 
ανασκόπησης του  Counsell και συν. ο καρκίνος 
του πνεύμονα ευθύνεται γιά το 50% των 
δευτεροπαθών εγκεφαλικών εντοπίσεων. 
Εγκεφαλική μετάσταση εντοπίζεται σε 
νεκροτομικό υλικό σε έναν από τους 5 ασθενείς 
που καταλήγουν από καρκίνο του πνεύμονος. 
[17] 

 

 

Εικόνα 2. Εκτεταμένη κατάληψη του 
μεσοθωρακίου από μικροκυτταρικό καρκίνωμα 
του πνεύμονος σε ασθενή με δυσφωνία και 
σύνδρομο άνω κοίλης φλέβας. 

Μετάσταση στο γαστρεντερολογικό 
σύστημα, κυρίως στο μέσο τριτημόριο του 
οισοφάγου, ανευρίσκεται στο 14%  των 
ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα [18]. 

Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα 
μπορεί να έχουν και  φωνητικά συμπτώματα.  
Η κατανόηση της παθοφυσιολογίας της 
δυσφωνίας επί  καρκίνου του πνεύμονος είναι 
απαραίτητη  για την μελέτη, τη διαχείριση και 
την αντιμετώπιση των νοσούντων ασθενών. 

Συμπτώματα διαταραχής της φώνησης 
δεν είναι σπάνια συμβάματα στους ασθενείς με 
καρκίνο του πνεύμονα. Διαπιστώνονται είτε 
κατά τη πρώτη προσέλευση του ασθενούς είτε 
στη διαδρομή της νόσου. [19] 

Οι Midthun και συν.  θεωρούν ως κύριο 
σύμπτωμα το βράγχος φωνής  επί 
ενδοθωρακικής επέκτασης της νεοεξεργασίας. 
[20]                                                         

Κατά τον Lee οι ασθενείς με 
διαγνωσμένο καρκίνο του πνεύμονος χωρίς 
κεντρική μεταστατική εστία έχουν  ήπιες  
διαταραχές φωνής στο 90% των περιπτώσεων.  
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Εικόνα 3. Μικροκυτταρικό καρκίνωμα του 
πνεύμονος με επέκταση στις ανατομικές δομές του 
μεσοθωρακίου και βράγχος φωνής. 

 

Εικόνα 4. Ο ασθενής της εικόνας 3 στη διάρκεια 
βρογχοσκόπησης. Πλήρης πάρεση της αριστερής 
φωνητικής χορδής. 

Ωστόσο ο δείκτης φωνητικής δυσχέρειας (VHI- 
voice handicap index) δεν υπερβαίνει το  
27,5% .[21]  

Στη μελέτη του Buccheri και συν. 
παρατηρείται σημαντική συσχέτιση μεταξύ 
του  δείκτη φωνητικής δυσχέρειας (VHI- voice 
handicap index) και της γενικής κατάστασης 
του πάσχοντος  (ECOG-Eastern Cooperative 
Oncology Group), η οποία αντικατοπτρίζει το 

συνολικό επίπεδο της λειτουργίας του 
ασθενούς.[22] Φαίνεται ότι η δυσφωνία μπορεί 
να επηρεάσει σημαντικά την ποιότητα ζωής 
αυτών των ασθενών.   

 

ΔΥΣΦΩΝΙΑ ΣΕ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ 
ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ 

Δυσφωνία που σχετίζεται άμεσα με τη νόσο 

Η δυσφωνία μπορεί να οφείλεται είτε σε 
τοπική διήθηση, κατά συνέχεια ιστού, από τη 
νεοεξεργασία, είτε σε μετάσταση στον τράχηλο 
ή το θώρακα, είτε στη παρουσία μετάστασης 
στη περιοχή του λάρυγγος.[23] Η λεμφαδενική 
συμμετοχή των λεμφαδένων του μεσο-
θωρακίου ή η επέκταση του όγκου εντός της 
θωρακικής κοιλότητας ή και του τραχήλου  
μπορεί να οδηγήσει σε συμπίεση του 
παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου.            

Οι ψυχογενείς διαταραχές και κυρίως η 
αγχώδης αντίδραση και η κατάθλιψη, που 
προκαλεί σε ορισμένους ασθενείς η νόσος, 
επηρεάζουν αρνητικά τη ποιότητα της 
φωνής.[24] 

 

Παράλυση των φωνητικών χορδών σε 
ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα  

Στούς  ασθενείς με παράλυση των 
φωνητικών χορδών χωρίς τεκμηριωμένη αιτία 
κατά τη πρώτη προσέλευσή τους οφείλουμε να 
έχουμε ισχυρή υποψία ύπαρξης 
εξωλαρυγγικής  κακοήθειας.  

Η μελέτη αυτών των ασθενών 
περιλαμβάνει  αξονική τομογραφία του 
τραχήλου και του θώρακα προκειμένου να 
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αξιολογηθεί η απρόσκοπτη ή μη πορεία των 
παλίνδρομων λαρυγγικών νεύρων.[25]                                                                                                                                             
Σε μιά ενδιαφέρουσα απεικονιστική μελέτη  
των Glazer και συν., διαπιστώθηκε ότι ο 
καρκίνος του πνεύμονός συνιστά κυρίαρχη 
αιτία της παράλυσης των φωνητικών χορδών, 
μετά από τα νεοπλάσματα που αναπτύσσονται 
στο μεσοθωράκιο και τον τράχηλο. [26] Η 
παράλυση μπορεί να είναι είτε ετερόπλευρη  
είτε αμφοτερόπλευρη. Η αμφοτερόπλευρη 
παράλυση των φωνητικών χορδών προκαλεί 
αναπνευστική ανεπάρκεια.[27] 

Σε μια ανασκόπηση των Gauri και συν.  
παράλυση του παλίνδρομου λαρυγγικού 
νεύρου ήταν παρούσα στο 20% των ασθενών 
με βρογχογενές καρκίνωμα. Άλλες 
νευρολογικές εκδηλώσεις περιελάμβαναν το 
παρανεοπλασματικό σύνδρομο και την 
παράλυση φρενικού νεύρου.[28]                                                                                          
Σε μια άλλη ανασκόπηση των Terris και συν.,   η 
οποία περιελάμβανε 113 ασθενείς με 
παράλυση του παλίνδρομου λαρυγγικού 
νεύρου, ο καρκίνος του πνεύμονα 
αντιπροσώπευε το 41% των νεοπλασματικών 
αιτιών της παράλυσης των φωνητικών 
χορδών.[29]                                                                                                                   
Ομοίως, στη μελέτη των Loughran  και συν. γιά 
τη διερεύνηση της αιτίας της ετερόπλευρης 
παράλυσης των φωνητικών χορδών επί 77 
ασθενών,  το βρογχογενές καρκίνωμα του 
πνεύμονος ευθύνετο γιά το 43% των 
περιπτώσεων.[3] Σε μια πιο πρόσφατη έρευνα 
επί 168 ασθενών με ετερόπλευρη  παράλυση 
των φωνητικών χορδών, αποδόθηκαν σε 
καρκίνο του πνεύμονα 28 περιπτώσεις.[31] 

Συνεπώς ο ρόλος του καρκίνου του 
πνεύμονος στη αιτιλογία της παράλυσης των 
φωνητικών χορδών είναι πρωταρχικός. Και οι 

ασθενείς με ανεξήγητη  δυσφωνία πρέπει να 
διερευνώνται γιά καρκίνο του πνεύμονος. 

 

Νόσοι του πνεύμονος που συνδέονται με τον 
καρκίνο του πνεύμονος 

Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα 
συνήθως έχουν συννοσηρότητες. Η μελέτη του  
Cesario απέδειξε ότι οι ασθενείς με καρκίνο 
του πνεύμονα έχουν μειωμένες προβλεπόμενες 
τιμές  FEV, FEV1.[32] 

Η συνύπαρξη Χρόνιας Αποφρακτικής 
Πνευμονοπάθειας (ΧΑΠ) και καρκίνου του 
πνεύμονος συνδέεται με πτωχότερη έκβαση 
μετά από ριζική χειρουργική αφαίρεση της 
νόσου.  Κατά τον Loganathan  η συχνότητα της 
ΧΑΠ   στους άνδρες με καρκίνο του πνεύμονος 
είναι  72,8% και στις γυναίκες  52,5%.[33]Η 
πρόγνωση των ασθενών με καρκίνο του 
πνεύμονος που νοσούν και με ΧΑΠ 
επηρεάζεται από το αυξημένο ποσοστό των 
μετεγχειρητικών επιπλοκών και κυρίως της 
πνευμονίας, του βρογχοϋπεζωκοτικού 
συριγγίου και του παρατεταμένου μηχανικού 
αερισμού.[34]  

Από την άλλη πλευρά, η  ΧΑΠ  είναι 
ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για την 
ανάπτυξη καρκίνου του πνεύμονος. Μελέτες 
έχουν καταδείξει ότι η συχνότητα εμφάνισης 
καρκίνου του πνεύμονος είναι υψηλότερη, 
σχεδόν διπλάσια, στους ασθενείς με 
ΧΑΠ.[35,36]                                                                                 

Συνεπώς, με δεδομένο ότι ο ρόλος της 
αναπνοής είναι σημαντικός στη φώνηση, δεν 
αποτελεί έκπληξη οι ασθενείς με καρκίνο του 
πνεύμονος και ΧΑΠ να εμφανίζουν 
δυσφωνία. Η ελάττωση της αναπνευστικής 
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ικανότητας και της εκπνευστικής ροής 
επιφέρουν απώλεια της φωνητικής ισχύος και 
κόπωση της φωνής.[37] Σύμφωνα με τη μελέτη 
του  Ryu και συν.  η ΧΑΠ είναι  ανεξάρτητος 
παράγοντας κινδύνου για δυσφωνία σε 
ηλικιωμένους ασθενείς που υποβάλλονται σε 
λαρυγγοσκόπηση.[38] Η δυσφωνία των 
ασθενών με ΧΑΠ και καρκίνο του πνεύμονος 
οφείλεται εν μέρει στην αυξημένη χρήση 
εισπνεόμενων στεροειδών.[39] 

 

ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΗ 
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ 

Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα 
υποφέρουν απο οστεοαρθροπάθεια, μυϊκή 
αδυναμία και καταβολή που επηρεάζει τη 
φωνητική απόδοση. Οι καρκινοπαθείς 
υπόκεινται σε συστημική λιπόλυση και 
πρωτεόλυση που οδηγεί σε έντονη απώλεια 
βάρους, ελάττωση της αντοχής  και ολιστική 
σωματική αδράνεια.[40] 

Η καλή λειτουργία των μυών 
εξασφαλίζει τη παραγωγή άρτιας φωνής. Κάθε 
αδυναμία ή διαταραχή της μυϊκής ισχύος 
επηρεάζει αρνητικά τη φώνηση. Η μελέτη των 
Welham και Maclagan, θεωρεί οτι η μυϊκή 
κόπωση, η αναπνευστική δυσλειτουργία και η 
αφυδάτωση  οδηγούν σε φωνητική κόπωση και 
δυσφωνία.[41] 

 

Δυσθυμία, Άγχος και Κατάθλιψη σε ασθενείς 
με καρκίνο του πνεύμονα 

Οι ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονος 
πέραν της σωματικής αδυναμίας και 

ανικανότητας παρουσιάζουν συναισθηματική 
και ψυχολογική καταπόνηση. 

Στην έρευνα του Zabora και συν., η 
οποία περιελάμβανε περίπου 4.500 ασθενείς με 
καρκίνο, ποσοστό 35,1% εξ αυτών  είχαν 
ψυχοκοινωνικές διαταραχές, με την 
υψηλότερη αναλογία (43,4%) να αφορά  
ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονος.[42] 

Η συναισθηματική δυσφορία των 
ασθενών με καρκίνο του πνεύμονος  μπορεί να 
οδηγήσει σε άγχος και κατάθλιψη. Το άγχος 
ορίζεται ως «φοβική προσδοκία ενός 
επικείμενου αλλά άυλου κινδύνου» και 
υπάρχει σε σημαντικό αριθμό ασθενών με 
καρκίνωμα του πνεύμονα. 

Η φοβική, η τρομακτική προσμονή ενός 
επικείμενου αλλά απροσδιόριστου κινδύνου 
και η σταθερή και επίμονη θλίψη και η 
απώλεια ενδιαφέροντος, δηλαδή η αγχώδης 
αντίδραση και η κατάθλιψη απαντώνται σε 
ποσοστό 10% και 12%  αντίστοιχα των 
ασθενών με καρκίνο του πνεύμονος και 
κυρίως σε εκείνους με χαμηλή ποιότητα 
διαβίωσης.[43] 

Σε πιό πρόσφατη μελέτη που 
δημοσιεύθηκε το 2013, η επίπτωση της 
κατάθλιψης και του άγχους σε ασθενείς με 
προχωρημένο Μή Μικροκυτταρικό 
Καρκίνωμα του πνεύμονος, είναι 32,9% και 
34,1% αντίστοιχα.[44] 

Η συναισθηματική δυσφορία, το άγχος 
και η κατάθλιψη η οποία συνυπάρχει στούς 
ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα 
επηρεάζουν με  αρνητικό τρόπο την ποιότητα 
της ζωής, τη συμμόρφωση στη θεραπεία αλλά 
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και την ένταση και τη ποιότητα της φωνής 
αυτών των ασθενών. 

Η σχέση της συναισθηματικής 
κατάστασης και της φωνής είναι 
αδιαμφισβήτητη. Η φώνηση, ως προσωπικό 
χαρακτηριστικό, σχεδόν πάντοτε αντανακλά, 
εκφράζει τη κατάσταση αγωνίας, άγχους ή και 
κατάθλιψης στην οποίαν ο καθένας 
ευρίσκεται. Σύμφωνα με τους  Mendoza και 
Carballo τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της 
φωνής (συχνότητα, φάσμα) αλλοιώνονται υπό 
την επίδραση συνθηκών άγχους και 
αγωνίας.[45]  

Εν κατακλείδι, το άγχος και η 
κατάθλιψη συνυπάρχουν συχνά στους 
ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονος και 
συνδέονται αδιαφιλονίκητα με το βάθος και τη 
ποιότητα της φωνής.  

 

ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ  ΔΥΣΦΩΝΙΑ                                                                                                                                                                          

Ο καρκίνος του πνεύμονος είναι νόσος 
των ηλικιωμένων ανθρώπων. Σε μια μελέτη 
του Owonikoko το 50% των ασθενών με 
καρκίνο του πνεύμονος είχαν υπερβεί την 
ηλικία των 70 ετών.[46] Εξάλλου η γήρανση 
επηρεάζει αρνητικά τα ανατομικά και 
παθοφυσιολογικά στοιχεία της ανθρώπνης 
φωνητικής συσκευής.  Η μείωση της ζωτικής 
χωρητικότητας  και της βίαιης εκπνευστικής 
ροής λόγω της σταδιακής απώλειας της 
ελαστικότητας του πνευμονικού ιστού και της 
ελάττωσης της φυσιολογικής συσταλτικής 
ικανότητας των αναπνευστικών μυών σε 
συνδυασμό με τις ανατομικές μεταβολές, με τη 
πάροδο της ηλικίας, του λάρυγγος 
διαταράσσουν τη δύναμη, την ένταση, τη 

ποιότητα  και την αρμονία της φωνής και 
οδηγούν σε δυσφωνία.[47]  

Οι Xue και Hao κατέγραψαν  
επιμήκυνση της στοματικής κοιλότητας και 
αύξηση του όγκου της φωνητικής οδού σε μια 
ομάδα ηλικιωμένων ατόμων.[ 48]   

Η προχωρημένη ηλικία προκαλεί 
ανατομικές και ιστολογικές μεταβολές στις 
φωνητικές χορδές. Παρατηρείται  ατροφία του 
επιθηλίου των φωνητικών  χορδών με ενδείξεις 
απόπτωσης και απολέπισης κατά την 
ηλεκτρονική μικροσκοπική εξέταση.[49]  

Οι ελαστικές ίνες μειώνονται και είναι  
ακανόνιστες, ενώ οι ίνες κολλαγόνου 
αυξάνουν σε πυκνότητα και παρουσιάζουν 
έντονο ινωτικό στοιχείο. Αυτές οι ανατομικές 
και ιστολογικές αλλοιώσεις οδηγούν σε 
φυσιολογική εκτροπή των ινωδοελαστικών 
ιδιοτήτων των φωνητικών χορδών με 
επακόλουθες μεταβολές της φώνησης που  
συχνά αναφέρονται ως «πρεσβυοφωνία» κατά 
το «πρεσβυωπία». 

Ο  καρκίνος του πνεύμονος ενδημεί 
στους ηλικιωμένους. Η ηλικία έχει αρνητική 
επίπτωση στη ποιότητα της φωνής. Συνεπώς 
δικαιούμεθα  να υποθέσουμε ότι η γήρανση 
είναι ένας παράγοντας που συμβάλλει στη 
δυσφωνία σε ασθενείς με καρκίνο του 
πνεύμονα.   

 

ΜΕΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ 
ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ ΣΤΟΝ ΛΑΡΥΓΓΑ 

Η φωνή επηρεάζεται όταν ο 
πρωτοπαθής καρκίνος του πνεύμονος 
μεθίσταται στις ανατομικές δομές του 
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λάρυγγος. Όμως πολύ λίγες περιπτώσεις 
μετάστασης στο λάρυγγα περιγράφονται στη 
βιβλιογραφία. 

Σε ανασκόπηση του Ferlito  και συν. το 
1988, οι συγγραφείς διαπίστωσαν ότι έως τότε 
στη παγκόσμια βιβλιογραφία μόνο εννέα 
περιπτώσεις δευτερογενών νεοπλασμάτων του 
λάρυγγα προήρχοντο από καρκίνο του 
πνεύμονος δηλαδή ποσοστό μόλις 7,5%.[50] 

Μετά την ανασκόπηση των Ferlito 
κατάγραφονται μόνον σποραδικές 
περιπτώσεις μετάστασης στον λάρυγγα από 
καρκίνωμα του πνεύμονος και κυρίως από 
αδενοκαρκίνωμα.[51-53]   

Η κλινική εικόνα των δευτεροπαθών 
εντοπίσεων του πρωτοπαθούς καρκίνου του 
πνεύμονος στον λάρυγγα δεν είναι ειδική και 
μπορεί να διαλάθει, αρχικά τουλάχιστον, της 
προσοχής. Συχνότερα προσβάλλεται η 
υπεργλωττιδική περιοχή και η βλάβη 
εντοπίζεται υποβλεννογόνια. Η αιματογενής 
και η λεμφική οδός αλλά και η ανάδρομη ροή 
μέσω του σπονδυλικού φλεβικού πλέγματος, 
όπως περιγράφεται από τον Batson, 
συμβάλλουν στη μεταστατική διασπορά. Η 
ανοσοϊστοχημική μελέτη και η έκφραση της 
επιφανειοδραστικής πρωτεϊνης συνεισφέρουν 
στη διάγνωση. [54-56] 

 

ΔΥΣΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΟΥ 
ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΠΝΕΥΜΟΝΟΣ 

Οι διαταραχές της φωνής και η 
δυσφωνία στους ασθενείς με καρκίνο του 
πνεύμονος ενδέχεται να είναι ένα 
ανεπιθύμητο συμβάν που προκαλείται από τη 
θεραπεία της νόσου είτε μετά από ριζική 

αντιμετώπιση (χειρουργική εκτομή) είτε μετά 
από συμπληρωματική ή επικουρική θεραπεία  
συμπεριλαμβανομένων των χημειοθεραπειών 
και των ακτινοθεραπειών στις οποίες 
υποβάλλονται αυτοί οι ασθενείς. 

 

Χειρουργικές επεμβάσεις 

Οι χειρουργικές επεμβάσεις που 
πραγματοποιούνται σε ασθενείς με  καρκίνο 
του πνεύμονος αφορούν είτε τη προσπάθεια 
εγκαθίδρυσης οριστικής διάγνωσης και 
σταδιοποίησης είτε ριζικής αφαίρεσης της 
νόσου. 

Οι θεραπευτικές ή οι διαγνωστικές 
παρεμβάσεις μπορεί εν δυνάμει να οδηγήσουν 
σε  δυσφωνία. 

Η Μεσοθωρακοσκόπηση η οποία 
χρησιμοποιείται ευρέως για τη διάγνωση και 
τη σταδιοποίηση των ασθενών με καρκίνο του 
πνεύμονος ευθύνεται για βλάβη του 
παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου σε ποσοστό 
0,82%. [57] 

Ωστόσο στη μελέτη του Chabowski και 
συν. το ποσοστό παροδικής πάρεσης του 
παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου μετά από 
μεσοθωρακοσκόπηση ήταν 5,5%.[58] Κατά τον 
Gonfioti και συν η video-μεσοθωρακοσκόπηση  
συνδέεται με μικρότερο ποσοστό παράλυσης 
του  λαρυγγικού νεύρου μόλις 0,8%. [59] 

Ο Kara και συν. μελέτησαν 525 ασθενείς 
που υποβλήθηκαν, πέραν της ριζικής 
λοβεκτομής, και σε ριζικό λεμφαδενικό 
καθαρισμό του μεσοθωρακίου με VATS και 
παρατήρησαν ετερόπλευρη παράλυση των 
φωνητικών χορδών σε 5 ασθενείς (1%). [60] 
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Η βλάβη του λαρυγγικού  νεύρου, το 
οποίο πορεύεται κατά μήκος της τραχειο-
οισοφαγικής αύλακας, οφείλεται στην άσκηση 
δυνάμεων έλξεως κατά τη διάρκεια των 
παρασκευών στο πρόσθιο μεσοθωράκιο. [61] 

Αλλά και κατά τη διάρκεια μιας ριζικής 
εκτομής του καρκίνου του πνεύμονος 
(πνευμονεκτομή, λοβεκτομή, τμηματεκτομή) ο 
τραυματισμός του λαρυγγικού νεύρου δεν 
μπορεί να αποκλεισθεί. Εικάζεται πώς κύριοι 
ενοχοποιητικοί παράγοντες είναι η 
παχυσαρκία (BMI >25),  η χρόνια 
αποφρακτική πνευμονοπάθεια και οι 
επεμβάσεις στον αριστερό πνεύμονα.  

Η αξία της άμεσης ενδοσκοπικής 
μετεγχειρητικής εκτίμησης της κινητικότητας 
των φωνητικών χορδών, μετά από εγχειρήσεις 
για καρκίνο του πνεύμονος, υπογραμμίζεται 
από τον Fourdain και συν ο οποίος αποκάλυψε 
συχνότητα δυσλειτουργίας στο 5,2% των 
περιπτώσεων.[62] 

Σε περιπτώσεις που το παλίνδρομο 
λαρυγγικό νεύρο έχει διαταμεί  κατά τη 
διάρκεια της χειρουργικής επέμβασης, 
παρατηρείται δυσφωνία αμέσως 
μετεγχειρητικά. Ωστόσο, σε περιπτώσεις έλξης 
ή τραυματισμού  του, η δυσλειτουργία των 
φωνητικών χορδών μπορεί να καθυστερήσει 
και να παρουσιασθεί 8-30 ημέρες μετά την 
επέμβαση. [63] 

Ο Laccourreye ισχυρίζεται ότι η 
ετερόπλευρη τρώση του λαρυγγικού νεύρου 
μετά από εγχειρήσεις για καρκίνο του 
πνεύμονος που περιελάμβαναν και ριζικό 
λεμφαδενικό καθαρισμό ιάται έως και 9 μήνες 
μετεγχειρητικά. [64] 

Σε μια εξαιρετική ανασκόπηση 365 
ασθενών με καρκίνο του πνεύμονος, που 
ανέπτυξαν βράγχος φωνής μετά από ριζική 
χειρουργική θεραπεία αναδείχθηκε 
μετεγχειρητική δυσφωνία και τρώση του 
αριστερού λαρυγγικού νεύρου σε ποσοστό 6% 
και  4% αντίστοιχα. 

Η κινητικότητα των φωνητικών 
χορδών επανήλθε σε ποσοστό 60% και η 
ποιότητα της φώνησης βελτιώθηκε στο 72% 
των ασθενών μετά από 28 μήνες από την 
επέμβαση. [65] 

Η ετερόπλευρη παράλυση των 
φωνητικών χορδών μετά από ριζική εκτομή 
του καρκίνου του πνεύμονος  επιφέρει 
εισρόφηση γαστρικού περιεχομένου και 
συνεπώς πνευμονία  εξ  εισροφήσεως  αλλά και 
μεγάλη πιθανότητα επαναδιασωλήνωσης 
λόγω δύσπνοιας. 

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο που πολλοί 
ερευνητές υποστηρίζουν την άμεση 
αποκατάσταση της δυσλειτουργίας του 
λάρυγγος  με θυρεπλαστική κατά την οποίαν  
ένα εμφύτευμα τοποθετείται στο λάρυγγα που 
απωθεί τη πάσχουσα φωνητική χορδή προς τη 
μέση γραμμή. Η παρέμβαση αυτή βελτιώνει 
άμεσα τη δύσπνοια, τη δυσφαγία ,τη 
δυσφωνία και την αναπνευστική λειτουργία. 
[66,67] 

Κατά τον Li και συν. η ανακατασκευή 
του τραυματισμένου ή διατμημένου 
παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου είτε με 
άμεση αναστόμωση είτε με τη  χρήση τμήματος 
του φρενικού ή του πνευμονογαστρικού 
νεύρου οδηγεί σχεδόν σε πλήρη ανάρρωση με 
καλή ποιότητα φωνής και ικανοποιητική  
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προσέγγιση των φωνητικών χορδών 2 ημέρες 
μετεγχειρητικά. [68] 

Ωστόσο  αυτή διαπίστωση του Li δεν 
συνάδει με το σύνηθες  χρονοδιάγραμμα της 
νευρικής αναγέννησης η οποία διαρκεί 
πολλούς μήνες. Ικανοποιητική  εναλλακτική 
λύση  συνιστά η ενέσιμη λαρυγγοπλαστική με 
διάφορα υλικά πλήρωσης η οποία διασφαλίζει 
άμεση ανακούφιση  του ασθενούς ,βελτίωση 
της κατάποσης και της φωνητικής και 
αναπνευστικής του λειτουργίας .[69-71] 

Παρά το γεγονός ότι η ριζική 
χειρουργική επέμβαση είναι η καλύτερη 
θεραπευτική επιλογή για ένα μεγάλο ποσοστό 
ασθενών με καρκίνο του πνεύμονος, η 
νοσηρότητα της επέμβασης και ο αντίκτυπός 
της στην αναπνευστική λειτουργία  είναι 
σημαντικός.[72]                                                                                                                                                               

Η συστηματική έρευνα αποκαλύπτει 
επιδείνωση της σωματικής λειτουργίας με 
κύρια συμπτώματα τον βήχα, τη δύσπνοια και 
την κόπωση, μείωση της αναπνευστικής 
λειτουργίας, μείωση της ζωτικής 
χωρητικότητας (VC), της εκπνευστικής ροής 
και της μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου 3 μήνες 
μετεγχειρητικά αλλά και ελάττωση της ανοχής 
στην άσκηση. [73,74] 

Οι Nezu και συν. και Keenan και συν.  
ανέφεραν απώλεια FEV1  μετεγχειρητικά που 
κυμαίνεται από 12 -66%  ανάλογα με το είδος 
της πνευμονικής  εκτομής.[75,76] 

Οι έρευνες συγκλίνουν στη διαπίστωση 
ότι η λοβεκτομή και η τμηματεκτομή έχουν 
μικρότερη επίδραση στην πνευμονική 
λειτουργία από την πνευμονεκτομή. 

Στη μελέτη του Bolliger, η μείωση της 
μέγιστης πρόσληψης οξυγόνου και της 
αναπνευστικής λειτουργίας βελτιώθηκε στους 
6 μήνες στους ασθενείς που υπο0βλήθηκαν σε 
λοβεκτομή, αλλά παρέμεινε μειωμένη  σε 
εκείνους με πνευμονεκτομή. Όμοιες 
παρατηρήσεις  καταγράφονται και στην 
εργασία του Nezu και συν. 

Η αρνητική επίδραση της πνευμονικής 
εκτομής στην αναπνευστική λειτουργία είναι 
λιγότερο έντονη σε ασθενείς «good risk» 
(μικρότερου κινδύνου)  που υποβάλλονται σε 
τμηματεκτομή για μικρές περιφερικές βλάβες 
αφού καταγράφουν  μείωση της  FVC και FEV1 
κατά 5,1% και 6,7%, αντίστοιχα, η οποία μετά 
12 μήνες εκμηδενίζεται. [77] 

Όλοι οι ερευνητές κατατείνουν στο 
συμπέρασμα ότι η εκτομή του πνευμονικού 
παρεγχύματος  υπονομεύει την επάρκεια της 
αναπνευστικής λειτουργίας. Δεδομένης της 
σημασίας της αναπνοής στην φώνηση, είναι 
σαφές ότι η χειρουργικά επαγόμενη μείωση 
της αναπνευστικής λειτουργίας  πιθανώτατα 
βλάπτει ,άλλοτε σε άλλο βαθμό, τη λειτουργική 
ποιότητα της φωνής. 

 

ΔΥΣΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η χημειοθεραπεία του καρκίνου του 
πνεύμονος περιλαμβάνει κυρίως επικουρικά 
σχήματα και στοχευμένα θεραπευτικά 
σχήματα με μονοκλωνικά αντισώματα και 
αναστολείς της τυροσινικής κινάσης και 
χρησιμοποιούνται συνήθως σε ασθενείς με 
προχωρημένο καρκίνο του πνεύμονα, 
υποτροπιάζουσα ή μεταστατική νόσο.  Οι 
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συνηθέστεροι συνδυασμοί είναι carboplatin-
Taxoland και  gemcitabine-cisplatin. [78] 

Ο Wu και συν. εξέτασαν την 
ανταπόκριση του προχωρημένου μη 
μικροκυτταρικού καρκινώματος του 
πνεύμονος  στη χημειοθεραπεία με  cisplatin, 
and gemcitabine  σε συνδυασμό afatinib και 
κατέγραψαν ως παρενέργειες αυτής  
εξάνθημα, στοματίτιδα ή βλεννογονίτιδα και 
διάρροια σε ποσοστό 14,6%, 5,4% και 5,4%, 
αντίστοιχα.[79] Η στοματίτιδα και η 
βλεννογονίτιδα συχνά προκαλούν οίδημα και 
αλλαγές του βλεννογόνου του λάρυγγα 
επιφέροντας δυσφωνία και ελάττωση της 
ποιότητας της φώνησης. 

Ο Wittgen και συν. διερεύνησαν την 
επίδραση και την τοξικότητα της εισπνεόμενης 
σισπλατίνης στη θεραπεία καρκινώματος του 
πνεύμονα και ανέδειξαν  ως ανεπιθύμητες 
ενέργειες  το βράγχος φωνής (47%)  και  τη 
δύσπνοια στη κόπωση (65%). [80] 

Επίσης  διαπιστώθηκε  βράγχος φωνής 
στους ασθενείς  που λαμβάνουν υψηλές δόσεις 
cediranib και στους ασθενείς  που 
θεραπεύονται με AZD2171- Gebiranib σε δόση 
45 mg/ημ. [81,82] 

Η χημειοθεραπεία είναι πιθανό να 
επηρεάσει την φωνοποίηση μέσω των 
δυσμενών συστηματικών επιπτώσεών της . Οι 
ασθενείς που χημειοθεραπεύονται 
παρουσιάζουν μείωση της μυϊκής ισχύος  και 
της αναπνευστικής λειτουργίας με ελάττωση 
της FEV1  και της διαχυτικής ικανότητας που 
με τη σειρά τους έχουν αρνητική επίδραση στη 
δυναμική και τη ποιότητα της φώνησης. 
[83,84]  

ΔΥΣΦΩΝΙΑ ΚΑΙ ΑΚΤΙΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ 

Η ακτινοθεραπεία προκαλεί ισχαιμικές 
αλλοιώσεις και παραγωγή ινώδους ιστού ο 
οποίος περιβάλλει εν ειδει ουλής το 
παλίνδρομο λαρυγγικό νεύρο με αποτέλεσμα 
δυσλειτουργία και διαταραχές της φώνησης 
των ασθενών. [85,86]  

Η προσβολή των φωνητικών χορδών 
από την ακτινοθεραπεία  στους ασθενείς με 
καρκίνωμα του πνεύμονος είναι σπάνια σε 
αντίθεση με τους ασθενείς που 
ακτινοβολούνται λόγω καρκίνου του μαστού, 
του τραχήλου και της κεφαλής. [87]                                                                                                                                      
Η ανασκόπηση των Crawley και Sulica 
υποστηρίζει ότι η πάρεση των φωνητικών 
χορδών επέρχεται κυρίως από ακτινοβολία 
πρωτοπαθών όγκων του ρινοφάρυγγος ,του 
θυρεοειδούς και του μαστού. [88] 

Σε ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονα 
πρώϊμου σταδίου οι οποίοι υποβάλλονται σε 
στερεοτακτική ακτινοθεραπεία -stereotactic 
body radiotherapy (SBRT)- διότι δεν είναι 
χειρουργήσιμοι, παρατηρείται  μετακτινική 
βλάβη του πνευμονογαστρικού και του 
παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου. [89] 

Ο Shultz και συν. ανέφεραν 
τραυματισμό του πνευμονογαστρικού και του 
παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου στο 17% των 
ασθενών με καρκίνο του πνεύμονα που 
έλαβαν θεραπεία SBRT. Ιδίως στους ασθενείς 
με ιστορικό αυτοάνοσου νοσήματος και 
προηγηθείσας ακτινοβολίας.[90] 

Οι σπουδαιότεροι μηχανισμοί  της 
βλάβης των φωνητικών χορδών στους 
ασθενείς με καρκίνο του πνεύμονος που 
υποβάλλονται σε ακτινοβολία είναι η 
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δημιουργία ίνωσης και περινευρικής ουλής 
και η μείωση της ροής του αίματος στη 

μικροκυκλοφορία που τροφοδοτεί το στέλεχος 
του παλίνδρομου λαρυγγικού νεύρου. 
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ABSTRACT 

The voice is the mirror, the reflection of good health and prosperity. However, its importance is often 
neglected in cancer patients when the disease directly affects the vocal properties resulting in suffering from 
psychosomatic and emotional disorders. Changes in the volume and quality of the voice are sometimes a 
degree of disability. Dissatisfaction overwhelms and encircles many patients who use their voice as a 
professional supply, singers, teachers, doctors, lawyers, chanters and others. The impact of dissatisfaction on 
quality of life is a significant obstacle to social reintegration. Lung cancer affects the vocal abilities of patients 
when the recurrent laryngeal nerve is infiltrated or when it reduces respiratory function. Mediastinoscopy 
can rarely be responsible for paralysis of the vocal cords. Lung cancer surgery causes a reduction in the lung 
parenchyma and therefore reduces respiratory adequacy. Rupture or cross-section of the recurrent nerve, 
mainly in operations of the left hemithorax, resection or lymph node dissection, causes temporary or 
permanent paralysis of the vocal cords. Chemotherapy and radiotherapy, complementary therapies in lung 
cancer patients, cause hoarseness due to ischemic lesions or the development of adhesions and scar tissue that 
clogs and inactivates the laryngeal nerve causing dysphonia. 
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