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Συχνά οι ασθενείς που ταλαιπωρούνται από διαταραχές ύπνου, και ειδικότερα από ροχαλητό, 
απευθύνονται σε ωτορινολαρυγγολόγο. Βέβαια, τα αίτια του ροχαλητού είναι πολυπαραγοντικά.

Τι είναι το ροχαλητό;
Πρόκειται για τον κραδασμό που παράγεται 
κατά τον ύπνο, όταν συμπίπτουν τα τοιχώματα 
του ανώτερου αναπνευστικού, λόγω αυξημένης 
αντίστασης στη δίοδο του αέρα. 
Πότε προκαλείται; 
Όταν υπάρχουν εμπόδια στη διαδρομή της μύ-
της, του φάρυγγα και του λάρυγγα ή όταν ο μυ-
ϊκός τόνος στο σύστημα του αεραγωγού είναι 
ελαττωμένος. Επίσης, η αύξηση του σωματικού 
βάρους, η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ, οι 
διαταραχές του θυρεοειδή, όπως ο υποθυρεοει-
δισμός, το κάπνισμα και γενικά η έλλειψη άσκη-
σης και το βαρύ βραδινό γεύμα μπορούν να επι-
βαρύνουν την κατάσταση.
Μπορεί το ροχαλητό να επηρεάσει τη ζωή μας 
ή να είναι ακόμα και επικίνδυνο; 
Το ροχαλητό δεν μένει στάσιμο ούτε σε ένταση 
ούτε σε επιπτώσεις, εξελίσσεται, και μπορεί από 
αθώο να γίνει νοσηρό και στη συνέχεια να οδη-
γήσει σε άπνοια. 
Τι είναι η άπνοια;
Είναι η διακοπή της αναπνοής για δέκα τουλά-
χιστον δευτερόλεπτα και μπορεί να προκαλέσει 
σημαντικές επιπτώσεις στην καρδιά και στα αγ-
γεία, όπως υπέρταση και αρρυθμίες. 
Από τι προκαλείται;
Μερικά από τα βασικά αίτια μπορεί να είναι τo 

στραβό διάφραγμα, η αλλεργική ρινίτιδα, με 
πολύποδες ή χωρίς, οι μεγάλες αμυγδαλές, η 
μακριά σταφυλή, η υπερτροφική μαλθακή υπε-
ρώα, η υπερτροφία της ρίζας της γλώσσας και 
το παράδοξο σχήμα επιγλωττίδας.
Από ποια συμπτώματα θα καταλάβουμε ότι 
πάσχουμε από άπνοια; 
Από την πρωινή υπνηλία, τον πονοκέφαλο όλη 
την ημέρα, την εύκολη κόπωση, τις αλλαγές στην 
προσωπικότητα, την υπέρταση, τις αρρυθμίες 
και, πιο άτυπα, την αστάθεια και τις εμβολές. 
Στα παιδιά πρέπει να αξιολογούνται η νυχτερι-
νή ενούρηση, η βουλιμία και η επίδραση στην 
ανάπτυξη και βέβαια οι διαταραχές στη συγκέ-
ντρωση, που επηρεάζουν τις σχολικές επιδόσεις 
τους και τη διάθεσή τους να κοινωνικοποιηθούν. 
Πώς γίνεται η διάγνωση από το γιατρό σε αυ-
τή την περίπτωση; 
Ο ωτορινολαρυγγολόγος αρχικά θα κάνει έναν 
ενδοσκοπικό έλεγχο για να διαπιστώσει την κα-
τάσταση του ανώτερου αεραγωγού. Ανάλογα με 
τα ευρήματα και τη βαρύτητα των συμπτωμά-
των, μπορεί να προτείνει έναν εργαστηριακό 
έλεγχο που θα περιλαμβάνει νυχτερινή οξυμε-
τρία, sleep endoscopy και μελέτη ύπνου σε ασθε-
νείς με τυπικό ιστορικό.
Ποιοι είναι οι τρόποι θεραπείας για να απαλ-
λαγούμε από το ροχαλητό/άπνοια; 

Αρχικά η θεραπεία μπορεί να είναι συντηρητι-
κή, με την εφαρμογή της μάσκας θετικής διαρ-
ρινικής πίεσης, ή, αν δεν έχουμε τα επιθυμητά 
αποτελέσματα, χειρουργική ή συνδυασμός ανά-
λογα με τα ευρήματα και τη γενικότερη υγεία 
του ασθενή. 
Τι φοβούνται οι ασθενείς και δεν προχωρούν 
άμεσα σε χειρουργείο;
Συνήθως ο φόβος του πόνου και του μεγάλου 
χρόνου επιστροφής στην καθημερινότητα είναι 
αυτό που αποθαρρύνει τους ασθενείς να μπουν 
στο χειρουργείο. Όμως, με τις νέες χειρουργι-
κές τεχνικές, αυτά πλέον είναι μύθος. Δεν υπάρ-
χει μετεγχειρητικός πόνος και ο ασθενής είναι 
έτοιμος να επιστρέψει στις καθημερινές του 
ασχολίες εντός ολίγων ημερών. Αξίζει να ανα-
φερθεί ότι μέσα σε ένα μόνο χειρουργείο μπο-
ρούν να διορθωθούν και άλλα προβλήματα, 
όπως διάφραγμα, πολύποδες ή κόγχες, καθώς 
μπορεί να γίνει και φαρυγγοπλαστικη στους ενη-
λίκους, ενώ στα παιδιά αμυγδαλές και κρεατά-
κια. Ειδικά η χειρουργική της υπερτροφίας της 
ρίζας της γλώσσας, που αποτελεί μια ανατομι-
κή περιοχή με ιδιαιτερότητες στην προσπέλα-
σή της, σήμερα, χάρη στην εφαρμογή της δια-
στοματικής ρομποτικής χειρουργικής DaVinci, 
είναι πολύ πιο προσιτή και εξαιτίας της τρισ-
διάστατης κάμερας, που δίνει τη δυνατότητα 
καλύτερης εκτίμησης στο βάθος πεδίου και επο-
μένως άλλη ακρίβεια στην αφαίρεση. Η Ριάνα αντιμετωπίζει 

διαταραχή ύπνου, που 
εστιάζεται στο ροχαλητό,  
αν και μικρή σε ηλικία. 
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