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T ο ροχαλητό συχνά οφείλεται σε απλά 
πράγματα, όπως η κατανάλωση μεγάλης 
ποσότητας φαγητού αργά το βράδυ, τα 

παραπανίσια κιλά, η υπερβολική κατανάλωση  
αλκοόλ ή το κάπνισμα. Μπορεί όμως να συνδέεται 
και με πιο σύνθετα προβλήματα, όπως 
ανατομικά, και οργανικές διαταραχές. 
Όταν είναι έντονο και παρατηρείται 
για πολλούς μήνες, θα πρέπει να 
ζητήσεις ιατρική συμβουλή. 

Γιατί ροχαλίζεις
Ο κύριος μηχανισμός που προκαλεί 
το ροχαλητό αφορά το επίπεδο του 
ανώτερου αεραγωγού, δηλαδή τη μύτη, 
το φάρυγγα και το λάρυγγα. Ανατομικά 
εμπόδια, όπως στραβό διάφραγμα, μεγάλες 

κόγχες, πολύποδες, υπερτροφικές αμυγδαλές 
και ρίζα της γλώσσας, παραλλαγές στο σχήμα της 
επιγλωττίδας, μεγάλες κύστεις στο λάρυγγα ή στο ρι-
νοφάρυγγα φράζουν τη δίοδο του αέρα και οδηγούν 
στο ροχαλητό. Με την έγκαιρη χειρουργική αντιμετώ-

πιση τέτοιου είδους προβλημάτων προλα-
βαίνει κανείς τα χειρότερα, την εξέλιξη 

δηλαδή του φαινομένου σε σύνδρομο 
απνοιών. Η επέμβαση είναι μια σχετικά 
απλή χειρουργική αποκατάσταση  
της απόφραξης, η οποία σήμερα, χάρη 

στις μοντέρνες ενδοσκοπικές τεχνικές 
και τη ρομποτική χειρουργική, αποκαθιστά 

τη βατότητα του ανώτερου αεραγωγού 
με ανώδυνο τρόπο και εξασφαλίζει την άνετη 
ανάρρωση του ασθενούς και επάνοδό του στις 

καθημερινές του δραστηριότητες.

Ευχαριστούμε την 
Ανατολή Παταρίδου, 
χειρουργό 
ωτορινολαρυγγολόγο 
κεφαλής και 
τραχήλου 
(www.pataridou.gr).

Oνειρα γλυκA (χωρIς ροχαλητA)!
Το ροχαληΤO δεν εIναι μOνο κAΤι που απειλεI Την ποιOΤηΤα 
Του Yπνου σου (κι αυΤοY που κοιμAΤαι δIπλα σου). πολλEσ 
φορEσ απειλεI και Την υγεIα σου!

 Η  εξωσωματική γονιμοποίηση 
είναι απαραίτητη όταν 
υπάρχουν προβλήματα 

στο αναπαραγωγικό σύστημα της 
γυναίκας τα οποία δεν μπορούν να 
διορθωθούν (όπως φραγμένες 
σάλπιγγες), όταν το σπέρμα είναι 
μειωμένης γονιμοποιητικής ικανό-
τητας (ολιγοζωοσπερμία ή αζωο-
σπερμία), όταν συνυπάρχουν και οι δύο 
αυτοί παράγοντες καθώς και όταν έχουν 
εφαρμοστεί λιγότερο επεμβατικές μέθοδοι 
υποβοηθούμενης αναπαραγωγής (ενδομητρική 
σπερματέγχυση) χωρίς επιτυχία. Επιπλέον, μια 
σημαντική παράμετρος που μπορεί να οδηγήσει 
το ζευγάρι στην επιλογή της εξωσωματικής είναι η 
ηλικία της γυναίκας. Για ηλικίες 35 ετών και άνω, 

εφόσον το ζευγάρι δεν μπορεί να συλλάβει 
φυσιολογικά, συνήθως προτείνεται  

η εξωσωματική γονιμοποίηση ώστε 
να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος. 

Τι γίνεται μετά τα 40
Είναι γνωστό ότι μετά τα 40  

η γυναικεία γονιμότητα ακολουθεί  
φθίνουσα πορεία. Σήμερα η γενετική και οι 

νέες τεχνολογίες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής 
δίνουν σημαντικές δυνατότητες σε γυναίκες 

μεγαλύτερης ηλικίας που επιθυμούν 
να αποκτήσουν παιδί με την έγκαιρη διάγνωση 
γενετικών ανωμαλιών που σχετίζονται με την ηλικία 
πριν από τη μεταφορά των εμβρύων στη μήτρα,  
καθώς και με αυξημένα ποσοστά επιτυχών  
κυήσεων χωρίς χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Ευχαριστούμε τον 
Ηλία Γάτο, xειρουργό 
γυναικολόγο-
μαιευτήρα, ειδικό 
στην εξωσωματική 
γονιμοποίηση 
και ενδοσκοπική 
χειρουργική, 
τ. επιμελητή 
Νοσοκομείων 
Hammersmith 
και Royal Free 
του Λονδίνου, 
διευθυντή μονάδας 
Υποβοηθούμενης 
Αναπαραγωγής 
emBIO Medical Center 
(www.eliasgatos.gr).

Τι προΤεινει ο ειδικοσ για Τισ περιπΤωσεισ που οι πιθανοΤηΤεσ 
φυσιολογικησ συλληψησ ειναι περιορισμενεσ. 

ΠOτε Eνα ζευγAρι χρειAζεται την 
εξωςωµατικH γονιµοΠοIηςη; 

Μεγάλο 
ποσοστό των 
ανδρών που 

ροχαλίζουν εμφα-
νίζει και σύνδρομο 

απνοιών. 

Οι γυναί-
κες άνω των 40 

ετών παράγουν πιο 
λίγα και φτωχότερης 

ποιότητας ωάρια 
σε σχέση με 
τις νεότερες. 


