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Ιατρός Ωτορινολαρυγγολόγος, Θεσσαλονίκη

Το σύνδρομο αποφρακτικής άπνοιας/υπόπνοιας ο περιοδικός περιορισμός ή η διακοπή της
εισόδου αέρα στους πνεύμονες κατά τη διάρκεια του ύπνου

Το σύνδρομο συνοδεύεται από θορυβώδες ροχαλητό, διαταραγμένο ύπνο και ποικίλο αριθμό
απνοιών.

Εφαρμόζονται μεταξύ των άλλων διάφορες χειρουργικές επεμβάσεις προκειμένου να
αντιμετωπιστεί τα η αποφρακτική υπνική άπνοια/υπόπνοια, η υπνηλία κατά τη διάρκεια της
ημέρας, η βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πασχόντων και ο περιορισμός των
σημείων υπνικής άπνοιας που καταγράφονται κατά την μελέτη ύπνου με την
πολυυπνογραφία.[1]

. Ο καυτηριασμός με ραδιοσυχνότητες εφαρμόζεται ευρύτατα για τη θεραπεία του
ροχαλητού και των υπνικών απνοιών.

Είναι μια κατάλληλη θεραπευτική τεχνική, με την οποία μπορεί ο χειθρουργός να εργαστεί
τόσον επιφανειακά, όσο και ενδοϊστικά.

Προς αποφυγήν παράπλευρων βλαβών από το σημείο εισόδου του ηλεκτροδίου συνιστάται
ή κάθε είσοδος του ηλεκτροδίου να απέχει από την προηγηθείσα 8 mm, διότι τόση διάμετρο
έχει η βλάβη που δημιουργείται στον ιστό, στον οποία εισάχθηκε το ηλεκτρόδιο.
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Το μέγεθος της ιστικής βλάβης είναι ανεξάρτητο από την ένταση της κάθε εκπομπής
ραδιοσυχνοτήτων.

Η πλήρωση του οπισθορρινικού χώρου με γάζα ανυψώνει και διατείνει τη μαλακή υπερώα
και αυτό πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά την εφαρμογή ραδιοσυχνότητας καρφώνοντας
ηλεκτρόδιο σ΄άυτή την περιοχή.

Η ένεση τοπικού αναισθητικού αυξάνει τον ενδοϊστικό χώρο, περιορίζοντας έτσι τον κίνδυνο
λανθασμένης εισαγωγής του ηλεκτροδίου και την επακόλουθη δημιουργία εξέλκωσης ή
δημιουργίας συριγγίου.

Ο περιορισμός του ιστικού όγκου της βάσης της γλώσσας και της μαλακής υπερώας με τη
συνδυασμένη εφαρμογή ραδιοσυχνοτήτων είναι μια ασφαλής και αποτελεσματική θεραπεία,
όταν γίνεται από έμπειρα και εκπαιδευμένα χέρια, της αποφρακτικής υπνικής άπνοιας [3].
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