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zdrowie i  uroda

Dlaczego chrapiemy?
Zjawisko chrapania powstaje na skutek wibracji 
podniebienia miękkiego w czasie snu. Oprócz nie-
przyjemnego chrapania rozwija się często zespół 
bezdechu sennego (sleep apnea syndrom - SAS), 
odpowiedzialny za niedotlenienie, niewyspanie 
i stan przewlekłego zmęczenia. Gdy podniebie-
nie miękkie wibruje w czasie wdechu i wydechu 
mamy do czynienia z chrapaniem, gdy zapada 
się blokując przepływ powietrza w drogach od-
dechowych, występuje obturacyjny bezdech 
senny. Badania naukowe dowodzą, że wiotkość 
podniebienia miękkiego odpowiada za ponad 
80% przypadków chrapania i zespółu bezdechu 
sennego (SAS).

obturacyjna postać sas?
Nieleczony zespół Zaburzeń Oddychania Pod-
czas Snu (ZOSP) rozwija się przez wiele lat po-
wodując stopniowe i nieodwracalne zmiany 
w organizmie. Skrajnym przypadkiem obtu-
racyjnego typu ZOSP jest obturacyjna postać 
SAS, potocznie zwana bezdechem. Wykrycie 
choroby we wczesnym stadium pozwala na 
przywrócenie prawidłowej drożności górnych 
dróg oddechowych, a w szczególności fizjo-
logicznej drogi poprzez przewody nosowe i 
niedopuszczenie do rozwoju zaburzeń ogól-
noustrojowych. Należy zwrócić uwagę już na 
pierwsze objawy: chrapanie (świadczące o 
istnieniu patologii powodującej zaburzenie 
swobodnego przepływu powietrza), poranne 
zmęczenie, bóle głowy, nadmierna senność w 
czasie dnia.

głośne chrapanie podczas snu, zakłócające  odpoczynek osobom z  otoczenia „chrapacza” to nie 
tylko irytujący hałas, lecz jak zdążyliśmy się dowiedzieć - również poważny problem zdrowotny, 
który z czasem może rozwinąć się w kierunku chorób układu krążenia i układu nerwowego.

wi wszczepia się trzy implanty 
obok siebie. Zabieg trwa kilka-
naście minut i jest wykonywa-
ny w znieczuleniu miejscowym. 
Jest to pierwsza i jedyna meto-
da leczenia chrapania i obtura-
cyjnego bezdechu sennego o  
minimalnej inwazyjności. Za-
bieg wszczepienia implantów 
Pillar®  jest  procedurą zatwier-
dzoną przez FDA i certyfiko-
waną przez CE, przeznaczoną 
do leczenia chrapania i SAS. 
Zabiegowi poddano już ponad 
50000 pacjentów na całym 
świecie. Metoda jest wysoce 
skuteczna i bezpieczna.
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Diagnostyka problemu
Kompleksowa diagnostyka chrapania i zespołu 
bezdechu sennego obejmuje: ocenę endosko-
pową górnych dróg oddechowych, czasami to-
mografię komputerową głowy i szyi, badanie po-
lisomnograficzne, którego celem jest rozpoznanie 
zespołu bezdechów sennych. Opcjonalnie wyko-
nuje się badanie endoskopowe gardła w czasie 
snu farmakologicznego.

metoDy leczenia
Na podstawie wyników powyższych badań lekarz 
określa czy mamy do czynienia z problemem 
chrapania, czy z bezdechem sennym. W przy-
padku chrapania obecnie dysponujemy gamą 
stosunkowo prostych i bezpiecznych zabiegów 
chirurgicznych, w znacznym stopniu likwidują-
cych tą dolegliwość i zwiększających komfort ży-
cia pacjenta. Są to: Leczenie zaburzeń drożności 
nosa (operacje przegrody nosa, konchoplastyka 
czyli zmniejszanie małżowin nosowych dolnych) 
Operacje usztywniające podniebienie miękkie 
(wszczepienie implantów Pillar®, podśluzówkowa 
koagulacja podniebienia, plastyka podniebienia, 
skrócenie długiego języczka) Operacje zmniejsza-
jące upośledzenie drożności gardła (uwulopalato-
plastyka czyli plastyka podniebienia miękkiego i 
języczka, usunięcie migdałka gardłowego)

implanty pillar® w leczeniu 
chrapania
Rekomendowana przez nas metoda leczenia w 
przypadkach, gdy przyczyną chrapania jest wiot-
kość podniebienia miękkiego to wszczepienie 
specjalnych implantów do tkanki podniebienia 
miękkiego. Implant taki ma postać pręcika wy-
konanego ze specjalnych włókien, wymiary 18 
mm długości i 2 mm grubości. Zwykle pacjento-
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