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Czêsto pacjenci pytaj¹ nas - czy w ogóle
warto interesowaæ siê chrapaniem; tym ¿e
chrapiê ja, moja ma³¿onka, mój ma³¿onek,
moje dziecko? Podzielê siê z Pañstwem
swoj¹ wiedz¹ i doœwiadczeniem na temat zaburzeñ oddychania podczas snu - chrapania
i bezdechów sennych u dzieci i doros³ych.
Chrapanie - to nie tylko dŸwiêki, jakie powstaj¹ w wyniku wibracji tkanek na skutek
przechodzenia powietrza przez zwê¿one
drogi oddechowe (nos, gard³o), ale objaw
powa¿nej choroby, która ma wp³yw na ca³y
organizm. Bezdechy senne, tzw. przerwy
w oddychaniu, to stan, kiedy organizm nie
oddycha. Dramatycznie spada wówczas
iloœæ tlenu we krwi. Nag³y, g³oœny oddech
na koniec bezdechu to wynik ratowania siê
organizmu przed uduszeniem siê. Chrapie
ten cz³owiek, który ma zwê¿one drogi oddechowe spowodowane przeszkod¹ w nosie
lub gardle. Sen z g³oœnym wysi³kowym
oddychaniem i stresuj¹cymi dla organizmu
przerwami w oddychaniu, nie daje wypoczynku. Jeœli dzieje siê tak kilka miesiêcy,
a nawet lat chory jest coraz bardziej wyczerpany, niewyspany, zestresowany. Cz³owiek
budzi siê z bólem g³owy, nieprzygotowany,
aby sprostaæ zadaniom jakie go czekaj¹
w ci¹gu dnia. Z powodu sta³ego zmêczenia
i sennoœci, wykorzystuje ka¿d¹ chwilê w

dzieñ, aby wypocz¹æ -usn¹æ, a nawet zasypia
podczas wykonywania codziennych czynnoœci. Mo¿e byæ to groŸne dla ¿ycia “chrapi¹cego” lub osób towarzysz¹cych, jeœli np.:
osoba obs³uguje niebezpieczne maszyny,
b¹dŸ prowadzi samochód. Cz³owiek ma trudnoœci w zapamiêtywaniu i koncentracji, jest
dra¿liwy, sk³onny do depresji, ma stany lêkowe, obni¿on¹ potencjê i libido. Pojawiaj¹ siê
u niego choroby serca (zaburzenia akcji serca, nadciœnienie, choroba niedokrwienna),
a tak¿e zaburzenia kr¹¿enia mózgowego,
mog¹ce zwiêkszyæ ryzyko wyst¹pienia udaru.
Dlatego tak wa¿ne jest zdiagnozowanie
przyczyny chrapania przez laryngologa .
W dok³adnym badaniu nosa, gard³a i krtani,
mo¿emy rozpoznaæ przyczynê utrudnionego
przep³ywu powietrza. Czêsto zdarza siê, ¿e
sami pacjenci nie odczuwaj¹ tej przeszkody,
która w nocy jest przyczyn¹ chrapania i bezdechów sennych. Wczesne zdiagnozowanie
problemu i rozwi¹zanie go, zapobiega rozwojowi powik³añ groŸnych dla zdrowia i ¿ycia pacjenta-zarówno doros³ego jak i dziecka.

Dlatego te¿, zapraszam na konsultacje
laryngologiczne wszystkich, którzy chrapi¹
lub maj¹ bezdechy senne (dzieci i doros³ych).

