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Termoablacja tkanek podniebienia miêkkiego w leczeniu
chrapania
Radiofrequency termoablation of the soft palate in the treatment of snoring
JAROS£AW BALCERZAK, EMILIA KARCHIER
Katedra i Klinika Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie

Wprowadzenie. Chrapanie stanowi dokuczliwy problem dla znacznej
grupy pacjentów i ich rodzin.
Cel pracy. Celem pracy by³a ocena skutecznoci oraz objawów
ubocznych termoablacji podniebienia miêkkiego w leczeniu chrapania.
Materia³ i metody. Do badania zakwalifikowano 34 pacjentów,
chrapi¹cych ka¿dej lub prawie ka¿dej nocy, u których wykluczono
wspó³istnienie obturacyjnego bezdechu podczas snu. Ka¿dy pacjent
zosta³ poddany badaniu fizykalnemu przed i po leczeniu. Termoablacja
podniebienia miêkkiego zosta³a przeprowadzona w znieczuleniu
miejscowym w trybie ambulatoryjnym. Nasilenie chrapania okrelano
w 10-stopniowej skali wizualno-analogowej (Visual Analog Scale 
VAS), przed zabiegiem i 12 tygodni po jego zakoñczeniu. W ka¿dym
przypadku utrzymywania siê chrapania po pierwszym zabiegu,
proponowano pacjentowi powtórzenie procedury. Pacjenci oceniali
natê¿enie bólu pooperacyjnego, trudnoci w prze³ykaniu i komunikacji
werbalnej w 5-stopniowej skali VAS.
Wyniki. Ust¹pienie dokuczliwego chrapania uzyskano u 7 pacjentów
(20,5%), a 50% redukcjê nasilenia tego objawu u 17 (50%) chorych.
Zatem w przypadku 24 osób (70,5%), efekt leczenia mo¿na okreliæ
jako satysfakcjonuj¹cy. rednia wartoæ liczbowa, obrazuj¹ca natê¿enie
chrapania dla ca³ej grupy, uleg³a istotnej statystycznie zmianie: z 6,73
(+/-1,38)  przed zabiegiem do 4,44 (+/-2,68)  12 tygodni po jego
wykonaniu. 75% leczonych okreli³o ból po zabiegu jako ³agodny
i przemijaj¹cy. W 9 sporód 55 procedur (16%) dosz³o do uszkodzenia
powierzchni luzówki i powstania owrzodzeñ, które jednak uleg³y
samoistnie wygojeniu. Nie wystêpowa³y powa¿ne ani trwa³e zaburzenia
mowy i po³ykania.
Wnioski. Termoablacja podniebienia miêkkiego pr¹dem wysokiej
czêstotliwoci jest ma³o inwazyjn¹, dobrze tolerowan¹ i bezpieczn¹
metodê leczenia chrapania, która przynosi subiektywn¹ korzyæ
w postaci zmniejszenia natê¿enia chrapania u wiêkszoci pacjentów.

Introduction. Habitual snoring is a considerable problem for a large
number of people and may be socially disruptive, as well as indicate
the presence of sleep-disordered breathing. Radiofrequency volume
tissue reduction (RFVTR) of the soft palate has been used for
treatment of habitual snoring since 1998.
Aim. The aim of this study was to assess the outcomes and morbidity
associated with radiofrequency tissue volume reduction of soft palate
in patients with snoring.
Material and methods. The study included 34 subjects who were
seeking treatment for habitual disruptive snoring and who had an
apnea-hypopnea index (AHI) less than 10. They were evaluated by
clinical examination before and after treatment. Snoring was rated
on a visual analog scale (VAS) of 0 to 9 before and 12 weeks after
treatment. RFTVR of the soft palate was carried out under local
anesthesia. Each patient underwent 1 or 2 treatment sessions,
depending on the obtained improvement in snoring. VAS was used to
assess the severity of pain, dysphonia and dysphagia after treatment
by the patient.
Results. Twenty four (70.5%) patients were successfully treated
and satisfied with the results. The average snoring score was 6.73
before - and 4.44 after therapy. Postoperative pain was rated as mild
in 75% of treatments. In 9 (16%) of 55 sessions, mucosal injury was
inadvertently sustained, but all healed without complications. Neither
speech nor swallowing was adversely affected.
Conclusions. Radiofrequency Tissue Volume Reduction of soft palate
is regard as minimally invasive, well tolerated, low-morbidity procedure
that is associated with subjective improvement in snoring in most
patients.
Key words: snoring, radiofrequency tissue volume reduction, mucosal
injury, soft palate, visual-analog scale
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WSTÊP
W ostatnich latach obserwujemy sta³y wzrost
liczby pacjentów, poszukuj¹cych porady lekarskiej
z powodu  krêpuj¹cego i dokuczliwego dla otoczenia  chrapania. Podstawowym zadaniem lekarza, konsultuj¹cego osoby chrapi¹ce, powinno
byæ wychwycenie przypadków zaburzeñ czynnoci oddechowej podczas snu, które wymagaj¹ odrêbnego postêpowania [1-3]. Pacjenci, u których
wykluczy siê tego typu zaburzenia klasyfikowani
s¹ jako nawykowo lub asocjalnie chrapi¹cy. Osobom takim zaleca siê, aby w pierwszym rzêdzie pracowa³y nad wyeliminowaniem szeregu czynników
predysponuj¹cych do chrapania. Nale¿¹ do nich:
nadwaga, spo¿ywanie alkoholu, palenie tytoniu,
u¿ywanie leków nasennych i uspakajaj¹cych, a tak¿e przepracowanie i spo¿ywanie obfitych posi³ków bezporednio przed snem. Dobre rezultaty
przynieæ mo¿e tak¿e skuteczne leczenie wspó³istniej¹cych schorzeñ górnych dróg oddechowych,
które przebiegaj¹ z upoledzeniem ich dro¿noci.
Jedn¹ z wielu wspó³czenie stosowanych metod chirurgicznego leczenia chrapania jest termoablacja tkanek podniebienia miêkkiego (radiofrequency volumetric tissue reduction  RFVTR). Metoda ta opiera siê na wybiórczym i precyzyjnie kontrolowanym dzia³aniu pr¹du wysokiej czêstotliwoci na miêniówkê podniebienia miêkkiego. Wokó³
wprowadzonej ródtkankowo elektrody dwubiegunowej, przez któr¹ przep³ywa pr¹d zmienny o
czêstotliwoci 476 kHz, dochodzi do wzrostu temperatury tkanek i koagulacji bia³ek. Wyranie odgraniczony obszar, w którym zachodz¹ te zjawiska, przybiera kszta³t wyd³u¿onej elipsoidy obrotowej, o wymiarach wprost proporcjonalnych do
natê¿enia i czasu dzia³ania pr¹du. Impedancja koagulowanej tkanki zwiêksza siê, a gdy jej wartoæ
przekroczy za³o¿on¹ granicê (375 Ohm), dochodzi do przerwania przep³ywu pr¹du. Temperatura elektrody podczas zabiegu nie przekracza 85ºC,
dzieki czemu niszcz¹cy wp³yw ciep³a na s¹siaduj¹ce struktury (luzówkê, gruczo³y, naczynia, nerwy) jest znacznie ograniczony. W przebiegu gojenia skoagulowana tkanka zastêpowana jest przez
bliznê. Proces ten wi¹¿e siê ze stopniowym usztywnieniem, skróceniem i redukcj¹ masy tkankowej
podniebienia miêkkiego, co zosta³o potwierdzone
pomiarami cefalometrycznymi i tensiometrycznymi [5].
Metodê termoablacji tkanek pr¹dem wysokiej
czêstotliwoci po raz pierwszy wykorzystano
w medycynie w 1974 roku, do leczenia nerwobólu nerwu trójdzielnego [6]. Aktualnie, metoda ta
z powodzeniem wykorzystywana jest do likwidacji dodatkowych dróg przewodzenia w miêniu ser-
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cowym, w leczeniu ³agodnego przerostu prostaty
czy w paliatywnej resekcji raka w¹troby, podejmowano tak¿e próby redukcji masy nerwiakow³ókniaków splotowatych, naciekaj¹cych tkanki miêkkie twarzy, u dzieci z chorob¹ Recklinghausena [7].
Pierwsze zabiegi termoablacjii ze wskazañ laryngologicznych opisane zosta³y w 1998 roku przez
Powella i wsp. Ich celem by³o wywo³anie redukcji
objêtoci podniebienia miêkkiego oraz nasady jêzyka u osób chrapi¹cych oraz obci¹¿onych ³agodn¹ form¹ obturacyjnego bezdechu podczas snu
(OBPS). Obecnie zabiegi tego typu stosowane s¹
tak¿e w terapii nie¿ytów nosa, przebiegaj¹cych
z chronicznym wzrostem objêtoci ma³¿owin nosowych dolnych [8,9], do redukcji objêtoci migda³ków: podniebiennych [10] i gard³owego [11]
oraz w terapii paliatywnej raka krtani.
Celem niniejszej pracy by³o przeprowadzenie,
w oparciu o dowiadczenia w³asne oraz analizê
pimiennictwa, wstêpnej oceny bezpieczeñstwa
i skutecznoci zastosowania termoablacji tkanek
podniebienia miêkkiego w leczeniu chrapania.
MATERIA£ I METODY
Materia³ stanowili pacjenci, rekrutowani z du¿ej grupy, zg³aszaj¹cych siê do Kliniki Otolaryngologii Akademii Medycznej w Warszawie, z podejrzeniem zespo³u OBPS. Do badania kwalifikowano jedynie osoby g³ono chrapi¹ce ka¿dej lub
niemal ka¿dej nocy, u których wartoæ wspó³czynnika bezdechów i okresów sp³yconego oddychania, przypadaj¹cych na ka¿d¹ godzinê snu (apneahypopnea indexAHI) nie przekroczy³a 10, a wiêc
wartoci uznawanej przez wiêkszoæ autorów za
graniczn¹ dla rozpoznania OBPS. Kryterium wykluczenia stanowi³o stwierdzenie: zaburzeñ dro¿noci nosa na dowolnym pod³o¿u, przerostu migda³ków podniebiennych lub gard³owego oraz innych patologii, doprowadzaj¹cych do zwê¿enia
któregokolwiek odcinka górnych dróg oddechowych. ¯aden, z w³¹czonych do badania pacjentów, nie przeby³ w przesz³oci zabiegu chirurgicznego w obrêbie gard³a ani nie by³ równolegle poddany innej formie leczenia chrapania. Wykluczono tak¿e pacjentów przyjmuj¹cych rodki nasenne i uspokajaj¹ce oraz osoby podejrzane o zaburzenia snu innego rodzaju. Wyselekcjonowana
w ten sposób grupa, liczy³a 34 osoby w wieku od
28 do 58 lat (rednia wieku dla ca³ej grupy 43 lata).
Wiêkszoæ stanowili mê¿czyni  22 osoby. Wskanik masy cia³a (body mass index  BMI) waha³ siê
w zakresie od 23,63 do 31,24 (rednia wartoæ dla
ca³ej grupy 27,05).
Wszyscy badani pacjenci zostali poddani zabiegowi termoablacji podniebienia miêkkiego.

106

Miejscowe znieczulenie osi¹gano, stosuj¹c powierzchownie na luzówki podniebienia 4% roztwór lidocainy, a nastêpnie nasiêkowo 5ml 2%
roztworu lidocainy z epinefryn¹. Zabieg przeprowadzono, pos³uguj¹c siê urz¹dzeniem CelonLab
ENT firmy Celon AG Medical Instruments, Tetlow,
Niemcy, generuj¹cym pr¹d wysokiej czêstotliwoci, aplikowany za porednictwem elektrody dwubiegunowej do jednorazowego stosowania. Podczas ka¿dego zabiegu moc urz¹dzenia ustawiona
by³a na poziomie 12 W, a elektrodê wprowadzano
w 8 analogicznych punktach podniebienia zilustrowanych na rycinie 1.

Ryc. 1. Miejsca wprowadzenia elektrody do warstwy miêniowej podniebienia miêkkiego

Ocena rezultatów leczenia, zosta³a przeprowadzona poprzez porównanie wyników ankiet, wype³nianych bezporednio przed zabiegiem oraz 12
tygodni po jego wykonaniu. Ankieta wymaga³a
subiektywnego oszacowania zmian w nasileniu
chrapania i odbywa³a siê przy udziale osób, które
mia³y mo¿liwoæ codziennej obserwacji przebiegu snu badanych. Respondenci, na 10-cio stopniowej skali wizualno-analogowej (Visual Analog Scale
 VAS), oceniali aktualne nasilenie chrapania,
przyjmuj¹c za wartoci skrajne: ca³kowity brak
chrapania (wartoæ 0) oraz chrapanie maksymalnie nasilone, przy którym partner pacjenta jest
zmuszony do zmiany sypialni (wartoæ 9). Ponadto, w 2. i 7. dobie po zabiegu, pacjenci proszeni
byli o okrelenie  w 5-cio punktowej skali (od 0
do 4)  stopnia nasilenia bólu, zaburzeñ mowy
oraz trudnoci w prze³ykaniu. Przyjêto przy tym,
¿e wartoæ 0 bêdzie odpowiadaæ sytuacji, w której
pacjent nie odczuwa³ ¿adnych dolegliwoci bólo-
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wych, trudnoci w mówieniu lub prze³ykaniu; natomiast wartoæ 4 bêdzie oznaczaæ odpowiednio:
ból gard³a, nie ustêpuj¹cy po ogólnie dostêpnych
rodkach przeciwbólowych, trudnoci w mówieniu, które utrudnia³y kontakt werbalny z otoczeniem oraz trudnoci w po³ykaniu, które uniemo¿liwia³y spo¿ycie niektórych pokarmów. W czasie
tych samych wizyt kontrolnych, a wiec w 2. i 7.
dobie po zabiegu, oceniano stan miejscowy podniebienia, zwracaj¹c szczególn¹ uwagê na nasilenie
i lokalizacjê zmian obrzêkowych oraz obecnoæ
powierzchownych uszkodzeñ b³ony luzowej podniebienia miêkkiego. Tworz¹c protokó³ badania,
przyjêto za³o¿enie, ¿e wszystkim chorym  poza
tymi, u których chrapanie ust¹pi ca³kowicie  zostanie zaproponowany kolejny zabieg, z powtórzeniem ca³ej opisanej powy¿ej procedury badawczej.
Uzyskane wyniki analizowano za pomoc¹ programu STATISTICA 6.0. Wartoci pocz¹tkowe oraz
wyniki otrzymane po pierwszym zabiegu, wyra¿ono w postaci wartoci rednich i odchyleñ standardowych. U¿ywaj¹c testów Shapiro-Wilk (S-W)
oraz Kolmogorov-Smirnov w modyfikacji Lilliefors
(K-S&L), nie wykazano rozk³adu normalnego wyjciowych wartoci chrapania dla 34 osobowej grupy (p=0,02507 dla S-W; p< 0,01 dla K-S & L). Wcelu zbadania prawdopodobieñstwa hipotezy zerowej, o braku ró¿nicy pomiêdzy wynikami pooperacyjnymi w stosunku do pocz¹tkowych, pos³u¿ono siê testami nieparametrycznymi dla prób zale¿nych. Zarówno test znaków, jak i test kolejnoci par Wilcoxona pozwoli³y odrzuciæ hipotezê
zerow¹ na poziomie istotnoci 0,001.
WYNIKI
Analiza wyników ankiet, dotycz¹cych subiektywnej oceny natê¿enia chrapania po jednokrotnym zabiegu, wykaza³a poprawê u 26 badanych
(76%). rednia dla ca³ej grupy wartoæ liczbowa,
obrazuj¹ca natê¿enie chrapania, uleg³a istotnej
statystycznie zmianie: 6,73 (+/-1,38)  przed zabiegiem; 4,44 (+/-2,68)  12 tygodni po jego wykonaniu, (p<0,001). Jednak 50% redukcjê tego wskanika uzyskano tylko u 10 pacjentów (29,4%), natomiast ca³kowite ust¹pienie chrapania jedynie
w 3 przypadkach (8,8%). Szeciu badanych
(17,6%) nie dostrzeg³o istotnych zmian, a dwóch
(5,8%) stwierdza³o nasilenie tego objawu.
Dolegliwoci bólowe ze strony gard³a, w 2.
dobie po zabiegu, odczuwali wszyscy pacjenci, ale
w wiêkszoci przypadków mia³y one umiarkowane nasilenie. Tylko 4 pacjentów (11,7%) okreli³o
ból jako skrajnie dokuczliwy i nie ulegaj¹cy
istotnemu zmniejszeniu po ogólnie dostêpnych,
doustnych rodkach przeciwbólowych. W 7. do-

Balcerzak J, Karchier E. Termoablacja tkanek podniebienia miêkkiego w leczeniu chrapania

bie po zabiegu, 10 pacjentów (29,4%) nie odczuwa³o zupe³nie bólu w obrêbie gard³a, natomiast
dalszych 15 pacjentów (44%) okrela³o jego nasilenie jako minimalne, wybieraj¹c wartoæ 1 na skali
wizualno-analogowej. 2 pacjentów (5,8%) oceni³o natê¿enie bólu w 2. i 7. dobie jako takie samo.
Subiektywne trudnoci w komunikacji werbalnej, w 2. dobie po zabiegu, zauwa¿y³o 11 chorych
i prawie we wszystkich tych przypadkach, ich charakter by³ ³agodny i szybko przemijaj¹cy. 6 pacjentów uwa¿a³o, ¿e maj¹ one nasilenie odpowiadaj¹ce wartoci 1, czterech - 2 i tylko 1 pacjent przypisa³ im wartoæ 3, w 5-cio stopniowej skali. W 7. dobie
po zabiegu, 2 pacjentów zg³asza³o jeszcze subiektywny dyskomfort podczas mówienia, okrelaj¹c
jednak jego nasilenie jako minimalne (1. stopieñ).
Utrudnienia w po³ykaniu, szacowane na 3 punkty zaobserwowa³o 13 pacjentów. Dalszych szeciu
oceni³o ich nasilenie na 2, a dziewiêciu na 1. W 7.
dobie po zabiegu tylko 9 pacjentów zg³asza³o jeszcze tego typu trudnoci o minimalnym nasileniu
(1. stopieñ). Porównanie rednich dla ca³ej grupy,
wartoci poszczególnych parametrów podczas
pierwszego i drugiego badania przedstawia rycina 2.
Przedmiotowe badanie laryngologiczne, przeprowadzone w 2. dobie po zabiegu, ujawni³o
obrzêk tkanek miêkkich, który mia³ najwiêksze
nasilenie w okolicy jêzyczka i dystalnej czêci podniebienia miêkkiego. Operowana okolica by³a zaczerwieniona, z wyranie widocznymi, pokrytymi w³óknikiem, miejscami wprowadzenia elektrody. U 6 pacjentów stwierdzono obecnoæ powierzchownych uszkodzeñ b³ony luzowej podniebienia miêkkiego, w kszta³cie, odpowiadaj¹cym zakresowi oddzia³ywania aplikowanej energii. We
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wszystkich tych przypadkach, zmiany by³y zlokalizowane w dalszej czêci podniebienia lub w obrêbie samego jêzyczka. W 7. dobie po zabiegu,
u ¿adnego z badanych nie stwierdzano ju¿ widocznych zmian obrzêkowych. Natomiast we wszystkich przypadkach, w których, podczas poprzedniego badania stwierdzano cechy powierzchownego uszkodzenia nab³onka, widoczne by³y p³ytkie, czêciowo pokryte w³óknikiem, owrzodzenia.
U tych pacjentów dolegliwoci bólowe, trudnoci
w mówieniu i po³ykaniu utrzymywa³y siê najd³u¿ej. Wspomniane przypadki, poza protoko³em niniejszego badania, objêto przed³u¿on¹ obserwacj¹, a¿ do czasu ca³kowitego wygojenia opisywanych uszkodzeñ. W ¿adnym przypadku nie dosz³o
do powstania trwa³ej przetoki lub istotnych zmian
bliznowatych deformuj¹cych podniebienie.
21 pacjentów wyrazi³o zgodê na kontynuacjê
leczenia t¹ sam¹ metod¹. Pod wzglêdem rozk³adu
wieku, p³ci oraz wartoci wspó³czynnika masy cia³a, grupa ta nie ró¿ni³a siê w sposób istotny od
wyjciowej populacji pacjentów. Powtórny zabieg
wykonano po up³ywie 13 do 15 tygodni od pierwszego. Kontrole pooperacyjne przeprowadzono
w sposób analogiczny, jak w poprzednim etapie
badania. U 13 pacjentów uzyskano, co najmniej,
50% redukcjê chrapania, w porównaniu z wynikami ankiety, wykonanej przed pierwszym etapem
leczenia, a u 4 pacjentów chrapanie ust¹pi³o ca³kowicie. Tylko u dwóch pacjentów chrapanie pozostawa³o na dotychczasowym poziomie, przy
czym u jednego z nich, pierwszy etap leczenia tak¿e nie przyniós³ poprawy. Ocena efektów niepo¿¹danych, oparta na wynikach ankiet, dotycz¹cych
dolegliwoci bólowych oraz trudnoci w mówieniu i po³ykaniu wypad³a podobnie, jak po pierwszym etapie leczenia. Dolegliwoci bólowe utrzy3
mywa³y siê do 7. doby u dziesiêciu pacjentów, trudw 2. dobie
2,41
noci w mówieniu u trzech, a w po³ykaniu  u piê2,5
w 7. dobie
ciu pacjentów. Niewielkie uszkodzenia nab³onka
zauwa¿ono u czterech pacjentów, a u trzech 
2
1,74
stwierdzono wyst¹pienie owrzodzenia podniebienia miêkkiego.
1,5
Sumuj¹c wyniki leczenia, sk³adaj¹cego siê w 13
1,03
1
przypadkach z jednej, a w 21  z dwóch sesji zabiegowych, nale¿y stwierdziæ, ¿e ca³kowite ust¹0,5
0,5
pienie chrapania uzyskano u 7 pacjentów (20,5%),
0,26
0,06
a 50% redukcjê nasilenia objawów u 17 (50%).
0
A zatem, ³¹cznie w przypadku 24 osób (70,5%)
trudnoci w
zaburzenia
ból gard³a
efekt leczenia mo¿na okreliæ jako satysfakcjonuprze³ykaniu
mowy
j¹cy. rednie natê¿enie chrapania przed i po leczeRyc. 2. rednie natê¿enie objawów niepo¿¹danych w ba- niu, obejmuj¹cym jeden lub dwa etapy, zosta³o
danej grupie pacjentów w 2. i 7. dniu po pierwszym za- przedstawione na rycinie 3.
biegu
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6,74
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4,44
4
2,61
2
0
przed leczeniem

po 1 zabiegu

po 2 zabiegach

Ryc. 3. rednie natê¿enie chrapania w badanej grupie
pacjentów przed oraz po pierwszym i drugim zabiegu

DYSKUSJA
W wiêkszoci opracowañ ocena skutecznoci
leczenia chrapania oparta jest, na subiektywnej
ocenie intensywnoci powstaj¹cych dwiêków.
Blumen i wsp. podaje, ¿e zmniejszenie chrapania
nast¹pi³o u 96,6% pacjentów, a u 65,5% uda³o siê
osi¹gn¹æ sukces terapeutyczny, okrelany jako obni¿enie natê¿enia objawów poni¿ej 3, w 10-stopniowej skali VAS [12]. Boudewyns i Heyning uzyskali podobny wynik u 44% leczonych t¹ metod¹
pacjentów [13]. Natomiast Johnson i wsp. stwierdzili, w 85% przypadków, zadowalaj¹cy efekt leczenia, równoznaczny z redukcj¹ natê¿enia chrapania o co najmniej 50% oraz ni¿sz¹ ni¿ 5, ocen¹
nasilenia tego objawu w VAS [14]. Wyniki leczenia uzyskane przez autorów niniejszej pracy, mo¿na uznaæ za porównywalne do opisanych przez
innych badaczy. Wiele obserwacji sugeruje, ¿e dobre rezultaty terapeutyczne mog¹ mieæ charakter
przemijaj¹cy, co wynika z resorpcji, bogatej we
w³ókna kolagenowe, blizny i zastêpowania jej,
w miarê up³ywu czasu przez tkankê ³¹czn¹ wiotk¹ [15]. Wiêkszoæ badaczy podkrela jednak, ¿e
ma³a inwazyjnoæ metody, umo¿liwia powtórzenie zabiegu w przypadku nawrotu chrapania.
Ocenia siê, ¿e u oko³o 40% pacjentów, po up³ywie 12 do 18 miesiêcy od wykonania zabiegu,
mog¹ wyst¹piæ wskazania do jego powtórzenia
[16].
DSouza i wsp. wykazali zale¿noæ skutecznoci
zabiegu termoablacji od BMI pacjenta: natê¿enie
chrapania zmniejszy³o siê o 82,67%, jeli BMI nie
przekracza³ 25, a tylko o 31,05% w przypadku BMI
wiêkszego od 30 [17]. Obserwacje te potwierdzaj¹
znaczenie wymienionych na wstêpie czynników
predysponuj¹cych do chrapania. Hukins i wsp. analizowali odg³osy chrapania, zarejestrowane u pacjentów przed i po zabiegu termoablacji podniebienia miêkkiego, stwierdzaj¹c korzystne zmiany we
wzajemnym stosunku czasu chrapania z wiêkszym

(5060 dB) i z mniejszym natê¿eniem (4050 dB)
[18]. Haraldsson i wsp. porównali natê¿enie dwiêków chrapania zarejestrowanych przed i po przeprowadzonym leczeniu, odnotowuj¹c istotn¹ poprawê u 73% badanych [19].
W prezentowanej grupie nie dosz³o do powa¿niejszych powik³añ, pod postaci¹ masywnych
krwawieñ czy zaburzeñ oddychania, które odnotowali niektórzy autorzy u niespe³na 1% swoich
pacjentów [20]. Wiêkszoæ naszych pacjentów, podobnie jak osoby opisane w innych opracowaniach, okrela³o dolegliwoci bólowe ze strony
gard³a jako miernie nasilone lub ustêpuj¹ce po
ogólnie dostêpnych lekach przeciwbólowych [21].
D³u¿sze utrzymywanie siê oraz wiêksze nasilenie
dolegliwoci odnotowywano w przypadkach powik³anych miejscowym uszkodzeniem b³ony luzowej podniebienia miêkkiego.
Trudnoci w prze³ykaniu, z regu³y tak¿e maj¹
przemijaj¹cy i ³agodny charakter. W ocenie naszych pacjentów by³y one jednak bardziej intensywne ni¿ podaj¹ inne ród³a. Autorzy s¹ zdania,
¿e w przypadku wielu ankietowanych, decyduj¹cy wp³yw na przeszacowanie nasilenia zaburzeñ
po³ykania mia³y dolegliwoci bólowe, które same
w sobie wywo³uj¹ dyskomfort podczas po³ykania
i mog¹ byæ mylnie uto¿samiane z trudnociami
w po³ykaniu. Obserwacje dotycz¹ce nieznacznego nasilenia zaburzeñ mowy s¹ zgodne z poczynionymi przez innych autorów.
Niemal wszyscy pacjenci doznaj¹ ³agodnego
obrzêku w obrêbie podniebienia miêkkiego, który
ustêpuje w ci¹gu kilku dni  w tym czasie, zaleca
siê pacjentom, spanie na wysokiej poduszce. Jedynie 0,6-3,7% przeprowadzonych procedur skutkuje
wyst¹pieniem obrzêku, wymagaj¹cego podawania
sterydów. Uszkodzenie b³ony luzowej zosta³o
odnotowane z czêstoci¹: od 7,6% do 42,6% [22].
Oko³o 37% tych przypadków stanowi¹ obra¿enia
luzówki nosowej powierzchni podniebienia, niewidoczne w rutynowym badaniu i zazwyczaj  nie
rozpoznawane. W naszym materiale, powierzchowne owrzodzenia stanowi³y powik³anie 9 sporód 55 sesji leczniczych (16%) i uleg³y wyleczeniu
samoistnie. Wiêkszoæ tego typu uszkodzeñ b³ony
luzowej goi siê w ci¹gu oko³o 20 dni bez powik³añ i koniecznoci stosowania antybiotyków czy
sterydów. Jednak w mniej ni¿ 2% procedur dochodzi do wytworzenia przetoki podniebienia, a czasem tak¿e do martwicy jêzyczka, wymagaj¹cej
wyciêcia tej struktury [23]. Do innych efektów niepo¿¹danych, wystêpuj¹cych po zabiegu termoablacji podniebienia miêkkiego, nale¿¹ przemijaj¹ce parestezje w zakresie zêbów ¿uchwy, które
zg³asza 12% pacjentów oraz otalgia, opisana
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w kilku przypadkach [19]. Tego typu efektów niepo¿¹danych nie obserwowalimy w naszym materiale.

n¹ i  w wiêkszoci przypadków  skuteczn¹
w krótkim okresie obserwacji. Znikomy odsetek
powik³añ i efektów niepo¿¹danych oraz mo¿liwoæ przeprowadzenia zabiegu w warunkach ambulatoryjnych, w znieczuleniu miejscowym, spraWNIOSKI
wia, ¿e w po³¹czeniu z eliminacj¹  powszechnie
Termoablacja podniebienia miêkkiego u osób znanych  czynników nasilaj¹cych chrapanie, measocjalnie chrapi¹cych jest metod¹ opart¹ na ra- toda ta, mo¿e byæ bardzo skutecznym narzêdziem
cjonalnych przes³ankach, bezpieczn¹, powtarzal- zwalczania tego uci¹¿liwego objawu.
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