
SENSE QUEIXALS DEL SENY

El tercer grup de molars van ajudar 
als nostres avantpassats a sobreviu-
re, ja que en tenir més gran la mandí-
bula aconseguim triturar arrels, fruits 
i fulles amb més facilitat. 
Però avui en dia, pràcticament el 35% 
de les persones neixen sense queixals 
del seny i segons estudis científics, 
aquests acabaran per desaparèixer 
completament ja que no els necessitem.
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QUÈ SÓN ELS TRASTORNS DEL SON? 

Els trastorns o desordres del son són un ampli grup de 
patiments que afecten el desenvolupament habitual del 
cicle son-vigília. El son afecta els diferents sistemes de 
l'organisme, especialment a l'aparell respiratori. 

Els trastorns respiratoris del son no són una cosa actual, 
existeixen en totes les seves formes, des que existeix 
l'home. Les tècniques diagnòstiques, i sobretot, la possi-
bilitat d'aplicar-les durant el son, han experimentat grans 
avenços en poc temps. 

QUÈ ÉS EL RONC?

El ronc es defineix com  “fer soroll aspre amb l'alè quan 
es dorm” i és un fenomen acústic complex que té lloc 
durant el son, com a conseqüència de la vibració de les 
estructures orofaríngies. Expressa l'existència d'una 
resistència al flux aeri en la via aèria superior. La seva 
prevalença és elevada en la població general, aproxi-
madament en un 40% en homes i un 20% en dones, 
i augmenta amb l'edat. 

El ronc, també s'associa amb la presència 
d'obesitat, tabaquisme, alcoholisme i obstrucció 
nasal. 

A més, pot ser classificat com a lleu, moderat o greu, 
en funció de la seva freqüència, la posició del cos i 
les molèsties que origina a d’altres persones. 

La freqüència amb què es ronca, pel que fa al nombre de 
dies a la setmana, fa que es parli de "roncadors ocasio-
nals" i de "roncadors habituals o crònics". 

La presència o no d'episodis de pauses respira-
tòries entre els roncs permet diferenciar als ronca-
dors simples dels roncadors apneics, en els quals 
els roncs són intermitents i cíclics, d'intensitat varia-
ble i amb intervals silenciosos d'apnea. En aquest 
últim cas, hem de sospitar d'una síndrome d'apnea 
del son. 
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ANTICÀRIES D'ORIGEN NATURAL

Un estudi conjunt entre dentistes de la 
Universitat de Rochester (Nova York) i 
científics de la Universitat de Campi-
nas (Brasil) ha revelat que un compost 
produït per les abelles brasileres per 
construir les seves bresques podria 
ser un poderós agent anticàries.  
Es tracta del "Pròpolis", una substància 
que les abelles utilitzen per donar-li 
consistència a les seves bresques. 
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QUIN ÉS L'ORIGEN DEL RONC? 

L'origen pot ser degut a la interacció de múltiples 
factors, com la forma i distensabilitat de la via aèria, 
les propietats del flux aeri combinat també amb la 
musculatura de la via aèria superior. 

La importància del ronc té una doble vessant. D'una 
banda és un fenomen social, per les alteracions que pot 
generar en la parella; i per una altra, és una alteració 
mèdica, per la relació amb diferents malalties, com la 
hipertensió, cardiopaties, ACV, hipersòmnia diürna i 
alteració en la qualitat de vida. 

L’obesitat és un factor típicament associat al ronc, i la 
seva prevalença augmenta en funció de l'índex de massa 
corporal. 

La inflamació i l'edema de la via aèria causada per 
l'efecte irritant del tabac també es relaciona amb el 
ronc. 

L’alcohol també és un factor que es pot veure relacio-
nat pel seu efecte en la musculatura faríngia. Especial 
importància té referent a això el consum d'alcohol 
durant el sopar, sobretot si el pacient se’n va al llit poc 
temps després. 

Les alteracions anatòmiques o funcionals ttambé 
poden contribuir a l'aparició de roncs, com ara les 
desviacions en l'envà nasal, congestió nasal cròni-
ca, pòlips nasals, augment de la úvula o del paladar, 
micrognàtia, macroglòssia, excessiu desenvolupa-
ment dels pilars faringis, hipertròfia amigdalar o 
pòlips laringis. 

El ronc més freqüent s'adopta en la posició de decúbit 
supí, ja que la base de la llengua es desplaça cap enrere, 
estrenyent la via aèria. La presa de hipnòtics i relaxants 
musculars també agreuja el ronc. 

El tractament inicial del ronc es basa, sobretot, en 
l'eliminació dels factors de risc associats. Existeixen 
en el mercat múltiples remeis antironc, com dilatadors 
nasals, sprays, coixins... tots ells amb resultats força 
dubtosos. 

El ronc té implicacions sobretot en l'estat de salut 
del propi subjecte, podent produir un increment de 
la pressió negativa toràcica i de la pressió arterial 
pulmonar durant el son, somnolència diürna, altera-
cions de l'eficàcia del son i modificacions en la qua-
litat de vida. 

PER QUÈ UN APARELL INTRAORAL PER AL RONC?  

Una de les causes del ronc és la posició inadequa-
da de la mandíbula durant el son. Quan dormim hi 
ha una relaxació natural de la musculatura i pot 
produir-se el tancament parcial de les vies respira-
tòries estretes. El ronc es produeix quan les vies respi-
ratòries o el pas d'aquestes queden totalment o 
parcialment obstruïdes. 

A la nostra clínica, hem dissenyat un nou aparell per 
al ronc que produeix un avanç mandibular aconse-
guint així un major pas d'aire en vies aèries i 
d'aquesta manera s'aconsegueix eliminar el ronc. Cal 
avaluar cada cas abans d'indicar aquest tipus d'aparell i 
analitzar el motiu de ronc del pacient.

TRASTORNS RESPIRATORIS DEL SON (continuació)

Aparell intraoral per al ronc
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