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Obturacyjny Bezdech Podczas Snu (OBPS) jest powszechnie wystêpuj¹c¹ chorob¹. Ocenia siê, ¿e problem ten mo¿e dotyczyæ nawet 4% mê¿czyzn
oraz 2% kobiet w œrednim wieku. W artykule opisano najbardziej typowe
dzienne oraz nocne objawy OBPS, podstawowe rodzaje zaburzeñ oddychania w czasie snu, zasady definiowania najbardziej istotnych wskaŸników
badania polisomnograficznego. Przedstawiono metody rozpoznawania OBPS
ze szczególnym uwzglêdnieniem roli badania polisomnograficznego.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(4), 133-139
S³owa kluczowe: zaburzenia oddychania w czasie snu, sennoœæ w czasie
dnia, polisomnografia

Najczêstszym zespo³em chorobowym zwi¹zanym
z zaburzeniami oddychania w czasie snu jest Obturacyjny Bezdech Podczas Snu (OBPS). Istot¹ tej choroby
s¹ powtarzaj¹ce siê wielokrotnie w czasie jednej nocy bezdechy pochodzenia obturacyjnego (patrz podrozdzia³ –
Rodzaje zaburzeñ oddychania w czasie snu). OBPS jest
bardzo powszechnym problemem – autorzy amerykañscy szacuj¹, ¿e 2% kobiet oraz 4% mê¿czyzn w œrednim
wieku spe³nia kryteria do rozpoznania tej jednostki chorobowej [1]. Ramy opracowania nie pozwalaj¹ na dok³adny opis patofizjologii zaburzeñ, nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e do rozwoju OBPS dochodzi najprawdopodobniej w wyniku wspó³dzia³ania/wspó³istnienia dwóch
grup czynników: zaburzeñ struktury anatomicznej górnych dróg oddechowych oraz zaburzeñ regulacji nerwowo – miêœniowej tego odcinka dróg oddechowych,
który jako jedyny pozbawiony jest szkieletu kostnego
lub chrzêstnego [2].
Objawy i dolegliwoœci OBPS
Tradycyjnie objawy OBPS dzielone s¹ na nocne oraz
dzienne [3].

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is a common disease, affecting 4% of the male and 2% of the female population. The authors present
the most typical daytime and nighttime clinical features of OSAS types of disturbed breathing during sleep and the basis for defining the major polysomnographic indices. Diagnostics of OSAS with the key role of polysomnography is thoroughly discussed.
Otorynolaryngologia, 2004, 3(4), 133-139
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Objawy nocne

Najbardziej typow¹ cech¹ zaburzeñ oddychania
w czasie snu jest wyj¹tkowo g³oœne i nieregularne chrapanie. Chrapanie jako dŸwiêk, w wiêkszoœci przypadków wydechowy, powstaje wtedy, gdy miêkkie czêœci
gard³a, podniebienia miêkkiego i jêzyczka zaczynaj¹
drgaæ w strumieniu powietrza. Chrapanie jest zjawiskiem
bardzo powszechnym. Ocenia siê, ¿e regularnie, ka¿dej
nocy chrapie 15-50% mê¿czyzn w œrednim wieku oraz
dwukrotnie mniej kobiet. W Polsce regularnie chrapie
ok. 48% mê¿czyzn oraz 35% kobiet [4].
Charakter chrapania u chorych na OBPS jest doœæ
charakterystyczny – okres wzglêdnej ciszy odpowiada
bezdechowi, a bardzo g³oœne, eksplozywne dŸwiêki pojawiaj¹ siê w chwili wybudzenia i przywrócenia wentylacji. W przypadkach OBPS o niewielkim nasileniu intensywnoœæ chrapania ulega istotnemu nasileniu podczas snu w u³o¿eniu na plecach, natomiast u chorych,
którzy maja kilkaset bezdechów ka¿dej nocy, chrapanie
ma podobn¹ intensywnoœæ bez wzglêdu na pozycjê cia³a. Do innych czynników nasilaj¹cych chrapanie nale¿¹:
alkohol, leki/œrodki dzia³aj¹ce sedatywnie na oœrodkowy
uk³ad nerwowy oraz ka¿da sytuacja prowadz¹ca do upoœledzenia dro¿noœci nosa np. przeziêbienie, katar.
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Jedn¹ z g³ównych przyczyn poszukiwania pomocy
lekarskiej przez chorych na OBPS s¹ bezdechy obserwowane przez najbli¿szych (5-50% chorych). Kolejnym
doœæ typowym objawem OBPS jest nadmierna potliwoœæ – chorzy czêsto mówi¹, ¿e kiedy wstaj¹ z ³ó¿ka
poœciel jest ca³a przepocona. W zale¿noœci od nasilenia
choroby, objaw ten stwierdza siê u od oko³o 20 do prawie 50% chorych.
Bardzo uci¹¿liwa, szczególnie dla osób dziel¹cych
³ó¿ko z chorym na OBPS jest nadmierna aktywnoœæ ruchowa podczas snu. Chorzy czêsto wymachuj¹ rêkami,
nogami, co bywa przyczyn¹ urazów drugiej osoby.
Równie k³opotliw¹ dolegliwoœci¹ jest nykturia; 30%
chorych korzysta z toalety przynajmniej jeden raz, a 10%
wstaje w nocy w celu oddania moczu wiêcej ni¿ 5 razy.
Uwa¿a siê, ¿e za objaw ten odpowiedzialne jest nadmierne uwalnianie przedsionkowego czynnika natriuretycznego (ANP) oraz nadmierna praca t³oczni brzusznej. U dzieci z zaburzeniami oddychania w czasie snu
mo¿e wystêpowaæ moczenie nocne.
Zdarza siê, ¿e pierwszym problemem, z jakim zg³asza siê chory s¹ trudnoœci w zasypianiu – w ten w³aœnie
sposób, niektórzy z nich mog¹ odbieraæ wybudzenia
zwi¹zane z bezdechami. Dotyczy to przede wszystkim
chorych w pocz¹tkowym okresie rozwoju choroby. Podanie takim osobom leków nasennych mo¿e spowodowaæ jedynie nasilenie choroby.
Objawy dzienne

Bardzo typowym objawem OBPS jest uczucie zmêczenia po przebudzeniu. Bez wzglêdu na to, czy chory
spa³ 5 czy 12 godzin, budzi siê niewyspany i zmêczony.
Od 10 do 30% chorych budzi siê rano z wyschniêtymi
œluzówkami jamy ustnej, co zwi¹zane jest z czêstszym
oddychaniem w czasie snu przez usta. Niektórzy z badanych uskar¿aj¹ siê równie¿ na dolegliwoœci bólowe
gard³a, co mo¿e byæ wywo³ane zarówno wysychaniem
œluzówek jamy ustnej jak i mikrourazami, jakich doœwiadczaj¹ miêkkie czêœci gard³a w trakcie chrapania.
Na dolegliwoœci bólowe g³owy uskar¿a siê od 10 do
36% chorych. Wiêkszoœæ chorych budzi siê z bólem g³owy, który ma tendencjê do stopniowego ustêpowania
w czasie dnia.
Najbardziej charakterystycznym objawem OBPS jest
jednak nadmierna sennoœæ w czasie dnia. Osoby dotkniête
zaburzeniami w czasie snu potrafi¹ zasn¹æ w ka¿dej sytuacji: podczas ogl¹dania telewizji, czytania ksi¹¿ki.
Zdarza siê, ¿e chorzy na OBPS zasypiaj¹ nawet podczas spo¿ywania posi³ków czy rozmowy. Jeden z pierwszych chorych diagnozowanych w Klinice Pneumonologii zasn¹³ któregoœ dnia na stoj¹co – wychodz¹c z ³azienki, efektem tego zdarzenia by³o kilkanaœcie szwów
na g³owie. Za pojawienie siê sennoœci odpowiadaj¹ prawdopodobnie przede wszystkim dwa mechanizmy: zabu-
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rzenia gazometryczne oraz rozbicie struktury snu wywo³ane wybudzeniami [5-7]. Sennoœæ i uczycie ci¹g³ego
zmêczenia mog¹ byæ przyczyn¹ powa¿nych problemów
rodzinnych i zawodowych. W skrajnych przypadkach
objawy dzienne OBPS uniemo¿liwiaj¹ chorym normalne funkcjonowanie. Dodatkowym czynnikiem pog³êbiaj¹cym g³êbok¹ frustracjê chorych mo¿e byæ upoœledzenie potencji i/lub libido.
Szczególnie niebezpieczna jest sk³onnoœæ do zasypiania w czasie prowadzenia pojazdów mechanicznych.
W grupie chorych przebadanych w Pracowni Polisomnografii Kliniki Pneumonologii 30% zg³osi³o przynajmniej jeden epizod zaœniêcia podczas prowadzenia samochodu, a oko³o 49% odczuwa³o znaczn¹ sennoœæ podczas prowadzenia pojazdów mechanicznych [8]. Findley i wsp. przebadali grupê chorych na OBPS i wykazali, ¿e czêstoœæ wypadków samochodowych w tej grupie wynosi³a 0,07/kierowcê/rok, a œrednia liczba wypadków w stanie Kolorado, sk¹d badana grupa pochodzi³a
wynosi³a 0,01/kierowcê/rok [9]. Równie¿ autorzy europejscy opisywali kilkukrotnie wiêksze prawdopodobieñstwo spowodowania wypadków komunikacyjnych przez
chorych na OBPS. Zaburzenia oddychania w czasie snu
mog¹ dotkn¹æ przedstawicieli ka¿dej grupy zawodowej.
Jeden z chorych na OBPS o znacznym nasileniu, pozostaj¹cy przed kilku laty pod opiek¹ autorów, z zawodu
by³ pilotem wojskowym. Poza nieprawid³owym wynikiem badania polisomnograficznego oraz miernie wyra¿onymi objawami w czasie dnia by³ to mê¿czyzna ca³kowicie zdrowy – bez odchyleñ w badaniu fizykalnym,
z prawid³ow¹ wartoœci¹ BMI i prawid³owymi wynikami
wszystkich badañ dodatkowych wykonywanymi w okresie
czuwania.
Do innych objawów zwi¹zanych z OBPS nale¿¹
ponadto trudnoœci z koncentracj¹ uwagi, zapamiêtywaniem, nadmierna dra¿liwoœæ, sk³onnoœæ do reakcji depresyjnych, os³abienie funkcji poznawczych.
Z OBPS mog¹ byæ równie¿ zwi¹zane niekiedy bardzo dziwne objawy. Chory, o którym ju¿ wczeœniej wspomniano – ten, który rozbi³ sobie g³owê po zaœniêciu na
stoj¹co mia³ ca³e przedramiona i skórê na brzuchu pokryt¹ drobniutkimi bliznami. Po dok³adnej rozmowie
okaza³o siê, ¿e s¹ to blizny po papierosach – chory zasypia³ z papierosem w ustach i budzi³ siê dopiero z chwil¹
zetkniêcia siê niedopa³ka ze skór¹. Dla dok³adniejszej
charakterystyki tego chorego mo¿na dodaæ, ¿e by³ to
zawodowy kierowca i jeszcze 3 miesi¹ce przed ustaleniem rozpoznania jeŸdzi³ po ca³ej Polsce rozwo¿¹c benzynê w cysternach.
Rozpoznawanie
Do rozpoznania OBPS niezbêdne jest wykazanie
zaburzeñ oddychania oraz typowych dla tego zespo³u
objawów i dolegliwoœci.
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ASDA opublikowa³o w 1994 roku wytyczne diagnostyki zaburzeñ oddychania w czasie snu [10]. Urz¹dzenia oraz zestawy zosta³y podzielone na 4 poziomy:
I. Klasyczna polisomnografia
Obejmuje rejestracjê parametrów oceniaj¹cych jakoœæ i strukturê snu oraz tych, które umo¿liwiaj¹
wykrycie oraz okreœlenie rodzaju zaburzeñ oddychania w czasie snu. Prowadzenie badañ polisomnograficznych wymaga sta³ego nadzoru personelu
przeszkolonego w zakresie techniki badania. Klasyczna polisomnografia jest uznan¹ metoda wykorzystywan¹ do ustalenia rozpoznania oraz oceny stopnia zaawansowania OBPS.
II. „Przenoœna” polisomnografia
Zakres rejestrowanych parametrów jest taki sam,
jak w przypadku klasycznej polisomnografii. Jedynym odstêpstwem jest mo¿liwoœæ prowadzenia
zapisu czêstoœci têtna zamiast pe³nego elektrokardiogramu. Czeœæ badañ z wykorzystaniem zestawów tego typu mo¿e byæ prowadzone bez nadzoru przeszkolonego personelu.
III. Zmodyfikowane zestawy diagnostyczne
Urz¹dzenia spe³niaj¹ce kryteria dla II poziomu powinny mieæ mo¿liwoœæ rejestracji przynajmniej nastêpuj¹cych parametrów: dwa kana³y dla zapisu
ruchów oddechowych lub jeden dla ruchów drugi
dla przep³ywu powietrza; wymagane s¹ ponadto
zapis EKG lub czêstoœci têtna oraz wysycenia krwi
têtniczej tlenem. Podobnie jak dla poziomu II
mo¿liwoœæ sta³ego nadzoru nie jest bezwzglêdnie
wymagana.
IV. Zestawy poziomu IV to ca³a grupa urz¹dzeñ rejestruj¹cych najwy¿ej dwa parametry
Typowym przyk³adem urz¹dzenia poziomu IV jest
pulsoksymetr daj¹cy informacje na temat zmian czêstoœci têtna oraz wysycenia krwi têtniczej tlenem.
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a druga znajduje siê na prawym (A2) lub lewym (A1)
p³atku usznym lub wyrostku sutkowatym. Zapis EMG
prowadzony jest systemem bipolarnym: obydwie elektrody po³o¿one s¹ blisko siebie w pobli¿u jednej z grup
miêœni brody lub piszczeli, je¿eli rejestrowany jest zapis
aktywnoœci ruchowej koñczyn dolnych.
Elektroencefalogram (EEG) – wykorzystywany jest
g³ównie w celu oceny faz i stadiów snu oraz rejestracji
wybudzeñ – spontanicznych oraz wywo³anych zaburzeniami oddychania lub innymi bodŸcami. Do zapisu
EEG stosuje siê elektrody miseczkowe, pokryte chlorkiem srebra lub cienk¹ warstw¹ z³ota. Elektrody powinny byæ rozmieszczone zgodnie z miêdzynarodowym
schematem rozmieszczenia elektrod 10-20. Nazwa pochodzi od lokalizacji elektrod, w miejscach odleg³ych o
10-20% od punktów orientacyjnych (grzbiet nosa, wynios³oœæ potyliczna zewnêtrzna oraz prawy i lewy punkt
oko³ouszny).
Elektrookulogram (EOG). Zapis ruchów ga³ek
ocznych prowadzony jest g³ównie w celu wykrycia szybkich ruchów ga³ek ocznych (rapid eye movement –
REM) – zjawiska typowego dla fazy snu paradoksalnego. Do rejestracji ruchów ga³ek ocznych wykorzystuje
siê elektrody miseczkowe lub papierowe, takie same stosowane s¹ podczas przed³u¿onego zapisu EKG.
Elekromiogram (EMG). Zapis czynnoœci elektrycznej miêœni znajduje zastosowanie g³ównie jako element
pomocniczy w rozpoznawania snu REM. W tym celu
rejestruje siê elektromiogram znad grup miêœniowych
po³o¿onych na brodzie lub nieco poni¿ej.
Elektrokardiogram (EKG) – rejestrowany jest zazwyczaj z przedniej powierzchni klatki piersiowej. Zapis odpowiada najczêœciej zmodyfikowanym odprowadzeniom I lub II.
Przedstawione poni¿ej parametry i czujniki wykorzystywane s¹ do wykrycia oraz okreœlenia rodzaju zaPolisomnografia
burzeñ oddychania w czasie snu, takich jak:
Badanie polisomnograficzne jako „z³oty standard”
• Przep³yw powietrza przez drogi oddechowe
rozpoznawania zespo³ów chorobowych zwi¹zanych z zaW przeciwieñstwie do metodyki oceny faz snu, nie
burzeniami snu/oddychania w czasie snu polega na jedwypracowano ogólnie akceptowanych standardów renoczasowej rejestracji szeregu przebiegów fizjologiczjestracji przep³ywu powietrza oraz czynnoœci oddenych podczas nieindukowanego snu osoby badanej. Pachowej podczas snu. Wentylacjê podczas snu mo¿na
rametry rejestrowane w trakcie badania dzielone s¹ na
oceniaæ w sposób iloœciowy lub jakoœciowy. Do iloœs³u¿¹ce do okreœlenia struktury snu oraz do wykrycia
ciowej oceny wykorzystywane s¹ pneumotachogramy,
i okreœlenia typu zaburzeñ oddychania w czasie snu.
pletyzmografy indukcyjne, zestawy wykorzystuj¹ce
zmiany opornoœci przewodnika oraz magnetometry.
Do przedstawicieli pierwszej grupy zalicza siê: elekW wiêkszoœci pracowni, do oceny przep³ywu wykotroencefalogram (EEG), zapis ruchów ga³ek (EOG)
rzystuje siê czujniki wykrywaj¹ce ró¿nicê w³aœciwoœci
ocznych oraz napiêcia miêœniowego (EMG). Do zapisu
chemicznych lub fizycznych pomiêdzy powietrzem
ka¿dego z parametrów tego typu konieczne s¹ dwie elekwdychanym oraz wydychanym. Najprostsze i najczêtrody: jedna z nich pe³ni rolê w³aœciwej elektrody rejeœciej stosowane s¹ termistory, reaguj¹ce na ró¿nicê temstruj¹cej, a druga dzia³a jako elektroda referencyjna.
peratur. Nowoczesne czujniki generuj¹ zintegrowany
W przypadku zapisu EEG i EOG elektroda rejestruj¹sygna³ przep³ywu z jamy ustnej oraz nosowej.
ca przyklejana jest w okreœlonej okolicy anatomicznej,
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• Ruchy oddechowe
Rejestracja wysi³ku oddechowego jest niezbêdna do
ró¿nicowania poszczególnych zaburzeñ oddychania
w czasie snu. Do rutynowych badañ wystarczaj¹ce s¹
pomiary jakoœciowe maj¹ce na celu okreœlenie: czy
wystêpuj¹ ruchy oddechowe czy nie, oraz czy widoczne s¹ paradoksalne ruchy oddechowe. Do najczêœciej wykorzystywanych nale¿¹ czujniki korzystaj¹ce z metod oporowych, rzadziej pletyzmografii indukcyjnej lub pneumografii impedancyjnej. Bardzo
prost¹ konstrukcj¹ charakteryzuj¹ siê elastyczne pasy
zawieraj¹ce czujnik piezoelektryczny reaguj¹cy na
poci¹ganie wywo³ane zmian¹ objêtoœci klatki piersiowej oraz brzucha.
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Ryc. 1a. Bezdechy pochodzenia obturacyjnego

Rodzaje zaburzeñ oddychania w czasie snu

Najczêœciej wystêpuj¹ca postaci¹ zaburzeñ oddychania w czasie snu jest bezdech – definiowany jako zanik
przep³ywu powietrza przez drogi oddechowe trwaj¹cy
d³u¿ej ni¿ 10 sekund. W zale¿noœci od aktywnoœci miêœni oddechowych bezdechy dzielone s¹ na 3 rodzaje
(przyk³adowe zapisy bezdechów przedstawiono na ryc.
1a, b, c):
• Obturacyjne. W zapisie polisomnograficznym charakteryzuj¹ siê zanikiem przep³ywu przy zachowanych ruchach oddechowych œcian klatki piersiowej
oraz brzucha. Bezpoœredni¹ przyczyn¹ tych zaburzeñ jest przeszkoda mechaniczna, pod postaci¹ zapadaj¹cych siê miêkkich czêœci dróg oddechowych
pomiêdzy jam¹ nosowo – ustn¹ a szpar¹ g³oœni.
• Centralne. W zapisie polisomnograficznym brak zarówno przep³ywu jak i ruchów oddechowych. Za powstanie tych bezdechów odpowiedzialny jest zanik
impulsacji z wy¿szych oœrodków nerwowych do miêœni oddechowych.
• Bezdechy pochodzenia mieszanego. Jak sama nazwa
wskazuje ³¹cz¹ w sobie cechy zaburzeñ pochodzenia
centralnego (pocz¹tkowa faza) oraz obturacyjnego,
które dominuj¹ w koñcowej fazie bezdechu.
Innym rodzajem nieprawid³owego oddychania s¹
sp³ycenia oddychania – hipopnoe (ryc. 2). W odniesieniu do tej formy zaburzeñ funkcjonuje wiele ró¿nych
kryteriów rozpoznawania [11,12]. W pracowni polisomnografii Kliniki Pneumonologii AM za definicjê hipopnoe przyjêto obni¿enie amplitudy przep³ywu powietrza,
o co najmniej 50%, po³¹czone z obni¿eniem wysycenia
krwi têtniczej tlenem o >4% i/lub wybudzeniem.
Stwierdzenie w zapisie polisomnograficznym zaburzeñ oddychania nie jest jednoznaczne z rozpoznaniem
choroby. W celu odró¿nienia fizjologii od patologii po
zakoñczeniu badania oblicza siê kilka wskaŸników:
• AI ( Apnea index) – wskaŸnik bezdechu oznacza liczbê bezdechów przypadaj¹cych na jedn¹ godzinê snu
• HI ( Hypopnea index) – wskaŸnik hipopnoe: liczba
sp³yceñ oddychania na jedn¹ godzinê snu

Ryc. 1b. Bezdechy pochodzenia centralnego

Ryc. 1c. Bezdechy pochodzenia mieszanego

Ryc. 2. Sp³ycenie oddychania – hipopnoe

• AHI ( Apnea + hypopnea index) – ³¹czny wskaŸnik
bezdechu oraz hipopnoe: liczba bezdechów oraz hipopnoe przypadaj¹cych na jedn¹ godzinê snu
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Trudno jest obecnie okreœliæ, jaka wartoœæ graniczna
podanych wskaŸników jest prawid³owa. Wed³ug opracowanego przez American Sleep Disorders Association
(ASDA) podrêcznika do klasyfikacji zaburzeñ snu [13]
do rozpoznania OBPS niezbêdne jest wykrycie, co najmniej 5 bezdechów na jedn¹ godzinê snu (AI>5). W latach póŸniejszych, pojawi³y siê opinie, ¿e u niektórych
osób, szczególnie w wieku >60 lat, mo¿na zarejestrowaæ
wiêcej ni¿ 5 bezdechów na godzinê snu bez towarzysz¹cych dolegliwoœci. Te obserwacje oraz coraz wiêksza
uwaga, jak¹ zaczêto przyk³adaæ do wystêpowania hipopnoe przyczyni³y siê do zmiany punktu widzenia na problem dopuszczalnej liczby zaburzeñ oddychania. Obecnie znaczny odsetek autorów pos³uguje siê pojêciem
³¹cznego wskaŸnika bezdechu oraz okresów sp³yconego
oddychania (AHI) i za dopuszczalne dla osób zdrowych
przyjmuje siê wartoœci nieprzekraczaj¹ce 10 lub 15 [3].
U chorych na OBPS o znacznym stopniu zaawansowania AHI mo¿e siêgaæ wartoœci 60, co oznacza 1 bezdech
przypadaj¹cy na ka¿d¹ minutê snu.
Przedstawione powy¿ej wskaŸniki nale¿¹ do grupy
podstawowych. Przegl¹daj¹c piœmiennictwo fachowe
mo¿na zetkn¹æ siê z kilkoma innymi terminami:
• RDI (respiratory disturbance index): liczba wszystkich
zaburzeñ oddychania: bezdechów oraz sp³yceñ przypadaj¹cych na jedn¹ godzinê badania lub snu. Termin
ten czêœciej bywa u¿ywany w odniesieniu do wyników badañ przeprowadzonych z wykorzystaniem?
• ODI ( oxygen desaturation index): liczba epizodów
obni¿enia wysycenia krwi têtniczej tlenem o wczeœniej
ustalon¹ przez u¿ytkownika wartoœæ – najczêœciej 4%.
• RERA (respiratory effort – related arousal) wybudzenia zwi¹zane z nadmiernym wysi³kiem oddechowym. Zaburzenia tego typu rozpoznawane s¹ podczas badañ polisomnograficznych prowadzonych
z rejestracj¹ zmian ciœnienia w prze³yku. Przy upoœledzonej dro¿noœci górnych dróg oddechowych chory generuje ujemne ciœnienie wewn¹trz klatki piersiowej, w trakcie kolejnych cykli oddechowych (zmiany amplitudy przep³ywu nie spe³niaj¹ kryteriów rozpoznawczych bezdechów lub sp³yceñ oddychania) ciœnienie jest coraz bardziej ujemne, a¿ do chwili wybudzenia i zmiany ciœnienia wewn¹trzprze³ykowego
w kierunku bardziej dodatnim. W³aœnie ten rodzaj
wybudzeñ okreœlany jest mianem RERA. Autorzy
zajmuj¹cy siê tym zagadnieniem, obliczaj¹c wartoœæ
RDI, uwzglêdniaj¹ liczbê bezdechów, sp³yceñ oraz
RERA przypadaj¹cych na jedn¹ godzinê snu. Jak widaæ, ten sposób obliczania wskaŸnika RDI odbiega
od przedstawionego powy¿ej.
• Arousal indeex – wskaŸnik wybudzeñ: liczba wybudzeñ przypadaj¹cych na jedn¹ godzinê snu.
• Hipnogram przedstawiany jest zazwyczaj w postaci
graficznej lub liczbowej i obrazuje odsetkowy udzia³
poszczególnych faz i stadiów snu w czasie ca³ej nocy
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oraz kolejnoœæ pojawiania siê poszczególnych z nich.
• T90 – czas snu (lub badania) podany w minutach,
podczas którego wartoœæ SaO 2 wynosi³a mniej ni¿
90%.
Parametry gazometryczne

Podczas rutynowych badañ polisomnograficznych do
oceny nasilenia hipoksemii zwi¹zanej z bezdechami
wykorzystuje siê najczêœciej przezskórny pomiar wysycenia krwi têtniczej tlenem.
Pulsoksymetry analizuj¹ ró¿nicê absorpcji fal œwietlnych pomiêdzy hemoglobin¹ utlenowan¹ oraz odtlenowan¹. Czujnik z³o¿ony z Ÿród³a œwiat³a i fotokomórki
powinien byæ po³o¿ony na przeciwleg³ych stronach tkanki
zawieraj¹cej têtni¹ce ³o¿ysko naczyniowe – najczêœciej
jest to p³atek uszny lub p³ytka paznokciowa. Natê¿enie
œwiat³a rejestrowane przez fotokomórkê zale¿y od stopnia wysycenia krwi têtniczej tlenem, amplitudy têtna
oraz d³ugoœci wysy³anej fali œwietlnej. Du¿a zawartoœæ

Ryc. 3a. Fragment badania polisomnograficznego (10 min) chorego na OBPS
o znacznym stopniu zaawansowania. W czasie 10 minut badania zarejestrowano 6 bezdechów obturacyjnych trwaj¹cych œrednio prawie pó³torej minuty. Bezdechom towarzysz¹ bardzo istotne zmiany SaO2 a ka¿dy z nich koñczy
siê wybudzeniem

Ryc. 3b. Fragment badania polisomnograficznego (10 min) osoby zdrowej.
Regularny tryb oddychania, brak bezdechów, chrapania, desaturacji, wybudzeñ
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pigmentu w skórze, szczególnie w po³¹czeniu z zaburzeniami kr¹¿enia obwodowego mo¿e byæ przyczyn¹
zafa³szowania wyników. W przypadku domieszki karboksyhemoglobiny, methemoglobiny lub znacznego
podwy¿szenia stê¿enia bilirubiny dok³adnoœæ przezskórnego pomiaru SaO2 ulega obni¿eniu.
Na rycinie 3a przedstawiono 10 minutowy fragment
badania osoby zdrowej a na rycinie 3b zapis badania
chorego na OBPS o znacznym stopniu zaawansowania.
Diagnostyka ambulatoryjna

Badania polisomnograficzne s¹ drogie, czaso- i pracoch³onne, wymagaj¹ ponadto drogiego sprzêtu, specjalnie przystosowanego pomieszczenia oraz zatrudnienia
wysoce kwalifikowanego personelu. Wymienione wy¿ej
przyczyny natury ekonomicznej oraz bardzo du¿e zapotrzebowanie na badania w czasie snu sprawiaj¹, ¿e coraz
wiêkszym zainteresowaniem ciesz¹ siê zestawy do diagnostyki ambulatoryjnej.
Aby uzyskane wyniki by³y w pe³ni wiarygodne, urz¹dzenia tego typu powinno spe³niaæ kilka warunków.
Badane przebiegi powinny byæ rejestrowane i mo¿liwe
do odtworzenia jako rzeczywiste krzywe (np. zapis EKG,
przep³ywu powietrza, ruchów oddechowych), a nie w
postaci wartoœci uœrednionych czy wskaŸników liczbowych. Dobrze opracowany zestaw do diagnostyki ambulatoryjnej powinien umo¿liwiaæ u¿ytkownikowi edycjê zapisu badania i wprowadzanie poprawek do wyniku
analizy komputerowej [14].
Bardzo popularny w poprzednich latach zestaw do
badañ ambulatoryjnych - MESAM IV spe³nia kryteria
z pogranicza poziomu III oraz IV. Jest to urz¹dzenia
pozwalaj¹ce na jednoczasow¹ rejestracjê 4 parametrów:
wysycenia krwi têtniczej tlenem, zmian czêstoœci têtna
(pe³ny zapis krzywej EKG nie jest dostêpny), dŸwiêków oddechowych znad tchawicy oraz zmian po³o¿enia
cia³a w czasie snu. Zespó³ Instytutu GruŸlicy i Chorób
P³uc w Warszawie, po zastosowaniu skojarzonej metody oceny: wizualnej oraz automatycznej, czu³oœæ tego
zestawu oceni³ na 100%, a swoistoœæ na 63% [15]. Nowsza wersja tego urz¹dzenia - PolyMesam zosta³a znacznie bardziej rozbudowana i umo¿liwia zapis:
- dŸwiêków oddechowych
- przep³ywu powietrza przez drogi oddechowe
- ruchów oddechowych klatki piersiowej
- ruchów oddechowych brzucha
- czêstoœci uderzeñ serca
- wysycenia krwi têtniczej tlenem

Ryc. 4. Zapis badania przeprowadzonego w czasie snu z wykorzystaniem
zestawu PolyMesam
Oznaczenia kana³ów:
- Thor – ruchy oddechowe klatki piersiowej
- Flow – przep³yw powietrza przez drogi oddechowe
- SpO2 – wysycenie krwi têtniczej tlenem (SaO2)
- HR – czêstoœæ têtna
- Pos – pozycja cia³a w czasie snu
- Micro – zapis mikrofonu umieszczonego nad tchawic¹ – dŸwiêki chrapania

- pozycji cia³a,
oraz do wyboru:
- ruchów koñczyn (pomiar aktywnoœci ruchowej) lub
dodatniego ciœnienia w drogach oddechowych (sygna³ pochodz¹cy z zestawu do nCPAP).
Czu³oœæ tego zestawu badañ w rozpoznawaniu
OBPS, przy wartoœci AHI przekraczaj¹cej 10, ocenia
siê na 92%, a swoistoœæ na 96,3% [16]. Przyk³adowy
zapis badania przeprowadzonego zestawem PolyMesam
przedstawiono na rycinie 4.
Pulsoksymetr jako przedstawiciel urz¹dzenia IV klasy stosowany jest w polskich warunkach coraz rzadziej.
Ramy tego opracowania nie pozwalaj¹ na dok³adne omówienie tego zagadnienia, nale¿y jednak nadmieniæ, ¿e
w zale¿noœci od liczby przebadanych chorych, stopnia
nasilenia zaburzeñ, kryteriów diagnostycznych oraz typu
stosowanego urz¹dzenia czu³oœæ oceniana jest na
31-98%, a swoistoœæ 41-100% [17,18]. Upraszczaj¹c
zagadnienie mo¿na powiedzieæ, ¿e zespó³ zaburzeñ oddychania w czasie snu mo¿na rozpoznaæ za pomoc¹ pulsoksymetru stosunkowo ³atwo, je¿eli chory ma bardzo
du¿o bezdechów, które powoduj¹ istotne obni¿enia
wysycenia krwi têtniczej tlenem. Urz¹dzenie to nie powinno byæ stosowane w diagnostyce przypadków o mniejszym nasileniu, a wykluczenie rozpoznania OBPS na
podstawie samego zapisu pulsoksymetru mo¿e byæ obarczone bardzo du¿ym b³êdem.
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