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Obturacyjny Bezdech Podczas Snu (OBPS) to najczêstsza postaæ zaburzeñ oddychania w czasie snu. Nadmierna sennoœæ w czasie dnia, uczucie
zmêczenia, upoœledzenie jakoœci ¿ycia najczêœciej zg³aszanymi dolegliwoœciami i jednoczeœnie stanowi¹ przyczynê do poszukiwania pomocy lekarskiej.
Autorzy przedstawiaj¹ dostêpne obecnie metody nieinwazyjnego leczenia
OBPS; omówiono sposoby zmniejszania liczby bezdechów w przypadkach
o mniejszym nasileniu, podstawowe zasady farmakoterapii, elektrycznej stymulacji miêœni górnych dróg oddechowych, tlenoterapii, zastosowania aparatów nazêbnych. Wskazano, ¿e podstawow¹ metod¹ leczenia nieinwazyjnego jest jednak zastosowanie ci¹g³ego dodatniego ciœnienia w drogach
oddechowych (CPAP). Opisano wskazania, przeciwwskazania, korzyœci oraz
niektóre aspekty techniczne zwi¹zane z zastosowaniem CPAP.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(1), 11-18

Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is the most common presentation of sleep disturbed breathing. Excessive daytime somnolence, chronic
fatigue and decreased quality of life are major features of OSAS and provide
the greatest incentive to seek medical treatment. The authors present currently available procedures to treat sleep apnea, including options to lessen
sleep apnea severity in mild cases, basic pharmacotherapy, electrical stimulation of the upper airway muscles, oxygen therapy and oral appliances. They
stress that the application of nasal continuous positive airway pressure
(nCPAP) remains the most effective noninvasive treatment for patients with
sleep apnea. The authors review indications, contraindications, benefits and
some technical issues related to nCPAP therapy.
Otorynolaryngologia, 2005, 4(1), 11-18
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Obturacyjny Bezdech Podczas Snu (OBPS) jest
najczêstszym zespo³em chorobowym zwi¹zanym z zaburzeniami oddychania w czasie snu. Istot¹ tej choroby
s¹ powtarzaj¹ce siê wielokrotnie w czasie jednej nocy bezdechy pochodzenia obturacyjnego. 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.
W poprzednim numerze w artykule dotycz¹cym
poruszonej tematyki 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.
Przed podjêciem decyzji o wyborze metody leczenia nale¿y dok³adnie przeanalizowaæ kilka aspektów
zwi¹zanych z OBPS:

- Wyniki badania polisomnograficznego. Rozpoznanie OBPS o znacznym zaawansowaniu jest jednoczeœnie wskazaniem do pilnego rozpoczêcia leczenia.
- Nasilenie objawów dziennych. Chorzy z silnie wyra¿onymi objawami dziennymi wymagaj¹ wczesnego wdro¿enia leczenia.
- Wspó³istnienie innych chorób/powik³añ, szczególnie ze strony uk³adu sercowo-naczyniowego. Przyk³adowo rozpoznanie nadciœnienia têtniczego, niewydolnoœci serca czy niewydolnoœci oddechowej
u chorego na OBPS to dodatkowe czynniki przemawiaj¹ce za koniecznoœci¹ pilnego wdro¿enia leczenia.
- Bardzo istotna jest równie¿ ocena dro¿noœci górnych
dróg oddechowych – zastosowanie dodatniego ciœnienia w drogach oddechowych mo¿e byæ wrêcz niemo¿liwe u chorego z istotnym skrzywieniem przegrody nosa.
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Leczenie oty³oœci/nadwagi
Uzasadnieniem dla jak najwiêkszej redukcji masy
cia³a u oty³ych chorych na OBPS jest przede wszystkim, obserwowana przez wielu autorów, zale¿noœæ pomiêdzy wskaŸnikiem masy cia³a (Body Mass Index –
BMI) a nasileniem zaburzeñ oddychania podczas snu.
Rzadko kiedy odchudzanie za pomoc¹ samej diety prowadzi do ca³kowitego wyleczenia z OBPS, ale wykazano, ¿e zmniejszenie ciê¿aru cia³a o 10% wartoœci wyjœciowej mo¿e spowodowaæ obni¿enie wartoœci ³¹cznego
wskaŸnika bezdechu i sp³yceñ oddychania (Apnea +
hypopnea index – AHI) o 26% [1]. Dostêpne obecnie
schematy postêpowania w nadwadze i oty³oœci obejmuj¹:
leczenie dietetyczne, modyfikacje behawioralne, wspomagania farmakologiczne oraz, w wybranych przypadkach, leczenie chirurgiczne [2].
Ocenia siê, ¿e odpowiednie dzia³ania behawioralne
mog¹ spowodowaæ utratê masy cia³a rzêdu 10% w czasie
pierwszych 6 miesiêcy leczenia. Niestety, zaniechanie
regularnego kontaktu z terapeut¹/oœrodkiem prowadzi
do tego, ¿e w czasie kolejnego roku wiêkszoœæ chorych
„odzyskuje” 1/3 utraconych kilogramów, a w czasie kolejnych 5 lat obserwuje siê powrót do wagi wyjœciowej.
W sytuacji, gdy BMI przekracza 35 kg/m2 , a oty³oœci towarzysz¹ inne choroby i postêpowanie zachowawcze nie przynosi spodziewanej poprawy – chory mo¿e
byæ kandydatem do chirurgicznego leczenia oty³oœci.
W zale¿noœci od rodzaju zabiegu oraz kryteriów kwalifikacji, w czasie pierwszych 12 miesiêcy chorzy trac¹ od
35 do 80% nadwagi. W okresie kilkuletniej obserwacji
efekt korzystny utrzymuje siê na poziomie redukcji od
25 do 60% nadwagi. Wed³ug niektórych autorów, po
tak intensywnym odchudzeniu, uzyskuje siê zmniejszenie wartoœci AHI o 70–90%, zmniejsza siê równie¿ „zapotrzebowanie” na dodatnie ciœnienie w drogach oddechowych [3].
Unikanie czynników prowokuj¹cych wystêpowanie
zaburzeñ oddychania w czasie snu
Czynniki prowokuj¹ce wystêpowanie bezdechów s¹
takie same jak te, które nasilaj¹ chrapanie.
- Alkohol. Spo¿ycie alkoholu zwiêksza opornoœæ gard³a oraz nosa. To dzia³anie w po³¹czeniu z sedatywnym
wp³ywem alkoholu na oœrodkowy uk³ad nerwowy oraz
hamowaniem aktywnoœci miêœni zaopatruj¹cych górne
drogi oddechowe t³umaczy, dlaczego alkohol mo¿e doprowadziæ do: wyst¹pienia chrapania u osób, które w normalnych warunkach nie chrapi¹; pojawienia siê bezdechów u osób, które zazwyczaj tylko chrapi¹; nasilenia
czêstoœci wystêpowania oraz czasu trwania bezdechów
u chorych na OBPS.
- Leki nasenne. Zaobserwowano, ¿e benzodiazepiny
maj¹ niekorzystne dzia³anie na górne drogi oddecho-

-

-

-

we i mog¹ nasilaæ/wywo³ywaæ zaburzenia oddychania. Ze wzglêdu na profil dzia³ania, benzodiazepiny
s¹ przeciwwskazane u chorych na OBPS.
Równie¿ po zastosowaniu barbituranów czy narkotycznych leków przeciwbólowych mo¿na spodziewaæ
siê nasilenia zaburzeñ [4].
Palenie tytoniu. Co prawda nie ma zbyt wielu badañ
poœwiêconych temu zagadnieniu, ale palenie tytoniu
mo¿e prowadziæ do rozwoju stanu zapalnego b³ony
œluzowej górnych dróg oddechowych, obrzêku
i zwiêksza ponadto sk³onnoœæ do zapadania siê górnych dróg oddechowych.
Stres, zmêczenie deprywacja snu. Szereg obserwacji
klinicznych przemawia za tym, ¿e zmêczenie, deprywacja snu oraz stres mog¹ byæ odpowiedzialne za
nasilenia chrapania oraz zwiêkszenie liczby bezdechów w czasie snu.
Unikanie spania na plecach. Pojêcie OBPS pozycyjnego (positional sleep apnea) dotyczy chorych, u których liczba zaburzeñ podczas snu w u³o¿eniu na plecach jest co najmniej dwukrotnie wiêksza, ni¿ w u³o¿eniu na boku [5,6]. Ocenia siê, ¿e mo¿e to dotyczyæ nawet 50–60% chorych na OBPS. Uwa¿a siê,
¿e wskazania do prób wymuszenia spania w u³o¿eniu na boku istniej¹ w przypadku pozycyjnego OBPS
oraz u chorych, u których wartoœæ AHI podczas snu
na boku wynosi <15, a najlepiej <10. Najprostszym
sposobem na wymuszenie snu w u³o¿eniu na boku
jest wszycie w koszulê od pi¿amy pi³ki tenisowej lub
dziecinnego klocka. W przypadkach pozycyjnego
OBPS o niewielkim nasileniu, unikanie snu w u³o¿eniu na plecach mo¿e daæ efekt terapeutyczny, porównywalny do uzyskiwanego po zastosowaniu dodatniego ciœnienia w drogach oddechowych.

Farmakoterapia
Piœmiennictwo poœwiêcone farmakoterapii OBPS jest
doœæ bogate [7]. Preparaty, które próbowano stosowaæ
mo¿na podzieliæ na kilka grup:
Leki stymuluj¹ce oddychanie

- Medroksyprogesteron (MPA). Zdania na temat skutecznoœci MPA s¹ bardzo podzielone. Wstêpne doniesienia o korzystnych efektach zastosowania tego
leku u chorych ze wspó³istniej¹c¹ hiperkapni¹ w czasie dnia nie zosta³y w okresie póŸniejszym potwierdzone wynikami innych badañ. Do innych leków,
które próbowano stosowaæ nale¿¹: tyroksyna, acetazolamd, teofilina.

Leki psychotropowe

- Protryptylina. W czêœci prac wykazano, ¿e protryptylina – trójcykliczny lek antydepresyjny, poprzez
skrócenie czasu trwania snu REM zmniejsza nasilenie OBPS. Szersze stosowanie tego leku jest jednak
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ograniczone licznymi cholinolitycznymi dzia³aniami niepo¿¹danymi.
- Preparaty serotoninergiczne. Zastosowanie selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny
prowadzi do zwiêkszenia aktywnoœci miêœni rozszerzaj¹cych górne drogi oddechowe u ludzi w okresie
czuwania oraz w fazie snu REM u chorych na OBPS.
Inne leki

- Leki hipotensyjne. W jednym z badañ przeprowadzonych na pocz¹tku lat 90. zaobserwowano istotne
zmniejszenie wartoœci AHI (z 40 do 27) po zastosowaniu metoprololu oraz cilazaprilu. Mechanizm odpowiedzialny za ten efekt terapeutyczny nie zosta³
dotychczas wyjaœniony.

Stymulacja miêœni górnych dróg oddechowych
Z teoretycznego punktu widzenia zastosowanie rozrusznika pobudzaj¹cego miêœnie górnych dróg oddechowych mog³oby byæ niemal¿e idealnym rozwi¹zaniem dla
chorych na OBPS. Niestety wyniki badañ zarówno na
zwierzêtach laboratoryjnych, jak i u ludzi, nie s¹ satysfakcjonuj¹ce. Niektórzy autorzy opisywali istotne zmniejszenie wartoœci AHI po unilateralnej stymulacji nerwu
podjêzykowego za pomoc¹ elektrod po³o¿onych œródmiêœniowo. U czêœci chorych zwraca³a jednak uwagê
sk³onnoœæ do bradykardii, co wywo³ane jest prawdopodobnie jednoczesnym pobudzaniem w³ókien nerwu
b³êdnego. Jak widaæ z tego krótkiego opisu wiele zagadnieñ zwi¹zanych ze stymulacj¹ miêœni górnych dróg
oddechowych wymaga dalszych badañ.
Tlenoterapia
Miejsce tlenoterapii w leczeniu niepowik³anego
OBPS nie zosta³o w sposób jednoznaczny okreœlone.
Obecnie tlenoterapia w czasie snu stosowana jest przede
wszystkim u chorych na OBPS ze wspó³istniej¹cymi
zaburzeniami gazometrycznymi wywo³anymi innymi
chorobami np. POChP lub zespo³ami hipowentylacji
na tle oty³oœci lub zaburzeñ neurologicznych.
Aparaty nazêbne
W leczeniu zaburzeñ oddychania w czasie snu korzysta siê g³ównie z dwóch rodzajów aparatów nazêbnych: repozycjonuj¹cych jêzyk (tongue repositioning
device – TRD) oraz repozycjonuj¹cych ¿uchwê (mandible repositioning appliance – MRA). Wyniki zastosowania aparatów nazêbnych s¹ bardzo zachêcaj¹ce: ocenia siê, ¿e w zale¿noœci od typu aparatu, kwalifikacji
chorych, sposobu oceny efektu leczenia, obni¿enie AHI
do poni¿ej 10 mo¿liwe jest u 51-64% chorych [8].
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Wskazania do zastosowania

Zgodnie z wytycznymi ASDA [9] wskazania do
zastosowania aparatów nazêbnych istniej¹:
- u chorych na OBPS o nasileniu ³agodnym, lub osób
wy³¹cznie chrapi¹cych, u których inne metody takie
jak leczenie odchudzaj¹ce lub unikanie snu w u³o¿eniu na plecach nie przynosz¹ spodziewanego efektu
lub te¿ nie mog¹ byæ zastosowane;
- u chorych na OBPS o nasileniu umiarkowanym do
ciê¿kiego, którzy nie chc¹ leczyæ siê za pomoc¹
CPAP, nie toleruj¹ tej metody lub te¿ nie s¹ kandydatami do leczenia operacyjnego.
Dzia³ania niepo¿¹dane

Wiêkszoœæ autorów uwa¿a, ¿e dzia³ania niepo¿¹dane zwi¹zane z zastosowaniem aparatów nazêbnych maj¹
zazwyczaj niewielkie nasilenie i u niewielkiej liczby chorych s¹ przyczyn¹ zaprzestania leczenia. Do najczêstszych nale¿y zaliczyæ: uczucie wysychania b³ony œluzowej jamy ustnej (86%), dolegliwoœci ze strony zêbów
(59%), nadmierna produkcja œliny (55%), dolegliwoœci
bólowe stawu skroniowo-¿uchwowego (41%) oraz zmiany zgryzu (32%) [9].
Dodatnie ciœnienie w drogach oddechowych
Pierwsze próby zastosowania ci¹g³ego dodatniego
ciœnienia w drogach oddechowych ( nasal continuous
positive airway pressure – nCPAP), obecnie podstawowej metody leczenia nieinwazyjnego, opisa³ w 1981 roku
Sullivan [10]. Prototypowe urz¹dzenie sk³ada³o siê z silnika od odkurzacza, który zosta³ tak zmodyfikowany,
¿e móg³ generowaæ powietrze pod okreœlonym ciœnieniem oraz elastycznego przewodu zaopatrzonego
w miêkkie plastikowe przewody dopasowane do nozdrzy
zewnêtrznych chorego.
Podstawy dzia³ania

Podstawowym mechanizmem dzia³ania CPAP jest
pneumatyczne usztywnienie górnych dróg oddechowych.
S³up powietrza pod niewielkim dodatnim ciœnieniem
zabezpiecza górne drogi oddechowe przed zapadaniem.
Dodatnie ciœnienie w drogach oddechowych prowadzi
do poszerzenia ich œwiat³a, g³ównie w p³aszczyŸnie bocznej, w mniejszym stopniu wp³ywa na podniebienie miêkkie oraz jêzyk.
Wp³yw CPAP na objawy dzienne

Zdarza siê, ¿e efekt pierwszej nocy stosowania CPAP
jest bardzo spektakularny: chory po przebudzeniu, mimo
faktu posiadania na sobie ca³ego oprzyrz¹dowania polisomnograficznego oraz maski za³o¿onej na nos, przez
któr¹ podawane jest powietrze, mówi, ¿e tak dobrze jak
tej nocy nie spa³ od kilku czy nawet kilkunastu lat (na
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Ryc. 1. Wykres 7 godzinnego badania polisomnograficznego u chorego na OBPS o znacznym stopniu zaawansowania
AHI – ³¹czny wskaŸnik bezdechu oraz sp³yceñ oddychania
HR – czêstoœæ akcji serca
SaO2 – wysycenie krwi têtniczej tlenem
a) Przed leczeniem nale¿y zwróciæ uwagê na wartoœæ AHI, wynosz¹c¹ przez b) Ten sam chory w czasie pierwszej nocy stosowania CPAP. Nale¿y zwróciæ
ca³¹ noc powy¿ej 60 oraz na bardzo istotn¹ detasuracjê w czasie snu – uwagê na prawie ca³kowit¹ normalizacjê wysycenia krwi têtniczej tlenem oraz
okresowo SaO2 < 40%. Szczególnie g³êbokie obni¿enia SaO 2 zwi¹zane s¹ z AHI
epizodami fazy REM

ryc. 1a i 1b przedstawiono wp³yw CPAP na zaburzenia
oddychania w czasie snu, wysycenie krwi têtniczej tlenem oraz czêstoœæ akcji serca). Po rozpoczêciu regularnego leczenia, nadmierna sennoœæ, uczucie zmêczenia
po przebudzeniu ulegaj¹ bardzo szybko znacznemu
zmniejszeniu. Po kilku dniach regularnego stosowania
CPAP chory „budzi” siê do ¿ycia, przestaje zasypiaæ
w czasie dnia, w zwi¹zku z czym nagle ma znacznie
wiêcej czasu, na nowo zaczyna interesowaæ siê w³asnymi
sprawami. Obserwuje siê równie¿ stopniow¹ poprawê
funkcji pamiêci, zdolnoœci koncentracji oraz czynnoœci
wykonawczych.

liwe zazwyczaj jest zmniejszenie liczby i/lub dawki stosowanych leków.

Wp³yw na ciœnienie têtnicze

Inne efekty zastosowania CPAP

Na przestrzeni ostatnich lat wp³yw leczenia zaburzeñ oddychania w czasie snu na uk³ad sercowo-naczyniowy, a szczególnie na ciœnienie têtnicze krwi, by³ tematem bardzo wielu badañ [11]. Pierwsze obserwacje
dotyczy³y obni¿enia ciœnienia têtniczego krwi po zabiegu tracheotomii, a w kolejnych latach pojawia³y siê kolejne opracowania, w których opisywano korzystny wp³yw
CPAP na ciœnienie têtnicze. Podczas gdy wiêkszoœæ autorów obserwowa³a istotne obni¿enie ciœnienia w czasie
snu, to zdania na temat hipotensyjnego efektu w czasie
dnia by³y bardzo rozbie¿ne. Ostatnio opublikowano kilka prac przemawiaj¹cych za tym, ¿e skuteczne leczenie
zaburzeñ oddychania w czasie snu prowadzi do obni¿enia ciœnienia têtniczego zarówno w czasie snu, jak i w okresie czuwania. Ocenia siê, ¿e leczenie za pomoc¹ CPAP
mo¿e doprowadziæ do obni¿enia ciœnienia têtniczego
skurczowego, jak i rozkurczowego o kilka a nawet kilkanaœcie mmHg. Nawet, je¿eli po zastosowaniu CPAP nie
uzyska siê pe³nej kontroli ciœnienia têtniczego, to mo¿-

U czêœci chorych ze wspó³istniej¹cymi zaburzeniami gazometrycznymi w okresie czuwania, w okresie kilku tygodni od zastosowania CPAP, obserwuje siê normalizacjê ciœnienia parcjalnego CO2 we krwi têtniczej.
Dodatnie ciœnienie w drogach oddechowych, a dok³adnie eliminacja du¿ych wahañ ciœnienia w klatce piersiowej, zmniejsza czêstoœæ wystêpowania objawów refluksu ¿o³¹dkowo – prze³ykowego, który wystêpuje, w zale¿noœci od nasilenia OBPS, u 50-65% chorych.
CPAP zmniejsza równie¿ uwalnianie przedsionkowego czynnika natriuretyczego w czasie snu, co z kolei
zmniejsza nasilenie lub nawet ca³kowicie eliminuje nykturiê. Poprawa struktury snu, eliminacja hipoksemii,
znaczne zmniejszenie uczucia sennoœci i zmêczenia
w czasie dnia oraz zwiêkszenie syntezy testosteronu to
prawdopodobnie podstawowe czynniki prowadz¹ce do
istotnej poprawy potencji/libido.
Technika dodatniego ciœnienia w drogach oddechowych jest obecnie podstawow¹ nieinwazyjn¹ metod¹

Wp³yw na chorobê niedokrwienn¹ serca

Jak na razie nie opublikowano zbyt wielu randomizowanych badañ oceniaj¹cych wp³yw CPAP na przebieg choroby niedokrwiennej serca u chorych na OBPS.
Z niekontrolowanych badañ wynika, ¿e zastosowanie
dodatniego ciœnienia w drogach oddechowych zmniejsza czêstoœæ wystêpowania epizodów obni¿enia odcinka
ST oraz napadowych dolegliwoœci bólowych w klatce
piersiowej w godzinach nocnych.
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leczenia zaburzeñ oddychania w czasie snu. Tak jak
w przypadku ka¿dej innej metody leczenia mo¿na mówiæ o wskazaniach, przeciwwskazaniach, sposobie zastosowania i trzeba zaznaczyæ, ¿e nie jest to metoda pozbawiona potencjalnych dzia³añ niepo¿¹danych.
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py, zas³uguj¹ na szczególn¹ uwagê. We wspomnianej ju¿
wczeœniej pracy McArdle i wsp. mediana okresu obserwacji ponad 1100 chorych wynosi³a 22 miesi¹ce. Po
pierwszym roku leczenia 84% chorych nadal regularnie
korzysta³o z zestawów do nCPAP, a po 5 latach odsetek
ten wyniós³ 68%. Œredni czas wykorzystania CPAP okreWskazania
œlono na 5,7 godz./noc. W grupie lecz¹cych siê systeZgodnie z zaleceniami opublikowanymi w 1999 roku matycznie 76% chorych korzysta³o z zestawów leczniwskazania do zastosowania nCPAP [12] nale¿y rozwa- czych przez wiêcej ni¿ 3,7 godz./noc. Bardzo wa¿nym
wnioskiem praktycznym p³yn¹cym z tego badania jest
¿yæ u:
- Ka¿dego chorego na OBPS, u którego liczba zabu- obserwacja, ¿e chorzy, którzy w czasie pierwszych 3 mierzeñ oddychania na jedn¹ godzinê snu ( respiratory siêcy leczenia korzystaj¹ z CPAP przez mniej ni¿
disturbance index – RDI) ≥ 30, bez wzglêdu na nasi- 2 godz./noc trzynaœcie razy czêœciej ni¿ inni rezygnuj¹
lenie objawów w czasie dnia. Chorzy nieleczeni, spe- z tej formy leczenia.
W innym opracowaniu [14], 296 chorych obserwo³niaj¹cy to kryterium znajduj¹ siê w grupie podwy¿szonego ryzyka wyst¹pienia choroby niedokrwiennej wano przez 6 pierwszych miesiêcy leczenia. Œredni czas
wykorzystania CPAP po 6 miesi¹cach leczenia wynosi³
serca.
- Podjêcie próby leczenia jest równie¿ wskazane u cho- 5,8 godz. a 80% chorych korzysta³o z zestawu lecznirych z wartoœci¹ RDI pomiêdzy 5 a 30, je¿eli zabu- czego przez co najmniej 4,5 godz./dobê.
rzeniom oddychania w czasie snu towarzysz¹ typowe objawy dzienne lub wspó³istniej¹ choroby uk³a- CPAP jako proteza
Technika dodatniego ciœnienia w drogach oddechodu sercowo – naczyniowego: nadciœnienie têtnicze,
wych
pe³ni rolê protezy – chory nie ma dolegliwoœci,
choroba niedokrwienna serca udar mózgu.
- W przypadku chorych na OBPS o nasileniu ³agod- je¿eli regularnie korzysta z urz¹dzenia. Podczas przenym do umiarkowanego, ale bez wspó³istniej¹cych rwy lub zaprzestania stosowania CPAP zazwyczaj nie
chorób uk³adu sercowo – naczyniowego nCPAP nie obserwuje siê nawrotu OBPS o takim samym stopniu
nasilenia, jak przed rozpoczêciem leczenia. Przez krótjest metod¹ leczenia z wyboru.
Inni autorzy uwa¿aj¹, ¿e CPAP nale¿y stosowaæ u cho- ki, trudny do jednoznacznej oceny okres czasu, bezderych, u których wartoœæ AHI lub RDI przekracza 15 chów jest mniej lub s¹ one znacznie krótsze i powoduj¹
lub 20 i zaburzeniom towarzysz¹ typowe objawy dzienne. mniejsze zaburzenia gazometryczne. Obserwowana
przejœciowa „poprawa” zwi¹zana jest z normalizacj¹
struktury snu, popraw¹ dzia³ania ³uków odruchowych
Przeciwwskazania
oraz mniejszym obrzêkiem b³ony œluzowej.
Terapia dodatnim ciœnieniem jest w zasadzie bardzo bezpieczna, i temat przeciwwskazañ rzadko kiedy Aspekty techniczne
bywa poruszany. Niemniej jednak w sytuacjach wymieKlasyczny zestaw z³o¿ony jest z pompy sprê¿aj¹cej
nionych poni¿ej nale¿y siê zastanowiæ nad jej celowopowietrze, rury doprowadzaj¹cej powietrze oraz maski
œci¹, a potencjalne korzyœci rozwa¿yæ maj¹c na uwadze
lub innego elementu, przez który chory oddycha.
wzglêdy bezpieczeñstwa:
- niestabilna funkcja uk³adu kr¹¿enia – hipotonia, za- Pompa
burzenia rytmu serca,
W pewnym uproszczeniu mo¿na powiedzieæ, ¿e
- ciê¿ka niewydolnoœæ oddechowa, szczególnie prze- w chwili obecnej dostêpne s¹ 3 rodzaje urz¹dzeñ: klabiegaj¹ca z zaburzeniami œwiadomoœci,
syczne zestawy do CPAP podaj¹ce powietrze pod sta- wady anatomiczne w obrêbie sitowia.
³ym dodatnim ciœnieniem; zestawy APAP (auto – adjusting positive airway pressure) – dostosowuj¹ce wartoœæ
Akceptacja leczenia
dodatniego ciœnienia do zmiennego zapotrzebowania choOcenia siê, ¿e po pierwszej próbie/próbach oko³o rego oraz zestawy BiPAP (bilevel positive airway pres80-95% chorych decyduje siê na kontynuacjê leczenia sure), podaj¹ce ciœnienie w sposób dwufazowy.
w ramach terapii domowej. W badaniu Mc Ardle i wsp. CPAP
na ponad 1200 chorych, którym zaproponowano próbê
Klasyczne zestawy CPAP s¹ najszerzej reprezentoleczenia za pomoc¹ nCPAP jedynie 4.5% chorych nie
wane na rynku, podaj¹ powietrze o sta³ym, wczeœniej
zdecydowa³o siê na jej kontynuowanie po pierwszej prózaprogramowanym ciœnieniu. W porównaniu do zestabie [13].
wów APAP czy BiPAP s¹ to urz¹dzenia znacznie tañW ostatnich latach opublikowano szereg prac anali- sze i prostsze w obs³udze. W zale¿noœci od klasy urz¹zuj¹cych odleg³¹ akceptacjê CPAP. Dwie z nich, przede dzenia, a co za tym idzie ceny, mo¿liwe jest do³¹czenie
wszystkim ze wzglêdu na du¿¹ liczebnoœæ badanej gru- funkcji dodatkowych:
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- Ramp pressure, inaczej opóŸnienie. Jest to opcja u³atwiaj¹ca zaœniêcie. Po jej uruchomieniu ciœnienie narasta stopniowo (zazwyczaj w okresie 5-45 min.) a¿
do osi¹gniêcia wartoœci terapeutycznej. Udogodnienie to jest szczególnie przydatne dla chorych wymagaj¹cych du¿ych wartoœci ciœnienia lub tych, którzy
miewaj¹ k³opoty z zaœniêciem.
- Nawil¿acze. Stosowane s¹ nawil¿acze bierne oraz
czynne – kiedy powietrze przechodzi przez pojemnik z podgrzewan¹ wod¹. W jednej z prac wykazano, ¿e zastosowanie nawil¿ania istotnie zwiêksza czas
wykorzystania nCPAP w czasie snu, nie stwierdzono natomiast istotnych ró¿nic pomiêdzy systemami
nawil¿ania biernego oraz czynnego.
- Wiêkszoœæ oferowanych obecnie urz¹dzeñ posiada
wbudowany licznik pracy urz¹dzenia. Ma to s³u¿yæ
przede wszystkim ocenie stosowania siê chorego do
zaleceñ lekarskich. Nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e licznik „pracuje” bez wzglêdu na to, czy chory ma maskê
za³o¿on¹ na nos, czy te¿ le¿y ona pod ³ó¿kiem. Znacznie lepszym rozwi¹zaniem s¹ ró¿nego rodzaju karty
chipowe gromadz¹ce informacje na temat wartoœci
stosowanego ciœnienia i wystêpowania zaburzeñ oddychania w czasie snu. Analiza zapisu karty pozwala
na obiektywn¹ ocenê wykorzystania zestawu leczniczego oraz skutecznoœæ zastosowanej wartoœci dodatniego ciœnienia.
- Jedna z dodatkowych opcji mo¿e byæ bardzo przydatna, a mianowicie sygna³ dŸwiêkowy uruchamiany
z chwil¹ wykrycia bardzo istotnego przecieku powietrza w uk³adzie, co jest równoznaczne z roz³¹czeniem któregoœ z elementów zestawu lub zsuniêciem
siê lub œci¹gniêciem maski. Alarm dŸwiêkowy ma za
zadanie obudziæ chorego i zmusiæ go do ponownego
za³o¿enia maski na nos.
APAP

Punktem wyjœcia do zastosowania APAP w leczeniu OBPS by³o za³o¿enie, ¿e zastosowanie zmiennej
wartoœci dodatniego ciœnienia, uzale¿nionego od dynamicznych zmian oporu górnych dróg oddechowych
zwi¹zane bêdzie z mniejsz¹ liczb¹ dzia³añ niepo¿¹danych oraz z wiêksz¹ tolerancj¹ leczenia. Stosowane aktualnie zestawy dziêki wbudowanym mikroprocesorom
i czujnikom zmian przep³ywu powietrza i/lub ciœnienia
rozpoznaj¹ bezdechy, chrapanie i dostosowuj¹ wartoœæ
CPAP do panuj¹cych aktualnie warunków. W wiêkszoœci
badañ obserwowano, ¿e w zestawach APAP do uzyskania tego samego efektu terapeutycznego, stosowane jest
mniejsze ciœnienie ni¿ w zestawach klasycznych. Istotny wp³yw na ró¿nice w wartoœciach ciœnienia stosowanego przez APAP ma faza snu („zapotrzebowanie” na dodatnie ciœnienie jest mniejsze w fazach NREM III i IV
ni¿ fazach I, II lub REM) oraz pozycja cia³a w czasie
snu (podczas snu w u³o¿eniu na boku ciœnienie ulega
zazwyczaj obni¿eniu). Podstawowe wskazania do zasto-

sowania aparatów tej generacji to koniecznoœæ stosowania du¿ych wartoœci dodatniego ciœnienia (szczególnie u
chorych maj¹cych k³opoty z adaptacj¹ do klasycznych
zestawów CPAP) oraz chorzy na „pozycyjn¹” postaæ
OBPS.
BiPAP

Wentylacja ciœnieniem dwufazowym wprowadzono
zosta³a do leczenia OBPS na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego
wieku. U podstaw tej techniki tkwi za³o¿enie, ¿e si³a
dzia³ania czynników d¹¿¹cych do zamkniêcia œwiat³a
górnych dróg oddechowych jest zale¿na od fazy cyklu
oddechowego i ulega obni¿eniu w fazie wydechu. Obecnie zestawy BiPAP nie s¹ powszechnie wykorzystywane
w leczeniu niepowik³anego OBPS. Znacznie czêœciej
stosowane s¹ w sytuacji wspó³istnienia innych chorób,
takich jak: zespó³ nak³adania OBPS/POChP powik³any
niewydolnoœci¹ oddechow¹, zespó³ hipowentylacji pêcherzykowej lub bezdechy pochodzenia centralnego.
W tych jednostkach chorobowych BiPAP wykorzystywany jest przede wszystkim w charakterze respiratora
ciœnieniowo-zmiennego.
Interfejs chorego

Wiêkszoœæ rur doprowadzaj¹cych ma standardow¹
d³ugoœæ oraz œrednicê. Korzystaj¹c z odpowiedniego
³¹cznika istnieje mo¿liwoœæ przed³u¿enia rury odprowadzaj¹cej i ustawienia urz¹dzenia w wiêkszej odleg³oœci
od ³ó¿ka. Rozwi¹zania tego typu stosowano znacznie
czêœciej, kiedy dostêpne urz¹dzenie by³y doœæ g³oœne
i mog³y utrudniaæ zasypianie.
Maska

Ze wzglêdu na materia³, z jakiego zosta³y wykonane
maski mo¿na podzieliæ je na silikonowe, winylowe oraz
te, najbardziej wygodne i co za tym idzie najdro¿sze –
wykonane z substancji ¿elowej. Tradycyjna maska obejmuje jedynie nos, w ostatnich latach z mniejszym lub
wiêkszym powodzeniem próbuje siê stosowaæ zestawy
z³o¿one z elastycznych przewodów lub poduszek wprowadzanych bezpoœrednio do nosa, które w nomenklaturze angielskiej funkcjonuj¹ pod nazwami nasal pillows
lub ADAM (airway delivery and management). W jednym z ostatnich badañ wykazano, ¿e obydwie formy
podawania CPAP by³y jednakowo skuteczne, je¿eli chodzi o likwidowanie objawów dziennych i wp³yw leczenia
na jakoœæ ¿ycia, zastosowanie nasal pillows zwi¹zane by³o
jednak z mniejsz¹ liczb¹ dzia³añ niepo¿¹danych [15].
Dodatnie ciœnienie mo¿e byæ równie¿ podawane
z zastosowaniem pe³nej maski, obejmuj¹cej jednoczeœnie
nos oraz usta. Teoretycznie wskazanie do zastosowania
maski tego typu wystêpuje u chorych, dla których du¿ym
problemem jest przeciek powietrza przez usta. Mimo
pewnych korzyœci zwi¹zanych z maskami twarzowymi s¹
one gorzej tolerowane przez pacjentów i sprawiaj¹ wiêcej trudnoœci w obs³udze.

Przyby³owski T., Chazan R., Balcerzak J., Niemczyk K.: Niezabiegowe leczenie Obturacyjnego Bezdechu Podczas Snu
Dzia³ania niepo¿¹dane

Wiêkszoœæ dzia³añ niepo¿¹danych zwi¹zanych z zastosowaniem nCPAP ma ³agodny charakter, a ich najpowa¿niejszym nastêpstwem jest zmniejszona akceptacja, a nawet rezygnacja z tej metody leczenia. Najczêœciej spotyka siê problemy zwi¹zane z niew³aœciwie dopasowanym oprzyrz¹dowaniem (maska, czepiec utrzymuj¹cy j¹ we w³aœciwym po³o¿eniu) nale¿¹ do nich: podra¿nienia, otarcia, owrzodzenia, skóry grzbietu nosa oraz
podra¿nienie spojówek wywo³ane przez przeciek powietrza wokó³ Ÿle dobranej maski. W³aœciwe dopasowanie
maski, zmiana rozmiaru lub typu maski pozwala rozwi¹zaæ wiêkszoœæ z tych problemów. Dolegliwoœci ze
strony nosa czy gard³a takie jak uczucie wysychania œluzówek jamy ustnej, wodnisty katar, kichanie mo¿e zg³aszaæ nawet do 40% chorych. Problemy tego typu pojawiaj¹ siê najczêœciej w pocz¹tkowym okresie leczenia
i czêsto ustêpuj¹ samoistnie. W piœmiennictwie mo¿na
równie¿ znaleŸæ pojedyncze przypadki powa¿niejszych
dzia³añ niepo¿¹danych, miêdzy innymi odmy œródczaszkowej, bakteryjnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych, masywnego krwawienia z nosa, wywo³ania zaburzeñ rytmu serca lub odmy podskórnej.
Algorytm postêpowania
Jak wspomniano wczeœniej, przed podjêciem decyzji o leczeniu nale¿y dok³adnie oceniæ zaawansowanie
choroby, nasilenie objawów dziennych, wystêpowanie
nieprawid³owoœci anatomicznych górnych dróg oddechowych. Na ostateczny wybór metody leczenia istotny
wp³yw maj¹ równie¿ preferencje chorego. Poni¿ej przedstawiono mo¿liwoœci zastosowania poszczególnych form
leczenia, w zale¿noœci od nasilenia choroby.
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OBPS o ³agodnym nasileniu (AHI 5-15 wg klasyfikacji
ASDA)

Je¿eli zaburzeniom nie towarzysz¹ silnie wyra¿one
objawy dzienne, nie stwierdza siê wspó³istniej¹cych chorób uk³adu sercowo-naczyniowego, to podstawow¹ metod¹ leczenia powinna byæ próba przywrócenia nale¿nej
wagi cia³a oraz dzia³ania maj¹ce na celu modyfikacjê trybu ¿ycia takie jak: zaprzestanie palenia tytoniu, unikanie spo¿ywania alkoholu w godzinach wieczornych leków nasennych. Po wykazaniu nasilenia zaburzeñ podczas snu w u³o¿eniu na plecach mo¿na zastosowaæ któryœ ze sposobów maj¹cych na celu unikanie snu w tej
pozycji. Zastosowanie protez nazêbnych lub CPAP nie
jest podstawowym schematem postêpowania w tej grupie chorych. Szanse akceptacji tych dwóch metod leczenia s¹ natomiast zdecydowanie wiêksze, je¿eli niewielkiej liczbie zaburzeñ oddychania towarzysz¹ silnie wyra¿one objawy dzienne.
OBPS o nasileniu umiarkowanym do ciê¿kiego (AHI 15–30
oraz >30, wg klasyfikacji ASDA)

Podstawow¹ metod¹ leczenia nieinwazyjnego w tej
grupie jest zastosowanie dodatniego ciœnienia w drogach
oddechowych. Istnieje mo¿liwoœæ wyboru pomiêdzy klasycznymi zestawami oraz APAP. Próba leczenia za pomoc¹ CPAP jest szczególnie wskazana u chorych ze
wspó³istniej¹cymi chorobami uk³adu sercowo–naczyniowego. Druga opcja leczenia nieinwazyjnego to zastosowanie aparatów nazêbnych. W polskich warunkach ten
sposób postêpowania zaczyna budziæ coraz szersze zainteresowanie i nale¿y mieæ nadziejê, ¿e w nied³ugim
okresie czasu znajdzie swoje sta³e miejsce w leczeniu zaburzeñ oddychania w czasie snu.
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