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Jak rozpoznać zespół bezdechu śródsennego? 

How to recognize sleep apnoea syndrome?

Małgorzata Rzymkowska

SS tt rr ee ss zz cc zz ee nn ii ee

W niniejszej pracy omówiono rozpoznawanie zespołu bezdechu śródsennego (ZBŚ). Rozpoznanie ZBŚ
jest kilkuetapowe i obejmuje wypełnienie kwestionariuszy typowych objawów oraz przeprowadzenie
badania laryngologicznego i somnograficznego. Nieleczony ZBŚ prowadzi do rozwoju wielu chorób
sercowo-naczyniowych, jest przyczyną wypadków komunikacyjnych, przedwczesnego zgonu, stąd
konieczność postawienia prawidłowej diagnozy i leczenia chorych.

SSłłoowwaa  kklluucczzoowwee::  zespół bezdechu śródsennego, badanie somnograficzne.

AA bb ss tt rr aa cc tt

This is a systematic review on the theme of recognizing sleep apnoea syndrome (SAS). To diagnose
SAS is a composite procedure from clinical examination supplemented with questionnaires, laryngo-
logical assessment and polysomnography. Knowledge about SAS is needed because untreated cases of
SAS are complicated by vascular diseases, and lead to car accidents and premature death. 

KKeeyy  wwoorrddss::  sleep apnoea syndrome, polysomnography.

Sen to zjawisko fizjologiczne przeciwstawne
stanowi czuwania. Jest niezbędny do przywrócenia
sprawności organizmowi, oszczędzenia jego zasobów
energii, chroni przed przedwczesnym starzeniem się
i codziennym stresem. W 1965 r. po raz pierwszy
wyodrębniono nową jednostkę chorobową – zespół
bezdechu śródsennego (ZBŚ), a w 1979 r. w czaso-
piśmie Sleep ukazały się kryteria diagnostyczne 
ZBŚ [1]. W 1992 r. opracowano pierwszy naro-
dowy program upowszechniania wiedzy na temat
chorób śródsennych, ogłoszony przez Narodowy
Komitet Badań Chorób Snu w Kongresie Stanów
Zjednoczonych, w którym podkreślono konieczność
szerokiej i wczesnej prewencji, służącej zmniejszeniu
zachorowalności na choroby sercowo-naczyniowe
oraz zmniejszeniu liczby przedwczesnych zgonów i
wypadków komunikacyjnych [2]. 

Dane epidemiologiczne określają częstość wy-
stępowania ZBŚ w populacji osób dorosłych na 
ok. 5% w przypadku kobiet i 15% w przypadku
mężczyzn [3–6].

Zespół bezdechu śródsennego polega na okre-
sowym spłyceniu oddychania lub całkowitym jego
ustaniu – bezdechu, w następstwie zwężenia
górnych dróg oddechowych w trakcie snu, czego
konsekwencją są epizody desaturacji, hipoksemii 
i hipoksji tkankowej [7].

Pojedyncze epizody zaburzeń oddychania
podczas snu mogą występować również u ludzi
zdrowych. Granicę między zdrowiem a chorobą
określono za pomocą wskaźnika bezdechów (liczba
bezdechów w przeliczeniu na 1 godz. snu; ang.
apopnea index – AI) lub wskaźnika bezdechów 
i spłyceń oddychania (liczba bezdechów i spłyceń
oddychania w przeliczeniu na 1 godz. snu; ang.
apopnea/hypopnea index – AHI). Ilościowa definicja
ZBŚ określa początek patologii przy AI �10 lub
AHI �10 [8].

W celu rozpoznania ZBŚ równie ważny jak
ilościowe podsumowanie badania somnograficznego
jest obraz kliniczny i choć w definicji nie ma o nim
mowy, stanowi on integralną część tego zaburzenia.

Podłożem ZBŚ są zaburzenia strukturalne i czyn-
nościowe górnych dróg oddechowych. Ich dys-
funkcja powoduje w czasie wdechu zamknięcie
drogi przepływu powietrza z górnych do dolnych
dróg oddechowych, czyli bezdech. Dzieje się tak na
skutek zachwiania równowagi między siłami spręży-
stymi tkanek miękkich gardła a ujemnym ciśnieniem
w klatce piersiowej w trakcie wdechu.

Wśród zaburzeń strukturalnych najistotniejszą
rolę odgrywają otyłość szyi, wywierająca bezpośredni
ucisk na tkanki miękkie gardła, oraz przeszkody
anatomiczne w nosogardzieli, takie jak skrzywienie
przegrody nosa, wiotkie podniebienie miękkie,
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wydłużenie języczka, przerost małżowin nosowych
czy polipowatość błony śluzowej nosa. Rzadziej przy-
czyną ZBŚ są zaburzenia czynnościowe, np. osła-
bienie siły mięśniowej w przebiegu niedoczynności
tarczycy, po alkoholu lub środkach sedatywnych. 

Patofizjologicznymi konsekwencjami bezdechów
są hipoksemia i tkankowa hipoksja oraz fragmen-
tacja snu będąca logicznym ciągiem dalszym wybu-
dzeń po bezdechach. Hipoksemia doprowadza do
skurczu naczyń oraz rozwinięcia pełnoobjawowego
nadciśnienia systemowego i zaburzeń rytmu serca.
Z fragmentacją snu, która pozbawia pacjentów 
z ZBŚ przede wszystkim snu głębokiego, związany
jest główny objaw kliniczny – wzmożona senność
dzienna.

Rozpoznanie ZBŚ rozpoczyna się od oceny
klinicznej pacjenta. Istotne jest określenie BMI,
które u większości pacjentów jest podwyższone.
Objawy choroby można podzielić na te, które
związane są bezpośrednio ze snem, jak chrapanie 
i przerwy w oddychaniu, oraz inne, np. senność 
w trakcie dnia i trudności z koncentracją [8].
Można usystematyzować je też inaczej – na te, które
występują w nocy, i na te, które pojawiają się w ciągu
dnia (tab. 1.).

Chrapanie to pierwszy sygnał rozwijającej się
choroby i często główna przyczyna, dla której
pacjent i jego rodzina szukają pomocy lekarskiej.
Nieodłącznie towarzyszą mu przerwy w oddychaniu
trwające kilka do kilkudziesięciu sekund. Pacjent śpi
niespokojnie, rzuca się [9]. Wzmożona senność
dzienna jest bardzo charakterystycznym objawem,
a kla- syczny przykład to zasypianie za kierownicą
i pod-czas oglądania telewizji. Poranne bóle głowy
związane są z przerywanym, a w konsekwencji zbyt
płytkim snem oraz utrudnionym wydalaniem CO2

z krwi tętniczej podczas bezdechów [10]. Objaw
ten mija w ciągu dnia dzięki wyrównywaniu się
poziomu CO2 w trakcie czuwania. Impotencja to
skutek braku snu głębokiego, który stymuluje
wydzielanie hormonów płciowych, oraz ogólnego
zmęczenia [11]. U większości pacjentów z powodu
ww. objawów występuje zaniżona samoocena.

Diagnostyka obturacyjnego bezdechu sennego
obejmuje kilka etapów::
• tradycyjny wywiad lekarski i ankietę przesiewową,
• przedmiotowe badanie lekarskie, badania labora-

toryjne,
• badanie laryngologiczne,
• badanie śródsenne – somnograficzne.

Tradycyjny wywiad lekarski i ankieta przesiewowa 
Uzupełnieniem tego etapu jest wykorzystanie

kwestionariuszy przesiewowych. W Klinice Ftyzjo-
pneumonologii opracowano oryginalną ankietę, 
o której wypełnienie proszony jest każdy pacjent
diagnozowany w kierunku ZBŚ. Zawiera ona
pytania odnoszące się do objawów nocnych 
i występujących w dzień, chorób współistniejących
oraz stosowanych używek i leków (tab. 2.) [8].

Największe znaczenie spośród objawów podmio-
towych występujących w ciągu dnia ma wzmożona
senność dzienna. Współczesna medycyna nie dyspo-
nuje aparaturą umożliwiającą obiektywną ocenę
nasilenia tego objawu. Najpopularniejszym spo-
sobem służącym stopniowaniu tego zjawiska jest
punktowa Skala senności Epworth (ESS) (tab. 3.)
[12]. Pacjent otrzymuje od 0 do 24 punktów. Za
prawidłowy uznaje się rezultat do 7 punktów.
Pacjenci z ZBŚ otrzymują ich średnio 12.

Przedmiotowe badanie lekarskie
W badaniu lekarskim najistotniejsze jest okre-

ślenie BMI, ze szczególnym uwzględnieniem
obwodu szyi i pasa. U większości chorych występują
wykładniki otyłości [13, 14]oraz nadciśnienie
tętnicze [15, 16].

Oprócz badania podmiotowego i przedmioto-
wego u pacjentów diagnozowanych w kierunku
ZBŚ wykonuje się rutynowo badania laboratoryjne.
Z odchyleń stwierdza się:
• hipercholesterolemię i hipertriglicerydemię, [17, 18]
• podwyższony poziom kwasu moczowego.

Sporadycznie obserwuje się spadek pO2 i wzrost
CO2, będący konsekwencją hipowentylacji pęche-

TTaabb..  11.. Najczęstsze objawy podmiotowe zespołu bezdechu śródsennego

OObbjjaawwyy  ww  nnooccyy OObbjjaawwyy  ww  ddzziieeńń

chrapanie wzmożona senność dzienna

przerwy w oddychaniu – bezdechy trudności z pamięcią i koncentracją

wybudzenia – uczucie bezsenności zmiany osobowości

niespokojny sen – rzucanie się poranny ból głowy

nykturia – konieczność oddawania moczu w nocy impotencja i spadek libido
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TTaabb..  22..  Kwestionariusz przesiewowy w kierunku zespołu bezdechu śródsennego przygotowany przez pracowników Kliniki Ftyzjopneu-
monologii UM w Poznaniu

Imię i nazwisko: ............................................................  data urodzenia: ........................... 

TTaakk NNiiee

Chrapanie

Zależność chrapania od pozycji

Przerwy w oddychaniu podczas snu

Niepokój ruchowy w czasie snu

Częste przebudzenia w nocy

Napadowa duszność nocna

Częste oddawanie moczu w nocy

Nocny ból głowy

Nocne napady lęku

Wzmożona senność dzienna

Napady snu w trakcie czynności dziennych

Drzemki

Stałe uczucie zmęczenia

Poranne uczucie zmęczenia

Nastroje przygnębienia i depresji

Trudności w koncentracji

Wypadki z powodu napadów snu

Kłopoty z potencją

Czy w okresie ostatnich kilku lat zaobserwował/ła Pan/Pani zwiększenie obwodu szyi? 

Czy choruje Pan/Pani na nadciśnienie tętnicze?

Czy przytył Pan/Pani w ciągu ostatnich kilku lat?

Czy Pan/Pani pali papierosy? Ile ..........

Czy ww. objawy nasilają się po alkoholu?

Czy stosuje Pan/Pani środki nasenne?

Inne rozpoznane choroby:
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rzykowej u pacjentów, u których rozpoznaje się
bardzo ciężką postać ZBŚ – zespół Pickwicka,
zwany również zespołem hipowentylacji pęcherzy-
kowej. Dodatkowo w tej grupie chorych występuje
policytemia i podwyższony wskaźnik hematokrytu
jako wynik przewlekłego niedotlenienia i wzrostu
produkcji erytropoetyny [19].

Badanie laryngologiczne
Bardzo istotny element badania klinicznego

stanowi szczegółowe badanie laryngologiczne.
Wynik tego badania implikuje rodzaj podejmowa-
nego leczenia [20]. 

Badanie śródsenne – somnograficzne
Diagnostyka somnograficzna polega na badaniu

pacjenta w trakcie snu.
Najprostszym badaniem jest oksymetria przez-

skórna polegająca na ocenie saturacji krwi – infor-
mująca o zaistniałych epizodach desaturacji, 
z których pośrednio można wnioskować o obecności
bezdechów. Kolejne złożone metody umożliwiają
dodatkowo rejestrację pozycji ciała w czasie snu,
chrapania, bezdechów i zaburzenia rytmu serca oraz
ruchów oddechowych klatki piersiowej i brzucha.
Największe możliwości daje polisomnografia wypo-

sażona dodatkowo w elektroencefalografię, elektro-
okulografię i elektromiografię – rejestruje ona fazy
i cykle snu, określając architekturę snu pacjenta, oraz
mierzy rzeczywistą częstość wybudzeń. Dodatkowo
za pomocą kamery wideo pracującej w podczerwieni
lub przy śladowym oświetleniu można obserwować
chorego podczas snu [21].

Podsumowanie
Ze względu na powikłania nieleczonego ZBŚ 

i bardzo dobre efekty podejmowanego leczenia,
lekarze podstawowej opieki zdrowotnej powinni być
wyczuleni na banalny objaw, jakim wydaje się poda-
wane przez pacjenta uczucie ciągłego zmęczenia.
Wydaje się to normalne w sytuacji ciężkiej pracy,
niedosypiania czy frustracji wynikających z sytuacji
dnia codziennego. Jeśli jednak zatrzymamy się
chwilę nad chorym i spróbujemy razem z nim odpo-
wiedzieć na kilka dodatkowych pytań, może uda
nam się znaleźć przyczynę, pomóc i ustrzec przed
rozwojem chorób sercowo-naczyniowych czy spowo-
dowaniem wypadku komunikacyjnego.
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TTaabb..  33..  Skala senności Ephworth

SSkkaallaa  sseennnnoośśccii  EEppwwoorrtthh

Imię:
Nazwisko:
Data:                                                                                                    Lat:
Płeć:

To pytanie odnosi się do Pana/Pani dolegliwości związanych z sennością odczuwaną w ciągu dnia. Proszę odpowie-
dzieć, czy w wymienionych sytuacjach zdarza się Panu/Pani zasnąć. Jeśli takie sytuacje nie występują w Pana/Pani
życiu, proszę spróbować sobie je wyobrazić. Prosimy wybrać jedną z właściwych odpowiedzi dotyczących każdej 
z poniżej przedstawionych sytuacji.

0 – nie zasnąłbym nigdy
1 – niewielka szansa zaśnięcia (zazwyczaj nie)
2 – średnia szansa zaśnięcia (często)
3 – duża szansa zaśnięcia (zawsze)

SSyyttuuaaccjjaa:: LLiicczzbbaa::
Czytając na siedząco ________
W trakcie oglądania programu telewizyjnego ________
Siedząc podczas spotkania towarzyskiego bądź zebrania ________
Jako pasażer w samochodzie jadącym bez przerwy przez godzinę ________
Leżąc popołudniu i odpoczywając, gdy okoliczności na to pozwalają ________
Siedząc w pociągu i rozmawiając z sąsiadem ________
Siedząc w spokoju podczas posiłku ________
Siedząc w samochodzie w ulicznym korku podczas przestoju ________
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