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OBSTRUCTIVE SLEEP DISORDERED BREATHING
IN CHILDREN – literature review

Obstructive Sleep Disordered Breathing in children is
a common clinical problem. If undiagnosed, it consti-
tutes a significant risk and it influences development
of young organism. There are consequences specified:
cardiovascular and nervous system disorders, abnormal
growth and enuresis. According to current views
and classification, the Obstructive Sleep Apnea
Syndrome is the most dangerous clinical form of the
Obstructive Sleep Disordered Breathing. The gold
standard of diagnostics is polysomnography. Currently,
necessity of multidisciplinary approach to discussed
issue is recommended.

(Mag. ORL, 2021, 77, XX, 15–30)

Key words:
snore, obstructive sleep disordered breathing, 
polysomnography, obstructive sleep apnea syndrome

Praca recenzowana

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas
snu u dzieci sà relatywnie cz´stym problemem
klinicznym. Nierozpoznane stanowià zagro˝enie,
gdy˝ majà wp∏yw na rozwój m∏odego organizmu.
WÊród nast´pstw wymienia si´ nieprawid∏owoÊci
ze strony uk∏adu sercowo-naczyniowego, oÊrodko-
wego uk∏adu nerwowego, zaburzenia wzrastania
oraz moczenie si´. Zgodnie z aktualnymi poglàda-
mi i systematykà najniebezpieczniejszà jednostkà
klinicznà obturacyjnych zaburzeƒ oddychania
podczas snu jest zespó∏ obturacyjnych bezdechów
podczas snu. Z∏otym standardem diagnostycznym
jest polisomnografia. Wskazuje si´ obecnie
na koniecznoÊç wielospecjalistycznego podejÊcia
do omawianych zaburzeƒ.

Medycyna snu wieku dzieci´cego istotnie
ró˝ni si´ od medycyny snu doros∏ych. U dzieci
podczas snu dochodzi do intensyfikacji aktywno-
Êci wielu obszarów mózgu. Okresowo aktywnoÊç
ta bywa wi´ksza ni˝ podczas czuwania, dlatego
sen u dziecka nie jest wy∏àcznie stanem odpo-
czynku. Ma on fundamentalne znaczenie w okre-
sie najintensywniejszego rozwoju organizmu.
Prawid∏owy sen dziecka jest wi´c szczególnà
wartoÊcià. Wp∏ywa na ogólny stan zdrowia,
wzrastanie, funkcje poznawcze, stan emocjonal-
ny i jakoÊç ˝ycia. Zapotrzebowanie na sen jest
najwi´ksze w dzieciƒstwie, szczególnie u dzieci
najm∏odszych. W tym okresie nast´puje dyna-
miczny rozwój uk∏adu nerwowego: proces two-
rzenia po∏àczeƒ neuronalnych (synaps), mielini-
zacji w∏ókien nerwowych, ró˝nicowania istoty
bia∏ej i szarej (Morley 2003).

W 2016 roku American Academy of Sleep
Medicine (AAMS) opublikowa∏a konsensus doty-
czàcy zapotrzebowania na sen u zdrowych dzieci
w zale˝noÊci od wieku (tab. I).

Touchette i wspó∏pracownicy w swoich ba-
daniach opublikowanych w 2007 roku wykazali
gorsze funkcje poznawcze i nadpobudliwoÊç
u dzieci w wieku przedszkolnym, Êpiàcych krócej
ni˝ 10 godzin na dob´. O szczególnej wadze snu
u dzieci mogà równie˝ Êwiadczyç ró˝nice w jego
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Tabela I. Zapotrzebowanie na sen u zdrowych dzieci (Paruthi i in. 2016)

Przedzia∏ wiekowy 4–12 mies. 1–2 lata 3–5 lat 6–12 lat 13–18 lat

Zapotrzebowanie na sen 12–16 11–14 10–13 9–12 8–10
(na dob´) godzin* godzin* godzin* godzin godzin

*w∏àczajàc drzemki

architekturze – fazy snu u dzieci sà krótsze i licz-
niejsze ni˝ u doros∏ych, wi´cej czasu zajmuje sen
najg∏´bszy, wolnofalowy (ang. slow-wave sleep,
SWS), wi´ksza jest te˝ z∏o˝onoÊç i zmiennoÊç za-
pisu EEG (Morley 2013). Wymienione ró˝nice
przek∏adajà si´ na cz´stsze u dzieci wybudzenia
w ciàgu nocy (charakterystyczne dla koƒcowych
cz´Êci faz snu) oraz cz´stsze wyst´powanie para-
somni, takich jak l´ki nocne czy somnambulizm
(lunatyzm). Istotne ró˝nice dotyczà równie˝ zabu-
rzenia zwiàzanego ze snem, którym jest zespó∏ ob-
turacyjnych bezdechów podczas snu. U doros∏ych
cz´Êciej wyst´puje on u osób oty∏ych, ze wspó∏ist-
niejàcym chrapaniem i patologicznà sennoÊcià.
U dzieci jest bardziej skorelowany z przerostem
tkanki ch∏onnej gard∏a ni˝ z oty∏oÊcià, a w ciàgu
dnia towarzyszà mu raczej zaburzenia uwagi i pro-
blemy w nauce ni˝ patologiczna sennoÊç (Kaditis
i in. 2016). Ró˝nice dotyczà tak˝e objawów, na-
st´pstw, diagnostyki i leczenia, natomiast patome-
chanizm zaburzeƒ wed∏ug obecnego stanu wiedzy
jest prawdopodobnie analogiczny zarówno u doro-
s∏ych, jak i u dzieci.

Kaditis i wspó∏pracownicy (w aktualnych
wytycznych Grupy Roboczej ERS) definiujà obtu-
racyjne zaburzenia oddychania podczas snu
(ang. obstructive sleep disordered breathing,
OSDB) u dzieci jako syndrom/zespó∏ objawów
dysfunkcji górnych dróg oddechowych podczas
snu, charakteryzujàcy si´ chrapaniem i/lub zwi´k-
szonym wysi∏kiem oddechowym w nast´pstwie
wzmo˝onego oporu górnych dróg oddechowych
i zw´˝enia przestrzeni gard∏a. Obturacyjne zabu-
rzenia oddychania podczas snu obserwuje si´
w kilku jednostkach klinicznych, ró˝niàcych si´
stopniem zaawansowania obturacji górnych dróg
oddechowych (tab. II). Terminu tego u˝ywa si´
w przypadkach, w których wyst´pujà objawy ob-
turacji górnych dróg oddechowych podczas snu,
lecz brak jest okreÊlenia stopnia jej zaawanso-
wania za pomocà obiektywnych metod, którymi
sà obecnie polisomnografia i ewentualnie poli-
grafia.

Pierwotne chrapanie (ang. habitual snoring,
HS; simple snoring, SS) jest definiowane jako
chrapanie bez wyst´powania bezdechów, sp∏yco-
nych oddechów, hipoksemii, hiperkapni, fragmen-

tacji snu (American Academy of Pediatrics 2002).
W piÊmiennictwie pojawiajà si´ próby doprecyzo-
wania tej definicji okreÊleniami „chrapanie wyst´-
pujàce cz´sto” lub „powy˝ej 3–4 nocy w tygodniu”
(Lumeng i Chervin 2008). Nie istnieje powszech-
nie obowiàzujàca definicja chrapania. S∏ownikowo
jest to wydawanie charkotliwego dêwi´ku podczas
snu spowodowane drganiem podniebienia mi´k-
kiego. Szczególne definiowanie tego poj´cia nie
jest jednak potrzebne. W praktyce nie ma proble-
mów z rozpoznaniem chrapania. Pierwotnemu
chrapaniu (HS) mo˝e towarzyszyç podwy˝szone
ciÊnienie t´tnicze oraz zaburzenia ze strony oÊrod-
kowego uk∏adu nerwowego (OUN), tak jak w ze-
spole obturacyjnych bezdechów podczas snu.
Informacje na ten temat sà wcià˝ bardzo ograni-
czone. Brak jest te˝ danych o ewentualnych korzy-
Êciach p∏ynàcych z leczenia pierwotnego chrapa-
nia (Kaditis i in. 2016).

Zespó∏ wzmo˝onego oporu górnych dróg
oddechowych (ang. upper airway resistance
syndrome, UARS) zosta∏ po raz pierwszy opisany
w 1982 roku przez Guilleminault i jego zespó∏
jako narastajàce ujemne ciÊnienie wewnàtrz
klatki piersiowej, które prowadzi do przebudzeƒ,
fragmentacji snu bez uchwytnych bezdechów,
sp∏yconych oddechów i desaturacji (zmniejszo-
nej saturacji krwi tlenem). Kliniczne znaczenie
odró˝nienia pierwotnego chrapania (HS) od ze-
spo∏u wzmo˝onego oporu górnych dróg odde-
chowych (UARS) pozostaje nieznane, a samo
ró˝nicowanie jest technicznie trudne do wyko-
nania. Wymaga pomiaru ciÊnienia w Êrodkowej
cz´Êci prze∏yku z u˝yciem cewnika (Za∏´ska-
-Pietniczka, Dàbrowska-Bieƒ i Krzeski 2008).
Niejasne sà te˝ rezultaty leczenia tego zespo∏u. 

Obturacyjnà hipowentylacj´/obturacyjnà
hipowentylacj´ p´cherzykowà (ang. obstructive
alveolar hypoventilation, OAH) zdefiniowali
w 2007 roku Dayyat i wspó∏pracownicy (Dayyat,
Kheirandish-Gozal i Gozal 2007). Warunkiem jej
rozpoznania u pacjenta jest spe∏nienie kryteriów
rozpoznania zespo∏u wzmo˝onego oporu gór-
nych dróg oddechowych (UARS) przy jednocze-
snym zwi´kszeniu koƒcowowydechowego ci-
Ênienia czàstkowego (parcjalnego) dwutlenku
w´gla powy˝ej 50 mmHg w czasie przekraczajà-



www.magazynorl.pl 17

▲

Tabela II. Definicja obturacyjnych zaburzeƒ oddychania podczas snu (OSDB) i wyst´pujàce w tym
zespole jednostki kliniczne wg Kaditisa i in. (2016) 

Termin Definicja

Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu Zespó∏ dysfunkcji górnych dróg oddechowych podczas 
(obstructive sleep disordered breathing, OSDB) snu charakteryzujàcy si´ chrapaniem i/lub zwi´kszonym

wysi∏kiem oddechowym w nast´pstwie wzmo˝onego 
oporu górnych dróg oddechowych i zw´˝enia przestrzeni
gard∏a

Jednostki kliniczne wyst´pujàce w OSDB
● Pierwotne chrapanie (habitual snoring, HS) Nawykowe chrapanie (cz´Êciej ni˝ w ciàgu 3 nocy

tygodniowo) bez bezdechów, sp∏yconych oddechów,
cz´stych przebudzeƒ lub zaburzeƒ wymiany gazowej

● Zespó∏ wzmo˝onego oporu górnych dróg Chrapanie, wzmo˝ony wysi∏ek oddechowy,
oddechowych cz´ste przebudzenia bez rozpoznawalnych incydentów
(upper airway resistance syndrom, UARS) obturacji czy zaburzeƒ wymiany gazowej

● Obturacyjna hipowentylacja Chrapanie i nieprawid∏owe zwi´kszenie
(obstructive alveolar hypoventilation, OAH) koƒcowo-wydechowego ciÊnienia czàstkowego 

(parcjalnego) dwutlenku w´gla bez rozpoznawalnych
incydentów obturacji

● Zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas snu Nawracajàce incydenty cz´Êciowej lub ca∏kowitej 
(obstructive sleep apnea syndrome, OSAS) obturacji górnych dróg oddechowych (sp∏ycone oddechy,

obturacyjne lub mieszane bezdechy) z towarzyszàcymi 
zaburzeniami prawid∏owego utlenowania, wentylacji, 
architektury snu

cym 20% ca∏kowitego czasu snu. Zarówno
UARS, jak i obturacyjna hipowentylacja (OAH) sà
uwa˝ane za l˝ejsze postacie OSDB ni˝ zespó∏ ob-
turacyjnych bezdechów podczas snu.

Zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas
snu (obstructive sleep apnea syndrome, OSAS)
jest definiowany przez Amerykaƒskie Towarzy-
stwo Chorób Klatki Piersiowej (American Thoracic
Society, ATS) jako zaburzenie oddychania pod-
czas snu charakteryzujàce si´ przed∏u˝onà
cz´Êciowà niedro˝noÊcià górnych dróg oddecho-
wych i/lub czasowà ca∏kowità niedro˝noÊcià
(obturacyjny bezdech), która zak∏óca prawid∏o-
wà wentylacj´ podczas snu i architektur´ snu
(American Thoracic Society 1996). Zespó∏ ten
jest obecnie uwa˝any za najpowa˝niejszà jed-
nostk´ klinicznà obturacyjnych zaburzeƒ oddy-
chania podczas snu, chocia˝ w nim samym rów-
nie˝ definiuje si´ stopnie ci´˝koÊci. Aktualne
wytyczne Grupy Roboczej ERS (2016) akceptujà
dwie definicje OSAS u dzieci, uwzgl´dniajàce
kryteria rozpoznania:

1) obturacyjne zaburzenia oddychania pod-
czas snu ze stwierdzeniem obturacyj-
nego AHI (ang. apnea-hypopnea index, 
wskaênik bezdechu/sp∏yconego oddechu) 

w liczbie 2 lub wi´cej na godzin´ lub ob-
turacyjnego bezdechu w liczbie 1 lub 
wi´cej na godzin´ (w przeliczeniu na ca∏-
kowity czas snu),

2) obturacyjne zaburzenia oddychania pod-
czas snu ze stwierdzeniem obturacyjnego 
lub oÊrodkowego AHI w liczbie 1 lub wi´-
cej na godzin´ – definicj´ t´ cz´Êciej spo-
tyka si´ w piÊmiennictwie.

Postacie zespo∏u obturacyjnych bezdechów
podczas snu u dzieci okreÊla si´ nast´pujàco:

1) postaç ∏agodna OSAS – AHI w przedziale 
1–5 epizodów na godzin´,

2) postaç umiarkowana i ci´˝ka 
(ang. moderate-to-severe) OSAS – AHI 
powy˝ej 5 epizodów na godzin´.

Widocznà niekonsekwencjà nomenklatury
autorstwa Grupy Roboczej ERS jest zamienne
u˝ywanie terminów „obturacyjne zaburzenia od-
dychania podczas snu” i „zaburzenia oddychania
podczas snu” (ang. obstructive SDB), chocia˝
– jak wiadomo – zaburzenia takie nie muszà
mieç charakteru „obturacyjnego”. Mitchell
i wspó∏pracownicy w opublikowanych w 2019
roku wytycznych dotyczàcych wykonywania ton-
sylektomii u dzieci u˝ywajà ju˝ konsekwentnie



mmaaggaazzyynn OTORYNO-
LARYNGOLOGICZNY18

Ryc. 1. Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu (OSDB) i podleg∏e mu jednostki chorobowe 

Epidemiologia obturacyjnych zaburzeƒ 
oddychania podczas snu u dzieci

W 2008 roku Lumeng i Chervin, nast´pnie
w 2016 roku Kaditis z zespo∏em zaprezentowali
dane epidemiologiczne obturacyjnych zaburzeƒ
oddychania podczas snu (OSDB) u dzieci. We-
d∏ug tych autorów istniejà znaczne ograniczenia
w zakresie przedstawionych danych, co wymaga
dalszych badaƒ. Dane epidemiologiczne doty-
czàce jednostki o dowiedzionych najpowa˝niej-
szych konsekwencjach, czyli zespo∏u obturacyj-
nych bezdechów podczas snu (OSAS), mogà byç
niedoszacowane. Brakuje danych dotyczàcych
UARS i OAH. Wyst´powanie OSDB u dzieci
oceniano wed∏ug rozmaitych kwestionariuszy,
wype∏nianych przez rodziców/opiekunów lub
na podstawie zg∏aszanych przez nich objawów
zaobserwowanych u dzieci. Opierajàc si´
na tym, wyestymowano przedzia∏ 4–11% popu-
lacji dzieci´cej. Wyst´powanie pierwotnego
chrapania (HS) oszacowano na poziomie 5–12%.
Liczby te dotyczà chrapania zdefiniowanego jako
„cz´Êciej ni˝ w ciàgu 3 nocy tygodniowo”. JeÊli
przyjmiemy bardziej restrykcyjne kryterium,
czyli „chrapie zawsze”, wówczas uzyskujemy
wartoÊci 1,5–6%. Wyst´powanie OSAS u dzieci
oceniono na 1–4%, ale przyjmowanie ró˝nych
kryteriów diagnostycznych rozpoznania OSAS
spowodowa∏o pojawianie si´ w piÊmiennictwie
doniesieƒ o bardzo szerokim zakresie: od 0,1
do 13%.

Prezentowane w piÊmiennictwie dane doty-
czàce wyst´powania obturacyjnych zaburzeƒ
oddychania podczas snu u dzieci w zale˝noÊci
od p∏ci ró˝nià si´, dominuje jednak wskazanie
na ch∏opców jako cz´Êciej dotkni´tych proble-

terminu (ang.) obstructive sleep disordered
breathing, OSDB – obturacyjne zaburzenia od-
dychania podczas snu. W dost´pnej literaturze
Êwiatowej, szczególnie starszej od wymienio-
nych publikacji, istnieje chaos w stosowanej
terminologii. Wyst´puje dowolnoÊç w u˝ywaniu
poj´ç: „zaburzenia oddychania podczas snu”,
„obturacyjne zaburzenia oddychania podczas
snu”, „zespó∏ obturacyjnych bezdechów w cza-
sie snu” (bezdechów sennych). Wed∏ug Toma-
szewskiej i wspó∏pracowników w polskim pi-
Êmiennictwie równie˝ nie ujednolicono stosowa-
nej nomenklatury. Do najcz´Êciej u˝ywanych
okreÊleƒ nale˝à: „zespó∏ snu z bezdechami”,
„zespó∏ obturacyjnych bezdechów sennych”,
„bezdechy obturacyjne”, „zespó∏ obturacyjnych
bezdechów w czasie snu”, „bezdechy senne”
oraz skróty: OSA, OSAS, OSAHS, OBPS (obtura-
cyjny bezdech podczas snu). Zauwa˝yç mo˝na
cz´ste u˝ywanie w polskim piÊmiennictwie przy-
miotnika „senny”. Z semantycznego punktu wi-
dzenia ma on kilka znaczeƒ, co nie s∏u˝y precyzji
w odniesieniu do omawianej terminologii. Wyra-
˝enie przys∏ówkowe „podczas snu” wydaje si´
bardziej jednoznaczne, dlatego termin OSAS
jest w tym opracowaniu przet∏umaczony jako
„zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas snu”.
Równie˝ w tym opracowaniu pos∏u˝ono si´ ter-
minologià zaproponowanà przez Kaditisa
i wspó∏pracowników w 2016 roku, którà opisowo
przedstawiono w tabeli II. W przypadku obtura-
cyjnych zaburzeƒ oddychania podczas snu u˝y-
wany jest skrót OSDB zaproponowany w 2019
roku przez Mitchella i wspó∏pracowników. Zale˝-
noÊç pomi´dzy wymienionymi terminami przed-
stawiono na rycinie 1.

Obturacyjne zaburzenia oddychania
podczas snu (obstructive sleep
disordered breathing, OSDB)

Pierwotne chrapanie
(habitual snoring, HS)

Obturacyjna
hipowentylacja
p´cherzykowa

(obstructive alveolar
hypoventilation, OAH)

Zespó∏ wzmo˝onego
oporu górnych dróg

odechowych
(upper airway resistance

syndrom, UARS)

Zespó∏ obturacyjnych
bezdechów w czasie snu
(obstructive sleep apnea

syndrome, OSAS)
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▲Ryc. 2. Rozpoznanie zespo∏u obturacyjnych bezdechów podczas snu (OSAS) u pacjentów w wieku 1–19 lat
(Jennum, Ibsen i Kjellberg 2013)

mem OSDB, HS oraz OSAS w porównaniu
z dziewczynkami. Lumeng i Chervin (2008) za-
prezentowali wyniki przeprowadzonej metaana-
lizy wskazujàce, ˝e OSDB wyst´puje u ch∏opców
1,5–2-krotnie cz´Êciej ni˝ u dziewczynek. Do-
st´pne dane nie prezentujà jednoznacznej zale˝-
noÊci wyst´powania OSDB od wieku dzieci.
Jennum i wspó∏pracownicy (Jennum, Ibsen
i Kjellberg 2013) w badaniach przeprowa-
dzonych w grupie 2998 dzieci w przedziale
wiekowym 0–19 lat szacowali cz´stoÊç i rodzaj
rozmaitych zachorowaƒ u dzieci z OSAS, ziden-
tyfikowanych na podstawie Duƒskiego Naro-
dowego Spisu Pacjentów. Wyniki przedstawiono
na rycinie 2. Autorzy wykazali najwi´kszà
cz´stoÊç OSAS u dzieci w wieku do 7–8 lat (pik
u 4-latków), stabilizacj´ w kolejnych latach
na ni˝szym poziomie i ponowny wzrost cz´stoÊci
OSAS u ch∏opców, którzy ukoƒczyli 16 lat.

Wykazano zale˝noÊci pomi´dzy rasà czy te˝
pochodzeniem etnicznym a ryzykiem OSDB
u dzieci. Wyraênie bardziej nara˝eni sà Afroame-
rykanie w porównaniu ze swoimi rówieÊnikami
rasy bia∏ej. Odnotowano równie˝ cz´stsze wy-
brane objawy OSDB u dzieci latynoskich ni˝
u dzieci rasy bia∏ej (Lumeng i Chervin 2008).

Istotnym zagadnieniem jest korelacja mi´-
dzy masà cia∏a a ryzykiem wyst´powania OSDB.

Pomimo doÊç licznych badaƒ na ten temat, ist-
niejà tu spore k∏opoty interpretacyjne. Wa˝nà
przeszkodà jest nierzadko brak wiarygodnych
danych ze wzgl´du na podawanie wagi i wzrostu
dzieci przez rodziców/opiekunów bez weryfikacji
tych informacji lub brak informacji o ewentual-
nej weryfikacji. Dowiedziono znacznych rozbie˝-
noÊci pomi´dzy podawanymi a rzeczywistymi
parametrami wagi i wzrostu. Ponadto nie pos∏u-
giwano si´ ujednoliconym systemem korelowa-
nia masy cia∏a, wzrostu, p∏ci i wieku (siatki cen-
tylowe). Wskaênik BMI (ang. body mass index)
nie by∏ jedynym u˝ywanym wskaênikiem. Lu-
meng i Chervin w cytowanej wczeÊniej meta-
analizie (2008) wykazali istnienie zale˝noÊci
ryzyka wyst´powania OSDB od wzrastajàcej ma-
sy cia∏a w 8 z 14 analizowanych badaƒ. Konse-
kwencjà jest uznanie przez Grup´ Roboczà ERS
w wytycznych z 2016 roku oty∏oÊci za niezale˝ny
czynnik ryzyka OSDB u dzieci, jakkolwiek z za-
strze˝eniem, ˝e niektóre dane sà wobec siebie
sprzeczne (Kaditis i in. 2016). 

Oty∏oÊç, p∏eç m´ska, pochodzenie afroame-
rykaƒskie, umiarkowana i ci´˝ka postaç OSAS
z wartoÊciami AHI powy˝ej 5 sà uwa˝ane
za czynniki ryzyka przetrwa∏ych OSDB, jeÊli le-
czenie nie zostanie podj´te w por´ – I klasa
w czterostopniowej skali jakoÊci danych wed∏ug

Ch∏opcy Dziewczynki

Wiek

N

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
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Amerykaƒskiej Akademii Neurologii (American
Academy of Neurology, AAN). Przerost tkanki
ch∏onnej gard∏a i wàskà ˝uchw´ równie˝ zalicza
si´ do czynników ryzyka (III klasa wg AAN)
(Kaditis i in. 2016).

W 2011 roku Grygalewicz i wspó∏pracowni-
cy opublikowali badania przeprowadzone w gru-
pie 101 dzieci z rozpoznanym OSDB (Êrednia
wieku 4 lata i 1/12), u których wykonano poli-
somnografi´. Na tej podstawie u 90 dzieci uda∏o
si´ sprecyzowaç rozpoznanie: u 32,2% dzieci
rozpoznano OSAS, u 25,6% UARS, u 42,2% HS.

ETIOLOGIA I PATOGENEZA 
OBTURACYJNYCH ZABURZE¡ ODDYCHANIA

PODCZAS SNU U DZIECI
Górne drogi oddechowe pe∏nià istotne funk-

cje warunkujàce m.in. prawid∏owà wentylacj´
oraz mo˝liwoÊç komunikowania si´. Kluczowe
znaczenie ma zatem utrzymanie ich sta∏ej dro˝-
noÊci. Brak w∏aÊciwej dro˝noÊci na skutek zw´-
˝enia (obturacji) górnych dróg oddechowych
w czasie snu stanowi przyczyn´ obturacyjnych
zaburzeƒ oddychania podczas snu (OSDB).
Do stanów takiej obturacji dochodzi w wyniku
rozmaitych mechanizmów patofizjologicznych.
Mo˝na je podzieliç na miejscowe nieprawid∏o-
woÊci, zarówno anatomiczne, jak i czynnoÊciowe
nosa, jamy ustnej, gard∏a czy krtani, oraz na za-
burzenia oÊrodkowego nadzoru nad napi´ciem
i synchronizacjà mi´Êni wymienionych struktur.
Do miejscowych nieprawid∏owoÊci zalicza si´
m.in.: przerost migda∏ków podniebiennych i/lub
migda∏ka gard∏owego (tkanki ch∏onnej gard∏a),
polipy nosa, przewlek∏y alergiczny nie˝yt nosa,
du˝y j´zyk. Zaburzenia oÊrodkowego nadzoru
wyst´pujà przyk∏adowo w pora˝eniu mózgowym
dzieci´cym i w zespole Downa.

Wed∏ug Jackowskiej i wspó∏pracowników
(2012) g∏ównym czynnikiem predysponujàcym
do rozwoju OSAS u dzieci jest obturacja w obr´-
bie górnych dróg oddechowych. U wi´kszoÊci
dzieci przyczynà tego stanu jest przerost tkanki
ch∏onnej gard∏a. Drugà co do cz´stoÊci przyczy-
nà jest oty∏oÊç, m.in. na skutek infiltracji Êcian
gard∏a tkankà t∏uszczowà. Wspó∏wyst´powanie
obydwu wspomnianych nieprawid∏owoÊci jest
mo˝liwe, aczkolwiek znaczenie przerostu tkanki
ch∏onnej gard∏a w patogenezie OSAS jest mniej
istotne u dzieci oty∏ych. WÊród innych przyczyn
OSDB u dzieci wymienia si´: nieprawid∏owoÊci
budowy twarzoczaszki (g∏ównie niedorozwój
˝uchwy), zaburzenia hormonalne (akromegalia,
niedoczynnoÊç tarczycy) i czynniki genetyczne.

W 2012 roku Huang i Guilleminault opubli-
kowali prac´ poglàdowà bazujàcà na wielu zgro-

madzonych przez lata danych dotyczàcych OSDB
u dzieci oraz na danych uzyskanych podczas eks-
perymentów na m∏odych ma∏pach. Autorzy
stwierdzili silny zwiàzek napi´cia mi´Êni jamy
ustnej i twarzy z prawid∏owym rozwojem kom-
pleksu nosowo-szcz´kowego i ˝uchwy. Niepra-
wid∏owe napi´cie wymienionych mi´Êni koreluje
z rozwojem ustnego toru oddychania, zw∏aszcza
podczas snu, nieprawid∏owym po∏o˝eniem j´zy-
ka, powstawaniem zaburzeƒ anatomicznych
w rejonie jamy ustnej i twarzy. W konkluzji auto-
rzy okreÊlajà OSAS u nieoty∏ych dzieci jako nie-
prawid∏owy rozwój jamy ustnej i twarzy.

Guilleminault z zespo∏em postawili hipotez´
o wp∏ywie nieleczonej ankyloglosji (krótkie w´dzi-
de∏ko j´zykowe) na rozwój OSAS. Ankyloglosja
mo˝e powodowaç zarówno problemy ze ssa-
niem, prze∏ykaniem, mówieniem, jak i modyfi-
kacje po∏o˝enia j´zyka, wady zgryzu, nieprawi-
d∏owy wzrost szcz´ki i ˝uchwy oraz oddychanie
przez usta, co w konsekwencji mo˝e wp∏ywaç
na pogorszenie dro˝noÊci górnych dróg odde-
chowych i rozwój OSAS. Zwiàzek pomi´dzy
ankyloglosjà i OSAS nie zosta∏ jednoznacznie
udowodniony. W 2016 roku Guilleminault
i wspó∏pracownicy (Guilleminault, Huseni i Lo
2016) opublikowali wyniki retrospektywnych
badaƒ przeprowadzonych w grupie 150 dzieci
w wieku 3–12 lat. Wykazali w nich statystycznà
zale˝noÊç pomi´dzy ci´˝koÊcià OSAS (ustalanà
na podstawie wartoÊci wskaênika AHI) i ankylo-
glosjà, zw∏aszcza u ch∏opców. W zwiàzku z tym
autorzy rekomendujà prowadzenie badaƒ prze-
siewowych w kierunku OSAS u dzieci, u których
stwierdza si´ t´ anomali´.

ZAGRO˚ENIA ZWIÑZANE Z ZESPO¸EM 
OBTURACYJNYCH BEZDECHÓW 

PODCZAS SNU U DZIECI
Sen jest niezb´dny do w∏aÊciwego funkcjo-

nowania organizmu. Sen u dzieci warunkuje
prawid∏owy rozwój fizyczny, psychiczny i po-
znawczy, dlatego dzieci Êpià d∏u˝ej ni˝ doroÊli
(W∏odarska i Doboszyƒska 2016). WÊród konse-
kwencji wyst´powania zespo∏u obturacyjnych
bezdechów podczas snu (OSAS) u dzieci wymienia
si´ liczne i znaczàce nieprawid∏owoÊci (tab. III).
Wynikajà one z niedotlenienia w czasie snu in-
tensywnie rozwijajàcego si´ OUN, co ∏atwo
stwierdziç podczas ca∏onocnej pulsoksymetrii
(Kaditis i in. 2016).

W 2015 roku Kang i wspó∏pracownicy zapre-
zentowali wyniki badaƒ przekrojowych przepro-
wadzonych w grupie 195 dzieci w wieku 4–16 lat.
Autorzy wykazali, ̋ e dzieci z wartoÊciami AHI > 5
(umiarkowana i ci´˝ka postaç OSAS) w porównaniu
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Tabela III. Konsekwencje zespo∏u obturacyjnych 
bezdechów podczas snu (OSAS) u dzieci (Kaditis
i in. 2016)

Uk∏ad sercowo-naczyniowy
– zwi´kszenie ciÊnienia t´tniczego
– nadciÊnienie p∏ucne lub serce p∏ucne

OÊrodkowy uk∏ad nerwowy
– nadmierna sennoÊç w ciàgu dnia
– zaburzenia uwagi, nadpobudliwoÊç
– pogorszenie funkcji poznawczych, 

problemy z naukà
– zaburzenia zachowania

Moczenie si´
Opóênienie lub zaburzenia wzrastania
Pogorszenie jakoÊci ˝ycia

w wieku 5–10 lat, Choudhary z zespo∏em wska-
zali na nast´pujàce istotne czynniki ryzyka mo-
czenia nocnego: OSDB, nieprawid∏owe przy-
uczanie do korzystania z toalety, moczenie nocne
w dzieciƒstwie u ojca.

W 2012 roku Jeyakumar i wspó∏pracownicy
opublikowali systematyczny przeglàd 14 prac
z lat 1980–2010, z którego wynika zale˝noÊç wy-
st´powania moczenia nocnego od OSDB u dzie-
ci, a tak˝e poprawa pod wzgl´dem moczenia
nocnego po wykonaniu adenotonsylektomii.

Wa˝ne jest zagro˝enie zahamowaniem roz-
woju nawet do wartoÊci poni˝ej 5. percentyla dla
wieku i p∏ci w zakresie wzrostu i/lub masy cia∏a.
W 2009 roku Bonuck i wspó∏pracownicy (Bo-
nuck, Freemani i Henderson 2009) opublikowali
metaanaliz´ piÊmiennictwa z lat 1980–2007,
w której podali, ˝e w 6 z 20 uwzgl´dnionych
w przeglàdzie badaƒ wykazano zale˝noÊç zabu-
rzenia wzrostu i/lub masy cia∏a od OSDB u dzieci,
a w 10 badaniach wykazano popraw´ w zakresie
zaburzeƒ wzrostu i masy cia∏a po wykonaniu
adenotonsylektomii.

Zespó∏ obturacyjnych bezdechów podczas
snu (OSAS) wp∏ywa na pogorszenie jakoÊci ˝ycia
dzieci. Baldassari i wspó∏pracownicy w 2009 ro-
ku opublikowali przeglàd literatury, porównujàc
jakoÊç ˝ycia 193 pacjentów z OSAS, 93 pacjen-
tów z m∏odzieƒczym idiopatycznym zapaleniem
stawów oraz 815 zdrowych dzieci. Autorzy wy-
kazali podobnà jakoÊç ˝ycia u dzieci z OSAS
i u dzieci dotkni´tych m∏odzieƒczym idiopatycz-
nym zapaleniem stawów, które jest chorobà
wywo∏ujàcà ból, zmiany w uk∏adzie ruchu
i zmiany pozastawowe. Tarasiuk i wspó∏pracow-
nicy (2007) opisali cz´stsze korzystanie tych
dzieci z us∏ug opieki zdrowotnej, g∏ównie z po-
wodu schorzeƒ dróg oddechowych, oraz zwiàza-
ne z tym wi´ksze koszty spo∏eczne. 

Na zagro˝enia zwiàzane z OSAS u dzieci
(a byç mo˝e równie˝ z innymi jednostkami
klinicznymi OSDB) nak∏ada si´ wcià˝ niewielka
ÊwiadomoÊç tych zagro˝eƒ zarówno wÊród ro-
dziców/opiekunów dzieci, jak i lekarzy (Sapa∏a-
-Smoczyƒska i in. 2014). Zainteresowanie oma-
wianà problematykà bardzo uros∏o w ostatnich
latach, co przejawia si´ zwi´kszonà liczbà publi-
kacji i badaƒ na ten temat (Marcus i in. 2012).

ROZPOZNANIE I OCENA CI¢˚KOÂCI 
OBTURACYJNYCH ZABURZE¡ ODDYCHANIA

PODCZAS SNU U DZIECI
Zwa˝ywszy na epidemiologi´ obturacyjnych

zaburzeƒ oddychania podczas snu (OSDB)
u dzieci, lekarze zajmujàcy si´ dzieçmi majà
pod swojà opiekà pacjentów dotkni´tych tym

z dzieçmi z HS mia∏y wy˝sze skurczowe, rozkurczo-
we i Êrednie ciÊnienie t´tnicze podczas dnia.

W metaanalizie opublikowanej w 2017 roku
Ehsan i wspó∏pracownicy wskazali na ograniczo-
nà liczb´ d∏ugoterminowych badaƒ nad wp∏y-
wem OSDB na uk∏ad sercowo-naczyniowy
u dzieci oraz na potrzeb´ dalszych prac w tym
kierunku. Autorzy przywo∏ali doniesienia doty-
czàce wp∏ywu OSDB na uk∏ad wspó∏czulny oraz
funkcje lewego i prawego serca, a tak˝e korzyst-
nego wp∏ywu leczenia przyczynowego OSDB
na uk∏ad sercowo-naczyniowy. Rekomendowali
przeprowadzenie kolejnych, prospektywnych
badaƒ na du˝à skal´ w celu lepszego zrozumie-
nia podanych zale˝noÊci.

Ustalono na zasadzie konsensusu potrzeb´
wykluczenia OSAS, jeÊli u chrapiàcego dziecka
ciÊnienie t´tnicze przekracza wartoÊç 95. centy-
la. Dzieci z ci´˝kim OSAS sà nara˝one na wi´k-
sze ryzyko wyst´powania nadciÊnienia p∏ucnego
i serca p∏ucnego, zw∏aszcza przy wspó∏istnieniu
zespo∏ów wad wrodzonych (np. zespo∏u Downa,
dystrofii mi´Êniowej Duchenne'a/Beckera, mu-
kopolisacharydoz) (Kaditis i in. 2016).

W 2013 roku Perfect i wspó∏pracownicy
opublikowali wyniki badaƒ przeprowadzonych
w grupie 263 m∏odocianych, w których wykazali
zwiàzek mi´dzy wyst´powaniem OSDB a zwi´k-
szonà agresjà, zaburzeniami uwagi i nadpobudli-
woÊcià, gorszymi umiej´tnoÊciami spo∏ecznymi,
adaptacyjnymi, komunikacyjnymi oraz objawami
depresji.

Wyst´powanie OSDB ma zwiàzek z ryzy-
kiem moczenia nocnego u dzieci. W badaniach
opublikowanych w 2016 roku, przeprowadzonych
w Êrodkowych Indiach w grupie 1346 dzieci
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wytyczne (Kaditis i in. 2016). Brak systemu eduka-
cji lekarzy powoduje niedobory osób przeszkolo-
nych w interpretacji wyników.

Wymienione badania diagnostyczne sà
szczególnie rekomendowane w przypadku dzieci
oty∏ych, z deformacjami twarzoczaszki, zaburze-
niami nerwowo-mi´Êniowymi, zespo∏ami wad
wrodzonych, a tak˝e jeÊli brak jednoznacznych
wskazaƒ do leczenia. Polisomnografi´ lub poli-

Ryc. 4a i b Badanie poligraficzne 

Ryc. 3. Przygotowanie dziecka do ca∏onocnej poli-
somnografii (PSG) 

problemem. „Z∏otym standardem” diagnostycz-
nym OSDB jest ca∏onocna polisomnografia (PSG)
(Marcus i in. 2012). Umo˝liwia ona ocen´ m.in.:
przep∏ywu powietrza przez nos i usta, czynnoÊci
elektrycznej mózgu i serca (EEG, EKG), napi´cia
mi´Êni, ruchów klatki piersiowej, saturacji krwi
tlenem (pulsoksymetria). Najpowszechniej oce-
nianym parametrem polisomnograficznym jest
wskaênik bezdechu/sp∏yconego oddechu (ang.
apnea-hypopnea index, AHI). Wyra˝a on Êrednià
liczb´ bezdechów i sp∏yconych oddechów na go-
dzin´ snu. Opisuje stopieƒ zaawansowania
OSDB, do OSAS w∏àcznie, a nast´pnie ci´˝koÊç
OSAS. Typowo diagnoz´ OSAS u dzieci stawia
si´ w przypadku stwierdzenia objawów OSDB
(chrapanie, bezdech, niespokojny sen, ustny tor
oddychania, ciÊnienie t´tnicze powy˝ej 95. per-
centyla, nadmierna sennoÊç w ciàgu dnia, zabu-
rzenia uwagi, nadpobudliwoÊç, moczenie si´)
i wartoÊci AHI = 1 lub wi´cej; u doros∏ych:
przy AHI = 15 lub wi´cej oraz po stwierdzeniu
objawów (nadmierna sennoÊç dzienna, upoÊle-
dzone postrzeganie, zaburzenia nastroju, bez-
sennoÊç, nadciÊnienie t´tnicze, choroba niedo-
krwienna serca, udar mózgu w wywiadzie) i AHI
= 5 lub wi´cej (Kaditis i in. 2016; Park, Ramar
i Olson 2011).

Ca∏onocnà PSG przeprowadzajà wy∏àcznie
wyspecjalizowane oÊrodki posiadajàce przysto-
sowane do tego celu pracownie i odpowiednio
przeszkolony personel (ryc. 3). Procedura jest
relatywnie droga, a jej dost´pnoÊç niewystarcza-
jàca nawet w krajach wysoko rozwini´tych. To
mo˝e opóêniaç w∏aÊciwe rozpoznanie i leczenie
(Villa i in. 2013). Poza tym wymaga przyj´cia
dziecka do szpitala lub pracowni na noc, co nie-
jednokrotnie nie jest akceptowane przez rodzi-
ców/opiekunów, szczególnie m∏odszych dzieci,
wià˝e si´ bowiem ze stresem dla dziecka i z pew-
noÊcià nie oddaje zwyk∏ych warunków spania.
W 2018 roku w Polsce funkcjonowa∏o jedynie
8 pracowni przeprowadzajàcych PSG u dzieci,
w 2016 roku przeprowadzono 288 takich badaƒ.
Jest to niewielka liczba w porównaniu z liczbà
wykonywanych adenotonsylektomii u dzieci
(pierwszoplanowe leczenie), tj. 35–40 tys. rocznie,
z czego wi´kszoÊç z powodu OSDB (Kukwa 2018).

Obecnie upowszechnia si´ wykonywanie ba-
dania poligraficznego w warunkach domowych
za pomocà urzàdzenia przenoÊnego (ryc. 4a,b). In-
strukta˝ rodziców/opiekunów dziecka w prawid∏o-
wym wykonywaniu badania zwykle nie trwa d∏u-
˝ej ni˝ 20 minut. Badanie jest uproszczonà wersjà
PSG i nie obejmuje elektroencefalografii (EEG) ani
pomiaru napi´cia mi´Êni. Mimo to jest post´powa-
niem diagnostycznym uznawanym przez aktualne

a

b
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z wartoÊciami AHI > 5, przy stwierdzaniu na-
st´pstw neurobehawioralnych zwiàzanych
z OSAS i/lub podczas oceniania ich ust´powania
po adenotonsylektomii, która jest leczeniem
pierwszego wyboru OSAS u dzieci. Czu∏oÊç i swo-
istoÊç PSQ ocenia si´ odpowiednio na 78 i 72%,
przy wiarygodnoÊci danych klasy I i II wg ANN
(Kaditis i in. 2016). Interesujàce jest to, ˝e za-
równo jeÊli chodzi o stwierdzanie nast´pstw
neurobehawioralnych, jak i ocen´ ich ust´powa-
nia po adenotonsylektomii, PSQ wydaje si´ me-
todà przynajmniej tak dobrà lub nawet lepszà ni˝
polisomnografia (Chervin i in. 2000), uznawanà
przecie˝ za z∏oty standard diagnostyczny. W PSQ
nie uwzgl´dnia si´ zale˝nych od OSDB objawów
nast´pstw sercowo-naczyniowych, pogorszenia
jakoÊci ˝ycia oraz badania przedmiotowego
dziecka (Burghard, Bro˝ek-Màdry i Krzeski 2019).

Kliniczny Rejestr Snu (SCR)
Jest to kwestionariusz diagnostyczny najbar-

dziej z∏o˝ony i czasoch∏onny wÊród analizowanych
tu narz´dzi. W przeciwieƒstwie do innych, oprócz
ankiety uwzgl´dnia doÊç szczegó∏owe badanie
przedmiotowe dziecka. Wype∏nienie SCR wyma-
ga zaanga˝owania lekarza, obecnoÊci pacjenta
oraz jego opiekuna/rodzica. Potrzebny czas to
oko∏o 30–60 minut. W warunkach placówki
medycznej konieczne jest wi´c poÊwi´cenie mu
pe∏nej, specjalistycznej wizyty lekarskiej. SCR
sk∏ada si´ z trzech cz´Êci. W cz´Êci pierwszej od-
notowuje si´ wyniki badania przedmiotowego,
któremu poddaje si´ nos (ze szczególnym
uwzgl´dnieniem ustawienia przegrody, dro˝no-
Êci, ustnego toru oddychania), migda∏ki podnie-
bienne (ocena przerostu), podniebienie i j´zyk
(Friedman Palate/Tongue Position, „podniebienie
gotyckie”), zgryz (otwarty, g∏´boki, krzy˝owy,
nagryz poziomy, klasa Angle'a), fenotyp twarzy
(normalny, adenoidalny lub „typu doros∏ego”).
Cz´Êç druga jest ankietà przeprowadzanà z ro-
dzicem/opiekunem dziecka, poÊwi´conà badaniu
podmiotowemu. Zawiera proste pytania za-
mkni´te dotyczàce nocnych objawów OSDB,
wymagajàce jednak odpowiedzi stopniowanych
(nigdy, czasami, cz´sto, zawsze). Cz´Êç trzecia
jest równie˝ poÊwi´cona badaniu podmiotowe-
mu i dotyczy objawów b´dàcych nast´pstwami
OSDB ze strony OUN oraz moczenia si´. Do wy-
liczenia wyniku w punktach (ang. Sleep Clinical
Score, SCS) stosuje si´ specjalnie opracowany
algorytm (w tym oddzielny algorytm dla opisanej
cz´Êci drugiej). Wyliczenia SCS mo˝e wykonaç le-
karz, traktujàc je jako ostatni element wype∏niania
kwestionariusza, lub specjalnie przeszkolony
w tym celu inny pracownik. Aktualne wytyczne

grafi´ zaleca si´ równie˝ po adenotonsylektomii
u dzieci z przetrwa∏ymi objawami OSAS (pomi-
mo leczenia chirurgicznego), z przedoperacyjnà
umiarkowanà i ci´˝kà postacià OSAS, oty∏ych,
z deformacjami twarzoczaszki, zaburzeniami
nerwowo-mi´Êniowymi, zespo∏ami wad wrodzo-
nych. Polisomnografi´ lub poligrafi´ powinno si´
wykonaç tak˝e przed wdro˝eniem i po zastoso-
waniu leczenia ortodontycznego (szybkie rozsze-
rzanie szcz´ki, u˝ycie aparatu ortodontycznego),
leczenia sta∏ym dodatnim ciÊnieniem w drogach
oddechowych (ang. continuous positive airway
pressure, CPAP) lub nieinwazyjnà mechanicznà
wentylacjà dodatnim ciÊnieniem  (ang. noninvasi-
ve positive pressure ventilation, NPPV) (Kaditis
i in. 2016).

JeÊli niemo˝liwe jest wykonanie ca∏onocnej
PSG lub badania poligraficznego, mo˝na rozwa˝yç
ca∏onocnà pulsoksymetri´ (Kaditis i in. 2016).
Umo˝liwia ona monitorowanie saturacji krwi tle-
nem, czynnoÊci serca oraz zmiennoÊci tych para-
metrów podczas snu. Nie jest równowa˝nà meto-
dà diagnostycznà OSAS w stosunku do PSG.

Istnieje zapotrzebowanie na szybsze, prost-
sze i taƒsze badania w kierunku OSAS, mo˝liwe
do powszechnego wykorzystania. Opracowano
kwestionariusze umo˝liwiajàce diagnostyk´
przesiewowà u dzieci, u∏atwiajàcà podejmowa-
nie dalszych decyzji diagnostycznych, a nawet
terapeutycznych przy podejrzeniu OSDB.
Na szczególnà uwag´ zas∏ugujà: Pediatryczny
Kwestionariusz Snu (ang. Pediatric Sleep
Questionnaire, PSQ), Kliniczny Rejestr Snu
(ang. Sleep Clinical Record, SCR), kwestio-
nariusz Jestem Êpiàcy (ang. I'm sleepy question-
naire, I'M SLEEPY).

Pediatryczny Kwestionariusz Snu (PSQ)
Jest ankietà przeprowadzanà z rodzi-

cem/opiekunem dziecka. Zawiera 22 pytania za-
mkni´te (odpowiedzi „tak” lub „nie”). Za wynik
dodatni przyjmuje si´ 8 lub wi´cej odpowiedzi
twierdzàcych. Pytania dotyczà nocnych i dzien-
nych objawów OSDB, nast´pstw OSDB ze strony
OUN, moczenia si´, zaburzeƒ wzrastania, ewen-
tualnej nadwagi dziecka. Wype∏nienie PSQ jest
doÊç proste w warunkach placówki medycznej,
nie zajmuje wi´cej ni˝ 15 minut i nie wymaga
zaanga˝owania lekarza ani szczególnie prze-
szkolonego personelu. Kwestionariusz ten sku-
pia si´ wy∏àcznie na badaniu podmiotowym (nie
uwzgl´dnia badania przedmiotowego dziecka).
Zawarte w nim pytania sà jednoznaczne i zwykle
nie budzà wàtpliwoÊci. W aktualnych wytycz-
nych Grupy Roboczej ERS okreÊla si´ PSQ jako
„u˝yteczne narz´dzie” w przewidywaniu OSAS
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Tabela IV. Porównanie kwestionariuszy diagnostycznych OSDB u dzieci

Kwestio- Prostota Czas KoniecznoÊç Uwzgl´dnienie Czu∏oÊç SwoistoÊç Rekomendacja
nariusz wykonania anga˝owania badania (%) (%) aktualnych

(min) lekarza lub przeszkolonego wytycznych
personelu personelu

PSQ tak 10–15 nie nie 78 72 tak

SCR nie 30–60 tak tak 96 67 tak

I'M SLEEPY tak 5 tak pobie˝ne 82 50 brak 
odniesienia si´

teraturze przedmiotu mo˝na spotkaç si´ z jego
wczeÊniejszymi wersjami (IF SLEEPY, I SLEEPY),
których I'M SLEEPY jest modyfikacjà. Jego czu-
∏oÊç ocenia si´ relatywnie wysoko jak na prosto-
t´ narz´dzia i wynosi ona 82%, swoistoÊç zaÊ
50% (Kadmon, Chung i Shapiro 2014). I'M
SLEEPY nie uwzgl´dnia objawów nast´pstw ser-
cowo-naczyniowych zale˝nych od OSDB, pogor-
szenia jakoÊci ˝ycia, zaburzeƒ wzrastania,
moczenia si´. Do celów mo˝liwie najszybszego
stwierdzenia prawdopodobieƒstwa OSAS powsta-
∏a jego modyfikacja/wariant – OSAsq3 – trzypunk-
towa ankieta stworzona do u˝ycia przed post´po-
waniem anestezjologicznym, zajmujàca mniej ni˝
minut´, ograniczajàca si´ do wybranych nocnych
objawów OSDB (Schnoor i in. 2018). Zbyt ma∏a
liczba danych nie pozwala jeszcze na szczegó∏owà
ocen´ tej metody.

Wymienione kwestionariusze ró˝nià si´
mi´dzy sobà, co w rozmaitych warunkach prak-
tyki lekarskiej mo˝e wp∏ywaç na preferencje
ich wyboru. Przedstawione ró˝nice dotyczà:
stopnia z∏o˝onoÊci (najbardziej z∏o˝ony – SCR),
czasu wykonywania (najmniej czasu wymaga I'M
SLEEPY), koniecznoÊci zaanga˝owania lekarza
lub innej przeszkolonej osoby do badania przed-
miotowego (SCR), uwzgl´dnienia liczby i ro-
dzaju objawów (najwi´cej PSQ), czu∏oÊci (naj-
wi´ksza SCR), swoistoÊci (najwi´ksza PSQ),
rekomendacji aktualnych wytycznych Grupy
Roboczej ERS z 2016 roku (PSQ, SCR – rekomen-
dowane; I’M SLEEPY – nowoÊç nieuwzgl´dniona
w wytycznych). W tabeli IV znajduje si´ porów-
nanie kwestionariuszy diagnostycznych OSDB
u dzieci z uwzgl´dnieniem ich wzgl´dów prak-
tycznych i wiarygodnoÊci (czu∏oÊç i swoistoÊç).

LECZENIE OBTURACYJNYCH 
ZABURZE¡ ODDYCHANIA PODCZAS 

SNU U DZIECI
Wskazania do leczenia

WartoÊç AHI > 5 jest wskazaniem do lecze-
nia niezale˝nie od wyst´powania objawów czy
nast´pstw zespo∏u obturacyjnych bezdechów

Grupy Roboczej ERS uwzgl´dniajà SCR w post´-
powaniu diagnostycznym. Za wynik dodatni
przyjmuje si´ SCS = 6,5 lub wi´cej. Czu∏oÊç
i swoistoÊç ocenia si´ przy tym na, odpowiednio,
96 i 67% dla OSAS z wartoÊciami AHI > 1,
przy s∏abej wiarygodnoÊci danych (IV klasa wg
ANN) (Kaditis i in. 2016; Villa i in. 2013). SCR
nie uwzgl´dnia objawów nast´pstw OSDB ze
strony uk∏adu sercowo-naczyniowego, pogor-
szenia jakoÊci ˝ycia, zaburzeƒ wzrastania, nad-
wagi/oty∏oÊci. Algorytm wyliczania SCS    „fawo-
ryzuje” wyniki badania przedmiotowego, mniej-
szà zaÊ wag´ punktowà przyk∏ada do (rozbudo-
wanych w PSQ) obserwacji nocnych i dziennych
objawów OSDB, objawów nast´pstw OSDB ze
strony OUN i moczenia si´ (Burghard, Bro˝ek-
-Màdry i Krzeski 2019).

Kwestionariusz „Jestem Êpiàcy” 
(I'M SLEEPY)

Jest to krótka ankieta przeprowadzana z ro-
dzicem/opiekunem dziecka. Zawiera 8 pytaƒ za-
mkni´tych. Za wynik dodatni przyjmuje si´ 3 lub
wi´cej odpowiedzi twierdzàcych. Pytania doty-
czà nocnych (3 pytania) i dziennych (3 pytania)
objawów OSDB. Jedno pytanie wymaga okreÊle-
nia percentyla masy dziecka, jedno – ewentual-
nego przerostu migda∏ków podniebiennych i/lub
tkanki ch∏onnej gard∏a. Przeprowadzenie testu
I'M SLEEPY jest proste i szybkie w warunkach
placówki medycznej. Wymaga jedynie kilku mi-
nut (mniej ni˝ PSQ, wielokrotnie mniej ni˝ SCR),
a tak˝e, w przeciwieƒstwie do PSQ, zaanga˝o-
wania lekarza lub osoby przeszkolonej, np. piel´-
gniarki (okreÊlenie percentyla masy cia∏a
i stwierdzenie przerostu migda∏ków/tkanki
ch∏onnej gard∏a, jeÊli nie zosta∏o to stwierdzone
wczeÊniej i rodzic/opiekun nie mo˝e udzieliç od-
powiedzi). Aktualne wytyczne Grupy Roboczej
ERS z 2016 roku nie biorà pod uwag´ kwestiona-
riusza I'M SLEEPY, który powsta∏ póêniej. Kwe-
stionariusz ten, dzi´ki wyjàtkowej zwi´z∏oÊci,
wydaje si´ cennym narz´dziem przede wszyst-
kim ze wzgl´du na krótki czas wype∏niania. W li-
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podczas snu (OSAS). Bardziej restrykcyjne war-
toÊci równie˝ bywajà uznawane za wskazanie
do leczenia (wartoÊç AHI ± 2 i/lub obturacyjny
wskaênik bezdechu > 1). Przy wartoÊciach AHI
od 1 do 5 leczenie mo˝e byç korzystne (mniejsza
cz´stotliwoÊç nocnego moczenia si´, przyspie-
szenie wzrostu, przyrost masy cia∏a, równie˝
u oty∏ych) u pacjentów, u których stwierdza si´
powik∏ania ze strony uk∏adu sercowo-naczynio-
wego, powik∏ania zwiàzane z OUN, moczenie
si´, opóêniony lub nieprawid∏owy wzrost, pogor-
szonà jakoÊç ̋ ycia, czynniki ryzyka przetrwa∏ych
OSDB. Je˝eli podejrzewa si´ wyst´powanie
OSDB i nie ma mo˝liwoÊci wykonania PSG, nale-
˝y rozwa˝yç leczenie wtedy, gdy alternatywne
metody diagnostyczne wskazujà na wyst´powa-
nie OSAS lub stwierdza si´ konsekwencje OSAS.
Wymienia si´ tu takie metody, jak badanie poli-
graficzne czy ca∏onocnà pulsoksymetri´. Lecze-
nie OSDB powinno si´ wdro˝yç zw∏aszcza
u dzieci z predyspozycjami do obturacji górnych
dróg oddechowych, czyli z du˝ymi nieprawid∏o-
woÊciami twarzoczaszki, z zaburzeniami nerwo-
wo-mi´Êniowymi, z achondroplazjà, zespo∏em
Arnolda-Chiariego, zespo∏em Downa, mukopoli-
sacharydozami, zespo∏em Pradera-Williego. Pre-
ferowane post´powanie lecznicze w wymienio-
nych stanach nie jest jednolite. W odniesieniu
do tych pacjentów podkreÊla si´ szczególne za-
gro˝enie nadciÊnieniem p∏ucnym. ¸agodne
postacie OSAS majà tendencj´ do samoistnego
ust´powania – 65% przypadków po szeÊciu mie-
siàcach obserwacji, co mo˝e zach´caç do strate-
gii wyczekujàcej. W umiarkowanych i ci´˝kich
postaciach OSAS nie stwierdza si´ tendencji
do samoistnego ust´powania. Nie jest jasne, czy
dzieci z samoistnym chrapaniem (HS) sà w sta-
nie odnieÊç jakàkolwiek korzyÊç z post´powania
terapeutycznego. Jednak u niektórych z nich,
szczególnie z nadwagà lub oty∏ych, w d∏u˝szym
przedziale czasowym mo˝e si´ rozwinàç OSAS.
W takich przypadkach rekomenduje si´ redukcj´
masy cia∏a i corocznà ocen´ polisomnograficznà.
Istnieje wiele mo˝liwoÊci stopniowego post´po-
wania terapeutycznego, którego ostatecznym
celem jest ca∏kowite rozwiàzanie problemu.
W zale˝noÊci od nasilenia i przyczyn obturacji gór-
nych dróg oddechowych opisane metody leczenia
cz´sto stosuje si´ ∏àcznie (Kaditis i in. 2016).

Post´powanie zachowawcze
Najszybszà do wdro˝enia i pozornie naj-

prostszà rekomendacjà terapeutycznà jest re-
dukcja masy cia∏a. Spe∏nienie jej przez pacjenta
nastr´cza jednak trudnoÊci, a proces ten bywa
d∏ugotrwa∏y. Znaczàca redukcja masy cia∏a jest

skutecznym sposobem leczenia OSAS u oty∏ych
m∏odocianych, ale brakuje badaƒ i przekonu-
jàcych dowodów na skutecznoÊç takiego post´-
powania u dzieci oty∏ych lub z nadwagà. Poda-
wanie donosowych glikokortykosteroidów lub
montelukastu przez 6–12 tygodni zmniejsza
nasilenie lekkiej i umiarkowanej postaci OSAS.
Korzystny efekt wymienionych leków polega naj-
prawdopodobniej na tym, ̋ e wp∏ywajà na redukcj´
tkanki ch∏onnej gard∏a. Odpowiedê na takie lecze-
nie jest gorsza u dzieci oty∏ych i powy˝ej 6. roku
˝ycia. Brakuje danych dotyczàcych poprawy w wy-
niku takiego post´powania pod wzgl´dem na-
st´pstw OSAS, d∏ugoterminowej skutecznoÊci
i bezpieczeƒstwa. W piÊmiennictwie wyraênie
wskazuje si´ na koniecznoÊç dalszych badaƒ
na ten temat (Kaditis i in. 2016). 

Adenotonsylektomia
U dzieci z OSAS i przerostem tkanki ch∏on-

nej gard∏a wskazana jest adenotonsylektomia.
Zabieg ten poprawia jakoÊç ˝ycia pacjentów
(Baldassari i in. 2008, Garetz i in. 2015) oraz ∏a-
godzi objawy i nast´pstwa OSAS. W piÊmiennic-
twie wymienia si´ tak˝e przyspieszenie rozwoju
fizycznego dzieci (Bonuck, Freeman i Henderson
2009; Katz i in. 2014) czy te˝ ust´powanie noc-
nego moczenia (Jeyakumar i in. 2012). Ponadto
istniejà dowody na popraw´ funkcji prawej ko-
mory serca, obni˝enie systemowego ciÊnienia
t´tniczego i zwolnienie Êredniej czynnoÊci serca
(Martha i in. 2013; Miman, Kirazli i Ozyurek
2000; Quante i in. 2015). Rodzice leczonych
w ten sposób dzieci wskazujà na popraw´
funkcji kognitywnych i po˝àdane zmiany w za-
chowaniu swoich pociech. Najwi´kszà popraw´
parametrów polisomnograficznych uzyskuje si´
w umiarkowanej i ci´˝kiej postaci OSAS, czyli
przy wartoÊciach AHI > 5 (Marcus i in. 2013;
Rosen i in. 2015).

U dzieci bez innych obcià˝eƒ, nieoty∏ych,
sukces terapeutyczny uzyskuje si´ w oko∏o 75%
przypadków. Zwi´kszone ryzyko przetrwa∏ego
OSAS po adenotonsylektomii odnotowuje si´
u dzieci z ci´˝kà postacià choroby, oty∏oÊcià, ast-
mà oskrzelowà, przerostem ma∏˝owin nosowych
dolnych, skrzywieniem przegrody nosa, retro-
gnatyzmem ˝uchwowym (retrogenia, ty∏o˝u-
chwie), 3. i 4. stopniem budowy anatomicznej
jamy ustnej w skali Mallampatiego, kraniosyno-
stozà, zespo∏em Downa, achondroplazjà, pora˝e-
niem mózgowym, zespo∏em Pradera-Williego.
Powa˝nymi komplikacjami zabiegu sà miejscowe
krwawienie (nie wi´cej ni˝ 3% przypadków)
i niedro˝noÊç górnych dróg oddechowych. Pa-
cjenci szczególnie zagro˝eni (AHI > 26, 3 lub
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wi´cej epizodów desaturacji, oty∏oÊç lub niedo-
waga, wiek poni˝ej 3 lat, zaburzenia nerwowo-
-mi´Êniowe, twarzoczaszki, genetyczne) powin-
ni pozostaç w szpitalu pod bacznà obserwacjà
przynajmniej jednà noc po operacji. Brakuje
przekonujàcych danych umo˝liwiajàcych porów-
nanie skutecznoÊci adenotonsylektomii i wybiór-
czej adenotomii czy tonsylektomii. Innymi s∏owy
i nieco upraszczajàc, prawdopodobieƒstwo prze-
trwa∏ego OSAS i ryzyko wa˝nych powik∏aƒ
po adenotonsylektomii roÊnie wraz z przedope-
racyjnà ci´˝koÊcià choroby. Ryzyko to jest ma∏e
u dzieci starszych, szczególnie w wieku szkol-
nym (Burghard i Krzeski 2018; Kaditis i in. 2016;
Marcus i in. 2013).

W 2012 roku Yeyakumar z zespo∏em opubli-
kowali systematyczny przeglàd badaƒ, z których
7 zawiera∏o dane 1361 pacjentów w wieku 2–18
lat z OSDB, poddanych adenotonsylektomii. Mo-
czenie nocne odnotowano u 31% dzieci przed za-
biegiem i u 16% po zabiegu. Zdaniem autorów
adenotonsylektomia powoduje znacznà popraw´
u dzieci z OSDB w zakresie moczenia nocnego.

W tym samym roku Martha i wspó∏pracow-
nicy opublikowali wyniki badaƒ przeprowadzonych
w grupie 33 dzieci poddanych adenotonsylektomii
oraz przed- i pooperacyjnej echokardiografii. U 12
dzieci rozpoznali nadciÊnienie p∏ucne. Po adeno-
tonsylektomii w grupie dzieci z nadciÊnieniem
p∏ucnym stwierdzili 27% obni˝enie Êredniego ci-
Ênienia p∏ucnego. U dzieci bez nadciÊnienia p∏uc-
nego Êrednie ciÊnienie p∏ucne si´ nie zmieni∏o.

W 2014 roku Katz i wspó∏pracownicy zapre-
zentowali dane z badaƒ 464 dzieci w wieku
5–9,9 lat z OSDB, które podzielili na dwie grupy:
dzieci zakwalifikowanych do adenotonsylektomii
i dzieci zakwalifikowanych do obserwacji. Po 7 mie-
siàcach stwierdzili nadwag´ u 51% dzieci podda-
nych adenotonsylektomii i u 21% dzieci zakwa-
lifikowanych do obserwacji. Zdaniem autorów
adenotonsylektomia powoduje znaczàcy przyrost
masy cia∏a u dzieci z OSAS, dlatego wskazane sà
po operacji monitorowanie masy cia∏a, zach´canie
do aktywnoÊci fizycznej i edukacja dietetyczna.

W 2015 roku Quante i wspó∏pracownicy
opublikowali wyniki badaƒ parametrów kardio-
metabolicznych, takich jak: ciÊnienie t´tnicze,
czynnoÊç serca, st´˝enie lipidów, glukozy, bia∏ka
C-reaktywnego, w opisanej grupie 464 dzieci.
Ich analiza nie wykaza∏a istotnej zmiany w za-
kresie wymienionych parametrów w grupie
dzieci poddanych adenotonsylektomii w porów-
naniu z grupà dzieci poddanych obserwacji.

W 2015 roku Lee i wspó∏pracownicy przed-
stawili badania przeprowadzone w grupie 18
dzieci po adenotonsylektomii z przetrwa∏ym

OSDB i z ustnym torem oddychania podczas snu.
Stwierdzili w nich normalizacj´ klinicznà w wy-
nikach PSG u dzieci poddanych szeÊciomiesi´cz-
nej terapii miofunkcjonalnej.

Mitchell i wspó∏pracownicy w 2019 roku
opublikowali szczegó∏owe wytyczne dotyczàce
tonsylektomii u dzieci. W odniesieniu do OSAS
stwierdzili koniecznoÊç propagowania tonsylek-
tomii jako chirurgicznej terapii pierwszego rzutu
w przypadkach OSAS, podajàc przerost migda∏-
ków i tkanki ch∏onnej gard∏a za najcz´stszà przy-
czyn´ OSAS u zdrowych dzieci. Decyzja o wyko-
naniu zabiegu powinna bazowaç nie tylko na wy-
niku PSG, ale równie˝ na badaniu lekarskim
podmiotowym, przedmiotowym i ocenie praw-
dopodobieƒstwa uzyskania poprawy w nocnych
i dziennych objawach OSAS. Wed∏ug autorów
wcià˝ trwa dyskusja zwiàzana z efektywnoÊcià
tonsylektomii w przypadkach ∏agodnych postaci
OSAS (AHI < 5). Ograniczona liczba danych
wskazuje na popraw´ w tych przypadkach w za-
kresie parametrów PSG i jakoÊci ˝ycia. Znacznie
mniejsza jest pewnoÊç co do skutecznoÊci pierw-
szoplanowego leczenia tà metodà dzieci z defor-
macjami twarzoczaszki, chorobami nerwowo-
-mi´Êniowymi, genetycznymi, metabolicznymi,
szczególnie w ∏agodnej postaci OSAS.

Istniejà doniesienia sugerujàce skutecznoÊç
leczenia przetrwa∏ego OSAS po adenotonsylek-
tomii donosowymi glikokortykosteroidami
w skojarzeniu z doustnym montelukastem.
W 2006 roku Kheirandish i wspó∏pracownicy
(Kheirandish, Goldbart i Gozal 2006) zaprezen-
towali dane z badaƒ przeprowadzonych w grupie
22 dzieci po adenotonsylektomii z wartoÊciami
AHI > 1 i < 5, którym przez 12 tygodni podawa-
no montelukast i donosowo budezonid. W grupie
leczonej montelukastem i budezonidem uzyska-
no ni˝szà wartoÊç AHI (Êrednio 3,6) w porówna-
niu z grupà kontrolnà (Êrednio 3,9).

Post´powanie ortodontyczne
Wspó∏czesna ortodoncja dysponuje wieloma

metodami przydatnymi w terapii OSAS. U dzieci
najistotniejszà z nich jest szybkie poszerzanie
szcz´ki (ang. rapid maxillary expansion, RME).
Jest to metoda leczenia, która zwi´kszajàc wy-
miar poprzeczny szcz´ki, obni˝a sklepienie,
a tym samym dno jamy nosa i w konsekwencji
zmniejsza opór przep∏ywu powietrza w jamach
nosa. Zabieg powoduje rozszerzenie szcz´ki, od-
dalenie koÊci szcz´ki lewej od prawej, obni˝enie
i poszerzenie jam nosa, co przek∏ada si´ na zna-
czàce zmniejszenie oporu górnych dróg odde-
chowych. U dzieci ze zw´˝onà szcz´kà i umiarko-
wanie powi´kszonymi migda∏kami mo˝liwe jest
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zastosowanie RME, adenotonsylektomii lub oby-
dwu tych metod, przy czym nie jest jasne, która
powinna byç pierwsza – wymaga to dalszych ba-
daƒ (Guilleminault, Monteyrol i Huynh 2008).
Nale˝y podkreÊliç, ˝e RME jest standardem po-
st´powania we wszystkich przypadkach zw´˝e-
nia szcz´ki u dzieci, co klinicznie objawia si´
podniebieniem gotyckim (doÊç powszechna ce-
cha u dzieci z OSAS). W leczeniu OSAS u dzieci
korzystne efekty RME utrzymywa∏y si´ w d∏ugo-
terminowej (12-letniej) obserwacji u pacjentów
poddanych zabiegowi w wieku 9–12 lat, których
nast´pnie corocznie oceniano z uwzgl´dnieniem
badania ortodontycznego, laryngologicznego,
kwestionariuszowego oraz PSG (Pirelli, Sapona-
ra i Guilleminault 2015). Metoda RME ma zasto-
sowanie u dzieci do oko∏o 14. roku ̋ ycia. Uzyski-
wany efekt po przekroczeniu przez pacjenta tego
wieku jest zwiàzany raczej z przemieszczeniem
z´bów ni˝ koÊci szcz´ki czy przemodelowaniem
dna jamy nosowej, dlatego standardem sta∏o si´
dzisiaj chirurgiczne wspomaganie poszerzania
szcz´ki, okreÊlane jako metoda SARPE/SARME
(ang. surgically assisted rapid palatal expansion,
SARPE; surgically assisted rapid maxillary
expansion, SARME) albo dystrakcja szcz´ki (Koud-
staal i in. 2005; Nowak, ZawiÊlak i Maks 2013).

W przypadkach hipoplazji szcz´ki równie˝
w wymiarze pod∏u˝nym kolejnym standardem
sta∏a si´ protrakcja szcz´ki za pomocà maski twa-
rzowej (ang. face mask, FM), w której po˝àdanà
zmian´ szkieletowà uzyskuje si´ u dzieci do 10. ro-
ku ̋ ycia (Wells, Sarver i Proffit 2006). Mo˝liwa jest
terapia ∏àczona RME/FM, chocia˝ brakuje wiary-
godnych wyników takiego post´powania.

Wady zgryzu klasy II – dotylne (zw∏aszcza
retrogenia) w ka˝dym wieku przyczyniajà si´
do zwi´kszenia oporu przep∏ywu powietrza
przez górne drogi oddechowe. Szczególnà posta-
cià kompilacji wad usposabiajàcà do OSAS jest
retrogenia ze zgryzem szkieletowym otwartym,
w której najcz´Êciej wyst´puje zw´˝ona i wy-
d∏u˝ona szcz´ka oraz ma∏a i szeroka ˝uchwa
– dolichocefaliczny typ twarzy (Hochban i Bran-
denburg 1997). U dzieci i m∏odzie˝y z wadà
zgryzu klasy II nale˝y doprowadziç do wysuni´-
cia ˝uchwy metodà leczenia czynnoÊciowego,
pami´tajàc o nadaniu szcz´ce odpowiedniej szero-
koÊci. Mo˝liwe komplikacje zwiàzane z tym post´-
powaniem sà nieznaczne – wÊród nich wymienia
si´ nadmierne Êlinienie (Kaditis i in. 2016).

Proteza powietrzna
Leczenie sta∏ym dodatnim ciÊnieniem w dro-

gach oddechowych (ang. continuous positive airway
pressure, CPAP) lub jego modyfikacjami stanowi

z∏oty standard terapeutyczny u pacjentów doro-
s∏ych. U dzieci ta metoda takim standardem nie
jest. Znajduje zastosowanie w nast´pujàcych przy-
padkach: OSAS po adenotonsylektomii (AHI > 5),
OSAS zwiàzanego z oty∏oÊcià, nieprawid∏owoÊcia-
mi budowy twarzoczaszki i zaburzeniami nerwo-
wo-mi´Êniowymi. W przypadku wyst´powania
nocnej hipowentylacji – zwi´kszenie koƒcowo-wy-
dechowego ciÊnienia czàstkowego (parcjalnego)
dwutlenku w´gla (PCO2) > 50 mmHg przez po-
nad 25% czasu snu lub zwy˝ka koƒcowo-wyde-
chowego PCO2 ± 55 mmHg – preferuje si´ nie-
inwazyjnà mechanicznà wentylacj´ dodatnim
ciÊnieniem (ang. noninvasive positive pressure
ventilation, NPPV). Istniejà dane dowodzàce po-
prawy jakoÊci ˝ycia i osiàgni´ç szkolnych u pa-
cjentów wentylowanych ciÊnieniem dodatnim.
Wskazana jest jednak elektroniczna rejestracja
i monitoring przestrzegania zaleceƒ terapeutycz-
nych, poniewa˝ stosowanie si´ do nich mo˝e byç
problematyczne. Uwa˝a si´, ˝e ponad 70% dzieci
u˝ywa protezy powietrznej przez ponad 8 godzin
snu w ciàgu nocy. Lepsze przestrzeganie zaleceƒ
uzyskuje si´ wraz z wi´kszà poprawà obiektywne-
go parametru AHI i lepszym rozumieniem korzyÊci
terapii oraz starannà edukacjà. Do niepo˝àdanych
skutków takiego leczenia nale˝à: upoÊledzenie
dro˝noÊci nosa, krwawienie z nosa, rumieƒ twarzy
(kontakt skóry z maskà). U dzieci szczególnie wa˝-
nà kwestià mogà byç zmiany w ukszta∏towaniu
twarzy/deformacje twarzy polegajàce na cofaniu
si´ jej Êrodkowej cz´Êci (szcz´ki) (Kaditis i in. 2016;
Burghard i Krzeski 2018).

Terapia miofunkcjonalna
Istotnym uzupe∏nieniem leczenia mo˝e byç

terapia miofunkcjonalna (ang. myofunctional
therapy, MFT), która promuje nosowy tor oddy-
chania, a przeciwdzia∏a torowi ustnemu. Polega
ona na regularnie wykonywanych, odpowied-
nich çwiczeniach mi´Êni jamy ustnej, j´zyka
i gard∏a, zaplanowanych przez terapeut´. Pro-
blemem podczas jej stosowania mo˝e byç brak
wspó∏pracy z m∏odszymi dzieçmi (Burghard,
Bro˝ek-Màdry i Krzeski 2019).

Inne post´powanie chirurgiczne
W przypadku OSDB u dzieci z deformacjami

czaszkowo-twarzowymi mo˝liwe jest leczenie
chirurgiczne majàce na celu poszerzenie gór-
nych dróg oddechowych, popraw´ parametrów
polisomnograficznych, popraw´ jakoÊci ˝ycia,
unikni´cie tracheostomii lub umo˝liwienie usu-
ni´cia rurki tracheotomijnej. Przyk∏adowo,
u dzieci z hipoplazjà ˝uchwy i OSAS (najcz´Êciej
diagnozowano sekwencj´ Pierre’a Robina)
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w 95,6% uzyskano popraw´ dro˝noÊci górnych
dróg oddechowych (ca∏kowite lub znaczàce ustà-
pienie objawów) po przeprowadzeniu operacji
osteogenezy dystrakcyjnej ˝uchwy. U dzieci z hi-
poplazjà szcz´ki po przeprowadzeniu osteogenezy
dystrakcyjnej szcz´ki odnotowywano popraw´
w zakresie parametrów polisomnograficznych,
cefalometrycznych i dekaniulacji tracheostomii.
Konieczne sà tu jednak dalsze badania i d∏ugoter-
minowe obserwacje. Powik∏ania chirurgicznych
interwencji sà rzadkie, jednak mogà byç bardzo
ci´˝kie. Wymienia si´ wÊród nich: wyciek p∏ynu
mózgowo-rdzeniowego, zaka˝enia, perforacj´
podniebienia, zgryz otwarty, uszkodzenia ner-
wów. Podwieszenie koÊci gnykowej i zabiegi or-
tognatyczne mogà byç pomocne w leczeniu
OSAS u pacjentów z zespo∏em Downa czy pora-
˝eniem dzieci´cym, jednak dane na ten temat sà
ograniczone (Kaditis i in. 2016). Ostatecznà meto-
dà post´powania chirurgicznego jest tracheosto-
mia. Powinna byç zarezerwowana dla skrajnie
ci´˝kich przypadków OSAS, kiedy inne metody
leczenia niechirurgicznego i chirurgicznego za-
wiod∏y lub sà przeciwwskazane. Niestety trache-
ostomia wià˝e si´ z pogorszeniem jakoÊci ˝ycia
i negatywnie wp∏ywa na rozwój psychospo∏ecz-
ny. Wczesne powik∏ania si´gajà 5% leczonych
i obejmujà: odm´ op∏ucnowà i Êródpiersia, zaka-
˝enia, krwawienie. WÊród póênych powik∏aƒ,
dotyczàcych a˝ 40% leczonych, wymienia si´:
ziarninowanie, przetoki tchawiczo-skórne, zw´-
˝enie Êwiat∏a krtani i/lub tchawicy i inne. Zatka-
nie rurki tracheostomijnej lub przypadkowe
jej przemieszczenie si´ mogà byç stanami zagro-
˝enia ̋ ycia. ÂmiertelnoÊç zwiàzanà z tracheosto-
mià ocenia si´ na mniej ni˝ 3%. Powszechnym
problemem sà zaka˝enia dróg oddechowych.
Przytoczone dane zwiàzane z tracheostomià,
przedstawione w 2002 roku przez Kremera
i wspó∏pracowników, pochodzà z prac publi-
kowanych od roku 1980 oraz z doÊwiadczeƒ
w∏asnych autorów. Cohen i wspó∏pracownicy
w 1998 roku opublikowali dane wykazujàce
ni˝szà jakoÊç ˝ycia dzieci z zespo∏em Downa, se-
kwencjà Pierre’a Robina i zaburzeniami nerwo-
wo-mi´Êniowymi po wykonaniu tracheostomii
w porównaniu z dzieçmi leczonymi metodami
chirurgii szcz´kowo-twarzowej.

Obserwacja po leczeniu, dalsze post´powanie
Rekomendowana obserwacja dziecka po ka˝-

dorazowym leczeniu obejmuje co najmniej
12 miesi´cy (rozpoczyna si´ zwykle po 6 tygo-
dniach od zastosowanej interwencji terapeu-
tycznej). W tym czasie obserwuje si´ objawy,
wyniki polisomnografii (obiektywna ocena nasi-

lenia OSDB), jakoÊç ˝ycia, powik∏ania ze strony
uk∏adu sercowo-naczyniowego i OUN, wyst´po-
wanie moczenia si´ oraz wzrastanie. W razie
niedost´pnoÊci PSG nale˝y rozwa˝yç poligrafi´,
oksymetri´/kapnografi´. W wi´kszoÊci prac su-
geruje si´ powtórzenie PSG lub badania poligra-
ficznego po 6 tygodniach od adenotonsylektomii
(w razie utrzymywania si´ objawów OSDB lub
w przypadkach przedoperacyjnego ryzyka prze-
trwa∏ego OSDB) oraz po 12 tygodniach leczenia
montelukastem/glikokortykosteroidami dono-
sowymi. Ponadto PSG lub badanie poligraficzne
rekomenduje si´ po 12 miesiàcach szybkiego
rozszerzania szcz´ki (wczeÊniej w przypadku
utrzymywania si´ objawów OSDB), po 6 miesià-
cach stosowania aparatów ortodontycznych
w celu miareczkowania CPAP i NPPV (nast´pnie
przynajmniej co rok). Przy przetrwa∏ych OSDB
w celu diagnostyki zaburzeƒ górnych dróg odde-
chowych (np. laryngomalacji, odrostu tkanki
ch∏onnej gard∏a) czasem stosuje si´ równie˝ na-
sofaryngoskopi´, badanie fiberoskopowe w trak-
cie snu indukowanego farmakologicznie, rezo-
nans magnetyczny (Kaditis i in. 2016).

PODSUMOWANIE
Obturacyjne zaburzenia oddychania pod-

czas snu (OSDB) u dzieci sà zespo∏em objawów
dysfunkcji górnych dróg oddechowych podczas
snu, który charakteryzuje si´ chrapaniem i/lub
zwi´kszonym wysi∏kiem oddechowym w nast´p-
stwie wzmo˝onego oporu górnych dróg oddecho-
wych i zw´˝enia przestrzeni gard∏a. Wed∏ug obec-
nej wiedzy najniebezpiecznà postacià klinicznà
OSDB u dzieci jest zespó∏ obturacyjnych bez-
dechów podczas snu (OSAS). Jest to cz´sty pro-
blemem, który dotyczy kilku procent populacji
dzieci´cej. Oznacza powa˝ne zagro˝enie dla pra-
wid∏owego rozwoju dziecka. WÊród konsekwencji
wyst´powania tego zespo∏u wymienia si´ zaburze-
nia ze strony uk∏adu sercowo-naczyniowego,
oÊrodkowego uk∏adu nerwowego, zaburzenia
wzrostu, moczenie si´ w nocy i pogorszenie jakoÊci
˝ycia dziecka. Standardem diagnostycznym
OSAS jest polisomnografia – procedura doÊç
kosztowna i trudno dost´pna, zw∏aszcza w prak-
tyce lekarza rodzinnego lub pediatry. Na potrze-
by badaƒ przesiewowych u dzieci opracowano
kilka kwestionariuszy, które umo˝liwiajà prze-
prowadzenie w tej grupie chorych diagnostyk´
w kierunku OSAS w trybie ambulatoryjnym
w sposób relatywnie prosty i szybki. Istnieje kil-
ka mo˝liwoÊci stopniowego post´powania tera-
peutycznego, którego ostatecznym celem jest
ca∏kowite rozwiàzanie problemu. W zale˝noÊci
od nasilenia i przyczyn obturacji górnych dróg
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