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Droga Kole˝anko,
Szanowny Kolego,
I mia∏o byç tak mi∏o – po ma∏o ucià˝liwej
zimie mia∏a nadejÊç wiosna. Cieszy∏em si´ i mia∏em bogate plany. Mi´dzy innymi zamierzaliÊmy
przecie˝ spotkaç si´ w maju podczas zjazdu
w Krakowie. Ale przyszed∏ Coronawirus. Pandemia COVID-19 ogarn´∏a ca∏y Êwiat i wszystko
si´ zawali∏o. Trzeba by∏o zaniechaç wszelkiej
aktywnoÊci i tkwimy w tym do dzisiaj, w mniejszym lub wi´kszym stopniu. A i spotkanie w Krakowie prze∏o˝ono.
Zadajà Paƒstwo pytanie, co b´dzie z Rhino
Forum 2020? Odpowiedê jest jedna – z pewnoÊcià si´ odb´dzie. Nie wiem jeszcze na jakich
warunkach i w jakiej formule, ale wiem, ˝e nie
wolno mi Paƒstwa zawieÊç. Wszak to ma byç
nasze coroczne spotkanie, którego tradycja
liczy ju˝ 18 lat. To zobowiàzuje. WstrzymaliÊmy
wprawdzie rejestracj´, ale tak nakazuje rozsàdek. Mam nadziej´, ˝e w Paƒstwa kalendarzach
ten termin pozostaje zarezerwowany na nasze
spotkanie. Dla przypomnienia: jesteÊmy umówieni na 3–5 grudnia bie˝àcego roku. I bardzo
si´ ciesz´ na t´ mo˝liwoÊç spotkania si´ z Paƒstwem.
Serdecznie pozdrawiam

Komitet redakcyjny:
redaktor naczelny – prof. zw. dr hab. med. Antoni Krzeski
sekretarz redakcji – dr med. Marcin Straburzyƒski
redaktor – mgr Dorota Polewicz

Prof. Antoni Krzeski

Patronat naukowy:
Klinika Otorynolaryngologii
Wydzia∏ Lekarsko-Stomatologiczny
Warszawski Uniwersytet Medyczny

Warszawa, maj 2020

Rada naukowa:
przewodniczàcy:
– prof. zw. dr hab. med. Antoni Krzeski
cz∏onkowie:
– prof. dr hab. med. Wojciech Golusiƒski
– prof. dr hab. med. El˝bieta Hassmann-Poznaƒska
– prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
– prof. dr hab. med. Maciej Misio∏ek
– prof. dr hab. med. Jacek Sk∏adzieƒ
– prof. dr hab. med. Bo˝ena Tarchalska

Opracowanie graficzne: Jolanta Merc
© Wydawca:
ul. Ho˝a 37 lok. 5, 00-681 Warszawa
Wszelkie prawa zastrze˝one. Kopiowanie w cz´Êci lub w ca∏oÊci bez uzyskania
zezwolenia wydawcy jest zabronione. Wydawca nie ponosi odpowiedzialnoÊci
za treÊç reklam, og∏oszeƒ i materia∏ów sponsorowanych zamieszczonych
w Magazynie Otorynolaryngologicznym. Magazyn Otorynolaryngologiczny
przeznaczony jest wy∏acznie dla lekarzy, którzy posiadajà uprawnienia do
wystawiania recept.
W zwiàzku z publikowaniem czasopisma w wersji papierowej i elektronicznej informujemy, ˝e wersjà pierwotnà jest wersja papierowa.

Magazyn Otorynolaryngologiczny
– punktacja: KBN 2 pkt., ICV 2018 = 39,56

www.magazynorl.pl

39

TWORZYLI POLSKÑ
OTORYNOLARYNGOLOGI¢
NAUKOWA PEREGRYNACJA
ALFREDA M. SOKO¸OWSKIEGO
DO HEIDELBERGU
THE ALFRED M. SOKO¸OWSKI’S
SCIENTIFIC PEREGRINATION TO HEIDELBERG
The life and work of Alfred Marcin Soko∏owski
(1849–1924), one of the pioneers of Polish otorhinolaryngology are mentioned in short. The Soko∏owski’s
scientific meetings in Heidelberg with such research
workers as Wilhelm Friedrich Kühne, Ernst J.R. Ewald,
Nikolaus Friedreich, Julius Arnold, Wilhelm H. Erb
and others are recounted. The Soko∏owski’s sociable
life among professors, his participation in opera and
theatre performances are presented shortly. Extremely
valuable was the meeting of Soko∏owski with the
Antoni Jurasz (1847–1923), another of the pioneers
of Polish otolaryngology.

(Mag. ORL, 2020, 74, XIX, 40–42)
Key words:
history of otorhinolaryngology, the university in
Heidelberg

Sekcja Historyczna Polskiego Towarzystwa
Otorynolaryngologów – Chirurgów G∏owy i Szyi
Przewodniczàcy Sekcji:
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek

40

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

Ryc. 1. Alfred Soko∏owski. Gaz. Lek. 1913 r. XLVIII, s.
II, t. XXXIII, nr 45, s. 1163

Alfred Marcin Soko∏owski (1849–1924) by∏
wybitnym polskim lekarzem, d∏ugoletnim ordynatorem oddzia∏u chorób wewn´trznych w Szpitalu Êw. Ducha w Warszawie oraz istniejàcego
przy nim od 1883 r. ambulatorium laryngologicznego, autorem wiekopomnego trzytomowego dzie∏a „Wyk∏ady kliniczne chorób dróg oddechowych” (Warszawa 1903–1906)1. W dziejach
historii medycyny znany jest jako pionier polskiej ftyzjatrii. Autor niniejszej publikacji drogà
˝mudnych badaƒ doszed∏ do wniosku, ˝e jest on
tak˝e pionierem polskiej laryngologii2.
Do twórców polskiej otolaryngologii zalicza
si´ tak˝e: Przemys∏awa Pienià˝ka (1850–1916),
Teodora Herynga (1847–1925), Antoniego Jurasza
sen. (1847–1923) i innych3.
W 1874 r. Soko∏owski, dotkni´ty gruêlicà
w poczàtkowym stadium, uda∏ si´ do Görbersdorfu4, aby tam w sanatorium dra Hermana Brehmera
poddaç si´ leczeniu. W krótkim czasie zosta∏ zast´pcà Brehmera, ustosunkowujàc si´ krytycznie
do pewnych jego terapeutycznych za∏o˝eƒ.
W poczàtkach 1876 r. Soko∏owski pojecha∏
do Heidelbergu, miasta w Badenii-Wirtembergii
nad Neckarem. Urzek∏o go nie tylko malownicze
po∏o˝enie miejscowoÊci, która tak˝e ze wzgl´du
na liczne zabytki architektury i kultury by∏a znacznym oÊrodkiem turystki zagranicznej. Pozosta∏a
tak˝e i w czasach dzisiejszych. Urzeka∏y swà urodà:
gotycki koÊció∏ Êw. Piotra, tak˝e gotycki koÊció∏
Êw. Ducha, barokowy Providenzkirche, ratusz, zamek, którego ruiny przekszta∏cono we wspania∏à
renesansowà rezydencj´ z ogrodami, i inne.
Przede wszystkim Soko∏owski ukontentowany by∏

Ryc. 2.
Herb Heidelbergu

Ryc. 3.
Logo Uniwersytetu
Ruprechta-Karola

Ryc. 4. Antoni Jurasz sen. Zb. Spec. GBL

▲

faktem mo˝liwoÊci zwiedzenia jednego z najstarszych niemieckich uniwersytetów, odznaczajàcego si´ „podówczas wielkim doborem si∏”5.
Uniwersytet zosta∏ ufundowany w 1386 r.
na mocy bulli papie˝a Urbana VI wydanej 23 paêdziernika 1385 r. przez Ruprechta I Wittelsbacha
(1309–1390)6. By∏ po uniwersytetach w Wiedniu
i Pradze trzecim uniwersytetem Âwi´tego Cesarstwa Rzymskiego. Poczàtkowo nauczano teologii, filozofii, prawoznawstwa oraz medycyny.
Jednym z rektorów tej uczelni by∏ Mateusz z Krakowa. Podczas Reformacji uniwersytet sta∏ si´
centrum kalwinizmu. W czasie wojny trzydziestoletniej intelektualne i finansowe znaczenie uniwersytetu uleg∏o os∏abieniu. W 1693 r., w czasie
wojny z Francjà, uczelnia zosta∏a zniszczona oraz
czasowo zamkni´ta, a w XVIII w. na skutek dzia∏aƒ
kontrreformacji straci∏a swój protestancki charakter. W 1802 r. uniwersytet zosta∏ zreorganizowany, a tak˝e przez Karola Fryderyka Badeƒskiego
(1728–1811)7 przekszta∏cony w instytucj´ paƒstwowà. Od tego czasu przyjà∏ nazw´ Uniwersytetu Ruprechta-Karola.
W owym 1876 r., w godzinach od 8,00
do 10,00 wyk∏ady prowadzi∏ fizjolog Wilhelm
Friedrich Kühne (1837–1900)8, przeplatajàc je
licznymi doÊwiadczeniami wykonywanymi przez
jego asystenta Ernsta Juliusa Richarda Ewalda
(1855–1921)9, który po ukoƒczeniu studiów

w zakresie matematyki, fizyki i medycyny zosta∏
póêniej profesorem fizjologii w Strasburgu.
Szczególnie zajmujàce by∏y wyk∏ady z fizjologii
trawienia, w której Kühne by∏ wówczas niedoÊcig∏ym wzorem.
Medycyn´ wewn´trznà wyk∏ada∏ Nikolaus
Friedreich (1825–1882)10, szczególnie interesujàcy si´ patologià i neurologià, cz∏owiek umys∏u
niepospolitego, pedantyczny, wówczas w sile
wieku. Badanie kliniczne uzupe∏nia∏ badaniami
mikroskopowymi i chemicznymi. Pierwszy opisa∏
ostrà bia∏aczk´, zajmowa∏ si´ m.in. bez∏adem dziedzicznym rdzeniowym, zwyrodnieniem rdzeniowo-mó˝d˝kowym, dziedzicznà ataksjà rdzeniowà.
Ostateczne rozpoznania stawia∏ nieraz dopiero
po kilku dniach, ale jego diagnoza oznacza∏a si´
niezwyk∏à Êcis∏oÊcià. Nieraz jego rozpoznania potwierdzane bywa∏y badaniami poÊmiertnymi wykonywanymi przez Juliusa Arnolda (1835–1915)11.
Soko∏owski wspomina∏, ˝e ojciec Juliusa Arnolda – Friedrich Arnold (1803–1890)12, cz∏owiek
80-letni13, „trzyma(∏) si´ (jeszcze) bardzo ˝wawo”, podawszy si´ „niedawno do emerytury
po skoƒczonym setnym semestrze anatomii […]
opisowej w tym˝e samym uniwersytecie”.
Wyk∏ady Arnolda jr. jasne i zwi´z∏e, pozbawione
niepotrzebnych szczegó∏ów, trwa∏y tylko pó∏ godziny, nast´pne 30 minut poÊwi´cone by∏o demonstracjom makro- i mikroskopowym licznych
i niezwykle starannie wykonanych preparatów.
Ciekawe by∏y wieczorne wyk∏ady z neuropatologii i elektroterapii prowadzone przez Wilhelma
Heinricha Erba (1840–1921)14, asystenta Friedreicha. Te wyk∏ady zajmowa∏y Soko∏owskiego szczególnie. Soko∏owski ch∏onà∏ wiadomoÊci z mikroskopii, szczególnie plwociny, które przekazywa∏
Fiebringer, m∏ody jeszcze wtedy docent.
Szczególnie jednak polskiego lekarza frapowa∏y zagadnienia w poliklinice laryngologicznej,
prowadzone przez Antoniego Jurasza sen. Z tym
niezwykle sympatycznym cz∏owiekiem wtedy
Soko∏owski pozna∏ si´ bli˝ej. Jurasz zyska∏ niezwyk∏à reputacj´ nie tylko w Heidelbergu, lecz
w ca∏ym Ksi´stwie Badeƒskim. Po latach Soko∏owski wspomina∏, ˝e z chwilà otwarcia uniwersytetu we Lwowie w 1908 r., Jurasz przeniós∏ si´
tam˝e bez wahania, „jedynie z mi∏oÊci dla kraju,
do ojczyzny na o wiele mniej korzystnà, ni˝ profesura w Heidelbergu, katedr´ laryngologii, aby
choç na staroÊç pracowaç wÊród swoich”15. Jako
warunek postawi∏ utworzenie kliniki; zadowoliç
si´ jednak musia∏ poliklinikà. By∏ pionierem tak˝e foniatrii, twórcà dwóch naukowych niemieckich czasopism laryngologicznych. Utworzy∏
Sekcj´ laryngologicznà przy Towarzystwie Lekarskim Lwowskim, by∏ tak˝e prezesem Polskiego
www.magazynorl.pl
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Towarzystwa Oto-laryngologicznego16. W 1920 r.
przeniós∏ si´ do Poznania17.
Soko∏owski niezwykle ukontentowany by∏
nawiàzanymi znajomoÊciami, z takimi m∏odymi
naukowcami, jak wspomniani Ewald, Fiebringer,
a tak˝e m.in. Rumpf, Morochowic, Weisse, oftalmolog i R. Fischer, internista18.
Profesorowie heidelberscy nieêle uposa˝eni
przez rzàd nie zmuszani byli ubiegaç si´ o lekarskà praktyk´. Najbardziej znani profesorowie zadowalali si´ niewielkà garstkà pacjentów, zwykle
cudzoziemców. Mieli wi´c czas „na porzàdne
i gruntowne traktowanie nauki” oraz na sumienne spe∏nianie pedagogicznych obowiàzków. Szeroko w Êwiecie rozprawiano o symbiozie, jaka
wytworzy∏a si´ mi´dzy s∏uchaczami Wydzia∏u
Lekarskiego a gronem nauczajàcym. Studentów
by∏o niewielu (oko∏o stu), nic wi´c dziwnego, ˝e
pedagodzy „znali osobiÊcie ka˝dego s∏uchacza,
przyjmowali nawet w swoich ko∏ach rodzinnych
i tworzyli przez to owà ÊciÊle naukowà, a przytem serdecznà atmosfer´”. Wystarcza∏o wi´c
czasu tak˝e na wspólne rozrywki ze studentami,
np., na tzw. komersach lub balach w domach zamo˝niejszych profesorów19.
Podczas tego wyjazdu Soko∏owski bywa∏
na spektaklach opery w Manheim, gdzie w niedziele rozpoczynano je o godz 17,00, tak wi´c

po ich zakoƒczeniu i spo˝yciu kolacji zdà˝a∏ wracaç o godz. 22,00 do Heidelbergu. Dwa razy
w tygodniu bywa∏ na przedstawieniach teatru
przyje˝d˝ajàcego z pobliskiego Karlsruhe. Sam
pobyt i wszelkiego rodzaju rozrywki nie uszczupla∏y w znaczny sposób bud˝etu m∏odego lekarza, mimo ˝e Heidelberg uchodzi∏ za miasto
wcale nietanie. Za dobry pokój w hotelu z opa∏em i codzienne utrzymanie p∏aci∏ 5 marek, „by∏
to zbytek na jaki ju˝ pozwoliç sobie móg∏”,
a stancje prywatne i pensjonaty nie kosztowa∏y
nawet po∏owy tej sumy20. Uczestniczy∏ tak˝e
w wycieczkach w pobliskie okolice.
Spotkanie tych dwóch pionierów polskiej
laryngologii, mimo ˝e szerzej nieudokumentowane w „Pami´tnikach” przez samego Soko∏owskiego, na pewno w jakiÊ sposób wp∏yn´∏o na rozwój tej ga∏´zi lekarskiej wiedzy. Pami´taç trzeba,
˝e by∏ to rok 1876, a wi´c trzy lata przed wa˝nym
dla polskiej medycyny faktem, kiedy Przemys∏aw
Wiktor Odrowà˝ Pienià˝ek otrzyma∏ na Uniwersytecie Jagielloƒskim veniam legendi na podstawie rozprawy „Uwagi nad mechanizmem
zamkni´cia g∏oÊni chrzàstkowej przy wydaniu
g∏osu w stanie zdrowia i nad zaburzeniami
w tym˝e”, stajàc si´ pierwszym docentem laryngologii na ziemiach polskich. ●
prof. zw. dr hab. med. Andrzej Kierzek
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RHINOLOGY IN THE COVID-19 PANDEMIC
In most countries, the COVID-19 pandemic has
forced significant changes in the way healthcare is
organized. This article provides an overview of the
recommendations regarding the work of the rhinologists in both outpatient settings and ENT departments.
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1

COVID-19 – infekcja nowym szczepem koronawirusa – w krótkim czasie z lokalnej epidemii
wiàzanej z targiem ˝ywnoÊci w mieÊcie Wuhan
w Chinach przekszta∏ci∏a si´ w pandemi´ o zasi´gu globalnym. W wi´kszoÊci krajów pandemia
ta wymusi∏a znaczne zmiany w sposobie organizacji opieki zdrowotnej.
Pierwszy ludzki koronawirus – B818 – zosta∏
wyizolowany w 1962 roku od dziecka z objawami
infekcji górnych dróg oddechowych. Dalsze badania doprowadzi∏y do pozyskania innych izolatów
klinicznych koronawirusa: HCoV-229E, HCoV-OC43. Najcz´Êciej wyst´pujàce koronawirusy to:
229E, NL63, OC43, HKU1, odpowiedzialne
za 10–30% infekcji górnych dróg oddechowych,
takich jak zapalenie gard∏a, zapalenie oskrzeli czy
zapalenie p∏uc. Sà one aktywne sezonowo w zimie,
a ich okres inkubacji wynosi 2–14 dni. Zaka˝enie
koronawirusem nast´puje bezpoÊrednio przez
kontakt z zaka˝onym materia∏em biologicznym
oraz drogà kropelkowà (Pyrc 2015).
Epidemie zwiàzane z koronawirusami mia∏y
miejsce ju˝ wczeÊniej, ale nie rozprzestrzenia∏y
si´ na takà skal´ jak COVID-19:
● SARS (ang. severe acute respiratory syndrome) – w 2002 roku rozprzestrzeni∏ si´ z chiƒskiej prowincji Guandong do 37 krajów, stwierdzono 8273 przypadki zachorowaƒ, 775 zgonów
(ÊmiertelnoÊç wynosi∏a ~10%), poÊrednim gospodarzem wirusa by∏y ∏askuny chiƒskie i jenoty.
● MERS-CoV (ang. middle east respiratory
syndrome) – w 2012 roku pierwszy przypadek
rozpoznano w Arabii Saudyjskiej, odnotowano
2494 przypadki zaka˝enia oraz 858 zgonów
(ÊmiertelnoÊç wynosi∏a ~35%), poÊrednim gospodarzem wirusa by∏ wielb∏àd jednogarbny.
12 grudnia 2019 roku Komisja Zdrowia
Wuhan zg∏osi∏a 27 przypadków zachorowaƒ
na zapalenie p∏uc o niejasnej etiologii, w tym
7 przypadków w stanie krytycznym. Jak ustalono, przyczynà zachorowaƒ by∏ wirus pochodzàcy
prawdopodobnie od nietoperzy Rhinolophus
affinis, nazwany SARS-CoV-2.
SARS-CoV-2 jest wra˝liwy na promieniowanie ultrafioletowe i ciep∏o. Czynniki, które
inaktywujà wirusa, to temperatura 56oC przez
30 min, roztwory eteru, alkohol 75%, preparaty
www.magazynorl.pl
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dezynfekujàce zawierajàce chlor lub chloroform.
Chlorheksydyna nie inaktywuje wirusa.
Z danych chiƒskiej Paƒstwowej Komisji Zdrowia wynika, ˝e pracownicy s∏u˝by zdrowia stanowili 3,8% zaka˝onych wirusem SARS CoV2 (dane
z 14 lutego 2020 r.). W regionie Lombardii do 5
kwietnia 2020 roku by∏o 4100 zaka˝onych pracowników szpitali, a w ca∏ych W∏oszech liczb´ zaka˝eƒ wÊród pracowników s∏u˝by zdrowia ocenia
si´ na ponad 12 tysi´cy (ok. 10% wszystkich zaka˝onych). Otolaryngolodzy, obok anestezjologów,
sà uznawani za lekarzy specjalistów najbardziej
nara˝onych na zaka˝enie wirusem SARS-COV-2.
Czu∏oÊç badaƒ molekularnych wykonywanych w trakcie diagnostyki COVID-19 ró˝ni si´
w zale˝noÊci od rodzaju pobranego materia∏u
biologicznego (doniesienie wst´pne, wymagajàce weryfikacji) i jest oceniana nast´pujàco: BAL
93%, plwocina 72%, wymazy z nosa 63%, fiberoskopowa biopsja szczoteczkowa 46%, wymazy
z gard∏a 32%, ka∏ 29%, krew 1%, mocz 0%
(Ni˝ankowski, MyÊliwiec i Szymaƒski 2020).
W czasopiÊmie JAMA opublikowano schemat ilustrujàcy, jak w kolejnych tygodniach
od zaka˝enia zmienia si´ w organizmie poziom
wiremii oraz st´˝enie przeciwcia∏, co u∏atwia

ukierunkowanie diagnostyki na poszczególnych
etapach choroby (ryc. 1) (Sethuraman, Jeremiah
i Ryo 2020).
Wytyczne opracowane przez amerykaƒskie
Centrum Kontroli i Prewencji Chorób (Centers for
Disease Control and Prevention) nie zalecajà wykonywania RTG i TK w celu diagnostyki COVID-19, gdy˝ dost´pne dowody naukowe sà niespójne
i niejednoznaczne. W poczàtkowym okresie choroby (ok. 2 dni od zaka˝enia COVID-19) badanie
TK mo˝e nie wykazaç zmian (Bernheim i in.
2020, Ni˝ankowski, MyÊliwiec i Szymaƒski 2020,
WHO 2020).
W jamach nosa u osób zaka˝onych obecnych
jest wiele czàstek wirusa – jest to miejsce namna˝ania wirusa oraz jego najwi´kszy rezerwuar w organizmie. Za szczególnie niebezpieczne uznawane
sà procedury, podczas których dochodzi do wytworzenia aerozolu. Do takich procedur nale˝à operacje endoskopowe zatok przynosowych, szczególnie
je˝eli podczas operacji wykorzystuje si´ takie narz´dzia, jak ssaki, no˝e rotacyjne czy wiertarki.
Samo badanie endoskopowe jest o tyle niebezpieczne, ˝e mo˝e spowodowaç kichanie lub kas∏anie. Jednym z g∏ównych wyzwaƒ rynologii
w obliczu pandemii jest stworzenie warunków

Po wystàpieniu objawów

Przed wystàpieniem objawów
Ma∏e prawdopodobieƒstwo
rozpoznania

PCR – mo˝liwy wynik dodatni

PCR – mo˝liwy wynik ujemny

RoÊnie mo˝liwoÊç rozpoznania

Wykrywanie przeciwcia∏ w organizmie

tydzieƒ – 2

tydzieƒ – 1

tydzieƒ – 1

tydzieƒ – 2

t ydzieƒ – 3

tydzieƒ – 4

tydzieƒ – 5

tydzieƒ – 6

wymaz z nosogard∏a PCR

BAL/plwocina PCR

przeciwcia∏a IgM

izolacja wirusa z dróg
oddechowych

ka∏ PCR

przeciwcia∏a IgG

Ryc. 1. Schemat ilustrujàcy rozwój wiremii w przebiegu COVID-19 (linie ciàg∏e) oraz powstawanie reakcji
w organizmie chorego w postaci wzrostu miana przeciwcia∏ (linie przerywane); na podst. JAMA,
doi:10.1001/jama.2020.8259
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do bezpiecznego leczenia zarówno dla lekarza, jak
i dla pacjenta.
Majàc na wzgl´dzie u∏atwienie lekarzom procesu decyzyjnego w tym trudnym okresie, towarzystwa rynologiczne oraz otolaryngologiczne
w wielu krajach opublikowa∏y rekomendacje post´powania z chorym wymagajàcym leczenia
rynologicznego w czasie pandemii. Poni˝ej zamieszczamy przeglàd rekomendacji towarzystw
francuskich, w∏oskich, brytyjskich, belgijskich/holenderskich, amerykaƒskich oraz polskich.

▲

OPIEKA AMBULATORYJNA
Pacjenci zg∏aszajàcy si´ do poradni laryngologicznej sà osobami o nieznanym statusie
COVID-19. W przypadku opieki ambulatoryjnej
ka˝dego pacjenta nale˝y traktowaç jako zaka˝onego. Wszystkie towarzystwa zalecajà, aby
przed podj´ciem badania sprawdziç, czy u pacjenta wyst´pujà objawy infekcji COVID-19,
oraz potwierdziç zasadnoÊç pilnego badania.
Rekomendacje z poszczególnych krajów sà doÊç
zgodne co do koniecznoÊci ograniczenia wizyt
ambulatoryjnych do niezb´dnego minimum.
Wskazuje si´ na koniecznoÊç rozwoju telemedycyny – w postaci konsultacji telefonicznych bàdê
wideo rozmów – co w wielu przypadkach mo˝e
si´ okazaç wystarczajàce, a z drugiej strony
pozwoli wy∏oniç pacjentów, którzy wymagajà
pilnego badania laryngologicznego, oraz tych,
którzy wymagajà pilnej diagnostyki w kierunku
COVID-19. W za∏àczniku 1 przedstawiamy
przyk∏ad ankiety pacjenta, którà nale˝y wype∏niç
przed planowanà wizytà. Trzeba pami´taç,
˝e brak mo˝liwoÊci badania przedmiotowego
stwarza ryzyko niepe∏nej diagnozy, a co za tym
idzie – nasilenia procesu chorobowego i wystàpienia powik∏aƒ. Wi´kszoÊç rekomendacji pozostawia decyzj´ o tym, czy wizyta jest konieczna,
lekarzowi. Francuskie towarzystwo precyzuje
rekomendacje i zaleca badanie laryngologiczne
w czasie pandemii jedynie w przypadkach: krwawienia z jam nosa, utrzymujàcej si´ niedro˝noÊci
jednej z jam nosa, podejrzenia o proces nowotworowy (po wczeÊniejszym wykonaniu badaƒ
obrazowych), wyst´powania cuchnàcej wydzieliny z nosa, stwierdzenia zapalenia zatok przynosowych z wysokim ryzykiem powik∏aƒ (po wykonaniu tomografii komputerowej), stwierdzenia
objawów dotyczàcych oÊrodkowego uk∏adu nerwowego oraz okulistycznych, w przypadku cia∏a
obcego w obr´bie górnych dróg oddechowych
oraz urazu twarzoczaszki.
Polska Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (paƒstwowa jednostka organizacyjna pe∏niàca funkcje opiniodawczo-doradcze

dla ministra zdrowia) zaleca szereg zmian w organizacji pracy majàcych na celu ograniczenie
ryzyka zaka˝enia. Sà to m.in.: 1) stosowanie zasady odleg∏oÊci 2 metrów mi´dzy pracownikami;
2) weryfikacja rozlokowania pracowników, wprowadzenie barier mi´dzy blisko siedzàcymi osobami; 3) wprowadzenie zasady otwartych okien
(przez ca∏y czas lub jak najcz´Êciej – co najmniej
co godzin´); 4) wyznaczenie stref, w których
przechowuje si´ rzeczy osobiste, np. klucze, telefony komórkowe; 5) wdro˝enie bezdotykowej
obs∏ugi telefonów lub korzystanie z funkcji g∏oÊnomówiàcej; 6) przecieranie wszelkich dotykanych powierzchni co najmniej raz na 2 godziny,
nie tylko przez personel sprzàtajàcy, ale te˝
medyczny; 7) zobowiàzanie do przecierania klawiatury i myszki komputera po zakoƒczeniu
pracy – regularne czyszczenie, a nast´pnie dezynfekcja tego oprzyrzàdowania przez personel
sprzàtajàcy szpitalnymi Êrodkami dezynfekujàcymi o dzia∏aniu przeciwwirusowym (w przypadku
niedoborów szpitalnych Êrodków dezynfekujàcych
odka˝anie mo˝na przeprowadziç za pomocà 0,1%
podchlorynu sodu – rozcieƒczenie 1:50, jeÊli stosuje si´ wybielacz domowy o poczàtkowym st´˝eniu 5%); 8) wprowadzenie rozwiàzaƒ ograniczajàcych koniecznoÊç u˝ywania klamek (równie˝
w toaletach); 9) rezygnacja z dzielonych posi∏ków;
10) rezygnacja ze wzajemnego przygotowywania
posi∏ków czy napojów (zasada ta powinna dotyczyç
tak˝e sekretarek kadry zarzàdzajàcej); 11) wyznaczenie linii w odleg∏oÊci 2 metrów od stanowisk
pracowników; 12) likwidacja zbiorczych list obecnoÊci na rzecz list w ma∏ych zespo∏ach lub, jeÊli
to mo˝liwe, zdalne podpisywanie listy obecnoÊci;
13) u˝ywanie w∏asnych d∏ugopisów; 14) ograniczenie do minimum obiegu dokumentów papierowych; 15) oddzielenie wejÊçdo budynku dla
poszczególnych grup personelu i pacjentów (Ni˝ankowski MyÊliwiec i Szymaƒski 2020).
Konieczne jest zaopatrzenie pracowników
(lekarzy, piel´gniarek) w odpowiednie Êrodki
ochrony indywidualnej (ÂOI). W wi´kszoÊci
medyczne towarzystwa naukowe zalecajà wyposa˝enie personelu medycznego zgodnie z aktualnymi zaleceniami WHO w mask´ z filtrem (przynajmniej FFP2/N95), fartuch wodoodporny,
r´kawiczki, gogle lub przy∏bic´ i czepek.
W opracowanych przez Agencj´ Oceny
Technologii Medycznych i Taryfikacji polskich
zaleceniach diagnostyczno-terapeutycznych i organizacyjnych w zakresie opieki nad osobami
zaka˝onymi lub nara˝onymi na zaka˝enie SARS-CoV-2 czytamy, ˝e dobór Êrodków ochrony osobistej powinien byç uzale˝niony od drogi szerzenia si´ zaka˝enia i liczby kontaktów.
www.magazynorl.pl
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ANKIETA WST¢PNEJ KWALIFIKACJI
DATA
IMI¢ I MAZWISKO PACJENTA
PESEL
NR TELEFONU DO KONTAKTU
TAK

NIE

1. Czy w okresie ostatnich 14 dni przebywa∏a(∏) Pan(i) poza granicami naszego kraju?
2. Czy w okresie ostatnich 14 dni mia∏a(∏) Pan(i) kontakt z osobà, u której potwierdzono
zaka˝enie koronawirusem?
3. Czy wyst´pujà lub wystàpi∏y w przeciàgu ostatnich 14 dni u Pana(i) objawy?
●

Goràczka powy˝ej 37°C

●

Kaszel

●

Uczucie dusznoÊci

●

Bóle mi´Êni

●

Nag∏e zapalenie spojówek

●

Nag∏a utrata w´chu lub smaku

Wg art. 233 §1 kodeksu karnego osoba, która zeznaje nieprawd´ lub zataja prawd´, podlega karze pozbawienia wolnoÊci od 6 miesi´cy do 8 lat.

Data i czytelny podpis pacjenta

Za∏àcznik 1.
● W Êrodowisku nara˝enia na zaka˝enie
drogà kropelkowà w pojedynczym kontakcie zaleca si´: r´kawiczki, plastikowy fartuch, mask´
chirurgicznà odpornà na przesiàkanie typu IIR
oraz przy∏bic´ lub gogle.
● W Êrodowisku nara˝enia na zaka˝enie
drogà kropelkowà w ciàg∏ym kontakcie zaleca
si´: r´kawiczki (jedna para na jednego pacjenta),
plastikowy fartuch (jeden na jednego pacjenta),
mask´ chirurgicznà odpornà na przesiàkanie typu IIR oraz przy∏bic´ lub gogle noszone przez ca∏y czas pracy.
● W Êrodowisku z aerozolem przy pojedynczym kontakcie zaleca si´: r´kawiczki, wodoodporny fartuch z d∏ugimi r´kawami oraz gogle,
mask´ filtrujàcà FFP3 lub podobnà i przy∏bic´.
● W Êrodowisku z aerozolem przy pracy ciàg∏ej zaleca si´: r´kawiczki (jedna para na jednego
pacjenta), plastikowy fartuch (jeden na jednego pacjenta), pod plastikowym fartuchem wodoodporny
fartuch z d∏ugimi r´kawami oraz gogle, mask´ filtrujàcà FFP3 lub podobnà i przy∏bic´ noszone przez
ca∏y czas pracy (Ni˝ankowski, MyÊliwiec i Szymaƒski 2020).
Europejskie Towarzystwo Rynologiczne (ERS)
zaleca, ˝eby lekarzowi pomaga∏a druga osoba –
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znajdujàca si´ w odpowiedniej odleg∏oÊci od pacjenta (> 1,5 m), wyposa˝ona w mask´ FFP2/N95,
która prowadzi∏aby dokumentacj´ medycznà
i mog∏a w razie potrzeby np. otworzyç plik z badaniem obrazowym czy wypisaç recept´. W takiej sytuacji lekarz prowadzàcy badanie laryngologiczne móg∏by pomi´dzy kolejnymi pacjentami
zmieniaç jedynie zewn´trzne r´kawiczki, chyba
˝e na fartuchu bàdê innych Êrodkach ochrony
wystàpià widoczne zabrudzenia – wtedy konieczna b´dzie wymiana wszystkich Êrodków
ochrony osobistej (Van Gerven i in. 2020). Ogranicza∏oby to zu˝ycie tych Êrodków, co jest szczególnie istotne w sytuacji powszechnego ich niedoboru oraz wysokich cen. W rekomendacjach
ERS wskazuje si´ równie˝ na kluczowe znaczenie w∏aÊciwego zak∏adania oraz zdejmowania
Êrodków ochrony osobistej – wed∏ug doniesieƒ
do kontaminacji pracowników ochrony zdrowia
najcz´Êciej dochodzi podczas nieprawid∏owego
zdejmowania ÂOI. Dobrze, je˝eli jest do tego wyznaczone osobne pomieszczenie. Niezb´dne jest
odpowiednie dostosowanie pomieszczeƒ do nowej sytuacji – wszelkie powierzchnie powinny
byç ∏atwe do zdezynfekowania, przed badaniem
lekarze powinni mieç przygotowane wszystkie

Dla wszystkioch pacjentów:
Sprawdê, czy wyst´pujà inne objawy
neurologiczne.

OkreÊl status COVID-19
na podstawie wywiadu, wymazu
bàdê testów immunologicznych
u wszystkich pacjentów,
je˝eli to mo˝liwe.
Trening w´chowy zalecany jest
u wszystkich pacjentów,
u których utrata w´chu
utrzymuje si´ > 2 tygodnie.

+

MRI mózgu jest zalecane w przypadku anosmii trwajàcej < 6 tygodni
przy dodatkowych objawach neurologicznych, niezale˝nie od statusu
COVID-19.

–
Sprawdê, czy wyst´pujà dolegliwoÊci ze
strony nosa (niedro˝noÊç nosa, wydzielina).
ZALECANE – glikokortykosteroidy
donosowe w aerozolu

+

–

–
Sprawdê,
czy wyst´pujà inne objawy COVID-19.

–

+

OPCJONALNIE
– glikokortykosteroidy w kroplach,
do p∏ukania nosa

Czas trwania dolegliwoÊci
> 4–6 tygodni

+

Glikokortykosteroidy doustne
– OPCJONALNIE, gdy nie ma innych objawów
COVID-19, bàdê po ca∏kowitym ich ustàpieniu.

ZALECANA konsultacja
laryngologiczna
Dalsze decyzje w zale˝noÊci od
wyniku endoskopii

Kwasy omega-3 – OPCJONALNIE, gdy nie ma
innych objawów COVID-19, bàd˝ po ca∏kowitym
ich ustàpieniu.

–

–
Sprawdê status COVID-19.

+
JeÊli czas trwania dolegliwoÊci
nie przekracza 3 miesi´cy, pacjent
mo˝e pozostaç pod opiekà lekarza
POZ. Pacjent mo˝e zostaç skierowany
na konsultacj´ telefonicznà, je˝eli
dolegliwoÊci trwajà powy˝ej 3 miesi´cy.

Skieruj na konsultacj´ laryngologicznà.

W przypadku prawid∏owego obrazu
w endoskopii dodatkowe badania
obrazowe (MRI lub TK) powinny
zostaç ROZWA˚ONE w przypadku
dodatkowych utrzymujàcych si´
dolegliwoÊci.

Je˝eli dolegliwoÊci utrzymujà si´ powy˝ej
3 miesi´cy, powinna byç ROZWA˚ONA
wizyta z pe∏nym badaniem laryngologicznym.

Obrazowanie nie jest konieczne
w przypadku utrzymujàcej si´
izolowanej anosmii u pacjenta
z potwierdzonà infekcjà COVID-19.

Czas trwania anosmii
> 4–6 tygodni

+

MRI mózgu jest ZALECANE, gdy obraz
w endoskopii jest prawid∏owy u pacjenta
z negatywnymi wynikami PCR / badaƒ
serologicznych w kierunku COVID-19.

Ryc. 2. Schemat post´powania w przypadku utraty w´chu zwiàzanej z COVID-19 wg Brytyjskiego Towarzystwa
Laryngologicznego (ENT UK)

W miar´ mo˝liwoÊci powinno si´ zachowywaç
jak najwi´kszà odleg∏oÊç od pacjenta. Pomocne mo˝e okazaç si´ stosowanie kamer bezprzewodowych
(np. Firefly) oraz toru wizyjnego (np. Karl Storz czy
Olympus). Zarówno endoskopy, jaki i Êwiat∏owody
nale˝y dezynfekowaç po ka˝dej wizycie.
W literaturze pojawi∏y si´ doniesienia o rozwiàzaniach zwi´kszajàcych bezpieczeƒstwo zarówno podczas badania endoskopowego, jak i operacji pacjenta o nieznanym statusie COVID-19.
Workman i wspó∏pracownicy opracowali maseczk´ typu VENT (z zastawkà/wentylem), którà
mo˝na zrobiç w gabinecie przy u˝yciu maseczki
chirurgicznej, r´kawiczki lateksowej, no˝yczek
oraz zszywacza (sposób wykonania dost´pny
w publikacji). Autorzy doniesienia wykonali próby

▲

niezb´dne narz´dzia. Pacjent powinien mieç
na sobie przynajmniej maseczk´ chirurgicznà.
Drzwi do pomieszczenia powinny byç zamkni´te
przez ca∏y czas badania. Po zakoƒczeniu badania
nale˝y dok∏adnie zdezynfekowaç pomieszczenie
oraz traktowaç je jako skontaminowane przez co
najmniej 3 godziny. Do przerw, jakie nale˝y
w poradni wprowadziç pomi´dzy przyj´ciami
pacjentów, odnoszà si´ jedynie wytyczne francuskie, które zalecajà 10-minutowe odst´py
(Radulesco i in. 2020).
Je˝eli w trakcie badania konieczne jest znieczulenie pacjenta bàdê obkurczenie b∏on Êluzowych – zaleca si´ stosowanie sàczków nasàczonych lekiem zamiast preparatów w aerozolu
(Van Gerven i in. 2020).
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z wykorzystaniem maseczki VENT na preparacie
g∏owy. Jako znacznika ulegajàcego rozpyleniu u˝yli roztworu fluoresceiny i dokonali symulacji kichni´cia poprzez podanie aerozolu do jamy nosa
(koƒcówka rozpylacza w∏o˝ona do jamy nosa przez
blaszk´ sitowà). Podczas u˝ywania maseczki VENT
nie obserwowali przechodzenia barwnika poza maseczk´, natomiast stwierdzili, ˝e wÊród
procedur operacyjnych najbardziej ryzykowne sà
procedury z u˝yciem wierte∏, gdy˝ powodowa∏y
osiadanie wokó∏ modelu najwi´cej barwnika
(Workman i in. 2020).
PACJENCI WYMAGAJÑCY POMOCY
AMBULATORYJNEJ
Zaburzenia w´chu i smaku zosta∏y przez
ekspertów na ca∏ym Êwiecie jednog∏oÊnie wpisane na list´ objawów zaka˝enia SARS-CoV-2.
Liczne doniesienia wskazujà, ˝e jest to cz´sto
wyst´pujàcy objaw infekcji koronawirusem
(nawet do 85%), mogàcy pojawiaç si´ jako jedyny symptom, dlatego w przypadku tych dolegliwoÊci zaleca si´ samoizolacj´ pacjenta przez
przynajmniej 14 dni, a w razie wystàpienia dodatkowych objawów – pilny kontakt z oÊrodkiem
zajmujàcym si´ diagnostykà i leczeniem COVID-19. Co do proponowanego post´powania terapeutycznego w takich przypadkach istniejà doÊç
du˝e rozbie˝noÊci. W rekomendacjach francuskich
odradza si´ stosowanie glikokortykosteroidów (zarówno miejscowo, jak i systemowo) oraz irygacji
(w zwiàzku z brakiem danych co do skutecznoÊci
oraz bezpieczeƒstwa ich stosowania), natomiast
zaleca si´ jak najszybsze wprowadzenie treningu
w´chowego jako jedynà metod´ leczenia.
W rekomendacjach proponuje si´ suplementacj´ kwasami omega-3, trening w´chowy, a gdy
anosmia jest jedynym objawem – krótkà terapi´
irygacjami z budezonidem oraz jako terapi´ wspomagajàcà: witamin´ A w kroplach, kwas alfa-liponowy, karoweryn´, minocyklin´ oraz preparaty
z mi∏orz´bu japoƒskiego (Castelnuovo i in. 2020,
Radulesco i in. 2020).
Brytyjskie towarzystwo otorynolaryngologiczne proponuje schemat post´powania przedstawiony na rycinie 2.
Brytyjczycy zalecajà stosowanie treningu w´chowego i GKS donosowych, natomiast opcjonalnie biorà pod uwag´ irygacje nosa z GKS oraz kwasy omega-3. Nie zalecajà kwasu alfa-liponowego
ani GKS doustnych (Hopkins i in. 2020).
Kontrowersje wzbudza farmakoterapia proponowana w przypadku przewlek∏ego zapalenia
zatok przynosowych. Odradza si´ stosowanie
GKS doustnych – ze wzgl´du na ryzyko zaostrzenia ARDS w przypadku infekcji koronawirusem.
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Aktualnie brak wiarygodnych danych dotyczàcych bezpieczeƒstwa ich stosowania. Stosowanie antybiotyków jest dozwolone. W przypadku
pacjentów d∏ugotrwale przyjmujàcych preparaty
glikokortykosteroidów donosowych zaleca si´
kontynuacj´ terapii. Je˝eli rozwa˝a si´ w∏àczenie
tych preparatów jako nowej metody leczenia
– mo˝na je braç pod uwag´, je˝eli brak opcji alternatywnej lub gdy inne leki o zbli˝onym dzia∏aniu
nie sà wystarczajàco skuteczne (np. leki antyhistaminowe, leki antycholinergiczne).
Nale˝y zachowaç ostro˝noÊç, jeÊli chodzi
o stosowanie irygacji solà fizjologicznà, poniewa˝ uwa˝a si´, ˝e mogà one zwi´kszaç ryzyko
przeniesienia wirusa z jam nosa do dolnych dróg
oddechowych. Irygacje powinno si´ ograniczyç
tylko do sytuacji, kiedy sà niezb´dne, np. po zabiegu chirurgicznym. Wa˝ne jest równie˝ pouczenie pacjentów o koniecznoÊci zachowania
w∏aÊciwej higieny w trakcie wykonywania czynnoÊci irygacyjnych: m.in. mycie ràk przed i po zabiegu, mycie butelki wodà z myd∏em oraz jej
dezynfekcja co najmniej raz w tygodniu, dezynfekcja powierzchni, nad którymi wykonywana jest
irygacja, oraz zadbanie o to, aby w pomieszczeniu, w którym wykonuje si´ zabieg, przebywa∏a
tylko jedna osoba (Radulesco i in. 2020).
Odradza si´ wszelkiego rodzaju inhalacje, gdy˝
powodujà one wytwarzanie du˝ych iloÊç aerozolu.
W opracowaniach poÊwi´conych post´powaniu w czasie zwi´kszonego ryzyka zachorowaƒ na COVID-19 pojawi∏y si´ tak˝e zalecenia
dotyczàce krwawieƒ z nosa. Schemat zaproponowany przez brytyjskiego towarzystwo laryngologiczne przedstawiono na rycinie 3.
PACJENT WYMAGAJÑCY LECZENIA
OPERACYJNEGO
Najbardziej ryzykowne procedury w czasie
pandemii SARS-CoV-2 to procedury generujàce
aerozol (PGA), takie jak:
a) intubacja i ekstubacja tchawicy,
b) wentylacja workiem samorozpr´˝alnym
(AMBU),
c) odsysanie przy u˝yciu otwartego systemu
do odsysania z rurki intubacyjnej,
d) odsysanie z górnych dróg oddechowych,
e) bronchoskopia i wymagajàce odsysania
procedury laryngologiczne przeprowadzane w rejonie górnych drogach oddechowych,
f) endoskopia,
g) operacje z u˝yciem urzàdzeƒ wysokoobrotowych i generujàcych py∏,
h) niektóre procedury stomatologiczne
(z u˝yciem wierte∏ wysokoobrotowych),

COVID-19 KRWAWIENIA Z NOSA
SOR

●
●
●
●

UCISKANIE SKRZYDE¸EK NOSA, 15 MINUT
KWAS TRANEKSAMOWY
KONTROLA CZYNNIKÓW RYZYKA (BP, LEKI)
JEDNOSTRONNA TAMPONADA – MATERIA¸ BIORESORBOWALNY

NIE UST¢PUJE

USTÑPIENIE

LARYNGOLOG
●
●
●

AZOTAN SREBRA
± ALTERNATYWNE METODY
BEZ TAMPONADY

●
●

wypis
mupirocyna lub neomycyna miejscowo
bez kontroli otorynolaryngologa

NIE UST¢PUJE

Jednostronnie niewch∏anialna tamponada

ustàpienie

nie ust´puje/przyj´cie
●
●
●

OBUSTRONNA TAMPONADA ±
TAMPONADA TYLNA
ISTOTNE OBCIÑ˚ENIA
INTERWENCJA CHIRURGICZNA

●
●

wypis z tamponadà
kontrola otorynolaryngologa
nast´pnego dnia

Ryc. 3. Post´powanie w przypadku krwawienia z nosa wg Brytyjskiego Towarzystwa Laryngologicznego (ENT UK)

operacyjnego, a nast´pnie ich w∏aÊciwe przygotowanie, zanim znajdà si´ na bloku operacyjnym.
Francuskie Towarzystwo Rynologiczne sugeruje
podzia∏ zabiegów na trzy grupy (Radulesco i in. 2020):
A– zabiegi, których nie mo˝na prze∏o˝yç;
B – zabiegi, które mo˝na przesunàç o 4 tygodnie bez istotnego wp∏ywu na przebieg
choroby;
C – zabiegi, które mo˝na przesunàç co najmniej o 6–8 tygodni bez istotnego wp∏ywu
na przebieg choroby.
W fazie rozwoju pandemii zabiegi z grupy B
oraz C powinno si´ przesunàç. Po up∏ywie odpowiedniego czasu (4 tygodnie lub 6–8 tygodni)
powinna nastàpiç ponowna weryfikacja i ewentualne przesuni´cie zabiegu o kolejny okres bàdê
zmiana kategorii zabiegu.
W∏oskie Towarzystwo Chirurgii Podstawy
Czaszki rekomenduje ograniczenie zabiegów
jedynie do pilnych, do których zalicza:
– powa˝ne urazy;
– krwotoki;
– powik∏ania infekcyjne;
– nowotwory z∏oÊliwe;
– zmiany ∏agodne, które gro˝à powa˝nymi
powik∏aniami, np. zmiany uciskajàce
na nerw wzrokowy (Castelnuovo i in. 2020).

▲

i) wentylacja nieinwazyjna,
j) wentylacja oscylacyjna wysokiej cz´stotliwoÊci (HFOV),
k) tlenoterapia przez mask´ z dyszà Venturiego,
l) prowokowanie kaszlu i plwociny,
m) wysokoprzep∏ywowa tlenoterapia donosowa (HFNO),
n) CPAP,
o) resuscytacja krà˝eniowo-oddechowa,
p) pobieranie wymazu z nosogard∏a,
q) nebulizacja, terapia aerozolowa.
WÊród miejsc o zwi´kszonej cz´stoÊci stosowania procedur generujàcych aerozol (PGA)
znajdujà si´: a) oddzia∏y intensywnej terapii, b)
oddzia∏y pooperacyjne, na których prowadzi si´
wentylacj´ mechanicznà, c) szpitalne oddzia∏y
ratunkowe, d) oddzia∏y, na których prowadzi si´
wentylacj´ nieinwazyjnà, e) gabinety stomatologiczne, f) pracownie bronchoskopowe i endoskopowe (Ni˝ankowski, MyÊliwiec i Szymaƒski 2020).
W odniesieniu do pacjentów wymagajàcych
interwencji chirurgicznej poszczególne towarzystwa medyczne wskazujà na koniecznoÊç opracowania w ka˝dej jednostce medycznej protoko∏u
post´powania, wed∏ug którego nast´powa∏oby
ustalanie, którzy pacjenci wymagajà pilnego leczenia
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Kiedy tylko mo˝liwe jest leczenie systemowe
bàdê radioterapia, powinny byç one preferowane.
Rekomenduje si´ tak˝e dost´py chirurgiczne inne
ni˝ przez nosowe, je˝eli jest to mo˝liwe.
W polskich wytycznych odnoszàcych si´
do rynologii w pierwszej fazie pandemii zakres
przypadków, w których mo˝na wdro˝yç procedury chirurgiczne, jest jasno okreÊlony. Sà to:
– powik∏ania PZZP;
– chirurgia endoskopowa w przypadku jednostronnych zmian z silnym podejrzeniem
o proces rozrostowy;
– zaopatrzenie p∏ynotoku;
– wszystkie stany nag∏e: krwawienia, usuwanie cia∏ obcych, zaopatrzenie urazów
(Wierzbicka i in. 2020).
Pacjenta zakwalifikowanego do pilnego zabiegu operacyjnego powinno si´ odpowiednio
przebadaç w kierunku infekcji COVID-19. Cz´Êç
wytycznych zaleca kontakt telefoniczny z pacjentem na 48 godzin przed planowanym przyj´ciem
do szpitala w celu przeprowadzenia wywiadu
w kierunku COVID-19 i upewnienia si´, ˝e u pacjenta nie wyst´pujà podejrzane objawy.
Pacjent musi przybyç na oddzia∏ laryngologiczny odpowiednio wczeÊnie w celu przeprowadzenia diagnostyki. W tej kwestii pomi´dzy zaleceniami opublikowanymi w poszczególnych krajach
istniejà pewne rozbie˝noÊci. Rekomendacje francuskie zak∏adajà, ˝e pacjent powinien pojawiç si´
na oddziale na 24–48 godzin przed planowanym
zabiegiem (Radulesco i in. 2020). Przy przyj´ciu
na oddzia∏ nale˝y pobraç od niego wymaz z nosogard∏a (RT-PCR) oraz wykonaç niskodawkowà
tomografi´ komputerowà klatki piersiowej (ze
wzgl´du na wysoki odsetek wyników fa∏szywie
ujemnych). Co do tomografii komputerowej zalecenia w piÊmiennictwie sà podzielone, o czym
wspomniano wczeÊniej. W rekomendacjach w∏oskich z kolei mówi si´ o koniecznoÊci pobrania
przynajmniej dwóch wymazów, w odst´pie co najmniej 2–4 dni (ostatni wymaz najpóêniej 48 godzin przed zabiegiem) (Castelnuovo i in. 2020).
Bioràc pod uwag´, ˝e czas oczekiwania na wynik
badania wynosi cz´sto nawet 24 godziny, oznacza
to, ˝e pacjent powinien znaleêç si´ na oddziale
najpóêniej 3 doby przed zabiegiem. OczywiÊcie
je˝eli diagnostyka nie jest dost´pna bàdê nie ma
czasu na jej wykonanie (sytuacje na ostrym dy˝urze), nale˝y traktowaç pacjenta jako zaka˝onego
i zastosowaç najwy˝sze Êrodki ochrony osobistej.
Polskie Towarzystwo Otorynolaryngologów
–Chirurgów G∏owy i Szyi zaleca pomiar temperatury cia∏a przy wejÊciu do szpitala oraz wype∏nienie ankiety w miejscu segregacji pacjentów.
Nast´pnie przy przyj´ciu do szpitala pacjentowi
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nale˝y wykonaç morfologi´ z rozmazem oraz niskodawkowà tomografi´ komputerowà klatki piersiowej. Kiedy wyniki tych badaƒ sà prawid∏owe,
pacjenta mo˝na przyjàç na oddzia∏ bez wykonania
wymazu. Je˝eli wynik któregokolwiek z tych badaƒ jest nieprawid∏owy, pacjenta powinno si´
skierowaç na oddzia∏ obserwacyjny oraz powinno
mu si´ pobraç wymaz z nosogard∏a do badania
w kierunku COVID-19 (Wierzbicka i in. 2020).
Niektóre procedury zabiegowe wskazuje
si´ jako szczególnie niebezpieczne, co jest zwiàzane z wytwarzaniem du˝ej iloÊci aerozolu przez
narz´dzia wykorzystywane podczas operacji.
Szczególnà uwag´ zwraca si´ na korzystanie
z ró˝nego rodzaju wierte∏ – w miar´ mo˝liwoÊci
powinno si´ wybieraç narz´dzia o mniejszym
ryzyku wytwarzania aerozolu, takie jak: osteotomy, odgryzacze kostne (typu Kerrison). JeÊli
mo˝na uniknàç u˝ywania wierte∏, stosujàc dost´py zewnàtrznosowe, to powinno si´ z nich
zrezygnowaç. Je˝eli na którymkolwiek etapie
operacji b´dzie konieczne zastosowanie wiert∏a,
nale˝y si´ zdecydowaç na dost´p wewnàtrznosowy.
W rekomendacjach w∏oskich znajdujemy
zalecenie, aby przed zabiegiem przygotowaç
„pole operacyjne”, stosujàc irygacj´ jam nosa
oraz p∏ukanie jamy ustnej i gard∏a roztworem
powidonu–jodyny (PVP-I) w celu redukcji iloÊci
czàsteczek wirusa (Castelnuovo i in. 2020).
W trakcie zabiegu zaleca si´ stosowanie
Êrodków ochrony osobistej podobne jak w opiece
ambulatoryjnej. W przypadku osób o potwierdzonym braku nosicielstwa wirusa SARS-COV-2
cz´Êç towarzystw naukowych dopuszcza stosowanie maseczek chirurgicznych zamiast tych
z filtrem (Van Gerven i in. 2020). W przypadku
osób z potwierdzonà infekcjà COVID-19 zaleca
si´ prze∏o˝enie zabiegu do czasu uzyskania
ujemnych wyników wymazów. JeÊli interwencji
chirurgicznej nie mo˝na odsunàç w czasie, nale˝y stosowaç najwy˝sze Êrodki ochrony, takie jak
PAPR (ang. powered air-purifying respirator),
np. system Versaflo 3M, oraz pe∏ne kombinezony.
W Wielkiej Brytanii opisano sposób wykorzystania przezroczystego ob∏o˝enia do mikroskopu
podczas operacji endoskopowej zatok przynosowych do utworzenia swego rodzaju namiotu,
w którym znajdujà si´ r´ce chirurga i endoskop
z torem wizyjnym, tworzàcego dodatkowà zamkni´tà przestrzeƒ pomi´dzy zaintubowanym
pacjentem a Êrodowiskiem sali operacyjnej.
Przed powrotem do wykonywania planowanych operacji, powinniÊmy si´ zastanowiç
nad kilkoma problemami:
– kiedy rozpoczàç ich wykonywanie?
– od jakich zabiegów rozpoczàç?

KIEDY?

BLOK OPERACYJNY

●

jak najmniejsza liczba personelu

●

●

tylko sprz´t potrzebny
w czasie zabiegu

gdy epidemia zaczyna wygasaç
Wspó∏czynnik Reprodukcji Wirusa < 1

●

rosnàce kolejki – natychmiast

KTÓRE ZABIEGI PIERWSZE?
PERSONEL

PLANOWANA
OPERACJA

●

TESTY przed pracà lub co 7 dni

●

ograniczone zespo∏y

LARYNGOLOGICZNA

●

zabiegi, których od∏o˝enie
mo˝e generowaç powik∏ania

●

wszystkie zabiegi planowe

FESS
w PZZP
z polipami
– ogólne
– miejscowe

PRZYGOTOWANIE
PACJENTA
ZNIECZULENIE
TESTY w dniu zabiegu!!!!
●

w laryngologii tylko ogólne
– dotchawicze

●

odr´bne zasady post´powania
przy znieczuleniu dotchawiczym

●

zabiegi w znieczuleniu miejscowym
w chwili obecnej przeciwwskazane

osoby zaka˝one wirusem SARS-CoV-2 z
ujemnymi wynikami badaƒ, mogàce stanowiç
zagro˝enie dla innych pacjentów
oraz personelu szpitala
wywiad epidemiologiczny oraz ocena
najcz´Êciej wspó∏wyst´pujàcych objawów
(w tym mierzenie temperatury)

Przed ka˝dym zabiegiem operacyjnym nale˝y przedyskutowaç
z pacjentem mo˝liwoÊç zaka˝enia SARS-CoV-2 i jego konsekwencje.
Nale˝y umieÊciç takà informacj´ w formularzu Êwiadomej zgody.

TK niskoemisyjne?

Ryc. 4. Przygotowanie do powrotu planowych operacji laryngologicznych

bezpieczeƒstwa epidemiologicznego nie mo˝na przyjmowaç na oddzia∏ zbyt wielu pacjentów.
Kluczowe wydaje si´ przygotowanie pacjenta do przyjÊcia do szpitala z oczywistego wzgl´du na ryzyko, które stwarza zaka˝ony pacjent
na oddziale zarówno wobec personelu medycznego, jak i innych pacjentów. Konieczne jest
zatem testowanie pacjenta na dzieƒ przed przyj´ciem do szpitala lub w dniu przyj´cia, w wydzielonej cz´Êci szpitala. Stanowisko Konsultantów
Krajowych w dziedzinie Mikrobiologii Lekarskiej,
Chorób Zakaênych, Diagnostyki Laboratoryjnej
oraz Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaênych jednoznacznie wskazuje,
˝e badania molekularne wykrywajàce materia∏ genetyczny wirusa stanowià podstawowà technik´
s∏uêàcà do potwierdzenia zakarzenia. Z kolei testy
serologiczne powinny byç stosowane do prowadzenia badaƒ epidemiologicznych, badaƒ popu-

▲

jak przygotowywaç pacjentów?
jak ma wyglàdaç praca na bloku operacyjnym?
– jak najlepiej przygotowaç personel?
– jak w obecnej sytuacji wspó∏pracowaç
z anestezjologiem (ryc. 4).
Ze wzgl´du na to, i˝ epidemia wydaje si´
wygasaç (wspó∏czynnik reprodukcji wirusa zbli˝a si´ do 1), w wielu miejscach w Polsce szpitale
rozpoczynajà przyj´cia do zabiegów planowych.
W tej sytuacji musimy sobie postawiç pytanie,
które z prze∏o˝onych wczeÊniej zabiegów nale˝y
wykonaç w pierwszej kolejnoÊci. Wydaje si´, i˝
powinny to byç te zabiegi, których od∏o˝enie
mog∏oby generowaç póêniejsze powik∏ania,
na przyk∏ad operacje endoskopowe u chorych
z przewlek∏ym zapaleniem zatok z polipami. Pozosta∏e zabiegi tak˝e mo˝na zaplanowaç, jednak
ze wzgl´du na koniecznoÊç zachowania zasad
–
–
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lacyjnych oraz badania ozdrowiwƒców w celu uzyskania osocza do celów terapeutycznych. Wa˝ny
jest wywiad epidemiologiczny oraz ocena najcz´Êciej wyst´pujàcych objawów (w tym pomiar temperatury cia∏a). W niektórych opracowaniach
podnosi si´ znaczenie niskoemisyjnej KT klatki
piersiowej, o czym by∏a mowa wczeÊniej. Wysokà
wartoÊç diagnostycznà ma równie˝ 3-kwadrantowe USG p∏uc, aczkolwiek rozpowszechnienie tej
techniki w Polsce jest nadal niewielkie. Przed ka˝dym zabiegiem operacyjnym nale˝y przedyskutowaç z pacjentem mo˝liwoÊç zaka˝enia SARS-CoV-2 i jego konsekwencje. Informacj´ o tym nale˝y
umieÊciç w formularzu Êwiadomej zgody na zabieg.
Niektóre rozwiàzania stosowane w salach
operacyjnych w czasie pandemii COVID-19 powinny byç zaimplementowane na sta∏e do naszej
pracy. Konieczne jest pozostawianie w salach
operacyjnych jedynie niezb´dnego sprz´tu do przeprowadzenia operacji, wyprowadzenie sprz´tu
nieu˝ywanego lub ochrona przed ska˝eniem
sprz´tu, którego nie mo˝na wynieÊç z sali (np.
folii ochronnej, ∏atwo zmywalnych pokrowców).
W trakcie procedur anestezjologicznych du˝ego
ryzyka na sali operacyjnej powinien znajdowaç

si´ tylko anestezjolog i piel´gniarka anestezjologiczna. Pozosta∏a cz´Êç personelu powinna wejÊç
dopiero po znieczuleniu pacjenta. W czasie zabiegu operacyjnego na sali operacyjnej powinien
przebywaç jedynie personel bezpoÊrednio zaanga˝owany w operacj´ i nikt nie powinien opuszczaç sali w trakcie zabiegu.
Personel powinien byç regularnie testowany
poczàwszy od pierwszego dnia pracy na bloku
operacyjnym. Kolejne testy nale˝y przeprowadzaç co 7 dni. Rekomenduje si´ prac´ w zespo∏ach, aby w razie pojawienia si´ zaka˝enia, nie
wy∏àczaç z pracy ca∏ego oddzia∏u.
Praca rynologa w obliczu zaka˝enia SARS-CoV-2 stanowi niema∏e wyzwanie, a zachowanie nale˝ytych Êrodków ostro˝noÊci powinno byç
podstawowym wymogiem le˝àcym u podstaw
naszej dzia∏alnoÊci. OdejÊcie od badaƒ z „okiem
przy endoskopie” jest wymogiem chwili w sytuacji badania pacjentów z nieokreÊlonym statusem COVID-19.
Niniejsze opracowanie zawiera przeglàd
zaleceƒ odnoszàcych si´ do pracy rynologa i stosowanych w ró˝nych krajach zarówno w poradniach, jak i na oddzia∏ach laryngologicznych. ●

PIÂMIENNICTWO
– Bernheim A., Mei X., Huang M., Yang Y., Fayad Z.A., Zhang N., Diao
K., Lin B., Zhu X., Li K., Li S., Shan, H., Jacobi A., Chung M. (2020)
Chest CT Findings in Coronavirus Disease-19 (COVID-19): Relationship to Duration of Infection. Radiology 295(3), 200463.
– Castelnuovo P. i in. (2020) Skull base surgery during the Covid-19
pandemic: The Italian skull base society recommendations. Int.
Forum Allergy. Rhinol, doi: 10.1002/alr.22556.
– Global Surveillance for human infection with coronavirus
disease (COVID-19). (2020) from https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov).
– Hopkins C.D., Alanin E., Stew M., Philpott B., Gane C., Harries S.,
Carrie P., Whitcroft S., K. Hathorn, I. Qureishi, A. Bhalla,R. Anari,
S. Kumar, B.N. Ramakrishnan, Y. Sama, A. (2020) Management
of New Onset Anosmia in the COVID Pandemic: BRS Consensus
Guidelines.
– Kanne J.P., Little B.P., Chung J.H., Elicker B.M., Ketai L.H. (2020)
Essentials for Radiologists on COVID-19: An Update-Radiology
Scientific Expert Panel. Radiology, 200527.
– Ni˝ankowski R., MyÊliwiec M., Szymaƒski P. (2020) Zalecenia
w COVID-19. Polskie zalecenia diagnostyczno-terapeutyczne
oraz organizacyjne w zakresie opieki nad osobami zaka˝onymi
lub nara˝onymi na zaka˝enie SARS-CoV-2. A. O. T. M. i Taryfikacji.
– Pyrc K. (2015) Ludzkie koronawirusy. Post´py Nauk Medycznych
28(4B), 48-53.
– Radulesco T., Verillaud B., Bequignon E., Papon J.F., Jankowski R.,
Le Taillandier De Gabory L., Dessi P., Coste A., Serrano E., Vergez
S., Simon F., Couloigner V., Rumeau C., Michel J. French Association of Rhinology, French Society of Otorhinolaryngology, Head and
Neck Surgery (2020) COVID-19 and rhinology, from the consultation room to the operating theatre. Eur. Ann. Otorhinolaryngol.
Head Neck Dis. doi:10.1016/j.anorl.2020.04.013

52

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

– Sethuraman N., Jeremiah S.S., Ryo A. (2020) Interpreting
Diagnostic Tests for SARS-CoV-2. JAMA doi:10.1001/jama2020.8259
– Setzen M., Svider P.F., Pollock K. (2020) COVID-19 and rhinology:
A look at the future. Am. J. Otolaryngol, 102491.
– Van Gerven L., Hellings P.W., Cox T., Fokkens W.J., Hopkins C.,
Hox V., Jorissen M., Schuermans A., Sinonquel P., Speleman K.,
Vander Poorten V., Van Gool K., Van Zele T., Alobid I. (2020)
Personal protection and delivery of rhinologic and endoscopic
skull base procedures during the COVID-19 outbreak: ERS
endorsed advises. Rhinology 58(3), 289-294.
– WHO (2020) Global Surveillance for human infection with
coronavirus disease (COVID-19). from https://www.who.int/publications-detail/global-surveillance-for-human-infection-with-novel-coronavirus-(2019-ncov).
– Wierzbicka M., Niemczyk K., Jaworowska E., Burduk P.,
Skladzieƒ J., Szyfter W., Markowski J. (2020) „Recommendations
of the Main Board of the Polish Society of Otorhinolaryngologists,
Head and Neck Surgeons for providing services during the COVID-19
pandemic for outpatient and hospital practices. Otolaryngol.
Pol. 74(3), 1-5.
– Workman A.D., Welling D.B., Carter B.S., Curry W.T., Holbrook
E.H., Gray S.T,, Scangas G.A., Bleier B.S. (2020) Endonasal
instrumentation and aerosolization risk in the era of COVID-19:
simulation, literature review, and proposed mitigation strategies.
Int. Forum Allergy Rhinol.

U KOGO PODEJRZEWAå
I JAK PRAWID¸OWO ZDIAGNOZOWAå
ZABURZENIA ODDYCHANIA
PODCZAS SNU?
dr med. Maciej Ta˝birek
WHO CAN BE SUSPECTED OF SLEEP-RELATED
BREATHINGDISORDERS AND HOW TO PROPERLY
DIAGNOSE THEM?
Sleep-related breathing disorders are an acceptable
cause of both quality of life worsening and life
expectancy shortening. Only if recognised they
can be effectively treated. There is an ongoing
discussion about the optimal selection of diagnostic
methods in individual clinical situations. Developed
patterns should be consistent with the current
state of knowledge and take into account local
opportunities in this field.

(Mag. ORL, 2020, 74, XIX, 53–60)
Key words:
sleep disordered breathing, diagnosis,
polysomnography, home sleep testing
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Sen jest podstawowà biologicznà potrzebà
organizmu. Jest niezb´dny do prawid∏owego
funkcjonowania w czasie dnia. Nie ma drugiej
pojedynczej czynnoÊci, na którà przypad∏oby tak
wiele czasu. Cz∏owiek przesypia oko∏o 1/3 ˝ycia.
Sen i towarzyszàce mu zaburzenia oddychania to
obszar zainteresowania lekarzy ró˝nych specjalnoÊci (psychiatrów, pulmonologów, laryngologów, neurologów i kardiologów). W Polsce specjalistów zajmujàcych si´ tà ga∏´zià medycyny
zrzesza Polskie Towarzystwo Badaƒ nad Snem
(www.medycynasnu.pl).
Klasyfikacja tych zaburzeƒ odgrywa istotnà
rol´ w mi´dzyspecjalistycznej komunikacji.
Amerykaƒska Akademia Medycyny Snu wyda∏a
w 2014 roku trzecià aktualizacje International
Classification of Sleep Disorders, która wyró˝nia
wÊród nich bezdech obturacyjny i centralny oraz
hipowentylacj´ i hipoksemi´ wyst´pujàce podczas snu. Dodatkowo wyodr´bniono objawy
dêwi´kowe, które mogà wyst´powaç samodzielnie, jak chrapanie i katatrenia (tab. I).
Najcz´stszà postacià jest obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS), który podzielono dodatkowo na kategorie doros∏ych i dzieci. Mimo ˝e
dla obu kategorii istotà jest obecnoÊç zaburzeƒ
dro˝noÊci dróg oddechowych przy zachowanym
wysi∏ku oddechowym to istniejàce odmiennoÊci
w etiopatogenezie, objawach i wynikajàce z nich
ró˝nice w metodach diagnostyki i leczenia sta∏y
si´ podstawà podzia∏u.
Centralny bezdech podczas snu (CBS) charakteryzuje si´ ograniczeniem przep∏ywu powietrza
przez górne drogi oddechowe przy nieobecnoÊci
wysi∏ku oddechowego. Ma wiele postaci. Wyodr´bniono: centralny bezdech we Ênie z oddychaniem typu Cheyne-Stokesa, bez oddychania typu
Cheyne-Stokesa, zwiàzany z oddychaniem periodycznym na du˝ej wysokoÊci, b´dàcy wynikiem
leczenia (dzia∏ania leków oraz terapii dodatnim
ciÊnieniem w drogach oddechowych), a przy braku
znanej etiologii pierwotny. Klasyfikacja wyró˝nia
www.magazynorl.pl
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Tabela I. Podzia∏ kliniczny zaburzeƒ oddychania podczas snu (ZOPS).
Obturacyjny bezdech podczas snu:
obturacyjny bezdech podczas snu doros∏ych,
obturacyjny bezdech podczas snu dzieci.
Centralny bezdech podczas snu:
centralny bezdech podczas snu z oddychaniem okresowym Cheyne’a-Stokesa.,
centralny bezdech podczas snu zwiàzany z innymi chorobami,
(bez oddychania okresowego Cheyne’a-Stokesa),
centralny bezdech podczas snu z oddychaniem okresowym na du˝ej wysokoÊci,
centralny bezdech podczas snu spowodowany przez leki lub inne substancje.
Pierwotny centralny bezdech podczas snu
Pierwotny centralny bezdech podczas snu niemowlàt
Zespo∏y hipowentylacji podczas snu:
hipowentylacja u oty∏ych,
hipowentylacja zwiàzana z innymi chorobam,
hipowentylacja spowodowana przez leki lub inne substancje,
zespó∏ wrodzonej hipowentylacji p´cherzykowej,
hipowentylacja spowodowana dysfunkcjà podwzgórza u m∏odych osób oty∏ych (zespó∏ ROHHAD),
zespó∏ nocnej hipoksemii.
Pojedyncze objawy dêwi´kowe podczas snu/warianty normy:
katatrenia,
chrapanie.

tak˝e typowe dla okresu niemowl´cego zaburzenia w regulacji oddychania, jak: pierwotny
centralny bezdech we Ênie w okresie niemowl´cym, zwiàzany z wczeÊniactwem. W codziennej
praktyce lekarskiej najcz´Êciej spotykamy CBS
z obecnoÊcià oddychania typu Cheyne-Stokes
u osób ze wspó∏wyst´pujàcymi schorzeniami
sercowo-naczyniowymi i neurologicznymi.
Hipowentylacja podczas snu charakteryzuje
si´ retencjà dwutlenku w´gla (PaCO2 > 45 mm Hg)
z towarzyszàcà hipoksemià lub bez niej. Najcz´Êciej jest nast´pstwem oty∏oÊci, choç mogà si´
do niej przyczyniaç inne schorzenia (np. kifoskoliza, POChP, astma z nieodwracalnà obturacjà).
Inne postacie stanowià konsekwencje ubocznego
dzia∏ania niektórych leków lub majà wrodzonà
lub nieznanà przyczyn´. Hipoksemia podczas
snu przejawia si´ okresami co najmniej pi´ciominutowego obni˝enia saturacji hemoglobiny
(SaO2 < 88% u doros∏ych i 90% u dzieci), którym nie towarzyszy hipowentylacja.
Dla izolowanych objawów, jak chrapanie i katatrenia, zosta∏a wyodr´bniona osobna grupa.
Chrapanie to dêwi´k generowany przez drgajàce
cz´Êci mi´kkie gard∏a. Nazywane jest nawykowym lub pierwotnym, je˝eli nie towarzyszà mu
inne zdarzenia oddechowe w trakcie snu. Jest
rozpoznaniem z wykluczenia. Cz´stoÊç u dzieci
wynosi od 10 do 12%. Oko∏o 24% doros∏ych
kobiet i 40% doros∏ych m´˝czyzn chrapie. Jego
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cz´stoÊç wzrasta z wiekiem u obu p∏ci. Dost´pne
dane nie rozstrzygajà w sposób jednoznaczny,
czy stanowi wariant normy, czy te˝ wymaga leczenia. Wykazano ˝e, u cz´Êci dotkni´tych nim dzieci
mo˝e wiàzaç si´ z obni˝onà zdolnoÊcià koncentracji, przyczyniajàc si´ do gorszych wyników w nauce. Mo˝e te˝ byç przyczynà zwi´kszonej cz´stoÊci
wyst´powania chorób uk∏adu krà˝enia u doros∏ych. Chrapanie u kobiet w okresie cià˝y wskazywane jest jako czynnik wp∏ywajàcy na zwi´kszone
ryzyko nadciÊnienia cià˝owego i stanu przedrzucawkowego.
Katatrenia to monotonna wokaliza w postaci
d∏ugich j´ków wydechowych z towarzyszàcym
zwolnieniem oddechu. W∏aÊnie zmiana toru oddechowego jest powodem zakwalifikowania tego
stanu do zaburzeƒ oddychania podczas snu.
Stanowi rzadki problem, cz´Êciej wyst´pujàcy
u m´˝czyzn, najcz´Êciej w czasie snu REM.
Osoba nià dotkni´ta zwykle nie jest Êwiadoma
problemu, choç mo˝e ona powodowaç ból gard∏a
i porannà chrypk´. Cz´sto bywa êród∏em dyskomfortu dla domowników, b´dàc przyczynà
wybudzeƒ w nocy. D∏ugoterminowe konsekwencje katatrenii nie sà znane.
U niektórych pacjentów dominujàcy typ zaburzeƒ mo˝e si´ zmieniaç. Dotyczy to m.in. osób
ze wspó∏wyst´powaniem bezdechu obturacyjnego i centralnego czy bezdechu obturacyjnego
i hipowentylacji. Taka zmiennoÊç nierzadko

wykonywanej pracy, przyjmowanych leków oraz
pytania o objawy typowe dla ZOPS (Pataka 2014).
Dzienniczki snu, skale kliniczne (bezsennoÊci
lub nadmiernej sennoÊci) czy kwestionariusz
zdrowia pacjenta (PHQ-2) u∏atwiajà diagnostyk´
ró˝nicowà zaburzeƒ snu.
Najcz´stszymi nocnymi objawami dla ZOPS
sà: chrapnie, niespokojny sen, poty nocne, ko∏atania serca, nykturia oraz wybudzenia z uczuciem duszenia. Chorzy nierzadko wskazujà,
˝e sen nie przynosi im wypoczynku. Niektórzy
z nich zwracajà uwag´ na trudnoÊci z zaÊni´ciem
po wybudzeniu lub bezsennoÊç wynikajàcà z l´ku
przed uczuciem duszenia. Powtarzajàce si´ wielokrotnie w ciàgu nocy, obserwowane przez
najbli˝szych okresy wstrzymywania oddechu
wskazywane sà jako istotny predyktor kliniczny
dla obecnoÊci zaburzeƒ oddychania.
Objawy dzienne sà powodowane z∏à jakoÊcià
snu w nast´pstwie zniszczenia jego architektury
wynikajàcej z wielokrotnych przebudzeƒ (niedostatek snu wolnofalowego) i hipoksemi/hiperkapni
w wyniku powtarzajàcych si´ zaburzeƒ oddychania. ObecnoÊç sennoÊci dziennej, trudnoÊci
koncentracji uwagi, zaburzeƒ pami´ci mo˝e
mieç bezpoÊredni wp∏yw na mniejszà wydolnoÊç
zawodowà, zwi´kszonà wypadkowoÊç komunikacyjnà u osób kierujàcych pojazdami. Chorzy
ci sà dra˝liwi, ∏atwo wchodzà w konflikt z otoczeniem. Zdarza si´ zanik libido. W ocenie sennoÊci dziennej mo˝na pos∏ugiwaç si´ odpowiednimi kwestionariuszami (Ta˝birek i Pierzcha∏a
2019). Takim jest np. opracowana w 1991 r.
przez Johnsa skala sennoÊci Epworth. Powszechnie stosowane wst´pne badania ankietowe, jak
kwestionariusz Berliƒski, STOP-BANG, zawierajà
tak˝e elementy oceny sennoÊci dziennej. W szczególnych przypadkach mo˝na wykonaç test wielokrotnej latencji snu (MSLT) lub test pomiaru
wielokrotnego utrzymania uwagi (MWT), które
obiektywizujà nasilenie sennoÊci. Jej ujawnianie
jest wzgl´dnie czu∏ym, ale nieswoistym wskaênikiem zaburzeƒ oddychania podczas snu. Wymaga
diagnostyki ró˝nicowej z uwzgl´dnieniem mi´dzy
innymi zaburzeƒ psychicznych czy niewystarczajàcej iloÊci snu.
Badanie fizykalne powinno obejmowaç nie
tylko ocen´ internistycznà, ale i podstawowà ocen´ laryngologicznà. Badanie ma przede wszystkim
na celu ujawnienie czynników ryzyka. Oty∏oÊç
powszechnie wst´puje u chorych z OBPS, ZHO.
Obwód szyi > 48 cm zwi´ksza 20-krotnie ryzyko
wystàpienia zaburzeƒ oddychania podczas snu
(P∏ywaczewski i in. 2013). ObecnoÊç w badaniu
przedmiotowym cech niewydolnoÊci krà˝enia
wskazuje na zwi´kszone ryzyko wyst´powania

▲

wymaga modyfikacji leczenia (np. zamiast dotychczasowej terapii CPAP zastosowanie BPAP).
Zaburzenia oddychania podczas snu (ZOPS)
wykazujà znaczne zró˝nicowanie. OdmiennoÊci
wp∏ywajà na ró˝nice w zakresie diagnostyki ka˝dego z nich. Zidentyfikowanie postaci jest konieczne dla skutecznego leczenia. Rozpoznanie
ZOPS opiera si´ na kilkustopniowym post´powaniu diagnostycznym.
Podstawowym narz´dziem diagnostycznym
jest wywiad. Obejmuje on zarówno ocen´ obecnoÊci oraz nasilenia objawów nocnych i dziennych,
jak i identyfikacj´ innych chorób (i zastosowanego
leczenia), których wyst´powanie stanowi czynnik
ryzyka zaburzeƒ oddychania. Istotne jest uzyskanie informacji od domowników, gdy˝ ze wzgl´du
na specyfik´ snu (wy∏àczenie ÊwiadomoÊci) sam
pacjent nie mo˝e przekazaç nam wszystkiego.
Obserwacje dotyczàce objawów, okolicznoÊci ich
pojawienia si´, czynników prowadzàcych do zaostrzenia lub poprawy przekazane przez bliskich
nierzadko majà kluczowe znaczenie.
ObecnoÊç chorób uk∏adu krà˝enia, cukrzycy,
endokrynopatii, niewydolnoÊç nerek czy depresji
wskazywane jest jako czynniki ryzyka ZOPS.
Ryzyko jest najsilniej wyra˝one u osób ze wspó∏istniejàcà oty∏oÊcià. Lekooporne nadciÊnienie
t´tnicze, cukrzyca niepoddajàca si´ kontroli,
napadowe migotanie przedsionków (lub inne zaburzenia przewodzenia i rytmu serca) mogà byç
powodowane przez powtarzajàce si´ zaburzenia
oddychania podczas snu. Si∏a zwiàzku jest szczególnie mocna u osób z nadciÊnieniem t´tniczym
lekoopornym. A˝ u 83% z nich potwierdzono
zaburzenia oddychania podczas snu (Logan i in.
2001). W grupie pacjentów z cukrzycà typu 2 mogà dotyczyç nawet 58% badanych, a przy wspó∏wyst´powaniu oty∏oÊci nawet 86% (Punjabi i in.
2004, Foster i in. 2009). ObecnoÊç neuropatii
cukrzycowej zwi´ksza ich ryzyko (Kryger, Roth
i Dement 2016). W schy∏kowej niewydolnoÊci
nerek mogà dotyczyç nawet 50% (Markou i in.
2006, Lyons i in. 2015) Niektóre endokrynopatie
(niedoczynnoÊç tarczycy, akromegalia) sprzyjajà
obecnoÊci ZOPS. Silny zwiàzek ZOPS i depresji
mo˝e wynikaç z fragmentacji snu przez zdarzenia oddechowe. Stosowana w leczeniu schorzeƒ
wspó∏istniejàcych farmakoterapii mo˝e zarówno
poprzez mechanizmy bezpoÊrednie (przyczyniajàc
si´ do zwiotczenia mi´Êni, w tym mi´Êni gard∏a,
wp∏yw na oÊrodek oddechowych) jak poÊrednie
(wzrost masy cia∏a) przyczyniaç si´ do cz´stszego
wst´powania zaburzeƒ oddychania.
Dla u∏atwienia oceny klinicznej, mo˝na pos∏ugiwaç si´ kwestionariuszami zawierajàcymi
pytania, które dotyczà: danych demograficznych,
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zaburzeƒ oddychania typu centralnego. Nieprawid∏owoÊci w obr´bie klatki piersiowej, takie jak
kifoskolioza, mogà przyczyniaç si´ do hipowentylacji. Podstawowa ocena laryngologiczna pozwala na wykrycie obecnoÊci nieprawid∏owoÊci
budowy twarzoczaszki, gard∏a i nosa sprzyjajàce
obecnoÊci OBPS.
Wywiad i badanie przedmiotowe uzupe∏nione
o badania kwestionariuszowe choç przydatne
w codziennej praktyce nie mogà stanowiç podstawy do rozpoznania ˝adnej z kategorii ZOPS
bez testu diagnostycznego w nocy (w laboratorium snu lub w warunkach domowych). Jednak
wykonana na ich podstawie ocena pozwala
na wyodr´bnienie subpopulacji o wysokim ryzyku
ZOPS i okreÊleniu zakresu diagnostyki ró˝nicowej,
co pozwala na dobór najbardziej efektywnych
testów diagnostycznych.
Dla ustalenia rozpoznania konieczna jest
ocena iloÊciowa (liczba zdarzeƒ) oraz jakoÊciowa
(rodzaj zdarzeƒ oddechowych) zaburzeƒ oddychania podczas snu przy zastosowaniu jednego
z urzàdzeƒ zaakceptowanych do tego celu. Zale˝nie od stopnia z∏o˝onoÊci w ró˝nym zakresie
pozwalajà one na identyfikacj´ zaburzeƒ i odniesienie ich do faz snu oraz powiàzaç czasowo z saturacjà krwi, cz´stoÊcià t´tna, czynnoÊcià mi´Êni
oddechowych lub pozycji cia∏a. Wed∏ug AASM
badania polisomnograficzne klasyfikowane sà jako
typ I, II, III, IV (tab. II). Ewolucja technik pomiarowych powoduje, ˝e nie wszystkie konstruowane urzàdzenia poddajà si´ ∏atwo tej klasyfikacji
(np. technologia, ang. peripheral arterial tone
– PAT). Nowe systemy klasyfikacji, do których
nale˝y SCOPER, b´dàce alternatywà dla tego
podzia∏u, obejmujà bardziej szczegó∏owà ocenà
analiz´ rejestrowanych parametrów i pozwalajà

na skuteczniejszà klasyfikacj´ powstajàcych technologii. Wobec ich z∏o˝onoÊci dla codziennej praktyki AASM nadal wskazuje si´ jako zasadne korzystanie z dotychczasowego podzia∏u urzàdzeƒ (The
International Classification of Sleep Didorders –
Third Edition, ICSD-3).
Polisomnografia jest badaniem dostarczajàcym najwi´cej danych. Uznawana jest za z∏oty
standard diagnostyczny. Wykonywana w pracowni polisomnografii kwalifikowana jest jako
badanie typu I (ryc. 1). Dostarcza informacje
w zakresie iloÊciowej i jakoÊciowej analizy zdarzeƒ oddechowych, a tak˝e analiz´ snu (hipnogram). Pozwala na odniesienie poszczególnych
zdarzeƒ oddechowych do faz snu. W po∏àczeniu
z ciàg∏à kapnometrià stanowi skuteczne narz´dzie w diagnostyce hipowentylacji podczas snu.
Rejestracja EKG pozwala na ocen´ obecnoÊci
zaburzeƒ rytmu serca. Rejestracja wideo umo˝liwia analiz´ zachowaƒ podczas snu. Dodatkowo
mo˝e byç przystosowana tak˝e do innych zadaƒ
(np. pH–metrii prze∏ykowej przy podejrzeniu zaburzeƒ snu w przebiegu choroby refluksowej
prze∏yku). Wynik jest przedstawiany jako liczba
zdarzeƒ oddechowych na godzin´ snu w poszczególnych stadiach snu oraz sumarycznie
w ciàgu badanej nocy (RDI i/lub AHI). Negatywny wynik weryfikuje podejrzenie wyst´powania
zaburzeƒ oddychania podczas snu (równie˝
u osób z niskim klinicznym ryzykiem choroby).
Rejestracja snu podczas polisomnografii wyklucza wyniki fa∏szywie ujemne. Jednak ze wzgl´du
na wpisany w wykonanie badania nadzór technika
(badanie nadzorowane) oraz pracoch∏onnoÊç
podczas analizy du˝ej iloÊci gromadzonych danych w wi´kszoÊci krajów nadal nie jest szeroko
dost´pna.

Tabela II. Klasyfikacja urzàdzeƒ do diagnostyki zaburzeƒ oddychania podczas snu wg AASM.
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Urzàdzenia diagnostyczne

Badane parametry

Typ I polisomnografia w pracowni
polisomnografii (stacjonarna)

co najmniej 7 kana∏ów, w tym konieczne do oceny
struktury snu i oddychania (tj. EEG, EOG, EMG, EKG,
przep∏yw powietrza, wysi∏k oddechowy
i pulsoksymetria)

Typ II polisomnografia w warunkach domowych
(przenoÊna)

co najmniej 7 kana∏ów, w tym konieczne do oceny
struktury snu i oddychania (tj. EEG, EOG, EMG, EKG,
przep∏ywu powietrza, wysi∏ku oddechowego
i pulsoksymetrii)

Typ III poligrafia – przenoÊne urzàdzenie
monitorujàce wielokana∏owe

co najmniej 4 zmienne, w tym ruchy oddechowe
klatki piersiowej i brzucha, przep∏yw powietrza
przez górne drogi oddechowe oraz utlenowanie krwi

Typ IV przenoÊne urzàdzenie monitorujàce
jedno/dwukana∏owe

rejestracja 1–2 zmiennych

m a g a z y n OTORYNOLARYNGOLOGICZNY

Ryc.1 Zapis polisomnograficzny (badanie typu I wg AASM) u pacjenta z OBPS

na wykluczenie zaburzeƒ oddychania podczas snu
i jest wskazaniem do wykonania badania polisomnograficznego typu I lub II. Mimo wykazywanych
ograniczeƒ czu∏oÊç rozpoznania zaburzeƒ oddychania podczas snu przy ich zastosowaniu waha
si´ w granicach 83–97%, a swoistoÊç oscyluje
w przedziale 48–100%, w zale˝noÊci od przyj´tego
kryterium rozpoznania oraz metody oceny wyników. Manualna analiza rejestrowanych danych
poprawia czu∏oÊç do 92–100% i swoistoÊç
do 96–100% przy jednoczeÊnie mniejszym w porównaniu z polisomnografià nak∏adzie czasu pracy
(Barbe’ i Pepin 2015). Wed∏ug zaleceƒ Polskiego
Towarzystwa Chorób P∏uc (PTChP) (P∏ywaczewski
i in. 2013) zalecane jest ich u˝ycie u pacjentów
z du˝ym lub umiarkowanym prawdopodobieƒstwem choroby bez powa˝nych chorób wspó∏istniejàcych. Przydatne mogà byç tak˝e u pacjentów, u których ograniczenia sprawnoÊci ogólnej
(ci´˝ki stan chorego) uniemo˝liwiajà wykonanie
polisomnografii. Aparaty typu III wykorzystywane sà równie˝ w monitorowaniu skutecznoÊci
leczenia (np. po chirurgicznych zabiegach laryngologicznych). Brak wystarczajàcych danych dla
rekomendacji do stosowania u chorych z podejrzeniem zaburzeƒ oddychania typu centralnego
i zespo∏ów hipowentylacji. Nie zaleca si´ ich
w diagnostyce bezsennoÊci, zaburzeƒ dobowego
rytmu snu i czuwania.
Urzàdzenia typu IV (ryc. 3) dokonujà pomiaru
jednego lub dwóch parametrów, najcz´Êciej monitorujà oksymetri´ i cz´stoÊç t´tna lub przep∏ywu powietrza przez górne drogi oddechowe.
Testem opartym na ocenie jednego wskaênika

▲

Pozosta∏e badania sà nienadzorowane (typy
badaƒ od II do IV). Mogà byç stosowane w domu
pacjenta (ang. home sleep apnea testing – HSAT).
Badanie typu II monitoruje te same wskaêniki
co polisomnografia w laboratorium snu (typ I).
Wykonywane w domu pacjenta pozwala na unikni´cie efektu tzw. pierwszej nocy podczas badania
w laboratorium (bezsennoÊç w nowym miejscu).
Wykazano istotnà redukcje kosztów przy wysokiej
akceptacji dla tej procedury w opinii pacjentów.
Chocia˝ badania wykaza∏y, ˝e dane gromadzone
sà o ni˝szej jakoÊci, to wi´kszoÊç z nich jest wystarczajàca do postawienia prawid∏owej diagnozy (Barbe’ i Pepin 2015, Kryger, Roth i Dement
2016, Kapur i in. 2017).
Urzàdzenia typu III (ryc. 2) w porównaniu
z polisomnografià (typy I i II) rejestrujà dane
w sposób ograniczony. Zazwyczaj monitorujà
ruchy oddechowe, przep∏yw powietrza przez nos,
pulsoksymetri´ oraz cz´stoÊç t´tna. Koszt tych
badaƒ stanowi oko∏o 50% kosztów polisomnografii nadzorowanej (Su i in. 2004, Yin, Miyezaki
i Ishikawa 2006, Alonso i in. 2008). Ograniczeniem urzàdzeƒ typu III jest brak rejestracji snu.
Wyznaczony indeks zdarzeƒ oddechowych podawany jest nie w przeliczeniu na godzin´ snu,
ale na godzin´ rejestracji (ang. respiratory event
index – REI) co mo˝e przyczyniaç si´ do niedoszacowania wyników. Mo˝liwy jest tak˝e wynik
fa∏szywie ujemny (u badanego nie zarejestrowano patologicznej iloÊci zdarzeƒ oddechowych,
lecz móg∏ on w tym czasie nie spaç). Negatywny
wynik badania poligraficznego (typ III) u chorych z istotnym ryzykiem choroby nie pozwala

www.magazynorl.pl

57

Ryc. 2. Zapis poligraficzny (badanie typu III wg AASM) u pacjenta z OBPS

Ryc. 3. Zapis badania urzàdzeniem typu IV u pacjenta z OBPS

oddychania jest pulsoksymetria nocna, która
pozwala na monitorowanie liczby desaturacji
na godzin´ rejestracji (ODI). Czu∏oÊç przy jej zastosowaniu waha si´ w granicach 27–82%,
a swoistoÊç oscyluje w przedziale 67–93%. Wysokà czu∏oÊç (92%), ale mniejszà swoistoÊç
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(72%) wykazuje inny pojedynczy wskaênik
– zmiennoÊç rytmu serca (ang. heart rate variation – HRV) (Kryger, Roth i Dement 2016). Mimo
obiecujàcych wyników dla tej grupy urzàdzeƒ
wykazano jednak, ˝e u m∏odych pacjentów dostarczajà zwi´kszony odsetek wyników fa∏szywie

ujemnych, a u pacjentów starszych ze wspó∏istniejàcymi innymi schorzeniami dostarczajà du˝o wyników fa∏szywie dodatnich (Barbe’ i Pepin 2015).
Wi´kszoÊç badaczy podkreÊla, ˝e obecnie urzàdzenia te nie mogà zastàpiç kompleksowych testów
diagnostycznych. Jednak wykonana za ich pomocà
ocena mo˝e wskazaç na grup´ wymagajàcà priorytetowej, kompleksowej diagnostyki.
Rosnàca w ostatnich latach ÊwiadomoÊç lekarzy praktyków spowodowa∏a, ˝e liczba osób,
u których podejrzewane sà zaburzenia oddychania podczas snu, znacznie wzros∏a. Zaburzenia
oddychania podczas snu sà grupà heterogennà,
a dla efektywnego leczenia konieczne jest okreÊlenie postaci. Obecnie dominujàce strategie
diagnostyczne zaburzeƒ oddychania podczas
snu sà oparte na badaniach polisomnograficznych w szpitalach w trakcie hospitalizacji. Nadal
z∏otym standardem w diagnostyce zaburzeƒ oddychania podczas snu jest polisomnografia w laboratorium snu. Pozwala ona zarówno na szczegó∏owe
okreÊlenie postaci zaburzeƒ oddychania podczas
snu, ale tak˝e na ich wykluczenie przy negatywnym wyniku. Zarówno koszty wynikajàce z hospitalizacji, jak i jej pracoch∏onnoÊç (badanie
nadzorowane, rejestracja du˝ej iloÊci danych wymagajàca szczegó∏owej analizy przez przeszkolony
personel) stanowià jej ograniczenie. Wykorzystanie jej jako badania podstawowego u wszystkich
pacjentów z podejrzeniem ZOPS nie pozwala zapewniç szybkiej diagnostyki. Czas oczekiwania
na badanie jest d∏ugi (od kilku miesi´cy do dwóch
lat). Dodatkowo liczba pacjentów z wysokim
klinicznie ryzykiem ZOPS, kierowanych do pilnej
diagnostyki (chorzy z nadciÊnieniem lekoopornym,
migotaniem przedsionków, oty∏oÊcià kwalifikowanà do leczenia bariatrycznego i cukrzycà typu 2)

stale wzrasta. Aby skutecznie realizowaç zadania
wzgl´dem tych chorych, nale˝y rozwa˝aç wprowadzenie w wybranych populacjach alternatywnych dla tradycyjnych metod diagnostyki. Nowe
technologie medyczne w coraz szerszy sposób pozwalajà na diagnostyk´ w warunkach domowych.
Badania ambulatoryjne za pomocà urzàdzeƒ
HSAT, pomimo swoich ograniczeƒ (w wi´kszoÊç
bez oceny snu), sà taƒsze, a przez to bardziej wydajne. Coraz wi´cej ocen wskazuje na zasadnoÊç
wykorzystania modeli ambulatoryjnych, wykazujàc ich skutecznoÊç diagnostycznà w wybranych
populacjach. W codziennej praktyce klinicznej,
uwzgl´dniajàc cz´stoÊç wyst´powania w populacji
poszczególnych postaci ZOPS, wybór metod diagnostycznych opartych na ocenie ryzyka OBPS
wydaje si´ uzasadniony. U pacjentów, u których
istnieje istotne klinicznie ryzyko OBPS przy braku
powa˝nych schorzeƒ wspó∏istniejàcych, wybór poligrafii jako metody diagnostycznej jest akceptowany. Potwierdzenie w tej grupie OBPS pozwala
bowiem nie tylko na ograniczenie kosztów (badanie poligraficzne w porównaniu z badaniem polisomnograficznym w warunkach szpitalnych jest
o po∏ow´ taƒsze), ale i szybsze wdro˝enie efektywnego leczenia. Przy podejrzeniu innych ni˝ OBPS
zaburzeƒ oddychania podczas snu pe∏na polisomnografia powinna byç narz´dziem z wyboru. Pozwala ona bowiem nie tylko na szczegó∏owà ocen´
zdarzeƒ oddechowych, ale daje mo˝liwoÊç zidentyfikowania wspó∏wyst´pujàcych zaburzeƒ snu.
Trwa dyskusja nad optymalnym doborem
metod diagnostycznych w poszczególnych sytuacjach klinicznych. Opracowywane schematy
post´powania powinny byç zgodne z aktualnym
stanem wiedzy oraz uwzgl´dniaç lokalne mo˝liwoÊci w tym zakresie. ●

▲
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OBTURACYJNY BEZDECH PODCZAS SNU
– DLACZEGO POTRZEBNA JEST POLISOMNOGRAFIA?
prof.dr med. Adam Wichniak1, dr med. Aleksandra Wierzbicka2
OBSTRUCTIVE SLEEP APNEA
– WHY POLYSOMNOGRAPHY IS NECESSARY?
The aim of this paper is to describe the role of polysomnography (PSG) in the diagnosis of obstructive sleep
apnea (OSA). PSG is the only diagnostic examination
that allows a full description of the quality of sleep. It
is recommended for all patients with OSA, in whom
excessive sleepiness (EDS) is a dominant clinical
symptom, and simpler diagnostic tests are insufficient
to determine the proper diagnosis. In addition to
assessing nighttime sleep, the PSG technique is also
used in two further tests, a multiple sleep latency test
(MSLT) and maintenance of wakefulness test (MWT),
that assess daytime sleepiness. The indication for
MSLT is mainly diagnostics of central origin hypersomnias, e.g. narcolepsy. MWT is most often performed
for medical-legal opinions or to assess the efficacy of
treatment of EDS. Effective treatment of EDS, and
thus normalization of disturbed sleep in patients with
OSA, not only increases the quality of life of the patients and their satisfaction with the treatment. It also
protects them against depression and other mental
disorders, including dementia, the risk of which increases significantly in the case of long-term poor sleep
quality.

(Mag. ORL, 2020, 74, XIX, 61–67)
Key words:
polysomnography, obstructive sleep apnea, excessive daytime sleepiness
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Obturacyjny bezdech senny (OBPS) jest cz´stym zaburzeniem snu i jednoczeÊnie jednym
z najcz´stszych problemów zdrowotnych w spo∏eczeƒstwach krajów rozwini´tych. Aktualne
dane epidemiologiczne wskazujà, ˝e istotny
klinicznie OBPS wyst´puje u oko∏o 7% m´˝czyzn
i 4% kobiet. U dzieci cz´stoÊç wyst´powania
OBPS szacuje si´ na 1–4% (American Academy
of Sleep Medicine 2014, Migacz i in. 2019, P∏ywaczewski i in. 2013). Podobnà cz´stoÊç wyst´powania majà inne obturacyjne zaburzenia oddychania
w czasie snu, na przyk∏ad zespó∏ wzmo˝onej opornoÊci dróg oddechowych (Krzeski, Dàbrowska-Bieƒ i Pietniczka-Za∏´ska 2009, Pépin i in. 2012).
OBPS jest zwykle postrzegany jako zaburzenie,
które nieleczone prowadzi do licznych powik∏aƒ
somatycznych, takich jak: nadciÊnienie t´tnicze,
choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, zaburzenia rytmu serca, niewydolnoÊç serca, nadciÊnienie p∏ucne, refluks ˝o∏àdkowo-prze∏ykowy,
zaburzenia metaboliczne i endokrynologiczne
(P∏ywaczewski i in. 2013). Nale˝y jednak pami´taç, ˝e jest to przede wszystkim zaburzenie snu.
Istotnym nast´pstwem OBPS jest fragmentacja
snu, z∏a jakoÊç i niedobór snu, które przyczyniajà si´ nie tylko do sennoÊci w ciàgu dnia, ale zaburzajà równie˝ regulacj´ emocji oraz sà istotnym czynnikiem ryzyka zaburzeƒ psychicznych
(Szauliƒska i in. 2015). Osoby chorujàce na OBPS
w porównaniu z populacjà ogólnà majà nie tylko
ponad dwukrotnie zwi´kszone ryzyko zachorowania na depresj´ (Chen i in. 2013), cz´Êciej
chorujà równie˝ na inne zaburzenia psychiczne:
l´kowe, psychotyczne, chorob´ afektywnà dwubiegunowà i ot´pienia (Sharafkhaneh i in. 2005).
Z tych powodów lekarze zajmujàcy si´ chorymi na OBPS powinni koncentrowaç swojà
uwag´ nie tylko na parametrach oddechowych
i chrapaniu, ale dà˝yç te˝ do normalizacji struktury snu. Zmiany w stanie klinicznym wskazujàce na osiàgni´cie tego celu to ustàpienie nadmiernej sennoÊci w ciàgu dnia, ale te˝ skarg
na zaburzonà ciàg∏oÊç snu. Wbrew wczeÊniejszym
poglàdom na temat OBPS, który by∏ pierwotnie
klasyfikowany jako hipersomnia, badania póêniejsze wykaza∏y, ˝e objawy bezsennoÊci mogà wyst´powaç a˝ u 26–68% osób chorujàcych na OBPS
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(Ong i Crawford 2013). Brak ich ustàpienia nie
tylko istotnie wp∏ywa na samopoczucie i funkcjonowanie osoby chorej na OBPS, ale te˝ obni˝a
satysfakcj´ chorego z otrzymanego leczenia.
W przypadku leczenia OBPS dodatnim ciÊnieniem
w drogach oddechowych (ang. positive airway
pressure – PAP), cz´sto dochodzi do zaprzestania
przez chorego terapii z powodu nasilania si´
trudnoÊci z zaÊni´ciem i powrotem do snu
po wybudzeniach w ciàgu nocy. Celem artyku∏u
jest przedstawienie znaczenia polisomnografii
w ocenie jakoÊci snu u chorych na OBPS oraz
omówienie innych metod neurofizjologicznych
wykorzystywanych w diagnostyce tych chorych.
POLISOMNOGRAFIA
Badanie polisomnograficzne jest jedynym
badaniem diagnostycznym, które umo˝liwia pe∏ny opis jakoÊci snu. Polega ono nie tylko na ocenie stadiów snu, czyli oznaczeniu kolejnych
30-sekundowych odcinków zapisu jako czuwanie (W), sen REM (stadium R) lub sen NREM: stadia N1, N2, N3, gdzie N1 oznacza sen najp∏ytszy,
przejÊciowy mi´dzy snem i czuwaniem, a N3 sen
najg∏´bszy. W kontekÊcie oceny fragmentacji snu
przez zdarzenia oddechowe (bezdechy – apnea
i sp∏ycone oddechy – hypopnea) szczególnie
istotne jest równie˝ oznaczenie wzbudzeƒ,
w tym wzbudzeƒ zwiàzanych ze wzmo˝onym
wysi∏kiem oddechowym (ang. respiratory effort-related arousal – RERA). Definiowane sà one jako

zaburzenia oddychania w czasie snu powodowane ograniczeniem przep∏ywu powietrza w górnych drogach oddechowych (niespe∏niajàcym
jednak kryteriów sp∏ycenia oddychania lub bezdechu), które wywo∏ujà zwi´kszenie wysi∏ku oddechowego i prowadzà do wzbudzenia (ang. arousal)
w EEG snu, czyli do zaburzenia jego ciàg∏oÊci.
Definicja ta jednoznacznie wskazuje, ˝e do oceny
RERA konieczne jest monitorowanie EEG, a zatem
wykonanie pe∏nego badania polisomnograficznego. Metodà z wyboru do oceny wysi∏ku oddechowego jest z kolei manometria prze∏ykowa, która jest szczególnie przydatna w trakcie kwalifikacji
do leczenia chirurgicznego. W innych wskazaniach
mo˝e byç zastàpiona pomiarem ciÊnienia w jamie
nosowej za pomocà kaniuli nosowej lub pletyzmografià indukcyjnà (tab. I) (Berry i in. 2018, P∏ywaczewski i in. 2013).
Choç liczne opublikowane standardy diagnozowania i leczenia OBPS, w tym zalecenia
Polskiego Towarzystwa Chorób P∏uc, wskazujà,
˝e polisomnografia jest podstawowym badaniem
w diagnostyce OBPS (P∏ywaczewski i in. 2013),
wysoki koszt, nak∏ad pracy i wcià˝ zbyt ma∏a dost´pnoÊç badaƒ polisomnograficznych uzasadniajà
stosowanie alternatywnych metod pomiaru.
Badanie poligraficzne jest badaniem oceniajàcym co najmniej cztery parametry zwiàzane
z oddychaniem podczas snu, w tym ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha, przep∏yw
powietrza przez górne drogi oddechowe i wysy-

Tabela I. Rejestrowane sygna∏y fizjologiczne i ustawienia rejestracji stosowane w czasie badania polisomnograficznego.
Rejestrowany sygna∏

EEG
EOG
EMG
EKG
Przep∏yw powietrza
– kaniula nosowa do pomiaru ciÊnienia nosowego
do oceny sp∏yceƒ oddychania
– czujnik termistorowy do rejestracji przep∏ywu
powietrza przez usta i przez nos do oceny bezdechów
Oksymetria
Pozycja cia∏a
Sygna∏ chrapania
Ruchy oddechowe klatki piersiowej i brzucha

Minimalna cz´stotliwoÊç
próbkowania (Hz)

Filtracja (Hz)

200–250
200–250
200–250
200–250
100

0,3–35
0,3–35
10–100
0,3–70
0,1–15

25
1
200-250
25

DC–15
10–100
0,1–15

EEG – elektroencefalografia z elektrod czo∏owych (F3, F4), centralnych (C3, C4), potylicznych (O1, O2), EOG – elektrookulografia, EMG – elektromiografia znad mm. podbródkowych i mm. piszczelowych przednich obustronnie, EKG – elektrokardiografia, DC – filtr sta∏opràdowy
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cenie krwi tlenem. Badanie to nie umo˝liwia
jednak oceny struktury snu. Mimo to w wielu
krajach jest uznawane za wystarczajàce dla zdiagnozowania bezdechu sennego u chorych z wyraênymi objawami klinicznymi i umiarkowanym
(≥ 15/godz.) lub ci´˝kim (≥ 30/godz.) nasileniem
OBPS wed∏ug wskaênika bezdechów i sp∏yconych oddechów (ang. apnea-hypopnea index
– AHI). W przypadku pacjentów z ∏agodnie nasilonymi zaburzeniami oddychania w czasie snu
oraz u wszystkich chorych zg∏aszajàcych nadmiernà sennoÊç mimo prawid∏owo prowadzonego leczenia wykonanie polisomnografii powinno
byç jednak traktowane jako badanie z wyboru.
Po pierwsze, tylko polisomnografia w ∏agodnych
lub w nieca∏kowicie wyrównanych stosowanym
leczeniem przypadkach OBPS umo˝liwia dok∏adnà ocen´ sp∏yceƒ oddychania w czasie snu, które
nie powodujà spadków wysycenia krwi tlenem,
ale wywo∏ujà istotne zaburzenia ciàg∏oÊci snu.
Dostrze˝enie tego faktu by∏o g∏ównà przyczynà
zmiany definicji sp∏ycenia oddychania w czasie
snu, poczàwszy od wersji 2.0 podr´cznika oceny
snu Amerykaƒskiej Akademii Medycyny Snu
(Berry i in. 2013). Definicja sp∏yceƒ oddychania

podczas snu, która do tego czasu by∏a stosowana
jako podstawowa zarówno w przypadku oceny
badaƒ polisomnograficznych, jak i poligraficznych, od roku 2013 jest traktowana jako definicja alternatywna (tab. II).
Nale˝y w tym miejscu podkreÊliç, ˝e ta
zmiana zasad oceny zdarzeƒ oddechowych podczas snu i w∏àczenie do oznaczania sp∏yceƒ oddychania oceny EEG snu nie ma charakteru
wy∏àcznie technicznego. Zdarzenia oddechowe
zwiàzane ze wzbudzeniami, nawet te, którym
nie towarzyszà spadki saturacji krwi tlenem,
sà istotnym i potencjalnie niebezpiecznym objawem bezdechu sennego. Powiàzane sà nie
tylko z nadmiernà sennoÊcià w ciàgu dnia, a wi´c
ze zwi´kszonym ryzykiem wypadków, ale te˝
ze skargami chorych na zm´czenie, sen niedajàcy wypoczynku lub bezsennoÊç oraz ze zwi´kszonym ryzykiem zachorowania na depresj´
(Malhotra i in. 2018). Liczne badania wskazujà,
˝e to w∏aÊnie powodowane zdarzeniami oddechowymi wzbudzenia i w konsekwencji zaburzenia ciàg∏oÊci snu sà silniejszym predyktorem
nadmiernej sennoÊci w ciàgu dnia ni˝ hipoksemia (Koch i in. 2017, Roehrs i in. 1989, Stepan-

Tabela II. Definicje zdarzeƒ oddechowych w czasie snu ocenianych w badaniu polisomnograficznym.
Bezdech (apnea)

– spadek amplitudy sygna∏u z ustno-nosowego czujnika termicznego o ≥ 90%
amplitudy wyjÊciowej
– czas trwania spadku sygna∏u o ≥ 90% amplitudy wyjÊciowej wynosi
co najmniej 10 sekund

Bezdech obturacyjny

– spe∏nione sà kryteria dla bezdechu
– zachowany lub wzmo˝ony wysi∏ek oddechowy przez ca∏y czas trwania bezdechu

Bezdech mieszany

– spe∏nione sà kryteria dla bezdechu
– wysi∏ek oddechowy jest nieobecny w poczàtkowej fazie bezdechu,
powraca jednak w trakcie bezdechu

Bezdech centralny

– spe∏nione sà kryteria dla bezdechu
– brak jest wysi∏ku oddechowego przez ca∏y czas trwania bezdechu

Sp∏ycenie oddechu

Definicja zalecana
– nast´puje spadek amplitudy sygna∏u z nosowego czujnika ciÊnieniowego
o ≥ 30% amplitudy wyjÊciowej
– czas trwania spadku amplitudy o ≥ 30% wynosi co najmniej 10 sekund
– nast´puje spadek saturacji krwi o ≥ 3% w stosunku do wartoÊci wyjÊciowej
lub sp∏ycenie oddechu zwiàzane jest ze wzbudzeniem w EEG
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Definicja alternatywna (stosowana w ocenie badaƒ poligraficznych)
– nast´puje spadek amplitudy sygna∏u z nosowego czujnika ciÊnieniowego
o ≥ 30% amplitudy wyjÊciowej
– czas trwania spadku amplitudy o ≥ 30% wynosi co najmniej 10 sekund
– nast´puje spadek saturacji krwi o ≥ 4% w stosunku do wartoÊci wyjÊciowej
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ski 2002). Ponadto zmniejszenie fragmentacji
snu, nawet przy utrzymujàcej si´ hipoksemii,
zmniejsza nasilenie sennoÊci w ciàgu dnia (Colt
i in. 1991).
Lekarze zainteresowani pe∏niejszà ocenà
ciàg∏oÊci snu, niedysponujàcy jednak dost´pem
do polisomnografii i badania poligraficznego,
mogà skorzystaç z trzeciej, alternatywnej metody oceny bezdechu sennego. Jest nià ocena zaburzeƒ oddychania w czasie snu, ale te˝ orientacyjna ocena snu i wzbudzeƒ na podstawie sygna∏u PAT, czyli napi´cia obwodowych naczyƒ
t´tniczych (ang. peripheral artrial tone). Jest to
metoda zalecana przez podr´cznik AASM (Berry
i in. 2018) do domowych badaƒ bezdechu sennego (ang. home sleep apnea tetsing – HSAT)
u osób doros∏ych i dzieci od 12. roku ˝ycia. Badania PAT sà szczególnie przydatne w przypadku
êle Êpiàcych pacjentów lub u osób, u których potrzebne jest zachowanie mo˝liwe najwy˝szego
komfortu badania, na przyk∏ad u osób chorujàcych psychicznie (Wichniak i in. 2009).
DIAGNOSTYKA NADMIERNEJ SENNOÂCI
W CIÑGU DNIA
Nadmierna sennoÊç jest nie tylko objawem
OBPS powodujàcym zg∏oszenie si´ chorych
po porad´ lekarskà. Jest ona powa˝nym problemem dla wielu chorych tak˝e w trakcie leczenia.
Przewlek∏e jej utrzymywanie si´ mimo skutecznego leczenia PAP stwierdza si´ u co najmniej
5% pacjentów (Guilleminault i Philip 1996).
W przypadku skarg pacjenta na nadmiernà sennoÊç mimo skutecznego leczenia OBPS i dobrej
wspó∏pracy pacjenta w leczeniu nale˝y pami´taç,
˝e dla istotnej poprawy i ustàpienia sennoÊci
konieczny mo˝e byç co najmniej kilkumiesi´czny
okres leczenia. Funkcjonalne i strukturalne badania mózgu rezonansem magnetycznym wskazujà
na jedynie ograniczonà popraw´ po 3 miesiàcach
leczenia OBPS z u˝yciem CPAP. Ca∏kowite odwrócenie nieprawid∏owoÊci we wszystkich dotkni´tych
regionach mózgu u pacjentów, którzy regularnie
stosowali leczenie, wykazano dopiero po 12 miesiàcach (Castronovo i in. 2014, Xiong i in. 2017).
JeÊli sennoÊç jednak nie ust´puje, konieczne
staje si´ poszukiwanie przyczyn nadmiernej sennoÊci. Najcz´stszà z nich wÊród ludnoÊci krajów
rozwini´tych jest zbyt krótki i nieregularny czas
snu. Kolejne etapy ustalania przyczyny nadmiernej sennoÊci to wykluczenie schorzeƒ psychicznych, somatycznych, wp∏ywu leków i substancji
psychoaktywnych, a tak˝e innych pierwotnych
zaburzeƒ snu, na przyk∏ad zaburzeƒ rytmu oko∏odobowego snu, hipersomnii pochodzenia
oÊrodkowego, g∏ównie narkolepsji, i okresowych
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ruchów koƒczyn w czasie snu. Nale˝y tak˝e
pami´taç, ˝e sama oty∏oÊç, cz´sto obecna u chorych na OBPS, jest te˝ czynnikiem ryzyka wyst´powania nadmiernej sennoÊci w ciàgu dnia, poniewa˝ zwi´kszona iloÊç tkanki t∏uszczowej
uruchamia procesy metaboliczne, hormonalne
i immunologiczne, które powodujà nadmiernà
sennoÊç (Panossian i Veasey 2012).
W trakcie diagnostyki konieczne jest tak˝e
ró˝nicowanie nadmiernej sennoÊci ze zm´czeniem, szczególnie u osób obcià˝onych somatycznie lub chorujàcych psychicznie. Osoba senna
jest zm´czona, ale nie ka˝da osoba zm´czona
jest senna, to znaczy ma zwi´kszonà potrzeb´
snu i/lub tendencj´ do zasypiania. W praktyce
klinicznej, prowadzeniu leczenia, wystarczajàce
jest przewa˝nie pos∏u˝enie si´ zwalidowanà
skalà klinicznà. Najpowszechniej stosowna jest
w tym celu skala sennoÊci Epworth oceniajàca
ryzyko zaÊni´cia lub wystàpienia drzemki
w oÊmiu typowych sytuacjach dnia codziennego.
Sà nimi: 1) siedzenie i czytanie, 2) oglàdanie
telewizji, 3) bierne siedzenie w miejscach publicznych (np. w teatrze, na zebraniu), 4) jako
pasa˝er w samochodzie, jadàc przez godzin´ bez
odpoczynku 5) le˝enie i odpoczywanie po po∏udniu, jeÊli okolicznoÊci na to pozwalajà, 6) w czasie rozmowy, siedzàc, 7) spokojne siedzenie
po obiedzie bez alkoholu, 8) w samochodzie,
podczas kilkuminutowego postoju w korku lub
na czerwonym Êwietle (Johns 1991). Dla ka˝dej
z tych sytuacji osoba badana ocenia ryzyko
w skali od 0 (brak ryzyka zaÊni´cia lub zapadni´cia w drzemk´) do 3 (du˝e prawdopodobieƒstwo
zaÊni´cia lub zapadni´cia w drzemk´). Ca∏kowity
wynik skali, b´dàcy sumà odpowiedzi na wszystkie pytania, wynoszàcy powy˝ej 10 punktów
oznacza nadmiernà sennoÊç w ciàgu dnia, a powy˝ej 15 punktów oznacza sennoÊç patologicznà
i powinien byç powodem skierowania pacjenta
na dalszà diagnostyk´.
NEUROFIZJOLOGICZNA DIAGNOSTYKA
NADMIERNEJ SENNOÂCI
W CIÑGU DNIA
Badania neurofizjolgiczne wykorzystywane
w diagnostyce nadmiernej sennoÊci sà oparte
na technice badania polisomnograficznego. Rejestrowana jest podczas nich czynnoÊç mózgu
(EEG), ruchy ga∏ek ocznych (EOG), napi´cie mi´Êniowe znad mi´Êni podbródkowych (EMG) oraz
EKG. Wielokrotny test latencji snu (ang. muliple
sleep latency test – MSLT) jest wykonywany
g∏ównie w celach diagnostycznych w przypadku
podejrzenia narkolepsji. Skrócenie Êredniej latencji snu w badaniu MSLT poni˝ej 5 minut

Tabela III. Zasady wykonania i oceny badania MSLT i MWT.
MSLT

MWT

Cel wykonania
badania

Ocena sk∏onnoÊci do zasypiania w warunkach
Ocena zdolnoÊci do utrzymania stanu
braku zewn´trznych czynników rozbudzajàcych czuwania w warunkach braku
zewn´trznych czynników rozbudzajàcych

Zasady
wykonania
badania

Pi´ç testów wykonywanych w odst´pach
dwugodzinnych

Cztery testy wykonywane w odst´pach
dwugodzinnych

Pierwszy test powinien zostaç wykonany
od 1,5 do 3 godzin po zakoƒczeniu snu nocnego.

Pierwszy test powinien zostaç wykonany
od 1,5 do 3 godzin po zakoƒczeniu snu
nocnego.

Badany z zamkni´tymi oczami le˝y w ∏ó˝ku,
w ciemnym pomieszczeniu.

Badany siedzi w ∏ó˝ku z podpartymi
plecami i g∏owà, w s∏abo oÊwietlonym
pomieszczeniu, ty∏em do êród∏a Êwiat∏a.

Badanie powinno byç wykonywane
Decyzja o wykonaniu badania PSG
bezpoÊrednio po badaniu polisomnograficznym. przed MWT pozostaje w gestii lekarza
oceniajàcego MWT.
JeÊli nie wystàpi∏ sen, test nale˝y zakoƒczyç
po 20 minutach.
JeÊli wystàpi∏ sen w badaniach diagnostycznych,
w celu oceny zasypiania snem REM (SOREMP)
test nale˝y kontynuowaç przez 15 minut
po zaÊni´ciu.

JeÊli nie wystàpi∏ sen, test nale˝y
zakoƒczyç po 40 minutach. JeÊli wystàpi∏
sen test nale˝y zakoƒczyç po 3 kolejnych
sk∏adkach stadium N1, po jednej sk∏adce
jakiegokolwiek innego stadium snu.

Instrukcja
otrzymywana
przez pacjenta

Prosz´ le˝eç spokojnie, w wygodnej pozycji,
z zamkni´tymi oczami i prosz´ staraç si´ zasnàç.

Prosz´ siedzieç spokojnie i staraç si´
nie zasnàç tak d∏ugo, jak to mo˝liwe.
Prosz´ patrzeç przed siebie,
nie odwracaç si´ w kierunku Êwiat∏a.

Zasady
oceny badania

Poczàtek snu jest oznaczany jako wystàpienie
jakiegokolwiek stadium snu. Ârednia latencja
snu poni˝ej 5 minut oznacza patologicznà
sennoÊç, mi´dzy 5 a 10 minut
– nadmiernà sennoÊç.

Poczàtek snu jest oznaczany jako
wystàpienie jakiegokolwiek stadium snu.
Ârednia latencja snu poni˝ej 20 minut
oznacza patologicznà sennoÊç, mi´dzy
20 a 33 minuty – nadmiernà sennoÊç.

na nadmiernà sennoÊç, a poni˝ej 20 minut – na patologicznà sennoÊç (Doghramji i in. 1997).
Diagnostyka nadmiernej sennoÊci w ciàgu
dnia u osób chorujàcych na OBPS zyska∏a
na znaczeniu po opublikowaniu dyrektywy Unii
Europejskiej nr 2014/85/UE z 1 lipca 2014 roku
w sprawie praw jazdy. Zapisano w niej, ˝e osoby
ubiegajàce si´ o prawo jazdy lub kierowcy,
u których podejrzewa si´ obturacyjny bezdech
podczas snu w postaci umiarkowanej lub ci´˝kiej, powinni byç kierowani na dalsze specjalistyczne badania lekarskie przed wydaniem lub
przed∏u˝eniem wa˝noÊci prawa jazdy. Wprowadzenie tej regulacji zosta∏o spowodowane wynikami badaƒ wskazujàcymi, ˝e OBPS jest jednym
z najcz´stszych czynników ryzyka wypadków
motoryzacyjnych (Bonsignore i in. 2019). W stanowisku przygotowanym przez Polskie Towarzy-

▲

oznacza patologicznà sennoÊç. JeÊli obok szybkiego zasypiania w badaniu MSLT obserwuje si´
wyst´powanie snu REM, jest to wynik typowy
dla narkolepsji (Littner i in. 2005). Test utrzymania czuwania (ang. maintenance of wakefulness
test – MWT) jest za to badaniem wykonywanym
g∏ównie w celach orzeczniczych oraz w celu oceny skutecznoÊci leczenia nadmiernej sennoÊci
w ciàgu dnia (tab. III). Oba badania ró˝nià si´
poleceniem, które otrzymuje pacjent, oraz zasadami przeprowadzenia badania.
Osoba, która nie jest senna, nie powinna mieç
trudnoÊci z utrzymaniem czuwania podczas
wszystkich czterech 40-minutowch prób w trakcie
badania MWT. JeÊli sen wystàpi, Êrednia latencja
snu z czterech prób powinna przekraczaç 33 minuty. WartoÊci Êredniej latencji snu w badaniu
MWT pomi´dzy 20 a 33 minutami wskazujà
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stwo Medycyny Pracy, Polskie Towarzystwo Chorób P∏uc, Instytut Medycyny Pracy i Polskie Towarzystwo Badaƒ nad Snem dotyczàcym post´powania lekarskiego w zakresie OBPS u osób
kierujàcych pojazdami, jako podstawowe narz´dzia oceny zaproponowano tylko skale kliniczne:
Kwestionariusz EuroSAS i skal´ sennoÊci Epworth
(Rybacki i in. b.d.). W innych krajach europejskich, na przyk∏ad w Niemczech, obowiàzuje jednak bardziej z∏o˝ony schemat oceny, uwzgl´dniajàcy tak˝e obiektywnà ocen´ sennoÊci. Poziom
pierwszy oceny to wywiad lekarski uzupe∏niony
w razie wàtpliwoÊci o wype∏nienie skali sennoÊci
Epworth. Poziom drugi, stosowany w razie dodatniego wywiadu lub wyniku w skali Epworth
wskazujàcego na nadmiernà sennoÊç, stanowi
obiektywna ocena nasilenia sennoÊci za pomocà
jednego z trzech badaƒ: MWT, pupilografii
o czasie trwania co najmniej 10 minut po∏àczonej z badaniem EEG, testu psychomotorycznego
utrzymania czuwania po∏àczonego z badaniem
EEG. Alternatywnie mo˝e zostaç zlecone badanie
neuropsychologiczne oceniajàce czas reakcji,
selektywnoÊç, podzielnoÊç i utrzymanie uwagi.
Poziom trzeci oceny jest poziomem docelowym
i ma polegaç na badaniu w symulatorach samochodów. Do czasu walidacji symulatorów samochodów zaleca si´ ocen´ przez instruktora nauki
jazdy (Gräcmann i Albrecht 2018).

PODSUMOWANIE
Badanie polisomnograficzne jest jedynym
badaniem umo˝liwiajàcym ocen´ struktury snu.
Jego wykonanie jest wskazane u wszystkich
pacjentów z OBPS, u których nadmierna sennoÊç
jest dominujàcym objawem klinicznym, a sama
ocena oddychania podczas snu, na przyk∏ad
badaniem poligraficznym, jest niewystarczajàca
dla ustalenia przyczyny nadmiernej sennoÊci.
Oprócz oceny snu nocnego technika badania
PSG jest stosowana równie˝ w dwóch badaniach
oceny sennoÊci w ciàgu dnia: badaniu MSLT i badaniu MWT. Wskazaniem do wykonania MSLT
jest g∏ownie diagnostyka w kierunku hipersomnii pochodzenia oÊrodkowego, przyk∏adowo
narkolepsji. MWT z kolei jest wykonywane najcz´Êciej w celach orzeczniczych lub w ocenie
skutecznoÊci leczenia nadmiernej sennoÊci
w ciàgu dnia. Udane leczenie nadmiernej sennoÊci w ciàgu dnia, a wiec normalizacja zaburzonej
struktury snu u chorych na OBPS, zwi´ksza nie
tyko jakoÊç ˝ycia chorych i ich satysfakcj´
z otrzymanego leczenia. Chroni te˝ pacjentów
przez zachorowaniem na depresj´ i inne zaburzenia psychiczne, w tym ot´pienia, których
ryzyko znacznie roÊnie w przypadku wieloletniego utrzymywania si´ z∏ej jakoÊci snu. ●
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LECZENIE ZESPO¸U OBPS ZA POMOCÑ
DODATNIEGO CIÂNIENIA W DROGACH
ODDECHOWYCH – wskazówki praktyczne
dr med. Jacek Nasi∏owski
TREATMENT OSA SYNDROM WITH POSITIVE
AIRWAY PRESSURE – practical hints
Continuous positive airway pressure (CPAP) is the
therapy of choice for patients with moderate and severe obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). The
mechanism of operation of CPAP relies on providing
adequate pressure in the upper respiratory airways
(throat, larynx) in order to maintain its patency during
sleep. The efficacy of CPAP treatment depends on
proper mask fitting, determining the optimal pressure settings and adherence to therapy. An attended
in-laboratory real-time titration is considered the
gold standard, however high costs and limited
access to sleep labs limits its use to only complicated
OSAS patients. That is why, unattended in-home
titration with the use of autoCPAP device and even
telemonitoring can be successfully used in the vast
majority of uncomplicated OSAS patients. The aim of
the treatment is remission of symptoms and significant reduction in AHI (below 5) assessed by night
study or calculated by device algorithm. The use of
humidifier or expiratory pressure release function
may alleviate side effects and improve adherence.

(Mag. ORL, 2020, 74, XIX, 68–75)
Key words:
continuous positive airway pressure, obstructive
sleep apnea, somnolence, sleep lab, polysomnography, interface
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Dodatnie ciÊnienie w drogach oddechowych
(ang. continuous positive airway pressure – CPAP)
jest obecnie podstawowà i najskuteczniejszà
metodà leczenia obturacyjnego bezdechu podczas snu (OBPS) (Migacz, Kukwa, Krzeski 2019).
Inna nazwa tej metody leczenia: „proteza powietrzna”, dobrze oddaje mechanizm dzia∏ania,
który polega na utrzymaniu dro˝noÊci górnych
dróg oddechowych, g∏ównie gard∏a, za pomocà
ciàg∏ego podawania do nich powietrza pod dodatnim ciÊnieniem z zewn´trznego urzàdzenia.
Po raz pierwszy metoda ta zosta∏a za- stosowana
przez australijskiego lekarza Colina Sullivana
na prze∏omie lat 70. i 80 (Sullivan i in. 1981). Zanim australijski badacz skonstruowa∏ z silnika
od odkurzacza pierwszy aparat CPAP, jedynà
skutecznà metodà leczenia OBPS by∏o wykonywanie tracheostomii. Ten okaleczajàcy zabieg
nie móg∏ si´ cieszyç akceptacjà zarówno pacjentów, jak i lekarzy, dlatego rozwój poszu- kiwaƒ
mniej drastycznych metod leczenia by∏ tylko
kwestià czasu. SkutecznoÊç i brak istotnych
dzia∏aƒ niepo˝àdanych, jakie wyst´powa∏y podczas u˝ywania metody CPAP, przynios∏y szybki
jej rozwój, pod postacià udoskonalenia technicznego aparatów i masek. Obecnie z leczenia CPAP
korzysta bardzo du˝a liczba pacjentów. We Francji szacuje si´, ˝e leczonych za pomocà CPAP jest
ponad 1 mln chorych (https://www.psass.fr/securite-sociale-et-prescriptions). W Polsce ta metoda wcià˝ jest zbyt rzadko stosowana, g∏ównie
z powodu ma∏ej ÊwiadomoÊci wÊród lekarzy,
ograniczonego dost´pu do diagnostyki oraz ma∏ej
liczby specjalistów, którzy zajmujà si´ stosowaniem tej formy leczenia. Obecnie NFZ refunduje
zaledwie oko∏o 1400 aparatów rocznie. Niestety,
z uwagi na obecny w Polsce system refundacji,
który polega na cz´Êciowym dofinansowaniu
zakupu aparatu przez pacjenta, znacznie utrudniona jest mo˝liwoÊç monitorowania przebiegu
leczenia, dlatego rzeczywista liczba leczonych
pacjentów jest nieznana. Nale˝y przypuszczaç,
˝e znaczna cz´Êç chorych, którzy zakupili aparat
CPAP, po pewnym czasie zaprzestaje leczenia
lub nawet go nie podejmuje. Badania naukowe

pokazujà, ˝e d∏ugoterminowo leczenie CPAP stosuje od 30 do 85% chorych (Schwab i in. 2013,
Campos-Rodriguez i in. 2019).
MECHANIZM DZIA¸ANIA CPAP
Strumieƒ powietrza generowany przez aparat CPAP dociera do górnych dróg oddechowych
pacjenta za pomocà elastycznej rury oraz szczelnej maski, która obejmuje ujÊcie dróg oddechowych: nosa lub nosa i ust. Doprowadza to
do sytuacji, w której pacjent oddycha powietrzem o wy˝szym ciÊnieniu ni˝ atmosferyczne.
Fakt ten ma pewne konsekwencje fizjologiczne,
na przyk∏ad na uk∏ad krà˝enia, które najcz´Êciej
nie sà klinicznie istotne, a których omówienie
wykracza poza ramy tego artyku∏u. Dzi´ki ciàg∏emu strumieniowi powietrza dochodzàcemu
do górnych dróg oddechowych panuje w nich
stale dodatnie ciÊnienie, które stanowi przeciwwag´ dla dodatniego ciÊnienia tkanek mi´kkich
szyi, dà˝àcego do zamkni´cia Êwiat∏a gard∏a
w czasie snu. W trakcie oddychania aparatem
CPAP wydech odbywa si´ przez specjalne
otwory wydechowe zlokalizowane najcz´Êciej
w masce lub w elemencie umieszczonym mi´dzy
maskà a rurà, zwanym portem wydechowym.
Przep∏yw powietrza wydobywajàcego si´ przez
otwory wydechowe nosi miano przecieku intencjonalnego. Jest on niezb´dny, aby prawid∏owo
móg∏ si´ odbywaç wydech. Gwarancjà skutecznego leczenia metodà CPAP jest dobranie odpowiedniego ciÊnienia utrzymujàcego dro˝noÊç
górnych dróg oddechowych oraz szczelnoÊç
uk∏adu oddechowego. W przypadku jego nieszczelnoÊci mamy do czynienia z przeciekiem
nieintencjonalnym, czyli przep∏ywem powietrza,
które wydobywa si´ innà drogà ni˝ przez otwory
wydechowe, na przyk∏ad przez otwarte usta
w przypadku stosowania maski nosowej lub mi´dzy maskà a skórà twarzy.

DOBÓR MASKI
G∏ównym elementem leczenia za pomocà
CPAP jest interface, potocznie zwany maskà,
którego zadaniem jest wprowadzenie powietrza
t∏oczonego przez aparat do dróg oddechowych
pacjenta. Odpowiednio dobrana maska powinna
zapewniaç szczelnoÊç uk∏adu, czyli brak przecieków nieintencjonalnych, oraz byç wygodna dla
chorego i nie powodowaç dzia∏aƒ niepo˝àdanych.
Rutynowo do aparatów CPAP stosujemy tzw.
bierny obwód oddechowy, którego dzia∏anie polega na tym, ˝e powietrze wydychane samoistnie
(biernie) wydostaje si´ do atmosfery przez stale
otwarte otwory wydechowe (porty) (ryc. 1).
W zwiàzku z tym nale˝y zdawaç sobie spraw´
z lokalizacji tych portów. W∏aÊnie ze wzgl´du
na system wydechowy maski dzielimy na tzw.
wentylowane, czyli takie, które na swojej powierzchni majà otwory wydechowe, oraz maski
niewentylowane, które takich otworów nie majà.
Te ostatnie zwykle odznaczajà si´ niebieskim kolorem tzw. kolanka, czyli elementu ∏àczàcego
mask´ z rurà. W przypadku u˝ycia takiej maski
nale˝y do∏àczyç do niej port wydechowy jako oddzielny element (ryc. 2). W przypadku pomy∏ki
i zastosowania maski niewentylowanej bez portu wydechowego mo˝e dojÊç do groênych dla ˝ycia powik∏aƒ pod postacià reinhalacji powietrza
wydechowego i retencji CO2.
Dwa g∏ówne typy masek ze wzgl´du na system wdychania powietrza to: maski nosowe,
które doprowadzajà powietrze do nozdrzy, oraz
maski twarzowe, które doprowadzajà powietrze
do nozdrzy i jamy ustnej. Klasyczna maska nosowa obejmuje wi´kszà cz´Êç nosa zewn´trznego
(trzon i wierzcho∏ek), dolnym brzegiem opierajàc si´ o okolic´ podnosowà, zlokalizowanà
nad wargà górnà (ryc. 3). Szczególnym typem
maski nosowej sà tzw. maski minimalnego kontaktu, czyli wk∏adki donosowe, których ujÊcia
wchodzà bezpoÊrednio do nozdrzy, dzi´ki czemu
nos zewn´trzny nie jest przykryty (ryc. 4). Natomiast klasyczna maska twarzowa obejmuje usta
i nos zewn´trzny. Dolne rami´ maski opiera si´

▲

WSKAZANIA DO LECZENIA CPAP
Zgodnie z zaleceniami Polskiego Towarzystwa Chorób P∏uc (P∏ywaczewski 2013) opublikowanymi w 2013 roku do leczenia za pomocà
CPAP kwalifikujà si´ chorzy z:
1. AHI > 30,
2. AHI > 15 oraz obecnoÊcià:
a) nasilonej sennoÊci w czasie dnia
(>10 pkt. w skali sennoÊci Epworth)
lub
b) powik∏aƒ sercowo-naczyniowych.
Natomiast wytyczne Amerykaƒskiej Akademii Medycyny Snu z 2014 roku (American Academy of Sleep Medicine 2014) sà bardziej liberalne i zalecajà rozpocz´cie terapii technikà

CPAP u wszystkich chorych z:
1. RDI > 15,
2. RDI 5–14 oraz obecnoÊcià:
a) typowych objawów lub
b) schorzeƒ wspó∏istniejàcych, takich
jak: nadciÊnienie t´tnicze, cukrzyca
typu 2, zaburzenia nastroju, choroba
wieƒcowa, stan po udarze OUN,
zaburzenia funkcji poznawczych,
migotanie przedsionków, niewydolnoÊç serca.
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Ryc. 3. Prawid∏owe za∏o˝enie maski nosowej (opis
w tekÊcie)

Ryc.1. Porty wydechowe w masce oznaczone strza∏kami

Ryc.2. Maski niewentylowane charakteryzujà si´
niebieskim kolorem kolanka, nie posiadajà portów
wydechowych. Aby prowadziç leczenie za pomocà
aparatu CPAP, nale˝y do∏àczyç port wydechowy (element, który w∏àcza si´ pomi´dzy mask´ a rur´, zawierajàcy otwory wydechowe (oznaczony strza∏kà)
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Ryc.4. Maski minimalnego kontaktu, tzw. wk∏adki
donosowe

Ryc. 5. Prawid∏owe za∏o˝enie maski twarzowej (ustno-nosowej) – opis w tekÊcie

Ryc. 6. Maska twarzowa tzw. hybrydowa – opis
w tekÊcie

▲

Ryc. 7. Maska nosowa z opaskà na brod´, która zapobiega otwieraniu si´ ust podczas snu

na zag∏´bieniu mi´dzy wargà dolnà a wynios∏oÊcià bródki, a szczyt maski opiera si´ o trzon
nosa, nie si´gajàc jednak wy˝ej ni˝ jego nasada
(ryc. 5). Odmianà maski twarzowej jest tzw. maska
hybrydowa, która ∏àczy elementy maski twarzowej, gdy˝ obejmuje usta, oraz maski minimalnego
kontaktu, gdy˝ doprowadza powietrze do nozdrzy
bez przykrycia nosa (ryc. 6). Ten rodzaj maski jest
szczególnie korzystny u chorych, u których dochodzi do odle˝yn na grzbiecie nosa.
Oba typy masek majà zarówno wady, jak i zalety, dlatego mask´ nale˝y dobieraç indywidualnie
do ka˝dego pacjenta. Pierwszym pytaniem, jakie
nale˝y zadaç pacjentowi w procesie dopasowywania maski, jest to, czy Êpi z otwartymi ustami.
JeÊli odpowiedê jest twierdzàca, nale˝y zaproponowaç korzystanie z maski twarzowej. Cz´sto
jednak pacjenci nie wiedzà, co si´ dzieje z ich
ustami w trakcie snu. Wówczas mo˝na pod∏àczyç
pacjenta na kilka minut do CPAP poprzez oba
typy masek, aby móg∏ samodzielnie oceniç,
przez którà mask´ ma wi´kszy komfort oddychania. Gdy ustalimy z pacjentem, jaki rodzaj maski
zastosujemy, nale˝y przejÊç do drugiego etapu,
jakim jest dobranie rozmiaru maski. Najcz´Êciej
ka˝dy typ maski ma trzy rozmiary: ma∏y (S),
Êredni (M) i du˝y (L). Dobranie rozmiaru klasycznej maski nosowej lub twarzowej nie przedstawia
trudnoÊci, gdy˝ elementy anatomiczne twarzy
u∏atwiajà dopasowanie. W przypadku masek
z wk∏adkami donosowymi ich rozmiar nale˝y dopasowaç do wielkoÊci nozdrzy. Mogà w tym pomóc firmowe wzorniki. Ostateczna weryfikacja
trafnoÊci doboru maski odbywa si´ po pod∏àczeniu maski do aparatu CPAP i uruchomieniu podawania powietrza. Wówczas nale˝y sprawdziç
obecnoÊç przecieków nieintencjonalnych. Wa˝nym aspektem szczelnoÊci maski jest odpowiednia
si∏a zapi´cia pasków maski na g∏owie. Szczególnie
istotne jest prawid∏owe po∏àczenie pasków z maskà oraz w∏aÊciwe umieszczenie ich na g∏owie.
W wyniku nieprawid∏owego po∏àczenia pasków
z maskà nie uda si´ uzyskaç szczelnoÊci maski, nawet wówczas, gdy b´dzie ona dobrze dobrana
do twarzy pacjenta. Wa˝ne jest równie˝ nauczenie
pacjenta prawid∏owego zak∏adania maski, które
powinno si´ zaczynaç od dopasowania maski
do twarzy, a nast´pnie na zaciàgni´ciu pasków
na g∏owie.
Podsumowujàc, maski nosowe sà ∏atwiejsze
do zak∏adania i wygodniejsze dla chorych, jednak
cz´ste zjawisko otwierania si´ ust podczas snu,
które jest nasilane dodatnim ciÊnieniem podawanym przez urzàdzenie CPAP, mo˝e czyniç jà
zupe∏nie nieprzydatnà do leczenia. Rozwiàzaniem
problemu mo˝e byç zastosowanie specjalnej
www.magazynorl.pl
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Tabela I. Powik∏any zespó∏ OBPS rozpoznaje si´ w przypadku wspó∏istnienia nast´pujàcych zaburzeƒ.
Rodzaj wspó∏istniejàcych zaburzeƒ

Wyst´powanie centralnych zaburzeƒ oddychania
podczas snu

Jednostki chorobowe b´dàce ich przyczynà
●
●
●

Zaburzenia snu o innym pochodzeniu ni˝ OBPS

●
●
●
●

Hipowentylacja

●
●
●
●

Hipoksemia

narkolepsja
bezsennoÊç
parasomnie
zespó∏ niespokojnych nóg
oty∏oÊç
choroby restrykcyjne klatki piersiowej
choroby nerwowo-mi´Êniowe
przyjmowanie opioidów

przewlek∏e choroby p∏uc:
● POChP
● choroby Êródmià˝szowe p∏uc
● choroby restrykcyjne klatki piersiowej

opaski podtrzymujàcej brod´ (ryc. 7), wcià˝ zbyt
ma∏o rozpowszechnionej w Polsce. Stosowanie
maski twarzowej ca∏kowicie usuwa problem
przecieków nieintencjonalnych przez otwierajàce si´ bezwiednie podczas snu usta, ale maska ta
jest mniej komfortowa, gdy˝ obejmuje znaczà
cz´Êç twarzy, oprócz tego trudniej jà prawid∏owo
dopasowaç i utrzymaç jej szczelnoÊç. Ponadto
korzystanie z maski twarzowej mo˝e paradoksalnie nasilaç obturacj´ górnych dróg oddechowych
z powodu przesuni´cia ˝uchwy w kierunku gard∏a przez silnie zaciÊni´te paski dolne. Zjawisko
to nie jest cz´ste, ale nale˝y braç je pod uwag´,
stosujàc ten rodzaj maski. Zwykle u chorych korzystajàcych z maski twarzowej (ustno-nosowej)
konieczne jest zastosowanie wy˝szych ciÊnieƒ
terapeutycznych.
MIARECZKOWANIE
CIÂNIENIA TERAPEUTYCZNEGO
Kolejnym krokiem w rozpocz´ciu leczenia
za pomocà CPAP jest ustalenie skutecznego ciÊnienia, tzw. miareczkowanie, które zagwarantuje
utrzymanie dro˝noÊci górnych dróg oddechowych
i ustàpienie zaburzeƒ oddychania podczas snu,
a w konsekwencji przywrócenie prawid∏owej architektury snu. Wyró˝niamy trzy metody miareczkowania: 1) prowadzone w czasie rzeczywistym
w pracowni snu, 2) z u˝yciem aparatu autoCPAP
w warunkach ambulatoryjnych, 3) online za pomocà telemonitoringu.
1. Miareczkowanie w warunkach szpitalnych
powinno byç zarezerwowane dla chorych
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z tzw. powik∏anym OBPS (tab. I) oraz dla
chorych, u których nie uda∏o si´ uzyskaç
satysfakcjonujàcych rezultatów miareczkowania w warunkach ambulatoryjnych.
Jest to najdro˝sza i najbardziej pracoch∏onna metoda, a jednoczeÊnie dost´p
do niej jest bardzo ograniczony z uwagi
na ma∏à iloÊç pracowni snu. Metoda ta polega na ciàg∏ym monitorowaniu chorego
Êpiàcego z aparatem CPAP za pomocà poligrafii lub polisomnografii. Czuwajàcy
technik kontroluje na ekranie krzywe
przep∏ywu powietrza przez drogi oddechowe i zwi´ksza ciÊnienie aparatu CPAP,
gdy zauwa˝y sp∏ycenia lub bezdechy obturacyjne. Metody zwi´kszania ciÊnienia
sà ró˝ne i zale˝à od przyj´tej strategii
i doÊwiadczenia technika. Amerykaƒska
Akademia Medycyny Snu zaproponowa∏a
nast´pujàcy algorytm miareczkowania
(Kushida i in. 2008):
a. Rozpocz´cie terapii od poziomu ciÊnienia 4 cm H2O.
b. Obserwacja przez co najmniej 5 minut
snu.
c. W przypadku wystàpienia w tym czasie
jednego z 4 nast´pujàcych zdarzeƒ
zwi´kszenie ciÊnienia o co najmniej
1 cm H2O:
1) ≥ 2 bezdechów obturacyjnych,
2) ≥ 3 sp∏yceƒ obturacyjnych,
3) ≥ 5 RERA (wzbudzenie zwiàzane
z wysi∏kiem oddechowym),

do ustàpienia 90–95% zdarzeƒ oddechowych
ocenianych przez algorytm aparatu. Warunkiem
wiarygodnego miareczkowania za pomocà autoCPAP jest szczelnoÊç uk∏adu i odpowiednio
d∏ugi czas leczenia podczas nocy, co najmniej
4 godziny. JeÊli pacjent zbyt krótko stosowa∏ leczenie lub wyst´powa∏y du˝e przecieki ustalenie
ciÊnienia terapeutycznego mo˝e nie byç wiarygodne. Wówczas nale˝y przeanalizowaç przyczyn´ z∏ej tolerancji lub niech´ci do leczenia oraz
nieprawid∏owej szczelnoÊci maski. Dalsze miareczkowanie jest mo˝liwie po rozwiàzaniu tych
kwestii. Nale˝y pami´taç, ˝e aparaty typu autoCPAP ró˝nià si´ od siebie w zakresie iloÊci i jakoÊci rejestrowanych danych oraz mo˝liwoÊci ich
przedstawienia graficznego w dedykowanym
programie komputerowym (Rigau i in. 2006).
Ponadto aparaty ró˝nych firm sà wyposa˝one
w ró˝ne metody wykrywania zdarzeƒ oddechowych (np. metoda oscylacji wymuszonych,
pneumotachograf) oraz ró˝ne algorytmy zmiany
ciÊnieƒ w reakcji na zdarzenia oddechowe. Czynniki te mogà istotnie wp∏ywaç na prawid∏owoÊç
ustalania ciÊnienia terapeutycznego. Dlatego te˝
lekarz ustalajàcy wielkoÊç ciÊnienia terapeutycznego nie powinien polegaç wy∏àcznie na danych
statystycznych aparatu, ale samodzielnie przeanalizowaç dane szczegó∏owe leczenia. Metaanaliza
badaƒ porównujàcych skutecznoÊç miareczkowania za pomocà autoCPAP z miareczkowaniem
manualnym w czasie rzeczywistym nie wykaza∏a
ró˝nic pomi´dzy grupami w zakresie czasu stosowania leczenia na dob´ (ang. compliance), stopnia
ustàpienia objawów (sennoÊci dziennej) czy jakoÊci ˝ycia (Epstein i in. 2009). Mo˝na wi´c uznaç, ˝e
obie metody miareczkowania sà równie skuteczne.
3. Wraz z rozwojem technologii pozwalajàcych na bezprzewodowe przesy∏anie
danych sta∏o si´ mo˝liwe monitorowanie
chorych leczonych przewlekle w warunkach domowych za pomocà urzàdzeƒ
elektronicznych. Post´p ten nie ominà∏
równie˝ chorych z zaburzeniami oddychania podczas snu. Nowoczesne aparaty
CPAP majà wbudowany modem, który samoistnie wysy∏a dane rejestrowane podczas terapii do internetu. Lekarz majàcy
do nich dost´p ma mo˝liwoÊç ich monitorowania. Technik´ t´ mo˝na wykorzystaç
do ustalania ciÊnieƒ terapeutycznych,
gdy˝ lekarz ma nie tylko wglàd w dane,
ale mo˝e na odleg∏oÊç modyfikowaç ustawienia aparatu. Dane przesy∏ane przez
aparat zawierajà: czas leczenia, wielkoÊç
przecieków nieintencjonalnych, iloÊç zdarzeƒ oddechowych oraz wielkoÊç ciÊnie-

▲

4) ≥ 5 minut g∏oÊnego chrapania.
d. Ponowna obserwacja przez co najmniej
5 minut snu.
e. W przypadku ponownego wystàpienia
wymienionych zdarzeƒ kolejne zwi´kszenie ciÊnienia o co najmniej 1 cm H2O
a˝ do ustalenia ciÊnienia, przy którym
nie b´dà wyst´powa∏y zdarzenia oddechowe.
Czas miareczkowania manualnego nie powinien byç krótszy ni˝ 3 godziny. Idea∏em jest ocena skutecznoÊci leczenia w ka˝dej pozycji cia∏a
i w ka˝dej fazie snu. Taka sytuacja wyst´puje
jednak rzadko, dlatego uznano za wystarczajàce
minimum, jeÊli pacjent sp´dzi co najmniej
15 minut snu w fazie REM w pozycji na plecach,
gdy˝ w takiej konfiguracji konieczne sà zwykle
najwy˝sze ciÊnienia. Optymalnym celem leczenia jest uzyskanie wskaênika RDI (bezdechy
+ sp∏ycenia + RERA/godzin´ snu) poni˝ej 5 oraz
brak spadków SpO2 poni˝ej 90%. Je˝eli miareczkowanie odbywa si´ jedynie pod kontrolà poligrafii, czyli bez rejestracji faz snu, celem terapii
jest uzyskanie mniej ni˝ 5 bezdechów lub sp∏yceƒ na 1 godzin´ badania.
2. Miareczkowanie z u˝yciem aparatu autoCPAP w warunkach ambulatoryjnych
jest najpowszechniejszà formà ustalania
ciÊnienia terapeutycznego (Berry i in. 2002).
Jest ona tania i ∏atwo osiàgalna, nie wymaga dost´pu do pracowni badaƒ snu
oraz nie nara˝a pacjenta na pobyt w szpitalu. W badaniach wykazano podobnà
skutecznoÊç tej formy miareczkowania
oraz zbli˝one wartoÊci ustalonego ciÊnienia terapeutycznego w porównaniu ze z∏otym standardem,czyli miareczkowaniem
nadzorowanym w pracowni snu. Dotychczas
przeprowadzone badania ze wzgl´du na
ró˝norodnoÊç stosowanych protoko∏ów
nie pozwalajà na jednoznaczne ustalenie
poczàtkowego zakresu ciÊnieƒ i koniecznego czasu obserwacji. W praktyce wyglàda
to w ten sposób, ˝e choremu, który przychodzi na wizyt´ do lekarza w celu omówienia wyniku badania snu, zostaje wypo˝yczony do domu aparat autoCPAP
z ustawionym zakresem ciÊnieƒ terapeutycznych, najcz´Êciej 5–20 cm H2O.
Po 3–14 dniach leczenia pacjent zg∏asza
si´ na wizyt´ kontrolnà w celu analizy danych zarejestrowanych w pami´ci aparatu,
na podstawie których nale˝y ustaliç wysokoÊç ciÊnienia terapeutycznego.
Najcz´Êciej za ciÊnienie terapeutyczne uznaje si´
taki poziom ciÊnienia, przy którym dochodzi
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nia. Miareczkowanie online mo˝e odbywaç si´ przy zastosowaniu aparatu CPAP
ze sta∏ym ciÊnieniem lub autoCPAP. Opcja
ta jest szczególnie atrakcyjna dla pacjentów zamieszka∏ych daleko od poradni lub
pracowni snu lub z innych przyczyn niemogàcych zg∏aszaç si´ na wizyty. Poniewa˝ jest to nowa metoda miareczkowania,
jej skutecznoÊç wymaga potwierdzenia
w badaniach kontrolowanych.
WYBÓR RODZAJU URZÑDZENIA:
CPAP czy autoCPAP?
Urzàdzenie CPAP zapewnia sta∏e ciÊnienie
w drogach oddechowych podczas ca∏ego okresu
terapii. Natomiast automatyczny CPAP (autoCPAP)
podaje zmienne ciÊnienie w ramach ustalonego
zakresu ciÊnieƒ. AutoCPAP jest wyposa˝ony
w algorytm wykrywajàcy zmienny przep∏yw
przez drogi oddechowe chorego. W przypadku
wystàpienia ich zw´˝enia lub ca∏kowitego zamkni´cia aparat zwi´ksza ciÊnienie a˝ od uzyskania ponownej dro˝noÊci dróg oddechowych. Nast´pnie podczas utrzymywania si´ dro˝noÊci dróg
oddechowych aparat zmniejsza ciÊnienie. Czu∏oÊç
wykrywania obturacji i szybkoÊç reakcji na nià
ró˝nià si´ w zale˝noÊci od producenta aparatu.
Badania randomizowane porównujàce leczenie za pomocà CPAP i autoCPAP u chorych
z umiarkowanym i ci´˝kim niepowik∏anym
OBPS nie wykaza∏y istotnych klinicznie ró˝nic
pod wzgl´dem skutecznoÊci leczenia i czasu korzystania (compliance). W zwiàzku z tym nale˝y
uznaç, ˝e obie formy terapii sà równie skuteczne. Trzeba jednak pami´taç, ˝e z badaƒ tych byli wykluczeni pacjenci z powik∏anym OBPS,
w zwiàzku z tym stosowanie autoCPAP w tej
grupie chorych powinno si´ odbywaç pod Êcis∏à
kontrolà specjalisty. Wskazaniem do zastosowanie autoCPAP jest nietolerowanie przez chorego
sta∏ego ciÊnienia oraz du˝a zmiennoÊç ciÊnienia
w zale˝noÊci od pozycji cia∏a, fazy snu lub innych
czynników wp∏ywajàcych na nasilenie OBPS, jak
na przyk∏ad spo˝ycie alkoholu.
Wa˝nym czynnikiem wyboru rodzaju urzàdzenia sà wzgl´dy ekonomiczne. Koszt urzàdzenia autoCPAP jest ponad dwukrotnie wy˝szy ni˝
urzàdzenia CPAP, co przy sta∏ej sumie refundacji
stanowi istotnà ró˝nic´ dla pacjenta: dop∏ata
do urzàdzenia autoCPAP wynosi oko∏o 3000 z∏,
podczas gdy do urzàdzenia CPAP oko∏o 500 z∏.
POPRAWA KOMFORTU TERAPII
Funkcja RAMP
Funkcja ta jest powszechnie stosowana w leczeniu za pomocà CPAP. Polega ona na stopnio-
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wym zwi´kszaniu si´ ciÊnienia w zadanym okresie czasowym od poziomu 4–5 cm H2O do poziomu
ciÊnienia terapeutycznego. Celem zastosowania
RAMP jest u∏atwienie choremu zaÊni´cia, które
mog∏oby byç utrudnione przez podawanie wysokiego ciÊnienia od poczàtku terapii. Czas RAMP
d∏u˝szy ni˝ czas zaÊni´cia mo˝e skutkowaç nieskutecznym leczeniem w tym okresie, dlatego
klinicysta na podstawie danych rejestrowanych
przez aparat powinien kontrolowaç i ewentualnie modyfikowaç ten element terapii.

Ulga wydechowa
Leczenie za pomocà CPAP mo˝e byç ucià˝liwe
i trudne do zaakceptowania. Jednà z przyczyn bywa
odczuwana przez chorego trudnoÊç w wykonaniu
wydechu przeciw dodatniemu ciÊnieniu generowanemu przez aparat. W celu zniwelowania tego
uczucia niektóre urzàdzenia sà wyposa˝one
w funkcj´ tzw. ulgi wydechowej, która polega
na obni˝aniu ciÊnienia terapeutycznego na poczàtku wydechu o 1, 2 lub 3 cm H2O. Dotychczasowe
badania randomizowane nie wykaza∏y przewagi
tej opcji w zakresie czasu stosowania CPAP (compliance) czy poprawie dziennej sennoÊci.

Nawil˝anie powietrza wdechowego
Najcz´Êciej wyst´pujàcym dzia∏aniem niepo˝àdanym CPAP jest wysychanie b∏ony Êluzowej
nosa i jamy ustnej, które mo˝e doprowadziç
do zwi´kszenia oporów dla przep∏ywu powietrza
i potencjalnie przyczyniç si´ do nasilenia OBPS.
Zastosowanie podgrzewanego nawil˝acza pozwala
na zmniejszenie i tych objawów, i oporów. Wprawdzie badania randomizowane nie wykaza∏y, aby
zastosowanie nawil˝acza wp∏yn´∏o na wyd∏u˝enie czasu leczenia (compliance) ani na popraw´
jakoÊci ˝ycia, ale stwierdzono istotne zmniejszenie wyst´powania dzia∏aƒ niepo˝àdanych. Dlatego zaleca si´ stosowanie nawil˝acza u wszystkich chorych skar˝àcych si´ na suchoÊç b∏on
Êluzowych, uczucie zmniejszenia dro˝noÊci
nosa, chryp´, ból gard∏a lub zatok.
CELE LECZENIA
Celem leczenia jest:
1. Ustàpienie objawów (chrapanie, sennoÊç
dzienna, zm´czenie).
2. Maksymalne mo˝liwe zmniejszenie liczby
zdarzeƒ oddechowych.
3. Przywrócenie prawid∏owej struktury snu.
Amerykaƒska Akademia Medycyny Snu przedstawia nast´pujàce kryteria skutecznoÊci leczenia
(Patil i in. 2019):
A.Optymalna skutecznoÊç leczenia – zmniejszenie liczby bezdechów, sp∏yceƒ i wzbu-

dzeƒ ze snu zale˝nych od oddychania poni˝ej 5 na godzin´ (RDI < 5) ponadto
samoistne wzbudzenia lub wybudzenia
ze snu nie powinny wyst´powaç podczas
snu REM w pozycji na plecach.
B. Dobra skutecznoÊç leczenia – zmniejszenie liczby bezdechów, sp∏yceƒ i wzbudzeƒ
ze snu zale˝nych od oddychania poni˝ej
10 na godzin´ (RDI < 10) ponadto samoistne wzbudzenia lub wybudzenia ze snu
nie powinny wyst´powaç podczas snu
REM w pozycji na plecach.
C. Zadowalajàca skutecznoÊç leczenia – liczba
bezdechów, sp∏yceƒ i wzbudzeƒ ze snu
zale˝nych od oddychania jest wy˝sza ni˝
10 na godzin´, ale jest mniejsza o 75%
od wyjÊciowej wartoÊci.
D.Leczenie niezadowalajàce – nie spe∏nia
˝adnego z wymienionych kryteriów.
Badania wykazujà, ˝e jedynie u 50–60%
chorych udaje si´ osiàgnàç optymalny stopieƒ

skutecznoÊci leczenia. Spe∏nienie wspomnianych kryteriów mo˝e byç oceniane jedynie
w przypadku miareczkowania pod kontrolà polisomnografii. W przypadku miareczkowania
za pomocà urzàdzeƒ autoCPAP w warunkach
ambulatoryjnych za skuteczny efekt leczenia
uznaje si´ osiàgni´cie AHI oszacowanego przez
aparat poni˝ej 10. WartoÊç t´ mo˝na uznaç
za wiarygodnà pod warunkiem, ˝e chory korzysta z aparatu co najmniej 6 godzin w czasie nocy,
nie wyst´pujà istotne przecieki nieintencjonalne
oraz ustàpi∏o chrapanie i dolegliwoÊci. Nale˝y
pami´taç, ˝e jakoÊç oceny zdarzeƒ oddechowych
za pomocà CPAP nie jest to˝sama z ocenà tych
zdarzeƒ w badaniu polisomnograficznym, ponadto ró˝ni si´ mi´dzy urzàdzeniami, dlatego
lekarz nie powinien opieraç decyzji klinicznych
wy∏àcznie na tzw. danych statystycznych, ale
samodzielnie przeanalizowaç szczegó∏owy zapis
rejestracji przep∏ywu powietrza przez drogi
oddechowe zawarty w pami´ci aparatu CPAP. ●
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