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The 9th International Seminar 
SNORING AND APNEA FOR THE ENT 

The 9th International Seminar, „Snoring and Apnea
for the ENT” was held on December 4, 2021 during
the annual RhinoForum 2021 conference. This year's
guests and lecturers were members of the Inter-
national Surgical Sleep Society: Prof. Kathleen
Yaremchuk, Prof. Stacey Ishman, Dr. Madeline
Ravesloot, Prof. Ewa Olszewska, Prof. Maria Suurma,
Prof. Karl Hörmann, Prof. Robson Capasso and the
organizer of RhinoForum 2021 Prof. Antoni Krzeski.
The symposium addressed issues related to the
diagnosis and treatment of obstructive sleep apnea,
surgical treatment of obstructive sleep apnea,
and sleep-disordered breathing in children. The
following summary discusses all lectures given
during the seminar. 
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CHRAPANIE I BEZDECHY 
DLA LARYNGOLOGÓW

IX Mi´dzynarodowe Seminarium
Warszawa, 4 grudnia 2021 r.

Sprawozdanie

W dniach 3–4.12.2021 roku odby∏a si´ corocz-
na, mi´dzynarodowa konferencja rynologiczna
– RhinoForum 2021, zorganizowana przez Polskie
Towarzystwo Rynologiczne oraz Warszawski
Uniwersytet Medyczny, w ramach której odby∏o
si´ IX Mi´dzynarodowe Seminarium „Chrapanie
i bezdechy dla laryngologa”. Tegorocznymi wyk∏a-
dowcami byli cz∏onkowie International Surgical
Sleep Society. Sympozjum sk∏ada∏o si´ z trzech
sesji: Diagnostyka i leczenie OBS, Chirurgiczne
leczenie OBS oraz OBS u dzieci.

Wyk∏ad inauguracyjny wyg∏osi∏ prof. Karl
Hörmann, w którym podsumowa∏ wczeÊniejsze
osiem edycji seminariów oraz opowiedzia∏ o mo˝-
liwych terapiach OBS. Terapia CPAP pozostaje
g∏ównà metodà leczenia doros∏ych pacjentów
chorych na OBS, a przez optymalizacj´ leczenia
i monitorowanie pacjenta mo˝liwa jest szybka
identyfikacja pacjentów êle tolerujàcych takà
form´ terapii. Prof. Hörmann zwróci∏ uwag´, ˝e
aparaty wewnàtrzustne sà dobrà alternatywà dla
osób z ∏agodnà lub umiarkowanà postacià OBS.
Nie mo˝na równie˝ zapominaç o terapii pozycyj-
nej, która jest szczególnie wa˝na w przypadku
bezdechów zale˝nych od pozycji cia∏a podczas snu.
Dodatkowo u niektórych pacjentów metody chi-
rurgiczne leczenia OBS, jak np. tonsillektomia czy
plasktyka podniebienia, mogà okazaç si´ najlepszà
formà terapii. 

Prof. Antoni Krzeski – kierownik Kliniki Oto-
rynolaryngologii WUM oraz organizator Rhino-
Forum 2021 – przedstawi∏ problem bezdechów
sennych z punktu widzenia rynologa. W pierw-
szej cz´Êci swojego wyk∏adu skupi∏ si´ na czynni-
kach powodujàcych zwi´kszony opór powietrza
w jamach nosa, przedstawi∏ struktury anato-
miczne i patologie zwi´kszajàce opór w obr´bie
jam nosa. Bazujàc na modelu rezystora Starlin-
ga, wyjaÊni∏, jak zwi´kszony opór powietrza
w jamach nosa doprowadza do zwi´kszenia
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ujemnego ciÊnienia w gardle, co w konsekwencji
doprowadza do zapadania si´ gard∏a, a to z kolei
prowadzi do bezdechów podczas snu. W kolejnej
cz´Êci wyk∏adu przedstawi∏ objawy, na które nale-
˝y zwróciç uwag´ podczas diagnostyki bezdechu
sennego, oraz badania diagnostyczne, które nale˝y
wykonaç. Profesor zwróci∏ uwag´, ˝e u ka˝dego
pacjenta podejrzanego o bezdech senny nale˝y
wykonaç CT zatok w celu oceny budowy jam nosa.
W trzeciej cz´Êci wyk∏adu prof. Krzeski omówi∏
prace oceniajàce skutecznoÊç operacji w obr´bie
jam nosa u pacjentów z OBS. Wed∏ug dost´pnej
literatury poprawiajà one jakoÊç ˝ycia pacjentów,
zmniejszajà sennoÊç w ciàgu dnia oraz chrapanie,
a tak˝e poprawiajà tolerancj´ leczenia za pomocà
aparatu CPAP. JednoczeÊnie nie uzgodniono jed-
noznacznego stanowiska, czy operacje nosa w OBS
poprawiajà obiektywne wyk∏adniki ci´˝koÊci OBS
(np. wskaênik AHI).

Prof. Kathleen Yaremchuk przedstawi∏a wy-
k∏ad pt. Adult pathophysiology of OSA need for
personalized treatment, w którym omówi∏a ró˝-
ne fenotypy OBS u doros∏ych – anatomiczny
i nieanatomiczny. W anatomicznym fenotypie
OBS du˝à rol´ odgrywa krytyczne ciÊnienie
zapadania si´ górnych dróg oddechowych. U pa-
cjentów z OBS jest ono mniej ujemne ni˝ u gru-
py kontrolnej, co skutkuje ∏atwiejszym zapada-
niem si´ dróg oddechowych i wy˝szym wskaêni-
kiem AHI. Z kolei w fenotypie nieanatomicznym
dominuje os∏abiona odpowiedê z mi´Ênia j´zyko-
wo-bródkowego, zwi´kszony próg wybudzenia
oraz zaburzona kontrola wentylacji (ang. loop
gain). Podczas wyk∏adu prof. Yaremchuk zwróci-
∏a uwag´, ˝e nie ka˝dy pacjent b´dzie tak samo
dobrze odpowiada∏ na leczenie operacyjne.
W swoim wyk∏adzie przedstawi∏a skal´ PALM
(ang. pcrit, arousal threshold, loop gain, muscle
responsiveness), dzi´ki której mo˝na okreÊliç,
jakie leczenie mo˝e byç najskuteczniejsze w da-
nym podtypie. W typie PALM1, w którym domi-
nuje wysokie krytyczne ciÊnienie zapadania gór-
nych dróg oddechowych oraz jedna lub wi´cej
cecha nieanatomiczna, najlepszym leczeniem
wydaje si´ terapia CPAP lub powa˝na ingerencja
chirurgiczna. W typie 2a wyst´puje umiarkowa-
ne zapadanie si´ dróg oddechowych oraz nie wy-
st´pujà cechy nieanatomiczne. W tym podtypie
mo˝na zastosowaç aparaty wysuwajàce ˝uchw´,
uwulofaryngoplastyk´ (UPPP) lub terapi´ pozy-
cyjnà. W typie 2b równie˝ wyst´puje umiarko-
wane zapadanie si´ dróg oddechowych, ale poja-
wiajà si´ ju˝ cechy nieanatomiczne. Nale˝y
wówczas zastosowaç leczenie jak w typie 2a oraz
wp∏ynàç na cechy nieanatomiczne za pomocà

acetazolamidu lub stymulacji mi´Ênia j´zykowo-
-bródkowego. W typie 3 dominujà cechy nie-
anatomiczne, a zastosowane leczenie musi byç
dobrane indywidualnie do pacjenta.

Prof. Maria Suurma zaprezentowa∏a wyk∏ad
pt. Role of drug induced sleep endoscopy in eva-
luation and management of OSA. DISE, czyli
badanie dróg oddechowych podczas snu farma-
kologicznego, pozwala oceniç anatomi´ dróg od-
dechowych oraz miejsce ich zaw´˝enia si´ pod-
czas snu. Prof. Suurma w swoim wyk∏adzie
omówi∏a system klasyfikacji VOTE pozwalajàcy
zbadaç poszczególne miejsca zw´˝enia dróg
oddechowych (poziom podniebienia mi´kkiego,
gard∏a, nasady j´zyka, nag∏oÊni) oraz okreÊliç,
czy zw´˝enie jest boczne, przednio-tyle czy kon-
centryczne. Zwróci∏a równie˝ uwag´, ̋ e badanie
DISE nale˝y wykonaç przed zabiegiem, aby od-
powiednio dobraç metod´ operacyjnà. Zaznaczy-
∏a równie˝, ˝e DISE jest dobrym badaniem, po-
zwalajàcym zidentyfikowaç pacjentów, którzy
mogà odnieÊç korzyÊç z leczenia metodà stymu-
lacji mi´Êni bródkowo-j´zykowych.

Dr Madeline Ravesloot przedstawi∏a wyk∏ad
dotyczàcy aparatów wewnàtrzustnych oraz tera-
pii pozycyjnej w OBS (Oral appliance and positio-
nal therapy in the treatment of obstructive sleep
apnea). Pierwsza cz´Êç wyk∏adu dotyczy∏a apara-
tów wewnàtrzustnych (MAD). Dr Ravesloot przed-
stawi∏a ró˝ne rodzaje takich urzàdzeƒ, sposób ich
dzia∏ania oraz mo˝liwe skutki niepo˝àdane ich
u˝ywania. MAD powodujà wysuni´cie ˝uchwy
do przodu, co skutkuje poszerzeniem Êwiat∏a dróg
oddechowych na poziomie gard∏a. Objawami nie-
po˝àdanymi stosowania MAD mogà byç bóle
w okolicy stawu skroniowo-˝uchwowego, bóle
z´bów, nadmierne wydzielanie Êliny, suchoÊç
w ustach i zaburzenia zgryzu. W trakcie terapii
MAD nale˝y kontrolowaç ustawienie z´bów pa-
cjentów, a w przypadku ich przemieszczenia
– zrezygnowaç z terapii. W drugiej cz´Êci wyk∏adu
dr Ravesloot skupi∏a si´ na terapii pozycyjnej
OBS. Pacjenci z pozycyjnymi OBS przewa˝nie
majà ∏agodnà lub umiarkowanà postaç bezde-
chów sennych. W wi´kszoÊci przypadków bezde-
chy senne dotyczà pacjentów Êpiàcych na wznak.
Sà to najcz´Êciej pacjenci m∏odzi oraz z niskim
BMI. W terapii pozycyjnych bezdechów sennych
stosuje si´ metod´ pi∏eczki tenisowej. Niestety,
metoda to wià˝e si´ z du˝ym dyskomfortem zg∏a-
szanym przez pacjentów, co skutkuje zaniecha-
niem przez nich tej formy terapii. W ostatnim cza-
sie zaproponowano nowe urzàdzenia w leczeniu
pozycyjnych OBS. Majà one postaç niewielkiego
czujnika zak∏adanego przez pacjenta na szyj´
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lub klatk´ piersiowà,  który emitujàc niewielkie
wibracje, zapobiega przyjmowaniu przez pacjenta
pozycji na wznak. Wst´pne badania wskazujà ich
skutecznoÊç oraz dobrà tolerancj´ przez pacjen-
tów, potrzeba jednak wi´cej badaƒ, aby oceniç
d∏ugoterminowe wyniki.

Kolejna sesja dotyczy∏a leczenia chirurgicz-
nego OBS. Prof. Ewa Olszewska wyg∏osi∏a wyk∏ad
przedstawiajàcy ró˝ne metody chirurgii podnie-
bienia. Zwróci∏a uwag´, ˝e technika operacyjna
powinna byç dobierana indywidualnie do pacjen-
tów, a przede wszystkim nale˝y kierowaç si´ za-
awansowaniem OBS, fenotypem, obecnoÊcià
chrapania, odmiennoÊciami w budowie anato-
micznej gard∏a, poziomem obstrukcji na podsta-
wie DISE, wielkoÊcià migda∏ków podniebiennych
czy d∏ugoÊcià podniebienia mi´kkiego. Podczas
wyk∏adu zosta∏o przedstawione badanie oceniajà-
ce technik´ plastyki podniebienia z poszerzeniem
p∏ata grzbietowego podniebienia (ang. pharyngo-
plasty with dorsal palatal flap expansion). W bada-
niu przeprowadzonym przez Olszewskà i wspó∏-
pracowników („Pharyngoplasty with dorsal palatal
flap expansion: evaluation of a modified surgical
treatment method for obstructive sleep apnea
syndrome”) uzyskano istotnie statystycznie zmniej-
szenie wskaênika AHI i ODI. Zaproponowana tech-
nika pozwala na usztywnienie i zmian´ po∏o˝enia
bocznej Êciany gard∏a oraz na wysuni´cie podnie-
bienia mi´kkiego w przód. Podsumowujàc swój
wyk∏ad, prof. Olszewska zwróci∏a uwag´, ̋ e warto
rozwa˝yç chirurgi´ podniebienia, jeÊli terapia
CPAP jest nieskuteczna, oraz ˝e metody funkcjo-
nalne powinny byç preferowane w porównaniu
z metodami ablacyjnymi. Ponadto w chirurgii pod-
niebienia niezwykle wa˝ne jest zrozumienie budo-
wy anatomicznej podniebienia, jak równie˝ funkcji
poszczególnych mi´Êni.

Prof. Kathleen Yaremchuk przedstawi∏a wy-
k∏ad dotyczàcy chirurgii nasady j´zyka. Omówi∏a
nowà metod´ operacji nasady j´zyka, jakà jest
TORS (ang. transoral robotic surgery). Jest ona
alternatywà dla otwartej operacji nasady j´zyka.
Dodatkowo podczas operacji robotycznej nasady
j´zyka mo˝na równie˝ przeprowadziç tonsillekto-
mi´. Drugà metodà operacji zmniejszenia nasady
j´zyka, przedstawionà przez prof. Yaremchuk, by-
∏a metoda chirurgii falowej (ang. radiofrequency),
która mo˝e byç wykonana jako dodatkowa proce-
dura podczas zabiegu uvulofaryngoplastyki
(UPPP). Obydwie przedstawione w wyk∏adzie
metody sà przydatne w leczeniu OBS.

Prof. Robson Capasso poprowadzi∏ wyk∏ad
o korekcji operacyjnej wad koÊci twarzoczaszki
i jej zastosowaniu w terapii OBS (Facial skeletal

sleep surgery: essentials). W swoim wyk∏adzie
podkreÊli∏ znaczenie wczesnego wdro˝enia lecze-
nia ortodontycznego u dzieci z wadami zgryzu, aby
uniknàç zaburzeƒ snu w przysz∏oÊci. Przypomnia∏,
˝e poszerzenie szcz´ki za pomocà aparatów orto-
dontycznych mo˝e równie˝ poprawiaç dro˝noÊç
nosa. Prof. Capasso omówi∏ te˝ rol´ operacji orto-
gnatycznej w terapii OBS. Zwróci∏ uwag´, ˝e pa-
cjenci kwalifikowani do operacji ortognatyczych
wymagajà dok∏adnego przygotowania przed ope-
racjà, omówienia przebiegu leczenia i zwrócenia
uwagi na mo˝liwe skutki niepo˝àdane takich
operacji, jakimi sà zaburzenia czucia czy zmia-
na wyglàdu. Po operacji nale˝y ponownie wykonaç
badanie PSG oraz endoskopi´ dróg oddechowych
we Ênie farmakologicznym, poniewa˝ niektórzy
pacjenci mogà wymagaç dodatkowo plastyki pod-
niebienia (UPPP).

Trzecia sesja porusza∏a problem zaburzeƒ
oddychania podczas snu u dzieci. Prof. Stacey
Ishman przedstawi∏a najcz´stsze czynniki ryzyka
OBS u dzieci, ró˝nice w przebiegu OBS u doros∏ych
i dzieci, diagnostyk´ i mo˝liwe konsekwencje bez-
dechów sennych u ma∏ych pacjentów. Bezdech
senny cz´Êciej wyst´puje u dzieci z zaburzeniami
w budowie twarzoczaszki (niedorozwój szcz´ki
lub ˝uchwy), chorobami nerwowomi´Êniowymi,
zaburzeniami dro˝noÊci nosa oraz z nadwagà i oty-
∏oÊcià. Najcz´stszà przyczynà OBS u dzieci jest
przerost tkanki limfatycznej gard∏a. W przeciwieƒ-
stwie do doros∏ych u dzieci nie stwierdza si´ ró˝nic
w cz´stoÊci wyst´powania pomi´dzy p∏ciami.
Ponadto u dzieci z OBS rzadziej obserwuje si´ oty-
∏oÊç, zaburzenia architektury snu i sennoÊç w cià-
gu dnia ni˝ u doros∏ych, z kolei przebudzenia
wyst´pujà cz´Êciej. Prof. Ishman zwróci∏a uwag´,
˝e u ka˝dego dziecka powinno si´ przeprowadziç
screening chrapania, a u dzieci chrapiàcych nale˝y
zwróciç uwag´ na wyst´powanie bezdechów, mo-
czenia nocnego, zm´czenia w ciàgu dnia lub zabu-
rzeƒ koncentracji. Warto pami´taç, ̋ e u pacjentów
pediatrycznych obowiàzujà inne punkty odci´cia
przy kwalifikacji na stopnie ci´˝koÊci OBS. Stopieƒ
∏agodny mo˝na rozpoznaç, jeÊli AHI wynosi 1–4,
stopieƒ umiarkowany to 5–9, a ci´˝ki ≥ 10. Oprócz
tego OBS u dzieci mo˝e skutkowaç powa˝nymi
problemami zdrowotnymi. Przede wszystkim spo-
wodowaç zaburzenia wzrostu, koncentracji, cho-
roby uk∏adu krà˝enia, agresj´. Ci´˝ki, nieleczony
bezdech senny mo˝e doprowadziç do nadciÊnienia
p∏ucnego, a w konsekwencji do serca p∏ucnego. 

Nast´pnie prof. Hörmann wyg∏osi∏ wyk∏ad
o niechirurgicznych metodach leczenia OBS
u dzieci. W terapii OBS mo˝na zastosowaç nast´-
pujàce metody: obserwacja, CPAP, redukcja
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masy cia∏a, donosowe glikokortykosteroidy oraz
leczenie ortodontyczne. Prof. Hörmann zwróci∏
jednak uwag´, ̋ e wspomniane metody mogà byç
nieskuteczne u pacjentów z przerostem tkanki
limfatycznej gard∏a. W takich przypadkach lecze-
niem z wyboru powinna byç adenotonsillektomia.

Prof. Maria Suurna omówi∏a adenotonsillek-
tomi´ jako podstawowe leczenie pediatrycznego
OBS. Zwróci∏a uwag´ na badanie CHAT porów-
nujàce skutecznoÊç adenotonsillektomi i obser-
wacji u dzieci z OBS. W badaniu wykazano, ˝e
wczesny zabieg operacyjny pozytywnie wp∏ywa
na zachowanie, wyniki PSG, jakoÊç ˝ycia oraz
objawy OBS. Obserwacja ta mo˝e byç zastoso-
wana u pacjentów z ∏agodnym i umiarkowanym
OBS. Ponadto adenotonsillektomia jest przydat-
na u dzieci z ∏agodnym OBS z nasilonymi obja-
wami klinicznymi. Nast´pnie zosta∏y przedsta-
wione wskazania do wykonania badania PSG
przed adenotonsillektomià, nale˝à do nich m.in.:
zaburzenia w obr´bie twarzoczaszki, oty∏oÊç czy
choroby nerwowomi´Êniowe. W drugiej cz´Êci
wyk∏adu prof. Suurna porówna∏a tonsillotomi´
i ca∏kowità tonsillektomi´. Zaletami cz´Êciowej
tonsillektomi jest mniejsze ryzyko krwawienia
oraz mniejszy uraz mi´Êni podniebienia, jednak
istnieje znacznie wi´ksze ryzyko ponownego
przerostu. W badaniu porównujàcym wspo-
mniane techniki obydwie by∏y równie skuteczne
w zmniejszeniu chrapania, bezdechów i cz´sto-
Êci infekcji górnych dróg oddechowych.

Ostatnim wyk∏adem ca∏ego seminarium
by∏o wystàpienie prof. Stacey Ishman, która
omówi∏a metody chirurgicznego leczenia upo-
rczywego OBS u dzieci. Na poczàtku przedsta-
wi∏a czynniki ryzyka uporczywego OBS, takie
jak: rasa czarna, oty∏oÊç, ma∏e migda∏ki podnie-
bienne, wiek nastoletni, ci´˝ka postaç OBS,
oraz choroby wspó∏istniejàce: schorzenia neuro-
logiczne, zaburzenia w budowie anatomicznej
twarzoczaszki czy astma. Nast´pnie omówi∏a
kilkanaÊcie prac badajàcych skutecznoÊç ró˝-
nych technik operacyjnych. WÊród omawianych
technik operacyjnych znalaz∏y si´: chirurgia ma∏-
˝owin nosowych, adenoidektomia, plastyka nad-
g∏oÊni, podniebienia mi´kkiego, zmniejszenie
nasady j´zyka, a tak˝e usuni´cie migda∏ka j´zyko-
wego. Natomiast zamkni´cie lo˝y po migda∏kach
podniebiennych nie jest zalecanà technikà.

Wystàpienie prof. Ishman by∏o ju˝ ostatnim
wyk∏adem IX Mi´dzynarodowego Seminarium
o bezdechach podczas snu w praktyce laryngo-
loga. By∏ to równie˝ wyk∏ad koƒczàcy ca∏e Rhi-
noForum 2021. Jak co roku wielu uczestników
s∏ucha∏o interesujàcych wyk∏adów, a prezento-
wane treÊci by∏y powodem do ciekawych dysku-
sji. Dzi´kujemy za udzia∏ wszystkim s∏uchaczom
i mamy nadziej´, ˝e spotkamy si´ równie˝ w na-
st´pnym roku podczas 20 edycji RhinoForum.  ●

Zdj´cia Marta M´karska

Ryc. 1. Wyk∏adowcy IX Mi´dzynarodowego Seminarium „Chrapanie i bezdechy dla laryngologa”. 
Od lewej: prof. Kathleen Yaremchuk, prof. Stacey Ishman, dr Madeline Ravesloot, prof. Ewa Olszewska, prof.
Antoni Krzeski, prof. Maria Suurma, prof. Karl Hörmann, prof. Robson Capasso


