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Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Wprowadzenie. Obturacyjne zaburzenia oddychania (OZD) podczas snu
obejmuj¹ swoim spektrum szereg jednostek chorobowych, st¹d rozpozna-
nie choroby nie jest ³atwe. Zadaniem otolaryngologa jest ustalenie przyczy-
ny powstawania obturacji.
Cel.Cel.Cel.Cel.Cel. Celem pracy jest ocena wartoœci wybranych metod diagnostycznych
stosowanych u dzieci z obturacyjnymi zaburzeniami oddychania.
Materia³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metodyMateria³ i metody. . . . . Badaniem objêto 102 dzieci w wieku od 2 do 16 lat, w
tym dzieci z powiêkszonym migda³kiem gard³owym (grupa M1), dzieci z
powiêkszonym migda³kiem gard³owym i migda³kami podniebiennymi (gru-
pa M2) oraz dzieci z powiêkszonym migda³kiem gard³owym i du¿ym przero-
stem migda³ków podniebiennych (grupa M3; odleg³oœæ miêdzy migda³kami
<0,5 cm). Wszyscy pacjenci poddani zostali badaniu ankietowemu, przed-
miotowemu i pulsoksymetrycznemu (PN). Spoœród badanych dzieci wybra-
no losowo 42 dzieci, u których dodatkowo wykonano badanie polisomno-
graficzne (PSG).
Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki.Wyniki. Najwiêkszy odsetek chorych – ok. 65%, stanowi³y dzieci z grupy
M3. W badaniu PN zaburzenia oddychania, którym towarzyszy³ obni¿ony
poziom saturacji tlenem stwierdzono u 48% dzieci. Czynnikiem ryzyka obtu-
racyjnych bezdechów sennych by³o wspó³istnienie przerostu migda³ków
(przynale¿noœæ do grupy M3) z zaburzeniami szczêkowo-zgryzowymi. Stwier-
dzono istotnie znamienne korelacje miêdzy wyst¹pieniem obturacyjnych
zaburzeñ oddychania a podawanymi w ankiecie: bezdechami wystêpuj¹cy-
mi ka¿dej nocy (p=0,04), przynale¿noœci¹ do grupy M3 (p=0,019) oraz
obni¿onym poziomem saturacji (p=0,038). W modelu bior¹cym pod uwa-
gê powy¿sze trzy zmienne (model trójczynnikowy) ustalono, ¿e wartoœæ
predykcji dodatniej rozpoznania OZD podczas snu u dzieci w oparciu o ten
model, w odniesieniu do wyników badania PSG (jako metody referencyj-
nej), wynosi 81%.
WnioskiWnioskiWnioskiWnioskiWnioski. Pulsoksymetria nocna mo¿e stanowiæ test przesiewowy dla pa-
cjentów z zaburzeniami oddychania w czasie snu i ich kwalifikacji do badania
PSG. Badanie polisomnograficzne, jako jedyne daje mo¿liwoœæ pe³nego roz-
poznania OZD podczas snu. W przypadku braku mo¿liwoœci wykonania
PSG, w praktyce lekarskiej przydatny mo¿e byæ zaproponowany trójczynni-
kowy model diagnostyczny oparty o dane z wywiadu, badanie przedmioto-
we i wynik PN.
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S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe:S³owa kluczowe: badanie pulsoksymtetryczne nocne, badanie polisomno-
graficzne, obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu

Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Introduction. Obstructive sleep disordered breathing (OSDB) is a symptom
of many diseases what makes the diagnosis difficult. The laryngologist is
expected to find the causes of the obstruction.
Aim.Aim.Aim.Aim.Aim. The aim of this study is to assess the value of selected diagnostic
methods in children with OSDB.
Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods.Material and methods. The study comprised 102 children from 2 to 16
years, including children with enlarged pharyngeal tonsil (group M1), with
enlarged pharyngeal and palatine tonsils (group M2) and with enlarged
pharyngeal and severely hypertropic palatine tonsils (group M3; a distance
between tonsils <0.5 cm). Questionnaire interview, physical examination
and pulseoxymetry (PO) were performed in all children. Forty two (42)
subjects were random-selected for polysomnography (PSG) testing.
Results. Results. Results. Results. Results. The majority (65%) of the patients belonged to group M3. The
results of PO testing showed impaired breathing accompanied by lower
oxygen saturation level in 48% children. Malocclusion in children with
adenotonsillar hypertrophy (group 3) increases the risk of developing of
OSDB. Statistically significant correlation was found to occur between OSDB
and nocturnal apnoea (p=0.04), belonging to the group M3 (p=0.019),
and decreased oxygen saturation level (p=0.038). In a model considering
the three variables specified above (three-compartment model) it was found
that the positive predictive value for OSDB diagnosis in children based on
this model, as compared to the results of PSG testing (reference method),
was 81%.
Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Conclusions. Nocturnal pulseoxymetry may be used as a screening test for
patients with OSBD to refer them to PSG testing. The latter is the only
method to ensure complete OSBD diagnosis. When PSG testing is not
feasible, the proposed three-compartment diagnostic model based on data
from patient’s history, physical examination and PO result may be conside-
red as a valuable alternative.
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Obturacyjne zaburzenia oddychania podczas snu
(OZD) wystêpuj¹ na skutek czêœciowego (czêœciowa
obturacja) lub ca³kowitego (bezdech obturacyjny) za-
mkniêcia górnych dróg oddechowych uniemo¿liwiaj¹-
cego przep³yw powietrza. W czasie bezdechu obtura-
cyjnego, miêœnie nosogardzieli s¹ nieczynne, a miêœnie
klatki piersiowej i miêœnie przepony pozostaj¹ czynne.
U dzieci, za nieprawid³owe uwa¿a siê wystêpowanie ka¿-
dego bezdechu obturacyjnego, niezale¿nie od czasu jego
trwania [1]. Do OZD podczas snu, pocz¹wszy od naj³a-
godniejszego stanu chorobowego, zalicza siê [2,3]: pier-
wotne chrapanie (Primary Snoring – PS), zespó³ oporu
górnych dróg oddechowych (Upper Airway Resistance
Syndrome – UARS), zespó³ obturacyjnych okresów sp³y-
conego oddychania (Obstructive Hypopnea Syndrome
– OHS), zespó³ obturacyjnych bezdechów sennych
(Obstructive Sleep Apnea Syndrome – OSAS).

Najlepiej poznany spoœród wymienionych 4 zabu-
rzeñ oddychania jest OSAS [4]. Stanowi on po³¹czenie
przed³u¿aj¹cych siê epizodów czêœciowej obturacji gór-
nych dróg oddechowych (zmniejszonego o ponad 50%
przep³ywu powietrza trwaj¹cego 4-6 sekund) i przej-
œciowych bezdechów obturacyjnych, które zaburzaj¹
prawid³ow¹ wentylacjê podczas snu (powoduj¹c hipo-
ksemiê i hiperkapniê) oraz prawid³owy przebieg snu (wy-
wo³uj¹c przebudzenia) [5,6].

Wykorzystuj¹c wyniki badañ polisomnograficznych
(PSG), przyjmuje siê, ¿e OSAS u dzieci wystêpuje gdy:
indeks obturacyjnych bezdechów (Obstructive Apnea
Index) – OAI>1, indeks obturacyjnych bezdechów i epi-
zodów czêœciowej obturacji górnych dróg oddechowych
(Obstructive Apnea Hypopnea Index) – OAHI>5, mi-
nimalne utlenowanie krwi têtniczej – min-SpO2 <92%
(95%) oraz utrzymuje siê ponad 60% snu podwy¿szone
koñcowowydechowe ciœnienie parcjalne CO2 powy¿ej
45 mmHg [7].

OZD wystêpuj¹ u dzieci w ka¿dym wieku. Najczê-
œciej jednak pomiêdzy 2 a 5 rokiem ¿ycia i w okresie
m³odzieñczym [4,8].

Strukturalne przyczyny OZD podczas snu mog¹
znajdowaæ siê na jednym lub kilku poziomach górnych
dróg oddechowych (nosa, gard³a, krtani). Czêsto miej-
sce obturacji œciœle zwi¹zane jest z wiekiem dziecka.
U dzieci zdrowych w wieku 3-5 lat najczêstsz¹ przy-
czyn¹ obturacji s¹ przeroœniête migda³ki podniebienne.
Szczególnie istotna jest odleg³oœæ miêdzy ich bieguna-
mi dolnymi, a tak¿e ich ruchomoœæ i kszta³t, natomiast
wielkoœæ migda³ków ma mniejsze znaczenie [2,9-11]
Równie¿ migda³ek gard³owy ma ograniczony wp³yw
w powstawaniu bezdechów obturacyjnych.

Na nasilenie zaburzeñ oddychania wp³ywaj¹ niektóre
choroby wspó³istniej¹ce, m.in.: choroba refluksowa
¿o³¹dkowo-prze³ykowa, oty³oœæ, choroby nerwowo-miê-
œniowe, zaburzenia w obrêbie twarzoczaszki, SIDS (Sud-

den Infant Heath Syndrome – zespó³ nag³ego zgonu
niemowlêcia) i ALTE (Apparent Life Threatening
Event – stan jawnie zagra¿aj¹cy ¿yciu), zespó³ Downa
oraz inne [3].

Objawy zwi¹zane z OZD mo¿na podzieliæ na wy-
stêpuj¹ce podczas snu i obserwowane w ci¹gu dnia.
W nocy dzieci œpi¹ niespokojnie, czêsto zmieniaj¹ po-
zycjê cia³a oraz intensywnie poc¹ siê. Wystêpuje cha-
rakterystyczne chrapanie i bezdechy senne [2,12]. Sen-
noœæ w ci¹gu dnia, jako jeden z najczêstszych objawów
obturacji u doros³ych, u dzieci wystêpuje znacznie rza-
dziej [13]. Wyj¹tkowo zdarza siê poni¿ej 5 roku ¿ycia.
Zaburzenia oddychania s¹ powodem opóŸnienia kolej-
nych etapów rozwoju fizycznego dziecka, miêdzy inny-
mi rozmiarów klatki piersiowej, twarzy [14] oraz masy
i wzrostu cia³a [7,15]. Zbyt niska masa cia³a jest spo-
wodowana przez wiele czynników. Dzieci ze znacznym
przerostem migda³ków mêcz¹ siê podczas jedzenia, maj¹
gorszy apetyt i trudnoœci w po³ykaniu [2,16]. Wzmo-
¿enie wysi³ku oddechowego podczas snu przyczynia siê
do zwiêkszonego wydatku energetycznego zwi¹zanego
z oddychaniem. OpóŸnienie wzrostu spowodowane jest
niedotlenieniem organizmu podczas snu i znacznym
zmniejszeniem iloœci snu g³êbokiego, podczas którego
wydzielany jest hormon wzrostu.

Pierwsi opisywani w literaturze pacjenci z OZD mieli
siln¹ niewydolnoœæ kr¹¿enia, œpi¹czkê i czêsto umierali
[17]. Obecnie informacje o œmierci dzieci z zaburzenia-
mi oddychania spotkaæ mo¿na coraz rzadziej. Wci¹¿ jed-
nak istnieje zagro¿enie ostr¹ niewydolnoœci¹ prawo- lub
lewokomorow¹, a tak¿e zgonem. U niektórych, niewy-
dolnoœæ serca z nadciœnieniem p³ucnym mo¿e byæ pierw-
szym objawem sugeruj¹cym zaburzenia oddychania [18].

Dzieci z OZD czêsto uwa¿ane s¹ za szczególnie
trudne. Zaburzenia zachowania przyjmuj¹ ró¿ne postacie
pocz¹wszy od nadpobudliwoœci, buntowniczoœci i agre-
sji, a skoñczywszy na nadmiernej nieœmia³oœci i apatii,
tzw. patologicznym wy³¹czeniu [3,4,19,20]. Powik³a-
nia obejmuj¹ u dziecka nie tylko sferê emocjonaln¹, ale
i poznawcz¹. Zmniejszona zdolnoœæ koncentracji przy-
czynia siê do gorszego zapamiêtywania, co sprzyja ni¿-
szemu wskaŸnikowi IQ i trudnoœciom w nauce [21,22].
Nastêpstwa te dotycz¹ wiêkszoœci dzieci z nasilonymi
objawami zaburzeñ oddychania [2,10,13,18] chocia¿ nie
u wszystkich wykazano zarówno os³abienie pamiêci, jak
i wskaŸnika inteligencji. Zadaniem laryngologa jest na
podstawie zebranego wywiadu, badania przedmiotowe-
go, wyników badañ diagnostycznych wykonanych pod-
czas czuwania i snu dziecka, ustalenie miejsca i mecha-
nizmu powstawania obturacji.

W 1994 roku The American Sleep Disorder Asso-
ciation zaproponowa³o czteropoziomowy system kwali-
fikacji sprzêtu monitoruj¹cego chorych podejrzanych
o zaburzenia oddychania podczas snu [6,23].
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• Poziom I – badanie polisomnograficzne (PSG) wy-
konywane w laboratorium snu, polegaj¹ce na reje-
stracji procesów zachodz¹cych w czasie snu [24].

• Poziom II – badanie PSG wykonywane w warun-
kach domowych.

• Poziom III – zastosowanie urz¹dzeñ, które nie oce-
niaj¹ parametrów snu zwi¹zanych z jego fizjologi¹,
a jedynie zaburzenia oddychania, pracê serca oraz sa-
turacjê krwi têtniczej.

• Poziom IV – dokonywanie pomiarów (jednego lub
dwóch parametrów) takimi metodami jak: pulsoksy-
metria przezskórna, zapis EKG metod¹ Holtera, ci¹-
g³y pomiar ciœnienia têtniczego, nagrywanie odg³osów
znad tchawicy i aktywnoœci ruchowej podczas snu.
W diagnostyce OZD stosowane s¹: badania polisom-

nograficzne, monitorowanie czynnoœci oddechowej, po-
miar ciœnienia w jednej trzeciej dolnej czêœci prze³yku,
monitorowanie stê¿enia CO2 we krwi, pulsoksymetria.

W czasie badania polisomnograficznego, stanowi¹-
cego z³oty standard w diagnostyce OZD, dokonuje siê
analizy snu na podstawie danych: elektroencefalogramu
(EEG – zapis czynnoœci bioelektrycznej mózgu), elek-
trookulogramu (EOG – rejestracja poziomych i piono-
wych ruchów ga³ek ocznych) oraz elektromiogramu
(EMG – rejestracja zjawisk elektrycznych zachodz¹cych
w miêœniach).

Czynnoœæ oddechowa monitorowana jest za pomoc¹
zapisu przep³ywu powietrza przez drogi oddechowe, ru-
chów oddechowych klatki piersiowej i brzucha, odg³o-
sów oddechowych, wysycenia krwi têtniczej tlenem, ci-
œnienia w prze³yku oraz zawartoœci dwutlenku wêgla.

Pomiar ciœnienia w dolnej jednej trzeciej prze³yku
nie jest czêœci¹ rutynowego badania PSG. Badanie wy-
konuje siê za pomoc¹ cewnika zakoñczonego balonem
lub innego przetwornika ciœnienia. Jest on najdok³ad-
niejszym, ale inwazyjnym sposobem iloœciowego pomiaru
wysi³ku oddechowego.

W niektórych przypadkach konieczne jest monito-
rowanie poziomu CO2. Stosowane s¹ wówczas metody
przezskórnego pomiaru stê¿enia CO2 we krwi lub za-
wartoœci CO2 w powietrzu wydychanym. Pomiar ciœnie-
nia têtniczego wykonywany jest z zastosowaniem stan-
dardowego mankietu lub metod¹ „beat to beat”, czyli
z wykorzystaniem czujnika umieszczonego w mankie-
cie wokó³ palca.

Badanie PSG umo¿liwia przeprowadzenie szerokiej
diagnostyki w zakresie patologii snu zwi¹zanego z za-
burzeniami oddychania oraz zró¿nicowanie zaburzeñ
oddychania (PS, OSAS) [5,10,25]. Pozwala ono na: wy-
krycie obturacyjnych hypowentylacji, hiperkapnii, okre-
œlenie przyczyn hipoksemii, rozró¿nienie bezdechów
centralnych od obturacyjnych, oddzielenie przebudzeñ
zwi¹zanych z zaburzeniami oddychania i ruchami koñ-
czyn od spontanicznych [26]. Badanie to wykorzystuje

siê do oceny skutecznoœci zastosowanego leczenia, zarów-
no zachowawczego jak i operacyjnego [27]. Du¿¹ zalet¹
jest brak ró¿nic miêdzy powtórnymi badaniami (tzw. brak
efektu pierwszej nocy), co œwiadczy o dobrej tolerancji
badania przez wszystkie dzieci [9,17,23,25,26,28,29].
Stosowanie w tej metodzie drogiego, specjalistycznego
sprzêtu, koniecznoœæ monitorowania oddechu podczas
nocy oraz udzia³ wyszkolonego personelu uwa¿ane s¹ za
niedogodnoœæ. Dlatego te¿ tak ma³o oœrodków przygoto-
wanych jest do prowadzenia badañ pod k¹tem dzieci.

Pulsoksymetria (PN) pozwala w sposób ci¹g³y, nie-
inwazyjny oceniæ procentow¹ zawartoœæ oksyhemoglo-
biny we krwi têtniczej, czyli dokonaæ pomiaru wysyce-
nia krwi têtniczej tlenem [30]. Pocz¹tek rozwoju niein-
wazyjnej oksymetrii zwi¹zany jest z zaprojektowaniem
przez Milikana, podczas II wojny œwiatowej usznego
densytometru. Dopiero jednak w po³owie lat 70. japoñ-
ski bioin¿ynier dokona³ odkrycia dotycz¹cego pulsoksy-
metrii. Stwierdzi³ on, ¿e zmiany objêtoœci krwi têtni-
czej w tkankach, powstaj¹ce w czasie ka¿dej fali têtna
pozwalaj¹ uzyskaæ sygna³ oparty wy³¹cznie na charakte-
rystyce krwi têtniczej. Sygna³ ten wykorzysta³ do po-
miaru nasycenia krwi têtniczej. Skonstruowane samoka-
libruj¹ce siê urz¹dzenie z prostym czujnikiem i pulsu-
j¹cym Ÿród³em œwiat³a, pozwoli³o wyeliminowaæ zjawi-
sko absorpcji przez krew ¿yln¹, barwniki skóry, tkanki
oraz koœci. Na podstawie przeprowadzonych badañ
[32,17,25,31] stwierdzono, ¿e metoda ta charaktery-
zuje siê dobr¹ swoistoœci¹, ale ma³¹ czu³oœci¹ z wynika-
mi fa³szywie ujemnymi rzêdu 47-53%.

Celem pracy by³a ocena wp³ywu obturacji górnych
dróg oddechowych na objawy kliniczne i wyniki badañ
dodatkowych oraz przydatnoœæ wybranych metod diagno-
stycznych w rozpoznaniu OZD podczas snu u dzieci.

PACJENCI I METODY

Badaniem objêto grupê 102 dzieci w wieku od 2 do
16 lat, hospitalizowanych w Klinice Otolaryngologii,
Audiologii i Foniatrii Dzieciêcej Instytutu Pediatrii
Uniwersytetu Medycznego £odzi z powodu podejrze-
nia zaburzeñ oddychania podczas snu. Wszyscy pacjenci
poddani zostali badaniu podmiotowemu, przedmioto-
wemu i PN. Rodzice lub opiekunowie przyjêtych do
Kliniki dzieci wype³niali ankietê zawieraj¹c¹ szczegó³o-
we pytania m.in.: dotycz¹ce dolegliwoœci ze strony gór-
nych dróg oddechowych, chorób wspó³istniej¹cych, spo-
sobu oddychania w czasie snu.

W zale¿noœci od stopnia przerostu migda³ków gar-
d³owego i podniebiennych dzieci podzielono na trzy
grupy:
• Grupa M1 – dzieci z powiêkszonym migda³kiem

gard³owym, odleg³oœæ miêdzy migda³kami podnie-
biennymi wiêksza ni¿ 1 cm,
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• Grupa M2 – dzieci z powiêkszonym migda³kiem
gard³owym i migda³kami podniebiennymi, odleg³oœæ
miêdzy migda³kami podniebiennymi 1-0,5 cm,

• Grupa M3 – dzieci z powiêkszonym migda³kiem gar-
d³owym i migda³kami podniebiennymi, odleg³oœæ miê-
dzy migda³kami podniebiennymi mniejsza ni¿ 0,5 cm,
migda³ki stykaj¹ siê ze sob¹ lub zachodz¹ na siebie.

Badanie PN przeprowadzono podczas snu, wykorzy-
stuj¹c System Nadzoru Oksymetrycznego. Za obni¿ony
poziom saturacji przyjêto œredni¹ saturacjê poni¿ej 95%,
trwaj¹c¹ przez co najmniej 5% czasu snu pacjenta.

Spoœród wszystkich chorych wybrano losowo 42
dzieci, u których wykonano dodatkowo badanie PSG.
Grupa poddana badaniu PSG konsultowana by³a rów-
nie¿ przez neurologa, psychologa i ortodontê. Oprócz
ogólnego badania psychologicznego, okreœlono iloraz
inteligencji ogólnej oraz test pamiêci œwie¿ej, a u dzieci
powy¿ej 5 roku ¿ycia dodatkowo iloraz inteligencji s³ow-
nej i wykonawczej.

Badanie polisomnograficzne
Badanie PSG przeprowadzano w Oœrodku Diagno-

styki i Leczenia Zaburzeñ Snu i Chorób Uk³adu Odde-
chowego przy Zak³adzie Fizjologii Klinicznej i Do-
œwiadczalnej UM w £odzi. Badania prowadzono na
aparacie Sleep/Lab/Pro Erich Jaeger GmbH (Würzburg)
produkcji niemieckiej (ryc. 1). Zarejestrowane dane, po
nieprzerwanej, ca³onocnej (przynajmniej 6-godzinnej)
obserwacji, zawiera³y trzy grupy parametrów:
- zwi¹zane z analiz¹ snu (d³ugoœci¹, jakoœci¹, wp³ywem

zaburzeñ oddychania),
- stwierdzaj¹ce istnienie oraz rodzaj zaburzeñ oddy-

chania,
- oceniaj¹ce zmiany ogólnoustrojowe powsta³e w wy-

niku zaburzeñ oddychania.
Przyjêto nastêpuj¹ce kryteria rozpoznania OZD na

podstawie badania PSG: OAI >0,2, OAHI >3, œrednia
saturacja – poni¿ej 95%, trwaj¹ca przez przynajmniej
5% snu pacjenta.

Analizy czynnoœci akcji serca w badaniu PSG doko-
nano w oparciu o normy czynnoœci serca Gilette-Garso-
na: dzieci 1-2 lat 70-135 uderzeñ/min., dzieci 3-10 lat
60-125 uderzeñ/min., >10 lat 50-100 uderzeñ/min.

Badan¹ grupê 42 dzieci podzielono pod wzglêdem
spe³niania ustalonego kryterium OZD na dwie podgrupy:
- G1 – dzieci nie spe³niaj¹ce ustalonego kryterium

OZD w czasie snu
- G2 – dzieci spe³niaj¹ce ustalone kryterium OZD

w czasie snu

Analiza statystyczna
W analizie statystycznej zastosowano test t-Studenta

do porównania zmiennych przedzia³owych o rozk³adzie
normalnym, testy: U Manna-Whitney’a i Wilcoxona
do porównania zmiennych przedzia³owych rozk³adzie
nieparametrycznym, test Shapiro-Wilka do weryfikacji
statystycznej kszta³tu rozk³adu badanych zmiennych,
dok³adny dwustronny test Fishera do porównania zmien-
nych jakoœciowych i skategoryzowanych. Do oceny za-
le¿noœci pomiêdzy dyskretnymi zmiennymi zale¿nymi
oraz ci¹g³ymi lub dyskretnymi zmiennymi niezale¿ny-
mi wykorzystano regresjê logistyczn¹. Analizie w mo-
delu jednoczynnikowym regresji logistycznej poddano
wszystkie potencjalne czynniki ryzyka obni¿onego po-
ziomu saturacji (zmienne niezale¿ne, opisuj¹ce) lub za-
burzeñ oddychania (zmienne zale¿ne, opisywane). Dla
wyznaczenia najsilniejszych i niezale¿nych predyktorów
obni¿onego poziomu saturacji lub zaburzeñ oddycha-
nia wszystkie zmienne niezale¿ne, istotnie zmieniaj¹ce
dopasowanie modeli jednoczynnikowych, w³¹czono do
modelu wieloczynnikowego. Dla wszystkich wykorzy-
stanych testów statystycznych przyjêto poziom istotno-
œci α = 0,05. Analizê statystyczn¹ wykonano przy u¿y-
ciu programów: SPSS PC i STATISTICA.

WYNIKI

Wyniki badañ dla ca³ej grupy dzieci

Badanie ankietowe

Ponad po³owa dzieci wykazywa³a nadruchliwoœæ (75
dzieci, 73,5%). Nieco mniejsza liczba pacjentów mia³a
trudnoœci w zapamiêtywaniu i koncentracji (54 dzieci,
53%) oraz wykazywa³a objawy agresji w zachowaniu (53
dzieci, 52%). Objawami rzadziej zg³aszanymi by³o mo-
czenie nocne (29 dzieci, 28,4%) i sennoœæ (22 dzieci,
21,5%). Najczêœciej zg³aszan¹ dolegliwoœci¹ miejscow¹
by³o utrudnione oddychanie przez nos (ponad 60% dzie-
ci). Liczby pacjentów z wad¹ zgryzu (47 dzieci, 46%)
i wad¹ wymowy (42 dzieci, 41%) by³y zbli¿one. Ponad
trzykrotnie mniej dzieci z grupy badanej mia³o rozpo-
znan¹ astmê, w porównaniu z alergi¹.

Ryc. 1. Badanie polisomnograficzne (PSG)
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Wiêkszoœæ dzieci (74 dzieci, 72,5%) mia³a bezde-
chy niezwi¹zane z infekcjami; bezdechy te nasila³y siê w
znaczny sposób podczas infekcji. Badane dzieci chrapa-
³y podczas snu, zw³aszcza œpi¹c na plecach (73 dzieci,
71,5%); po³owa obserwowanych dzieci (54 dzieci, 53%)
chrapa³a na boku. Podczas snu wiêkszoœæ dzieci spa³a
z otwartymi ustami, z g³ow¹ odchylon¹ do ty³u; by³ to
sen niespokojny. U ponad po³owy dzieci zaobserwowa-
no wzmo¿one pocenie siê w nocy.

U dzieci, u których na podstawie badania PN stwier-
dzono poziom saturacji SpO2<95%, w badaniu ankie-
towym rodzice zg³aszali: intensywne pocenie siê pod-
czas snu (p=0,016), chrapanie okresowe podczas nocy
(p=0,04), wspó³istniej¹ce choroby: astmê (p=0,045)
i alergiê (p=0,017).

Na podstawie wyników analizy w modelu jednoczyn-
nikowym regresji logistycznej wykazano zwi¹zek obni-
¿onego poziomu saturacji wystêpuj¹cego podczas snu
ze skargami na: chrapanie na plecach, chrapanie okreso-
we, bezdechy okresowe, trudnoœæ w zapamiêtywaniu
i koncentracji, nadpobudliwoœæ w ci¹gu dnia, intensyw-
ne pocenie siê w nocy, alergiê, astmê. Najsilniej z obni-
¿onym poziomem saturacji zwi¹zana by³a nadpobudli-
woœæ w ci¹gu dnia.

Badanie laryngologiczne i pulsoksymetryczne

W oparciu o badanie laryngologiczne najwiêcej dzieci
zakwalifikowano do grupy M1 (44 dzieci), tj. jedynie
z przerostem migda³ka gard³owego i M3 (44 dzieci)
z przerostem migda³ka gard³owego i du¿ym przerostem
migda³ków podniebiennych.

Obni¿ony poziom saturacji stwierdzono u 49 dzieci
(48%). W grupie dzieci z obni¿onym poziomem satu-
racji – œredni poziom saturacji podczas snu wynosi³
93,9%, œredni minimalny poziom osi¹ga³ wartoœæ do
64,9%. Utlenowanie krwi dzieci podczas snu na pozio-
mie 95% trwa³o œrednio przez oko³o 120 minut, a na
poziomie 90% przez oko³o 30 minut.

Na podstawie analizy zale¿noœci badania PN i la-
ryngologicznego ustalono, i¿ istnieje istotny statystycz-
nie (p<0,001) zwi¹zek pomiêdzy wyst¹pieniem obni-
¿onego poziomu saturacji, a przerostem migda³ków gar-
d³owego i podniebiennych w stopniu kwalifikuj¹cym do
grupy M3.

Pozosta³e badania

W badaniu ortodontycznym wadê zgryzu stwier-
dzono u 27 dzieci, co stanowi 64,3%. U dzieci z wad¹
wymowy (21 dzieci – 50%) i wad¹ zgryzu nale¿¹cych
do grupy M3 (7 dzieci – 16%) stwierdzono wiêksze
prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zaburzeñ oddychania
ni¿ w grupie M3 bez chorób wspó³istniej¹cych.

Wady zgryzu i wady wymowy prawie dwukrotnie
zwiêksza³y prawdopodobieñstwo wyst¹pienia zaburzeñ
oddychania, je¿eli towarzyszy³y przerostowi migda³ków
w stopniu kwalifikuj¹cym je do grupy M3.

Badanie neurologiczne nie wykaza³o u ¿adnego
dziecka objawów ogniskowych ani ubytkowych ze stro-
ny oœrodkowego uk³adu nerwowego.

Na badanie psychologiczne zg³osi³o siê 26 dzieci.
Z uzyskanych danych stwierdzono, i¿ dzieci poddane
ocenie psychologicznej wykazywa³y: ogólny iloraz inte-
ligencji w normie (57,7%), iloraz inteligencji s³ownej
poni¿ej normy (62%), iloraz inteligencji wykonawczej
w normie (76,2%) oraz test pamiêci œwie¿ej poni¿ej normy
(88,5%). W ocenionym ilorazie inteligencji wykonaw-
czej oraz w wykonanym teœcie pamiêci œwie¿ej (p=0,2568)
brak by³o ró¿nic pomiêdzy podgrupami G1 i G2.

Wyniki badañ PSG w grupie dzieci z wykonan¹
polisomnografi¹

Grupa dzieci spe³niaj¹ca kryteria OZD (podgrupa
G2) wynosi³a 14 osób, co stanowi³o jedynie 33% grupy
zakwalifikowanej do badania PSG. W podgrupie G2
zarówno liczba obturacyjnych bezdechów, jak i obtura-
cyjnych okresów sp³yconego oddychania by³y jednak
znacznie wiêksze ni¿ w podgrupie G1. Stwierdzono, ¿e
równie¿ czêœciej wystêpowa³y w tej podgrupie obtura-
cyjne okresy sp³yconego oddychania, ani¿eli ca³kowite
obturacyjne bezdechy. Wraz z bezdechami i okresami
sp³yconego oddychania wystêpowa³y obni¿one wartoœci
saturacji i zwiêkszona liczba desaturacji.

Podgrupy G1 i G2 najbardziej ró¿ni³y siê pod wzglê-
dem liczby przebudzeñ spowodowanych zaburzeniami
oddychania – w grupie G2 pojawia³y siê ponad cztero-
krotnie czêœciej ni¿ w grupie G1. Liczba wystêpuj¹cych
przebudzeñ spowodowanych zaburzeniami oddychania
zwi¹zana by³a z ciê¿koœci¹ OZD w badaniu PSG
(p=0,01). Potwierdzono istotn¹ zale¿noœæ miêdzy za-
burzeniami oddychania, a zaburzeniami snu.

W ogólnym badaniu pediatrycznym dzieci nie ob-
serwowano zaburzeñ rytmu serca. Jednak¿e w czasie
badania PSG u niektórych dzieci wystêpowa³y zarówno
tachykardia, jak i bradykardia. Tachykardia (19 dzieci –
45%) i tachy/bradykardia (6 dzieci – 14,2%) pojawia³a
siê podczas snu w obu podgrupach dzieci, czêœciej
w podgrupie G1. Na podstawie ww. kryteriów brady-
kardiê rozpoznano jedynie u 3 dzieci (7,1%) z podgru-
py G2. Spoœród zaobserwowanych zaburzeñ rytmu ser-
ca jedynie bradykardia okaza³a siê istotnie statystycznie
(p=0,03) zwi¹zana z OZD podczas snu.
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Analiza statystyczna modelu 1-czynnikowego
i 3-czynnikowego

Analiza danych ankietowych

W oparciu o dane z przeprowadzonej ankiety usta-
lono, i¿ u dzieci z utrzymuj¹cymi siê zaburzeniami od-
dychania powy¿ej roku u ponad po³owy dzieci wystê-
powa³ obni¿ony poziom saturacji podczas snu
(p=0,0133). Na podstawie zbadanych modeli jedno-
czynnikowych ustalono, ¿e dzieci z OZD intensywniej
poc¹ siê podczas snu (p=0,0355), chrapi¹ w pozycji na
boku (p=0,0420), wystêpuj¹ u nich ka¿dej nocy bezde-
chy senne (p=0,0132). Spoœród ww. objawów, inten-
sywne pocenie siê w nocy najczêœciej zaobserwowano
u dzieci ze zdiagnozowanymi OZD (podgrupa G2).
Wœród dzieci zakwalifikowanych podczas badania la-
ryngologicznego do grupy M3 statystycznie czêœciej roz-
poznawano OZD w badaniu PSG (ryc. 2).

Je¿eli w wywiadzie rodzice zg³aszali wystêpowanie
bezdechów ka¿dej nocy (2,11-krotnie zwiêkszone praw-
dopodobieñstwo rozpoznania zaburzeñ oddychania),
w badaniu laryngologicznym kwalifikowano przerost
migda³ków gard³owego i podniebiennych, do grupy M3
(4,43-krotnie zwiêkszone prawdopodobieñstwo rozpo-
znania zaburzeñ oddychania w badaniu PSG), a w ba-
daniu PN stwierdzano obni¿ony poziom saturacji
(5,75-krotnie zwiêkszone prawdopodobieñstwo rozpo-
znania zaburzeñ oddychania w badaniu PSG) – praw-
dopodobieñstwo wyst¹pienia zaburzeñ oddychania pod-
czas snu w badaniu PSG oceniono na 64,3% (tab. II).
W przypadku nieobecnoœci bezdechów ka¿dej nocy,
braku przerostu migda³ków kwalifikuj¹cych dziecko do
grupy M3 i nieobecnoœci obni¿onego poziomu satura-
cji, brak zaburzeñ oddychania w badaniu PSG mo¿na
przewidzieæ w 89,3%.

Tabela II. Klasyfikacja obserwacja-predykcja modelu wieloczynnikowego; grupy
z bezdechami ka¿dej nocy, przerostem migda³ków podniebiennych i obni¿onym
poziomem saturacji w badaniu pulsoksymetrycznym, w powi¹zaniu z wynikami
badania polisomnograficznego ww. grupy

Zaburzenia oddychania Odsetek
nie stwierdzono stwierdzono prawid³owej

predykcji (%)

Zaburzenia nie stwierdzono 25 3 89,3
oddychania stwierdzono 5 9 64,3

Odsetek ca³kowity 81,0

Tabela I. Zwi¹zek pomiêdzy wyst¹pieniem obturacyjnych zaburzeñ oddychania
okreœlonych jako zmienna zale¿na, a bezdechami ka¿dej nocy (informacj¹
uzyskan¹ z ankiety), grup¹ M3 (odleg³oœæ miêdzy migda³kami podniebiennymi
<0,5 cm) – kwalifikacja na podstawie badania przedmiotowego, obni¿onym
poziomem saturacji w badaniu pulsoksymetrycznym, w modelu wieloczynniko-
wym regresji logistycznej

Cecha Wariant Zmienna Przedzia³ ufnoœci P
losowa -95%CI +95%CI

bezdechy ka¿dej nie wystêpuje 1,00 – – –
nocy (ankieta) wystêpuje 2,11 1,12 3,65 0,0421

grupa M3 (badanie wystêpuje 4,43 1,40 9,50 0,0187
przedmiotowe)

Obni¿ony poziom nie wystêpuje 1,00 – – –
saturacji (badanie PN) wystêpuje 5,75 1,10 9,94 0,0378

Ryc. 2. Zale¿noœæ wp³ywu przerostu migda³ków gard³owego i podniebien-
nych w grupie M3 (odleg³oœæ miêdzy migda³kami podniebiennymi <0,5 cm)
na obturacyjne zaburzenia oddychania stwierdzone w badaniu PSG
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Pozosta³e dane z badania ankietowego nie mia³y istot-
nego statystycznie zwi¹zku z wystêpowaniem obtura-
cyjnych bezdechów i okresów sp³yconego oddychania.

Analiza wyników badania PN

Wykazano, ¿e wystêpowanie w badaniu PN obni-
¿onego poziomu saturacji, z istotnym statystycznie
prawdopodobieñstwem (p=0,035), 4,89-krotnie zwiêk-
sza prawdopodobieñstwo rozpoznania OZD w badaniu
PSG.

W modelu 3-czynnikowym, w oparciu o badanie
PSG, poddano analizie dane dotycz¹ce bezdechów ka¿-
dej nocy (ankieta), przynale¿noœci do grupy M3 (bada-
nie przedmiotowe) oraz obni¿onego poziomu saturacji
(badanie PN) (tab. I).

Ogóln¹ przewidywalnoœæ analizowanego modelu
3-czynnikowego oceniono na 81% skutecznoœci [34].
W badaniach wykazano istotny zwi¹zek miêdzy wystê-
powaniem OZD podczas snu u dzieci, potwierdzonym
w badaniu PSG, a bezdechami wystêpuj¹cymi ka¿dej
nocy, znacznym przerostem migda³ków podniebien-
nych, klasyfikuj¹cym je do grupy M3 oraz obni¿onym
poziomem saturacji.
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DYSKUSJA

W przedstawionej pracy badano OZD podczas snu
u dzieci. Dzieci zwykle spa³y z otwart¹ buzi¹ i z g³ow¹
odchylon¹ do ty³u. W wiêkszoœci przypadków ich sen
by³ niespokojny. Sen pacjentów z zaburzonym oddy-
chaniem to sen, podczas którego pokonywana jest z du-
¿ym wysi³kiem obturacja i dlatego te¿ wybudzaj¹ siê,
zmieniaj¹ pozycjê cia³a oraz miejsce w ³ó¿ku. Wzajem-
ne uk³adanie g³owy i szyi, szczêki i ¿uchwy, zdetermi-
nowane jest koniecznoœci¹ poprawy dro¿noœci dróg od-
dechowych. Taki niespokojny sen zaobserwowa³o wielu
naukowców [2, 11, 21, 33]. Sennoœæ wystêpuj¹c¹ w ci¹-
gu dnia rodzice zg³osili w przypadku 22 dzieci, co sta-
nowi³o 21,6% badanych. W piœmiennictwie dolegliwoœæ
ta wyj¹tkowo opisywana jest u dzieci poni¿ej 5 roku
¿ycia, natomiast czêœciej u dzieci z nasilonymi objawami
obturacji, chrapi¹cych wiêksz¹ czêœæ nocy, oty³ych oraz
u m³odzie¿y [12,13,34].

Dzieci z grupy z przerostem migda³ka gard³owego
i migda³ków podniebiennych (grupa M3) stanowi³y naj-
wiêkszy procent badanych z grupy wiekowej do 4 roku
¿ycia (oko³o 65% pacjentów). Miêdzy 3-7 rokiem ¿ycia
odbywa siê najbardziej dynamiczny rozwój pierœcienia
Waldeyera [35,36]. W wyniku licznych reakcji z anty-
genami migda³ki zwiêkszaj¹ swoj¹ objêtoœæ, zmieniaj¹
budowê anatomiczn¹, histologiczn¹ oraz funkcjê immu-
nologiczn¹. Na tempo wzrostu migda³ków maj¹ wp³yw
równie¿ czynniki alergiczne, zakaŸne jak i predyspozy-
cje genetyczne. Dlatego te¿ u dzieci najczêstsz¹ przy-
czyn¹ obturacji s¹ przeroœniête migda³ki [9,10,17,26].
W pracy wykazano zale¿noœæ wystêpowania zaburzeñ
oddychania z towarzysz¹cym obni¿onym poziomem sa-
turacji od przerostu migda³ków gard³owego i podnie-
biennych w stopniu kwalifikuj¹cym je do grupy M3.
Potwierdzono tym samym ograniczon¹ rolê przerostu
samego migda³ka gard³owego oraz wp³yw przede wszyst-
kim znacznego przerostu migda³ków podniebiennych na
wyst¹pienie spadków saturacji podczas snu. Autorzy
wielu publikacji opisuj¹ podobne spostrze¿enia
[9,11,26,37].

W oparciu o ustalone kryteria obni¿onego poziomu
saturacji w badaniu PN zaburzenia oddychania z towa-
rzysz¹cym obni¿onym poziomem saturacji rozpoznano
u 48% dzieci. Z uwagi na du¿¹ swoistoœæ badania PN
(97-100%) uzyskany wynik daje podstawy do stwier-
dzenia obni¿onego utlenowania hemoglobiny u ww.
odsetka badanych. Poniewa¿ jednak metoda ta charak-
teryzuje siê ma³¹ czu³oœci¹ (47-53%), zw³aszcza przy
wspó³istnieniu innych chorób, nie mo¿na wykluczyæ, i¿
obni¿ony poziom saturacji wystêpowa³ w wiêkszej grupie
dzieci [17,25]. Dlatego te¿ badanie PN stosowane jest
w diagnozowaniu dzieci z zaburzeniami oddychania na
tle przerostu migda³ków bez chorób wspó³istniej¹cych.

Wystêpowanie obni¿onego poziomu saturacji jest
wynikiem czêœciowej lub ca³kowitej obturacji i œwiadczy
o silnym zaawansowaniu choroby [26]. Stosuj¹c cztero-
stopniowy podzia³ zaburzeñ oddychania mo¿na przy-
puszczaæ, i¿ pacjenci nale¿eli do grupy OHS lub OSAS.
Jednak¿e opieraj¹c siê jedynie na badaniu PN, szczegó-
³owa diagnostyka dotycz¹ca rodzaju zaburzeñ oddycha-
nia jest niemo¿liwa. Na podstawie wykonanego badania
PSG ustalone kryteria OZD spe³ni³o jedynie 14 osób
(33% z 42 dzieci poddanych badaniu).

W pracy analizowano zmiany m.in. w strukturze
snu, zró¿nicowanie i nasilenie poszczególnych zaburzeñ
oddychania w odniesieniu do danych z wywiadu i bada-
nia przedmiotowego. Istotne statystycznie znaczenie
mia³o przebudzenie wywo³ane bezdechami i okresami
sp³yconego oddychania. Desaturacja nie wp³ywa³a
w istotny statystycznie sposób na przerwanie snu. Po-
dobne wnioski odnotowa³ Marcus [38] w swoich bada-
niach z 1998 i 1999 roku. W oparciu o przeprowadzo-
ne doœwiadczenia stwierdzi³, i¿ hipoksja (w badaniu siê-
gaj¹ca 75%) nale¿y do z³ych stymulatorów przebudzeñ
dla dzieci zarówno z obturacj¹, jak i bez rozpoznanej
obturacji. Hiperkapnia zaœ, wywo³ywa³a przebudzenia
u wszystkich badanych. Zaobserwowa³ tak¿e, ¿e prze-
budzenia wyzwalane by³y zwiêkszonym wysi³kiem od-
dechowym z powodu obturacji, jeszcze przed wyst¹pie-
niem zaburzenia wymiany gazów. Odmienne wnioski
znajduj¹ siê w pracy Rosena [26], który zwraca uwagê
na brak przebudzeñ, mimo wystêpowania innych obtu-
racyjnych objawów zaburzeñ oddychania zarówno w ci¹-
gu dnia jak i w nocy.

W sk³ad badañ PSG, oprócz oceny zmian w archi-
tekturze snu, wchodzi³a tak¿e analiza zmian rytmu ser-
ca w czasie obturacji oddechowej wystêpuj¹cej podczas
snu. Zaobserwowano, i¿ spoœród zaburzeñ akcji serca
jedynie bradykardia by³a istotnie statystycznie zwi¹za-
na z OZD. Uzyskane wyniki potwierdzaj¹ doniesienie
z Dzieciêcego Szpitala w Los Angeles [8]. Przeprowa-
dzone tam badanie mia³o na celu: ocenê zmian rytmu
serca u dzieci w czasie obturacji i próbê stworzenia testu
screeningowego dla OZD. Optymistyczne wnioski,
stwierdzaj¹ce zale¿noœci bradykardii i obturacji, daj¹ na-
dziejê na wprowadzenie nowego licz¹cego siê testu prze-
siewowego. Jednak¿e takiej zale¿noœci nie uda³o siê po-
twierdziæ w innych badaniach [2].

U dzieci z przeroœniêtymi migda³kami, u których
rodzice obserwowali chrapanie oraz bezdechy, w bada-
niu PSG stwierdzono zale¿noœæ miêdzy nasileniem siê
obturacji górnych dróg oddechowych, a obni¿eniem siê
poziomu saturacji oraz czêstsze wystêpowanie czêœcio-
wej ni¿ ca³kowitej obturacji górnych dróg oddechowych.
Wykazano tym samym wagê obturacyjnych okresów
sp³yconego oddychania w zaburzeniach oddychania
u dzieci.
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W niniejszej pracy badano tak¿e korelacje miêdzy
danymi uzyskanymi z wywiadu i badania PSG. Stwier-
dzono istotny statystycznie zwi¹zek wzmo¿onej potli-
woœci podczas snu od wystêpowania bezdechów sennych.
U dzieci wzmo¿ona potliwoœæ jest wynikiem intensyw-
nego wysi³ku oddechowego [2,12]. Uzyskany wynik za-
le¿noœci miêdzy moczeniem nocnym, a bezdechem nie
jest istotny statystycznie; warto jednak zwróciæ na niego
uwagê. Moczenie nocne rozpoznano u 55% dzieci, które
spe³nia³y ustalone kryteria zaburzeñ oddychania i u 33%
dzieci, które nie spe³nia³y ww. kryteriów. Tym samym
wykazano przewagê wystêpowania moczenia nocnego w
grupie z obturacyjnymi bezdechami. W literaturze wci¹¿
trwa dyskusja na temat wp³ywu obturacji na moczenie
nocne. Podawane czêstoœci wspó³istnienia wtórnego
moczenia nocnego wahaj¹ siê od 8 do 4% [5,10,19].

W badanej grupie ponad 64% dzieci mia³o wadê
zgryzu stwierdzon¹ podczas konsultacji ortodontycznej.
Dane z piœmiennictwa podaj¹, ¿e zaburzenia w obrêbie
twarzoczaszki mo¿na zaliczyæ do czynników ryzyka przy-
czyniaj¹cych siê lub nasilaj¹cych objawy OZD w nocy
[3-5,15,25,39]. Wci¹¿ nie jest znany zarówno zasiêg
jak i stopieñ tego wp³ywu.

Dziêki konsultacjom psychologicznym mo¿liwa by³a
tak¿e próba porównania wyników badania psychologicz-
nego i badania PSG. Grupa poddana ocenie psycholo-
gicznej by³a mniej liczna i obejmowa³a 26 osób. Powo-
dem tego by³ brak zgody rodziców albo nie zg³aszanie siê
na umawiane spotkania. Istotna zale¿noœæ statystyczna
miêdzy bezdechami rozpoznawanymi w badaniu PSG,
a wynikami oceny psychologicznej istnia³a jedynie miê-
dzy obni¿onym poziomem inteligencji ogólnej i s³ownej.

Obni¿ony poziom inteligencji ogólnej i s³ownej
u dzieci ze œrednim i nasilonym stopniem natê¿enia
z OSAS odnotowa³a równie¿ w swojej pracy Sarah Blun-
den [40]. W kolejnym badaniu potwierdzaj¹cym zwi¹zki
sfery poznawczej z zaburzeniami snu, spoœród dzieci
z najs³abszymi wynikami w nauce, a¿ 40% mia³o pro-
blemy oddychania w nocy. Po wykonaniu zabiegu ade-
notonsillectomii, przedstawione przez Gozala [41], kon-
trolne wyniki badañ by³y optymistyczne. Oprócz po-
prawy dro¿noœci dróg oddechowych w nocy, u wielu
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