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ważny temat
Oddychamy w sposób automatyczny, 
choć jesteśmy w stanie świadomie in-
gerować w ten proces. Jednak podczas 
snu, to nasz organizm w pełni przej-
muje kontrolę nad oddechem. I w tym 
miejscu pojawia się problem dotyczący 
około 4% kobiet i aż do 10% mężczyzn.  
OBTURACYJNY BEZDECH SENNY (OBS) 
JEST CORAZ CZĘŚCIEJ WYSTĘPUJĄCĄ 
CHOROBĄ, KTÓRA POLEGA NA BRAKU, 
BĄDŹ NIEWYSTARCZAJĄCEJ ILOŚCI PRZE-
PŁYWU TLENU PRZEZ DROGI ODDECHO-
WE. Jest to chwilowe zatrzymanie, bądź 
wyraźne spłycenie oddechu podczas snu. 
W ciągu godziny dochodzi co najmniej do 

5 takich epizodów (w ciężkich przypad-
kach nawet do kilkunastu!), a każdy z nich 
trwa ponad 10 sekund.

TYLKO CHRAPANIE, 
CZY MOŻE JUŻ 
BEZDECH SENNY?
OBS jest chorobą, z której często nie zdają 
sobie sprawy nawet sami pacjenci. Tylko 
2% kobiet i 4% mężczyzn odczuwa zwią-
zane z nią dolegliwości. Jaka jest właściwie 
przyczyna OBS? Z powodu nieprawidło-
wej budowy anatomicznej górnych dróg 
oddechowych u osób chorych, w trakcie 
bezdechu najczęściej dochodzi do zapad-

nięcia się gardła i języka. Gardło składa się 
z mięśni, które podczas snu mogą do pew-
nego stopnia ulec zwiotczeniu zamykając 
jego ścianki, a tym samym uniemożliwia-
jąc swobodny przepływ tlenu. Jednocześ-
nie mięśnie odpowiadające za wdechy nie 
zaprzestają swojej pracy, chcąc pokonać 
barierę niedrożności. W efekcie brakuje 
tlenu, przy równoczesnym zwiększeniu 
poziomu dwutlenku węgla. DO CZYN-
NIKÓW „SPRZYJAJĄCYCH” OBS NALEŻY 
TAKŻE ZALICZYĆ: SKRZYWIONĄ PRZE-
GRODĘ NOSOWĄ, PRZEROST MIGDAŁ-
KÓW, COFNIĘTĄ, NIEWIELKĄ ŻUCHWĘ, 
POLIPY, DŁUGI JĘZYK, ZBYT WIOTKIE 
MIĘŚNIE PODNIEBIENIA. Kolejnym jest 
z pewnością otyłość, ponieważ nadmiar 
tkanki tłuszczowej odkłada się w okolicach 
szyi oraz tkanki miękkiej gardła. Ponadto 
narażone są też osoby z niedoczynnoś-
cią tarczycy oraz z krótką, grubą szyją. 
Dodatkowo bardzo niekorzystny wpływ 
ma także spożycie alkoholu w godzinach 
wieczornych, przejadanie się i palenie pa-
pierosów. Należy podkreślić, że oprócz 
obturacyjnego bezdechu sennego, moż-
na również wyróżnić centralny bezdech 
senny, charakteryzujący się zaburzeniami 
mechanizmu oddychania, które są kontro-
lowane przez mózg, a także typ mieszany, 
który łączy dwa powyższe.

OBJAWY
Ciekawostką jest, że chorych na bez-
dech senny często przyprowadzają do 
lekarza ich partnerzy, którzy nie mogą 
znieść ich głośnego chrapania (ten 
symptom zawsze towarzyszy cierpią-
cym na OBS, jednak nie wszyscy, którzy 
chrapią muszą być chorzy). Niepokojące 
jest to, iż W ODDECHACH CHOREGO 
BRAKUJE REGULARNOŚCI. PO DRAŻNIĄ-
CYM CHRAPANIU NAGLE NASTĘPUJE CI-
SZA, SYGNALIZUJĄCA BRAK ODDECHU. 
Jest ona przerywana kolejnym głośnym 
chrapnięciem (wraz z zaczerpnięciem 
powietrza). Z perspektywy „obserwato-
ra”, osoba cierpiąca na OBS śpi bardzo 
niespokojnie.

Natomiast chory czuje jakby się dusił, 
a jego organizm automatycznie 
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serwuje mu pobudkę, podczas której 
może zaczerpnąć powietrza. Najczęściej 
są to mikroprzebudzenia trwające tak 
krótko, że pacjenci nawet ich nie zapa-
miętują, gdyż ponownie od razu zapa-
dają w sen… aż do kolejnego takiego 
epizodu i tak w kółko…

GDY OBJAWY 
SIĘ ZLEKCEWAŻY…
Obturacyjny bezdech senny niesie ze 
sobą poważne konsekwencje uderza-
jąc w dwa najważniejsze „ośrodki” – ser-
ce oraz mózg. Dolegliwości można by 
wymieniać począwszy od zmęczenia 
spowodowanego przerywanym snem. 
CHORZY CIERPIĄCY NA BEZDECH NIE SĄ 
W STANIE „PRZEJŚĆ” PRZEZ WSZYSTKIE 
JEGO FAZY, PONIEWAŻ W CIĄGU JEDNEJ 
NOCY DOCHODZI DO WIELOKROTNE-

GO WYBUDZANIA. Skutkuje to brakiem 
energii, porannymi bólami głowy, sen-
nością, nerwowością, rozdrażnieniem. 
Według przeprowadzonych badań na 
grupie kierowców, którzy spowodowali 
wypadki komunikacyjne, aż 40% z nich 
cierpiało na OBS! Kolejne groźne dolegli-
wości to: nadciśnienie tętnicze spowo-
dowane nieustannym niedotlenieniem, 
arytmia serca, choroba niedokrwienna. 
OBS może prowadzić nawet do cukrzy-
cy typu II (spowodowane jest to zwięk-
szającą się opornością na insulinę), prob-
lemów z potencją, zawału bądź udaru.

METODY
ROZPOZNANIA WROGA
Ze względu na niejednolite objawy 
bezdechu, należy przeprowadzić odpo-
wiednie badania, aby móc wykluczyć 

albo potwierdzić swoje obawy. Najdo-
kładniejsze - polisomnografia polega na 
całonocnym rejestrowaniu tętna, ciśnie-
nia, temperatury oraz fazy snu pacjenta, 
zawartości tlenu we krwi, a także objawów 
takich jak: chrapanie, czy ruchy kończyn. 
Badanie daje pewne, dokładne wyniki, jed-
nak jego minusem jest wysoka cena oraz 
to, że nie jest ono jeszcze tak powszechne. 
Z tego względu bardziej popularna jest 
poligrafia pomijająca najdroższy element 
badania czyli EEG (badanie czynności móz-
gu). Jest wystarczająca przy dość typowych 
przypadkach choroby. Badanie w kierunku 
potwierdzenia bezdechu sennego może 
obejmować również wyszukiwanie zwęże-
nia górnych dróg oddechowych za pomo-
cą specjalnej mikrokamery wprowadzanej 
przez nos (pacjent  w tym czasie jest w stanie 
snu farmakologicznego). Inne sposoby to 
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np: trójwymiarowa tomografia kompute-
rowa dróg oddechowych, bądź badanie 
endoskopowe nosa i gardła. 

SPOSOBY LECZENIA
Metody leczenia bezdechu sennego 
zależą od typu, nasilenia oraz stopnia 
zaawansowania choroby. Niekiedy wy-
starcza przejście na dietę, prowadzenie 
zdrowszego stylu życia – unikania uży-
wek, różnego rodzaju środków nasen-
nych, uspokajających, leżenie w pozycji 
bocznej. Możliwe są - poddanie się np. 
zabiegowi wycięcia III migdałka, ope-
racja bądź konieczność założenia zdej-
mowanego aparatu ortodontycznego 
eliminującego wadę anatomiczną po-
wodującą bezdech. W CIĘŻSZYCH PRZY-
PADKACH SPRAWDZONĄ METODĄ JEST 
MASKA TYPU CPAP, KTÓRĄ CHORY ZA-

KŁADA NA NOC. MA ONA ZA ZADANIE 
ZAPEWNIENIE DROŻNOŚCI DRÓG OD-
DECHOWYCH, POPRZEZ UTRZYMANIE 
STAŁEGO DODATNIEGO CIŚNIENIA. Na 
podobnej zasadzie działa aparat BiPAP, 
z tą różnicą, iż rozróżnia wdechy i wy-
dechy chorego, dzięki czemu reguluje 
intensywność wiania w momencie wy-
puszczania powietrza przez pacjenta.    

BEZDECH SENNY 
U NIEMOWLĄT
Bezdech senny to przypadłość nie tylko 
osób dorosłych, ale także dzieci, a na-
wet niemowląt. Jego przyczyną może 
być niedrożność dróg oddechowych 
spowodowana infekcją, nadmiarem 
śluzu, wiotczenie mięśni gardła, języka 
czy podniebienia, które nie są jeszcze 
w pełni wykształcone lub zbyt niska 
waga przy urodzeniu. Nieprawidłowe 
funkcjonowanie płuc, ich niedojrzałość, 
a także niedostateczne rozwinięcie móz-
gu i rdzenia kręgowego, których jedną 
z funkcji jest kontrolowanie właśnie 
oddechu. Ponadto bezdech u niemow-
ląt może łączyć się z chorobami serca, 
mózgu, centralnego układu nerwowe-
go, zbyt niskim poziomem cukru we 
krwi i refluksem żołądka. Co ciekawe na 
bezdech u niemowląt ma nawet wpływ 
stan zdrowia matki w czasie ciąży – waż-
ne jest jaki tryb życia prowadziła, czy nie 
paliła papierosów. 

RYZYKO BEZDECHU GWAŁTOWNIE 
WZRASTA U WCZEŚNIAKÓW. NARAŻO-
NYCH JEST AŻ KILKANAŚCIE PROCENT 
Z NICH! Natomiast u niemowlaków uro-
dzonych w odpowiednim terminie ten 
odsetek wynosi 0,1%. U wcześniaków 
największe ryzyko bezdechu występu-

je w pierwszych dniach po urodzeniu, 
u niemowląt od 10 do 16 tygodnia. 
U jednych i drugich niebezpieczeństwo 
spada po ukończeniu pierwszego roku 
życia. Jak zauważyć bezdech u malucha? 
Rodzice mogą zaobserwować trudności 
przy nabieraniu powietrza, czasem dodat-
kowo występuje zasinienie zaczynające się 
w okolicach ust oraz spowolniona praca 
serca. Oddychanie niemowlaków jest na 
tyle spokojne, że czasem, aby upewnić 
się, że wszystko jest w porządku można 
położyć rękę na klatce piersiowej, bądź 
przystawić do nosa lusterko (jeśli zaparu-
je, to oznacza, że dziecko oddycha). Aby 
móc kontrolować oddechy niemowlaka 
warto zakupić tzw. elektroniczną nianię, 
bądź monitory oddechu dziecka, które 
zaalarmują rodziców w momencie, gdy 
nie zarejestrują oddechu. Wówczas naj-
częściej wystarczy tylko dotknąć dziecka, 
aby przywrócić mu oddech. W cięższych 
przypadkach może być konieczny masaż 
serca i zastosowanie resuscytacji. Bezdech 
u niemowlaka niesie ze sobą ogromne 
niebezpieczeństwo tzw. śmierci łóżeczko-
wej. Jest to zgon w pierwszym roku życia 
dziecka, którego przyczyna nie jest do 
końca zbadana. Dlatego tak WAŻNE JEST, 
ABY ZADBAĆ O DROŻNOŚĆ DRÓG OD-
DECHOWYCH MALUCHA, odpowiednią 
pozycję dziecka do snu (tak, aby nie do-
chodziło do wygięcia szyi), stałą tempe-
raturę (skoki temperatur również mogą 
powodować bezdech) oraz odpowied-
nie nawilżenie pomieszczenia. Gdyby 
natomiast dochodziło już do incyden-
tów bezdechu, to dziecko musi być pod 
stałą kontrolą laryngologa, kardiologa 
oraz pediatry.  

anna Bednarczyk
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Szacuje się, że na bezdech senny cierpi  1,5 miliona 
Polaków, a większość z nich o tym nie wie.  

Diagnostyka tego schorzenia jest ograniczona 
i niekiedy także kosztowna. Co roku wykonuje się 

zaledwie 14 tysięcy badań diagnostycznych w tym 
kierunku.
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