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StreSzczenie:    Wstęp: Sen to stan fizjologiczny, który jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizmu. Jedną z przyczyn jego 
zaburzeń jest zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu (OSAS).

  cel: Celem pracy jest ocena histologiczna błony śluzowej podniebienia miękkiego u pacjentów z różnymi postaciami OSAS.

  Materiał i metoda: Grupę badaną stanowili pacjenci z zaburzeniami oddychania podczas snu o charakterze chrapania pier-
wotnego lub OSAS. Pacjenci z przewlekłym zapaleniem migdałków podniebiennych, bez wywiadu zaburzeń oddychania pod-
czas snu zostali włączeni do grupy porównawczej. Fragmenty błony śluzowej języczka podniebiennego (grupa badana) i łuku 
podniebienno-językowego (grupa porównawcza) były pobierane do badań histologicznych podczas zabiegów operacyjnych. 
W badanej tkance, przy użyciu metod histologicznych, histochemicznych i immunohistochemicznych, oceniano: obecność 
i nasilenie stanu zapalnego (CD3, CD20, CD68), strukturę włókien nerwowych (S-100) oraz wielkość naczyń krwionośnych (CD34).

  Wyniki: U pacjentów z OSAS rozwijał się miejscowy proces zapalny w obrębie tkanek gardła środkowego (silniejsza ekspresja 
CD3, CD20, CD68 u pacjentów z OSAS). Nasilenie reakcji immunohistochemicznej z CD3 korelowało ze stopniem zaawanso-
wania OSAS. Wykazano wyższy stopień włóknienia, wyższą ekspresję receptora CD34 oraz S-100 u chorych z OSAS w stosun-
ku do pacjentów chrapiących i z grupy porównawczej.

  Wnioski: Chrapanie, poprzez przewlekłą wibrację tkanek, najprawdopodobniej prowadzi do uszkodzenia włókien nerwo-
wych w obszarze podniebienia miękkiego, co może nasilać epizody spłyceń oddechowych podczas snu oraz zwiększać liczbę 
pojawiających się bezdechów.

SłoWa kluczoWe:  białko S-100, CD20, CD3, CD34, chrapanie, podniebienie miękkie, zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu

abStract:   introduction: Sleep is a physiological state essential for the proper functioning of the body. One of the reasons for its 
disturbance is obstructive sleep apnea syndrome (OSAS). 

  aim: The aim of this research is the histological evaluation of the soft palate in patients who suffered from various types 
of OSAS.

  Material and method: The study group consisted of patients with sleep-disordered breathing (SDB) in the form of primary snoring 
or OSAS. Patients with chronic tonsillitis, without a history of SDB, were included in the comparative group. Fragments of the mucous 
of the uvula (study group) and the palatoglossal pillar (comparative group) were obtained during surgery for histological evaluation. 
Using histological, histochemical and immunohistochemical methods, we assessed the inflammation and its severity (CD3, CD20, 
CD68), the structure of nerve fibers (S-100) and the size of blood vessels (CD34) in the examined tissue. 

  results: Patients with OSAS developed a local inflammatory process in the palatal tissues (stronger expression of CD3, CD20, 
CD68 in patients with OSAS). The severity of the immunohistochemical reaction with CD3 correlated with the stage of OSAS.  
A higher degree of fibrosis and a higher expression of CD34 and S-100 receptors were observed in patients with OSAS 
compared to snoring patients and patients from the comparative group.

  conclusion: Most likely, snoring due to chronic tissue vibration leads to damage to the nerve fibers in the soft palate, which 
can intensify episodes of hypopneas during and increase the chance for sleep apneas.

Wkład autorów:
a – Projekt badań
b – Zbieranie danych
c – Analiza statystyczna
D – Interpretacja danych
e – Przygotowanie manuskryptu
F – Analiza literatury
G – Zbieranie funduszy
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WYkaz SkrÓtÓW

AHI – wskaźnik bezdechów i spłyceń oddechowych 
HIF-1 – czynnik indukujący niedotlenienie typu 1 
OSAS – zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu  
VEGF – czynnik wzrostu śródbłonka naczyniowego

WStĘP

Zespół obturacyjnych bezdechów podczas snu (OSAS) jest postacią 
zaburzeń oddychania w trakcie snu, dotyczącą najczęściej pacjen-
tów w średnim wieku [1]. OSAS na skutek nawracających epizo-
dów zapadania się górnych dróg oddechowych prowadzi do: hipo-
wentylacji, występowania bezdechów, desaturacji i hiperkapnii [2]. 
U pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu pod posta-
cią chrapania pierwotnego obserwuje się wibrację tkanek ustnej 
i krtaniowej części gardła. 

Powtarzające się epizody hipoksji są odpowiedzialne za rozwój 
ogólnoustrojowego stanu zapalnego [3]. Uwalniane są mediatory 
zapalenia, takie jak: histamina, serotonina, kininy, prostaglandyny 
i tromboksan [4]. Zmienia się dzienny rytm wydzielania cytokin 
i ich stężenie we krwi [5]. 

Komórki układu leukocytowego migrują z krwioobiegu do tkanek 
dotkniętych procesem zapalnym [6]. Podczas niedotlenienia po-
wstaje również czynnik indukujący niedotlenienie typu 1 (HIF-1), 
który wywołuje reakcję zapalną. HIF-1 jest silnym stymulatorem 
transkrypcji genu dla czynnika wzrostu śródbłonka naczyniowego 
(VEGF) i erytropoetyny. W wyniku działania HIF-1 następuje na-
silenie procesów angiogenezy i erytropoezy, jako reakcja obronna 
na spadek utlenowania krwi tętniczej. Białko CD34 jest antygenem 
progenitorowych komórek hematopoetycznych. Występuje ono 
na komórkach śródbłonka naczyń krwionośnych. 

Naciek zapalny w tkankach można oceniać na podstawie liczby 
komórek zapalnych (limfocytów T, limfocytów B, makrofagów) 
w badanej tkance. Głównym markerem limfocytów T jest dome-
na powierzchniowa receptora CD3. Natomiast receptor CD20 
jest cząsteczką markującą limfocyty B. Na skutek wibracji tkanek 
powstających w wyniku długotrwałego chrapania najprawdopo-
dobniej dochodzi do uszkodzenia włókien nerwowych w obsza-
rze podniebienia miękkiego, co może nasilać epizody spłyconego 
oddychania podczas snu oraz zwiększać liczbę pojawiających się 
bezdechów. Strukturę zakończeń nerwowych ocenia się na pod-
stawie ekspresji białka S-100.

cel

Celem badania była ocena stanu zapalnego, włókien nerwowych 
i naczyń krwionośnych w tkankach podniebienia miękkiego, uzy-
skanych od pacjentów chrapiących i z OSAS.

HiPoteza

Wibracja tkanek podniebienia miękkiego, spowodowana chrapa-
niem, wywołuje miejscowy stan zapalny w ich obrębie.

Materiał i MetoDa

Do badania włączono dorosłych pacjentów, którzy zostali podzieleni 
na dwie grupy: badaną i porównawczą. Wszyscy przeszli zabiegi chi-
rurgiczne. 22 chorych z grupy badanej poddano iniekcyjnej plastyce 
podniebienia miękkiego, 16 – laserowej plastyce podniebienia mięk-
kiego, a 8 przebyło zabieg plastyki gardła środkowego. U pacjentów 
z grupy porównawczej wykonano obustronną tonsillektomię, uzysku-
jąc fragment łuku podniebienno-językowego. Średni wiek włączonych 
do badania wynosił 43 lata: najstarszy pacjent miał 69 lat, najmłodszy 
– 27. W grupie badanej średni wskaźnik AHI wynosił 14,9/h.

Usunięty podczas zabiegów chirurgicznych fragment błony śluzowej 
języczka podniebiennego oraz łuku podniebienno-językowego oce-
niano: histologicznie, histochemicznie i immunohistochemicznie. 

Grupę badaną podzielono na trzy następujące podgrupy: 

1.  G1 – 22 pacjentów z nawykowym chrapaniem, bez wywiadu 
dotyczącego bezdechów podczas snu. Żaden z nich nie zgła-
szał występowania w ciągu dnia: senności, uczucia zmęczenia 
lub potrzeby drzemki. Poligrafia potwierdziła chrapanie pier-
wotne. Parametry snu mieściły się w zakresie norm. Wskaźnik 
AHI wahał się od 0,0 do 4. Średni wiek pacjentów z tej grupy 
wynosił 44 lata; najstarszy miał 69 lat, a najmłodszy – 29 lat;

2.  G2 –16 pacjentów, którzy skarżyli się na uporczywe chrapanie 
i bezdechy podczas snu zaobserwowane przez inne osoby. Na 
podstawie badania snu zdiagnozowano postać łagodną OSAS. 
Wskaźnik AHI wahał się od 5,5 do 15. Średni wiek w tej grupie 
wynosił 43 lata; najstarszy miał 75 lat, a najmłodszy – 27 lat;

Pacjenci z podgrup G1 i G2 mieli wykonywane zabiegi w znie-
czuleniu miejscowym: iniekcyjną lub laserową plastykę podnie-
bienia miękkiego.

3.  G3 – 8 pacjentów z umiarkowaną i ciężką postacią zespołu 
OSAS. W poligrafii AHI ≥ 15. Badani przebyli zabieg chirurgiczny 
w znieczulaniu ogólnym: plastykę gardła środkowego lub roz-
szerzoną plastykę zwieracza górnego gardła. Wskaźnik AHI 
wahał się od 16 do 35. Średni wiek w tej grupie wynosił 46 lat; 
najstarszy pacjent miał 57 lat, a najmłodszy – 28 lat.

Grupa porównawcza – G0 – składała się z pacjentów, którzy 
w wywiadzie nie podawali chrapania i senności dziennej. Osoba 
towarzysząca choremu w nocy nie zauważyła bezdechów podczas 
snu. Pacjenci włączeni do grupy porównawczej operowani byli 
z powodu przewlekłego zapalenia migdałków podniebiennych. 

keYWorDS:  CD20, CD3, CD34, S-100 protein, snoring, soft palate, obstructive sleep apnea syndrome  
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4.  poliklonalne przeciwciało królicze przeciwko białku S-100 
w rozcieńczeniu 1:50 (Code N1573, Ready-to-use N-Series Pri-
mary Antibody);

5.  monoklonalne przeciwciało mysie przeciwko białku CD68 (Mo-
noclonal Mouse Anti-Human CD68, Clone PG-M1) w stęże-
niu 1:100. 

Uzyskane wycinki odparafinowano przez 2 godziny w cieplarce 
w temperaturze 56°C, a następnie w ksylenie i uwadniano w gradien-
cie alkoholu etylowego (99,9%, 96%, 70%). Celem odsłonięcia anty-
genu dla przeciwciał skierowanych przeciwko badanym białkom, 
tkanki poddano technice odsłaniania antygenu w PT Link w wyso-
kim pH (pH 9,0). Następnie wycinki zostały zabarwione w systemie 
Autostainer Link (DAKO). Uwidocznienie kompleksów antygen-
-przeciwciało zostało wykonane przy użyciu zestawu do wizualizacji 
FLEX/EnVision (DAKO) oraz zabarwione DAB (diaminobenzydyną). 

Reakcję immunohistochemiczną w badanych wycinkach ocenia-
no przy użyciu mikroskopu świetlnego przy powiększeniu x200. 

Zastosowano następującą skalę oceny: 

•	 (0) brak reakcji immunohistochemicznej – brak ekspresji 
lub ekspresja w poniżej 10% komórek,

•	 (1) średnio nasilona reakcja immunohistochemiczna 
– ekspresja widoczna w 10%–30% komorek,

•	 (2) silna reakcja immunohistochemiczna – ekspresja 
w powyżej 30% komórek. 

Ocena ekspresji białka CD34 oraz S-100 polegała na odnalezieniu 
miejsc najbardziej „bogatych” w naczynia krwionośne i zakończe-
nia nerwowe (ang. hot spots) w mikroskopie świetlnym przy po-
większeniu x40, a następnie x200. Oceniono procentową ekspresje 
markerów śródbłonka naczyń i ekspresje białka S-100 jako marke-
ra zakończeń nerwowych w jednym polu, obecność ekspresji na-
wet w bardzo drobnych naczyniach (mikronaczynia) oraz zakoń-
czeniach nerwowych, a następnie ekspresję w skali 0–2, zgodnie 
z następującymi kryteriami:

•	 (0) ekspresja CD34 oraz S-100 w 1–10% komórek 
w badanym polu widzenia,

•	 (1) ekspresja CD34 oraz S-100 w 10–30% komórek 
w badanym polu widzenia,

•	 (2) ekspresja CD34 i S-100 w powyżej 30% komórek 
w badanym polu widzenia. 

Następnie uzyskane wyniki uśredniono do 10 badanych pól widzenia.

WYniki

Wyniki opracowano przy użyciu programu SPSS Wersja 24. Ana-
lizę statystyczną badania rozpoczęto od porównania rozkładu wie-
ku i wskaźnika AHI w grupach badanych. Rozkłady częstości oraz 
zróżnicowanie grup G1-G3 pod względem wieku i wskaźnika AHI 
można przyjąć za odpowiednie do dalszych badań (pomimo małej li-
czebności grup). Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic po-

Nie zgłosili oni żadnych chorób towarzyszących. Badaniom pod-
dany był fragment błony śluzowej łuku podniebienno-językowe-
go, pobierany podczas tonsillektomii. 

Metody oceny morfologicznej 
W badaniu histopatologicznym ujęto kryterium włóknienia oraz na-
cieku zapalnego, wg poniższych kryteriów. Proces włoknienia oce-
niono przy pomocy barwienia histochemicznego Trichrom Massona:

•	 (0) brak pól tkanki z włóknieniem,
•	 (1) ogniskowe włóknienie (włóknienie widoczne w ponad 

10%, ale mniej niż 50% pól w 10 reprezentatywnych polach),
•	 (2) rozproszone włóknienie (włóknienie widoczne w ponad 

50% pól w 10 reprezentatywnych polach widzenia). 

Metody oceny immunohistochemicznej
Celem oceny nacieku zapalnego, zastosowano metodę immuno-
histochemiczną przy użyciu przeciwciał przeciwko receptorom 
limfocytów T i B oraz makrofagów: CD3, CD20, CD68. Ekspresja 
antygenu CD34 posłużyła jako marker oceny obecności śródbłon-
ków naczyń krwionośnych w badanej tkance. Natomiast ekspresja 
białka S-100 wskazywała na obecność zakończeń włókien nerwo-
wych. Badania immunohistochemiczne zostały przeprowadzone 
z zastosowaniem przeciwciał firmy Agilent (DAKO):

1.  monoklonalne przeciwciało mysie przeciwko białku CD3 
w rozcieńczeniu 1:50 (Monoclonal Mouse Anti-Human CD3, 
Klon F7.2.38);

2.  monoklonalne przeciwciało mysie przeciwko białku CD20 
w rozcieńczeniu 1:50 (Monoclonal Mouse Anti-Human CD20, 
Klon L26);

3.  monoklonalne przeciwciało mysie przeciwko białku CD34 
w rozcieńczeniu 1:50 (Monoclonal Mouse Anti-Human, CD34 
Class II, Klon QBEnd 10);

ryc. 1.  Fragment błony śluzowej pacjenta z grupy badawczej (G2). Błona śluzowa 
z obecnością intensywnego nacieku zapalnego (limfocyty T). Liczne komórki 
z cechami ekspresji receptora CD3 (strzałka). Metoda immunohistochemiczna. 
Powiększenie x200.
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w grupie G1, w większym stopniu niż w przypadku pozostałych 
grup, znajdują się pacjenci, dla których ekspresję receptora CD20 
oceniono na 0, natomiast w grupie G1 oraz G2 na 1 (Ryc. 6. i 7.).

Na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej uzyskano 
następujące wyniki:

•	 im wyższa ekspresja CD3, tym większe nasilenie dolegliwo-
ści. Czynnik CD3 był najsilniej związany ze stopniem za-
awansowania choroby;

•	 wyższą ekspresję receptora CD20 w grupie G3 (postać 
umiarkowana i ciężka OSAS) w porównaniu do pacjentów 
z grupy G0 (porównawczej), G1 (pacjenci z chrapaniem pier-
wotnym), G2 (pacjenci z łagodną postacią OSAS). Ekspresja 
receptora CD20 była najsłabiej związana z nasileniem dole-
gliwości choroby (chrapanie, senność dzienna);

•	 wyższą ekspresję receptora CD68 u pacjentów z OSAS (gru-
py G2 i G3) w porównaniu do pacjentów z chrapaniem pier-
wotnym (grupa G1) (Ryc. 4.);

•	 wyższą ekspresję białka S-100 w grupie pacjentów z umiar-
kowaną i ciężką postacią OSAS (grupa G3) w porównaniu do 
pacjentów z łagodną postacią OSAS (grupa G2) i z chrapa-
niem pierwotnym (grupa G1);

•	 wyższy stopień włóknienia w grupie pacjentów z OSAS (gru-
pa G2 i G3) w porównaniu do chorych z grupy porównaw-
czej i z chrapaniem pierwotnym (grupa G0 i G1) (Ryc. 5.);

•	 wyższą ekspresję białka CD34 w grupie pacjentów z OSAS 
(grupa G2 i G3) w porównaniu do pacjentów z chrapaniem 
pierwotnym (grupa G1).

DYSkuSJa

Wibracja tkanek podniebienia miękkiego u osób z zaburzeniami od-
dychania podczas snu powoduje tworzenie się nacieku zapalnego. Do-
minującymi komórkami zapalnymi w obszarze tkanek podniebienia 
miękkiego są limfocyty T i makrofagi, a u pacjentów ze wskaźnikiem 
AHI powyżej 15 obecne są również limfocyty B. W badaniu Sekosa-
na [8] porównano naciek leukocytów w błonie śluzowej pacjentów 
z OSAS z grupą kontrolną (fragmenty błony śluzowej podniebienia 

między podgrupami G1, G2, G3 ze względu na wiek badanych (test 
U-Manna-Whitneya G1 vs G2 – p = 0,609, G1 vs G3 – p = 0,534, 
G2 vs G3 – p = 0,490). Uzyskane wyniki uzupełniono o test nieza-
leżności chi-kwadrat między badanymi grupami a oceną czynnika. 
Współczynnik kontyngencji przedstawia Tab. I.

Wyniki naszych badań wskazują na istotne zależności statystycz-
ne pomiędzy grupą badaną a dowolnym czynnikiem (p ≤ 0,01). 
Wartości współczynników kontyngencji opartych o test chi-kwa-
drat, opisujące siłę związku pomiędzy badanymi cechami, wyno-
szą od 0,511 dla czynnika CD20 do 0,753 dla CD3. Najsilniejsza 
zależność występuje pomiędzy ekspresją receptora CD3 a przy-
należnością do danej grupy (im większe nasilenie ekspresji, tym 
większe zaawansowanie choroby). Najmniej limfocytów T wystę-
puje w tkankach grup porównawczej i G1, najwięcej u pacjentów 
z grupy G3. Najsłabsza zależność występowała pomiędzy ekspre-
sją receptora CD20 a przynależnością do danej grupy.

Na mocy testu U Manna-Whitney’a stwierdzono statystycznie istot-
ne różnice (p < 0,05) pomiędzy: grupami G1 oraz G3 ze względu 
na ocenę każdego z badanych czynników; grupami G1 oraz G2 ze 
względu na ocenę pięciu czynników (z wyjątkiem czynnika CD20, 
gdzie p = 0,326); grupami G2 i G3 tylko ze względu na ocenę czyn-
nika CD20 (p = 0,034).

Najsłabsza zależność występowała pomiędzy ekspresją receptora CD20 
a przynależnością do danej grupy. W badanych tkankach podniebie-
nia miękkiego uzyskanych od pacjentów z zaburzeniami oddychania 
podczas snu (G2 i G3) obserwowano reakcję zapalną (Ryc. 2. i 3.).

Do graficznej prezentacji zależności między badanymi grupami 
a oceną dwóch wybranych czynników: CD3 (najwyższa wartość 
współczynnika kontyngencji) oraz CD20 (najniższa wartość współ-
czynnika kontyngencji) wykorzystano analizę korespondencji [7]. 
Wykres analizy korespondencji pokazuje, w jaki sposób przynależ-
ność do grupy różnicuje ocenę punktową każdego z tych czynników. 
W grupie G0, w większym stopniu niż w przypadku pozostałych 
grup, znajdują się pacjenci, dla których ekspresję receptora CD3 
oceniono na 0, w G1 na 1, natomiast w G2 oraz G3 na 2. Z kolei,  

ryc. 2. i 3.  Błona śluzowa z cechami intensywnego nacieku komórek zapalnych w badanej tkance (strzałka). Barwienie HE. Fragment błony śluzowej pacjenta z grupy badanej 
(G3). Powiększenie x200.
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u osób z OSAS. Badania cytokin prozapalnych IL-6 i TNF alfa po-
twierdziły, że zarówno u dorosłych, jak i u dzieci, OSAS wpływa na 
występowanie ogólnoustrojowego stanu zapalnego [11]. Różnice 
istotne statystycznie zostały wykazane również w zakresie włóknienia 
w tkankach podniebienia miękkiego. Obserwowano nasilony proces 
włóknienia w tkankach podniebienia u pacjentów z OSAS w porów-
naniu do tych bez tego schorzenia. Inne wyniki prezentują Berger 
i wsp. [12], którzy badając tkanki podniebienia miękkiego pacjentów 
z OSAS oraz pobrane od zwłok chorych bez wywiadu zaburzeń oddy-
chania podczas snu, nie wykazali różnic dotyczących: włóknienia, stanu 
zapalnego, obrzęku i poszerzenia naczyń w obrębie badanych tkanek.

Woodson [13], za pomocą mikroskopu elektronowego, dowiódł de-
mielinizację włókien nerwowych i aksonów komórek nerwowych 
w obszarze podniebienia miękkiego. Nasze badania wykazały dodat-

miękkiego pobierane od osób bez wywiadu zaburzeń oddychania 
podczas snu). Wykazano, że w tkankach grupy badanej znajduje się 
większa liczba komórek zapalnych. Pulsen [9] przeprowadził anali-
zę nacieku zapalnego w okolicy podniebienia i udowodnił, że więk-
szość komórek zapalnych w błonie śluzowej podniebienia miękkiego 
stanowiły limfocyty CD3, co jest zgodne z wynikami naszych badań. 
Najprawdopodobniej obecność komórek zapalnych jest związana ze 
wzrostem poziomu czynników prozapalnych, uwalnianych na skutek 
niedotlenienia, które było spowodowane bezdechami podczas snu [10]. 
Nasilenie stanu zapalnego korelowało ze stopniem zaawansowania 
OSAS. Obserwuje się większy miejscowy naciek zapalny u pacjentów 
z ciężką i umiarkowaną postacią zespołu obturacyjnych bezdechów 
podczas snu, niż u chorych z łagodną postacią tej choroby. U chra-
piących pacjentów z AHI <5 występuje niewielka reakcja zapal-
na. Ponadto stwierdzono również ogólnoustrojowy stan zapalny 

ryc. 4.  Błona śluzowa z cechami nacieku licznych makrofagów (ekspresja błonowa 
białka CD68, strzałka). Fragment błony śluzowej pacjenta z grupy badawczej 
(G2). Powiększenie x200.

ryc. 6. i 7.  Wynik zastosowania analizy korespondencji przedstawiający zależność między grupą badaną a oceną receptorów CD3 oraz CD20 (Grupa 0 oznacza G0, Grupa I – G1, 
Grupa II – G2 i Grupa III – G3).

ryc. 5.  Błona śluzowa z cechami włóknienia dużego stopnia, z obecnością licznych 
włókien kolagenowych (strzałka). Fragment błony śluzowej pacjenta z Grupy 
G3. Barwienie HE. Powiększenie x200.
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języczka podniebiennego i podniebienia miękkiego w OSAS, co 
przyczynia się do progresji choroby. Coraz więcej badań opiera 
się na analizie związku pomiędzy procesem zapalnym, hipoksją 
a zaburzeniami oddychania podczas snu. Pena-Ortega [19] pod-
kreśla konieczność wyjaśnienia mechanizmów komórkowych 
pomiędzy tymi procesami. Dalsze badania mogą przyczynić się 
do lepszego zrozumienia procesów molekularnych zachodzących 
w powstawaniu i rozwoju OSAS oraz w przyszłości doprowadzić 
do wykrycia punktów uchwytu terapeutycznego OSAS.

WnioSki

U pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu rozwija 
się miejscowy proces zapalny w tkankach podniebienia mięk-
kiego. Spośród badanych czynników, najsilniej związany ze 
stopniem ciężkości OSAS jest naciek zapalny, złożony głównie 
z limfocytów T. Oznacza to, że im więcej występuje epizodów 
niedotlenienia organizmu, tym więcej w tkankach podniebienia 
miękkiego zostaje nagromadzonych limfocytów T. Miejscowy 
proces zapalny u pacjentów z OSAS może prowadzić do zwięk-
szonej przepuszczalności naczyń krwionośnych i obrzęku tka-
nek tego obszaru. Objętość błony śluzowej wzrasta, co nasila 
obturacyjny mechanizm zaburzeń oddychania podczas snu. 
Wyższa ekspresja białka S-100 w grupie pacjentów z umiarko-
waną i ciężką postacią OSAS w porównaniu z chorymi z łagodną 
postacią tej choroby i chrapaniem pierwotnym może świadczyć 
o uszkodzeniu włókien nerwowych, co prawdopodobnie przy-
czynia się do upośledzonej reakcji górnych dróg oddechowych 
na „ujemne” ciśnienie wdechowe.

nią korelację pomiędzy gęstością zakończeń nerwowych w 10 po-
lach widzenia, wyrażoną ekspresją białka S-100, a nasileniem dole-
gliwości choroby. Interesujące są również badania Shah i wsp. [14], 
którzy na podstawie zwiększonego stężenia BDNF (białko neuro-
troficzne, należące do rodziny czynników wzrostu nerwów) stwier-
dzili uszkodzenie włókien nerwowych u pacjentów z zespołem ob-
turacyjnych bezdechów podczas snu. Do badań pobierano tkankę 
z okolicy języczka przy użyciu biopsji. Na występowanie chrapania 
oraz OSAS ma wpływ długość podniebienia miękkiego oraz wiel-
kość języczka. Na podstawie analizy wielu prac Chang i wsp. [15] 
określili parametry powiększonego języczka – długość powyżej 
15 mm i szerokość powyżej 10 mm. Wielkość języczka może być 
związana z obrzękiem tkanek wynikającym z przewlekłego naraże-
nia na wibrację podczas chrapania [16]. W badanych przez nas tkan-
kach obserwowaliśmy obrzęk i poszerzenie naczyń krwionośnych 
u pacjentów z zaburzeniami oddychania podczas snu. 

W wyniku uszkodzenia zakończeń nerwowych dochodzi do upo-
śledzenia zdolności górnych dróg oddechowych do reagowania na 
podciśnienie wdechowe, a ryzyko wystąpienia bezdechu obturacyj-
nego wzrasta. Uszkodzenie nerwów ruchowych w obszarze podnie-
bienia miękkiego osłabia reakcję i napięcie tkanki mięśniowej. Do 
zwiększenia ryzyka zapadania się dróg oddechowych podczas snu 
może również przyczyniać się uszkodzenie włókien mięśniowych. 
Shah i wsp. [17] na podstawie badań immunohistochemicznych 
wykazali zaburzenia w budowie cytoszkieletu komórek mięśnio-
wych w okolicy podniebienia miękkiego.

Patel i wsp. [18] w pracy, w której poddano analizie około 900 pu-
blikacji, podkreślają rolę neuopatii powodującej utratę napięcia 

tab. i. Statystyki opisowe uzyskanych wyników badań (Grupa 0 oznacza G0, I – G1, II – G2, III – G3).

czYnnik ocena GruPa 0 n = 4 GruPa i n = 22 GruPa ii n = 16 GruPa iii n = 8 teSt cHi-kWaDrat StatYStYka 
(PozioM iStotności)

WSPÓłczYnnik kontYnGencJi 
(PozioM iStotności)

CD3 0 4 1 0 0 x2 = 65,411 (p = 0,000) 0,753 (p = 0,000)

1 0 21 5 2

2 0 0 11 6

CD20 0 4 18 10 1 x2 = 17,650 (p = 0,007) 0,511 (p = 0,007)

1 0 4 6 6

2 0 0 0 1

CD68 0 2 0 1 0 x2 = 21,288 (p = 0,002) 0,546 (p = 0,002)

1 2 14 9 3

2 0 0 6 5

S-100 0 4 9 0 0 x2 = 28,909 (p = 0,000) 0,605 (p = 0,000)

1 0 13 13 3

2 0 0 3 5

trichotom 0 4 17 0 0 x2 = 36,790 (p = 0,000) 0,651 (p = 0,000)

1 0 5 8 4

2 0 0 8 4

CD34 0 2 4 0 0 x2 = 27,154 (p = 0,000) 0,593 (p = 0,000)

1 2 18 6 4

2 0 0 10 4
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