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STRESZCZENIE:    Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest problemem medycznym o  zasięgu społecznym. Podstawą jego podejrzenia 
i postawienia rozpoznania jest nadmierna senność dzienna oraz wynik polisomnografii (PSG). Bezsenność towarzy-
szy pacjentom z OBS równie często jak nadmierna senność dzienna, aczkolwiek częstość występowania bezsenności 
jest różnie określana w różnych badaniach. Postanowiono poddać weryfikacji te poglądy w oparciu materiał własny. 
Materiał stanowiło 120 pacjentów zgłaszających się do Pracowni Polisomnograficznej Katedry i Kliniki Otolaryngolo-
gii WUM z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego. Pacjenci rutynowo wypełniali kwestionariusz Ateńskiej 
Skali Bezsenności (Athens Insomnia Scale; AIS). Całonocna PSG była wykonywana na sprzęcie firmy Grass, z zapisem 
14-kanałowym. Ocena badania była dokonywana metodą automatyczno-manualną. Ciężkość OBS klasyfikowano na 
podstawie AHI. Utworzono grupę badawczą liczącą 96 chorych z rozpoznanym OBS oraz grupę kontrolną, którą sta-
nowiło 24 pacjentów, u  których wykluczono OBS, a  ich zaburzenia snu oraz nadmierna senność dzienna wynikały 
z innych przyczyn. Suma punktów z ankiety AIS we wszystkich podgrupach oraz łącznie była bliska znamiennej lub 
znamienna dla rozpoznania bezsenności. Średni wynik w AIS różnił się istotnie w podgrupach według ciężkości bez-
dechu, korelował także w sposób istotny statystycznie latencją zasypiania, latencją pełnego snu i  latencją fazy N2, 
ale nie z AHI. Wyciągnięto wniosek, według którego u chorych z rozpoznaniem OBS nasilenie bezsenności mierzonej 
z zastosowaniem AIS ma istotny związek z ciężkością bezdechu, aczkolwiek nie jest to związek ścisły.

SŁOWA KLUCZOWE:   obturacyjny bezdech senny, bezsenność, Ateńska Skala Bezsenności, korelacja z parametrami snu

ABSTRACT:   Obstructive sleep apnea (OSA) is a common problem. Excessive daytime sleepiness raises a suspicion of OSA, which 
can be confirmed by polysomnography (PSG). Insomnia, in patients with OSA, often manifests itself as excessive day-
time drowsiness. The incidence of insomnia among patients with OSA differs in different studies. Thus, we inves-
tigated the incidence of insomnia among our patients. We included 120 patients who underwent a workup due to 
a suspicion of OSA in the Polysomnography Laboratory, Department of Otolaryngology, Medical University of War-
saw, Poland. Patients completed the Athens Insomnia Scale (AIS). All-night PSG was done with 14-channel recordings 
(Grass®, USA). The severity of OSA was classified according to the apnea-hypopnea index (AHI) values. There were 96 
patients with OSA and 24 patients without OSA who served as controls (their sleep disorders and daytime drowsiness 
were not caused by OSA). The total AIS scores tended to indicate insomnia in the entire sample and in all different 
subgroups. The mean AIS score was significantly different between the subgroups differing in the severity of apnea. 
The mean AIS score correlated significantly with sleep latency, latent sleep, and N2 latency. The mean AIS score did 
not correlate significantly with the AHI. In conclusion, in patients with OSA, insomnia, measured with the AIS, was as-
sociated with the severity of apnea, although this relationship was weak.
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WPROWADZENIE

Obturacyjny bezdech senny (OBS) jest zespołem chorobowym 
o zasięgu społecznym, występującym u kilkunastu procent po-
pulacji krajów wysoko rozwiniętych [1]. Choroba ta istotnie 
obniża jakość życia, powoduje spadek produktywności i ab-
sencję w pracy [2, 3], a nadmierna senność dzienna i zaburze-
nia uwagi w następstwie OBS są przyczyną nieszczęśliwych 
wypadków [4]. Chorzy z OBS równie często zgłaszają także 
skargi na bezsenność, choć bezsenność i OBS dość powszech-
nie uznawane są za przeciwieństwa. Tymczasem współwystę-
powanie OBS i bezsenności, nazywane „Sleep apnea plus” [5] 
jest opisywane już od ponad 40 lat [6].

Bezsenność jest najczęściej występującym przewlekłym zabu-
rzeniem snu w populacji ogólnej [7]. Może być objawem innej 
choroby albo samodzielną jednostką chorobową [8]. Przewle-
kła bezsenność jest istotnym problemem społecznym ze wzglę-
du na jej konsekwencje i rozpowszechnienie. Według danych 
epidemiologicznych zaburzenia snu dotyczą ok. 1/3 dorosłych 
mieszkańców zachodnich krajów uprzemysłowionych [9], na-
tomiast u około 6–15% ludzi w populacji ogólnej można po-
stawić kliniczne rozpoznanie bezsenności [10, 11]. 

W rozumieniu klinicznym bezsenność może być rozpoznana 
na podstawie spełnienia warunków jednego z trzech systemów 
kfalifikacyjnych: DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual 
of Mental Disorders, IV Edition), ICD-10 (International Clas-
sification of Diseases, 10th Revision) lub ICSD (International 
Classification of Sleep Disorders, RDC – Research Diagnostic 
Criteria for Insomnia). Systemy te, aczkolwiek różniące się 
w szczegółach, uwzględniają trzy kwestie: trudności z zaśnię-
ciem, problemy z utrzymaniem snu oraz zbyt wczesnym jego 
zakończeniem, w połączeniu z zaburzeniami funkcjonowania 
w życiu codziennym [12]. Niezależnie bowiem od rodzaju za-
burzeń zawsze prowadzą one do uczucia niewyspania, zmę-
czenia i braku energii życiowej [13]. 

O ile wśród badaczy problemu panuje dość powszechna zgoda 
co do tego, że w populacji chorych z OBS bezsenność wystę-
puje istotnie częściej niż w populacji ogólnej, o tyle dane poda-
wane przez poszczególnych autorów różnią się istotnie co do 
częstości występowania bezsenności w OBS. Retrospektywna 
analiza dokumentacji instytucji ubezpieczenia zdrowotnego 
w USA (National Ambulatory Medical Care Survey and Na-
tional Hospital Ambulatory Medical Care Survey) dokonana 
w latach 1995–2010 wykazała, że bezsenność dotyczyła 6,4% 
chorych z zespołem OBS [14]. Według autorów badań klinicz-
nych bezsenność rozpoznać można u 6–57,6% pacjentów z ze-
społem OBS[10, 11, 15]. W przesiewowym badaniu populacyj-
nym United States National Health and Nutrition Examination 

Survey (NHANES), przeprowadzonym na 12 047 badanych, 
wynika, że 43% chorych z rozpoznanym zespołem OBS do-
świadczało bezsenności, w porównaniu z 30% występowaniem 
bezsenności u chorych bez zespołu OBS [16]. 

Stwierdzono ponadto, że występowanie i nasilenie bezsenności 
w zespole OBS nie pozostaje w prostej zależności od ciężkości 
zespołu. W niektórych badaniach większą częstość występo-
wania bezsenności wykazano głównie w grupie z ciężkim prze-
biegiem OBS [17, 18, 19], niekiedy także w bezdechu łagodnym 
[20], ale są też badania wskazujące na brak związku pomiędzy 
częstością rozpoznawania bezdechu w grupach wyróżnionych 
według ciężkości OBS [5, 15]. Te znaczne rozbieżności wynika-
ją z różnic metodologicznych pomiędzy poszczególnymi bada-
niami, przede wszystkim z rozpoznawania bezsenności na pod-
stawie łagodniejszych bądź bardziej surowych kryteriów [13]. 

Postuluje się efekt addytywny pomiędzy współistnieniem OBS 
i bezsenności [14, 20]. Jednak także i w tej kwestii zdania bada-
czy nie są zgodne. Sivertsen i wsp. [11] udowodnili istotny zwią-
zek pomiędzy zgłaszanym przez pacjenta epizodem udarowym, 
ale już nie wykazali powiązania choroby wieńcowej czy zawału 
ze współistniejącą bezsennością. Vozoris i Bjornsdottir [15, 16] 
nie wykazali jednak podwyższonego ryzyka sercowo-naczynio-
wego u pacjentów, u których jednocześnie rozpoznawano OBS 
i bezsenność. W retrospektywnym badaniu przeprowadzonym 
przez Guptę i wsp. [14] w grupie 7234 chorych, pacjenci cierpią-
cy jednocześnie na OBS i bezsenność wykazywali jednak istot-
nie wyższy iloraz szans na wystąpienie nadciśnienia tętniczego 
i chorób naczyniowych ośrodkowego układu nerwowego w po-
równaniu z pacjentami, u których bezsenności nie rozpoznano. 

U pacjentów cierpiących na OBS i bezsenność istotnie rzadziej 
stwierdzano nadwagę czy otyłość, w porównaniu z pacjenta-
mi cierpiącymi jedynie na OBS [14, 16]. Jest to zastanawiające 
w aspekcie wspomnianego powyżej wyraźnie wyższego ilo-
razu szans na wystąpienie chorób układu krążenia w grupie 
ze współwystępowaniem OBS i bezsenności, w porównaniu 
z grupą bez rozpoznanej bezsenności, kiedy jednym z głów-
nych czynników ryzyka tych chorób jest nadmierna masa ciała 
[14]. Może to dowodzić niezależnego od nadmiernej masy cia-
ła podwyższonego ryzyka sercowo-naczyniowego w przypad-
ku współistnienia OBS i bezsenności. Jednak także i tu wyniki 
badań nie są jednoznaczne. Według niektórych autorów nie 
stwierdza się istotnej różnicy w zakresie BMI pomiędzy obie-
ma grupami [15, 21], według innych – istotnie wyższa śred-
nia masa ciała występuje w grupie ze współistnieniem OBS 
i bezsenności [11]. W populacji pensjonariuszy domu opieki 
cierpiący na OBS w połączeniu z bezsennością prezentowa-
li istotnie większy obwód szyi oraz BMI niż badani bez OBS, 
a jedynie z rozpoznaną bezsennością [22]. 
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W niektórych pracach nie wykazano istotnych różnic zależ-
nych od wieku [5, 20, 22, 23] oraz płci [5, 23] pomiędzy gru-
pami chorych cierpiących na OBS z bezsennością i bez bez-
senności. W jednym z badań [20] nieznacznie większy odsetek 
kobiet z OBS w porównaniu z mężczyznami, cierpiał także na 
bezsenność (51,4% vs 48,6%), jednak według innych badaczy 
[21] tendencja była odwrotna – to mężczyźni z rozpoznaniem 
OBS częściej niż kobiety cierpieli jednocześnie na bezsenność. 

Niniejsza praca stanowi próbę analizy zjawiska bezsenności na 
materiale własnym, który obejmował chorych diagnozowanych 
w pracowni polisomnograficznej w kierunku OBS.

MATERIAŁ I METODY

Materiał stanowiło 120 pacjentów zgłaszających się do Pra-
cowni Polisomnograficznej Katedry i Kliniki Otolaryngologii 
WUM z podejrzeniem obturacyjnego bezdechu sennego. Na 
podstawie wyniku badania polisomnograficznego (PSG) utwo-
rzono grupę badawczą oraz grupę kontrolną. Grupę badaną 
stanowiło 96 pacjentów (80 mężczyzn i 16 kobiet, wiek: od 19 
do 78 lat, średnia wieku: 50,34 lat) z rozpoznanym OBS. Gru-
pę kontrolną stanowiło 24 pacjentów (17 mężczyzn i 7 kobiet, 
wiek: od 29 do 65 lat, średnia wieku: 45,42 lat), u których wy-
kluczono OBS, a ich zaburzenia snu oraz nadmierna senność 
dzienna wynikały z innych przyczyn. 

Występowanie lub brak bezsenności oceniano przy zastoso-
waniu Ateńskiej Skali Bezsenności (tabela I). Athens Insomnia 
Scale (AIS) ocenia nasilenie bezsenności przy użyciu kryteriów 
diagnostycznych określonych przez Międzynarodową klasyfika-
cję Chorób (ICD-10). Kwestionariusz ocenia osiem problemów: 
początek snu, przebieg snu w nocy i niepożądane przedwczesne 
przebudzenia poranne, czas snu, jakość snu, częstotliwość i czas 
trwania dolegliwości, dolegliwości spowodowane przez bezsen-
ność i wpływ bezsenności na codzienne funkcjonowanie. Nale-
ży podkreślić prostotę i łatwość przeprowadzenia testu, które-
go wypełnienie zajmuje od 3 do 5 minut (Shahid). Wewnętrzna 
spójność w zakresie od 0,87 do 0,89 i niezawodność test-retest 
od 0,88–0,89 daje mu wysoką wartość diagnostyczną (soldatos). 

Wyniki odpowiedzi na każde z pytań zawierają się w zakresie 
od 0 (bezsenność nie jest problemem) do 3 (poważne problemy 
z bezsennością). Autorzy skali, Soldatos i wsp. sugerują wynik 
odcięcia dla całej skali już na poziomie 6, który prawidłowo 
odróżnia pacjentów z bezsennością i zapewnia kontrolę 90% 
przypadków (Soldatos, Szelenberger, Nowak).

Ciężkość OBS klasyfikowano na podstawie AHI. Całonocna 
polisomnografia była wykonywana na sprzęcie firmy Grass 

(USA), z zapisem 14-kanałowym, obejmującym EEG, EMG 
oraz rejestrację ruchów klatki piersiowej i brzucha. Przepływ 
powietrza przez drogi oddechowe rejestrowano przy użyciu 
nosowo-ustnego czujnika termicznego. Ocena badania była 
dokonywana metodą automatyczno-manualną, przy czym 
stadia snu były kodowane przez technika manualnie, osobno 
dla każdej 30-sekundowej składki, według kryteriów AASM 
(American Academy of Sleep Medicine). 

Tab I. Ateńska Skala Bezsenności.

Proszę zakreślić numer przy haśle odpowiadającym wymienionym poniżej 
objawom, jeśli występowały one co najmniej trzy razy w tygodniu w ciągu 
ostatniego miesiąca.

1. Zasypianie po położeniu się do łóżka i zgaszeniu światła:
0 szybkie
1 nieznacznie opóźnione
2 opóźnione
3bardzo opóźnione lub bezsenność przez całą noc

2. Budzenie się w nocy:
0 nie występuje
1 sporadycznie
2 często
3 bardzo często lub bezsenność przez całą noc 

3. Budzenie się rano wcześniej niż planowano:
0 o zamierzonej godzinie
1 nieznacznie wcześniej
2 znacznie wcześniej
3 dużo wcześniej lub bezsenność przez całą noc 

4. Całkowity czas snu:
0 wystarczający
1 nieznacznie niewystarczający
2 wyraźnie niewystarczający
3 całkowicie niewystarczający lub bezsenność przez całą noc 

5. Jakość snu, niezależnie od czasu jego trwania:
0 satysfakcjonująca
1 nieznacznie niesatysfakcjonująca
2 wyraźnie niesatysfakcjonująca 
3 całkowicie niesatysfakcjonująca 

6. Samopoczucie następnego dnia:
0 dobre
1 nieznacznie gorsze
2 wyraźnie gorsze
3 wybitnie gorsze 

7. Sprawność psychiczna i fizyczna następnego dnia:
0 niezaburzona
1 nieznacznie zaburzona
2 wyraźnie zaburzona
3 wybitnie zaburzona 

8. Senność w ciągu dnia:
0 nie zdarza się
1 nieznaczna
2 wyraźna
3 bardzo nasilona
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indeksu wzbudzeń były istotnie wyższe u mężczyzn, co wska-
zuje na statystycznie cięższą postać zespołu OBS u mężczyzn.

Charakterystykę snu, wiek oraz BMI badanych z podziałem 
na podgrupy wyróżnione według parametru AHI zestawio-
no w tabeli IV. 

Z przedstawionych w tabeli danych wynika, że kryterium AHI 
istotnie różnicowało podgrupy pod względem SO2nadir, odsetka 
czasu trwania snu REM, N1 i N3, indeksu wzbudzeń oraz BMI. 
Potwierdza to, że AHI jest podstawowym parametrem warun-
kującym jakość snu. Wyniki ankiety AIS przedstawia tabela V. 

Elementarną macierz, zawierającą wyniki 120 obserwacji, wstęp-
nie przekształcono, nadając kody zmiennym w postaci danych 
opisujących pacjenta oraz jego parametry snu. Do wstępnego 
opracowania danych zastosowano arkusz kalkulacyjny EXCEL, 
natomiast wszystkich analiz statystycznych dokonano przy po-
mocy pakietu STATISTICA 10. Test Shapiro-Wilka wykazał, 
że większość zmiennych nie spełniała warunków rozkładu nor-
malnego. Zatem zdecydowano się na przeprowadzenie analiz 
nieparametrycznych dla wszystkich danych. Analizę niepara-
metryczną zmiennych niezależnych w przypadku dwupunkto-
wej zmiennej grupującej oparto o test Manna-Whitneya. Gdy 
zmienna grupująca miała inny rozkład stosowano test mediany 
i test Kruskala-Wallisa. W analizie korelacji oparto się o współ-
czynniki korelacji rang Spearmana. Ich istotność testowano 
odpowiednim testem t-Studenta. Statystykę zakończyła anali-
za regresji, wykonana metodą regresji krokowej. Opis poszcze-
gólnych zmiennych poddanych analizie przedstawia tabela II.

WYNIKI

Charakterystykę snu oraz wiek i BMI badanych z podziałem 
na płeć zestawiono w tabeli III. W badanym materiale odno-
towano kilka istotnych statystycznie różnic zależnych od płci. 
BMI oraz główne parametry PSG w postaci AHI, SO2nadir oraz 

Tab. II. Wykaz analizowanych zmiennych i przypisanych im kodów liczbowych.

KOD ZMIENNEJ OPIS ZMIENNEJ

1 Płeć

2 Wiek

3 BMI

4 Odsetek fazy N1 w całkowitym czasie trwania snu

5 Odsetek fazy N2 w całkowitym czasie trwania snu

6 Odsetek fazy N3 w całkowitym czasie trwania snu

7 Odsetek fazy REM w całkowitym czasie trwania snu

8 Podgrupy 1–4 według AHI

9 Podgrupy 1–3 i 4 według AHI

10 AHI

11 SO2nadir

12 Latencja zasypiania

13 Latencja pełnego snu

14 Latencja fazy N2

15 Latencja fazy REM

16 Wydajność snu

17 Indeks wybudzeń do stadium czuwania

18 Indeks wzbudzeń

19 Sumaryczny wynik w Ateńskiej Skali Bezsenności

Tab. III.  Zestawienie obliczeń statystyk opisowych wieku, BMI oraz parametrów 
jakości snu dla całości materiału oraz w podgrupach wg płci. Pogrubionym 
drukiem zaznaczono średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe 
(w nawiasie), poniżej przedstawiono zakres zmienności. Obok zamieszczono 
wartość p testu U Manna-Whitneya. Wytłuszczono wartości p <0,05.

GRUPA/
PARAMETR KOBIETY (N = 23)

MĘŻCZYŹNI  
(N = 97)

ŁĄCZNIE  
(N = 120) P

Wiek 51,61 (10,6)
32–72

48,82 (12,25)
19–78

49,36 (12,00)
19–78

0,3131

BMI 27,14 (3,09)
22,27–36,98

28,52 (3,31)
19,05–47,34

28,25 (3,32)
19,05–47,34

0,0052

N1 9,47 (5,32)
3,0–27,0

15,34 (10,03)
0,7–58,3

14,21 (9,59)
0,7–58,3

0,0033

N2 67,02 (12,46)
34–84,3

68,43 (11,62)
40,2–88,4

68,16 (11,8)
34–88,4

0,7860

N3 15,77 (8,21)
2,9–35,3

11,31 (10,38)
0,0–40,9

12,7 (10,5)
0–40,9

0,0085

REM 7,11 (5,83)
0,0–26,6

4,93 (4,14)
0,0–16,0

5,35 (4,6)
0–26,6

0,1084

AHI 16,87 (15,42)
0,3–56,8

35,67 (28,1)
0,8–107,4

32,04 (27,17)
0,3–107,4

0,0028

SO2nadir 86,22 (5,11)
76,0–96,0

82,84 (6,9)
59,0–97,0

83,48 (6,73)
59–97

0,0428

Latencja 
zasypiania

31,54 (40,05)
6,5–157,0

15,78 (13,76)
0,5–83,5

18,8 (22,34)
0,5–157

0,0257

Latencja 
pełnego 
snu

48,91 (45,41)
7,0–175,0

41,61 (37,25)
0,0–240,0

43,01 (39,06)
0–240

0,7058

Latencja N2 34,39 (40,46)
6,5–157,0

19,77 (18,11)
4,5–97,0

22,58 (24,74)
4,5–157

0,0706

Latencja 
REM

148,2 (95,0)
0,0–404,0

132,74 (84,38)
0,0–364,5

135,7 (86,73)
0–404

0,8219

Wydajność 
snu

76,64 (16,29)
21,8–94,3

77,94 (14,63)
19,9–96,1

77,69 (14,97)
19,9–96,1

0,8116

Indeks 
wybudzeń

6,19 (6,42)
0,8–34,1

8,5 (8,57)
0,6–69,6

8,06 (8,25)
0,6–69,6

0,0842

Indeks 
wzbudzeń

7,75 (9,53)
0,0–38,3

11,3 (10,4)
0,0–44,7

10,2 (10,34)
0–44,7

0,0918

Legenda: N1, N2, N3, REM – fazy snu w procencie czasu trwania snu, wydajność snu 
w procencie czasu trwania badania, SO2 nadir w procencie saturacji, latencje faz 
snu w minutach, indeks wybudzeń i wzbudzeń (arousal) w incydentach/godz. snu.
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DYSKUSJA

Ateńska Skala Bezsenności jest narzędziem pozwalającym na 
ocenę objawów związanych z bezsennością. Narzędzie to ma 
polską walidację, a w badaniach potwierdzono dobre właściwo-
ści psychometryczne skali. Wynik łączny w tej skali wynoszący 
8 i więcej punktów uznano za wartość pozwalającą z wysokim 
prawdopodobieństwem wnioskować o występowaniu bezsen-
ności nieorganicznej wg kryteriów ICD-10. Zwięzłość, rzetel-
ność i trafność skali czynią to narzędzie przydatnym w prak-
tyce klinicznej i badaniach naukowych [24].

Wyniki uzyskane przez badanych w Ateńskiej Skali Bezsenności 
wskazują na to, że pacjenci znajdowali się na granicy uważanej za 
tą, która sugeruje istotne problemy z codziennym snem (punkt 

Z danych przedstawionych w tabeli V wynika, że suma punk-
tów z ankiety AIS we wszystkich podgrupach oraz łącznie 
była bliska znamiennej lub znamienna dla rozpoznania bez-
senności. 

Analizę korelacji przedstawia tabela VI. Wynik AIS nie kore-
lował w sposób znamienny z żadnym z parametrów snu. Wy-
kazano jedynie trzy istotne korelacje dotyczące parametrów 
snu (zmienne: 12–14, tj.: latencja zasypiania, latencja pełne-
go snu, latencja fazy N2), co jest spójne z podawanymi przez 
chorych dolegliwościami. 

Tabela VI. Wartości współczynników korelacji rangowej Spe-
armana dla analizowanych zmiennych. Wytłuszczono warto-
ści istotne statystycznie.

Tab. IV.  Zestawienie obliczeń statystyk opisowych wieku, BMI oraz parametrów jakości snu w podgrupach wg AHI. Pogrubionym drukiem zaznaczono średnią 
arytmetyczną i odchylenie standardowe (w nawiasie), poniżej przedstawiono zakres zmienności. Obok wartość p testu Kruskalla-Wallisa. Wytłuszczono 
wartości p <0,05.

GRUPA/
PARAMETR AHI <5 (N=24)

5 ≤AHI <15
(N = 22) 15 ≤AHI <30 (N = 17)

AHI ≥30
(N = 57) P

Wiek 45,42 (11,73)
29–65

64,32 (11,15)
19–66

52,18 (11,78)
33–72

51,35 (11,81)
29–78

0,1335

BMI 26,08 (2,34)
19,05–29,92

26,85 (2,28)
21,1–31,07

30,68 (5,16)
25,3–47,34

28,98 (2,42)
24,49–36,11

0,0000

N1 10,34 (6,22)
0,7–28,7

9,88 (5,66)
3,1–27,0

11,53 (5,87)
1,3–22,0

18,32 (11,06)
2,9–58,3

0,0002

N2 64,72 (12,11)
42,1–86,7

65,36 (14,36)
34,0–88,4

68,33 (10,18)
49,0–84,3

70,65 (10,33)
41,1–88,2

0,1936

N3 17,32 (10,33)
0,0–38,8

17,61 (11,27)
3,0–40,9

14,84 (10,07)
4,2–39,7

7,1 (6,51)
0,0–24,2

0,0000

REM 7,03 (6,15)
0,0–26,6

7,17 (4,5)
0,4–16,0

5,31 (3,97)
0,0–13,6

3,95 (3,41)
0,0–15,1

0,0166

AHI 2,48 (1,47)
0,3–4,7

9,9 (2,35)
5,6–14,1

21,15 (4,06)
15,0–29,3

55,89 (19,5)
30,0–107,4

SO2nadir 89,96 (3,28)
84,0–97,0

86,5 (3,81)
76,0–93,0

81,71 (7,33)
59,0–89,0

80,12 (5,98)
65,0–89,0

0,0000

Latencja zasypiania 15,45 (11,96)
3,3–44,0

19,8 (13,44)
0,5–50,5

13,86 (9,53)
5,5–42,5

21,29 (29,58)
2,5–157,0

0,5184

Latencja pełnego snu 31,71 (20,55)
5,0–68,0

42,34 (23,58)
6,5–98,0

31,62 (30,34)
0,0–107,0

51,43 (48,79)
5,0–240,0

0,1751

Latencja N2 19,99 (17,57)
4,8–68,5

21,3 (13,55)
5,0–50,5

15,65 (11,02)
7,0–45,0

26,22 (31,94)
4,5–157,0

0,5286

Latencja REM 116,35 (69,13)
0,0–279,5

134,59 (66,28)
24,5–317,0

133,97 (80,94)
0,0–275,0

144,79 (99,67)
0,0–404,0

0,7055

Wydajność snu 81,85 (9,63)
59,8–94,3

78,43 (11,89)
54,0–96,1

75,44 (16,5)
26,2–95,3

76,32 (16,91)
19,9–96,1

0,6719

Index wybudzeń 8,62 (13,74)
0,6–69,6

5,71 (2,62)
1,2–14,1

7,31 (5,54)
1,2–24,9

8,96 (6,98)
1,4–34,1

0,1310

Indeks wzbudzeń 5,28 (7,81)
0,0–28,5

5,6 (6,7)
0,0–22,6

5,34 (5,12)
0,0–17,7

16,38 (10,53)
2,3–44,7

0,0000

Legenda: N1, N2, N3, REM – fazy snu w procencie czasu trwania snu, wydajność snu w procencie czasu trwania badania, SO2 nadir w procencie saturacji, latencje faz snu w 
minutach, indeks wybudzeń i wzbudzeń (arousal) w incydentach/godz. snu. Dla średniej AHI, jako kryterium podziału na podgrupy, nie wykonywano testu Kruskalla-Wallisa.
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Tab. V.  Zestawienie łącznej punktacji uzyskanej w AIS łącznie dla całego 
materiału i w podgrupach wg płci i AHI. Pogrubionym drukiem 
zaznaczono średnią arytmetyczną i odchylenie standardowe 
(w nawiasie), poniżej przedstawiono zakres zmienności. Obok wartość p 
testu Kruskalla-Wallisa. Wytłuszczono wartości p <0,05.

PODGRUPA WYNIK AIS ISTOTNOŚĆ RÓŻNICY P

Kobiety (N = 23) 7,96 (4,67)
0–20

0,7911
Mężczyźni (N = 97) 7,87 (4,95)

0–19
AHI<5 (N = 24) 6,92 (4,86) 0–19

0,3810

5 ≤AHI <15
(N = 22)

7,45 (5,64) 0–20

15 ≤AHI <30 (N = 17) 7,94 (4,8) 2–19
AHI ≥30
(N = 57)

8,44 (4,53) 1–19

Łącznie (N = 120) 7,88 (4,91) 0–20

odcięcia według twórców skali – 6 pkt., według innych badaczy 
– 8 pkt., średnia uzyskana dla całego materiału – 7,88 pkt.). Nie 
wykazano przy tym istotnych różnic pomiędzy podgrupą ko-
biet a podgrupą mężczyzn. Z dostępnych publikacji wynika, że 
kobiety częściej skarżą się na bezsenność, mimo braku różnicy 
w ciężkości OBS mierzonej indeksem AHI [25]. W podgrupach 
wyróżnionych według AHI także nie udowodniono istotnych sta-
tystycznie różnic, przy czym najwyższą punktację, wskazującą 
na największe problemy ze snem, uzyskali badani z podgrupy 
bezdechu ciężkiego. To, że badani z wykluczonym bezdechem 
nie wypadli istotnie lepiej od chorych z OBS można tłumaczyć 
tym, że była to grupa, u której z powodu zaburzeń snu podej-
rzewano OBS, zatem nie stanowią oni stricte grupy kontrolnej 
rozumianej jako zdrowi ochotnicy. 

Wykazanie istotnych dodatnich korelacji pomiędzy punktacją 
uzyskaną w Ateńskiej Skali Bezsenności a latencją zasypiania, 
latencją pełnego snu i latencją fazy N2 sugeruje przydatność 
tej skali w ocenie pacjentów z OBS. Wiadomo, że wydłużona 
latencja zasypiania, fragmentacja snu, zmniejszenie całkowi-
tego czasu trwania snu, nadmierna senność dzienna są typowe 
dla bezsenności [26, 27]. 

Brak silnych korelacji pomiędzy wynikiem uzyskanym w Ateń-
skiej Skali Bezsenności a AHI może sugerować, że nasilenie 
zaburzeń snu nie odpowiada liniowo wartości indeksu AHI. 
Uzyskane wyniki są zbieżne z danymi podawanymi przez in-
nych autorów. W dużej grupie (228 badanych) z rozpoznanym 
bezdechem łagodnym nie wykazano związku pomiędzy bez-
sennością a AHI. Zatem bezsenność jest powszechną skargą 
pacjentów kwalifikowanych do PSG, lecz nie jest ściśle powią-
zana indeksem incydentów oddechowych [20]. 

Wyniki Icelandic Sleep Apnea Cohort Study [15] wskazują na 57,6-
proc.częstość występowania bezsenności u mieszkańców Islandii 
w (potwierdzonym metodą PSG) obturacyjnym bezdechu sennym 
(n = 824) w porównaniu z częstością na poziomie 31% w odpo-
wiednio dobranej grupie kontrolnej (n = 762). Bezsenność w tym 
badaniu była rozpoznawana po uzyskaniu twierdzącej odpowiedzi 
na dwa pytania z Basic Nordic Sleep Questionnaire: „mam pro-
blemy z zaśnięciem”, „budzę się często w nocy” (w ciągu ostatnie-
go miesiąca). Pacjent oznaczał swoją odpowiedź na 5-stopniowej 
skali – od „nigdy lub prawie nigdy”, do „każdego dnia lub prawie 
każdego dnia w tygodniu”. Wynik równy lub powyżej 4 uzyskany 
w odpowiedzi na dwa pytania, pozwalał – według autorów pra-
cy – na postawienie rozpoznania bezsenności. 

Z kolei badanie Norwegian Hordaland Health Study (n = 6892) 
wykazało występowanie bezsenności u 7,3% chorych z rozpo-
znaniem OBS oraz u 4,9% badanych nie cierpiących na OBS [11]. 
W tym badaniu zastosowano jednak znacznie mocniejsze kryte-

ria diagnostyczne. Objawy bezsenności musiały trwać dłużej niż 
miesiąc, a rozpoznanie bezsenności stawiano w oparciu o Karo-
linska Sleep Questionnaire. Ankieta ta obejmuje cztery kategorie 
– z których każda punktowana jest w skali 5-stopniowej: „nigdy”, 
„rzadko”, „czasami”, „często”, „zawsze” i określa częstość wystę-
powania każdej z nich wg kalendarza, tj. odpowiednio: kilka razy 
w roku, miesiącu, tygodniu. Bezsenność rozpoznawano po uzy-
skaniu przynajmniej 1 punktu z odpowiedzi we wszystkich ka-
tegoriach: zasypianie, podtrzymanie snu, wczesne budzenie się, 
lub kombinacji powyższych w połączeniu z zaburzeniami co-
dziennej pracy [28]. 

W badaniu przeprowadzonym na grupie 394 kobiet w wieku 
poprzekwitaniowym z chroniczną bezsennością u 67%  można 
było postawić rozpoznanie OBS przy kryterium AH I≥5 [29].

Według badania przeprowadzonego na grupie 200 pensjona-
riuszy domu opieki, ok. 30% badanych z rozpoznaną bezsen-
nością miało także postawione rozpoznanie OBS, przy kryte-
rium AHI ≥15, jednakże aż u 38% badanych z wykluczeniem 
bezsenności rozpoznawano OBS [22]. 

Z kolei – według innych autorów – pacjenci z rozpoznaniem 
OBS i bezsenności, w porównaniu z chorymi, u których bez-
senność wykluczono, mają prezentować łagodniejszy obraz 
bezdechu sennego mierzony indeksem AHI (AHI równe od-
powiednio 46 i 58). W badaniu tym, przeprowadzonym na 231 
chorych, kryterium rozpoznania bezsenności była twierdząca 
odpowiedź na przynajmniej 2 z 3 pytań o potrzebę przynaj-
mniej 30 minut upływających do zaśnięcia, częste przebudze-
nia czy trudności z ponownym zaśnięciem [5].  

Na zakończenie dyskusji można podać jeszcze jeden przykład 
znacznych – a wręcz zasadniczych – rozbieżności pomiędzy 
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Tab. VI. Wartości współczynników korelacji rangowej Spearmana dla analizowanych zmiennych. Wytłuszczono wartości istotne statystycznie.

ZMIENNA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

1 1,00 0,09 -0,25 -0,27 -0,03 0,24 0,15 -0,21 -0,21 -0,27 0,19 0,20 0,03 0,17 0,02 -0,02 -0,16 -0,15 0,02

2 0,09 1,00 0,21 0,17 0,21 -0,35 -0,01 0,19 0,14 0,12 -0,25 0,25 0,22 0,19 0,02 -0,46 0,24 -0,07 0,09

3 -0,25 0,21 1,00 0,21 0,15 -0,34 -0,11 0,43 0,32 0,44 -0,46 0,00 0,01 -0,05 -0,02 -0,16 0,28 0,15 -0,03

4 -0,27 0,17 0,21 1,00 -0,32 -0,47 -0,13 0,38 0,40 0,41 -0,26 0,19 0,32 0,32 -0,00 -0,33 0,33 0,31 -0,03

5 -0,03 0,21 0,15 -0,32 1,00 -0,53 -0,38 0,20 0,18 0,20 -0,20 -0,08 -0,07 -0,15 0,00 -0,06 0,12 0,18 0,14

6 0,24 -0,35 -0,34 -0,47 -0,53 1,00 0,17 -0,47 -0,48 -0,49 0,39 -0,04 -0,18 -0,07 -0,02 0,26 -0,35 -0,35 -0,14

7 0,15 -0,01 -0,11 -0,13 -0,38 0,17 1,00 -0,27 -0,27 -0,31 0,15 0,01 -0,07 -0,03 -0,05 0,24 -0,28 -0,34 -0,03

8 -0,21 0,19 0,43 0,38 0,20 -0,47 -0,27 1,00 0,92 0,94 -0,64 -0,00 0,10 0,05 0,09 -0,07 0,22 0,59 0,16

9 -0,21 0,14 0,32 0,40 0,18 -0,48 -0,27 0,92 1,00 0,86 -0,54 -0,01 0,12 0,06 0,07 -0,03 0,20 0,60 0,14

10 -0,27 0,12 0,44 0,41 0,20 -0,49 -0,31 0,94 0,86 1,00 -0,64 -0,05 0,04 0,01 0,07 -0,03 0,23 0,65 0,12

11 0,19 -0,25 -0,46 -0,26 -0,20 0,39 0,15 -0,64 -0,54 -0,64 1,00 0,04 0,07 0,03 -0,03 0,09 -0,22 -0,33 0,02

12 0,20 0,25 0,00 0,19 -0,08 -0,04 0,01 -0,00 -0,01 -0,05 0,04 1,00 0,56 0,89 0,12 -0,60 0,10 -0,05 0,20

13 0,03 0,22 0,01 0,32 -0,07 -0,18 -0,07 0,10 0,12 0,04 0,07 0,56 1,00 0,63 0,13 -0,58 0,29 0,11 0,23

14 0,17 0,19 -0,05 0,32 -0,15 -0,07 -0,03 0,05 0,06 0,01 0,03 0,89 0,63 1,00 0,18 -0,57 0,05 0,05 0,24

15 0,02 0,02 -0,02 -0,00 0,00 -0,02 -0,05 0,09 0,07 0,07 -0,03 0,12 0,13 0,18 1,00 -0,04 -0,04 0,02 0,07

16 -0,02 -0,46 -0,16 -0,33 -0,06 0,26 0,24 -0,07 -0,03 -0,03 0,09 -0,60 -0,58 -0,57 -0,04 1,00 -0,52 0,10 -0,14

17 -0,16 0,24 0,28 0,33 0,12 -0,35 -0,28 0,22 0,20 0,23 -0,22 0,10 0,29 0,05 -0,04 -0,52 1,00 -0,04 0,05

18 -0,15 -0,07 0,15 0,31 0,18 -0,35 -0,34 0,59 0,60 0,65 -0,33 -0,05 0,11 0,05 0,02 0,10 -0,04 1,00 0,09

19 0,02 0,09 -0,03 -0,03 0,14 -0,14 -0,03 0,16 0,14 0,12 0,02 0,20 0,23 0,24 0,07 -0,14 0,05 0,09 1,00
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