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STRESZCZENIE:    Wstęp: Związek między obturacyjnym bezdechem podczas snu (OBPS) a miażdżycą jest potwierdzony od wielu lat, 
choć patomechanizm tego zjawiska nadal nie jest poznany. Celem badania było określenie częstości OBPS u pacjen-
tów zakwalifikowanych do endarterektomii oraz określenie wpływu tej procedury na parametry badania snu i wystę-
powanie senności dziennej.

  Materiał i metody: Do badania włączono 46 pacjentów zakwalifikowanych do endarterektomii otwartej. Przed za-
biegiem wykonano badanie snu i zastosowano skalę senności Epworth. U 11 z 46 osób przeprowadzono badania snu 
także po operacji.

  Wyniki: Średnia wieku w grupie badanej wyniosła 69,9 lat (± SD = 8,6), 21 pacjentów (45,7%) stanowiły kobiety. Śred-
nia wartość pAHI, ODI, pRDI i procent czasu chrapania wyniosły odpowiednio 16.2 (± SD=15.2), 10.4 (± SD=12.2), 18.9 
(± SD=14.9) oraz 9,9  (± SD=17). Prawidłowe wartości pAHI uzyskało 14 pacjentów (30%), podczas gdy łagodny OBPS 
(pAHI 5–15) zaobserwowano u 13 pacjentów (38%), umiarkowany OBPS (pAHI 15–30) u 11 pacjentów (24%), a ciężki 
OBPS (pAHI >30) u pacjentów 8 (18%). Średnia wartość skali senności Epworth u 27 z 46 pacjentów wyniosła 6,3 (± SD 
= 5,6). Pooperacyjne wartości parametrów badania snu u 11 pacjentów nie zmieniły się statystycznie znamiennie.

  Wnioski: Badanie wykazało występowanie OBPS w stopniu umiarkowanym i ciężkim u 42% pacjentów zakwalifiko-
wanych do endarterektomii, natomiast nie stwierdzono nadmiernej senności w tej grupie. Pokazuje to, że u pacjen-
tów kwalifikowanych do endarterektomii tętnic szyjnych należy wykonać diagnostykę snu w celu wykluczenia OBPS.
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ABSTRACT:   Introduction: The association between obstructive sleep apnea and atherosclerosis has been confirmed for a long 
time now, but the pathomechanism is still unknown. The aim of this study was to investigate the prevalence of OSA 
in patients scheduled for endarterectomy and the influence of this procedure on sleep parameters and sleepiness.

  Materials and methods: Patients scheduled for open carotid endarterectomy were enrolled in the study. Sleep study 
was carried out and Epworth Sleepiness Scale (ESS) was used preoperatively . In 11 out of 46 patients, sleep study was 
performed both before and after surgery.
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Odnotowano dane demograficzne (wiek, płeć). Badanie snu i 
ocenę w skali Epworth Sleepiness Scale (ESS) wykonano przed 
operacją. U 11 z 46 pacjentów badanie snu przeprowadzono 
zarówno przed, jak i po operacji (średni czas upływający od 
zabiegu do badania wyniósł 4,5 miesiąca).

BADANIE SNU

Badanie snu wykonano przy użyciu przenośnego systemu dia-
gnostycznego bezdechu sennego WatchPAT™ (Itamar Medical), 
który monitoruje tonometrię tętnic obwodowych, oksymetrię, 
tętno, aktygrafię, pozycję ciała i chrapanie. 

Raport z badania WatchPAT zawierał następujące dane: rze-
czywisty czas snu, tonometria tętnic obwodowych, wskaźnik 
obwodowego bezdechu / spłycenia oddechu (peripheral arte-
rial tone apnea/hypopnea index; pAHI), wskaźnik pRDI (pe-
ripheral arterial tone respiratory disturbance index), wskaźnik 
desaturacji tlenowej (oxygen desaturation index; ODI), częstość 
akcji serca, pozycję ciała, intensywność chrapania (w decybe-
lach) i długość snu REM (rapid eye movement) i non-REM [9].

SKALA SENNOŚCI EPWORTH (ESS)

Skala ESS jest szeroko stosowana w podstawowej opiece zdro-
wotnej i medycynie snu do badań przesiewowych pacjentów z 
wysokim ryzykiem OBPS. Zawiera pytania dotyczące prawdo-
podobieństwa drzemki w codziennych sytuacjach [10].

WYNIKI

Średni wiek grupy badanej wyniósł 69,9 lat ± 8,6 roku (odchy-
lenie standardowe, ± SD= 8,6 roku). Wśród 46 uczestników 
znajdowało się 21 kobiet (45,7%). Wskaźnik masy ciała (body 
mass index; BMI) można było obliczyć dla 36 z 46 pacjentów, 
a jego średnia wartość wyniosła 27,6 (± SD = 3,4). 

WSTĘP

Obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS) jest częstym za-
burzeniem charakteryzującym się regularnymi przerwami w 
oddychaniu [1]. Wynikają one z okresowej obturacji górnych 
dróg oddechowych, co prowadzi do zaprzestania oddychania. 
Większość bezdechów i spłyceń oddechu prowadzi do spad-
ków saturacji, a zatem do okresowego niedotlenienia. Co więcej 
OBPS jest ważnym czynnikiem ryzyka nadciśnienia tętniczego, 
choroby wieńcowej, arytmii i innych chorób sercowo-naczynio-
wych [2], co potwierdzają dobrze zaprojektowane badania [3].

Patogeneza miażdżycy obejmuje zaburzony metabolizm li-
pidów i zaburzenia odpowiedzi immunologicznej, które pro-
wadzą do przewlekłego zapalenia ścian tętnic. Skutkuje to 
rozwojem chorób naczyniowo-mózgowych i choroby wień-
cowej, ponieważ u pacjentów tworzą się blaszki miażdżyco-
we, które mogą zwężać światło tętnic. Najczęstszymi powi-
kłaniami miażdżycy są ostre zespoły wieńcowe, zawał mięśnia 
sercowego lub udar [4]. 

Związek OBPS z miażdżycą jest znany od dawna, ale niezna-
ny jest patomechanizm tej zależności [5]. Badania wykorzy-
stujące metody obrazowe, takie jak rezonans magnetyczny, 
tomografia komputerowa i USG, pokazują, że wczesną lub 
zaawansowaną miażdżycę obserwuje się częściej u pacjentów 
z OBPS niż u osób bez tej choroby [6–8]. Celem niniejsze-
go badania było określenie częstości występowania OBPS u 
pacjentów zakwalifikowanych do endarterektomii oraz zba-
danie wpływu endarterektomii na parametry snu i senność.

MATERIAŁ I METODY

Badanie zostało zatwierdzone przez Komisję Bioetyczną War-
szawskiego Uniwersytetu Medycznego. Otrzymano pisem-
ną zgodę od każdego uczestnika badania.W badaniu wzięło 
udział 46 pacjentów zakwalifikowanych do endarterektomii 
otwartej tętnic szyjnych. 

  Results: The mean age of the group was 69.9 years (± 8.6), 21 patients (45.7%) were female. For 46 patients mean 
pAHI, ODI, pRDI and %snoring were 16.2 (± SD=15.2), 10.4 (± SD=12.2), 18.9 (± SD=14.9) and 9,9 (± SD=17), respectively. 
Normal pAHI was noticed in 14 patients (30%), while mild (pAHI 5-15), moderate (pAHI 15-30) and severe (pAHI>30) 
OSA was observed in 13 (38%), 11 (24%), and 8 (18%) subjects, respectively. The mean ESS score for 27 out of 46 pa-
tients was 6.3 (± SD=5.6). The postoperative results of sleep study in 11 patients showed no significant change.

  Conclusions: This study revealed the prevalence of moderate to severe OSA in 42% of patients scheduled for end-
arterectomy, while no excessive daytime sleepiness was observed in this group. The results of the study show that 
patients with carotid atherosclerosis should undergo sleep diagnosis in order to rule out obstructive sleep apnea.
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OGRANICZENIA BADANIA

Badanie snu przed i po zabiegu wykonano tylko u 11 pacjentów. 
Skala senności ESS została użyta tylko przed operacją, dlatego 
nie można było zbadać zmian subiektywnych objawów OBPS.

Średni wynik w skali ESS dla 27 z 46 pacjentów wyniósł 6,3 
(±SD = 5,6) – był więc prawidłowy. U 7 z 27 pacjentów wynik w 
skali ESS znajdował się poza zakresem wartości prawidłowych.

U 46 pacjentów średnie wartości pAHI, ODI, pRDI oraz procent 
chrapania wyniosły odpowiednio 16,216.2 (± SD=15.2), 10.4 (± 
SD=12.2), 18.9 (± SD=14.9) oraz 9,9 (± SD=17). Prawidłowy pAHI 
zaobserwowano u 14 pacjentów (30%), łagodny OBPS (pAHI 
5–15) u 13 pacjentów (38%), umiarkowany OBPS (pAHI 15–30) 
u 11 pacjentów (24%), natomiast ciężki OBPS (pAHI >30) 
u 8 chorych (18%).

Wyniki parametrów badania snu u 11 pacjentów, u których ba-
danie snu przeprowadzono przed i po operacji, przedstawio-
no w tabeli I. Zaobserwowano pogorszenie tych parametrów. 
Analizując je u każdego pacjenta osobno (tab. II), u 7 pacjentów 
badanie snu przed i po operacji było porównywalne, podczas 
gdy u pozostałych 4 chorych wyniki po operacji pogorszyły się.

DYSKUSJA

Po pierwsze – badanie ujawniło wysoką częstotliwość wystę-
powania umiarkowanego lub ciężkiego OBPS u pacjentów z 
zaawansowaną miażdżycą tętnic szyjnych. W naszym badaniu 
dotyczyło ono 42% chorych (52% mężczyzn, 33,3% kobiet), w 
porównaniu do 16,7% mężczyzn i 5,4% kobiet , które są do-
tknięte bezdechem w populacji ogólnej w Polsce [11]. Pacjenci z 
zaawansowaną miażdżycą tętnic szyjnych mają wysokie ryzyko 
wystąpienia OBPS, dlatego powinni przejść badania przesie-
wowe w kierunku tego schorzenia przed planowaną endarte-
rektomią; tym bardziej, że OBPS jest niezależnym czynnikiem 
ryzyka rozwoju miażdżycy [12].

Po drugie – przedoperacyjne i pooperacyjne wyniki badania 
snu mogą być trudne do interpretacji. W naszej małej grupie 
11 pacjentów zauważyliśmy pogorszenie parametrów badania 
snu u 4 osób. Jest to sprzeczne z badaniem przeprowadzonym 
przez Sonkova i in., które wykazało poprawę parametrów ba-
dania snu u niektórych pacjentów po endarterektomii [13]. W 
ich małej grupie 17 pacjentów przedoperacyjny AHI wyniósł 14 
(+/- SD = 17,0), a po operacji wartość wskaźnika AHI zmniej-
szyła się do 8,3 (+/- 9,0). Zakładamy, że różnice te mogą być 
spowodowane zmiennością parametrów badania snu u poje-
dynczych pacjentów [14]. Pooperacyjne badanie snu wykonano 
w czasie od 3 do 11 miesięcy po endarterektomii, więc ogólny 
stan zdrowia chorych poddanych operacji powinien powrócić 
do normy. Wydaje się, że najlepszą opcją dla tych pacjentów 
jest przeprowadzenie badania snu kilka miesięcy po endarte-
rektomii i wprowadzenie leczenia tak szybko, jak to możliwe, 
aby uniknąć potencjalnego nawrotu miażdżycy.

Tab. I.  Średnie wartości parametrów badania snu przed i po endarterektomii 
u 11 pacjentów.

pAHI ODI pRDI % CHRAPANIA

Przed operacją 14,7 9,5 16,8 4,1

Po operacji 21,2 14,1 25,5 16,8

pAHI – peripheral arterial tone apnea/hypopnea index
ODI – wskaźnik desaturacji tlenu
pRDI – wskaźnik peripheral arterial tone respiratory disturbance index
% chrapania – procent czasu snu, gdy pacjent chrapie

Tab. II.  Szczegółowe parametry badania snu u każdego z 11 pacjentów przed i po 
endarterektomii.

RDI AHI ODI % CHRAPANIA

1 4,9 4,9 1,2 10,2

7,7 7,7 3,4 42

2 43,9 43 31,8 5,1

42,4 42,1 31,3 15

3 12,3 7,6 2,2 0,8

10,1 9,3 2,4 4,6

4 24,3 23,3 16,3 2,9

43 42,3 34,5 25,8

5 17,3 17,2 6,5 5,3

20,9 17,1 7,4 23,1

6 9,5 7,4 2,5 3,3

6 5,7 3,1 28,3

7 7,7 4,5 1,2 2,6

6,6 3,8 1,9 3,8

8 6,3 2,3 0,9 0,7

20,9 17,1 7,4 23,1

9 33,9 32,2 30 10,5

48,4 46,5 39,2 2,4

10 21,7 19,1 11,8 2,1

38,7 38,5 24 2,7

11 3,2 0,3 0 2,1

3 2,6 0,5 13,7

pAHI – wskaźnik obwodowego bezdechu / spłycenia oddechu
ODI – wskaźnik desaturacji tlenu
pRDI – wskaźnik peripheral arterial tone respiratory disturbance index
% chrapania – procent czasu snu, gdy pacjent chrapie
Pierwszy rząd u każdego pacjenta przedstawia wyniki przedoperacyjne, a 
drugi – pooperacyjne.
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Nie obserwowano nadmiernej senności w ciągu dnia u pacjen-
tów zakwalifikowanych do endarterektomii tętnic szyjnych. 
Wyniki badania pokazują, że pacjenci z miażdżycą tętnic szyj-
nych powinni przejść diagnostykę w kierunku zaburzeń snu, 
aby wykluczyć OBPS.

WNIOSKI

Badanie ujawniło występowanie umiarkowanego i ciężkiego 
OBPS u 42% pacjentów zakwalifikowanych do endarterekto-
mii tętnic szyjnych. 
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