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STRESZCZENIE:    Wprowadzenie: Zespół obturacyjnego bezdechu sennego (Obstructive Sleep Apnea Syndrome; OSAS) charakteryzu-
je się nawracającymi epizodami przedłużającej się, częściowej lub całkowitej obturacji górnych dróg oddechowych. 
Kilka grup badawczych analizowało wpływ chrapania i OSAS na funkcję słuchową, wykazując wzrost częstości 
występowania utraty słuchu u pacjentów z bezdechami oraz wcześniejszy początek i/lub głębszy stopień utraty 
słuchu w porównaniu z rówieśnikami.

  Celem niniejszego badania była ocena wyników audiologicznych populacji pacjentów chrapiących i chorych z łagodną 
postacią OSAS oraz wpływu tego patologicznego stanu na funkcję słuchową, z uwzględnieniem obecności istotnego 
poziomu przewlekłego hałasu.

  Materiał i metody: Dane zebrano poprzez analizę badań audiometrycznych, które przeprowadzono na grupie pacjen-
tów chrapiących oraz na grupie kontrolnej – chorych bez problemu chrapania. Niniejsze badanie obejmowało pacjen-
tów chrapiących bez OSAS (AHI <5) lub z niskim poziomem OSAS (5 <AHI <15). Potencjalna utrata słuchu została 
sklasyfikowana według skali wzrastającej (A-B-C-D-E), od najlepszej do najsłabszej funkcji słuchowej, zgodnie z zal-
eceniami krajowego protokołu medycyny pracy, który stosuje się do oceny utraty słuchu u pacjentów narażonych na 
przewlekły hałas.

  Wyniki: W odniesieniu do klasyfikacji wyników badania słuchu nie dowiedziono zależności pomiędzy pacjentami 
chrapiącymi, chorymi z problemem chrapania i łagodnym OSAS oraz osobami bez problemu chrapania.

  Wnioski: Uzyskane wyniki wskazują, że rozkład utraty słuchu w różnych grupach wydaje się niezależny od obecności 
lub braku obecności chrapania, powikłanego lub niepowikłanego łagodną postacią OSAS.

SŁOWA KLUCZOWE:   ubytek słuchu, OSAS, chrapanie, przewlekły hałas, uszkodzenie słuchu

ABSTRACT:   Introduction Obstructive sleep apnea syndrome (OSAS) is characterized by recurrent episodes of prolonged partial or 
complete obstruction of the upper airways. Several groups have studied the effect of snoring and OSAS on auditory 
function and have shown an increased incidence, earlier onset, and/or greater degree of hearing loss in apneic pa-
tients in comparison to healthy controls. 

  The aim of our study is to evaluate audiological performance of patients with simple snoring and mild OSAS and to in-
vestigate the impact of these conditions on auditory function, considering the significant levels of chronic noise.

  Materials and Methods: Data were collected by analyzing audiometric exams of snoring patients and of non-snoring 
patients who served as a control group. Our study included simple snoring patients without OSAS (AHI < 5) or with low 
level of OSAS (5< AHI < 15). Possible hearing loss was classified on a categorical scale (A-B-C-D-E), whereby A indicated 
the best and E the worst auditory performance, according to the national protocol of occupational medicine for evalu-
ation of hearing loss in patients exposed to chronic noise.

  Results: We found independence between patients with simple snoring and mild OSAS snorers when compared to 
non-snoring patients in terms of hearing performance.
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WPROWADZENIE

Zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OSAS) jest powszech-
nie występującą chorobą związaną ze snem. Charakteryzuje się 
nawracającymi epizodami przedłużonej częściowej (spłycenie 
oddechu – ang. hypopnea) i/lub całkowitej (bezdech – ang. ap-
nea) obturacji górnych dróg oddechowych, która prowadzi do 
redukcji nasycenia krwi tlenem (saturacji) i wzrostu stężenia dwu-
tlenku węgla, z okresowo występującymi hipoksją i hiperkapnią.

Opisywane okresy spłyconego oddechu/bezdechu powtarzają 
się kilka razy w ciągu nocy, powodując zaburzenia snu, kom-
plikowane przez częste rozbudzenia („przebudzenia”), pobu-
dzenia i chrapanie. Chrapanie przerywane jest fazami ciszy 
(bezdechów), podczas których pacjent nie może oddychać 
oraz pojawiają się objawy dławienia i dyszenia. Niska jakość 
snu powoduje, że chorzy z OSAS cierpią na przewlekłą aste-
nię, która może prowadzić do rozwoju senności w ciągu dnia, 
a tym samym ogólnego pogarszania się wydajności społecz-
nej i zawodowej, zwiększonego ryzyka wypadków domowych 
i samochodowych, braku koncentracji, upośledzenia pamięci 
i zaburzeń psychicznych. Ponadto, wykazano związek OSAS 
z wieloma stanami chorobowymi, m.in. chorobami układu krą-
żenia i przewlekłą obturacyjną chorobą płuc [1].

OSAS jest chorobą szeroko rozpowszechnioną na całym świe-
cie. W populacji zachodniej dotyka 3–7% mężczyzn w wieku 
średnim i 2–5% kobiet w tym okresie życia [2], choć rzeczy-
wista częstość występowania schorzenia jest nieznana, ponie-
waż duża liczba osób cierpiących na OSAS często pozostaje 
niezdiagnozowana. Przypuszcza się, że różnica między płcia-
mi związana jest z czynnikami hormonalnymi, odmienną dys-
trybucją tkanki tłuszczowej w organizmie oraz anatomicznymi 
różnicami w budowie górnych dróg oddechowych.

Nawracanie bezdechów sennych jest bardzo powszechne u pa-
cjentów chrapiących, występowanie chrapania ujawnia z ko-
lei obecność współistniejących chorób układu oddechowego. 
Główną przyczyną OSAS/chrapania opisywanego w literaturze 
jest odwracalne zmniejszenie napięcia mięśni rozwierających 
gardło, związane z zapadaniem mięśni górnych dróg odde-
chowych. Miejsca obturacji stanowią zazwyczaj trzy obszary 
anatomiczne: rejon podniebienno-gardłowy, nasada języka 
i boczna ściana gardła [3].

Otyłość jest czynnikiem przyczynowym oraz nasilającym nie-
drożność dróg oddechowych, podczas gdy zarówno przyjmo-
wanie leków indukujących sen, jak i spożywanie alkoholu po-
wodują zmniejszenie napięcia mięśni gardła i przemieszczenie 
ku tyłowi nasady języka, a tym samym niedrożność górnych 
dróg oddechowych.

Do innych czynników predysponujących należą:
• przerost migdałków podniebiennych
• predysponujące odmienności morfologiczne szczęki 

(mikrognacja) i języka (makroglosja i obrzęk śluzowaty 
wywołany przez chorobę tarczycy)

• odmienności podniebienia miękkiego (nadmierne 
rozwinięcie i/lub wiotkość podniebienia miękkiego)

• niedrożność jam nosa z przewlekłym alergicznym 
nieżytem nosa i/lub naczynioruchowym nieżytem nosa.

Zgodnie z kryteriami AASM (American Academy Sleep Medi-
cine – Amerykańskiej Akademii Medycyny Snu) z 2007 roku, 
bezdech może być definiowany jako przerwanie oddychania 
podczas snu (zmniejszenie przepływu powietrza >90%), z utrzy-
mującymi się ruchami klatki piersiowej i/lub brzucha, związa-
ne ze spadkiem nasycenia krwi tętniczej tlenem.

Określenie „spłycenie oddechu” dotyczy zmniejszenia przepły-
wu powietrza >30%, z obniżeniem nasycenia krwi tlenem >4% 
lub zmniejszenia przepływu powietrza >50%, w połączeniu ze 
spadkiem nasycenia krwi tlenem >3%. Zgodnie z międzyna-
rodowymi standardami, każde z tych zdarzeń oddechowych 
musi trwać co najmniej 10 sekund i nie dłużej niż 3 minuty.

Liczba bezdechów i spłyconych oddechów na godzinę snu 
nazywana jest „indeksem bezdechu/spłycenia oddechu” (Ap-
nea/Hypopnea Index, AHI). Wartość AHI <5 uważana jest za 
prawidłową. AHI wynoszący 5–15 definiuje się jako łagodny 
OSAS; wartości pomiędzy 15 a 30 odnoszą się do umiarkowa-
nego OSAS, a występowanie ponad 30 epizodów AHI na go-
dzinę wskazuje na ciężki bezdech senny.

Chociaż główne konsekwencje OSAS związane są przede 
wszystkim z zaburzeniami sercowo-naczyniowymi i meta-
bolicznymi, ostatnie doniesienia literaturowe koncentrują się 
na możliwym wpływie, jaki OSAS może wywierać na funkcję 
słuchową, wskazując na częstsze występowanie utraty słuchu 
u pacjentów z bezdechem sennym.

  Conclusions: Our results show the distribution of hearing loss in different groups that appear to be independent from 
the presence or absence of snoring, either complicated or uncomplicated by mild OSAS.

KEYWORDS:  hearing loss, OSAS, snoring, chronic noise, auditory damage
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Kilka grup badawczych analizowało wpływ chrapania i OSAS 
na funkcję słuchową, wykazując wzrost częstości występowa-
nia utraty słuchu u pacjentów z bezdechem sennym oraz wcze-
śniejszy początek i/lub głębszą utratę słuchu niż u rówieśników.

Opierając się na powyższych przesłankach, niniejsze badanie 
miało na celu ocenę wyników audiologicznych w populacji 
pacjentów z problemem chrapania, cierpiących na OSAS, 
mieszkających w okolicach Sieny oraz wpływu tego patolo-
gicznego stanu na funkcję słuchową. Jednocześnie uwzględ-
niono istotny wpływ przewlekłego hałasu, któremu podle-
gają badane osoby.

MATERIAŁY I METODY

Dane zebrano poprzez analizę wyników badań audiometrycz-
nych przeprowadzonych na grupie pacjentów chrapiących, ho-
spitalizowanych w Klinice Otolaryngologii szpitala Policlini-
co Santa Maria alle Scotte w Sienie w czasie od września 2015 
roku do kwietnia 2016 roku ze względu na problemy kliniczne 
związane z chrapaniem lub niezależne od niego.

Do badania włączono osoby chrapiące, u których polisomno-
grafia, zgodnie z międzynarodowymi wytycznymi, wykazała 
obecność chrapania bez OSAS (AHI <5) lub z niskim pozio-
mem OSAS (5< AHI <15). Pacjenci z niskim poziomem OSAS 
(niskie AHI) zostali wybrani w celu wykluczenia problemów 
związanych z niedotlenieniem (typową lub ciężką postacią), 
uznawanym przez wielu autorów za możliwą przyczynę wy-
stępującego ubytku słuchu.

Badaną populację porównywano z grupą kontrolną, w skład 
której wchodzili pacjenci w podobnym wieku, bez problemu 
chrapania.

W następnej kolejności z badania wyłączono pacjentów z rozpo-
znaniem ostrego zapalenia ucha zewnętrznego lub środkowego 
w trakcie hospitalizacji, a także osoby, u których w wywiadzie 
stwierdzono współistnienie innych patologii ucha środkowego/
wewnętrznego oraz narażonych wcześniej na uraz akustyczny 
lub przewlekły hałas.

Ponadto, wyłączono również chorych w wieku powyżej 65 lat, 
ponieważ w wytycznych medycyny pracy nie został zidentyfi-
kowany żaden czynnik korygujący dla takiej kategorii wiekowej.

Ostateczna grupa badana składała się z 80 osób, w wieku od 
45 do 65 lat. Grupę kontrolną stanowiło 30 chorych bez pro-
blemu chrapania (średnia wieku: 57,3 lat), podczas gdy grupa 
badana obejmowała 50 osób chrapiących (średnia wieku: 58,9 

Tab I.  Korekcja dla starczego przytępienia słuchu w odniesieniu do wieku dla 
4000 Hz (dB).

WIEK KOBIETY MĘŻCZYŹNI

25 0 0

30 2 3

35 3 7

40 5 11

45 8 15

50 12 20

55 15 26

60 17 32

65 18 38

Tab. II. Klasyfikacja wyników badania słuchu ELI. 

UBYTEK SŁUCHU (PO 
KOREKCJI)

STOPIEŃ ELI KLASYFIKACJA

<8 A prawidłowy-doskonały

8–14 B prawidłowy-dobry

15–22 C prawidłowy

23–29 D podejrzenie głuchoty

>30 E rozpoznanie głuchoty

Tab. III. Wyniki audiometryczne 

A B C D E ŁĄCZNIE

Osoby chrapiące  
(AHI <5) (X)

2 4 5 3 1 15

Łagodna postać OSAS 
(5 <AHI <15) (Y)

5 9 10 8 3 35

Grupa kontrolna (z) 4 10 9 5 2 30

Łącznie 11 23 24 16 6 80

Tab. IV.  Obliczono rozkład teoretycznych bezwzględnych częstotliwości 
w przypadku braku zależności i porównywano pacjentów chrapiących 
z chorymi z problemem chrapania i łagodną postacią OSAS oraz osobami 
bez problemu chrapania.

A B C D E ŁĄCZNIE

Osoby chrapiące 
(AHI < 5) (X)

2,0625 4,3125 4,5 3 1,125 15

Łagodna postać 
OSAS (5 < AHI < 
15) (Y)

4,8125 10,0625 10,5 7 2,625 35

Grupa kontrolna (z) 4,125 8,625 9 6 2,25 30

Łącznie 11 23 24 16 6 80
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Gdy wynosi on 0, istnieje doskonały brak zależności. Test X2 
standaryzowany dla niniejszego badania wynosi 0,073. Mamy 
zatem do czynienia z brakiem zależności między pacjentami 
chrapiącymi, chorymi z problemem chrapania i łagodną po-
stacią OSAS oraz osobami bez problemu chrapania, w odnie-
sieniu do klasyfikacji wyników badania słuchu.

DYSKUSJA

W literaturze dostępnych jest kilka badań wykazujących częst-
sze występowanie utraty słuchu u pacjentów z bezdechem 
sennym oraz problemem chrapania.

Mechanizmy leżące u podstaw tej zależności nadal nie zostały 
w pełni wyjaśnione: nawracające uszkodzenia niedokrwienne 
związane z występowaniem epizodów bezdechów mogą po-
wodować uszkodzenie komórek ślimaka [4, 5]. Z drugiej stro-
ny, pogorszenie zdolności słyszenia może być związane z prze-
wlekłym hałasem, na który narażeni są pacjenci z problemem 
chrapania, porównywalnym do urazu akustycznego [6].

Wyjaśnienie tej hipotezy nadal nie zostało przedstawione, a wy-
niki dotychczasowych analiz nie dostarczają precyzyjnych do-
wodów klinicznych lub instrumentalnych.

Badania przeprowadzone przez Hoffesteina i wsp. [7], które 
analizowały korelację między chrapaniem a starczym przy-
tępieniem słuchu w oparciu o analizę badania audiometrycz-
nego w populacji pacjentów z problemem chrapania, nie do-
wiodły jego istotnego oddziaływania na zdolność słyszenia, 
wskazując, że chrapanie nie jest czynnikiem wpływającym na 
uszkodzenie słuchu.

Chopra i wsp. [8] wykazali jednak pogorszenie wyników badań 
audiometrycznych zarówno dla niskich, jak i wysokich często-
tliwości w populacji pacjentów z OSAS [9].

Jedynie elektrofizjologiczna analiza dróg słuchowych za po-
mocą potencjałów wywołanych mogłaby wskazywać na spo-
wolnienie przewodnictwa nerwowego w widocznym wzroście 
latencji fal I, III i V oraz odstępów I–III i IV, ale wyniki te nie 
są jednoznaczne [10, 11, 12, 13].

WNIOSKI

Uzyskane wyniki wykazują rozkład utraty słuchu w różnych 
grupach, który wydaje się być niezależny od obecności lub 
braku obecności chrapania, powikłanego lub niepowikłane-
go przez łagodną postać OSAS. Nie obserwowano korelacji 

lat), w skład której wchodziło 15 chorych z problemem chra-
pania i 35 pacjentów z łagodną postacią OSAS.

Wszystkie osoby zostały poddane ogólnemu badaniu otoryno-
laryngologicznemu, z oceną jam nosa w rynoskopii przedniej, 
jamy ustnej w badaniu zewnętrznym oraz przewodu słucho-
wego zewnętrznego i błony bębenkowej przy użyciu otoskopu. 
W związku z tym, że nie wszystkie osoby przechodziły ocenę 
w kierunku OSAS, tylko część badanych została poddana ba-
daniu rynolaryngofiberoskopowemu.

Następnie u pacjentów przeprowadzono standardowe testy 
audiometryczne (250–8000 Hz).

Uczestników badania podzielono na grupy wiekowe, a indeks 
ELI (Early Loss Index – wskaźnik wczesnej utraty słuchu) ob-
liczono zgodnie z zaleceniami krajowego protokołu medycyny 
pracy, który stosuje się w celu oceny utraty słuchu u pacjentów 
narażonych na przewlekły hałas. Wskaźnik ten uzyskano, odej-
mując od częstotliwości 4000 Hz odpowiednią liczbę korekcji 
dla starczego przytępienia słuchu, oraz oceniając utratę zwią-
zaną z wiekiem i płcią (patrz: tabela I). Potencjalna utrata słu-
chu została sklasyfikowana według skali wzrastającej (A-B-C-
-D-E), od najlepszej do najsłabszej funkcji słuchowej (patrz: 
tabela II), zgodnie ze wspomnianym protokołem.

Ważne jest, aby określić, że powiązane wskaźniki korygujące 
dla starczego przytępienia słuchu przeznaczone są wyłącznie 
pacjentów do 65. roku życia, ponieważ tabele oceny uszkodzeń 
akustycznych wykorzystywane są tylko w odniesieniu do osób 
pracujących. W tym zakresie wskaźnik korygujący jest taki sam 
dla wszystkich grup wiekowych – z tego powodu pacjentów 
powyżej 65. roku życia wyłączono z badania.

WYNIKI

Po ukończeniu zbierania danych, rozkład pacjentów w róż-
nych kategoriach przedstawiono w postaci zbiorczej tabeli 
(patrz: Tabela III).

Następnie badano możliwą zależność/brak zależności pomię-
dzy analizowaną populacją a stopniem utraty słuchu.

W tabeli IV obliczono rozkład teoretycznych bezwzględnych 
częstotliwości w przypadku braku zależności, a także porówny-
wano pacjentów chrapiących z chorymi z problemem chrapania 
i łagodną postacią OSAS oraz osobami bez problemu chrapania.

Następnie wykorzystano standardowy test X2 jako wskaź-
nik zależności. Wskaźnik ten przyjmuje wartości od 0 do 1. 
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chrapania i chorych z łagodną postacią OSAS nie wydaje się 
być czynnikiem predysponującym lub powodującym utra-
tę słuchu. W związku z powyższym prawdopodobne jest, że 
niedotlenienie może być przyczyną gorszych wyników badań 
audiometrycznych, co wykazano w innych pracach badawczych, 
prowadzonych w populacjach osób chrapiących.

pomiędzy wynikami badań audiometrycznych u pacjentów 
chrapiących a szczególnymi odmiennościami lub krzywymi 
audiologicznymi.

W odniesieniu do danych uzyskanych w niniejszym bada-
niu, przewlekłe narażenie na hałas u pacjentów z problemem 
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