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Summary
Introduction. Surgical treatment of OSAS is focused on removal of narrowing that increase airway resistance in upper
respiratory tract. Nd:YAG laser beam penetrates deeper into tissue than CO2 laser followed by superior scarification ability. In this study we investigate efficacy of surgery with Nd:YAG laser assisted uvuloplasty (LAUP). Material and methods. The subject was 51 patients with OSAS treated in Department of Otolaryngology, Medical University of Gdansk
during the 2004–2005 period. All patients underwent all-night PSG and the ESS (Epworth Sleepiness Scale) score was
used to assess the daytime sleepiness. Surgery treatment was performed and all patients underwent LAUP and additionally lingual base laser vaporization, tonsillectomy and nasal surgery where needed. The postoperative control ENT
examination including ESS and all-night PSG was performed after 6 months. Results. Success was found in 29 patients,
they achieved AHI<10 and ESS<12. In another 22 patients improvement at PSG parameters and ESS score were evaluated but they were still beyond normal range. Success was obtained in 14/16 patients with preoperative AHI I degree,
10/19 AHI II, and 4/16 AHI III. Nasal surgery for enlargement of airway passage was performed more frequently (25/32)
in the group with success then in the group with partial improvement (9/19). Preoperative PSG parameters were better
in patients with nasal obstruction. Patients with BMI≥30 succeeded rarely (10/22) in compare with patients with BMI<30
(success in 24/29). Preoperative PSG parameters were better in patients with BMI<30. Conclusion. LAUP with Nd:YAG
laser wit additional tonsillectomy, lingual base surgery and nasal surgery were needed is successful method for surgery
at light and medium stage of OSAS in nonobese patients.
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F
Leczenie chirurgiczne zespo∏u obturacyjnych
bezdechów podczas snu (OBS) polega na usuni´ciu
przyczyn zw´˝ajàcych Êwiat∏o drogi oddechowej
i doprowadzajàcych do wzrostu oporów przep∏ywajàcego powietrza. Najcz´Êciej przyczynà obturacji jest zw´˝enie górnych dróg oddechowych na poziomie ustnej cz´Êci gard∏a, stàd wiele technik ope-

racyjnych zmieniajàcych struktur´ tej cz´Êci drogi
oddechowej.
Metodà coraz powszechniej stosowanà jest uwulopalatoplastyka przy u˝yciu lasera (Laser Assisted
Uvulopharyngoplasty – LAUP). Technika ta opisana przez Kamami polega na Êci´ciu fragmentu j´zyczka oraz zwaporyzowaniu b∏ony Êluzowej frag-
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mentu podniebienia mi´kkiego i ∏uków podniebiennych [4]. Najcz´Êciej do tego zabiegu u˝ywany
jest laser CO2 o d∏ugoÊci fali 10 600 nm, którego
efekty zaabsorbowanej energii si´gajà g∏´bokoÊci
2–3 nm, przy ma∏ych zmianach o charakterze
uszkodzeƒ termicznych w przyleg∏ych tkankach.
Laser Nd:YAG o d∏ugoÊci fali 1064 nm charakteryzuje wi´ksza g∏´bokoÊç penetracji promienia – zaabsorbowana energia jest efektywna na g∏´bokoÊci
2–6 mm. Efekt termiczny g∏´bszych tkanek prowadzi do formowania blizny po 6–8 tygodniach z dobrym zachowaniem powierzchownych tkanek.
Cel pracy: Ocena skutecznoÊci zabiegów chirurgicznych w leczeniu OBS przy u˝yciu lasera
Nd:YAG.

MATERIA¸ I METODA
Materia∏: 51 chorych z OBS leczonych w Klinice ORL w Gdaƒsku w latach 2004–2005.
Metoda: Chorych do leczenia kwalifikowano na
podstawie badania ORL, rynomanometrii przedniej, aktywnej, oceny sennoÊci w skali Epworth
(SSE) i polisomnografii (PSG).
Badanie polisomnograficzne ca∏onocne 6-godzinne wykonano przy u˝yciu aparatu Embletta
PDS oceniajàc ruchy oddechowe brzucha, klatki
piersiowej, przep∏yw powietrza przez nos, saturacj´ krwi t´tniczej, nat´˝enie chrapania, ruchy koƒczyn dolnych, cz´stoÊç akcji serca, pozycj´ cia∏a
podczas snu. U wszystkich chorych przeprowadzono badanie podmiotowe stosujàc ocen´ skali sennoÊci Epworth, oraz badanie przedmiotowe, stosujàc
badanie endoskopowe górnych dróg oddechowych,
badanie fiberoskopowe z ocenà poziomu obturacji
z zastosowaniem manewru Müllera oraz badanie
rynomanometryczne. Zale˝nie od wartoÊci AHI
(apnea-hypnea index) wyró˝niono 3 grupy chorych: I – AHI 10–20, II – AHI 21–50, III – AHI >51.
U wszystkich chorych leczenie obejmowa∏o
LAUP, u 48 w znieczuleniu ogólnym dotchawiczym, a u 3 w znieczuleniu miejscowym oraz, zale˝nie od potrzeby, waporyzacj´ nasady j´zyka,
tonsilektomi´, zabiegi poprawiajàce dro˝noÊç nosa – septoplastyk´, mukotomi´ przy u˝yciu lasera, polipektomi´ nosa ∏àcznie z etmoidektomià
endoskopowà. U˝ywano lasera Nd:YAG o mocy
10 W w funkcji ci´cia i 5–8 W w funkcji waporyzacji. Badanie kontrolne ORL, rynomanometria,
SSE i PSG by∏y wykonywane po 6 miesiàcach od
zabiegu.
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Metoda obliczeƒ statystycznych
Do analizy statystycznej danych zastosowano pakiet STATISTICA PL v.7.1, na który Akademia Medyczna w Gdaƒsku posiada licencj´. Opisu statystycznego dokonano za pomocà Êredniej arytmetycznej, odchylenia standardowego oraz opisu
struktury w odniesieniu do danych jakoÊciowych.
Wnioskowanie statystyczne zosta∏o przeprowadzone za pomocà testów parametrycznych bàdê nieparametrycznych w zale˝noÊci od rodzaju danych i typu rozk∏adu uzyskanych wyników. Dla porównania
dwóch grup skorelowanych stosowano odpowiedni
wariant testu t-Studenta lub jego nieparametrycznà
alternatyw´ test Wilcoxona. Dla porównania grup
nieskorelowanych stosowano odpowiednià dla tego
rodzaju danych wersj´ testu t-Studenta. Wnioskowaniu w odniesieniu do danych jakoÊciowych przeprowadzona za pomocà testu niezale˝noÊci c2 .
WYNIKI
Popraw´ po leczeniu chirurgicznym ocenianà jako przejÊcie chorego do grupy z mniejszym wskaênikiem AHI, uzyskano u 35/51 (68,6%) chorych,
cz´Êciej u chorych, u których wykonano operacje
poprawiajàce dro˝noÊç nosa ni˝ w grupie, gdzie taka operacja nie by∏a potrzebna. U 1 chorego nastàpi∏o przejÊcie z grupy III do I, równie˝ u 1, u którego
AHI przed zabiegiem by∏o wi´ksze ni˝ 51 po zabiegu, osiàgn´∏o wartoÊç 9. W ˝adnym przypadku nie
by∏o pogorszenia wartoÊci AHI po zabiegu.
W wyniku leczenia operacyjnego uzyskano popraw´ parametrów PSG i ocen´ sennoÊci dziennej
w skali Epworth. Zmniejszeniu uleg∏a liczba bezdechów i epizodów sp∏yceƒ oddechów, liczba ruchów koƒczyn oraz epizodów i czasu chrapania.
W ca∏ej grupie równie˝ poprawie uleg∏y Êrednia saturacja z 91,5% do 95,8% oraz najni˝sza saturacja
z 79,3% do 89,5% podczas snu.
Wynik oceniany jako sukces (AHI<10, SSE <12)
uzyskano u 34 chorych, co stanowi 66,7%, u pozosta∏ych 17 uzyskano popraw´, ale bez uzyskania
wartoÊci SSE i PSG w granicach normy. Ârednia
wartoÊç oceny skali Epworth, wskaênika AHI oraz
BMI by∏y wyjÊciowo ni˝sze u chorych, u których
w wyniku zabiegu uzyskano wyleczenie. Najwi´kszà zale˝noÊç uzyskano dla wskaênika AHI, jego
wartoÊç Êrednia przed zabiegiem wynosi∏a 28,6
u chorych z sukcesem po zabiegu, i 61,4 u chorych,
u których w wyniku zabiegu dosz∏o jedynie do
zmniejszenia liczby bezdechów.
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Tabela I. Wyniki leczenia zale˝nie od obecnoÊci upoÊledzenia dro˝noÊci nosa
Grupa

zmiana

N

%

Ca∏a grupa

poprawa
bez zmiany
poprawa
bez zmiany
poprawa
bez zmiany

35
16
21
11
14
5

68,6
31,4
41,2
21,6
27,4
9,8

UpoÊledzenie dro˝noÊci nosa
Prawid∏owa dro˝noÊç nosa

p*
p<0,001
p<0,001
p<0,01

* – p dla testu Wilcoxona
Poprawa oznacza przejÊcie chorego do grupy z mniejszym wskaênikiem AHI

Tabela II. Zestawienie parametrów SSE i PSG przed i po zabiegu, ca∏a grupa n = 51
Parametr

przed

±SD

po

±SD

p*

Epworth
AHI
Saturacja Êrednia
Saturacja najni˝sza
Ruchy koƒczyn – liczba
Epizody chrapania – liczba
Czas chrapania – minuty

18,4
39,5
91,5
79,3
172,8
218,4
48,1

3,4
23,5
7,4
12,9
150,3
127,8
49,3

8,4
11,2
95,8
89,5
52
37,8
9,6

2,9
8,1
2,6
6,4
58,7
46,4
13,8

< 0,001

* – p dla testu t-Studenta dla danych skorelowanych

Tabela III. Ocena wyniku operacji w zale˝noÊci od SSE, oraz parametrów AHI i BMI
Parametr

Sukces n = 34
WartoÊç Êrednia

Epworth
AHI
BMI

17,3
28,6
28,6

±SD
3,3
17,6
4,2

Brak sukcesu n = 17
WartoÊç Êrednia
±SD
20,2
61,4
34,2

2,9
18
7,5

p*

< 0,01
< 0,001
< 0,01

* – p dla testu t-Studenta dla danych nieskorelowanych

Tabela IV. Ocena wyniku operacji w zale˝noÊci od parametrów AHI i BMI oraz dro˝noÊci nosa
Parametr

Sukces n = 34
liczba

%

10
24
16
14
4
25
9

45,5
82,8
100
73,7
25
78,1
47,4

BMI ≥ 30
BMI < 30
AHI I**
AHI II
AHI III
UpoÊledzona dro˝noÊç nosa
Prawid∏owa dro˝noÊç nosa

Brak sukcesu n = 17
liczba
%
12
5
0
5
12
7
10

54,5
17,2
26,3
75
21,9
52,6

p*

< 0,01
< 0,001
< 0,05

* – p dla testu chi2
** – I – AHI 10–20, II – AHI 21–50, III – AHI >51

Sukces odniesiono u wszystkich 16 chorych
z AHI I, u 14/19 z AHI II i u 4/16 chorych z AHI III.
Stwierdzono równie˝ zale˝noÊç pomi´dzy wskaênikiem BMI oraz odsetkiem chorych wyleczonych
w wyniku zabiegu. W grupie chorych ze wskaêni-
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kiem BMI <30 znacznie cz´Êciej (24/29) dosz∏o do
uzyskania prawid∏owych wartoÊci PSG i SSE po zabiegu. Nieco s∏abszà, ale istotnà statystycznie zale˝noÊç uzyskano rozpatrujàc wynik leczenia zale˝nie
od dro˝noÊci nosa przed zabiegiem. W grupie cho-
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rych, u których wykonano operacj´ poprawiajàcà
dro˝noÊç nosa, cz´Êciej (25/32) uzyskano sukces po
zabiegu.
Nie by∏o powa˝nych powik∏aƒ leczenia, u pojedynczych chorych stwierdzono przejÊciowe uczucie cia∏a obcego w gardle oraz przejÊciowe zarzucanie p∏ynów do nosowej cz´Êci gard∏a.

DYSKUSJA
Leczenie zespo∏u obturacyjnych bezdechów
podczas snu polega na zlikwidowaniu przeszkody
zamykajàcej górne drogi oddechowe w warunkach
zwiotczenia mi´Êni gard∏a podczas snu. Leczenie
chirurgiczne stosuje si´ powszechnie obok fizykoterapii zmierzajàcej do zmniejszenia iloÊci tkanki
t∏uszczowej i stosowania ciàg∏ego dodatniego ciÊnienia w drogach oddechowych podczas snu
(CPAP). Jednà z metod operacji jest uvulofaryngopalatoplastyka (UPPP) w ostatnich latach coraz powszechniej zast´powana przez uvulopalatoplastyk´ z u˝yciem lasera – LAUP.
Wi´kszoÊç doniesieƒ podaje wyniki leczenia
z u˝yciem lasera CO2. Wyniki LAUP sà zró˝nicowane: u 27–53% chorych AHI obni˝y∏o si´ po zabiegu
do wartoÊci ni˝szej ni˝ 10, natomiast u 54–87% AHI
obni˝y∏o si´ o ponad 50% wartoÊci sprzed zabiegu
[11, 15, 18]. Krespi [6] stwierdzi∏ sukces u 60% chorych okreÊlany jako poprawa, natomiast Kamami
sukces stwierdzi∏ u 83–87% chorych w 3–6-miesi´cznej obserwacji [5]. Ârednia wartoÊç najni˝szych
saturacji zmieni∏a si´ o kilka punktów z ok. 80 do
85% [10]. U 21% chorych wskaêniki PSG by∏y gorsze ni˝ przed zabiegiem [18].
W naszym materiale popraw´ po leczeniu chirurgicznym ocenianà jako przejÊcie chorego do grupy z mniejszym wskaênikiem AHI uzyskano
u 68,6% chorych. U 1 chorego nastàpi∏o przejÊcie
z grupy III do I, równie˝ u 1, u którego AHI przed
zabiegiem by∏o wi´ksze ni˝ 51, Êwiadczàce o ci´˝kiej postaci zespo∏u bezdechów po zabiegu osiàgn´∏o wartoÊç 9, mieszczàca si´ w granicach normy.
W ˝adnym przypadku nie by∏o pogorszenia wartoÊci AHI po zabiegu. W wyniku leczenia operacyjnego uzyskano popraw´ parametrów PSG i ocen´ sennoÊci dziennej w skali Epworth. Zmniejszeniu uleg∏a liczba bezdechów i epizodów sp∏yceƒ oddechów, liczba ruchów koƒczyn oraz epizodów i czasu chrapania. W ca∏ej grupie równie˝ poprawi∏y si´
Êrednia oraz najni˝sza saturacja podczas snu. Wynik oceniany jako sukces (AHI<10, SSE <12) uzy-
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skano u 34 chorych, u pozosta∏ych 17 uzyskano popraw´, ale bez wartoÊci SSE i PSG w granicach normy. Najwi´kszà zale˝noÊç uzyskano dla wskaênika
AHI, jego wartoÊç Êrednia przed zabiegiem wynosi∏a 28,6 u chorych z sukcesem po zabiegu, i 61,4
u chorych, u których w wyniku zabiegu dosz∏o jedynie do zmniejszenia liczby bezdechów. Najlepsze wyniki uzyskano u chorych z AHI mniejszym
ni˝ 50, czyli z lekkà i umiarkowanà postacià zespo∏u bezdechów podczas snu. Sukces odniesiono
u wszystkich chorych z AHI I i u 73,7% z AHI II.
Ze wzgl´du na dynamiczny proces bliznowacenia
i póêne reakcje tkanki ∏àcznej wa˝na jest ocena odleg∏ych wyników leczenia. Wyniki odleg∏e obserwowano po Êrednio 40 miesiàcach i u 75% chorych stwierdzono utrzymanie efektu jak po zabiegu, a u 12%
chorych z krótkoterminowym sukcesem (6 miesi´cy)
w odleg∏ej obserwacji (ponad 36 miesi´cy) stwierdzono brak efektu leczenia [12]. U chorych, u których nastàpi∏ ponownie wzrost cz´stoÊci bezdechów, cz´Êciej obserwowano wzrost masy cia∏a po zabiegu [9].
W materiale Walkera i wsp. wynik oceniany wskaênikami PSG po 4 latach po LAUP odzwierciedla∏ popraw´ AHI Êrednio z 25,0 do 15,3 [17].
Kliniczne i epidemiologiczne dane wskazujà na
Êcis∏e powiàzanie pomi´dzy oty∏oÊcià a OBS i wiadomo, ˝e jest to czynnik ryzyka dla powstania OBS.
Stwierdzone w badaniu cefalometrycznym zw´˝enie kostnych wymiarów cz´Êci ustnej i nosowej
gard∏a wp∏ywa na AHI u chorych z BMI < 30,
wskaênik BMI > 30 jest natomiast niezale˝nym
czynnikiem ryzyka OBS [13, 19]. Chorzy z oty∏oÊcià
reprezentujà zwykle okr´˝ny typ zw´˝enia górnych
dróg oddechowych i element ten mo˝e obni˝aç
skutecznoÊç chirurgii [13]. Poprawa po leczeniu
chirurgicznym w materiale Iwanaga nastàpi∏a
u 74,4% chorych z typem zw´˝enia podniebiennym, u 76% z typem migda∏kowym, u 53,3 z okr´˝nym typem zw´˝enia i u 34% chorych z typem
mieszanym zw´˝enia [3]. Kamami natomiast
stwierdzi∏ popraw´ u 87% chorych z wartoÊcià
BMI Êrednio 29,7, a AHI obni˝y∏o si´ z 44,3 do 18.
Jest to lepszy wynik od Êrednich wyników leczenia
chorych z OBS [5].
W naszym materiale Êrednia wartoÊç BMI by∏a
wyjÊciowo ni˝sza u chorych, u których w wyniku
zabiegu uzyskano wyleczenie. Stwierdzono równie˝ zale˝noÊç pomi´dzy wskaênikiem BMI oraz
odsetkiem chorych wyleczonych w wyniku zabiegu. W grupie chorych ze wskaênikiem BMI < 30
znacznie cz´Êciej (82,8%) dosz∏o do uzyskania prawid∏owych wartoÊci PSG i SSE po zabiegu.
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Szczególnà rol´ w patomechanizmie OBS odgrywa niedro˝noÊç nosa. Przyrost oporów przep∏ywu
w obr´bie jam nosa wymaga wi´kszego podciÊnienia
generowanego w klatce piersiowej i przenoszàcego
si´ na luêne tkanki gard∏a dla przemieszczenie powietrza do p∏uc. Chorzy z upoÊledzonà dro˝noÊcià
nosa oddychajà, zw∏aszcza podczas snu, przez otwarte usta, co sprzyja zapadaniu si´ j´zyka i powstawaniu obturacji [14].
W materiale Virkkula badano zale˝noÊç pomi´dzy
oporami wewnàtrznosowymi w pozycji le˝àcej a AHI
i stwierdzono zale˝noÊç wi´kszà u nieoty∏ych ni˝
u oty∏ych [16]. Chorzy po zabiegach rynochirurgicznych bez operacji w obr´bie gard∏a majà mniejszà
sennoÊç dziennà oraz lepsze parametry PSG po zabiegu [1, 8]. Ze wzgl´du na wielopoziomowà patologi´
OBS chirurgia nosa cz´sto przynosi ograniczone zyski uwidocznione badaniem PSG [2]. W niektórych
doniesieniach autorzy wskazujà, ˝e nie ma bezpoÊredniego zwiàzku pomi´dzy stopniem niedro˝noÊci
nosa a nasileniem bezdechów podczas snu. Lofaso
stwierdzi∏ niewielkà zale˝noÊç obustronnego oporu
nosa a wartoÊcià AHI [7].
W naszym materiale popraw´ po leczeniu chirurgicznym ocenianà jako przejÊcie chorego do grupy
z mniejszym wskaênikiem AHI uzyskano cz´Êciej
u chorych, u których wykonano operacje poprawiajàce dro˝noÊç nosa ni˝ w grupie, gdzie taka operacja
nie by∏a potrzebna. Istotnà statystycznie zale˝noÊç
uzyskano rozpatrujàc wynik leczenia zale˝nie od
dro˝noÊci nosa przed zabiegiem. W grupie chorych,
u których wykonano operacj´ poprawiajàcà dro˝noÊç
nosa cz´Êciej (78,1%), uzyskano sukces po zabiegu.

PODSUMOWANIE
Leczenie chirurgiczne LAUP z zastosowaniem
lasera Nd:YAG wraz z zabiegami w obr´bie gard∏a
(tonsilektomia, zmniejszenie nasady j´zyka) oraz
zabiegami poprawiajàcymi dro˝noÊç nosa jest skutecznà metodà leczenia w lekkiej i umiarkowanej
postaci OSAS oraz u chorych, u których jest mo˝liwoÊç poprawy dro˝noÊci nosa. U chorych z BMI≥30
leczenie takie powoduje popraw´, ale w stopniu
niewystarczajàcym.
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