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StreSzczenie:    Obturacyjne zaburzenia oddychania w czasie snu (sleep disordered breathing; SDB) są częstym problemem klinicz-
nym. Nierozpoznane lub nieleczone stanowią bardzo poważne zagrożenie dla intensywnie rozwijającego się orga-
nizmu dziecka. Wśród następstw wymienia się groźne powikłania ze strony układu sercowo-naczyniowego, ośrod-
kowego układu nerwowego, zaburzenia wzrastania oraz moczenie się. Z tego względu SDB u dzieci stają się coraz 
częstszym przedmiotem naukowych dociekań, publikacji, tematem debat w czasie kongresów.

  W 2015 roku Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego (European Respiratory Socie-
ty Task Force) wydała dokument zawierający wnioski dotyczące diagnostyki i leczenia obturacyjnych zaburzeń oddy-
chania w czasie snu u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 lat (ryc. 1). Dane naukowe z 362 publikacji przedstawiono 
w nim w skondensowanej postaci „7 kroków”, niezwykle pomocnych przy ustalaniu rozpoznania i postępowania tera-
peutycznego [1]. Autorzy zwracają uwagę na wciąż ograniczoną liczbę rzetelnych dowodów dotyczących SDB: badań 
prospektywnych, randomizowanych, z podwójnie ślepą próbą, z zastosowaniem placebo. Przedstawione dowody au-
torzy skategoryzowali w zależności od stopnia ich jakości, według klasyfikacji Amerykańskiej Akademii Neurologii 
(American Academy of Neurology; ANN) w klasach od I do IV. 

  W 2012 roku, zostały opublikowane wytyczne Amerykańskiej Akademii Pediatrii (American Academy of Pediatrics; 
AAP). Dotyczą one zespołu obturacyjnego bezdechu w czasie snu (obstructive sleep apnea syndrome; OSAS) związa-
nego z przerostem migdałków i/lub otyłością u zdrowych dzieci [2, 3] i stanowią cenne kompendium diagnostyczno-
-terapeutyczne. Omawiane w niniejszym artykule „europejskie” wytyczne wynikają z postępu wiedzy, jaki się dokonał 
w ostatnich latach, traktują problematykę szerzej, uwzględniają także rzadkie i trudne przypadki oraz przedstawiają 
szersze spektrum potencjalnych działań terapeutycznych. Ich celem jest jeszcze lepsze rozpoznawanie SDB, usyste-
matyzowanie szczegółowej diagnostyki i leczenia na każdym etapie opieki medycznej nad dzieckiem, z uwzględnie-
niem przyczyny lub przyczyn powstania tego zaburzenia oraz jego powikłań. 

Słowa kluczowe: chrapanie, obturacyjne zaburzenia oddychania w czasie snu, polisomnografia, zespół obturacyjnych bezdechów sennych

abStract:   Obstructive sleep disordered breathing (SDB) is a common clinical problem. An unrecognized and untreated SDB is a 
serious threat for an intensively developing organism of a child. The consequences of SDB include cardiovascular and 
neurological complications, growth disorders and enuresis. Therefore, SDB in children becomes an important subject 
of many scientific investigations, publications and congresses.
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górnych dróg oddechowych podczas snu, charakteryzującym 
się chrapaniem i/lub zwiększonym wysiłkiem oddechowym w 
następstwie wzmożonego oporu górnych dróg oddechowych 
(upper airway resistance syndrom; UARS) i zwężania się prze-
strzeni gardła. Pojęcie „obturacyjne SDB” dotyczy jednostek 
klinicznych różniących się stopniem zaawansowania obturacji 
górnych dróg oddechowych (tab. I). Używa się go wtedy, kie-
dy obserwuje się objawy obturacji górnych dróg oddechowych 
podczas snu, lecz stopień jej zaawansowania nie został określo-
ny za pomocą obiektywnych metod, takich jak polisomnogra-
fia. Częstość występowania chrapania nawykowego (habitual 
snoring; HS, simple snoring; SS) oceniono na 7,45%, a częstość 
zespołu obturacyjnych bezdechów sennych (obstructive sleep 
apnea syndrome; OSAS) według większości dostępnych ba-
dań wynosi 1–4%. Wskaźnik bezdechu / spłyconego oddechu 
(apnea-hypopnea index; AHI) jest najpowszechniej używa-
nym parametrem polisomnograficznym opisującym stopień 
zaawansowania SDB.

W polskim piśmiennictwie nie ujednolicono nomenklatury 
dotyczącej zespołu obturacyjnych bezdechów sennych. Do 
najczęściej używanych określeń należą: „zespół snu z bezde-
chami”, „zespół obturacyjnych bezdechów sennych”, „bezdechy 
obturacyjne”, „zespół obturacyjnych bezdechów w czasie snu”, 
„bezdechy senne” oraz skróty: OSA, OSAS, OSAHS, OBPS [6]. 

Unikatowy charakter omawianego dokumentu Grupy Robo-
czej ERS, w porównaniu z poprzednio publikowanymi wy-
tycznymi, przejawia się w szerszym spojrzeniu na omawiany 
problem. Autorzy uwzględniają całe spektrum zaawansowa-
nia obturacyjnych SDB u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 
18 lat, odnoszą się do innych czynników predestynujących do 
wystąpienia obturacyjnego SDB niż hipertrofia tkanki chłon-
nej gardła i otyłość, uwzględniają metody diagnostyczne przy 
utrudnionym dostępie lub braku dostępu do polisomnografii, 

wStęp

Sen jest warunkiem prawidłowego rozwoju fizycznego, psy-
chicznego i poznawczego młodego organizmu, dlatego dzieci 
śpią dłużej niż dorośli [4]. Patomechanizm zaburzeń snu u do-
rosłych i dzieci nie różni się znacząco, jednak ich kliniczna ma-
nifestacja może być zupełnie odmienna. Dla przykładu – bez-
dech senny u dorosłych częściej dotyczy mężczyzn niż kobiet, 
pacjentów otyłych, chrapiących oraz z patologiczną sennością. 
Natomiast u dzieci przed okresem dojrzewania bezdech sen-
ny występuje z tą samą częstością u obydwu płci, jest bardziej 
skorelowany z przerostem tkanki chłonnej gardła niż z otyło-
ścią, a w ciągu dnia towarzyszą mu raczej zaburzenia uwagi i 
problemy w nauce niż patologiczna senność [5]. 

Zaburzenia oddychania podczas snu u dzieci są problemem co-
raz częściej diagnozowanym. Ich najczęstszą postacią kliniczną 
jest obturacyjny bezdech senny (OBS), opisany w literaturze po 
raz pierwszy w 1976 roku [4]. Stosunkowo niedawno, w 2002 
roku, Amerykańska Akademia Pediatryczna (American Aca-
demy of Pediatrics; AAP) uznała chrapanie u dzieci za jeden 
z głównych problemów medycznych w tej grupie wiekowej, a 
także opublikowała pierwszy raport dotyczący diagnostyki i 
leczenia zespołu snu z bezdechami w populacji dziecięcej [6]. 
Dziesięć lat później, w 2012 roku, znowelizowała wytyczne w 
tym zakresie [2, 3].

W 2015 roku Grupa Robocza (Task Force) Europejskiego To-
warzystwa Chorób Układu Oddechowego (European Respira-
tory Society; ERS) opublikowała dokument, który podsumował 
wnioski związane z diagnostyką i postępowaniem w obtura-
cyjnych zaburzeniach oddychania w czasie snu (sleep disorde-
red breathing; SDB) u dzieci i młodzieży w wieku od 2 do 18 
lat [1]. Podkreśla się w nim, że SDB nie jest odrębną jednostką 
chorobową, ale syndromem / zespołem objawów dysfunkcji 

  In 2015 the European Respiratory Society Task Force published a document concerning the conclusions about the 
diagnostics and treatment of SDB in children and youth from 2 to 18 years of age (Fig. 1). The scientific data from 362 
publications were presented in a condensed form of “seven steps”, very useful in diagnosing and treatment planning 
(1). The authors underline the limited number of the reliable evidence about SDB: prospective studies, randomized 
double-blinded studies with placebo. The presented evidence was categorized depending on their quality according 
to the classification of the American Academy of Neurology (ANN) into classes I – IV.

  Previously, in 2012, the guidelines of the American Academy of Pediatrics on obstructive sleep apnea syndrome 
(OSAS) in children with tonsillar hypertrophy and/or obesity were published (2, 3) and they were a valuable diagnos-
tic and therapeutic compendium. The European guidelines discussed in this article result from the progress of knowl-
edge in the recent years, they cover the subject broadly, consider rare and difficult cases and present the spectrum of 
potential therapeutic actions. The aim of the guidelines is a better recognition of SDB, a systematization of diagnosis 
and treatment at every stage of medical care, including the causes of this disorder and its complications.

keywordS:  snore, obstructive sleep disordered breathing, polysomnography, obstructive sleep apnea syndrome
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tonsylektomia u rodziców, a także OSAS i hipertrofia tkanki 
limfatycznej gardła u rodzeństwa.

Krok 2. Powikłania i współistniejące schorzenia
Ze strony układu sercowo-naczyniowego zwraca uwagę pod-
wyższone ciśnienie tętnicze (o około 3–5 mmHg, zarówno 
skurczowe, jak i rozkurczowe). OSAS powinno się wykluczyć, 
jeśli u chrapiącego dziecka ciśnienie tętnicze przekracza war-
tość 95. percentyla. Dzieci z ciężkim OSAS są zagrożone nad-
ciśnieniem płucnym i sercem płucnym, zwłaszcza przy współ-
istnieniu zespołów wad wrodzonych.

Ze strony ośrodkowego układu nerwowego wymienia się nad-
mierną senność w ciągu dnia (szczególnie u otyłych), zaburze-
nia uwagi, nadpobudliwość (niezależnie od stopnia nasilenia 
obturacyjnych SDB), pogorszenie funkcji poznawczych, ogólnej 
inteligencji, elokwencji, zdolności uczenia się, pamięci, orienta-
cji wzrokowo-przestrzennej, zdolności analitycznych czy mate-
matycznych (mało znaczący wpływ na te parametry mają lekkie 
obturacyjne SDB). Opisano istotne związki SDB z zaburzeniami 
zachowania, np. agresją, gorszymi umiejętnościami społecznymi, 
adaptacyjnymi, komunikacyjnymi, objawami depresji.

Wskazuje się na dodatnią korelację pomiędzy częstością wystę-
powania moczenia nocnego a nasileniem obturacyjnych SDB, a 
także na zagrożenie zahamowaniem rozwoju do wartości poniżej 
5. percentyla dla wieku i płci w zakresie wzrostu i/lub masy ciała.

SDB wpływa na pogorszenie jakości życia. Opisano częstsze ko-
rzystanie z usług opieki zdrowotnej, głównie z powodu schorzeń 
dróg oddechowych, oraz związane z tym większe koszty społeczne.

Autorzy wskazują również na choroby często współistniejące z 

przedstawiają postępowanie diagnostyczne i lecznicze „krok 
po kroku”. Kroków (steps) jest siedem. Każdy z nich zawiera 
istotne klinicznie pytania sformułowane podczas spotkań Gru-
py Roboczej ERS, odpowiedzi na owe pytania w postaci uży-
tecznych wytycznych, a także przegląd literatury, na podstawie 
której sformułowano odpowiedzi / wytyczne wraz z oceną ja-
kości dowodów według klasyfikacji Amerykańskiej Akademii 
Neurologii (American Academy of Neurology; ANN) (ryc. 1).

Krok 1.  Ryzyko obturacyjnych zaburzeń oddychania w 
czasie snu 

Objawami obturacji górnych dróg oddechowych zgłaszanymi 
przez rodziców / opiekunów są: częste i głośne chrapanie, za-
uważalne bezdechy, niespokojny sen oraz oddychanie przez 
usta. W badaniu przedmiotowym można stwierdzić: prze-
rost migdałków podniebiennych, otyłość, anomalie środko-
wej części twarzy (zespoły Aperta, Crouzona, Pfeiffera, roz-
szczep podniebienia miękkiego), mikrognację/mikrognatyzm 
(sekwencja Pierre’a Robina, zespół Treachera Collinsa, zespół 
Nagera, zespół Sticklera, młodzieńcze idiopatyczne zapalenie 
stawów), zaburzenia nerwowo-mięśniowe (mózgowe pora-
żenie dziecięce, dystrofia mięśniowa Duchenne’a i Beckera, 
dystrofia miotoniczna), źle kontrolowaną padaczkę, niektóre 
zespoły wad wrodzonych (zespół Arnolda-Chiariego, zespół 
Downa, zespół Ehlersa-Danlosa, mukopolisacharydozy, ze-
spół Pradera-Williego). Przydatnymi badaniami obrazowy-
mi służącymi ocenie nieprawidłowości predysponujących do 
wystąpienia obturacyjnego SDB są: RTG boczne szyi – ujaw-
niające powiększenie tkanki limfatycznej gardła i migdałków 
(duża czułość, mała swoistość dla OSAS); fiberoskopowa na-
zofaryngoskopia w znieczuleniu miejscowym zamiast RTG (w 
celu uniknięcia napromieniania). W wywiadzie może zwracać 
uwagę: wcześniactwo, występowanie OSAS i przebyta adeno-

tab. i.  Definicje obturacyjnych zaburzeń oddychania w czasie snu i jednostki kliniczne.

definicje charakteryStyka jednoStek klinicznych

obturacyjne zaburzenia oddychania w czasie snu (Sdb) Syndrom dysfunkcji górnych dróg oddechowych podczas snu charakteryzujący się chrapaniem 
i/lub zwiększonym wysiłkiem oddechowym w następstwie wzmożonego oporu górnych dróg 
oddechowych i zwężania się przestrzeni gardła.

obturacyjne Sdb – jednostki kliniczne• Pierwotne chrapanie

• Zespół wzmożonego oporu górnych dróg oddechowych (UARS)

• Obturacyjna hipowentylacja

• Zespół obturacyjnych bezdechów sennych (OSAS)

Nawykowe chrapanie (częstsze niż 3 noce w tygodniu) bez bezdechów, spłyconych oddechów, 
częstych przebudzeń lub zaburzeń wymiany gazowej.

Chrapanie, wzmożony wysiłek oddechowy, częste przebudzenia bez rozpoznawalnych 
incydentów obturacji czy zaburzeń wymiany gazowej.

Chrapanie i nieprawidłowe zwiększenie końcowo-wydechowego ciśnienia cząstkowego 
(parcjalnego) dwutlenku węgla bez rozpoznawalnych incydentów obturacji.

Nawracające incydenty częściowej lub całkowitej obturacji górnych dróg oddechowych 
(spłycone oddechy, obturacyjne lub mieszane bezdechy) z towarzyszącymi zaburzeniami 
prawidłowego utlenowania, wentylacji, architektury
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Krok 4. Obiektywna diagnoza i ocena ciężkości SDB

Rekomendowanym badaniem u dzieci z objawami obturacyj-
nych SDB przed wykonaniem adenotonsylektomii jest poli-
somnografia lub poligrafia. Dotyczy to zwłaszcza dzieci oty-
łych, z deformacjami czaszkowo-twarzowymi, zaburzeniami 
nerwowo-mięśniowymi, zespołami wad wrodzonych, a także 
sytuacji, gdy brak jednoznacznych wskazań do leczenia. Poli-
somnografię lub poligrafię zaleca się również po adenotonsylek-
tomii u pacjentów: z przetrwałymi objawami OSAS (pomimo 
leczenia chirurgicznego), z przedoperacyjnym umiarkowanym 
i ciężkim OSAS, otyłych, z deformacjami czaszkowo-twarzo-
wymi, zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, zespołami wad 
wrodzonych. Polisomnografię lub poligrafię należy wykonać 
także przed wdrożeniem i po zastosowaniu: leczenia ortodon-
tycznego (szybkie rozszerzanie szczęki, użycie aparatu orto-
dontycznego), leczenia stałym dodatnim ciśnieniem w drogach 
oddechowych (continuous positive airway pressure; CPAP) lub 
nieinwazyjną mechaniczną wentylacją dodatnim ciśnieniem 
(noninvasive positive pressure ventilation; NPPV).

Autorzy podają dwie definicje OSAS: 1) objawy SDB w połącze-
niu z obturacyjnym AHI w liczbie 2 lub więcej na godzinę lub 
obturacyjnym wskaźnikiem bezdechu w liczbie 1 lub więcej na 
godzinę (w przeliczeniu na całkowity czas snu), 2) objawy SDB w 
połączeniu z obturacyjnym lub ośrodkowym AHI w liczbie 1 lub 
więcej na godzinę (definicja częściej spotykana w piśmiennictwie). 

Kliniczne znaczenie odróżnienia pierwotnego chrapania od ze-
społu wzmożonego oporu górnych dróg oddechowych (UARS) 
pozostaje nieznane. Niejasne są też efekty leczenia tego ze-
społu. Zauważa się, że stopień ciężkości obturacyjnych SDB 
pozytywnie koreluje z podwyższonym ciśnieniem tętniczym i 
moczeniem się, ale nie koreluje z sennością, zaburzeniami za-
chowania czy funkcji poznawczych. Przy braku leczenia szanse 
na ustąpienie umiarkowanego i ciężkiego OSAS są mniejsze 
niż w przypadku OSAS o lekkim przebiegu. Prawdopodobień-
stwo przetrwałego OSAS po adenotonsylektomii rośnie wraz 
z przedoperacyjną ciężkością choroby. Wraz z nią rośnie też 
ryzyko powikłań oddechowych bezpośrednio po tym zabiegu, 
chociaż, jak podkreślają autorzy, ryzyko to jest małe u dzieci 
w wieku szkolnym. Należy też przyjąć, że w przypadku stwier-
dzenia AHI >5 samowyleczenie jest mało prawdopodobne, co 
zostało dobrze udowodnione.

Najlepszą metodą diagnozowania obturacyjnych SDB jest poli-
somnografia. Gdy niemożliwe jest wykonanie polisomnografii, 
można rozważyć ambulatoryjną polisomnografię lub (najczę-
ściej wykonywaną) poligrafię podczas snu w domu pacjenta 
(bez bezpośredniego nadzoru wykwalifikowanego personelu). 
Czułość tych metod w diagnozowaniu OSAS szacuje się na ok. 

obturacyjnymi SDB, o potencjalnie tym samym patomechanizmie, 
których przebieg może ulegać poprawie w ciągu leczenia SDB. 

Wymieniają tutaj: nawracające zapalenie ucha środkowego i/
lub założenie rurki tympanostomijnej, nawracające epizody 
świszczącego oddechu lub astma oskrzelowa, zespół metabo-
liczny, dysfunkcje ruchowe na poziomie jamy ustnej mogące 
towarzyszyć hipertrofii tkanki chłonnej gardła (problemy z 
żuciem, przełykaniem, artykulacją).

Krok 3. Czynniki predestynujące do przetrwałego SDB
Do takich czynników należą: otyłość i rosnące wartości BMI 
(liczone w percentylach), płeć męska, ciężkość OSAS (wartość 
wskaźnika obturacyjnego AHI wynosząca powyżej 5 na godzi-
nę), pochodzenie afroamerykańskie, wąska żuchwa. 

tab. ii.  Pediatryczny kwestionariusz snu (Pediatric sleep questionnaire; PSQ) [7].

czy twoje dziecko podczaS Snu… 

• chrapie więcej niż połowę czasu? 

• zawsze chrapie? 

• chrapie głośno? 

• ma „ciężki” albo głośny oddech? 

• ma problemy z oddychaniem lub walczy o powietrze? 

czy kiedyś… 

• zaobserwowałeś zatrzymanie oddechu u swojego dziecka podczas snu?

czy twoje dziecko… 

• ma tendencję do oddychania przez usta w ciągu dnia? 

• ma suche usta rano po przebudzeniu? 

• czasami moczy się w nocy? 

• budzi się rano niewypoczęte? 

• jest senne w ciągu dnia? 

• miało zwróconą przez nauczyciela, lub innego opiekuna, uwagę, że przysypia? 

• ciężko jest obudzić rano? 

• budzi się rano z bólami głowy? 

• przestało kiedykolwiek rosnąć w normalnym tempie? 

• ma nadwagę?  

twoje dziecko częSto… 

• wydaje się nie słuchać, kiedy zwracasz się do niego bezpośrednio

• ma problem z organizacją pracy

• łatwo rozprasza się na skutek oddziaływania bodźców zewnętrznych

• ciągle porusza rękami lub stopami, wierci się na krześle

• cały czas coś robi lub „działa jak automat” 

• przerywa lub przeszkadza innym (np. wtrąca się do rozmów, zabaw) 

Wynik jest dodatni, jeśli 8 lub więcej odpowiedzi jest twierdzących.



13OtOlaryngOl POl 2018; 72 (5): 9-16

artykuł przeglądowy / review article

krok 1:  dziecko z ryzykiem Sdb 
(przynajmniej 1 warunek)

1.1  objawy obturacji górnych dróg oddechowych (chrapanie, 
bezdech, niespokojny sen, ustny tor oddychania)

1.2  odchylenia w badaniu przedmiotowym (przerost tkanki 
chłonnej gardła i migdałków, anomalie środkowej części twarzy, 
niedorozwój żuchwy, zaburzenia nerwowo-mięśniowe, zespół 
Downa, zespół Pradera-Williego

1.3  odchylenia związane z SDB (boczne RTG szyi, fiberoskopowa 
nazofaryngoskopia, cefalometria, MRI lub TK górnych dróg 
oddechowych)

1.4 wcześniactwo w wywiadzie lub rodzinne występowanie SDB

krok 4: obiektywna diagnoza i ocena ciężkości Sdb
4.1  polisomnografia lub poligrafia u dziecka z ryzykiem SDB 

(patrz kroki 1 i 2)
4.2  definicje: 1) OSAS: objawy SDB wraz z obturacyjnym AHI ≥ 2 

lub obturacyjnym wskaźnikiem bezdechu ≥ 1; 2) OSAS: 
objawy SDB i AHI ≥ 1 (w tym incydenty ośrodkowe)

4.3  jeśli AHI > 5, samoistne ustąpienie SDB jest raczej 
nieprawdopodobne i dziecku grożą powikłania

4.4  w przypadku niedostępności polisomnografii lub poligrafii: 
ambulatoryjna polisomnografia lub poligrafia, nocna 
oksymetria, pediatryczny kwestionariusz snu 
(Sleep Clinical Record)

krok 5: wSkazania do leczenia Sdb
5.1
a) AHI > 5 niezależnie od występowania powikłań
b)  leczenie może być korzystne w przypadku: występowania powikłań ze strony układu sercowo-naczyniowego, ośrodkowego układu nerwowego 

(patrz krok 2), moczenia się, opóźnienia lub zaburzeń wzrastania, pogorszenia jakości życia, czynników ryzyka przetrwałych SDB (patrz krok 3)
c)  w przypadku ryzyka SDB, przy braku dostępności polisomnografii lub poligrafii leczenie należy rozważyć przy pozytywnych wynikach oksymetrii, 

kwestionariuszy lub gdy występują powikłania
5.2 Brak jasności co do leczenia pierwotnego chrapania (wskazana coroczna ocena)
5.3  Leczenie OSAS staje się priorytetem w przypadkach: znacznych nieprawidłowości twarzoczaszki, zaburzeń nerwowo-mięśniowych, 

achondroplazji, zespołu Chiariego, zespołu Downa, mukopolisacharydoz, zespołu Pradera-Williego   

krok 6: Stopniowe poStępowanie terapeutyczne
6.1 stopniowe postępowanie zwykle wdraża się i stosuje aż do całkowitego rozwiązania problemu SDB
6.2 redukcja masy ciała w przypadku nadwagi lub otyłości dziecka
6.3 donosowe glikokortykosteroidy i/lub montelukast p.o.
6.4 adenotonsylektomia
6.5 brak jasności co do wystarczającej skuteczności izolowanej adenoidektomii lub tonsylektomii
6.6 szybkie rozszerzanie szczęki lub aparaty ortodontyczne
6.7 CPAP lub NPPV (w razie nocnej hipowentylacji)
6.8 chirurgia czaszki i twarzy
6.9 tracheostomia

krok 7: rozpoznanie i poStępowanie z przetrwałymi Sdb
7.1
a)  obserwacja po interwencji (od 6. tyg. po leczeniu do 12 mies.): objawy, polisomnografia, jakość życia, powikłania sercowo-naczyniowe lub ze strony 

OUN, moczenie się, szybkość wzrastania
b)  w razie niedostępności polisomnografii: poligrafia, oksymetria/kapnografia
c)  polisomnografia ≥ 6 tyg. po adenotonsylektomii (przetrwałe objawy SDB lub przedoperacyjne ryzyko przetrwałego OSAS); po 12 tyg. leczenia 

montelukastem/glikokortykosteroidami donosowymi
d)  polisomnografia po 12 mies. szybkiego rozszerzania szczęki (wcześniej, jeśli objawy się utrzymują) i po 6 mies. stosowania aparatów doustnych
e)  polisomnografia w celu ustawienia CPAP, NPPV, a następnie corocznie; polisomnogafia jako badanie oceniające możliwość usunięcia rurki tracheotomijnej
f)  ocena zaburzeń górnych dróg oddechowych: nazofaryngoskopia, endoskopia podczas snu indukowanego farmakologicznie, MRI

krok 2:  rozpoznanie powikłań lub Schorzeń 
wSpółiStniejących z Sdb

2.1 zachorowalność
Powikłania układ sercowo-naczyniowy:
a) zwiększenie ciśnienia tętniczego
b) nadciśnienie płucne lub serce płucne
Ośrodkowy układ nerwowy
a) nadmierna senność w ciągu dnia
b) zaburzenia uwagi, nadpobudliwość
c) pogorszenie funkcji poznawczych, problemy z nauką
d) zaburzenia zachowania
Moczenie się, opóźnienie lub zaburzenia wzrastania
Pogorszenie jakości życia
2.2 Schorzenia współistniejące z Sdb (prawdopodobna wspólna 
patogeneza)
e)  nawracające zapalenie ucha środkowego lub założenie rurki 

tympanostomijnej
f) nawracające epizody świszczącego oddechu lub astma
g) zespół metaboliczny
h) dysfunkcje motoryczne jamy ustnej

krok 3:  rozpoznanie czynników ryzyka predySponujących 
do przetrwałych Sdb

3.1
a) otyłość i rosnące wartości BMI (w percentylach)
b) płeć męska
c) obturacyjne AHI > 5
d) pochodzenie afroamerykańskie
e) nieleczona hipertrofia migdałków, wąska żuchwa

ryc. 1.  Stopniowa diagnoza i postępowanie w przypadku obturacyjnych zaburzeń oddychania w czasie snu (sleep disordered breathing; SDB) u dzieci w wieku 2–18 lat; 
wytyczne Grupy Roboczej Europejskiego Towarzystwa Chorób Układu Oddechowego (European Respiratory Society Task Force) [1].
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przyczyn obturacji górnych dróg oddechowych opisane me-
tody leczenia często są stosowane łącznie. 

Znacząca redukcja masy ciała jest skutecznym sposobem le-
czenia OSAS u otyłych młodocianych, nie ma jednak przeko-
nujących dowodów na skuteczność takiego postępowania u 
dzieci (otyłych lub z nadwagą). Podawanie donosowych gli-
kokortykosteroidów lub montelukastu przez 6–12 tygodni 
zmniejsza nasilenie lekkiego i umiarkowanego OSAS. Odpo-
wiedź na takie leczenie jest gorsza u dzieci otyłych i powyżej 
6. roku życia. Nie ma danych dotyczących poprawy na skutek 
takiego postępowania w zakresie powikłań SDB.

U dzieci z OSAS, oraz tych przerostem tkanki chłonnej gar-
dła, wskazana jest adenotonsylektomia. Zabieg ten poprawia 
jakość życia, łagodzi objawy SDB i związanych z nimi powi-
kłań, a największą poprawę parametrów polisomnograficznych 
uzyskuje się przy AHI >5. Zwiększone ryzyko przetrwałego 
OSAS po adenotonsylektomii odnotowuje się u dzieci z cięż-
ką postacią choroby, otyłością, astmą oskrzelową, przerostem 
dolnych małżowin nosowych, skrzywieniem przegrody nosa, 
retrognatyzmem żuchwowym (retrogenia), 3. i 4. stopniem 
budowy anatomicznej jamy ustnej w skali Mallampatiego, kra-
niosynostozą, zespołem Downa, achondroplazją, porażeniem 
mózgowym, zespołem Pradera-Williego. Poważnymi kompli-
kacjami zabiegu są: miejscowe krwawienie i niedrożność gór-
nych dróg oddechowych. 

Pacjenci, którzy są w grupie szczególnie zagrożonej – z AHI 
>26, z trzema lub więcej epizodami desaturacji, otyłością lub 
niedowagą, w wieku <3 lat, z zaburzeniami nerwowo-mię-
śniowymi, twarzoczaszki, genetycznymi – powinni pozostać 
w szpitalu pod baczną obserwacją przynajmniej jedną noc po 
adenotonsylektomii. Nie ma przekonujących danych, które 
umożliwiałyby porównanie skuteczności adenotonsylektomii 
i wybiórczej adenotomii czy tonsylektomii.

U dzieci z OSAS i zwężeniem szczęki znajduje zastosowanie 
leczenie ortodontyczne powodujące szybkie rozszerzanie tej 
struktury. Indywidualnie dobierane aparaty są wskazane w przy-
padkach wad zgryzu i retrognacji (retrognatyzm szczękowy).

Wskazaniami do CPAP są: przetrwały OSAS po adenotonsy-
lektomii (AHI >5), OSAS związany z otyłością, nieprawidłowo-
ściami budowy twarzoczaszki i zaburzeniami nerwowo-mię-
śniowymi. W przypadku występowania nocnej hipowentylacji 
preferowana jest NPPV. Istnieją dane wskazujące na poprawę 
jakości życia i osiągnięć szkolnych u pacjentów wentylowanych 
dodatnim ciśnieniem. Wskazany jest elektroniczny monitoring 
przestrzegania zaleceń terapeutycznych, ponieważ stosowa-
nie się do nich może być problematyczne. Do niepożądanych 

90%. Zastosowanie znajduje również nocna pulsoksymetria, 
jakkolwiek jest ona obarczona wysokim wskaźnikiem wyni-
ków fałszywie ujemnych lub niejednoznacznych. Pediatryczny 
kwestionariusz snu (pediatric sleep questionnaire; PSQ) jest 
dobrym narzędziem prognozowania obturacyjnego AHI >5, 
powikłań neurologicznych i zaburzeń zachowania powiąza-
nych z obturacyjnym OSAS oraz monitorowania ich poprawy 
po adenotosylektomii (tab. II). Jego czułość i swoistość w dia-
gnozowaniu OSAS wynosi odpowiednio 78% i 72%.

Krok 5. Wskazania do leczenia
Wartość AHI >5 jest wskazaniem do leczenia niezależnie od 
występowania powikłań, jednak bardziej restrykcyjne warto-
ści również bywają uznawane za takie wskazanie (obturacyjny 
AHI ≥2 i/lub obturacyjny wskaźnik bezdechu >1. Po analizie 
piśmiennictwa (badania CHAT) autorzy przyznali, że skutecz-
ność adenotonsylektomii w zakresie poprawy parametrów po-
lisomnograficznych jest większa u pacjentów z wartością AHI 
>5. Przy wartościach 1–5 leczenie może być korzystne (mniejsza 
częstotliwość nocnego moczenia się, przyspieszenie wzrostu, 
przyrost masy ciała, również u otyłych) u pacjentów, u których 
stwierdza się: powikłania ze strony układu sercowo-naczynio-
wego, powikłania ze strony ośrodkowego układu nerwowego, 
moczenie się, opóźniony lub nieprawidłowy wzrost, pogorszo-
ną jakość życia, czynniki ryzyka przetrwałych SDB.

W przypadku podejrzenia obturacyjnych SDB, oraz braku moż-
liwości wykonania polisomnografii, należy rozważyć leczenie, 
jeśli alternatywne metody diagnostyczne wskazują na OSAS 
lub stwierdza się powikłania SDB.

Leczenie obturacyjnych SDB należy wdrożyć zwłaszcza u dzieci 
z predyspozycjami do obturacji górnych dróg oddechowych, 
czyli małych pacjentów z dużymi nieprawidłowościami twa-
rzoczaszki, zaburzeniami nerwowo-mięśniowymi, achondro-
plazją, zespołami Chiariego, Downa, Pradera-Williego, mu-
kopolisacharydozami. Preferowane postępowanie lecznicze 
w wymienionych stanach nie jest jednakowe. W odniesieniu 
do tych pacjentów podkreśla się szczególne zagrożenie nad-
ciśnieniem płucnym.

U niektórych dzieci z pierwotnym chrapaniem w dłuższym 
przedziale czasowym może rozwinąć się OSAS, dlatego mogą 
one wymagać corocznego monitorowania.

Krok 6. Postępowanie terapeutyczne
Autorzy opisują szereg możliwości stopniowego postępowa-
nia terapeutycznego, którego ostatecznym celem jest całko-
wite rozwiązanie problemu SDB. W zależności od nasilenia i 
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moczenie się, wzrastanie. W razie niedostępności polisom-
nografii należy rozważyć poligrafię, oksymetrię/kapnografię. 
W większości prac sugeruje się powtórzenie polisomnografii 
lub poligrafii po 6 tygodniach od adenotonsylektomii (w razie 
utrzymywania się objawów SDB lub w przypadkach przedope-
racyjnego ryzyka przetrwałego SDB), po 12 tygodniach lecze-
nia montelukastem/glikokortykosteroidami donosowymi, po 
12 miesiącach szybkiego rozszerzania szczęki (wcześniej w 
przypadku utrzymywania się objawów SDB), po 6 miesiącach 
stosowania aparatów ortodontycznych, a także w trakcie re-
gulacji CPAP, NPPV (następnie co rok), w celu oszacowania 
prawdopodobieństwa pomyślnego usunięcia rurki tracheosto-
mijnej. Przy przetrwałych SDB, w celu diagnostyki zaburzeń 
górnych dróg oddechowych (np. laryngomalacji, odrostu tkanki 
chłonnej gardła), stosuje się czasem również: nazofaryngosko-
pię, endoskopię w trakcie snu indukowanego farmakologicznie 
oraz rezonans magnetyczny.

podSumowanie

Obturacyjne zaburzenia oddychania w czasie snu dotyczą kil-
ku procent populacji dziecięcej. Zważywszy na taką epidemio-
logię, każdy lekarz zajmujący się dziećmi potencjalnie ma pod 
swoją opieką małych pacjentów dotkniętych tym problemem. 
SDB prowadzą do licznych powikłań, które trwale rzutują na 
rozwój fizyczny i psychiczny dzieci. Preferowane do niedaw-
na postępowanie wyczekujące może wiązać się z olbrzymimi 
szkodami dla młodego organizmu. Dodatkowo w polskich re-
aliach dostrzeżono małą świadomość lekarzy w omawianym 
zakresie [8]. Grupa Robocza Europejskiego Towarzystwa Cho-
rób Układu Oddechowego stworzyła dokument w postaci 7 
kroków (steps) doskonale przybliżający zagadnienie obtura-
cyjnych zaburzeń oddychania w czasie snu u dzieci i szczegó-
łowo ukierunkowujący postępowanie. Wynik jest dodatni, jeśli 
8 lub więcej odpowiedzi jest twierdzących.

skutków rekomendowanego postępowania leczniczego nale-
żą: zatkanie nosa, krwawienie z nosa, rumień twarzy (kontakt 
skóry z maską), zmiany w ukształtowaniu twarzy.

W przypadku obturacyjnych SDB u dzieci z deformacjami 
czaszkowo-twarzowymi możliwe jest leczenie chirurgiczne 
mające na celu poszerzenie górnych dróg oddechowych, po-
prawę parametrów polisomnograficznych, poprawę jakości ży-
cia, uniknięcie tracheostomii lub umożliwienie usunięcia rur-
ki tracheostomijnej. Powikłania chirurgicznych interwencji są 
rzadkie, jednak jeśli wystąpią, są bardzo ciężkie. Wymienia się 
wśród nich: wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego, zakażenia, 
perforację podniebienia, zgryz otwarty, uszkodzenia nerwów. 
Ze wszystkich chirurgicznych metod leczenia obturacyjnych 
SDB najskuteczniejsze jest wykonanie tracheostomii. Powin-
no być ono zarezerwowane dla ciężkich przypadków OSAS, 
kiedy inne metody leczenia niechirurgicznego i chirurgiczne-
go zawiodły lub są przeciwwskazane. Niestety tracheostomia 
wiąże się z pogorszeniem jakości życia i negatywnie wpływa 
na rozwój psychospołeczny. Wczesne powikłania sięgają 5% le-
czonych i obejmują: odmę opłucnową i śródpiersia, zakażenia, 
krwawienie. Wśród późnych powikłań – dotyczących aż 40% 
leczonych – wymienia się: ziarninowanie, przetoki tchawiczo-
-skórne, zwężenie światła krtani i/lub tchawicy i inne. Zatkanie 
rurki tracheotomijnej (np. przez śluzówkę) lub przypadkowe 
wysunięcie się jej mogą być stanami zagrożenia życia. Śmier-
telność związana z tracheostomią ocenia się na 3% lub mniej. 
Powszechne są zakażenia dróg oddechowych.

Krok 7. Dalsze postępowanie
Zwykle po upływie 6 tygodni od każdorazowego leczenia dziec-
ko jest objęte obserwacją do 12 miesięcy. W tym czasie ob-
serwuje się: objawy, wyniki polisomnografii (obiektywna oce-
na nasilenia SDB), jakość życia, powikłania ze strony układu 
sercowo-naczyniowego i ośrodkowego układu nerwowego, 
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