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STRESZCZENIE:   Wstęp: Chrapanie i zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) to problemy, które powodują duże obciążenie społeczno-
-ekonomiczne. Według statystyk, w ogólnej populacji świata chrapanie stwierdza się u 44% mężczyzn i 28% kobiet w wieku 
od 30 do 60 lat. Do leczenia tego schorzenia stosuje się kilka głównych metod, w tym uwulopalatofaryngoplastykę z wycię-
ciem migdałków lub bez. Przygotowanie do tej procedury obejmuje wideoendoskopię podczas snu. Obecnie podczas tego 
badania używa się głównie dwóch środków – propofolu i deksmedetomidyny, które wykazują swoją skuteczność. Niemniej 
jednak nadal nie ma zgody, który z nich jest bezpieczniejszy i lepszy.

  Materiał i metody: W badaniu wzięło udział 50 osób w wieku od 18 do 62 lat z historią chrapania i OBS, wcześniej niekwa-
lifikujących się lub niewrażliwych na terapię CPAP, przygotowujących się tym samym do leczenia operacyjnego wspo-
mnianych zaburzeń. Wszyscy pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup badanych: grupy 1. z propofolem jako 
środkiem uspokajającym i grupy 2. z zastosowaniem deksmedetomidyny. Każdy zabieg został podzielony na trzy okresy:  
(1) wstępne testy wykonywane przed wstrzyknięciem środków nasennych, (2) sedację i (3) odzyskanie przytomności.  
W każdym okresie zmierzono parametry, takie jak: wentylacja minutowa, częstość oddechów, wysycenie tlenem, stężenie we 
krwi środka nasennego, wskaźnik BIS. Analiza statystyczna została przeprowadzona na IBM SPSS Statistics v. 22.

  Wyniki: Skala OAA/S wykazała, że czas powrotu świadomości po sedacji był dłuższy dla deksmedetomidyny niż dla propo-
folu: odpowiednio 38 ± 10 min i 27 ± 3 min (wartość p = 0,305, co oznacza brak statystycznie istotnej różnicy między grupa-
mi). Na podstawie monitorowania krążenia i częstości oddechu stwierdzono, że akcja serca miała tendencję do zmniejszania 
się podczas sedacji deksmedetomidyną i zwiększania podczas infuzji propofolu. Ciśnienie krwi miało tendencję do spadku  
w obu grupach, bardziej w przypadku deksmedetomidyny. W okresie po sedacji w grupie propofolu ciśnienie tętnicze stabili-
zowało się szybciej niż w grupie deksmedetomidyny, ale nie stwierdzono istotności statystycznej. 

  Wnioski:  Zgodnie z wynikami badań, nie stwierdzono istotnej statystycznie różnicy między grupami stosującymi propofol 
lub deksmedetomidynę. Jednak w tym artykule opisano małą serię przypadków, dlatego do wyjaśnienia tego problemu  
potrzebne są obszerne badania kliniczne.

SŁOWA KLUCZOWE:   deksmetomidyn, propofol, wideoendoskopia snu, zespół obturacyjnego bezdechu sennego

ABSTRACT:   Introduction: Snoring and obstructive sleep apnea (OSA) are associate with a high socio-economic burden. According 
to statistics snoring is found in 44% of men and 28% of women aged 30 to 60 years. Treatment involves several main 
approaches including uvulopalatopharyngoplasty with or without tonsillectomy. Preparation for this procedure includes 
sleep videoendoscopy. Currently, we mainly use two effective agents, propofol and dexmedetomidine. That said, there is still 
no consensus on which one is safer and better.

  Material and methods: The study involved 50 people aged 18 to 62 with a history of snoring and OSA, previously ineligible or 
insensitive to CPAP therapy, thus preparing for surgical treatment of these disorders. All patients were randomized to two 
study groups: group 1 with propofol as a sedative and group 2 with dexmedetomidine. Each treatment was divided into three 
periods: (1) initial testing before the use of intravenous hypnotic agents, (2) sedation, and (3) regaining consciousness. In each 
period, we measured the following parameters: minute ventilation, respiratory rate, oxygen saturation, blood concentration 
of hypnotic agent, BIS index. Statistical analysis was performed on IBM SPSS Statistics v. 22.
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detomidynę [8], które wykazują swoją skuteczność. Niemniej jed-
nak, nadal nie ma zgody, który z nich jest bezpieczniejszy i lepszy.  
W związku z powyższym, celem naszego badania było określe-
nie, który lek nasenny zapewnia lepsze wyniki w przypadku DISE  
i stwarza mniejsze ryzyko dla pacjentów.

MATERIAŁY I METODY

Niniejsze prospektywne badanie z randomizacją zostało prze-
prowadzone na Oddziale Otorynolaryngologii Narodowe-
go Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca oraz w Ki-
jowskim Szpitalu Klinicznym nr 2 Państwowej Służby Kolejowej 
JCS „UkrZaliznytsia” w okresie od października 2019 do stycz-
nia 2020.  Ekspertyzy i zgody bioetycznej dokonała Komisja  
ds. Ekspertyz Bioetycznych i Etyki Badań Naukowych Narodowe-
go Uniwersytetu Medycznego im. O. Bohomolca (protokół nr 126  
z dnia 14 października 2019 r.). Wszyscy pacjenci wyrazili świadomą 
zgodę na udział w badaniu.

W badaniu wzięło udział 50 osób w wieku od 18 do 62 lat z histo-
rią chrapania i OBS, wcześniej niekwalifikujących się lub niewrażli-
wych na terapię CPAP, przygotowujących się tym samym do lecze-
nia operacyjnego wspomnianych zaburzeń. Kryteria wykluczające 
obejmowały: wiek poniżej 18 lat i powyżej 75 lat, ciążę, ciężką po-
stać OBS, choroby układu oddechowego, takie jak: POChP, gruźlica,  
astma oskrzelowa, rak dowolnej części dróg oddechowych, ciężkie 
stadia współistniejącej patologii (ryzyko ASA III i wyższe [9]), alergię 
na propofol i deksmedetomidynę, rażące deformacje trzewioczaszki.

Przed zabiegiem wszyscy pacjenci zostali poddani badaniu  
laryngologicznemu, badaniom podstawowym, w tym: morfologii 
krwi, biochemii krwi, EKG, RTG płuc.

RANDOMIZACJA I OŚLEPIENIE

Wszyscy pacjenci zostali losowo przydzieleni do dwóch grup 
badanych: grupy 1. z zastosowaniem propofolu jako środ-
ka uspokajającego i grupy 2. z użyciem deksmedetomidy-
ny. Tab. I. przedstawia charakterystykę pacjentów w każdej 
grupie. Nie wykazano statystycznie istotnych różnic. Środki  
nasenne były podawane przez anestezjologów niezaanga-
żowanych w protokół badania. Zapisy parametrów zostały  
wykonane przez niewidomego asystenta, niezaangażowanego  
w wybór i dostarczanie leku.

WYKAZ SKRÓTÓW

BIS – wskaźnik bispektralny 
CPAP – ciągłe dodatnie ciśnienie w drogach oddechowych 
DISE – endoskopia snu 
EEG – elektroencefalografia 
EKG – elektrokardiografia 
OAA/S – Skala Obserwatora 
OBS – zespół obturacyjnego bezdechu sennego 
POChP – przewlekła obturacyjna choroba płuc  
RTG – radiografia

WSTĘP

Chrapanie i zespół obturacyjnego bezdechu sennego (OBS) to proble-
my, które powodują duże obciążenie społeczno-ekonomiczne. Zgod-
nie ze statystyką, w ogólnej populacji światowej chrapanie stwierdza 
się u 44% mężczyzn i 28% kobiet w wieku od 30 do 60 lat [1]. OBS 
jest chyba najbardziej rozpowszechnionym zaburzeniem oddychania 
i współczesne dane z USA i Europy wskazują na to, że od 14% do 49% 
mężczyzn w średnim wieku ma znaczący klinicznie zespół bezdechu 
śródsennego [2]. Mechanizm tej choroby składa się z rozluźnienia mię-
śni gardła i podniebienia miękiego, co powoduje stwardnienie języka 
i niedrożność górnych dróg oddechowych. Oprócz tego, przepona 
nadal kurczy się, co wywołuje negatywne ciśnienie w drogach odde-
chowych. OBS prowadzi do: zaburzenia równowagi tlenu i dwutlenku 
we krwi, hipoksji, głównie w mózgu, co aktywuje przebudzenie [3].

Częste budzenia się podczas snu nocnego prowadzi do: sen-
ności w ciągu dnia, zmniejszenia uwagi i sprawności, zaostrze-
nia chorób przewlekłych, takich jak: cukrzyca, nadciśnienie 
tętnicze, choroba niedokrwienna serca. Dotychczas „złotym stan-
dardem” leczenia OBS było stosowanie ciągłego dodatniego ciśnienia  
w drogach oddechowych (CPAP). Metoda ta wiąże się jednak  
z dyskomfortem pacjenta i obniżeniem jakości życia, a co za tym 
idzie – niską podatnością, zwłaszcza u młodszych pacjentów  
z łagodnym i umiarkowanym nasileniem OBS [4]. Alternatyw-
ny sposób leczenia obejmuje interwencję chirurgiczną – uwulo-
palatofaryngoplastykę z wycięciem migdałków lub bez. Integral-
ną częścią procedury operacyjnej jest endoskopia snu (DISE), 
będąca potencjalnym narzędziem oceny stopnia dynamicznej  
niedrożności górnych dróg oddechowych [5]. Jednak brakuje  
literatury, która pomogłaby ocenić skutki różnych technik  
znieczulenia, ponieważ dotyczą one szczególnie pacjentów z OBS [6].  
Obecnie stosuje się dwa główne środki – propofol [7] i deksme-

  Rusults: The OAA/S scale showed that the recovery time after sedation was longer for dexmedetomidine than for propofol: 38 
± 10 min and 27 ± 3 min, respectively (p value = 0.305, which means no statistically significant difference between the groups). 
Based on monitoring of circulation and respiratory rate, heart rate tended to decrease with dexmedetomidine sedation and 
increase with propofol infusion. Blood pressure tended to drop in both groups, more so with dexmedetomidine. In the post-
sedation period, blood pressure stabilized faster in the propofol group than in the dexmedetomidine group, but it was not 
statistically significant. 

  Wnioski: According to the study results, there was no statistically significant difference between the propofol or 
dexmedetomidine groups. However, the paper presents a small series of cases, therefore extensive clinical research is needed 
to clarify the problem further.

KEYWORDS:   dexmedetomidine, propofol, sleep videoendoscopy, obstructive sleep apnea syndrome
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PROTOKÓŁ BADANIA

Wszyscy pacjenci pozostawali głodni co najmniej 8 godzin przed 
zabiegiem. Na sali operacyjnej poddawano ich: ciągłemu EKG, 
pulsoksymetrii, nieinwazyjnemu monitorowaniu ciśnienia krwi 
i monitorowaniu wskaźnika bispektralnego, gdzie 100 oznacza-
ło stan czuwania, a 0 – brak aktywności EEG. Celowym wskaź-
nikiem był indeks BIS w przedziałach 70–90, który wskazuje na 
głęboki sen. Subiektywnego pomiaru głębokości sedacji doko-
nał anestezjolog za pomocą Skali Obserwatora (ang. Alertness 
/Sedation Scale; OAA/S) [10] z poziomami docelowymi 2–4, gdzie 
2 oznacza sedację łagodną, a 4 – umiarkowaną. Grupa 1. otrzymy-
wała propofol w dawce początkowej 2 μg/kg, a grupa 2. deksmede-
tomidynę w dawce początkowej 1,1 μg/kg z następnym zwiększe-
niem do niezbędnego poziomu sedacji pod kontrolą wskaźnika BIS.

Każdy zabieg został podzielony na trzy okresy: (1) wstępne te-
sty wykonywane przed wstrzyknięciem środków nasennych, 
(2) sedację i (3) odzyskanie przytomności. W każdym okre-
sie zmierzono parametry, takie jak: wentylacja minutowa, czę-
stość oddechów, wysycenie tlenem, stężenie we krwi środ-
ka nasennego, wskaźnik BIS. W tym samym czasie  wykonano 
monitoring krążeniowo-oddechowy w celu kontroli stanu cho-
rego (rejestracja tętna, ciśnienia krwi), zgodnie z zaleceniami  
American Sleep Association [11]. Tętno <50 uderzeń na minutę, 
utrzymujące się przez 15 sekund  w trakcie zabiegu, leczono do-
żylnie atropiną w dawce 0,5 mg. Średnie ciśnienie tętnicze <30% 
wartości początkowej było  kontrolowane przez dożylną infuzję 
krystaloidów [12].

ANALIZA STATYSTYCZNA

Do analizy statystycznej wykorzystano oprogramowanie IBM 
SPSS w wersji 22 (umowa sublicencji nr 138 z dnia 08.04.2016 
r. między LLC „Prognostychni rishenia” a Narodowym Uniwer-
sytetem Medycznym imienia Bohomolca). 

Zmienne w obu grupach porównano za pomocą niezależnego 
t-testu dla zmiennych ciągłych (lub testu U Manna-Whitneya, 
jeśli dotyczy). Dla zmiennych kategorialnych zastosowano χ2 
(dokładny test Fishera). Wartość p ≤,05 uznano za istotną przy 
95% przedziale ufności.

REZULTATY 

W tym badaniu przebadano łącznie 50 pacjentów. Cztery oso-
by wykluczono, ponieważ nie spełniały kryteriów włączenia,  
a jedna odmówiła zgody. W sumie do badania włączono 46 
pacjentów. Po uzyskaniu pisemnej świadomej zgody, wszyst-
kich przydzielono losowo do dwóch grup: 1. – propofol, n = 23  
i 2. – deksmedetomidyna, n = 23, metodą generowaną maszy-
nowo, losowo z pomocą szczelnie zamkniętych kopert. 

W obecnym badaniu nie było dobrowolnych rezygnacji. Żaden 
pacjent nie miał powikłań śródoperacyjnych ani pooperacyjnych.  
Ryc. 1. przedstawia schemat blokowy raportowania prób.  
Tab. I. prezentuje charakterystykę epidemiologiczną każdej 
grupy.

Tab. I.  Cechy pacjenta.

PARAMETRY GRUPA 1., PROPOFOL GRUPA 2., DEKSMETOMIDYNA PР – ZNACZENIE

Wiek, rok 47 (+/- 9,2) 48 (+/- 10,7) >0,05

Płeć >0,05

męska 18 16 >0,05

kobieca 5 7 >0,05

Waga, kg 89,35 (+/-10,32) 92,1 (+/- 9,56) >0,05

Wzrost, cm 171,75 (+/- 7,9) 174,25 (+/- 8,25) >0,05

Wskaźnik masy ciała 30,15 (+/- 2,85) 30,35 (+/- 2,25) >0,05

Klasyfikacja Amerykańskiego 
Stowarzyszenia Anestezjologów

>0,05

I 9 7 >0,05

II 14 16 >0,05

Tab. II.  Jedyne standardy graficznej reprezentacji wyników badań.

Odbiór Jest oceniana według odpowiedniości wymaganiom (nr 50)) Nie spełniają kryteriów odbioru (nr 3)

Zgoda została odrzucona (nr 1)

Randomizacja Uznane za właściwe i randomizowane (nr 46)

Definicja Grupa 1, propofol (nr 23) Grupa 2, deksmetomidyna (nr 23)

Analiza Przeanalizowano (nr 23) Przeanalizowano (nr 23)
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Skala OAA/S wykazała, że czas powrotu świadomości po sedacji 
był dłuższy dla deksmedetomidyny niż dla propofolu: odpowied-
nio 38 ± 10 min i 27 ± 3 min (wartość p = 0,305, co oznacza brak 
statystycznie istotnej różnicy między  grupami). Na podstawie mo-
nitorowania krążenia i częstości oddechu, tętno miało tendencję 
do zmniejszania się podczas sedacji deksmedetomidyną i zwięk-
szania podczas  infuzji propofolu. Ciśnienie krwi miało tendencję 
do spadku w obu grupach, bardziej w przypadku deksmedetomi-
dyny. W okresie po sedacji w grupie 1. ciśnienie tętnicze stabili-
zowało się szybciej niż w grupie 2., ale nie stwierdzono istotności 
statystycznej. Szczegółowe wyniki dla obu grup wraz  z wyliczoną 
wartością p przedstawiono w Tab. II., III.

WNIOSKI

Zgodnie z wynikami badań, nie stwierdzono istotnej statystycznie 
różnicy między grupami stosującymi propofol lub deksmedeto-
midynę podczas operacji OBS. 

Oznacza to, że deksmedetomidyna nie jest lepsza w porówna-
niu z propofolem, a drugi z przywołanych leków może być wręcz 
lepszym wyborem, biorąc pod uwagę jego niższą cenę. Jednak  
w niniejszym artykule opisane zostały tylko nieliczne badania po-
dobnych sytuacji, dlatego, aby wyjaśnić ten problem, potrzebne są 
szeroko zakrojone badania kliniczne.

Tab. III.  Wpływ propofolu i deksmetomidyny na podstawowe wskaźniki sedacji.

PARAMETRY GRUPA 1., PROPOFOL GRUPA 2., DEKSMETOMIDYNA

Analiza 
pierwotna

Sedacja Przywrócenie 
świadomości

Analiza 
pierwotna

PР– znaczenie Sedacja P – znaczenie Przywrócenie 
świadomości

РP – znaczenie

wentylacja 
minutowa 
płuc,
l/min

8,1 ± 0,9 7,9 ± 1,2 8,6 ± 0,8 8,2 ± 1,3 0,53 7,4 ± 1,1 0,76 7,8 ± 1,2 0,58

częstość 
oddechów, 
min.

15,66 ± 3,4 17,26 ± 3,7 16,44 ± 3,53 14,0 ± 3,14 0,72 14,66 ± 2,0 0,54 14,7 ± 2,8 0,7

obwodowe 
nasycenie 
tlenem, %

96,8 ± 1,3 95,6 ± 1,1 97,8 ± 1,2 96,6 ± 1,4 0,9 95,4 ± 1,0 0,9 96,6 ± 1,5 0,57

Tab. IV.  Sedacja propofolem i deksmetomidyną podczas wentylacji hipoksycznej.

PARAMETRY GRUPA 1., PROPOFOL GRUPA 2., DEKSMETOMIDYNA

Analiza 
pierwotna

Sedacja Przywrócenie 
świadomości

Analiza 
pierwotna

РP – znaczenie Sedacja P – znaczenie Przywrócenie 
świadomości

РP – znaczenie

Indeks 
bispektralny

95 ± 2 76 ± 5 93 ± 4 96 ± 2 0,72 82 ± 7 0,49 92 ± 3 0,84

Koncentracja 
substancji 
nasennych we 
krwi, ng/ml

no 1,26 ± 0,37 0,44 ± 0,13 no - 0,66 ± 0,14 0,14 0,32 ± 0,07 0,43
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