
I Wydział Lekarski z Oddziałem Stomatologicznym 

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

 

  

Lek. Agata Rękas-Wójcik 

 

 

Ocena częstości występowania subklinicznych powikłań narządowych u pacjentów z zespołem 

bezdechu sennego 

 

 

Rozprawa doktorska - streszczenie 

 

Promotor 

Dr hab. n. med. Wojciech Myśliński 

 

 

STRESZCZENIE 

WSTĘP 

Zaburzenia oddychania w czasie snu (ZOCS) są niejednorodną grupą schorzeń, wśród których 

najczęściej występuje obturacyjny bezdech senny (OBS). Częstość występowania OBS ocenia się na 

około 4% mężczyzn i 2% kobiet w średnim wieku. OBS wiąże się ze zwiększonym ryzykiem sercowo-

naczyniowym oraz ze zwiększoną śmiertelnością z powodu chorób sercowo-naczyniowych. Nocna 

przerywana hipoksemia jest głównym mechanizmem odpowiedzialnym za występowanie powikłań w 

układu krążenia. Hipoksemia działa prozapalnie, a także – poprzez aktywacje układu współczulnego – 

wazokonstrykcyjnie. Wynikiem tych zmian jest dysfunkcja śródbłonka, która zapoczątkowuje rozwój 

zmian miażdżycowych. Ocena subklinicznych uszkodzeń narządowych, które są wykładnikami dużego 

ryzyka sercowo-naczyniowego ma istotne znaczenie w zapobieganiu klinicznie jawnym powikłaniom, 

które to często kończą się zgonem. 

CEL BADAŃ 

Z względu na dużą wartość prognostyczną subklinicznych uszkodzeń narządowych, celem pracy była 

próba odpowiedzi na pytanie czy u pacjentów z OBS występują subkliniczne uszkodzenia narządowe i 

czy zależą one od nasilenia zaburzeń oddychania w czasie snu.  

MATERIAŁ I METODYKA 

Badaniem objęto 67 pacjentów w wieku 49 ± 11,9 lat hospitalizowanych w Klinice Chorób 

Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, u których potwierdzono występowanie OBS na 

podstawie badania poligraficznego. Pacjentów podzielono w zależności od nasilenia zaburzeń 

oddychania w czasie snu na dwie grupy: B1 (n = 32; AHI = 5-30) oraz B2 (n = 35; AHI > 30). Grupę 



kontrolną stanowiło 31 osób, którzy również byli hospitalizowani w Klinice Chorób Wewnętrznych, a u 

których ryzyko występowania ZOCS oceniono jako niskie na podstawie BQ. U każdego pacjenta, oprócz 

badania podmiotowego i przedmiotowego, oznaczono następujące parametry: grubość kompleksu 

błony środkowej i wewnętrznej (ang. intima-media thickness; IMT), wskaźnik kostkowo-ramienny (ang. 

ankle-brachial index; ABI), wskaźnik masy lewej komory (ang. left ventricular mass index; LVMI), oraz 

na podstawie stężenia kreatyniny na podstawie wzoru MDRD obliczono szacowany wskaźnik filtracji 

kłębuszkowej (ang. estimated glomerular filtration rate; eGFR). Dodatkowo u wszystkich pacjentów 

oznaczono stężenie białka C-reaktywnego (ang.  

C-reactive protein; CRP). 

WYNIKI 

Badane grupy były homogenne pod względem płci i wieku, różniły się natomiast w zakresie wartości 

BMI, najniższą wartość BMI obserwowano w grupie kontrolnej, natomiast wyższe w obu grupach 

pacjentów z OBS (dla grupy K: 30,05 ± 6,15 kg/m2, dla grupy B1:  

33,47 ± 6,48 kg/m2, dla grupy B2: 33,08 ± 4,66 kg/m2). Na podstawie analizy wariancji (ANOVA), 

wykazano, że pacjenci z ciężkim nasileniem OBS (AHI > 30) charakteryzowali się istotnie wyższymi 

wartościami LVMI w porównaniu do grupy kontrolnej (odpowiednio 130,99 ± 44,6 g/m2 versus 106,61 

± 27,86 g/m2; p = 0,0332). W grupie pacjentów z ciężkim nasileniem zaburzeń (AHI > 30) obserwowano 

wyższe wartości wskaźnika eGFR w porównaniu do grupy kontrolnej (odpowiednio 104,7 ± 17,96 

ml/min/1,73m2,  

88,85 ± 17,68 ml/min/1,73m2, p = 0,0058), również wśród pacjentów z łagodnym i umiarkowanym 

nasileniem zaburzeń (AHI = 5-30) obserwowano wyższe wartości eGFR w porównaniu do grupy 

kontrolnej (odpowiednio 104,35 ± 21,06 ml/min/1,73m2,  

88,85 ± 17,68 ml/min/1,73m2, p = 0,0081). Obie grupy badane (B1 oraz B2) nie różniły się istotnie 

między sobą w zakresie eGFR. Nie wykazano by poszczególne grupy różniły się istotnie w zakresie 

pozostałych badanych parametrów. Najwięcej istotnych statystycznie korelacji miedzy parametrami 

poligraficznymi a badanymi wskaźnikami obserwowano w grupie B2, w której wskaźnik AHI korelował 

dodatnio z ABIL (r = 0,6529; p = 0,021). Dodatkowo w grupie B2 parametry: BMI, AHI, t90 oraz ODI 

korelowały istotnie ze stężeniem CRP, przy czym parametry poligraficzne wpływały na wartość CRP 

niezależnie od BMI. 

PODSUMOWANIE 

U pacjentów z ciężkim nasileniem OBS obserwuje się szczególnie wysokie wartości LVMI, które 

wskazują na występowanie przerostu lewej komory serca w tej grupie pacjentów. Wczesne zmiany 

miażdżycowe w dużych naczyniach obwodowych (szyjnych i kończyn dolnych), diagnozowane przy 

pomocy ABI i IMT, nie są bardziej nasilone od zmian miażdżycowych w grupie kontrolnej. Wysokie 

wartości eGFR wskazują na występowanie hiperfiltracji, której obecność nie zależy od stopnia nasilenia 

OBS. Dodatnia korelacja pomiędzy wskaźnikiem AHI a ABI może wskazywać na tendencję do wzrostu 

sztywności naczyń w grupie pacjentów z OBS. 

ABSTRACT 

INTRODUCTION 

Sleep-disordered breathing (SDB) comprises a heterogeneous group of conditions, the most frequent 

of which is obstructive sleep apnea (OSA). The incidence of OSA is estimated at the level of ca 4% of 

men and 2% of women in the middle-aged population. OSA is associated with the increased 

cardiovascular risk and with higher mortality due to cardiovascular diseases. Nocturnal hypoxemia is 

the major mechanism responsible for complications in the cardiovascular system. Hypoxemia 



contributes to inflammation, as well as to vasoconstriction through activation of the sympathetic 

nervous system. The result is endothelial dysfunction which initiates the development of 

atherosclerotic lesions. Assessment of subclinical organ lesions, which are the symptoms of a 

considerable cardiovascular risk, is significant for prevention of clinically manifested complications 

which frequently result in death. 

OBJECTIVE 

In view of the considerable prognosticating value of subclinical organ lesions, the objective of the study 

was to answer a question whether OSA patients demonstrate subclinical organ lesions and whether 

these lesions are dependent on the intensity of sleep-disordered breathing.  

MATERIAL AND METHODS 

The study covered 67 patients aged 49 ± 11.9 hospitalized in the Internal Medicine Clinic at the Medical 

University of Lublin, with OSA diagnosed on the basis of respiratory polygraphy. Depending on the 

intensity of sleep-disordered breathing, the patients were divided into two groups: B1 (n = 32; AHI = 

5-30) and B2 (n = 35; AHI > 30). The control group comprised 31 people who were also hospitalized in 

the Internal Medicine Clinic and whose SDB risk was estimated as low based on BQ. Each patient 

underwent physical examination and medical history taking, and had the following parameters 

measured: intima-media thickness (IMT), ankle-brachial index (ABI), left ventricular mass index (LVMI) 

and estimated glomerular filtration rate (eGFR) calculated on the basis of creatinine concentration in 

accordance with the MDRD equation. Moreover, all patients had their C-reactive protein (CRP) level 

measured. 

RESULTS 

The studied groups were homogeneous in terms of sex and age, but differed in terms of BMI: the 

lowest BMI was observed in the control group, whereas higher in both groups of OSA patients (in the 

control group: 30.05 ± 6.15 kg/m2, in B1 group: 33.47 ± 6.48 kg/m2, in B2 group: 33.08 ± 4.66 kg/m2). 

On the basis of variance analysis (ANOVA), it was demonstrated that patients with severe OSA (AHI > 

30) had significantly higher LVMI in comparison to the control group (respectively: 130.99 ± 44.6 g/m2 

versus 106.61 ± 27.86 g/m2; p = 0.0332). In the group of patients with the severe disorder (AHI > 30), 

eGFR was higher in comparison to the control group (respectively: 104.7 ± 17.96 ml/min/1.73m2, 88.85 

± 17.68 ml/min/1.73m2, p = 0.0058). Among patients with the mild and moderate disorder (AHI = 5-

30), eGFR was higher in comparison to the control group, as well (respectively: 104.35 ± 21.06 

ml/min/1.73m2, 88.85 ± 17.68 ml/min/1.73m2, p = 0.0081). Both studied groups (B1 and B2) did not 

differ significantly in terms of eGFR. With respect to other parameters examined, the groups did not 

differ significantly, either. Most of the statistically significant correlations between polygraphy 

parameters and the indicators tested were observed in group B2 in which AHI correlated positively 

with ABIL (r = 0.6529; p = 0.021). Furthermore, the parameters: BMI, AHI, t90 and ODI correlated 

significantly with CRP level in B2 group, and polygraphy parameters affected CRP level irrespective of 

BMI. 

CONCLUSIONS 

Patients with severe OSA demonstrate particularly high LVMI, which indicates hypertrophy of the left 

ventricle in this group. Early atherosclerotic lesions in large peripheral vessels (of the neck and lower 

limbs), diagnosed with ABI and IMT, are not more intense than atherosclerotic lesions in the control 

group. High eGFR levels indicate hyperfiltration, the occurrence of which does not correlate with OSA 

intensity level. Positive correlation between AHI and ABI may indicate a tendency for increased blood 

vessel stiffness in the group of OSA patients. 


