
Streszczenie 
 

Obturacyjny bezdech senny jest chorobą, w której dochodzi do obniżenia drożności 

dróg oddechowych w czasie snu przy jednocześnie zachowanej pracy mięśni oddechowych. 

Skutkuje to spadkiem saturacji, okresowymi hipoksjami i epizodami wybudzenia ze snu. To 

zaburzenie stanowi czynnik ryzyka innych chorób, przede wszystkim chorób sercowo-

naczyniowych, wpływa na rozwój miażdżycy, powikłań neuropatycznych  

i mikronaczyniowych cukrzycy. Ponadto powoduje to gorsze funkcjonowanie pacjenta  

w grupach społecznych oraz w pracy zawodowej. Ważne jest, aby już na etapie pierwszego 

kontaktu pacjenta z przedstawicielem systemu ochrony zdrowia, jakim dla większości 

chorych jest lekarz POZ, zwracać uwagę na objawy i czynniki ryzyka OBS oraz kierować 

pacjenta do dalszej specjalistycznej diagnostyki i leczenia, zanim nastąpi rozwój 

niekorzystnych konsekwencji OBS. 

Głównym celem pracy jest ustalenie prostych kryteriów prognostycznych ciężkiego 

obturacyjnego bezdechu sennego i głębokich desaturacji, które będą mogły być 

wykorzystywane w praktyce lekarza rodzinnego. 

Przeprowadzone zostało badanie retrospektywne na podstawie danych z historii chorób 

294 pacjentów hospitalizowanych w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie  

w latach 2016-2017. Dane z dokumentacji poddano analizie statystycznej określając związek 

badanych cech z występowaniem AHI ≥30, ODI ≥50 oraz spadków saturacji <90% w czasie 

snu. Zbadano zależności dla następujących cech: występowanie chorób współistniejących: 

otyłość, nadciśnienie tętnicze, cukrzyca, astma oskrzelowa, POChP, depresja, skrzywienie 

przegrody nosa; ilość leukocytów, neutrofili, limfocytów, monocytów, płytek krwi, 

erytrocytów, hematokryt, stężenie hemoglobiny, stężenie sodu, potasu, CRP, wynik w skali 

ESS, status palenia tytoniu.  

Najważniejszym okazała się ocena pacjenta w skali ESS. Wśród pacjentów  

z czynnikami ryzyka, tj. osób starszych, otyłych, wśród palaczy, a także wśród pacjentów  

z występującym nadciśnienie tętniczym oraz cukrzycą, powszechnym powinno być ocenianie 

za pomocą skali ESS w ramach porady lekarza POZ. Wynik ESS >10 pkt. może wskazywać 

na konieczność skierowania pacjenta do dalszej specjalistyczne diagnostyki. 



Summary 
 

Obstructive sleep apnea is a disease in which the airway is obstructed during sleep with 

preserved respiratory muscle activity. It results in decreased saturation, periodic hypoxia, and 

arousals from sleep. This disorder is a risk factor for other diseases, mainly cardiovascular 

diseases, influences the development of atherosclerosis, neuropathic and microvascular 

complications of diabetes. Futhermore this is a cause of patient’s worse functioning in social 

groups and at work. It is important that the symptoms and risk factors of OBS could be 

highlighted during the first contact with medical care, which for most patients is a general 

physician, so the patient could be referred for further specialistic diagnostics and treatment 

before the adverse consequences of OBS develop. 

The main aim of this research is to establish simple prognostic criteria for severe 

obstructive Steep apnea and deep desaturation chich can be used in the practice of a general 

physician. 

A retrospectivestudy was conducted Rusing medical history data of 294 patients 

hospitalized between 2016 and 2017 in Witold Chodźko Institute of RuralHealth in Lublin. 

The data from the medical records were statistically analyzed in search of anassociation 

between the studiem characteristics and the occurrence of AHI≥30, ODI≥50 and appierence 

of desaturation<90% during sleeptime. The relationships for the following characteristics 

were investigated: presence of comorbidities: obesity, hypertension, diabetes, asthma, COPD, 

depression, nasal septal curvature; number of leukocytes, neutrophils, lymphocytes, 

monocytes, platelets, erythrocytes, hematocrit, level of hemoglobin, level of sodium and 

potassium, CRP, ESS score, smoking status. 

The most important was the patient's score on the ESS scale. Among patients with risk 

factors, i. e. the elderly, the obese, smokers, as well as patients with prevalent hypertension 

and diabetes, it should be common to be assessed with the ESS as part of their primary care 

advice. An ESS score >10 points may indicate that the patient should be referred for further 

specialistic diagnostics. 
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