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Skala Senności Epworth jako test przesiewowy 
w diagnostyce zaburzeń oddychania w czasie snu

Epworth Sleepiness Scale as a screening test for diagnosis of sleep-related 
breathing disorders

Paweł KicińsKi1, A–G, elżbieta bartoszeK2, A, D–F, andrzej dybała2, A–F, Maciej zaKrzewsKi2, D–F, 
sylwia PrzybylsKa-Kuć2, D–F, wojciech MyślińsKi2, D–F, jarosław niedziałeK1, D–F, 
jerzy Mosiewicz2, D–G, andrzej jaroszyńsKi1, D–G

 
1 zakład Medycyny rodzinnej uniwersytetu Medycznego w lublinie
2 Klinika chorób wewnętrznych uniwersytetu Medycznego w lublinie

A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. diagnostyka przesiewowa w kierunku zaburzeń oddychania w czasie snu (zowcs) winna obejmować 
ukierunkowany wywiad, badanie fizykalne, pomiary antropometryczne i użycie standaryzowanych skal klinicznych. jednym 
z proponowanych testów przesiewowych w diagnostyce zowcs jest skala senności epworth (sse). 
Cel pracy. ocena przydatności sse w diagnostyce przesiewowej zowcs u dorosłych.
Materiał i metody. badanie przeprowadzono wśród 116 pacjentów, którzy zgłosili się do szpitala z podejrzeniem zowcs. 
u wszystkich chorych oceniono objawy senności dziennej przy użyciu sse. rozpoznanie zowcs oparto na badaniu poli-
somnograficznym.
Wyniki. sse odznaczała się dość niską czułością tego testu (52%) przy większej swoistości (65%). na uwagę zasługuje bardzo 
niska wartość predykcyjna wyniku ujemnego wynosząca 26%. 
Wnioski. ze względu na niską czułość i wartość predykcyjną wyniku ujemnego sse nie powinna być stosowana jako samo-
dzielny test przesiewowy. 
Słowa kluczowe: senność, bezdech senny, diagnostyka.

Background. screening diagnostics towards sleep-related breathing disorders (srbd) should include detailed in-
terview, physical examination, anthropometric measurements and standardized clinical scales. the epworth sleepiness scale 
(ess) is one of proposed screening test for srbd. 
Objectives. to evaluate usefulness of ess for screening of srbd in adults. 
Material and methods. the study was conducted amongst 116 patients admitted to the hospital with the srbd suspicion. 
symptoms of excessive day-time sleepiness were assessed using ess. diagnosis of srbd was based on polysomnographic study.
Results. on the one hand sensitivity of ess was low (52%) and on the other hand its specificity was 65%. it is worthwhile notic-
ing very low negative predictive value which was only 26%
Conclusions. on account of low sensitivity and negative predictive value ess result should not be applied as the independent 
screening test for srbd.
Key words: sleepiness, sleep apnoea, diagnostics.

Streszczenie

Summary

Wstęp
najczęstszą postacią zaburzeń oddychania w czasie snu 

(zowcs) jest obturacyjny bezdech senny (obs) związany 
z powtarzającymi się epizodami niedrożności górnych dróg 
oddechowych. z kolei centralny bezdech senny (cbs) cha-
rakteryzuje się przejściowym zniesieniem napędu dla mię-
śni oddechowych [1]. Podstawą rozpoznania i klasyfika-
cji pod względem ciężkości obs i cbs jest wskaźnik ahi 
(ang. apnea-hypopnea index) wyrażający liczbę bezdechów 
i spłyceń oddychania na godzinę snu [1]. 

typowe objawy podmiotowe zowcs to: chrapanie, 
bezdechy obserwowane przez inne osoby, wzmożona sen-
ność dzienna i przewlekłe zmęczenie [1, 2]. zowcs wią-
żą się z pogorszeniem jakości życia oraz ryzykiem schorzeń 
sercowo-naczyniowych [3]. dlatego wczesne rozpoznanie 
zowcs nabiera dużego znaczenia klinicznego. nacisk po-
winien zostać położony na diagnostykę zowcs w podsta-
wowej opiece zdrowotnej. wstępna ocena pacjenta winna 
obejmować: wywiad, badanie fizykalne i użycie standary-
zowanych skal klinicznych. jednym z proponowanych te-

stów przesiewowych w diagnostyce zowcs jest skala sen-
ności epworth (sse) [4].

Cel pracy
celem pracy była ocena przydatności sse w diagnosty-

ce przesiewowej zowcs u dorosłych.

Materiał i metody
badanie przeprowadzono wśród 116 pacjentów, którzy 

zgłosili się do szpitala z podejrzeniem zowcs. u wszyst-
kich chorych oceniono objawy senności dziennej przy uży-
ciu sse, wypełnianego wspólnie z lekarzem. za wartości 
nieprawidłowe sse przyjęto punktację > 10. na podstawie 
wyników polisomnografii (sleepdoc Porti 6/8) pacjentów 
przydzielono do grupy badanej (z potwierdzonym obs lub 
cbs, n = 91/78%) lub kontrolnej (n = 25,22%). Kryteria roz-
poznania obs/cbs przyjęto zgodnie z zaleceniami ameri-
can academy of sleep Medicine [5]. analizę statystyczną 
przeprowadzono przy użyciu statistica 10 Pl. Poziom 
istotności statystycznej przyjęto dla p < 0,05.
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Wyniki
dominującym typem zowcs w grupie badanej był 

obs (n = 79/86%); chorzy z cbs stanowili 14% (n = 12). 
analiza trafności diagnostycznej sse wykazała dość ni-

ską czułość tego testu (52%) przy większej swoistości (65%). 
na uwagę zasługuje bardzo niska wartość predykcyjna wy-
niku ujemnego (ang. negative predictive value – nPV) wy-
nosząca zaledwie 26%. wartość predykcyjna dla wyniku 
dodatniego wyniosła 85%. wartości dodatniego i ujemnego 
współczynnika wiarygodności (ang. positive/negative likeli-
hood ratio – Plr/nlr) wyniosły odpowiednio: 1,49 i 0,74.

Tabela 2. Wiarygodność diagnostyczna SSE w rozpoznawa-
niu zaburzeń oddychania w czasie snu

czułość 52%

swoistość 65%

PPV 85%

nPV 26%

Plr 1,49

nlr 0,74

omówienie skrótów w tekście.

Tabela 3. Zależność między nasileniem senności w SSE 
a wynikami polisomnografii

Parametr r p

wiek (lata) -0,03 0,73

Masa ciała (kg) 0,13 0,17

ahi (h-1) 0,36 0,0001

średnia saturacja w nocy (%) -0,23 0,01

Minimalna saturacja w nocy (%) -0,23 0,004

t90 (%) 0,25 0,007

Dyskusja
w przeprowadzonym badaniu wykazano niską czu-

łość (52%) i swoistość (65%) sse. zbliżone wyniki uzyska-
li hesselbacher i wsp. [6] w badaniu w populacji amery-
kańskiej. zanotowali oni czułość sse wynoszącą 54% przy 
swoistości 57%. ciekawej obserwacji dokonali z kolei hob-
son i wsp., którzy stwierdzili, że czułość sse wzrasta w gru-
pie osób kierujących pojazdami [7]. wykazano także, że 
wyniki ankiet przeprowadzanych w asyście lekarza charak-
teryzują się wyższą korelacją z ahi niż wyniki z kwestio-
nariuszy wypełnionych samodzielnie przez pacjentów [8]. 

istotną wadą sse, przekładającą się na niską czułość 
(52%), jest brak analizy objawów nocnych zowcs oraz su-
biektywność oceny dolegliwości. należy także zaznaczyć, 
że wzmożona senność dzienna może być spowodowana 
szeregiem innych schorzeń czy nawet trybem życia (np. 
praca zmianowa). znajduje to odzwierciedlenie w stwier-
dzonej w niniejszym badaniu niskiej swoistości (65%). zgo-
dzić się należy z opinią hasselbacher i wsp. [6], iż czułość 
sse jest na tyle niska, że nie można jej używać jako bada-
nia przesiewowego przy braku innych danych klinicznych. 

Wnioski
sse stanowić może uzupełnienie dla ukierunkowanego 

wywiadu i oceny antropometrycznej u chorych z podejrze-
niem zowcs. jednak ze względu na niską czułość i war-
tość predykcyjną wyniku ujemnego sse nie powinna być 
stosowana jako samodzielny test przesiewowy. 
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Tabela 1. Charakterystyka pacjentów

Grupa badana (n = 91) Grupa kontrolna (n = 25) p

wiek (lata) 54,6 ± 10,9 46,5 ± 14,7 0,004

odsetek mężczyzn (n/%) 70/77% 14/56% 0,04

Masa ciała (kg) 98,9 ± 18,5 90,2 ± 20,7 0,04

ahi (h-1) 30,6 ± 23,5 1,7 ± 1,7 < 0,000001

średnia saturacja w nocy (%) 89,9 ± 3,6 92,6 ± 4,4 < 0,001

Minimalna saturacja w nocy (%) 72,9 ± 12,8 85,3 ± 5,3 < 0,0001

t90 (%) 21,4 ± 25,9 2,2 ± 4,11 < 0,000001

sse (punkty) 10,6 ± 6,2 7,9 ± 5,5 0,058

t90 – odsetek czasu trwania badania z saturacją < 90%; pozostałe objaśnienia w tekście.
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