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

Wstęp. ze względu na częste występowanie zaburzeń oddychania w czasie snu (srbD) w populacji ogólnej, 
w diagnostyce przesiewowej wykorzystuje się m.in. kwestionariusz berliński (bQ).
Cel pracy. ocena przydatności bQ w diagnostyce srbD.
Materiał i metody. badanie przeprowadzono wśród 159 pacjentów z podejrzeniem srbD zgłaszających się do kliniki chorób 
wewnętrznych uM w lublinie. 
Wyniki. zaburzenia oddychania w czasie snu stwierdzono u 81% pacjentów. czułość bQ wynosiła 88,9%, a swoistość 
– 11,5%. w grupie pacjentów z zespołem bezdechu sennego o ciężkim nasileniu czułość bQ wynosiła 96,2%, a swoistość  
– 17,5%.
Wnioski. kwestionariusz berliński to niedroga, powszechnie dostępna, łatwa do przeprowadzenia metoda skriningowa w dia-
gnostyce srbD. szczególną wartość diagnostyczną zyskuje on w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej.
Słowa kluczowe: zaburzenia oddychania w czasie snu, kwestionariusz berliński, podstawowa opieka zdrowotna.

Background. because of the high prevalence of the sleep-related breathing disorders (srbD) in general population 
the berlin Questionnaire (bQ) is used as a screening tool.
Objectives. the aim of the study was to evaluate the usefulness of the bQ in the screening for the srbD.
Material and methods. the study was conducted among 159 patients at risk for the srbD admitted to the Department of in-
ternal Medicine at the Medical university of lublin. 
Results. 81% of the patients were diagnosed with srbD. the sensitivity of the bQ was found to be 88.9% and specificity 
– 11.5%. in the patients with severe sleep apnea sensitivity of the bQ was 96.2% and  specificity – 17.5%.
Conclusions. the berlin Questionnaire is an inexpensive, available and easy-to-perform screening tool for the srbD. it has 
a particular diagnostic value in primary care.
Key words: sleep-related breathing disorders, berlin Questionnaire, primary care.

Streszczenie

Summary

Wstęp
zaburzenia oddychania w czasie snu (sleep-related bre-

athing disorders – srbD) wpływają negatywnie na funkcjo-
nowanie w okresie czuwania. Manifestują się upośledze-
niem koncentracji, nadmierną sennością w ciągu dnia oraz 
zasypianiem przy wykonywaniu monotonnych czynności, 
np. w czasie kierowania pojazdami. obecność srbD wiąże 
się ze zwiększonym ryzykiem chorób sercowo-naczynio-
wych i przedwczesnego zgonu. badania populacyjne po-
dają, że 2% kobiet i 4% mężczyzn między 30. a 60. ro-
kiem życia spełnia kryteria klinicznie istotnych srbD [1]. 
w Polsce Pływaczewski i wsp. na podstawie badania osób 
w wieku 41–72 lat stwierdzili występowanie zaburzeń od-
dychania w czasie snu u 16,7% mężczyzn i 5,4% kobiet 
[2]. Do grupy srbD zaliczane są schorzenia o zbliżonym 
obrazie klinicznym, ale różniące się patogenezą. obtura-
cyjny bezdech senny (obs) jest zaburzeniem polegającym 
na występowaniu epizodów niedrożności górnych dróg 
oddechowych. w odróżnieniu od bezdechów centralnych 
(cbs) wywołanych dysfunkcją ośrodka oddechowego, obs 
charakteryzują zachowane ruchy oddechowe. Miernikiem 

nasilenia srbD jest wskaźnik bezdechów i spłyceń (ap-
nea-hypopnea index – ahi) określający liczbę bezdechów 
i spłyceń oddychania na godzinę snu. Do określenia tych 
parametrów służy całonocna polisomnografia. ze względu 
na częste występowanie srbD w diagnostyce przesiewowej 
tych zaburzeń, obok wywiadu i badania fizykalnego, stosu-
je się ankiety i kwestionariusze oceny ryzyka [3]. Do najczę-
ściej używanych należy kwestionariusz berliński (bQ). jego 
wynik może stanowić wskazówkę, co do zasadności dalszej 
diagnostyki w kierunku srbD. 

Cel pracy 
celem pracy była ocena przydatności bQ w diagnostyce 

przesiewowej srbD.

Materiał i metody
badanie przeprowadzono wśród 159 pacjentów skiero-

wanych w latach 2012–2013 do kliniki chorób wewnętrz-
nych uM w lublinie z podejrzeniem srbD. wszyscy pa-
cjenci poddawani byli wstępnej ocenie za pomocą bQ. 
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kwestionariusz ten został zaprezentowany po raz pierwszy 
w 1996 r. w berlinie na konferencji z zakresu medycyny ro-
dzinnej z myślą o szybkim, powszechnym i łatwym do prze-
prowadzenia sposobie wstępnej diagnostyki zespołu bezde-
chu sennego w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej 
[4]. Pytania kwestionariuszowe zostały ujęte w trzech gru-
pach: pięć pytań dotyczy okresu snu (chrapanie – częstość 
i intensywność, przerwy w oddychaniu), cztery kolejne py-
tania służą określeniu stopnia nasilenia senności dziennej; 
osobną kategorię stanowi obecność chorób współistnieją-
cych: nadciśnienia tętniczego lub/i otyłość. ryzyko srbD 
ocenia się jako wysokie w razie wysokiej punktacji w co 
najmniej dwóch kategoriach pytań.

jako metodę referencyjną rozpoznawania srbD wyko-
rzystano całonocną uproszczoną polisomnografię (aparat 
sleepDoc Porti 6/8), wykorzystując przy tym kryteria dia-
gnostyczne podane przez amerykańską akademię Medy-
cyny snu [5]. analizy statystycznej dokonano przy użyciu 
programu statistica 10 Pl.

Wyniki
zaburzenia oddychania w czasie snu stwierdzono 

u 81% badanych pacjentów (n = 129, z tego obs dotyczył 
92 chorych, zaś cbs – 37 osób). grupę kontrolną stano-
wiło 19% osób, u których po wykonaniu polisomnografii 
nie stwierdzono obecności srbD (n = 30). charakterystykę 
obydwu badanych grup przedstawiono w tabeli 1. 

Tabela 1. Charakterystyka grupy pacjentów z SRBD i bez 
SRBD

Grupa badana 
(n = 129)

Grupa kon-
trolna (n = 30)

p

wiek (lata) 53,9 ± 11,8 48,3 ± 14,2 0,02

bMi (kg/m2) 33,2 ± 5,2 30,2 ± 4,6 0,004

Mężczyźni (%) 78,3 59,4 0,3

ahi (h-1) 32,6 ± 22,7 3,1 ± 7,1 < 0,001

średnia nocna 
saturacja (%)

90,2 ± 3,2 92,5 ± 1,6 < 0,001

czułość bQ w rozpoznawaniu srbD wynosiła 88,9%, 
a swoistość – 11,5% (tab. 2). w grupie pacjentów z zespo-
łem bezdechu sennego o ciężkim nasileniu czułość diagno-

styczna bQ była jeszcze wyższa i wynosiła 96,2%, a swo-
istość – 17,5% (tab. 3).

Tabela 2. Trafność diagnostyczna BQ w rozpoznawaniu 
SRBD

czułość 88,9%

swoistość 11,5%

Dodatni wskaźnik wiarygodności 1,01

negatywny wskaźnik wiarygodności 0,96

Tabela 3. Trafność diagnostyczna BQ w rozpoznawaniu 
SRBD o ciężkim nasileniu (AHI > 30/h)

czułość 96,2%

swoistość 17,5%

Dodatni wskaźnik wiarygodności 1,17

negatywny wskaźnik wiarygodności 0,22

Dyskusja i wnioski
Prezentowane wyniki wskazują, że bQ stanowi użytecz-

ne narzędzie w diagnostyce przesiewowej srbD. autorzy 
tego kwestionariusza odnotowali jego czułość na poziomie 
86% i swoistość wynoszącą 77% [4]. w artykule opubli-
kowanym w 2008 r. gus i wsp. dowiedli, że wysokie ry-
zyko srbD określone za pomocą bQ korelowało dodatnio 
z opornym nadciśnieniem tętniczym [6]. na podstawie 
badań wśród pacjentów z dolegliwościami dławicowymi 
stwierdzono, że bQ stanowi użyteczne narzędzie w celu 
określenia potrzeby dalszej diagnostyki w kierunku srbD. 
czułość testu wyniosła 70%, a swoistość – 48% [7].

kwestionariusz berliński to niedroga, powszechnie do-
stępna, łatwa do przeprowadzenia metoda skriningowa 
w diagnostyce srbD. ankietę pacjent może wypełnić sam 
(przejrzysta forma, prosty sposób sformułowania pytań) lub 
z pomocą personelu medycznego. Mimo niewielkiej swo-
istości, kwestionariusz posiada wysoką czułość, co zapo-
biega odstąpieniu od diagnostyki u pacjentów obciążonych 
dużym ryzykiem srbD. szczególną wartość zyskuje on 
w warunkach podstawowej opieki zdrowotnej, ułatwiając 
lekarzowi rodzinnemu decyzję dotyczącą zakwalifikowania 
pacjenta do dalszej diagnostyki.
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