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Prehľadová práca

Poruchy spánku a bdenia a ich hodnotenie

Pavol Adamík, Igor Ondrejka, 1Ingrid Tonhajzerová, 2Róbert Vyšehradský

Sleep disorders and their evaluation

Súhrn

Poruchy spánku a bdenia sú závažným medicínskym i spoločenským problémom. Práca pojednáva o sú-
časných klasifikáciách porúch spánku a bdenia a možnostiach hodnotenia spánku a jeho porúch. Okrem
anamnestických a dotazníkových metodík je pozornosť venovaná aj objektívnym metodikám vyšetrovania
spánku, z ktorých medzi najkomplexnejšie patrí celonočné polysomnografické vyšetrenie.
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Summary

Sleep disorders are serious health and also social problem. This paper refers about classification of sleep
disorders and possibilities of evaluation of sleep disorders. Attention is focused on anamnesis and sleep scales,
and also on objective methods to evaluate sleep disturbances including the most complete investigation of
sleeppolysomnography.
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Úvod

Poruchy spánku a bdenia sú veľmi častým a v mnohých prí-
padoch i nerozpoznaným problémom v našej populácií. Via-
ceré rozsiahle epidemiologické štúdie (Gallup Organization,
1995; Ohayon et al., 1997) zistili, že približne jedna tretina
populácie v našej civilizácií trpí alebo v minulosti trpela po-
ruchou spánku. Z týchto štúdií ďalej vyplýva, že ženy tr-
pia insomniou častejšie ako muži, a že prevalencia insomnie
stúpa lineárne s narastajúcim vekom. Väčšina štúdií uvá-
dza výskyt chronickej insomnie od 10 do 35% (Hajak et al.,
2003; Brixler et al., 1979). Coleman et al. (1982) a Buysse
et al. (1994) došli v dvoch veľkých epidemiologických štú-
diách k záveru, že asi u 35–40% pacientov s insomniou je
zároveň diagnostikovaná psychická porucha, u približne 10–
20% pacientov je insomnia spôsobená poruchami dýchania
v spánku, u ďalších 10–15% syndrómom nepokojných nôh
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a periodickými pohybmi končatín a len 10–20% pacientov
trpí primárnou insomniou.
Epidemiologické štúdie z posledných rokov ukázali, že ri-

zikovým faktorom je nielen akútne a chronicky skracovaný
spánok, ale aj konštitučne predĺžený a nadbytočný spánok.
Kripke a spol. (2002) v dotazníkovej štúdií 1,1 milióna žien
a mužov vo vekovom rozmedzí 30 až 102 rokov zistili naj-
nižšie riziko mortality medzi respondentmi s dĺžkou nočného
spánku 7 hodín. Úmrtnosť sa signifikantne zvyšovala so skrá-
tením spánku pod 6 hodín a s predĺžením nočného spánku
nad 8 hodín. Riziko úmrtnosti na cerebrovaskulárne príhody
bolo najvyššie u responderov s dĺžkou nočného spánku nad
9 hodín. Podobne aj Patel a spol. (2004) zistili, že najnižšie
riziko mortality u žien možno očakávať pri trvaní ich noč-
ného spánku medzi 6–7 hodinami. Riziko sa signifikantne
zvyšovalo pri dĺžke spánku menej ako 5 a viac ako 9 hodín.
Najvyššie riziká pri dĺžke nočného spánku nad 9 hodín sa tý-
kajú kardiovaskulárnych ochorení a malígnych novotvarov.
Neprimerane dlho trvajúci spánok, fragmentácia spánku

sprevádzaná častým striedaním spánkových štádií, bdelosti
a zníženou efektivitou spánku je rizikovým faktorom vzniku
metabolického syndrómu, obezity, diabetes mellitus (typ 2)
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Tabuľka 1. Klasifikácia porúch spánku podľa ICD-10.

Neorganické poruchy spánku (F51) Poruchy spánku (G47)

Neorganická nespavosť (F51.0) Poruchy zaspávania a udržania spánku (insomnie) (G47.0)

Neorganická hypersomnia (F51.1) Poruchy z nadmernej ospanlivosti (hypersomnie) (G47.1)

Neorganické poruchy spánkového rytmu (F51.3) Poruchy spánkového cyklu (G47.2)

Námesačníctvo (somnambulizmus) (F51.4)

Nočná hrôza (pavor nocturnus) (F51.5)

Nočné mory (F51.5)

Zastavenie dýchania v spánku (spánkové apnoe) (G47.3)

Narkolepsia, kataplexia (G47.4)

Iné neorganické poruchy spánku (F51.8) Iné poruchy spánku (G47.8)

Nešpecifikované neorganické poruchy spánku (F51.9) Nešpecifikované poruchy spánku (G47.9)

a dysbalancie neuroendokrinného a imunitného systému.
Častým dôsledkom je aj vznik depresie (Nevšímalová, 2007).
Spánková medicína nadobúda stále väčší význam a kom-

plexnejší prístup k pochopeniu porúch spánku a bdenia
a skúma aj ich súvislosti so somatickými a duševnými ocho-
reniami. V roku 2005 bola publikovaná druhá edícia Me-
dzinárodnej klasifikácie porúch spánku a bdenia, ktorá za-
hŕňa viac ako 80 diagnóz. Klasifikácia rešpektuje koncepciu,
ktorá pripúšťa rovnaký patogenetický mechanizmus niekto-
rých somatických a duševných ochorení a porúch spánku
s nimi spojenými. Spánkové poruchy môžu byť pridruženým
symptómom somatickej či psychickej poruchy, môžu sa však
podieľať aj na jej patogenéze, čo by malo vplyv aj na liečbu
danej poruchy.

Klasifikácia porúch spánku a bdenia

Poruchy spánku a bdenia možno v súčasnosti klasifikovať
podľa troch rôznych klasifikačných systémov. Prvým je kla-
sifikačný systém Svetovej zdravotníckej organizácie 10. reví-
zia Medzinárodnej štatistickej klasifikácie chorôb a príbuzných
zdravotných problémov (The International Statistical Classifi-
cation of Diseases and Related Health Problems, 10th Revision,
ICD-10, 1993). Druhým je Diagnostický a štatistický manuál
duševných porúch, 4. vydanie s dodatočnou textovou revíziou
Americkej psychiatrickej spoločnosti (Diagnostic and Statisti-
cal Manual of Mental Disorders, Fourth Edition, Text Revision,
DSM-IV-TR, 2000). Tretím je už spomínaná Medzinárodná

klasifikácia porúch spánku, 2. edícia Americkej psychiatrickej
spoločnosti (International Classification of Sleep Disorders, Se-
cond Edition, ICSD-2, 2005b).
Klasifikácia ICD-10 sa prikláňa k etiopatogenetickému de-

leniu porúch spánku na „organické“ a „neorganické“. O ne-
organických poruchách spánku rozdelených na dyssomnie,
parasomnie, iné a nešpecifikované poruchy spánku pojed-
náva diagnostická kategória Neorganické poruchy spánku
(kód F51), o poruchách spánku zapríčinených organickými
faktormi kategória Poruchy spánku (kód G47) (tab. 1).
Aktualizovaná, druhá edícia klasifikácie ICSD-2 z roku

2005 upúšťa od delenia porúch spánku na dyssomnie a pa-
rasomnie a prikláňa sa k popisnému rozdeleniu spánkových
porúch (tab. 2).
Medzinárodná klasifikácia porúch spánku a bdenia ICSD-2

rešpektuje koncepciu, ktorá pripúšťa rovnaký patogenetický
mechanizmus niektorých somatických a duševných ochorení
a porúch spánku s nimi spojenými. Pojednáva o nich doda-
tok A a B (tab. 3). V tabuľke sú uvedené najčastejšie soma-
tické ochorenia, vrátane neurologických a psychické poruchy
spojené s rozličnými poruchami spánku.

Možnosti vyšetrovania porúch spánku a bdenia

Vyšetrovanie porúch spánku a bdenia v klinickej praxi sa
skladá z anamnézy, ktorá by mala zahŕňať i heteroanam-
nestické údaje od blízkej osoby, ktorá spáva v jednej izbe
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Tabuľka 2. Klasifikácia porúch spánku podľa ICSD-2.

1. Insomnie
akútna insomnia; psychofyziologická insomnia; paradoxná insomnia; idiopatická insomnia; insomnia zapríči-
nená duševnou poruchou; insomnia zapríčinená nedostatočnou spánkovou hygienou; behaviorálne insomnie
v detstve; insomnia zapríčinená somatickým stavom; insomnia zapríčinená užívaním liekov/látok; nešpecifi-
kovaná neorganická insomnia; nešpecifikovaná fyziologická (organická) insomnia

2. Poruchy dýchania súvisiace so spánkom
syndrómy spánkového apnoe centrálneho, obštrukčného, zmiešaného a komplexného typu; hypoventi-
lačné/hypoxemické syndrómy súvisiace so spánkom; hypoventilačné/hypoxemické syndrómy viazané na spá-
nok pri inom ochorení; ostatné poruchy dýchania viazané na spánok

3. Hypersomnie centrálneho pôvodu
narkolepsia s/bez kataplexie; rekurentná hypersomnia; idiopatická hypersomnia s/bez dlhého nočného cyklu;
behaviorálna hypersomnia pri syndróme insuficientého spánku; sekundárne hypersomnie

4. Poruchy cirkadiánneho rytmu
oneskorená fáza spánku; predsunutá fáza spánku; nepravidelný rytmus spánku a bdenia; voľne bežiaci rytmus;
porucha spánku pri posune časových pásiem (jet lag); poruchy spánku a bdenia pri zmennej prevádzke;
poruchy cirkadiánneho rytmu inej etiológie

5. Parasomnie
a) parasomnie z NREM spánku – námesačníctvo; nočná hrôza; spánková opilosť
b) parasomnie obvykle spojené s REM spánkom – porucha správania v REM spánku; rekurentná izolovaná
spánková obrna; nočné mory
c) ďalšie parasomnie – disociatívne poruchy súvisiace so spánkom; nočná enuréza; katatrenia (groaning);
syndróm explózie v hlave; spánkové halucinácie; porucha príjmu potravy viazaná na spánok; nešpecifikovaná
parasomnia; parasomnia vyvolaná liekmi a návykovými látkami; parasomnia vyvolaná inou chorobou

6. Abnormálne pohyby súvisiace so spánkom
syndróm nepokojných nôh; porucha spánku s periodickými pohybmi končatín; kŕče v dolných končatinách
súvisiace so spánkom; bruxizmus súvisiaci so spánkom; rytmické pohyby súvisiace so spánkom; nešpeci-
fikovaná porucha s abnormálnymi pohybmi; porucha s abnormálnymi pohybmi súvisiaca so spánkom pri
závislosti alebo intoxikácií a pri inom ochorení

7. Hraničné varianty, izolované symptómy
odlišná dĺžka spánku; chrápanie; rozprávanie zo spánku; myoklonické pohyby v spánku; iné vzácne izolované
prejavy

8. Ostatné poruchy spánku

s pacientom, z objektívneho vyšetrenia a prípadne z pomoc-
ných vyšetrovacích metód.

Anamnéza

Anamnéza má nezastupiteľnú úlohu v diagnostike porúch
spánku a bdenia. Skladá sa z nasledujúcich častí:

Rodinná anamnéza – upozorňuje nielen na možnú gene-
tickú dispozíciu, ale taktiež na niektoré familiárne zvyky tý-
kajúce spánku.

Osobná anamnéza – mapuje závažné somatické a psychické
ochorenia, ktoré by mohli súvisieť s poruchami spánku a bde-
nia (kardiovaskulárne, pľúcne, imunoalergologické, gastroin-

testinálne, metabolické, endokrinné a iné somatické ochore-
nia, afektívne poruchy, neurózy, psychózy a ďalšie).

Farmakologická anamnéza – zisťuje užívanie liekov ovplyv-
ňujúcich spánok a bdenie, napr.: psychostimulanciá, hyp-
notiká, sedatíva, antidepresíva, antipsychotiká, anxiolytiká,
antihypertenzíva, hypolipidemiká, antihistaminiká, kortikos-
teroidy, antiparkinsoniká, antiepileptiká, analgetiká a iné.

Škodlivé užívanie psychoaktívnych látok ovplyvňujúcich spá-
nok a bdenie, závislosti (káva, iné stimulujúce nápoje, ciga-
rety, alkohol a iné).

Pracovná anamnéza – zisťuje pravidelnosť pracovného re-
žimu, prípadne presný rozpis zmien práce, údaje o spánku
počas pracovného týždňa a počas voľných víkendov.
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Tabuľka 3. Klasifikácia porúch spánku podľa ICSD-2.

Dodatok A: poruchy spánku spojené s jednotkami klasifikovanými inde
fatálna familiárna insomnia; epilepsia súvisiaca so spánkom; Parkinsonova choroba; demencie; cievne moz-
gové príhody; mozgové nádory; úrazy hlavy; neuromuskulárne ochorenia; skleróza multiplex; bolesti hlavy
súvisiace so spánkom; gastroezofageálny reflux súvisiaci so spánkom; ischémia koronárnych artérií súvisiaca
so spánkom; abnormálne prehĺtanie, dusenie a laryngospazmus súvisiaci so spánkom; chronická renálna in-
suficiencia súvisiaca so spánkom; fibromyalgia

Dodatok B: ďalšie psychiatrické a behaviorálne poruchy vyskytujúce sa často v diferenciálnej diagnos-
tike porúch spánku
poruchy nálady; úzkostné poruchy; somatoformné poruchy; schizofrénia a ďalšie psychotické poruchy; škod-
livé užívanie psychoaktívnych látok; poruchy diagnostikované v ranom detstve, detstve a adolescencii; poru-
chy osobnosti

Sociálna anamnéza – partnerská a rodinná situácia, spôsob
bývania, počet osôb v spálni, informácie o podmienkach na
spánok, trávení voľného času.

Terajšie ochorenie – subjektívne a heteroanamnestické
údaje o problémoch so spánkom a bdením, symptómy s nimi
spojené, vývin ťažkostí z minulosti do súčasnosti, informá-
cie o spánku a bdelosti pred objavením sa súčasných ťaž-
kostí v priebehu detstva, dospievania, prípadne i starnutia.
Ohľadom nočného spánku zisťujeme informácie o iniciácií
spánku (zaspávaní), kontinuite (priebehu) spánku a rannom
prebudení. Pri iniciácií spánku sa pýtame na obvyklý čas
zaspávania, aktivity a ospalosť pred uložením sa do postele,
latenciu zaspávania, príčiny predĺženého zaspávania (opa-
kované prebudenia počas zaspávania, dyzestézie alebo nú-
tenie k pohybu končatinami, obavy z nespavosti pri pred-
chádzajúcich ťažkostiach so spánkom a pod.), zisťujeme ne-
príjemné somatické alebo duševné stavy pred zaspávaním.
Ohľadom kontinuity spánku zisťujeme počet prebudení po-
čas noci, ich okolnosti a príčiny (hluk, nútenie na močenie,
bolesť, kŕč, dyspnoe, úzkostný sen a iné), typickú dobu pre-
budenia. Pýtame sa na odhad latencie opätovného zaspania.
Dôležité sú informácie od príbuzného pacienta, ktorý s ním
trávi noc v spálni. Týka sa to najmä chrápania, nepravidel-
nosti v dýchaní alebo apnoických páuz počas spánku, abnor-
málne správanie počas spánku (prebudenie so zmätenosťou
alebo automatickými pohybmi, vokalizácia, agresivita a iné).
Ohľadom ranného prebudenia sa pýtame na dobu prebu-
denia, či je spontánne alebo vyvolané vonkajšími činiteľmi
(budík, druhá osoba a pod.), zisťujeme, či je jednoduché
alebo naopak ťažké pacienta prebudiť, dôležitá je informá-
cia o schopnosti okamžitého plného duševného i psychického
výkonu po prebudení. Zisťujeme mieru osvieženia nočným
spánkom. Pýtame sa na sucho v ústach (signalizuje dýcha-
nie otvorenými ústami počas spánku), bolesti hlavy a iné
ťažkosti vyskytujúce sa po prebudení. Ohľadom dennej bde-
losti zisťujeme, či sa vyskytujú poklesy bdelosti, ospalosť
alebo zaspanie počas dňa. Nevyhnutná je znalosť rýchlosti
zaspania a schopnosti mu odolávať, okolnosti a činnosti za
akých sa nechcený denný spánok vyskytuje (menej závažné

je zaspávanie v sede pri cestovaní dopravným prostriedkom,
závažné je zaspávanie uprostred rozhovoru, počas fyzickej
aktivity a iné) (Šonka et al., 2007).

Dotazníky a škály

V súčasnosti je k dispozícií viacero dotazníkov a posudzova-
cích škál zameraných na kvantifikáciu kvality spánku alebo
bdelosti a na rôzne poruchy spánku. K subjektívnej kvan-
tifikácií dennej spavosti sa celosvetovo najčastejšie používa
Epworthská škála spavosti (Johns, 1991). Táto škála zazname-
náva za posledný týždeň tendenciu spať počas dennej doby
v ôsmich situáciách bežného života, pričom každá situácia
sa ohodnotí podľa závažnosti stupňom od 0 do 3 (0 = veľmi
nepravdepodobné, teda veľmi nízka tendencia zaspať v da-
nej situácií, 1 = málo pravdepodobné, 2 = dosť pravdepo-
dobné a 3 = veľmi pravdepodobné, teda veľmi vysoká ten-
dencia spať v danej situácií). Ako známku nadmernej den-
nej spavosti väčšina pracovísk uznáva hodnotu 10 a vyššiu.
Pre narkolepsiu je senzitívna (ale nie špecifická) hodnota 14
a vyššia. Z hľadiska kvality nočného spánku sa často používa
PSQI – Pittsburgh Sleep Quality Index (Buysse et al., 1989).

Existujú aj dotazníky a posudzovacie škály zameraná na
poruchy spánku špecificky v detskom veku hodnotené rodi-
čom alebo samotným dieťaťom. The Sleep Disturbance Scale
for Children – SDSC je dalším dotazníkom na hodnotenie
porúch spánku u detí od 3 do 18 rokov, diferencuje viaceré
spánkové ťažkosti: zaspávanie, udržanie spánku, spánkové
poruchy dýchania, poruchy prebudenia, nadmernú spavosť
a ďalšie (Bruni et al., 1996).

Na hodnotenie porúch spánku a bdenia sa používa aj
spánkový denník. Ide o záznam, v ktorom pacient zapisuje
výskyt spánku, ospalosti či ťažkostí v grafickom formáte 24-
hodinového denného cyklu za obdobie 1–4 týždne. Ku gra-
fickej informácii pacient eventuálne zaznamenáva aj náladu,
náplň dňa, užívanie liekov a pod. Spánkový denník zjedno-
dušuje a zároveň spresňuje prácu lekára. Odhalí cirkadiánne
odchýlky a režimové chyby (Šonka et al., 2007).
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Aktigrafia

Aktigrafia je jednoduchá metóda na zaznamenávanie pohy-
bov, prípadne i iných parametrov (napr. intenzita svetel-
ného osvitu, telesná teplota, frekvencia akcie srdca a iné).
Registračná časť má veľkosť náramkových hodiniek a pri
hodnotení spánku je pripevnená na zápästí nedominantnej
hornej končatiny. Zaznamenáva sa počet pohybov (zrýchlení
zvolenej intenzity) vo zvolených časových intervaloch (napr.
1 minúta). Výstupom je grafické (prípadne i numerické) zná-
zornenie počtu pohybov vo zvolených časových intervaloch
v priebehu doby registrácie. Pri hodnotení spánku, respek-
tíve jeho režimu sa registruje niekoľko dní až týždňov. In-
terpretácia z hľadiska spánku vychádza zo zjednodušeného
tvrdenia, že v spánku je pohybov málo alebo žiadne, a po-
čas bdelosti sú pohyby prítomné. Aktigrafia má význam pri
hodnotení porúch cirkadiánnej rytmicity, vyšetrovaní nespa-
vosti, prerušeniach spánku za relatívne dlhé časové obdobie
a v prirodzených podmienkach. Používa sa taktiež na detek-
ciu periodických pohybov končatín v spánku. V tomto prí-
pade je registrácia kratšia (napr. 1–3 noci), je nastavená vyš-
šia citlivosť na pohyby a pohyby sú zaznamenávané v krat-
šom časovom okne (napr. 2 sekundy) (Ancoli-Israel, 2005).

Polysomnografické vyšetrenie

Správny nočný spánok má mať primerane zastúpené jed-
notlivé spánkové štádiá počas celkovej doby spánku. Roz-
lišujeme REM spánok (názov je odvodený podľa rýchlych
pohybov očí v tomto štádiu spánku – z anglického „rapid
eye movement“ a non REM (NREM) spánok, ktorý podľa
„hĺbky“ rozdeľujeme na štyri štádia: NREM 1, 2, 3 a 4. Bdelý
stav počas spánku by nemal presahovať 1% z celkovej doby
spánku (Šonka, 1997).
Rozlíšenie NREM spánku, REM spánku a bdenia a roz-

líšenie jednotlivých štádií NREM spánku je možné pri prie-
bežnom monitorovaní troch základných parametrov: elektro-
encefalogram (EEG), elektromyogram (EMG) svalov brady
a elektrookulogram (EOG) použitím štandardného počtu
a lokalizácie elektród. Registrácia týchto parametrov sa na-
zýva polysomnografické vyšetrenie (polysomnografia, PSG).
V roku 1968 boli skupinou expertov stanovené pravidlá re-
gistrácie a interpretácie týchto troch parametrov (Rechts-
chaffen a Kales, 1968). Tieto pravidlá boli akceptované celo-
svetovo a sú základom podrobného klinického a výskumného
vyšetrovania spánku a jeho porúch. Pri vyšetrovaní porúch
spánku sa zaznamenávajú súbežne aj ďalšie parametre: re-
gistrácia prúdu vzduchu na úrovni nostríl a úst pri dýchaní,
dýchacie pohyby hrudníka a brucha, dychové zvukové feno-
mény (chrápanie a iné), elektrokardiogram (EKG), saturácia
hemoglobínu kyslíkom, pohyby dolných končatín (prostred-
níctvom EMG svalov predkolení), poloha tela a spravidla sa
zaznamenáva kontinuálny infračervený videozáznam. Ak sa
zaznamenáva aj videozáznam, vyšetrenie sa pomenováva aj
videopolysomnografia. Minimálne požiadavky na polysomno-
grafiu sú štandardizované dlhšiu dobu v USA, nedávno aj
v Európe (Steering Committee of the European Sleep Rese-
arch Society, 2006).

Polysomnografiu možno rozšíriť aj o registráciu ďalších
parametrov: transkutánne meranie parciálneho tlaku kys-
líka a/alebo oxidu uhličitého, pH a/alebo tlak v ezofágu,
aktimetria, rozšírenie počtu EKG a/alebo EEG zvodov, tlak
krvi, autonómne funkcie a ďalšie.
Polysomnografický prístroj pozostáva z elektród a sníma-

čov umiestnených na povrchu tela vyšetrovaného, zo zosilňo-
vača a počítača, ktorý je centrálnou riadiacou, archivačnou
a vyhodnocovaciou jednotkou.
Pacient sa ukladá na spánok v štandardnú dobu, t.j. u do-

spelého okolo 22. až 23. hodiny. Montáž elektród a ostatných
snímacích zariadení predchádza zahájeniu monitorovania asi
o 1 hodinu. Vyšetrovaný je s elektródami a zosilňovačmi
v samostatnej miestnosti, ktorá má byť príjemná, zvukovo
a svetelne izolovaná. Počas celej noci sleduje zaznamená-
vanie jednotlivých parametrov školený pracovník, ktorý za-
sahuje v prípade technickej poruchy (odlepenie elektródy,
posunutie termistoru a iné) alebo požiadaviek pacienta (vy-
konanie toalety a podobne). Ranné prebudenie je buď spon-
tánne alebo je pacient prebudený okolo 6. až 7. hodiny ráno.
Postup hodnotenia (skórovania) polysomnografického zá-

znamu je štandardizovaný a prináša informácie o priebehu
spánku (Rechtschaffen a Kales, 1968). Spánkové štádiá sa
hodnotia po tzv. epochách trvajúcich spravidla 30 sekúnd.
Pre vizuálne hodnotenie sa epocha zobrazuje naraz na ce-
lej obrazovke. Aj napriek postupujúcemu vývoju programov
určujúcich spánkové štádiá, nedosahuje ich presnosť úroveň
vizuálneho manuálneho hodnotenia.
Podľa odporučení Americkej akadémie spánkovej medi-

cíny (American Academy of Sleep Medicine, AASM, 2005b)
medzi indikácie polysomnografického vyšetrenia patrí:

• diagnostika spánkových porúch dýchania,

• titrácia trvalého pretlaku v dýchacích cestách (conti-
nuous positive airway pressure, CPAP) u pacientov so
spánkovými poruchami dýchania,

• zhodnotenie závažnosti syndrómu spánkového apnoe
obštrukčného typu pred indikáciou liečby,

• zhodnotenie terapeutického efektu dentálneho aparátu
alebo chirurgickej liečby stredne ťažkého syndrómu
spánkového apnoe obštrukčného typu, vrátane pacien-
tov, u ktorých došlo k znovuobjaveniu symptómov na-
priek dobrej úvodnej terapeutickej odpovedi,

• ak pacient značne schudol alebo naopak pribral na te-
lesnej hmotnosti, následné polysomnografické vyšetre-
nie je indikované na zhodnotenie liečby, keď klinická
odpoveď je nedostatočná, alebo ak sa znovuobjavia
symptómy napriek dobrej iniciálnej odpovedi na liečbu
CPAP,

• celonočné polysomnografické vyšetrenie a následný test
mnohopočetnej latencie zaspania (multiple sleep la-
tency test, MLST) u pacientov s podozrením na narko-
lepsiu,

• parasomnie s atypickým obrazom a výskytom alebo
spojené s agresívnym alebo rizikovým správaním pre
pacienta alebo jeho okolie. Pri nekomplikovaných alebo
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typických parasomniach polysomnografia nie je bežne
indikovaná,

• podozrenie na nočné epileptické záchvaty,

• podozrenie na periodické pohyby dolných končatín
v spánku. Na diagnostiku syndrómu nepokojných nôh
sa polysomnografia bežne nepoužíva,

• insomnia nedostatočne odpovedajúca na komplexnú
behaviorálnu a farmakologickú liečbu. Ak je podozre-
nie na pridružené periodické pohyby dolných končatín
alebo poruchy dýchania v spánku u pacientov s insom-
niou, celonočné polysomnografické vyšetrenie je indiko-
vané.

Hoci polysomnografia patrí medzi najkomplexnejšie vy-
šetrenia spánku, má svoje značné limitácie. Neexistuje jed-
notný štandardný protokol používaný vo všetkých spánko-
vých laboratóriách, čo môže vytvárať určité rozdiely pri
porovnávaní výsledkov vyšetrení jednotlivých polysomno-
grafických pracovísk. Asi najvážnejšou limitáciou je však
fakt, že celonočné polysomnografické vyšetrenie v spánko-
vom laboratóriu je manuálne, časovo a finančne náročné.
Jednorazové celonočné polysomnografické vyšetrenie nemusí
zaznamenať ľahkú formu syndrómu spánkového apnoe ob-
štrukčného typu, periodické pohyby končatín počas spánku,
parasomnie alebo nočné epileptické paroxyzmy. Polysomno-
grafické dáta a klinické ťažkosti a nálezy pacienta sa teda
nemusia zhodovať. Polysomnografia nevie stanoviť etioló-
giu apnoicko – hypopnoického syndrómu a nedokáže loka-
lizovať obštrukciu horných dýchacích ciest. Polysomnogra-
fia nie je nápomocná pri diagnostike insomnie, najčastejšej
spánkovej poruche v populácií. Podobne, polysomnografia
nie je nápomocná pri diagnostike alebo liečbe porúch cir-
kadiánneho rytmu. Výsledky polysomnografického vyšetre-
nia môžu byť skreslené sťaženou adaptáciou na prostredie
a vybavenie (elektródy, snímače a pod.) spánkového labo-
ratória, tzv. „first night effect“, čo môže viesť k zvýšenému
podielu bdelého stavu a štádia NREM 1 spánku a poklesu
NREM 3,4 a REM spánku. Odporúča sa aspoň jedna adap-
tačná noc pacienta v spánkovom laboratóriu pred polysom-
nografickým vyšetrením, čo je však v klinickej praxi limito-
vané už spomínanou časovou, manuálnou a finančnou nároč-
nosťou vyšetrenia. Používa sa skôr pri exaktných výskum-
ných účeloch polysomnografického vyšetrenia. Štandardné
polysomnografické vyšetrenie nezaznamenáva parciálny tlak
oxidu uhličitého v arteriálnej krvi (paCO2), čím môže unik-
núť pozornosti hypoventilácia, ktorá je včasnou abnormali-
tou pri neuromuskulárnych ochoreniach (najmä REM asoci-
ovaná hypoventilácia). Štandardná polysomnografia nezaz-
namenáva adekvátne kardiálne funkcie (používané jednozvo-
dové EKG nie je adekvátne), čo môže ovplyvniť hodnotenie
prognózy syndrómu spánkového apnoe obštrukčného typu.
Štandardné polysomnografické vyšetrenie nezahŕňa monito-
rovanie autonómnych funkcií, čo môže byť dôležité pre urče-
nie autonómnych prebudení ako aj pre hodnotenie autonóm-
nych zmien, ktoré sú intenzívne počas spánku (Chokroverty
et al., 2005).

Test mnohopočetnej latencie zaspania

Test mnohopočetnej latencie zaspania (Multiple Sleep Latency
Test, MSLT) je základným laboratórnym vyšetrením na
kvantifikáciu nadmernej dennej spavosti a diagnostiku nar-
kolepsie. Registrujú sa pri ňom základné polysomnografické
parametre: EEG, EOG a EMG svalov sánky, fakultatívne aj
iné parametre a začína sa vyšetrovať 1,5–3 hodiny po ran-
nom prebudení. Realizuje sa päť meraní v dvojhodinových
intervaloch v priebehu dňa (napr. o 9., 11., 13., 15. a 17. ho-
dine) pri štandardných podmienkach. Pacient medzi jednot-
livými testami a pred prvým ranným testom od prebudenia
nesmie spať, nemá vykonávať žiadnu namáhavú pohybovú
aktivitu a nesmie piť kávu ani iné stimulačné nápoje a al-
kohol. Pacient sa uloží do postele 10 minút pred začiatkom
merania a tesne pred začiatkom testu je inštruovaný, aby po
začatí merania kľudne ležal so zatvorenými očami a nebránil
sa spánku. Ak pacient zaspí do 20 minút (na polysomno-
grafe sa priebežne sleduje stav bdelosti a spánoku), meranie
pokračuje ešte 15 minút od momentu zaspania. Ak pacient
nezaspí, meranie sa po 20 minútach preruší. Záznam sa vy-
hodnocuje podľa štandardných polysomnografických kritérií
(Rechtschaffen a Kales, 1968) a sleduje sa priemerná laten-
cia zaspania, t.j. priemer všetkých meraných latencií. Laten-
cia zaspania sa definuje ako doba medzi začiatkom merania
a začiatkom prvej epochy akéhokoľvek spánkového štádia.
Ak pacient nezaspí, latencia sa počíta 20 minút. Priemerná
latencia zaspania je u zdravých dospelých 10–20 minút. Pa-
tologická spavosť je definovaná latenciou kratšou ako 5 alebo
6 minút. Priemerná latencia zaspania ? 8 minút patrí medzi
diagnostické kritéria narkolepsie. Ďalší sledovaný parameter
pri MSLT je výskyt REM spánku, tzv. sleep onset REM (SO-
REM). Medzi diagnostické kritériá narkolepsie patrí najme-
nej dva SOREM počas MSLT. Prítomnosť dvoch SOREM
je pre narkolepsiu veľmi špecifický príznak, ale nie je doko-
nale senzitívny. Pred MSLT by mal pacient absolvovať ce-
lonočné polysomnografické vyšetrenie pre vylúčenie skresle-
nia výsledku testu akútnou zmenou spánku a pre prípadné
zistenie abnormality nočného spánku (American Academy
of Sleep Medicine, 2005a; Carscadon a Rechtschaffen, 2005;
ASDA, 2005).

Test udržania bdelosti

Test udržania bdelosti (Maintenance of Wakefulness Test,
MWT) meria schopnosť nezaspať pri podobných podmien-
kách ako pri MSLT. Vyšetrovaný je v polosede v samostat-
nej tichej a tmavej miestnosti a je vopred inštruovaný, aby
sa bránil zaspaniu. Registrujú sa rovnaké parametre ako pri
MSLT. Meranie je opakované v dvojhodinových intervaloch
po dobu 20, 30 alebo 40 minút (existujú rozdielne protokoly
na dobu merania). Výsledkom je priemerná latencia zaspania
určená podľa rovnakých pravidiel ako pri MSLT. Na roz-
diel od MSLT nie sú k MWT jednoznačné normatívne dáta.
MWT viac ako MSLT reflektuje účinok prípadnej liečby nad-
mernej dennej spavosti alebo liečby spánkového apnoe obš-
trukčného typu. MWT tiež viac zodpovedá reálnej situácií
udržania bdelosti (Šonka et al., 2007).
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Záver

Spánok je nevyhnutný pre každodennú obnovu schopností
mozgu, kognitívne činnosti a riadenie organizmu. Fyziolo-
gický spánok dostatočnej dĺžky a kvality je základným fak-
torom určujúcim pocit „dobrého zdravia“, výkonnosť i po-
hodu a výraznou mierou sa podieľa aj na hodnotení kvality
života. Poruchy spánku a bdenia, ktoré sú aktuálnym a čas-
tým problémom našej populácie si preto zasluhujú zvýšenú
pozornosť. Je potrebné u každého pacienta sťažujúceho sa na
problémy s nočným spánkom a udržaním bdelosti počas dňa
realizovať potrebné vyšetrenie jeho spánku použitím subjek-
tívnych a objektívnych metodík, z ktorých najkomplexnej-
šie je celonočné polysomnografické vyšetrenie v spánkovom
laboratóriu. Potrebné je zameriavať pozornosť nielen na pri-
márne poruchy spánku, ale i na poruchy spánku súvisiace
so somatickým či psychickým ochorením. Na základe zis-
tených výsledkov následne pacientovi poskytnúť adekvátnu
terapia.∗

∗Práca bola prezentovaná na XXVII. česko-slovenskej psy-
choterapeutickej konferencii 14.–17. októbra 2009 v Tren-
čianskych Tepliciach.
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