
152 PSYCHIATRIA, 12, 2005, č. 4, s. 152-155

Pôvodná práca

Poruchy spánku pri niektorých duševných poruchách

Ľ. Virčík, E. Rusinová

Sleep disturbances associated with some psychiatric disorders

Súhrn

V súčastnosti sa spánok a bdenie chápu ako aktívne stavy mozgu. Predstavy, že tieto stavy sú generované
a udržiavané mozgom majú svoj pôvod v pionierských prácach Bergera (1930), Economa (1929), Bremera
(1935), Moruzziho a Magouna (1949) a Jouveta (1962). Polysomnografický spánok možno deliť na spá-
nok s rýchlymi pohybmi očí (REM) a na spánok bez rýchlych pohybov oči (NREM). Autori prezentujú
subjektivne ťažkosti, elektroencefalografické a mozgovo zobrazovacie nálezy pri veľ kých poruchách nálady,
schizofrénií a Alzheimerovej chorobe. Tieto zistenia môžu pomôcť osvetliť patofyziológiu týchto porúch cez
spánkové okno do funkcie mozgu.
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Summary

The current understanding that sleep and wakefulness are both active brain states that are generated and
maintained from within the brain mas its origins in the pioneening work of Berger (1930), Economo (1929),
Bremer (1935), Moruzz and Magoun (1949) and Jouvet (1962). Sleep has been subclassified polysomnograp-
hically into rapid eye movement (REM) sleep and non-rapid eye movement (NREM) sleep. We then review
the subjektive, electroencephalography, and brain imaging work in the major mood disorders, schizophrenia
and Alzheimer’s disease. These fingings that help to define pathophysiology through a sleep window into
brain function.
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Úvod

V minulosti sa bdenie považovalo za aktívny stav mozgu
a spánok za neaktívny. V súčastnosti vieme na základe prác
Bergera (1930), Econama (1929), Bremera (1935), Moruz-
ziho a Magouna (1949) a Jouveta (1962), že spánok a bde-
nie predstavujú aktívne stavy mozgu. Polysomnografický bol
spánok subklasifikovaný na NREM a REM spánok. Táto
subklasifikácia je založená na elektroencefalografii (EEG),
elektromyografii (EMG) a elektrookulografii (EOG). Pri pre-
chode z bdenia do NREM spánku sa EEG frekvencia spoma-
ľuje a amplitúda sa zvyšuje. NREM spánok sa delí číslami
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1, 2, 3 a 4 na stavy, ktoré sa medzi sebou odlišujú množstvom
nízkofrekvenčnej a vysoko amplitúdovej EEG aktivity. Stavy
3 a 4 sa nazývajú aj delta spánok. Po prvej NREM perióde
prichádza REM spánok, ktorý je charakterizovaný nízkou
amplitúdou, zmiešaným vysokofrekvenčným EEG, intermi-
tentnými rýchlymi pohybmi očí, svalovou atóniou, nepravi-
delnou kardiálnou a respiračnou činnosťou. REM spánok sa
nazýva aj paradoxný alebo aktívny, počas priebehu tohto
spánku snívame.

Počas noci oscilujú REM a NREM spánok 3 až 4-krát,
približne každých 90 minút. Počas noci sa delta spánok
znižuje až vymizne, zatiaľ čo REM spánok a štádiá 1 a 2
NREM spánku sa zvyšujú (Armitage a spol.,1997; Garcia-
Rill, 2002).
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Depresia

Vačšina pacientov s depresiami má problémy so zaspávaním,
s udržaním spánku, trápi ich skoré ranné budenie a neschop-
nosť zase zaspať. Pacienti sa sťažujú na fyzickú únavu počas
dňa. S týmito subjektívnymi ťažkosťami paralelujú zmeny
na EEG: zvýšená spánková latencia, znížená spánková konti-
nuita, znížené 3. a 4. štádium NREM spánku, zvýšenie REM
spánku, skrátenie času nástupu prvého REM spánku, skrá-
tenie REM latencie a zvýšenie frekvencie očných pohybov.
Na kvantitatívnom EEG vidíme redukciu nízkofrekvenčných
delta vĺn a zvýšenie vysokofrekvenčného EEG. Pri depre-
siách vidíme aj pohlavné rozdiely. Depresívne ženy majú viac
zachovaný delta spánok ako muži. U detí a adolescentov nie
sú také výrazné zmeny ako u dospelých – s výnimkou pa-
cientov, ktorí sú hospitalizovaní a majú suicidálne tendencie.
Obzvlášť závažné zmeny vidíme pri psychotickej depresií,
najmä je veľmi krátka REM latencia. Rovnako pri rekurent-
nej depresií sú väčšie zmeny ako pri prvej epizóde depresie.
Na prekvapenie zmeny EEG pri dystýmii a mánii sú po-
dobné ako pri veľkej depresii. Ďalším diferencujúcim fakto-
rom môže byť prítomnosť stresora pred začiatkom depresie.
U pacientov so stresorom predchádzajúcim depresiu sú me-
nej výrazné zmeny na EEG. Dobrým prediktorom odpovede
na farmakoterapiu je redukovaná REM latencia. Na druhej
strane pacienti s redukovanou REM latenciou slabšie odpo-
vedajú na kognitívne behaviorálnu psychoterapiu a interper-
sonálnu psychoterapiu. Na zvýšenú možnosť recidívy dep-
resie poukazujú redukovaná REM latencia a zníženie delta
spánku.

Z neuroendokrinologického pohľadu pri depresiách zisťu-
jeme zvýšenie sekrécie kortizolu, zvýšený kortizolový

”
nádir“

a oploštenie cirkadianného rytmu sekrécie kortizolu. Bež-
ným nálezom zníženej sekrécie je zníženie rastového hor-
mónu v prvej polovici noci, ktoré je prítomné ešte v remisií
(Giles a spol., 1987; Lauer a spol.,1991; Dew a spol., 1995;
Garcia-Rill, 2002).

Za fyziologických podmienok je rovnováha medzi aktivi-
tami kortikoliberinu (CRF) a releazing hormónu rastového
faktoru (GIRH). Pri depresii je táto rovnováha narušená
v prospech CFR a spánok je tým presunutý smerom od
NREM spánku k stavom kortikálnej aktivácie t.j. bdenie
a REM spánok (McCarley, 1995; Nofzinger a spol., 1999).

Takmer všetky antidepresíva inhibujú REM spánok vrá-
tane redukovanej latencie prvého REM cyklu, s výnimkou
nefazodonu a bupropionu. Predpokladá sa, že pri depresií
môže isť o hypersenzitivitu cholínergického systému, ktorý
riadi REM spánok alebo ide o redukovanú inhibíciu cholíner-
gickému systému monoergickým systémom. Cholínergická
aktivácia môže mať úlohu v hyperaktivite osi hypotalamus-
hypofýza-nadobličky. A v oploštení sekrécie rastového hor-
mónu v prvej polovici noci. Selektívne inhibítory spätného
vychytávania sérotonínu (SSRI) potláčajú výrazne REM
spánok v prvej polovici noci, ktorý je pri depresiách značne
zvýšený. Tento efekt je pravdepodobne mediovaný cez lim-
bické 5-HTIa receptory (Giles a spol.,1987; McCarley, 1995;
Nofzinger a spol., 1999; Dew a spol., 2002).

Podobný efekt možno dosiahnuť podaním pindololu anta-
gonistu 5-HT1a receptorov. Pri štúdiách REM spánku bola
zistená u zdravých kontrol aktivácia limbických a paralim-
bických štruktúr. Pri depresiách bola zistená aktivácia dor-
zálneho tekta počas REM spánku, ktorá však nebola potvr-
dená u všetkých štúdií. V štúdiách NREM spánku u pacien-
tov s depresiou bol zistený zvýšený celkový aj regionálny glu-
kózový metabolizmus u mužov počas prvého NREM spánku.
Dobrým prediktorom odpovede na spánkovú depriváciu bol
vysoký glukózový metabolizmus u depresívnych pacientov
bez liečby (Nofzinger a spol.,1999; Garcia-Rill, 2002).

Schizofrénia

Pre schizofréniu je typický deficit pomalovlnového spánku
(SWS) u liečených aj neliečených pacientov. V longitudi-
nálych štúdiách po dobu jedného roku nedošlo k zmenám
deficitu SWS, ale došlo k zmenám REM spánku. Zdá sa,
že deficit SWS je charakteristickou črtou schizofrénie. Ab-
normality delta spánku pozitívne korelujú s negatívnymi
príznakmi a zlou prognózou. Bola zistená redukcia latencie
REM spánku pri schizofrénií, ktorá sa vysvetľuje ako pasívny
posun z deficitu SWS v prvom NREM spánku. Niektoré štú-
die zistili inverzný vzťah medzi redukovanou REM latenciou
a negatívnymi príznakmi. Zvýšené množstvo REM spánku
korelovalo so suicidálnym konaním. Deficit SWS je inverzne
korelovaný s veľkosťou prefrontálneho kortexu a talamu. Na
druhej strane je pozitívne korelovaný s laterálnym ventri-
kulárnym objemom. Predpokladá sa, že abnormality v cho-
línergickom a monoergickom systéme pri schizofrénii môžu
vytvárať konšteláciu redukovanej latencie REM spánku, de-
ficitu SWS a bez zmeny celkového REM spánku. Zistila sa
pozitívna korelácia medzi deficitom SWS a zníženým frontál-
nym membránovým fosfolipidovým metabolizmom. Predpo-
kladá sa súvis medzi deficitom SWS a zníženou synaptickou
denzitou. Psychofarmakologické štúdie ukázali, že konvenčné
antipsychotiká zlepšovali spánkové abnormality pri schizof-
rénii ako redukovaná REM latencia, zvyšovali spánkový čas,
zlepšovali spánkovú účinnosť (Ganguli a spol., 1987; Lauer
a spol.,1991; Keshavan a spol.,1995; Keshavan a spol.,1995;
Maixner a spol.,1997; Garcia-Rill, 2002). Poznatky zo štú-
dií s antipsychotikami druhej generácie ukázali, že olanzapín
zvyšuje SWS a clozapín zvyšuje štádium 2 NREM spánku,
ale znižuje štádium 4 NREM spánku. Po vysadení antipsy-
chotickej liečby sa spánkové abnormality začínajú objavovať
po 2 až 4 týždňoch bez vzťahu ku klinickým príznakom (Ney-
lan a spol., 1992; Tandon a spol.,1992; Van Kammen a spol.,
1998; Salin-Pascual a spol., 1999).

Demencia Alzheimerovho typu

U pacientov, ktorí trpia na demenciu Alzheimerovho typu sú
poruchy spánku bežné. Poruchy spánku u týchto pacientov
sú často nielen signifikantnou príčinou stresu pre opatrova-
teľov, ale aj jedným z dôvodov, ktoré vedú k inštitucionali-
zácii týchto pacientov. Poruchy spánku idú často ruka v ruke
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s kognitívnym deficitom. Príčinou zníženej spánkovej kvality
je často denná agitácia. Veľkým bremenom pre opatrova-
teľov je nočné budenie pacientov. Rizikové faktory spojené
s nočným budením sú výrazný pamäťový a funkčný deficit,
rizikové faktory sú akcentované u mužov (Bliwise a spol.,
1995; Nofzinger a spol., 1995).

Pacientov s nočným budením môžeme rozdeliť do troch
skupín:

1. Pacienti v výraznou dennou inaktivitou.

2. Pacienti so strachom, nekľudom a so smútkom.

3. Pacienti a mnohopočetnými behaviorálnými kompliká-
ciami.

Pri štúdiách spánku u pacientov s demenciou Alzheime-
rovho typu bolo zistené zníženie spánkovej účinnosti, zvý-
šenie prvého štádia NREN spánku, zvýšená frekvencia noč-
ných budení a znížené štádiá 3 a 4 NREM spánku a zní-
žený REM spánok. Spánkové apnoe bolo konštatované u 33–
53% pacientov (Prinz a spol., 1982; Reynolds a spol., 1991;
Cohen-Mansfield a spol.,1995; Nofzinger a Keshavan, 2002).

Záver

Technické pokroky v EEG, neurozobrazovaní a iných oblas-
tiach umožnili

”
spánkové okno do mozgu“. Umožňujú zistiť

funkčnú neuroanatomickú bázu elektrofyziologických abnor-
malít počas cyklu bdenie/spánok. Môžu prispieť k objasne-
niu patofyziológie a liečbe mnohých duševných porúch.
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