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Klasifikácia spánkových porúch dýchania 

• sy. spánkového apnoe/hypopnoe obštrukčného typu 

• sy. spánkového apnoe/hypopnoe centrálneho typu 

• sy. spánkového apnoe/hypopnoe zmiešaného typu 

• sy. spánkového apnoe/hypopnoe komplexného typu 

• sy. alveolárnej hypoventilácie v spánku 

• sy. hypoxémie/hyposaturácie v spánku 



Epidemiológia spánkových porúch dýchania 

• Obštrukčný typ – najčastejší: 

• Prevalencia 4-8% dospelých mužov a 2-4% 
dospelých žien. 

Vgontzasa,AN, et al., Sleep Medicine Reviews (2005) 9, 211–224 



Sy. spánkového apnoe/hypopnoe obštrukčného typu 
morfologické zmeny predisponujúce pre obštrukciu  

 

4. hypertrofický koreň jazyka 
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Sy. spánkového apnoe/hypopnoe obštrukčného typu 
ochrana pred obštrukciou a jej ovplyvnenie 

morfologické zmeny 
predisponujúce pre 
obštrukciu  

ťah dilatátorov 

• štádium spánku (REM) 
• prechodné fázy spánku  
• myorelaxačné látky 

(alkohol, benzodiazepíny, 
opiáty, barbituráty, 
centrálne myorelaxanciá, 
kanabinoidy) 

• polyneuropatia 
• poruchy CNS 



Sy. spánkového apnoe/hypopnoe obštrukčného typu 
patogenéza cyklických apnoe 

obnovenie priesvitu horných dýchacích orgánov a ventilácie 

obnovenie tonusu dilatátorov 

prebúdzacia reakcia 

↓pO2, ↑pCO2, ↓pH, výkyvy intratorakálneho tlaku 

apnoe 

turbulentné prúdenie, chrápanie 

zúženie priesvitu horných dýchacích orgánov  

pokles napätia dilatátorov 

zaspanie 
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Sy. spánkového apnoe/hypopnoe obštrukčného typu 
následky na štruktúre spánku 
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Sy. spánkového apnoe/hypopnoe obštrukčného typu 
následky na štruktúre spánku 
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Sy. spánkového apnoe/hypopnoe obštrukčného typu 
zjednodušená schéma patogenézy následkov 

porušenie architektoniky 
spánku 

ranný pocit únavy 
excesívna denná spavosť 

vyčerpanosť 

poruche sekrécie 
hormónov s významným 

diurnálnym rytmom 
↓STH, ↓testosterón, 

↑kortizol, ↑ANP, ↑grelín 

strata ich anabolického a 
lipolytického účinku 

prehlbénie sklonu 
k obezite 

poruchy potencie 

nyktúria 

zvýšené úsilie 
respiračného svalstva 

zvýraznenie oscilácií 
intratorakálneho tlaku 

zvýšená aktivácia 
parasympatiku 

pokles frekvencie akcie 
srdca, bradydysrytmie 

apnoe/hypopnoe 

desaturácia 

prebúdzacia reakcia 

aktivácia sympatiku 

tachykardia, 
tachydysrytmie 

oscilácia frekvencie akcie 
srdca 

systémová hypertenzia 

pľúcna hypertenzia 

zmeny CNS 

stimulácia erytropoézy 

oxydatívny a 
karbonylový stres, 
systémový zápal 



Sy. spánkového apnoe/hypopnoe obštrukčného typu 
zjednodušená schéma patogenézy následkov 

porušenie architektoniky 
spánku 

ranný pocit únavy 
excesívna denná spavosť 

vyčerpanosť 

poruche sekrécie 
hormónov s významným 

diurnálnym rytmom 
↓STH, ↓testosterón, 

↑kortizol, ↑ANP, ↑grelín 

strata ich anabolického a 
lipolytického účinku 

prehlbénie sklonu 
k obezite 

poruchy potencie 

nyktúria 

zvýšené úsilie 
respiračného svalstva 

zvýraznenie oscilácií 
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zvýšená aktivácia 
parasympatiku 

pokles frekvencie akcie 
srdca, bradydysrytmie 

apnoe/hypopnoe 

desaturácia 

prebúdzacia reakcia 

aktivácia sympatiku 

tachykardia, 
tachydysrytmie 

oscilácia frekvencie akcie 
srdca 

systémová hypertenzia 

pľúcna hypertenzia 

zmeny CNS 
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oxydatívny a 
karbonylový stres, 
systémový zápal 



Dopad sy. spánkového apnoe na celkové zdravie 

• Nezávislý faktor predisponujúci pre systémovú 
hypertenziu. 

• Súčasť metabolického syndrómu. 

• Výrazne vyššia mortalita na kardiovaskulárne 
choroby. 

• Možné malígne dysrytmie. 



Sy. spánkového apnoe centrálneho typu 
patogéza 

• chýbanie iniciácie 
respiračného úsilia 
z respiračného centra 

• menej výrazné 
desaturácie 

• menej vyznačená denná 
spavosť 

prietok 
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Sy. spánkového apnoe zmiešaného typu 
patogéza 

• začína ako centrálne 
• po obnovení aktivity 

respiračného centra 
pretrváva apnoe 
(koincidencia obštrukcie)  

• prietok vzduchu sa obnoví 
až po prebúdzacej reakcii 

prietok 
 
 
 
pohyb 
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pohyb 
brucha 

 



Porovnanie jednotlivých typov spánkového apnoe 

obštrukčné 
apnoe 

hypopnoe centrálne 
apnoe 

zmiešané 
apnoe 

prietok 
 
 
 
pohyb 
hrudníka 
 
 
pohyb 
brucha 



Sy. alveolárnej hypoventilácie v spánku 

Choroby dýchacieho 
systému spojené s OVP 

limitácia 
ventilácie 

Extrémna obezita 

Choroby pľúcneho 
parenchýmu spojené s RVP 

Choroby hrudného koša 
spojené s poruchou jeho 

mobility 

Neuromuskulárne poruchy 

spánok 
(myorelaxácia) 

hypoventilácia 

+ 

 



Obezita 

Sy. alveolárnej hypoventilácie v spánku 
pri obezite 

Znížená mobilita hrudníka 

limitácia 
ventilácie 

Tlak abdominálnych 
orgánov na bránicu 

Infiltrácia dýchacích svalov 
tukom? 

Porucha regulácie dýchania? 

spánok 
(myorelaxácia) 

hypoventilácia 

+ 
 



Podozrenie na syndróm spánkového apnoe 

• Príznaky (ich kombinácie):  
• prerušované chrápanie 
• prestávky v dýchaní počas spánku 
• excesívna denná spavosť 
• ranná únava, bolesti hlavy 
• poruchy koncentrácie, pamäte, depresia 
• poruchy potencie 
• narušenie nočného spánku 
• nadmerné nočné potenie 
• nyktúria 
• sucho v hrdla po prebudení 
• priberanie na váhe 

bez známej inej 
príčiny, resp. 
známa možná 
príčina nekoreluje 
so závažnosťou 
symptómov  



Dôležité interdisciplinárne údaje 

• systémová hypertenzia – „non dipper“ 
• nočná kumulácia dysrytmií 
• respiračná insuficiencia, polyglobúlia či cor pulmonale 

bez adekvátneho zníženia pľúcnych funkcií 
• diabetes mellitus II. typu 
• inzulínová rezistencia 
• dyslipidémia 
• hypotyreóza 
• akromegália 
• sťažená priechodnosť nosa 
• anamnéza NCPM 
• anamnéza IM 
• neurologické poruchy 



Objektívny nález faktorov predisponujúcich k 
obštrukcii HDO 
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Diagnostický postup 

• anamnéza 
• screeningové (respiračne-polygrafické) 

vyšetrenia  
• celonočná polysomnografia 



Celonočná polysomnografia - metodika 



Celonočná polysomnografia - výsledky 



Vyhodnotenie polysomnografie: 

• kvalita spánku:  
architektonika, SPT, TST, zastúpenie jednotlivých štádií spánku, 
spánková latencia a REM latencia, index prebudení 

• dýchanie:  
AI a AHI, priemerná a maximálna dĺžka trvania apnoe, čas strávený 
v apnoe a v hypopnoe (% z TST), vzťah apnoe/hypopnoe k polohe 
tela 

• saturácia krvi kyslíkom:  
priemerná saturácia v bdelom stave, v REM a v NREM spánku, ODI, 
maximálna a priemerná hĺbka a trvanie desaturácií, celkový čas 
strávený v desaturácii a jeho podiel na TST 

• EKG:  
dysrytmie a periodické oscilácie frekvencie akcie srdca 

• výskyt chrápania 
• pohyby dolnými končatinami 



  AHI < 5/h  = bez 

 5 ≤ AHI < 15  = ľahký stupeň 

 15 ≤  AHI < 30  = stredný stupeň 

 30 ≤  AHI  = ťažký stupeň 

Stupeň závažnosti SAS 



Možnosti jednoduchej objektivizázie 

• spánkové 
monitorovanie 
SaO2 

 

 

 

• respiračná 
polygrafia 



Alternatívne diagnostické metódy 

• pohybovo-senzitívne lôžko 

• aktimetria 

• PAT 



Úprava životosprávy 

• Redukcia telesnej váhy 

• Nácvik spánku s vylúčením 
polohy na chrbte 

• Vylúčenie látok, prehlbujúcich 
relaxáciu svalstva v spánku 
(alkohol, barbituráty, benzo-
diazepíny, opioidy...) 

• Starostlivosť o priechodnosť 
nosa 

• Nefajčiť, spánková hygiena 



Neinvazívna pozitívna pretlaková ventilácia 



Neinvazívna pozitívna pretlaková ventilácia 

•SaO2 

•centrálne apnoe 

•obštrukčné apnoe 

•zmiešané apnoe 

•hypopnoe 

•prebudenia 
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Typy pozitívne pretlakovej ventilácie 

 
CPAP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

 

  

 

BiPAP S 

BiPAP T 

BiPAP S/T 



Adaptívna servoventilácia (ASV) 
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Pacientske rozhranie 
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Najčastejšie nežiadúce účinky NIPV 

• netesnosť masky, 

• tlak masky , 

• rušivé pocity z prítomnosti masky na tvári,  

• rušivé pocity z prúdiaceho vzduchu,  

• vysúšanie slizníc nosa a ústnej dutiny,  

• zdurenie nosovej sliznice,  

• meteorizmus. 



Chirurgická liečba 
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Farmakologická liečba 

acetazolamid - redukcia AHI bez úpravy 
symptómov 

protriptylín - symptomatická úprava bez 
redukcie AHI 

medroxyprogesterón 

metylxantíny 



Korekčné stomatologické pomôcky 

1 2 

3 



Elektronické stimulátory dilatačného svalstva 

1 2 3 


