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Úvod 

Spánkové poruchy dýchania (SPD) sú nezávislým rizikovým faktorom vzniku cievnej 
mozgovej príhody (CMP) a sú prítomné u 72 % týchto pacientov (1). Najčastejšou formou 
SPD je obštrukčné spánkové apnoe (OSA). Zlatý štandard v diagnostike OSA predstavuje 
polysomnografia (PSG). Pomocou nej definujeme OSA ako výskyt ≥ 5 prevažne 
obštrukčných respiračných udalostí za hodinu spánku (2). Závažnosť OSA určuje apnoe-
hypopnoe index (AHI), teda súčet apnoických a hypopnoických udalostí delený počtom hodín 
spánku; AHI < 5 = norma, 5 ≤ AHI < 15 = ľahké OSA, 15 ≤ AHI < 30 = stredne ťažké OSA, 
AHI ≥ 30 = ťažké OSA (3). Štandardnú liečbu OSA predstavuje pretlaková ventilácia 
s kontinuálnym tlakom vzduchu v dýchacích cestách (CPAP, countinuous positive airway 
pressure) (4).  

Komplexné dôsledky cerebrálnej hypoperfúzie pri OSA môžu viesť ku kognitívnemu 
deficitu (5). Všeobecne sa tiež pripúšťa, že OSA u niektorých ľudí môže viesť ku vzniku 
depresie (6). Častou komplikáciou stavu pacienta po CMP je „post-stroke“ depresia (PSD) s 
prevalenciou 29 – 33 % (7) a „post-stroke“ zhoršenie kognitívnych funkcií (PSCI, post-stroke 
cognitive impairment) s prevalenciou 20 – 80 % (8). 

Neinvazívnou technológiou na monitoring prietoku krvi mozgom (CBF, cerebral 
blood flow) je ultrazvukom modulovaná „blízko“ infračervená spektroskopia (UT-NIRS, 
ultrasound-tagged near-infrared spectroscopy). Prístroj využívajúci UT-NIRS analyzuje 
Dopplerov posun ultrazvukom modulovaného svetelného signálu a určuje prúdenie krvi a 
zmeny lokálnej mikrocirkulácie pod senzorom. Výstupom je index prietoku krvi mozgom 
(CFI, cerebral flow index), absolútne číslo v rozmedzí 0 – 100, pričom 0 znamená nulový 
prietok (9). Výsledky monitoringu CBF technológiou UT-NIRS korelujú s meraniami 
využívajúcimi 113Xe-SPECT alebo transkraniálny Doppler (10, 11, 12). 
 
Metodika 

Výskumný súbor štúdie pozostával z 12 pacientov s potvrdeným OSA rozdelených do 
do 3 subpopulácií – 4 pacienti po CMP s ťažkým OSA, 4 pacienti po CMP so stredne ťažkým 
OSA a 4 pacienti s ťažkým OSA bez CMP. Pacienti po CMP prekonali ischemickú CMP 6 
týždňov pred nami realizovanými meraniami. 

Každý pacient podstúpil 2 celonočné PSG – počas diagnostickej noci a počas 
terapeutickej noci aj so súčasným použitím CPAP. Zaznamenávali sme AHI, priemernú 
a minimálnu saturáciu O2. Súčasne prebiehalo aj monitorovanie CBF pomocou UT-NIRS 
technológie (prístroj Ornim c-FLOW™). Spracovávali sme priemernú získanú hodnotu CFI. 
Pred uvedeným monitoringom pacienti absolvovali aj dve dotazníkové metódy - Montrealský 
skríning kognitívnych funkcií (MoCA) a Beckovu škálu depresie (BDI-II). 

Štatistické spracovanie sme realizovali v programe SPSS, 27. verzia. Kategorické 
premenné sú vyjadrené ako počet a percentuálne zastúpenie. Kontinuálne premenné sú 
vyjadrené ako priemer ± smerodajná odchýlka alebo medián, medzikvartilový rozsah a 



2 

 

minimálna-maximálna hodnota. Na porovnanie kategorických premenných sme použili Chí-
kvadrát test. Na porovnanie kontinuálnych premenných s normálnou distribúciou sme použili 
Studentov t-test a bez normálnej distribúcie Mann-Whitneyho test. Výstupom z testov bola 
hodnota „p“ analyzovaná pri hladine významnosti α = 0,05. Použili sme aj Spearmanove 
korelačné koeficienty, korelácia je vyjadrená korelačným koeficientom „r“. 
 
Výsledky 
 
 X A Aa Ab p1 B p2 

Počet 
pacientov 

12 8 4 4 
 

4 
 

Vek (roky) 57,3±18,2 68,5±8,6 68,5±6,2 68,5±11,6 1,0 34,8±5,9 ˂0,001 

Ženy/Muži 
3/9 
(25%/ 
75%) 

3/5 
(37,5%/ 
62,5%) 

1/3 
(25%/ 
75%) 

2/2 
(50%/ 
50%) 

0,465 0/4 
(0%/ 
100%) 

0,285 

AHI (n/hod) 37,5±20,8 25,4±8,9 33,0±4,7 17,8±3,1 0,002 61,7±15,3 0,011 

Priemerná 
saturácia O2 
(%) 

94,4±2,3 94,2±2,4 93,9±2,8 94,4±2,2 
0,789 

94,9±2,5 
0,621 

Minimálna 
saturácia O2 
(%) 

83,1±11,2 84,1±13,2 87,0±5,2 81,3±18,9 
0,578 

81,0±6,7 
0,207 

OSA 
stredne 
závažné/ 
závažné 

4/8 
(66,7%/ 
33,3%) 

4/4 
(50%/ 
50%) 

0/4 
(0%/ 
100%) 

4/0 
(100%/ 
0%) 

 
0/4 (0%/ 
100%) 

 

MoCA 
25,5; 10  
(15 – 30) 

20,5; 8  
(15 – 27) 

22,5; 9  
(17 – 27) 

20,0; 9  
(15 – 26) 

0,564 29,0; 2  
(28 – 30) 

0,020 

Kognitívny 
deficit 
(MoCA˂26) 

6 (50%) 6 (75%) 3 (75%) 3 (75%) 
1,0 

0 (0%) 
0,028 

Beckova 
škála 

6; 9  
(0 – 18) 

7; 12  
(0 – 18) 

4; 13  
(0 – 15) 

9; 12  
(4 – 18) 

0,309 4,5; 7  
(0 – 9) 

0,885 

Depresia 
(BDI-II≥14) 

2 (16,7%) 2 (25%) 1 (25%) 1 (25%) 
1,0 

0 (0%) 
0,285 

CFI 46,4±7,0 46,9±6,7 48,3±9,4 45,5±3,1 0,595 45,3±8,5 0,653 

X – výskumný súbor, A – populácia pacientov s OSA po CMP, Aa – subpopulácia pacientov s 
ťažkým OSA po CMP, Ab – subpopulácia pacientov so stredne ťažkým OSA po CMP, B – 
populácia pacientov s ťažkým OSA bez CMP, p1 – porovnanie charakteristík subpopulácie „Aa“ 
a subpopulácie „Ab“, p2 – porovnanie charakteristík subpopulácie „Aa“ a populácie „B“, AHI – 
apnoe-hypopnoe index, OSA – obštrukčné spánkové apnoe, MoCA – Montrealský skríning 
kognitívnych funkcií, BDI-II – Beckova škála depresie, CFI – index prietoku krvi mozgom 

Tabuľka 1. Charakteristika populácií a subpopulácií výskumného súboru vrátane ich 
porovnania. Štatistické spracovanie údajov. 
 
U pacientov s OSA po CMP konštatujeme častý výskyt „post-stroke“ kognitívneho deficitu 
(75 %) aj PSD (25 %).  Nepotvrdili sme, že by od závažnosti OSA závisel výkon v MoCA, 



3 

 

výkon v BDI-II či hodnota CBF. Pacienti so závažným OSA po CMP mali v porovnaní 
s kontrolou bez CMP horší kognitívny výkon, resp. častejší výskyt kognitívneho deficitu, 
avšak nemali častejšie prítomné depresívne príznaky či horší CBF (Tabuľka 1). 
 

Tabuľka 2. Korelácie vybraných znakov s ostatnými charakteristikami populácie u pacientov 
s OSA po CMP. 
 

 
Korelácie medzi MoCA a ostatnými charakteristikami populácie u pacientov s OSA po 
CMP 
 r p 
Vek -0,190 0,651 
Mužské pohlavie -0,507 0,200 
AHI (n/hod) 0,287 0,490 
Priemerná saturácia O2 (%) 0,204 0,629 
Minimálna saturácia O2 (%) 0,479 0,230 
Beckova škála -0,683 0,062 
Depresia (BDI-II ≥ 14) -0,756 0,030 
CFI 0,357 0,385 
 
Korelácie medzi BDI-II a ostatnými charakteristikami populácie u pacientov s OSA po 
CMP. 
 r p 
Vek 0,072 0,866 
Mužské pohlavie 0 1,0 
AHI (n/hod) -0,488 0,220 
Priemerná saturácia O2 (%) -0,193 0,647 
Minimálna saturácia O2 (%) -0,470 0,240 
MoCA -0,683 0,062 
Kognitívny deficit (MoCA˂26) 0,190 0,652 
CFI 0,024 0,955 
 
Korelácie medzi CFI a ostatnými charakteristikami populácie u pacientov s OSA po 
CMP. 
 r p 
Vek 0,310 0,456 
Mužské pohlavie -0,056 0,895 
AHI (n/hod) 0,204 0,629 
Priemerná saturácia O2 (%) 0,395 0,333 
Minimálna saturácia O2 (%) 0,359 0,382 
MoCA 0,357 0,385 
Kognitívny deficit (MoCA˂26) -0,126 0,766 
Beckova škála 0,024 0,955 
Depresia (BDI-II≥14) -0,126 0,766 
MoCA – Montrealský skríning kognitívnych funkcií, OSA – obštrukčné spánkové 
apnoe, CMP – cievna mozgová príhoda, AHI – apnoe-hypopnoe index, BDI-II – 
Beckova škála depresie, CFI – index prietoku krvi mozgom 
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U pacientov s OSA po CMP sme zaznamenali štatisticky významnú inverznú koreláciu medzi 
výsledkom dosiahnutom v MoCA a prítomnosťou depresie. Iné korelácie medzi vybranými 
charakteristikami sme nepreukázali (Tabuľka 2). 
 
 

Tabuľka 3. Porovnania zmien charakteristík OSA a CBF pri CPAP u populácie s OSA po 
CMP a u populácie s OSA bez CMP. 
 
Použitie CPAP neviedlo k štatisticky významnej zmene CBF u pacientov s OSA po CMP, ani 
u pacientov bez CMP, a to aj napriek štatisticky významnému zlepšeniu AHI v oboch 
skupinách (Tabuľka 3). 
 
Diskusia 

Po analýze rôznych premenných a ich asociácií sme u pacientov s OSA po CMP 
potvrdili vysoký výskyt „post-stroke“ kognitívneho deficitu a PSD. Preukázali sme tiež 
vysoko signifikantnú inverznú koreláciu medzi kognitívnym výkonom a prítomnosťou PSD 
ako aj horší kognitívny výkon a častejšiu prítomnosť kognitívneho deficitu v tejto populácii 
pacientov v porovnaní s kontrolnou skupinou s OSA bez CMP. 

Niektoré naše zistenia ako napríklad prevalencia PSCI a prevalencia PSD 
korešpondujú so zahraničnými prácami (7, 8, 13). Naopak, nepodarilo sa nám potvrdiť 
inverznú koreláciu medzi závažnosťou OSA a kognitívnym výkonom, ani sme nezaznamenali 
ťažšie epizódy depresie u týchto pacientov (5, 14). Konfrontácia ďalších našich zistení 
s inými prácami nie je možná, nakoľko sme nenašli prácu iných autorov, ktorá by hodnotila 
technológiu UT-NIRS u pacientov s OSA. Nakoľko výstupy z prístroja boli v absolútnych 
číslach a neexistuje referenčná škála na porovnanie výsledkov, sledovali sme podľa 
existujúcich odporúčaní zmenu v parametri CFI (15), ktorá sa však v našich súboroch 
neukázala ako štatisticky významná. Takisto sme nepreukázali ani ďalšie vzájomné korelácie 
medzi vybranými charakteristikami u pacientov so závažným OSA po CMP v porovnaní 
s kontrolnou skupinou bez CMP. U týchto pacientov sa nám nepodarilo preukázať ani 

 
Porovnanie zmeny charakteristík OSA a CBF pri CPAP u populácie pacientov s OSA po 
CMP 
 Diagnostická noc Terapeutická noc p 
AHI (n/hod) 25,4±8,9 7,5±4,5 <0,001 
Priemerná saturácia O2 (%) 94,2±2,4 94,4±2,7 0,871 
Minimálna saturácia O2 (%) 84,1±13,2 90,9±3,4 0,182 
CFI 46,9±6,7 49,1±4,8 0,461 
 
Porovnanie zmeny charakteristík OSA a CBF pri CPAP u populácie pacientov s OSA 
bez CMP 
 Diagnostická noc Terapeutická noc p 
AHI (n/hod) 61,7±15,3 3,5±1,7 <0,001 
Priemerná saturácia O2 (%) 94,9±2,5 94,5±2,4 0,803 
Minimálna saturácia O2 (%) 81,0±6,7 91,5±3,5 0,032 
CFI 45,3±8,5 44,7±12,2 0,941 
OSA – obštrukčné spánkové apnoe, CBF – prietok krvi mozgom, CPAP – pretlaková 
ventilácia s kontinuálnym tlakom vzduchu v dýchacích cestách, CMP – cievna mozgová 
príhoda, AHI – apnoe-hypopnoe index, CFI – index prietoku krvi mozgom 
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zlepšenie CBF použitím CPAP, a to aj napriek štatisticky významnému zlepšeniu AHI 
v obidvoch skupinách pacientov. 

Za limitácie našej štúdie považujeme niektoré znaky nášho výskumného súboru, a to 
jeho nedostatočnú veľkosť, nerovnomerné zastúpenie pohlaví ako aj vekový rozdiel medzi 
jednotlivými populáciami. Za limitáciu UT-NIRS považujeme najmä skutočnosť, že samotné 
meranie prietoku krvi pomocou tejto technológie sa vzťahuje iba na mozgovú kôru, teda na 
povrchovú oblasť mozgu vo frontálnych lalokoch. 

Z pohľadu klinickej praxe naše výsledky potvrdzujú potrebu aspoň skríningového 
vyšetrenia kognitívnych funkcií a depresívnych príznakov u všetkých pacientov po CMP 
a s prítomnosťou OSA. Dobrú možnosť na toto skríningové vyšetrenie poskytujú, a to aj na 
základe našich výsledkov, testy MoCA a BDI-II. Po pozitívnom skríningu v týchto testoch by 
mala byť samozrejmosťou podrobnejšia diagnostika a komplexný terapeutický prístup 
k týmto pacientom. Výsledkom by malo byť zlepšenie kvality života takto postihnutých 
jedincov. 
 
Práca bola podporená grantom Univerzity Komenského v Bratislave UK/253/2022. 
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