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Úvod a ciele 
           Obštrukčné spánkové apnoe (OSA) predstavuje najčastejšiu poruchu spánku, ktorá sa 
spája so zvýšeným rizikom vzniku kardiovaskulárnych a cerebrovaskulárnych ochorení, resp.  
so zvýšenou vaskulárnou morbiditou a mortalitou (1).  
Ide o poruchu charakterizovanú opakovaným kolapsom horných dýchacích ciest počas 
spánku, ktorá vedie k chronickej intermitentnej hypoxii (CIH) a fragmentácii spánku 
početnými prebúdzacími reakciami. Ochorenie postihuje 2-4% dospelej populácie, najväčšiu 
prevalenciu má u mužov v strednom veku (2).  
 Z doteraz publikovaných prác je známa asociácia intermitentnej hypoxie so širokým 
spektrom patologických procesov – oxidačný stres, endotelová dysfunkcia, aktivácia 
sympatikového nervového systému, systémová zápalová reakcia, porucha metabolizmu 
glukózy a lipidov (3).  
 Dyslipidémia sa v súčasnosti považuje za jeden z  najvýznamnejších mediátorov 
akcelerovanej aterogenézy u pacientov s OSA. Z najnovších štúdií neustále pribúdajú dôkazy 
o jej nezávislej asociácii s intermitentnou hypoxiou. Dodnes však nie je známe, akú úlohu 
OSA pri samotnom vzniku dyslipidémie zohráva (4, 5, 6).   
 Na zvýšenej vaskulárnej morbidite a mortalite sa u pacientov s OSA spolu 
s dyslipidémiou môže podieľať aj zmena funkcie jednotlivých lipoproteínov ich oxidačným 
poškodením. Je známe, že intermitentná hypoxia/reoxygenácia vedie pri OSA ku vzniku 
oxidačného stresu, ktorý okrem iného spôsobuje aj peroxidáciu lipidov. Lipoperoxidy sa 
potom následne taktiež môžu podieľať na vzniku cievneho poškodenia (7).  
 Našu prácu sme rozdelili na dve časti: 
- v prvej sme hodnotili  lipidogram u pacientov s OSA so zameraním sa na HDL subfrakcie, 
- v druhej sme stanovili hladiny lipoperoxidov, a to v dvoch médiách, plazme a sline.   
 
Súbor a metódy  
 Nábor participantov prebiehal na I. neurologickej klinike LFUK a UNB. Predbežný 
súbor tvorilo 15 pacientov, mužov, s polysomnograficky potvrdeným OSA. Kontrolný súbor 
tvorilo 17 zdravých mužov (Tab. 1). Exklúznym kritériom bolo u oboch skupín akékoľvek iné 
známe chronické ochorenie (kardiovaskulárne, metabolické, onkologické a pod.), užívanie 
akejkoľvek medikácie a nikotinizmus. Štúdia bola schválená etickou komisiou LFUK. Všetci 
probandi podpísali informovaný súhlas s účasťou v štúdii. 

  Všetkým zúčastneným bola nalačno o 8:00 hod. odobratá a spracovaná vzorka krvi,  
EDTA plazma bola uskladnená pri -80°C a následne použitá na stanovenie HDL subfrakcií 
a lipoperoxidov. HDL subfrakcie lipoproteínov v plazme boli analyzované pomocou 
elektroforézy na polyakrylamidovom géli systémom Lipoprint (Quantimetrix corp., Redondo 



Beach, CA, USA). Daný systém umožňuje hodnotenie nasledujúcich HDL subfrakcií: veľké 
HDL subfrakcie 1-3, ktoré sú považované za antiaterogénne a malé denzné HDL subfrakcie 
8-10 považované za proaterogénne. O vlastnostiach stredne veľkých HDL subfrakcií 4-7 sa 
stále vedie diskusia (8, 9).  
 Nestimulované celé sliny (2 ml) boli odobrané účastníkom štúdie do skúmavky. Dve 
hodiny pred ich odberom participanti nefajčili, neumývali si zuby, nejedli a nepili. 
Centrifugáciou získané supernatanty boli uskladnené pri -80◦C a použité na stanovenie 
lipoperoxidov podľa El-Saadani a kol. (1989) (10).  
             Štatistická analýza získaných dát bola vykonaná pomocou programu SPSS verzia 18 
(SPSS Inc., Chicago, USA). Kategorické premenné boli vyjadrené ako priemer ± smerodajná 
odchýlka (SD). Na porovnanie premenných medzi skupinami pacientov a kontrol sme použili 
Studentov t test. Na koreláciu hladín lipoproteínov v plazme a v slinách sme použili 
Pearsonov korelačný koeficient. Za štatisticky významné boli považované hodnoty P <0,05.  
 
Výsledky 
 Pacienti s OSA boli signifikantne starší, avšak ich BMI bolo porovnateľné 
s kontrolami (Tab.1). U pacientov s OSA boli v porovnaní s kontrolami zistené signifikantne 
vyššie hladiny celkového cholesterolu, lipoproteínov s nízkou hustotou (LDL) 
a triacylglycerolov. Hladina lipoproteínov s vysokou hustotou (HDL) bola v oboch skupinách 
porovnateľná (Tab.1).  
 
Tab. 1. Klinické charakteristiky populácie 
 
 Pacienti s OSA Kontroly P 
N 15 M 18 M  
Vek (roky) 42,1±12,2 32,4±6,0 0,007 
BMI (kg/m2) 29,5±4,5 27,1±4,3 ns 
T- cholesterol (mmol/l) 5,30±0,98 4,21±0,72 0,0011 
LDL cholesterol (mmol/l) 4,01±0,82 2,71±0,55 ˂0,0001 
HDL cholesterol (mmol/l) 1,21±0,39 1,18±0,30 ns 
TAG (mmol/l) 1,97±0,58 1,19±0,65 0,0013 
Hodnoty v tabuľke sú uvedené ako priemer ± smerodajná odchýlka (SD), P – štatistická 
hladina významnosti, T- cholesterol – celkový cholesterol, LDL cholesterol – lipoproteíny 
s nízkou hustotou, HLD cholesterol – lipoproteíny s vysokou hustotou, TAG – 
triacylglyceroly, OSA – obštrukčné spánkové apnoe. 
 
Z HDL subfrakcií mali pacienti s OSA signifikantne nižšie hladiny antiaterogénnych, veľkých 
HDL subfrakcií oproti kontrolám. Naopak, hladina aterogénnych malých denzných subfrakcií 
bola u pacientov s OSA signifikantne vyššia. Hladina stredných HDL subfrakcií medzi oboma 
skupinami nebola signifikantne odlišná (Tab. 2). 
 
Tab. 2. HDL subfrakcie a hladiny lipoperoxidov v plazme u pacientov s OSA a kontrol 
 
 
 

Pacienti s OSA (n=15) Kontroly (n=17)                 
                P 

Large HDL1-3 (mg/dl) 9,13±5,89 17,41±8,75 0,0043 
Medium HDL4-7 (mg/dl) 26,53±8,31 23,94±5,23 ns 
Small HDL8-10 (mg/dl) 11,20±4,84 5,35±4,18 0,0009 
Lipoperoxidy (nmol/l) 61,6±39,7 38,6±18,7 0,059 
Hodnoty v tabuľke sú uvedené ako priemer ± smerodajná odchýlka (SD), P – štatistická 



hladina významnosti. 
 
Hladiny lipoperoxidov v plazme pacientov s OSA boli vyššie ako u zdravých mužov, avšak  
tento rozdiel nedosiahol štatistickú významnosť (Tab. 2). 
 
V čiastočne sa prekrývajúcom súbore 25 probandov (pacienti s OSA, zdraví dobrovoľníci, 
muži aj ženy) sme stanovili hladiny lipoperoxidov v plazme aj v slinách. Hladiny 
lipoperoxidov v slinách korelovali s ich hladinami v plazme (r=0,454; p=0,023). 
 
Diskusia 
 Výsledky viacerých štúdií poukazujú na vyšší výskyt cievnych ochorení u pacientov s 
OSA (11). Samotné OSA sa na procese aterogenézy zúčastňuje prostredníctvom viacerých 
patomechanizmov (12). V tejto práci sme sa zamerali na dva z nich, a to dyslipidémiu 
a oxidačný stres reprezentovaný oxidačným poškodením lipoproteínov. U pacientov s OSA 
a zdravých dobrovoľníkov sme porovnali lipidogram v plazme a hladiny lipoperoxidov 
v plazme a slinách. Obe skupiny mali porovnateľné BMI, avšak pacienti s OSA mali 
signifikantne zvýšené hodnoty celkového cholesterolu, LDL cholesterolu a triacylglycerolov. 
Hladiny HDL cholesterolu boli v oboch skupinách porovnateľné.  
 V rámci lipidogramu sme sa špeciálne zamerali na subfrakcie HDL lipoproteínov. 
HDL cholesterol sa vo všeobecnosti považuje za ateroprotektívny. V literatúre však pribúdajú 
dôkazy, že malé HDL subfrakcie (HDL8-10) môžu mať narušenú funkčnosť a ich vyššie 
hladiny sú asociované s proaterogénnym lipidovým profilom (13). Malé HDL môžu byť 
aterogénne aj kvôli ich slabému rozpoznaniu receptormi, zvýšenej schopnosti oxidácie a 
acetylácie, ľahšiemu prenikaniu do subendotelového priestoru a tvorbe usadenín cholesterolu 
v cievach (14). 
 V našej štúdii sme napriek porovnateľným hladinám HDL cholesterolu zistili 
u pacientov s OSA signifikantne zvýšenú hladinu subfrakcií malých HDL a okrem toho aj 
signifikantne nižšie hladiny veľkých, antiaterogénnych HDL subfrakcií (Obr. 1). Tento nález 
svedčí o proaterogénnom lipidograme u našich pacientov s OSA. Naše výsledky 
korešpondujú s niektorými ďalšími štúdiami, ktoré preukázali zvýšené hladiny 
triacylglycerolov (15, 16). Znížené hladiny HDL cholesterolu boli popísané u starších 
pacientov s OSA (17, 18). Naopak, protichodné výsledky boli pozorované v prierezových a 
intervenčných štúdiách (19), resp. iné štúdie podobné asociácie nenašli (20, 21).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 1. Hladiny 
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celkového HDL cholesterolu a jeho veľkých (L-HDL), stredných (M-HDL) a malých (S-
HDL) subfrakcií HDL cholesterolu u pacientov s OSA a zdravých kontrol (K). Hladina 
štatistickej významnosti: ** P<0,01; ***P<0,001  
 

Naša práca ako prvá sledovala hladiny subfrakcií HDL cholesterolu u pacientov 
s OSA. Už naše predbežné výsledky ukazujú, že u pacientov s OSA dochádza k zmene 
podielu veľkých a malých subfrakcií HDL cholesterolu smerom k proaterogénnemu HDL 
profilu, zatiaľ bez zmeny koncentrácie celkového HDL cholesterolu. Naším cieľom 
v budúcnosti je doplniť obe skupiny probandov, aby boli porovnateľné nielen zastúpením 
pohlaví, BMI, ale aj vekom. 
           V druhej časti práce sme zistili trend k zvýšeným hladinám markerov oxidačného 
poškodenia lipoproteínov (lipoperoxidov) v plazme (P=0,059) u jedincov s OSA v porovnaní 
s kontrolnou skupinou. Naše výsledky sú v zhode s inými prácami stanovujúcimi odlišné 
markery oxidačného stresu. U jedincov s OSA boli opakovane publikované zvýšené hladiny 
markerov oxidačného poškodenia lipidov, proteínov a nukleových kyselín (13, 22, 10). 
Predpokladáme že markery oxidačného stresu môžu byť zvýšené dôsledkom opakujúcich sa 
krátkych cyklov prerušovanej hypoxie s následnou reoxygenáciou, počas ktorej dochádza k 
vzniku voľných radikálov spôsobujúcich oxidačné poškodenia biomakromolekúl 
a narúšajúcich cievnu homeostázu. Dôsledkom týchto procesov môže byť zvýšené 
kardiovaskulárne a cerebrovaskulárne riziko u jedincov so spánkovými poruchami dýchania 
(23, 24). 
 Krv stále zostáva najvhodnejšou telesnou tekutinou na hodnotenie mnohých 
biomarkerov odrážajúcich systémové procesy. Jej nahradenie slinami je potrebné 
implementovať s opatrnosťou. Niektoré biomarkery v slinách môžu odrážať ich systémové 
hladiny, avšak iné biomarkery, ako napr. prozápalový cytokín IL-6 a C-reaktívny proteín, 
nepreukázali významnú koreláciu so vzorkami plazmy (25, 26). Tieto imunitné biomarkery sú 
ovplyvňované procesmi lokálnej imunity a odrážajú skôr lokálne ako systémové imunitné 
odpovede. Nami zistená signifikantná korelácia lipoperoxidov v plazme a slinách ale 
naznačuje, že na stanovenie niektorých markerov oxidačného stresu by bolo možné použiť aj 
iné médium ako plazma, a to sliny. Pochopiteľne, na potvrdenie týchto výsledkov, budú 
potrebné ďalšie štúdie, ktoré by okrem väčšieho počtu pacientov mali zahrnúť aj merania 
hladín antioxidantov v plazme.  
  
Záver 
 Naše predbežné výsledky, popisujúce abnormality v hladinách lipoproteínov 
u pacientov s OSA, sú v súlade s predpokladom častého výskytu poruchy lipidového 
metabolizmu u týchto jedincov. Dyslipidémia predstavuje jeden z rizikových faktorov, ktorý 
môže u týchto pacientov viesť k urýchleniu aterosklerotického procesu, a preto jej treba 
venovať náležitú pozornosť.   
 Naše výsledky tiež potvrdili existenciu zvýšeného oxidačného stresu u jedincov 
s OSA. Signifikantná korelácia lipoperoxidov v plazme a slinách navyše naznačuje, že na 
stanovenie markerov oxidačného stresu by potenciálne bolo možné použiť aj iné médium ako 
plazmu, a to sliny.  
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