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Úvod  

Prevalencia spánkových porúch dýchania (SPD) je v súčasnosti na vzostupe, čo je do 
veľkej miery ovplyvnené celosvetovým nárastom výskytu obezity. Najčastejšou formou SPD 
je obštrukčné spánkové apnoe (OSA). Je definované ako výskyt ≥ 5 apnoických alebo 
hypopnoických prestávok za hodinu spánku (tzv. apnoe/hypopnoe index [AHI]). OSA je 
prítomné u 24% mužov a 9% žien (1). V populácii pacientov s ischemickou cievnou 
mozgovou príhodou (iCMP) sa prevalencia SPD pohybuje na úrovni 72% (2,3), pričom 93% 
z nich predstavuje OSA (4). Najúčinnejšou liečbou OSA je pretlaková ventilácia (continuous 
positive airway pressure – CPAP).  

OSA je známy nezávislý rizikový faktor cievnych ochorení. Chronicky OSA 
prispieva k zvyšovaniu krvného tlaku, autonómnej dysregulácii so sympatikovou 
hyperaktivitou, endoteliálnej dysfunkcii a prozápalovému stavu (5). Bolo preukázané, že dlhé 
apnoické epizódy (s trvaním > 20 sekúnd) v kombinácii s foramen ovale patens sú spojené s 
takmer dvojnásobným rizikom iCMP počas spánku (6). Vzťah medzi iCMP a SPD je 
obojsmerný. SPD predstavujú jednak rizikový faktor pre vznik iCMP, no štrukturálne 
poškodenia mozgu v dôsledku iCPM môže taktiež viesť ku vzniku spánkového apnoe (2). 
Existuje niekoľko metód, ako stanoviť prietok krvi mozgom („cerebral blood flow“ [CBF]). 
„Blízka“ infračervená spektroskopia (near-infrared spectroscopy [NIRS]) má v porovnaní 
s inými metódami stanovenia CBF veľa výhod. Kľúčovou výhodou je jej neinvazívnosť a 
umožnenie kontinuálneho záznamu sledovanej veličiny v adekvátnych časových úsekoch. 
Štúdie používajúce NIRS preukázali pokles CBF počas epizód OSA (ale nie hypopnoe) a tieto 
zmeny boli výraznejšie pri ťažších stupňoch OSA (7,8). Nevýhodou NIRS je, že hodnotí skôr 
oxygenáciu mozgového tkaniva ako mozgovú perfúziu. Nová technológia, ultrazvukom 
„značená” NIRS (UT-NIRS) analyzuje Dopplerov posun ultrazvukom „označeného“ 
svetelného signálu a určí tak prúdenie krvi pod senzorom. Analyzované sú fotóny, ktoré 
vychádzajú z vopred stanoveného objemu tkaniva (9,10). Hodnoty CBF získané pomocou 
UT-NIRS signifikantne korelujú s hodnotami získanými pri meraní Xe-SPECT, ktorý 
predstavuje „zlatý štandard” na stanovenie CBF (11). 

Naša štúdia mala za cieľ posúdiť vplyv CPAP terapie na CBF a základné 
polysomnografické ukazovatele SPD.  
 
 
Metódy 

Do štúdie bolo zaradených 11 pacientov s iCMP a 6 kontrolných pacientov (pacienti 
s OSA bez inej významnejšej komorbidity a bez anamnézy CMP). Diagnóza CMP bola 
stanovená na základe štandardného neurologického vyšetrenia, lokalizácia ischemickej lézie 
bola potvrdená počítačovou tomografiou alebo magnetickou rezonanciou. U pacientov 
s iCMP bol realizovaný vstupný skríning. V priebehu 7 dní od vzniku príznakov CMP bola 



u nich realizovaná celonočná pulzná oximetria (zariadenie WristOx2, model 3150, Nonin 
Medical, USA). Za pozitívny výsledok sme považovali desaturačný index ≥15 (počet 
desaturácií ≥3%  trvajúcich  ≥10 sekúnd za hodinu záznamu). Daní pacienti boli znovu 
hospitalizovaní po 6 týždňoch od vzniku CMP za účelom realizácie celonočnej 
polysomnografie (zariadenie Alice 6, Philips-Respironics, Holandsko). Každý participant 
podstúpil 2 celonočné polysomnografie. Diagnostickú noc a následne druhú noc s pretlakovou 
ventiláciou (terapeutická noc).  

Obidve noci bol zároveň monitorovaný CBF pomocou UT-NIRS technológie (C-
Flow, Ornim medical, Izrael). Tento prístroj zobrazuje CBF za pomoci indexu cerebrálneho 
prietoku („cerebral flow index“ [CFI]) – bezrozmerného čísla, ktoré je v rozpätí 0-100, 
pričom je odporúčané vyhodnocovať skôr relatívne zmeny ako absolútne hodnoty. 
Príprava pacienta pozostávala z identifikácie a odmastenia plochej nevlasatej časti čela, kam 
boli následne prilepené dve samolepiace podložky (Smart Pads, dodané od Ornim medical). 
Na UT-NIRS sondy bolo nanesené malé množstvo gélu a následne boli sondy vložené do 
nalepených podložiek bilaterálne na čelo pacienta (12). Dáta sa zaznamenávali celonočne. 
Vyhodnocovali sme priemernú hodnotu CFI získanú z oboch sond.   

Polysomnografia bola hodnotená a skórovaná erudovaným personálom na základe 
štandardizovaných kritérií (13). Na vyhodnotenie signálu CBF a synchornizáciu dát z C-Flow 
a z polysomnografie bol použitý software Biograph (Beset, Slovensko). Štatistická analýza 
bola realizovaná za pomoci programu SPSS, verzia 18 (SPSS Inc, Chicago, USA). 
Kategorická premenné sú vyjadrené ako počet a percentuálne zastúpenie (%), kontinuálne 
premenné ako priemer ± smerodajná odchýlka. Pre porovnanie skupín bol použitý pre 
konkrétne premenné Studentov t-test. Za štatisticky signifikantnú sme považovali hodnotu P < 
0,05.  

 
  
Výsledky 

Priemerný vek pacientov s iCMP bol 67,7±9,6 rokov, priemerný vek kontrol bol 
43,7±14,6 rokov. V skupine s iCMP traja pacienti užívali chronickú medikáciu, ktorá bola 
potenciálne vazoaktívna (dvaja pacienti doxazosín, jeden urapidil). Výsledky pre obe skupiny 
sú sumarizované v tabuľke 1. Nezaznamenali sme signifikantnú zmenu CFI pri porovnaní 
diagnostickej a terapeutickej noci. Počet respiračných udalostí významne poklesol počas 
terapeutickej noci v porovnaní s diagnostickou v oboch skupinách (iCMP: AHI z 22,6±9,0 na 
9,9±9,9 a kontroly: z 58,1±14,9 na 7,0±9,7).  
 
Tabuľka 1: Charakteristiky pacientov s iCMP a kontrol porovnávajúce diagnostickú a 
terapeutickú noc. 

  Diagnostická noc Therapeutická noc p 
      
iCMP (n=11; vek 67,7±9,6 rokov; 4 ženy/ 7 mužov) 
CFI 50,3±6,4 49,0±4,5 0,602 
AHI (n/h) 22,6±9,0 9,9±9,9 0,004** 
Priemerná sat (%) 94,5±2,1 94,9±2,1 0,659 
Minimálna sat (%) 86,3±11,7 91,6±3,2 0,157 
Pulz (n/h) 68,9±17,3 69,1±15,3 0,97 
      
Kontroly (n=6, vek 43,7±14,6; 6 mužov) 
CFI 45,9±7,3 49,7±11,7 0,521 
AHI (n/h) 58,1±14,9 7,0±9,7 <0,001*** 



Priemerná sat (%) 94,6±2,0 94,7±1,9 0,943 
Minimálna sat (%) 79,0±10,7 91,7±2,7 0,019* 
Pulz (n/h) 63,3±6,5 66,3±6,0 0,413 
CFI: index cerebrálneho prietoku, AHI: apnoe/hypopnoe index, sat: nočná saturácia krvi 
kyslíkom, *: p˂0,05; **: p˂0,01; ***: p˂0,001 

 
 
Diskusia 

U pacientov s iCMP ani u kontrol so spánkovým apnoe sa nám nepodarilo nájsť 
žiadne signifikantné zmeny v CBF pri hodnotení efektu CPAP terapie. Existuje niekoľko 
vysvetlení.  

Po prvé, v súbore s iCMP sme nemali dostatočne veľké zastúpenie pacientov s iCMP 
vzniknutou počas spánku (jediný pacient). V tejto subpolulácii iCMP je totiž možné očakávať 
najväčší vplyv SPD na zmeny CBF. Pacienti s OSA majú viac ako 3-násobne vyššie riziko 
vzniku iCMP počas spánku v porovnaní s pacientmi bez OSA (14). Šiarnik a kol. popísali 
vyššiu prevalenciu stredne závažných a závažných foriem SPD u pacientov s iCMP 
vzniknutou počas spánku v porovnaní s pacientami s iCMP vzniknutou v bdelom stave (15). 
U pacientov s rekurentnou hypoxiou (napríklad pri chronickej obštrukčnej chorobe pľúc alebo 
OSA) je autoregulácia CBF narušená a mozgová cirkulácia horšie reaguje na nedostatok 
kyslíka (16). Zdá sa, že CPAP liečba z krátkodobého hľadiska zlepšuje neurologický status 
pacientov (17). Preto predpokladáme, že  porovnanie CBF vo väčšej skupine pacientov 
s iCMP vzniknutou počas spánku s iCMP vzniknutou počas bdelosti by prinieslo 
signifikantné rozdiely. 

Po druhé, v našej štúdii sme sa zamerali na priemerné hodnoty CFI a ich porovnanie 
medzi diagnostickou a terapeutickou nocou. Vhodnejšia by však mohla byť analýza časového 
vzťahu výchyliek CFI ku špecifickým respiračným udalostiam. Viaceré štúdie preukázali, že 
pacienti s OSA majú neadekvátnu odpoveď na cerebrálnu hypoxiu a ich autoregulácia nie je 
schopná sa adaptovať vazodilatáciou na nedostatok kyslíka. Táto neschopnosť adaptácie je 
ešte výraznejšia pri závažnejších formách OSA (16). Clara a kol. zistili výskyt fluktuácií CBF 
v blízkej časovej nadväznosti na apnoické/hypopnoické epizódy (časové okno medzi -5 a +35 
sekúnd od začiatku udalosti) (18). Budúce štúdie by sa teda mali detailnejšie zamerať práve 
na časovú nadväznosť medzi respiračnými udalosťami a výkyvmi v CBF. 

Na záver by sme uviedli, že pacienti v našej štúdii podstúpili iba jednu terapeutickú 
noc s použitím CPAP terapie. Výskumy však nasvedčujú tomu, že na zmenu 
cerebrovaskulárnej reaktivity je nutná dlhodobá terapia. V štúdiách hodnotiacich 
cerebrovaskulárnu reaktivitu u pacientov po iCMP mali pacienti s OSA horšiu vazodilatačnú 
odpoveď na hypoxiu. Tá sa však upravila po 4-12 týždňoch CPAP terapie (19,20). 
Vazodilačná odpoveď tu bola definovaná pomocou strednej prietokovej rýchlosti v arteria 
cerebri media, nešlo teda o CBF per se. Už v minulosti však bolo dokázané, že zmeny 
v mikrocirkulácii (18,21) odzrkadľujú relatívne presne aj zmeny v makrocirkulácii (22).  

Pokiaľ je autorom známe, predkladaná práca je prvá, ktorá používa zariadenie C-
Flow počas spánku u pacientov po CMP. O samotnom parametre CFI je preto známe pomerne 
málo. Neexistujú normatívne hodnoty u zdravých jedincov, nie je jasné aké zmeny nastávajú 
počas fyziologického spánku, alebo aké zmeny CFI je možné očakávať počas 
rekonvalescencie z iCMP. Všetky tieto otázky by mali byť zvážené pri budúcich štúdiách. 
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