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1 I. neurologická klinika LFUK a UN Bratislava 
 

Úvod  
Spánkové poruchy dýchania (SPD) sú častým, ale liečiteľným ochorením dospelej 

populácie. V posledných desaťročiach je možné pozorovať stúpajúcu prevalenciu tejto 
choroby, podmienenú zvyšujúcim sa výskytom obezity, starnúcou populáciou ako aj lepšou 
diagnostikou (1). Najčastejšou formou SPD je obštrukčné spánkové apnoe (OSA), ktoré je 
charakterizované opakovanými apnoickými alebo hypopnoickými epizódami počas spánku, 
zvýšenou dennou spavosťou, fragmentáciou spánku a intermitentnou hypoxiou (2).  

Vo vedeckej obci sa objavuje zvýšený záujem v skúmaní dopadu SPD na celkový 
zdravotný stav, asociáciu s civilizačnými ochoreniami, zahŕňajúcimi arteriálnu hypertenziu, 
diabetes a kardiovaskulárne ochorenia (3, 4). Pozornosť sa venuje asociácii medzi OSA, 
neuropsychologickými funkciami a kognitívnym deficitom. Výsledky takéhoto bádania sú 
doposiaľ nejednoznačné. Niektoré práce poukazujú na asociáciu medzi kognitívnym 
deficitom a OSA u starších ľudí (5), z iných štúdii zas vyplýva, že SPD nie je rizikovým 
faktorom pre vznik kognitívneho deficitu (6). Recentná meta-analýza (7) zahŕňajúca 6 
prospektívnych štúdií poukázala, že jedinci s SPD majú o 26% zvýšené riziko vzniku 
kognitívneho deficitu (risk ratio, 1,26; 95% CI; 1,05-1,50). 

Rozporuplné sú aj závery prác, ktoré skúmali aké kognitívne domény sú najviac 
zhoršené u pacientov s OSA (8). Typicky sa u týchto jedincov pozoruje deficit pozornosti 
a exekutívnych funkcií, menej sú zastúpené ťažkosti s pamäťou (9). Prevalencia kognitívneho 
deficitu medzi pacientami s OSA nie je presne známa, taktiež nie je presne známa úloha SPD 
na deteriorácii celkovej kognície u dospelých ľudí. Predpokladá sa najmä význam 
fragmentácie spánku a intermitentnej nočnej hypoxie (10).  

Alela ε4 apolipoproteínu E (APOE4) je dobre známym rizikovým faktorom pre 
Alzheimerovu chorobu (11). Štúdie, ktoré hodnotili vzťah medzi polymorfizmom APOE 
a SPD sú nejednoznačné, väčšina prác poukazuje na zvýšené riziko SPD u jedincov s alelou 
APOE ε4, niekoľko štúdií poukazuje opačne na pozitívnu asociáciu medzi SPD a alelou 
APOE ε2. Recentné meta-analýzy skôr poukazujú, na fakt že polymorfizmus APOE 
neovplyvňuje riziko vzniku SPD (12). 

Cieľom tejto štúdie bola snaha o objasnenie vzťahu medzi SPD, polymorfizmom 
APOE a kognitívnym profilom.   
 
Materiál a metódy 

Do štúdie boli zaradení pacienti, ktorí boli v spánkovom laboratóriu hospitalizovaní na 
I. neurologickej kliniky LF UK a UN Bratislava, s podozrením na SPD. U všetkých 
participantov bola realizovaná celonočná polysomnografia (zariadenie Alice 6, Philips-
Respironics, Holandsko). Polysomnografia bola hodnotená a skórovaná erudovaným 
personálom na základe štandardizovaných kritérií (13).  

Sledovanými parametrami bolo AHI (apnoe/hypopnoe index), ktorý je definovaný ako 
počet apnoických alebo hypopnoických prestávok počas hodiny spánku; apnoická pauza je 



definovaná ako epizóda s poklesom amplitúdy prietoku vzduchu hornými dýchacími cestami 
o minimálne 90% s trvaním minimálne 10s; hypopnoe je definované ako epizóda poklesu 
amplitúdy prietoku vzduchu hornými dýchacími cestami minimálne o 50% s trvaním 
minimálne 10 sekúnd so súčasným poklesom saturácie krvi kyslíkom minimálne o 3% (13).  

Ďalšími skúmanými veličinami bol arousal index - AI (počet prebudení za hodinu 
spánku) a desaturačný index (počet všetkých desaturácii krvi kyslíkom za hodinu spánku). 
Bol zaznamenaný hypnogram pacienta s vyhodnotením percentuálneho zastúpenia 
jednotlivých štádií spánku (REM, NREM fázy N1, N2, N3). Diagnóza SPD bola definovaná 
ako AHI ≥ 5. Na hodnotenie dennej spavosti bol použitý dotazník - Epworthská škála spavosti 
(ESS). 

Pacientom boli ďalej realizované štandardné odbery krvi, doplnené vyšetrením 
genetického polymorfizmu ApoE. DNA bola odobratá z periférnej krvi, polymorfizmus 
APOE bol vyhodnotený metódou PCR-RFLP (polymorfizmus dĺžky restrikčných 
fragmentov), kde na podklade restrikčnej analýzy PCR produktu sa zistila prítomnosť 
fragmentov s typickou dĺžkou, na podklade ktorých sa následne definovala prítomnosť alel 
APOE. Ďalej sme sledovali kognitívny status, u niektorých pacientov sme doplnili 
skríningové vyšetrenie kognitívnych funkcií – revidovaná verzia Addenbrookského 
kognitívneho testu ACE‑ R (14). Hodnotili sme skóre celkovej kognície a jednotlivých 
podskupín testu– orientácia, pozornosť, pamäť, verbálna fluencia, rečové funkcie a vizuo-
konštrukčné schopnosti. Vzhľadom na fakt, že ACE-R obsahuje rovnaké psychometrické 
úlohy ako MMSE (Mini Mental State Examination), zaznamenali sme aj skóre tohto testu. 

Štatistická analýza bola realizovaná za pomoci programu SPSS, verzia 21 (SPSS Inc, 
Chicago, USA). Kategorické premenné sú vyjadrené ako počet a percentuálne zastúpenie (%), 
kontinuálne premenné ako priemer ± smerodajná odchýlka alebo medián, IQR (interquartile 
range). Na porovnanie hodnôt viacerých veličín sme použili Kruskal-Wallisov test. Pre 
porovnanie hodnôt veličiny medzi dvoma skupinami sme pre veličiny s parametrickými 
premennými použili Studentov t-test ak boli premenné normálne distribuované, v opačnom 
prípade bol použitý Mann-Whitney test. Za štatisticky signifikantnú sme považovali hodnotu 
P < 0,05.  

Výsledky 
 Do štúdie bolo nakoniec zaradených 396 participantov, ktorí mali validný výsledok 
polymorfizmu APOE. Frekvencie pre jednotlivé genotypy boli 11,6% pre ε2ε3 (N= 46); 
69,9% pre ε3ε3 (N= 277); 15,2% pre ε3ε4 (N= 60); 1,5% pre ε4ε4 (N= 6); 1,8% pre ε4ε2 (N= 
7). Nebol prítomný jedinec s genotypom ε2ε2. Vzhľadom na nejednoznačný efekt alely ε2 a 
ε4 sme vyradili participantov s genotypom ε2ε4, zo štúdie sme ďalej vylúčili pacientov, 
u ktorých sa nepotvrdila SPD. Výsledný súbor pozostával z 359 pacientov, z ktorých bolo 
70,2 % mužov (252/359), priemerný vek bol 55,8± 12,21 rokov. Ďalšie informácie ohľadom 
pohlavia, veku, body mass indexu (BMI) a parametrov spánkového apnoe môžeme vidieť 
v tabuľke č.1. 
 Zamerali sme sa na možnú asociáciu medzi genotypom APOE a objektívnymi 
známkami SPD. Vzhľadom na malý počet jedincov s polymorfizmom ε4ε4 (6), sme týchto 
participantov zaradili do skupiny s prítomnosťou aspoň jednej alely ε4. Ako môžeme vidieť 
v tabuľke č.1, nie je prítomný významnejší rozdiel v charakteristikách ako vek, pohlavie, BMI 
a ESS medzi jednotlivými sledovanými skupinami. Taktiež sa títo zaradení participanti 
nelíšili v percentuálnom zastúpení najčastejších komorbidných ochorení. Pri porovnávaní dát 
so zreteľom na spánkové parametre môžeme pozorovať, že jedinci s genotypom ε3/ε2 majú 
signifikantne väčšie percentuálne zastúpenie N1 NREM fázy počas spánku.  

Pri porovnaní spánkových parametrov medzi jedincami s prítomnou jednou alelou ε2 
a ostatnými participantami (nie je uvedené v tabuľke č. 1) je možné pozorovať signifikantný 



rozdiel aj v percentuálnom zastúpení REM fázy počas spánku. Pacienti s alelou ε2 majú nižšie 
percentuálne zastúpenie REM spánku v porovnaní s ostatnými participantami, ktorí sú 
nosičmi alely ε3 alebo ε4 (p=0,034; realizovaný Mann-Whitney test pre porovnanie %REM 
medzi jedincami s alelou ε2 a ostatnými participantami; nie je uvedené v tabuľke č.1). Jedinci 
s alelou ε2 majú taktiež signifikantne nižšie percentuálne zastúpenie N1 fázy NREM spánku 
pri porovnaní s ostatnými jedincami (p=0,004; realizovaný Mann-Whitney test pre 
porovnanie %REM medzi jedincami s alelou ε2 a ostatnými participantami; nie je uvedené 
v tabuľke č.1). 
 
Tabuľka č.1   Základné parametre, výsledky a štatistická analýza celej sledovanej skupiny 

   
 

Ďalej sme posudzovali asociáciu APOE a SPD a s kognitívnym profilom. U 95 
participantov z celkovej sledovanej skupiny sme realizovali rozšírený skríningový kognitívny 
test ACE-R, aj s vyhodnotením jeho jednotlivých podskupín (výsledky sú v tab. č.2). 
Následne sme túto podskupinu opätovne rozdelili na 3 skupiny podľa genotypu APOE. Ako 
môžeme vidieť v tabuľke č. 2, participanti v tejto podskupine sa výraznejšie nelíšia vo veku, 
pohlaví, BMI a ESS. Pri porovnávaní dát so zreteľom na spánkové parametre môžeme 
pozorovať, že jedinci s genotypom ε3/ε2 majú signifikantné vyššie percentuálne zastúpenie 
N1 fázy NREM počas celého spánku aj v podskupine participantov, u ktorých sme realizovali 
skríningový kognitívny test. Nelíšia sa však významnejšie v dĺžke REM fázy počas spánku, 
nie je pozorovať ani signifikantný rozdiel v celkovej kognícií (MMSE, ACE-R), ako aj v 
jednotlivých kognitívnych doménach. 

V podskupine, u ktorej bol realizovaný kognitívny test sme ďalej sledovali koreláciu 
medzi pozorovanými objektívnymi parametrami spánkového apnoe, hypnogramom 
(percentuálnym zastúpením jednotlivých spánkových fáz) a kognitívnym profilom (tab. č.3) 
Podarilo sa nám preukázať signifikantnú koreláciu medzi jednotlivými fázami spánku 

Všetci participanti ε3/ε2 ε3/ε3 ε3/ε4 + ε3/ε4 p

Počet participantov 359 (100%) 42 (11,7%) 257 (71,6%) 60 (16,7%)

Zastúpenie mužov 252 (70,2%) 34 (81%) 182 (70,8%) 36 (60,0%) 0,069*

Vek 55,80± 12,21 58,26± 12,31 55,62± 12,15 54,85± 12,41 0,356**

BMI 34,51± 7,22 35,60± 7,83 34,51± 7,01 33,72± 7,71 0,45**

ESS 7,29± 4,72 8,14± 5,37 6,92± 4,49 8,25± 5,06 0,106**

Arteriálna hypertenzia 255 (71,0%) 32 (76,2%) 184 (71,6%) 39 (65%) 0,44*

Diabetes II. typu 81 (22,6%) 11 (26,2%) 58 (22,6%) 12 (20%) 0,763*

Fibrilácia predsiení 35 (9,7%) 6 (14,3%) 20 (7,8% 9 (15%) 0,136*

CMP 32 (8,9%) 3 (7,1%) 23 (8,9%) 6 (10%) 0,883*

Dyslipidémia 116 (32,3%) 11 (26,2%) 83 (32,3%) 22 (36,7%) 0,538*

Tyreopatia 41 (11,4%) 3 (7,1%) 31 (12,1%) 7 (11,7%) 0,648*

Apnoe/hypopnoe index (AHI) 43,69± 28,65 49,90± 29,95 43,80± 29,16 38,91± 24,79 0,132**

Arousal index (AI) 24,94± 17,82 28,23± 18,54 25,12± 18,17 21,89± 15,39 0,298**

Desaturačný index 41,17± 28,38 47,07± 29,62 41,32± 28,88 36,4± 24,76 0,166**

% REM 8,41± 7,45 5,96± 5,58 8,60± 7,71 9,28± 7,22 0,071**

% N1 35,50± 18,31 43,25± 21,70 35,10± 17,71 31,81± 16,98 0,006**

% N2 31,16± 16,76 26,45± 18,89 31,56± 16,26 32,72± 17,07 0,041**

% N3 24,93± 14,48 24,33± 15,67 24,74± 14,58 26,20± 13,27 0,583**

BMI – body mass index, ESS – Epworthská škála spavosti, CMP – cievne mozgové príhody, % REM – percentuálne zastúpenie REM fázy počas celého 
spánku, %N1 - percentuálne zastúpenie N1 NREM fázy počas celého spánku, %N2 - percentuálne zastúpenie N2 NREM fázy počas celého spánku, %N3 - 
percentuálne zastúpenie N3 NREM fázy počas celého spánku

* - chi-kvadrát test nezávislosti, ** - Kruskal-Wallisov test

Premenné APOE genotyp



a kognitívnymi doménami (viď tab. č. 3). Zaznamenali sme signifikantné pozitívne korelácie 
medzi percentuálnym zastúpením REM fázy počas spánku a celkovou kogníciou (hodnota 
ACE-R) a verbálnou fluenciou. Naopak sme zaznamenali signifikantnú inverznú koreláciu  
medzi percentuálnym zastúpením N1 NREM fázy spánku a celkovou kogníciou, verbálnou 
fluenciou a taktiež aj s pamäťou. Na druhej strane sa nám nepodarilo preukázať signifikantné 
korelácie medzi AHI (apnoe/hypopnoe index), arousal indexom, desaturačným indexom 
a ESS (nie je uvedené v tabuľke č.3). 
Tabuľka č.2 Základné parametre, výsledky a štatistická analýza podskupiny participantov, ktorí 
mali realizovaný kognitívny test 

 
 
Tabuľka č.3 Vyhodnotenie korelácií u podskupiny pacientov s doplneným kognitívnym testom 

 

Všetci participanti ε3/ε2 ε3/ε3 ε3/ε4 + ε3/ε4 p
Počet participantov 95(100%) 11 (11,6%) 67 (70,5%) 17 (17,9%)
Zastúpenie mužov 63 (66,3%) 10 (90,9%) 44 (65,7%) 9 (52,9%) 0,113*

Vek 54,27± 11,86 53,36± 8,96 55,28± 11,53 50,88± 14,53 0,339**
BMI 33,88± 6,80 37,15± 8,38 33,45± 6,30 32,50± 7,49 0,072**
ESS 6,96± 4,72 8,46± 6,80 6,19± 4,14 9,00± 4,78 0,379**

Apnoe/hypopnoe index (AHI) 40,18± 30,96 51,84± 33,43 38,44± 31,14 39,53± 28,77 0,196**
Arousal index (AI) 25,49± 21,79 27,48± 14,39 25,27± 23,72 25,06± 18,37 0,498**
Desaturačný index 37,66± 30,32 47,00± 30,61 36,19± 30,82 37,39± 24,76 0,276**

% REM 8,40± 6,85 7,66± 5,10 8,25± 7,23 9,47± 6,47 0,732**
% N1 34,97± 16,53 45,17± 13,58 34,63± 17,45 29,68± 11,49 0,027**
% N2 30,14± 15,06 20,40± 9,61 32,00± 15,75 29,12± 13,06 0,037**
% N3 26,49± 13,80 26,76± 13,22 25,11± 14,21 31,72± 11,77 0,168**

MMSE 28,06± 1,16 28,09± 1,14 27,99± 1,14 28,35± 1,27 0,666**
ACE-R 93,09± 4,52 92,64± 4,43 93,37± 4,31 92,29± 5,45 0,765**

Orientácia 10,00± 0,00 10,00± 0,00 10,00± 0,00 10,00± 0,00 1**
Pozornosť 7,59± 0,61 7,73± 0,65 7,57± 0,61 7,59± 0,62 0,566**

Pamäť 22,15± 2,95 21,91± 3,11 22,36± 2,62 21,47± 4,00 0,784**
Verbálna fluencia 12,05± 1,83 12,00± 1,73 12,07± 1,88 12,00± 1,80 0,916**

Reč 25,75± 0,46 25,55± 0,69 25,75± 0,44 25,88± 0,33 0,269**
Vizuo-konštrukčné funkcie 15,55± 0,95 15,45± 1,04 15,61± 0,90 15,35± 1,12 0,461**

BMI – body mass index, ESS – Epworthská škála spavosti, CMP – cievne mozgové príhody, % REM – percentuálne zastúpenie REM fázy počas 
celého spánku, %N1 - percentuálne zastúpenie N1 NREM fázy počas celého spánku, %N2 - percentuálne zastúpenie N2 NREM fázy počas celého 

spánku, %N3 - percentuálne zastúpenie N3 NREM fázy počas celého spánku, MMSE – Mini Mental State Examination, ACE-R – revidovaná verzia 
Addenbrookského kognitívneho testu

* - chi-kvadrát test nezávislosti, ** - Kruskal-Wallisov test

Premenné APOE genotyp

% REM % N1
Korelačný koeficient 0,144 -0,171

Hodnota p 0,164 0,098
Korelačný koeficient 0,230 -0,274

Hodnota p 0,025 0,007
Korelačný koeficient -0,127 0,033

Hodnota p 0,221 0,752
Korelačný koeficient 0,119 -0,208

Hodnota p 0,252 0,043
Korelačný koeficient 0,278 -0,212

Hodnota p 0,006 0,039
Korelačný koeficient 0,230 -0,146

Hodnota p 0,025 0,159
Korelačný koeficient 0,027 -0,137

Hodnota p 0,792 0,184

% REM – percentuálne zastúpenie REM fázy počas celého spánku, %N1 - percentuálne zastúpenie N1 
NREM fázy počas celého spánku, MMSE – Mini Mental State Examination, ACE-R – revidovaná verzia 

Addenbrookského kognitívneho testu

V tabuľke č. 3 sú zaznamenané korelácie medzi sledovanými spánkovymi parametrani a kognitívnymi 
funkciami v podskupine pacientov, u ktorých sme realizovali vyšetrenie kognície ACE-R testom.

* Výpočet Spearmanovho koeficientu korelácie

Verbálna fluencia

Rečové schopnosti

Vizuo-konštrukčné funkcie

Korelácia*

MMSE

ACE-R

Pozornosť

Pamäť



Diskusia  
Výsledky našej štúdie naznačujú, že genotyp APOE môže súvisieť so zmenou 

architektoniky spánku u jedincov s SPD. Pri porovnávaní participantov na základe 
polymorfizmu APOE sa nám podarilo preukázať, že nosiči alely APOE ε2 majú redukovaný 
REM spánok a percentuálne väčšie zastúpenie N1 NREM fázy počas spánku. V našej práci 
sme však nepozorovali rozdiely v závažnosti spánkového apnoe medzi jednotlivými 
skupinami s rôznym genotypom APOE.  

Naše závery podporujú aj výsledky predchádzajúcich štúdií. Niektoré práce poukazujú 
na zvýšené riziko vzniku spánkového apnoe u jedincov s alelou ε4 (15), ako aj u pacientov s 
ε2 alelou (16), napriek tomu asociácia medzi polymorfizmom APOE a spánkovým apnoe nie 
je plne vysvetlená. Recentná prierezová štúdia zahŕňajúca 73 pacientov poukázala na 
genetické riziko vzniku SPD, najmä u jedincov s aspoň jednou alelou APOE ε2 v porovnaní 
s ostatnými jedincami (OR = 9,37; 95% CI 1,13-77,7; p = 0.019) (17). Štúdia od Pellegriniho 
z roku 2011 poukazuje, že u nosičov alely APOE ε2, u ktorých bola potvrdená diagnóza OSA 
polysomnografickým vyšetrením, je pozorované predĺženie spánkovej latencie, horšia 
spánková efektivita, nosiči alely APOE ε2 majú vyššiu hodnotu arousal indexu a väčšie 
percentuálne zastúpenie N1 NREM fázy počas spánku (18). 

Opisovaná redukcia REM spánku a percentuálne väčšie zastúpenie N1 NREM fázy 
počas spánku môže poukazovať na zhoršenie restoratívnej funkcie spánku s možným 
negatívnym vplyvom na kognitívne funkcie. Pre uvedenú skutočnosť svedčia aj dáta 
opisujúce vzťah medzi jednotlivými podskupinami dotazníka ACE-R a spánkovými 
charakteristikami. Nepodarilo sa nám preukázať signifikantnú koreláciu hodnoty žiadnej z 
podskupín s AHI (apnoe/hypopnoe index), arousal indexom, desaturačným indexom a ESS. 
Naopak, zaznamenali sme signifikantnú inverznú koreláciu medzi percentuálnym zastúpením 
N1 NREM fázy spánku, celkovou kogníciou, verbálnou fluenciu a taktiež aj s pamäťou. 
Signifikantné pozitívne korelácie sme pozorovali medzi percentuálnym zastúpením REM 
počas spánku a celkovou kogníciou (hodnota ACE-R) a verbálnou fluenciou.  

Naše výsledky naznačujú, že v populácii jedincov s SPD je alterácia kognitívnych 
funkcií skôr asociovaná s redukciou REM spánku a vyšším zastúpením plytkého NREM 
spánku. Asociáciu so závažnosťou nočných desaturácií, fragmentáciou spánku či dennou 
spavosťou sa nám nepodarilo preukázať. Jedinci s genotypom ε2ε3 môžu mať vzhľadom na 
opisovanú redukciu REM spánku a percentuálne väčšie zastúpenie N1 spánku väčšie riziko 
kognitívnych porúch. Túto hypotézu však budú musieť potvrdiť budúce prospektívne štúdie. 
 
Zoznam použitej literatúry 
1. Young T, et al. Epidemiology of obstructive sleep apnea: a population health perspective. 
Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(9):1217-39. 
2. Klobučníková K, Šiarnik P, Čarnická Z, Kollár B. Poruchy spánku vo vybranej skupine 
neurologických ochorení. 1. vydanie. Bratislava, Berlina. 2018, 36.  
3. Nieto FJ, Young TB, Lind BK, et al. Association of sleep-disordered breathing, sleep 
apnea, and hypertension in a large community-based study: Sleep Heart Health Study. JAMA. 
2000;283(14):1829-1836. 
4. Rajan P, Greenberg H. Obstructive sleep apnea as a risk factor for type 2 diabetes mellitus. 
Nat Sci Sleep. 2015;7:113-125. 
5. Haba-Rubio J, et al. Sleep characteristics and cognitive impairment in the general 
population: The HypnoLaus study. Neurology. 2017 Jan 31;88(5):463-469. 
6. Lutsey PL, Bengtson LG, Punjabi NM, et al. Obstructive Sleep Apnea and 15-Year 
Cognitive Decline: The Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC) Study. Sleep. 
2016;39(2):309-316. 



7. Leng Y, McEvoy CT, Allen IE, Yaffe K. Association of Sleep-Disordered Breathing With 
Cognitive Function and Risk of Cognitive Impairment: A Systematic Review and Meta-
analysis [published correction appears in JAMA Neurol. 2018 Jan 1;75(1):133]. JAMA 
Neurol. 2017;74(10):1237-1245. 
8. Devita M, Montemurro S, Ramponi S, et al. Obstructive sleep apnea and its controversial 
effects on cognition. J Clin Exp Neuropsychol. 2017;39(7):659–669. 
9. Seda G, Han TS. Effect of Obstructive Sleep Apnea on Neurocognitive Performance. Sleep 
Med Clin. 2020 Mar;15(1):77-85. 
10. Cedernaes J, Osorio RS, Varga AW, Kam K, Schiöth HB, Benedict C. Candidate 
mechanisms underlying the association between sleep-wake disruptions and Alzheimer's 
disease. Sleep Med Rev. 2017 Feb;31:102-111.  
11. Muñoz SS, Garner B, Ooi L. Understanding the Role of ApoE Fragments in Alzheimer's 
Disease. Neurochem Res. 2019 Jun;44(6):1297-1305. 
12. Thakre TP, Mamtani MR, Kulkarni H. Lack of association of the APOE epsilon 4 allele 
with the risk of obstructive sleep apnea: meta-analysis and meta-regression. Sleep. 2009 
Nov;32(11):1507-11. 
13. Iber C, Ancoli-Israel S, Chesson A, Quan SF. The AASM manual for the scoring of sleep 
and associated events: rules, terminology and technical specification. Westchester, IL: 
American Academy of Sleep Medicine, 2007. 
14. Mioshi E, Dawson K, Mitchell J, Arnold R, Hodges RJ. The Addenbrooke’s Cognitive 
Examination Revised (ACE‑ R): a brief cognitive test battery for dementia screening. Int J 
Geriatr Psychiatry 2006; 21(11): 1078– 1085. 
15. Gottlieb DJ, DeStefano AL, Foley DJ, et al. APOE epsilon4 is associated with obstructive 
sleep apnea/hypopnea: the Sleep Heart Health Study. Neurology 2004;63:664–8. 
16. Larkin EK, Patel SR, Redline S, Mignot E, Elston RC, Hallmayer J. Apolipoprotein E and 
obstructive sleep apnea: evaluating whether a candidate gene explains a linkage peak. Genet 
Epidemiol 2006;30:101–10. 
17. Uyrum E, Balbay O, Annakkaya AN, Gulec Balbay E, Silan F, Arbak P. The relationship 
between obstructive sleep apnea syndrome and apolipoprotein E genetic variants. Respiration. 
2015;89(3):195-200. 
18. Sforza E, Roche F, Thomas-Anterion C, Kerleroux J, Beauchet O, Celle S, Maudoux D, 
Pichot V, Laurent B, Barthélémy JC. Cognitive function and sleep related breathing disorders 
in a healthy elderly population: the SYNAPSE study. Sleep. 2010 Apr;33(4):515-21. 
 

 


