
Poruchy spánku a ich vzťah k adaptívnemu správaniu a k hladinám  
6-sulfatoxymelatonínu v moči v súbore detí s poruchami autistického spektra 
 
MUDr. Kristína Bartakovičová1 
 
Spoluautori: Ivan Belica1, Petra Keményová1, Žofia Szapuová1, Katarína Stebelová2, Iveta 
Waczulíková3, Katarína Babinská1 
Školiteľ: Doc. MUDr. Katarína Babinská, PhD.1 
1 Fyziologický ústav, Lekárska fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 
2 Katedra živočíšnej fyziológie a etológie, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v     
  Bratislave 
3 Katedra jadrovej fyziky a biofyziky, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita  
  Komenského v Bratislave  
 
Úvod 
Poruchy autistického spektra (PAS) sú skupinou neurovývinových ochorení 
charakterizovanou narušením v oblasti sociálnej interakcie, komunikácie a úzko 
vymedzenými, repetitívnymi vzorcami správania a záujmov (1). Poruchy spánku sú u detí 
s PAS častou komorbiditou s prevalenciou až 50-80% (2). Najčastejšie sú uvádzané problémy 
so zaspávaním, častejšie nočné prebúdzania, výskyt parasomnií, ktoré ovplyvňujú celkové 
trvanie i kvalitu spánku (3). Adaptívne správanie je charakterizované ako miera samostatnosti 
pri plnení každodenných aktivít. Zahŕňa oblasť komunikačných, sociálnych zručností, ako aj 
zručnosti pri starostlivosti o seba a prostredie (4). Podľa doterajších výskumov nedostatok 
spánku môže zhoršovať jadrové príznaky PAS, vedie k frustrácii, podráždenosti, 
hyperaktivite, ktoré významnou mierou ovplyvňujú adaptívne správanie u týchto detí (5-7). 
Okrem toho sú poruchy spánku spojené s vyšším výskytom problémového správania (8). 
Melatonín je hormón, ktorý hrá významnú úlohu v regulácií spánkového cyklu (9). Viaceré 
štúdie potvrdili jeho zníženú sekréciu u detí s PAS, ako aj menšie cirkadiánne rozdiely v jeho 
plazmatickej koncentrácii (10). Metabolitom melatonínu je 6-sulfatoxymelatonín (aMT6s), 
ktorý je vylučovaný do moču. pričom prvý ranný moč dobre odzrkadľuje nočnú produkciu 
melatonínu.  
Cieľom našej štúdie bolo vyhodnotiť poruchy spánku u detí s PAS a koncentráciu                           
6-sulfatoxymelatonínu vo vzorke ranného a poobedného moču. Následne sme analyzovali ich 
korelácie s adaptívnym správaním a behaviorálnymi ukazovateľmi jadrových príznakov PAS. 
 
Materiál a metódy 
Výskumný súbor tvorilo 46 detí s PAS, z toho 42 chlapcov. Priemerný vek bol 5,6 roku                   
s vekovým rozpätím 2,8 – 13,3 roka. 
 
Spánkové dáta: Prevalenciu porúch spánku sme hodnotili štandardizovaným dotazníkom 
spánkových návykov dieťaťa (The Children’s Sleep Habits Questionnaire – CSHQ). Je 
vypĺňaný rodičom dieťaťa, ktorý pri každom výroku odpovedá na základe frekvencie výskytu 
daného správania, zvyčajne (5–7 nocí za týždeň), niekedy (2–4 noci týždenne), nikdy/zriedka 
(0–1 noc za týždeň). Celkové skóre od 33 do 99 bodov je založené na 45 položkách, hranica 
pre poruchy spánku je minimálne 41 bodov (11,12).  
 
Biologické parametre: Vzorky prvého ranného moču odobrali rodičia v domácom prostredí. 
Poobedné vzorky sa odoberali v skorých popoludňajších hodinách po vyšetrení 



behaviorálnych parametrov. Vzorky moču sa až do analýzy skladovali pri -18°C. Hladiny 
aMT6s v moči boli stanovené metódou ELISA prostredníctvom setu pre melatonínsulfát 
(DRG Instruments, Germany). Test sa uskutočňoval podľa odporúčania výrobcu. Hladina 
kreatinínu v moči bola stanovená prostredníctvom enzymatickej metódy (Erba, Lachema, 
CZ). Súprava bola použitá podľa pokynov výrobcu. Pre presnejšiu interpretáciu výsledkov bol 
aMT6s v moči štandardizovaný na hladiny kreatinínu (aMT6s/kreatinín). Prezentujeme ranné 
hodnoty aMT6s/kreatinín odrážajúce nočnú produkciu melatonínu, ako aj rozdiel medzi 
rannou a popoludňajšou hodnotou aMT6s/kreatinín (aMT6s/kreatinín rozdiel) vyjadrujúcu 
cirkadiánne kolísanie hladín.  
 
Adaptívne správanie: Vinelandská škála, 3. verzia  (4) – je dotazník pre rodiča alebo 
opatrovateľa, v ktorom hodnotí úroveň adaptívneho správania, t.j. ako sa dieťa správa 
v bežnom každodennom živote. Hodnotené položky sa zoskupujú do nasledovných oblastí: 
komunikácia (počúvanie a porozumenie, hovorenie, čítanie a písanie), zručnosti 
každodenného života (starostlivosť o seba, starostlivosť o domácnosť, život v spoločnosti) 
a sociálne vzťahy a socializácia (vzťahy s druhými, hra a oddych, coping). Dotazník ponúka 
aj celkové skóre adaptívneho správania. Okrem toho dotazník mapuje aj maladaptívne 
správanie v dvoch oblastiach: internalizované (problémy so spánkom, jedlom, emocionálne 
rozladenie, a pod.) a externalizované (slovné alebo fyzické negatívne prejavy voči ľuďom 
alebo veciam a pod.). 
 
Behaviorálne parametre: Na diagnostiku autizmu sme použili štandardné metódy. ADOS-2 
(Autism Diagnostic Observation Schedule – second version) je štandardizovaná metóda na 
hodnotenie sociálneho afektu (SA) a úzko vymedzených repetitívnych vzorcov správania 
(UVRZ), ktorými sa získava celkové skóre (SA+UVRZ). ADI-R (Autism Diagnostic 
Interview – revised) je štruktúrovaný rozhovor s rodičom dieťaťa, ktorý nám poskytuje 
informácie o kvalitatívnych abnormalitách v oblasti recipročnej sociálnej interakcii (suma A), 
sociálnej komunikácii (suma B) a úzko vymedzených, repetitívnych vzorcoch správania 
a záujmov (suma C) (13).   
 
Štatistické spracovanie: Pre testovanie normality rozloženia dát sme použili Shapiro-Wilkov 
test. V prípade normálneho rozloženia sme použili Pearsonov korelačný koeficient, v prípade 
non-normálneho rozloženia sme použili Spearmanov korelačný koeficient. 
 
Výsledky 
V tabuľke č.1 uvádzame charakteristiku súboru. Poruchu spánku zistenú prostredníctvom 
dotazníka CSHQ má 67% detí. Deti mali v priemere stredne závažnú až závažnú mieru 
príznakov podľa ADOS-2. Celková úroveň adaptívneho správania dosahuje takmer úroveň 2 
SD pod priemerom bežnej populácie. Výskyt internalizovaného maladaptívneho správania je 
v súbore zvýšený, podobne i úroveň externalizovaného maladaptívneho správania, ktorá 
takmer dosahuje hranicu 1 SD nad priemerom.    
 
Tab. 1: Charakteristika súboru.  
 

  priemer medián SD min. max. 
 vek 5,6 5,1 2,5 2,8 13,3 
 poruchy spánku 44,4 44,5 6,5 33,0 58,0 



 aMT6s/kreatinín - ranný 169,2 152,1 81,2 49,3 368,2 
 aMT6s/kreatinín - rozdiel 133,6 119,5 68,1 18,5 312,2 

ADI-R 

abnormality v socializácii 0,5 0,4 0,2 0,1 0,9 

abnormality v komunikácii 0,5 0,5 0,2 0,1 0,9 

stereotýpia 0,3 0,3 0,2 0,1 0,8 

ADOS-2 

sociálny afekt 7,2 7,0 1,4 5,0 10,0 

stereotýpia 8,7 9,0 1,4 4,0 10,0 

celkovo 7,9 8,0 1,4 6,0 10,0 

ad
ap

tív
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celkovo 71,6 71,0 10,7 51,0 98,0 

komunikácia 69,9 71,0 17,9 38,0 113,0 

zručnosti každodenného života 76,4 76,0 10,7 54,0 98,0 

socializácia 69,0 66,0 14,9 38,0 98,0 
 maladaptívne správanie - internalizované 18,2 19,0 2,6 12,0 22,0 
 maladaptívne správanie - externalizované 17,6 18,0 2,4 11,0 22,0 

 
 
 
V ďalších tabuľkách uvádzame korelácie aMT6s/kreatinín a porúch spánku s mierou 
príznakov PAS (tab. 2) a adaptívnym a maladaptívnym správaním (tab. 3). 
 
Nezistili sme vzťah spánkových problémov s rannou hladinou aMT6s/kreatinín (p = 0,464) 
ani s rozdielom rannej a poobednej hodnoty aMT6s/kreatinín (p = 0,630).  Vyššia hladina 
ranného aMT6s/kreatinín a väčší rozdiel rannej a popoludňajšej koncentrácie aMT6s/kreatinín  
boli spojené s menšou závažnosťou narušenia sociálneho afektu a s poklesom celkovej miery 
príznakov podľa ADOS-2. Vyššia miera spánkových problémov korelovala s nižšou úrovňou 
socializácie a s vyššou mierou maladaptívneho správania. 
 
Tab. 2: Korelácie medzi hladinami aMT6s/kreatinín v moči a poruchami spánku s mierou 
príznakov PAS 
 

  ADOS-2 ADI-R 

 sociálny afekt stereotypia celkové 
skóre 

sociálna 
interakcia komunikácia stereotypia 

aMT6s/kreatinín  
ranný 

rho -0,314* -0,221 -0,354* 0,040 0,105 0,033 

p 0,034  0,140 0,016 0,792 0,486 0,827 

aMT6s/kreatinín  
rozdiel 

rho -0,308* -0,100 -0,337* -0,021 0,092 -0,020 

p 0,037  0,509 0,022  0,889 0,543 0,896 

spánok 
rho       -0,107 -0,087    -0,089  0,089 0,014 0,122 

p 0,480  0,565 0,556  0,556 0,929 0,419 



     
 
 
 
Tab. 3: Korelácie medzi hladinami aMT6s/kreatinín a poruchami spánku s adaptívnym 
a maladaptívnym správaním 
 

  adaptívne správanie maladaptívne správanie 
 celkové komunikácia zručnosti socializácia internalizované externalizované 

aMT6s/kreatinín  
ranný 

 rho -0,132 -0,138 -0,064 -0,065 -0,159 -0,195 
p  0,389  0,368  0,678  0,672  0,314  0,215 

aMT6s/kreatinín  
rozdiel 

 rho -0,104 -0,150 -0,018 -0,016 -0,145 -0,156 
p  0,496  0,324  0,908  0,917  0,359  0,323 

spánok 
 rho -0,153 -0,079 -0,045 -0,318*    0,529**     0,564** 

p  0,317  0,608  0,769 0,034  0,000  0,000 
   
   

 
 
Diskusia 
Prevalencia porúch spánku u detí s PAS v našej štúdii bola 67%, teda nachádza sa v rozmedzí 
50-80%, zistených aj v iných štúdiách (2). Viacerí autori uvádzajú ako jednu z príčin 
spánkových porúch pri PAS abnormálne vylučovanie melatonínu (14-16). V našej 
predchádzajúcej štúdii sme tiež potvrdili znížené vylučovanie aMT6s/kreatinín v rannej vzorke 
moču, ako aj menší rozdiel medzi rannými a popoludňajšími hladinami aMT6s/kreatinínu 
u detí s PAS v porovnaní s neurotypickými jedincami naznačujúce abnormality v cirkadiánnom 
rytme vylučovania melatonínu (17).  
Zistené hodnoty aMT6s v prezentovanej štúdii naznačujú, že vyššia nočná sekrécia melatonínu 
a väčšie cirkadiánne kolísanie v sekrécií melatonínu sa spája s menšou závažnosťou narušenia 
sociálneho afektu a s poklesom celkovej miery príznakov PAS podľa ADOS-2. Tieto výsledky 
podporujú hypotézu, podľa ktorej abnormality v sekrécií melatonínu môžu zohrávať úlohu 
v patomechanizmoch PAS. Podobne i Tordjman a kol. (16) uvádzajú negatívnu asociáciu 
medzi hladinou melatonínu a psychologickými ukazovateľmi - verbálnou komunikáciou 
a hrou. V ďalšej štúdii sa preukázala negatívna korelácia medzi hladinou melatonínu 
a  spontánnym napodobňovaním činností, symbolickou hrou a repetitívnym používaním 
predmetov u detí s PAS (18).  
Korelácie 6-sulfatoxymelatonínu s poruchami spánku ani adaptívnym správaním sme 
nepotvrdili. Jedna z možných príčin je použitie subjektívnej metódy na zisťovanie porúch 
spánku a adaptívneho správania, kým meranie 6-sulfatoxymelatonínu je metóda objektívna. 
Poruchy spánku však negatívne korelovali s adaptívnym správaním v oblasti socializácie 
a pozitívne s výskytom maladaptívneho správania. Tieto zistenia korešpondujú so štúdiami 
iných autorov (6,8). Adaptívne správanie je jedným z prediktorov funkčnosti dieťaťa 
v budúcnosti. Naše výsledky zdôrazňujú potrebu efektívnych intervencií zameraných na 
zlepšenie kvality spánku ako faktora ovplyvňujúceho adaptívne správanie.  
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