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ÚÚvodvod

�� Poruchy spPoruchy spáánku nku ččastastéé

�� ZaZaččáátek mnohdy v rantek mnohdy v ranéém dm děětstvtstvíí

�� NebývNebýváá jim nenjim neníí vvěěnovannovanáá adekvadekváátntníí
pozornost pozornost 

�� NenNeníí docendoceněěnníí poruch spporuch spáánku a jeho dopadunku a jeho dopadu

na organismusna organismus

�� Problematika pomezProblematika pomezíí neurologickoneurologicko--
psychiatrickpsychiatrickééhoho

�� Rozvoj Rozvoj somnologiesomnologie( PSG ) v 70( PSG ) v 70--tých tých letechletech



Poruchy spPoruchy spáánku u dnku u děěttíí

�� V V ČČR trpR trpíí PS celkemPS celkem48,5% populace48,5% populace

�� U 20U 20--30% 30% dděětsktskéé populace  vpopulace  vččetnetněě úúdobdobíí
kojeneckkojeneckééhoho

�� IntermitentnIntermitentníí nebo trvalnebo trvaléé s ps přřechodem echodem 

do dospdo dospěělosti losti 

�� Bagatelizace, proto  pozdnBagatelizace, proto  pozdníí diagndiagnóóza, fixace obtza, fixace obtíížžíí

�� OvlivnOvlivněěnníí PMV, kognitivnPMV, kognitivníích ch ččinnostinnostíí, , šškolnkolníí
neneúúspspěěch, chovch, chováánníí, emoce, emoce……



SpSpááneknek--definicedefinice

Fyziologický funkFyziologický funkččnníí stav organismu stav organismu 
cyklicky se opakujcyklicky se opakujííccíí,, vyznavyznaččujujííccíí se : se : 

�� Typickými Typickými behaviorbehavioráálnlníími mi projevyprojevy
((klid, minim. motor.aktivita, omezenklid, minim. motor.aktivita, omezenéé
vnvníímmáánníí prostprostřřededíí))

�� PolysomnografickouPolysomnografickoucharakteristikoucharakteristikou
((jednotlivjednotliváá spspáánkovnkováá ststáádia)dia)

�� Neurofyziologickými projevyNeurofyziologickými projevy
((pochody ovlivpochody ovlivňňujujííccíí bdbděělost, splost, spáánek nek 
v  rv  růůznznéém stm stáádiu)diu)



Klasifikace PS Klasifikace PS -- ICSDICSD--2 (2 (poslposl. . revrev.2005).2005)

�� InsomnieInsomnie
�� Poruchy dýchPoruchy dýcháánníí vváázanzanéé na spna spááneknek
�� HypersomnieHypersomnie
�� Poruchy Poruchy cirkadicirkadiáánnnnííhoho rytmurytmu
�� ParasomnieParasomnie
�� MimovolnMimovolnéé pohyby s pohyby s porpor. . řříízenzeníí motoriky motoriky 
�� IzolovanIzolovanéé ppřřííznaky a varianty spznaky a varianty spáánku nku 
�� JinJinéé PSPS

((EpEp., GER, psychiatr. ., GER, psychiatr. porpor……))



Význam spVýznam spáánkunku

�� Konzervace energieKonzervace energie
�� Restaurace tkRestaurace tkáánníí

(NREM 3,4 (NREM 3,4 -- restaurace funkceschopnosti  restaurace funkceschopnosti  
mozku, dochmozku, docháázzíí k syntk syntééze proteinze proteinůů, , metabmetab.  .  
glieglie--trvaltrvaléé stopy, zstopy, záávislost na produkci  vislost na produkci  serotserot..

�� UsnadnUsnadněěnníí mnestickýchmnestickýchprocesprocesůů
�� Regenerace v REM spRegenerace v REM spáánkunku

(vzestup (vzestup acetylcholinuacetylcholinu, , noradrenalinunoradrenalinu, dal, dal--
šíších pch půůsobksobkůů, pos, posíílenleníí synapssynapsíí -- krkráátkodobtkodobáá
pampaměťěť))

�� OntogenetickOntogenetickéé teorieteorie



ZZáákladnkladníí funkfunkččnníí stavy spstavy spáánku nku 
organismuorganismu

�� BdBděělostlost

�� REM spREM spááneknek

�� NREM spNREM spáánek (nek (seu nonREMseu nonREM))

Pro organismus mají různý význam,

jejich střídání podléhá určitým pravidlům,

mění v průběhu života



StStáádia spdia spáánku (PSG)nku (PSG)

�� BdBděělost lost 1%1%
�� SpSpáánek 1 NREM (somnolence , nek 1 NREM (somnolence , theta theta spspáánek)  nek)  4%4%
�� SpSpáánek 2 NREM (nek 2 NREM (vvřřetetéénkovýnkový, sigma  , sigma  

spspáánek)  nek)  50%50%
�� SpSpáánek 3  a 4 NREM (delta spnek 3  a 4 NREM (delta spáánek) nek) 20%20%

(ob(oběě ststáádia nyndia nyníí slouslouččena do st. 3)ena do st. 3)
�� REM  spREM  spáánek (paradoxnnek (paradoxníí spspáánek) nek) 25%25%

JednotlivJednotliváá ststáádia jsou urdia jsou urččovováána dle charakteru EEG, na dle charakteru EEG, 
EKG, EOG, EMG, EKG, EOG, EMG, …………..



Architektura noArchitektura noččnníího spho spáánkunku

�� Je odliJe odliššnnáá v rv růůzných zných úúdobdobííchch dděětstvtstvíí
a v dospa v dospěělostilosti

�� U dU děěttíí vyvyššíššípodpodííl REM spl REM spáánku a hlubokýchnku a hlubokých
ststáádidiíí NREMNREM (gravidn(gravidníí žženy, 6eny, 6--nedneděělky),lky),
rychlrychléé ppřřechodyechodyz hlub. stz hlub. stáádidiíí do bddo bděělostilosti

�� S vS věěkem se snikem se snižžuje poduje podííl delta spl delta spáánkunku
a pa přřibývibýváá 1 NREM, tj. 1 NREM, tj. theta theta spspáánek nek 

SpSpáánek probnek probííhháá v cyklech, v cyklech, cyklizace jecyklizace jevýrazem výrazem 
kvalitnkvalitníího spho spáánkunku, podkladem je integrita mozku, podkladem je integrita mozku



VegetativnVegetativníí zmzměěny ve spny ve spáánkunku

DochDocháázzíí ke zmke změěnnáámm ::

�� SystSystéémovmovéého TKho TK

�� SrdeSrdeččnníí frekvencefrekvence

�� RespiraceRespirace

�� Výkyvy tVýkyvy těělesnlesnéé teplotyteploty

�� ZmZměěny hormon. produkceny hormon. produkce



DiagnostickDiagnostickéé momožžnostinosti

�� KvalitnKvalitníí anamnanamnééza za ke zjike zjiššttěěnníí ppřřííččinyiny

�� KlinickKlinick éé vyvyššetetřřeneníí praktickým  praktickým  
pediatrempediatrem

�� Dle zDle záávavažžnosti ad  dnosti ad  děětský neurolog tský neurolog 



Anamnéza

�� NNáávyky, revyky, režžim dim dííttěěte, adolescenta, te, adolescenta, spspáánknk. hygiena. hygiena
�� DotaznDotaznííky (ky (spspáánknk. kalend. kalendáářř, , šškkáálovlováánníí))

ZjiZji ššttěěnníí
�� PoruPoruššeneníí spspáánkovnkovéé hygieny ? hygieny ? –– doporudoporuččeneníí úúpravypravy

�� SomatickSomatickáá onemocnonemocněěnníí rurušíšíccíí spspáánek ?nek ?
� Klinicky významnáporucha spánku ? 

Spánková laboratoř



Klinická vyšetření

� Vyloučení somatické poruchy rušící spánek

Dle situace

� Pediatr (HT, nefrolog. onem., revmatol., DM….)

� ORL vyšetření (vegetace aden., hypertrofie tonsill)

� Dětský neurolog (ep., ADHD, alg.sy….)

� Gastroenterolog (GER)

� Dětská psychiatrie, psychologie (OCP, anxieta,  
deprese, autist. spektrum)



DiagnostickDiagnostickéé metodymetody

�� ŠŠkkáály, specielnly, specielníí dotazndotaznííkyky
�� Video EEG Video EEG monitorace monitorace 
�� PolysomnografiePolysomnografie
�� LimitovanLimitovanáá PG (StarPG (Star--DustDust, bez EEG  , bez EEG  

monitmonit.      nemo.      nemožžnost urnost urččeneníí spspáánknk. st. stáádidiíí))
�� AktigrafieAktigrafie

SpSpáánkový nkový 
kalendkalendáářř

Aktigrafie



Ontogeneza spOntogeneza spáánku nku --kojen. kojen. úúdobdobíí

�� 28.gest.t.28.gest.t.ffááze bdze bděěnníí -- spspááneknek

�� 32.gest.t. EEG 32.gest.t. EEG -- st.REM, NREM (80% REM)st.REM, NREM (80% REM)

�� 40.týden40.týden, tzn. , tzn. ččerstvý erstvý novovornovovor. . 5050--75% REM75% REM

�� NovorozNovoroz..-- 3 3 mměěss. kojenec us. kojenec usíínnáá REM spREM spáánkemnkem

�� 66--12 12 mměěss.  .  cirkadicirkadiáánnnníí rytmus sprytmus spáánek nek -- bdbděěnníí

PotPotřřeba speba spáánku od nov. k nku od nov. k dospdosp. kles. klesáá (20(20……66--8 hod.8 hod.))



Poruchy spPoruchy spáánku v dnku v děětstvtstvíí

-- InsomnieInsomnie
-- HypersomnieHypersomnie(nen(neníí u kojencu kojencůů a  malýcha  malých

dděěttíí, výskyt , výskyt >> 4r.)4r.)

-- ParasomnieParasomnie: : AbnormnAbnormníí projevy v prprojevy v průůbběěhu hu 
spspáánku s vazbou nanku s vazbou na

NREMNREM spspáánek nek ((pavor noctpavor noct., ., somnamsomnam--
bulismusbulismus,  ,  bruxismusbruxismus, , somnilogiesomnilogie,  ,  
jactatio capitisjactatio capitis) ) 

REM REM spspáánek nek (no(noččnníí mmůůra)ra)



Etiolog. poruch spEtiolog. poruch spáánku v dnku v děětstvtstvíí

�� ŠŠpatný repatný režžim dne a noci od kojeneckim dne a noci od kojeneckéého ho úúdobdobíí
-- zcela volný rezcela volný režžim s nerespektovim s nerespektováánníím m ččasu k  veasu k  veččernerníímu  mu  

spspáánku, podvenku, podveččernerníího  programu, veho  programu, veččernerníího rituho rituáálu,  nedodrlu,  nedodržženeníí
optimoptimáálnlníích podmch podmíínek k navozennek k navozeníí spspáánkunku-- rozsvrozsvíícencenáá mmíístnost, stnost, 
hluhluččnost prostnost prostřřededíí,   teplota v m,   teplota v míístnosti, nevhodný TV programstnosti, nevhodný TV program……

�� OpakovanOpakovanéé nonoččnníí krmenkrmeníí (pit(pitíí)  d)  děěttíí starstaršíšího  kojen. ho  kojen. 
a a batolecbatolecíího ho vvěěkuku

�� MenMenšíší potpotřřeba speba spáánku nku hyperaktivnhyperaktivníích ch dděěttíí (ADHD)(ADHD)
�� Onem. pediatrickOnem. pediatrickáá (hypertenze, GER),(hypertenze, GER),

ORL (ORL (vegetveget. . adenaden., hypertrofie ., hypertrofie tonsilltonsill))

PWS, PWS, PierPier--Robin, Robin, MarfanMarfan,, DownDownůův syv sy (SAS)(SAS)……..

Poruchy z dPoruchy z děětstvtstvíí mohou pmohou přřetrvetrváávat do dospvat do dospěělosti losti 



NejNejččastast. poruchy sp. poruchy spáánku u dnku u děěttíí

InsomnieInsomnie
�� Poruchy usPoruchy usíínnáánníí, , pozdpozd--

nníí ususíínnáánníí, opak.  , opak.  
nonoččnníí buzenbuzeníí

�� Poruchy Poruchy cirkadicirkadiáánnnníího  ho  
rytmu, rytmu, ppřřevrevráácece--
ný ný rerežžim (kojenci)im (kojenci)

�� ČČasnasnéé rannranníí probouzeprobouze--
zenzeníí

HypersomnieHypersomnie
�� AAžž v pv přřededšškolnkolníím a  m a  

šškolnkolníím vm věěkuku

�� Narkolepsie,  Narkolepsie,  
kataplexiekataplexie

(ve 4% ji(ve 4% jižž v pv přředed--

šškolnkolníím m úúdobdobíí))



NegativnNegativníí dopad insomnie dopad insomnie --I.I.

DospDospěěll íí::
�� ZdravotnZdravotněě--somatický stav organismusomatický stav organismu

SASSAS--metabolický metabolický sysy., ., kardiovaskulkardiovaskul. onem.. onem.

�� PsychosociPsychosociáálnlníí
denndenníí úúnavnost, nevýkonnost, porucha  navnost, nevýkonnost, porucha  
koncentrace, nkoncentrace, nááladovost, ladovost, interpersinterpers. probl. probléémymy

�� SocioekonomickýSocioekonomický
podmpodmíínněěno  výno  výšše uvedenými obte uvedenými obtíížžemiemi
s pracovns pracovníí nevýkonnostnevýkonnostíí



NegativnNegativníí dopad insomnie dopad insomnie --II.II.

DDěěti:ti:
�� NepNepřřííznivznivéé ovlivnovlivněěnníí PMV, PMV, somatsomat. stavu                                  . stavu                                  

((hyperexcitabilitahyperexcitabilita, neprosp, neprospíívváánníí...) ...) 

�� DennDenníí úúnava, ospalost, nava, ospalost, eventevent. . mikrospmikrospáánkynky,  ,  
poruchy koncentrace s hyperaktivitou poruchy koncentrace s hyperaktivitou 

(ADHD)(ADHD)

�� ZhorZhorššeneníí intelekt. výkonintelekt. výkonůů, , šškolnkolníího prospho prospěěchuchu

�� Poruchy chovPoruchy chováánníí, emo, emoččnníí nestabilita, nestabilita, dysforiedysforie



SpSpáánek a epilepsie nek a epilepsie -- I.I.

�� 25%  nemocných s epilepsi25%  nemocných s epilepsiíí rrůůznznéého typuho typummíívváá
zzááchvaty ve spchvaty ve spáánkunku

�� NoNoččnníí zzááchvaty    fragmentaci spchvaty    fragmentaci spáánku,  nku,  
ospalost a   kvalitu spospalost a   kvalitu spáánkunku

�� SpSpáánknk. deprivace sni. deprivace snižžuje zuje zááchvatový prchvatový prááh h 



SpSpáánek a epilepsienek a epilepsie-- IIII ..

�� FokFokáálnlníí epep. typu GM v NREM  2, REM. typu GM v NREM  2, REM
�� GeneralizovanGeneralizovanáá epep.GM v .GM v -- NREM 1, 2 (vNREM 1, 2 (vřřetena)etena)

�� ESES je 80ESES je 80--100 % v NREM100 % v NREM



Epileptické grafoelementy ve 
spánku

EpileptickEpileptick éé grafoelementygrafoelementy ve ve 
spsp áánkunku

Vymizení epileptických 
grafoelement ů v bdělém stavu

VymizenVymizen íí epileptických epileptických 
grafoelementgrafoelement ůů v bdv bd ěělléém stavum stavu



InsomnieInsomnie

�� Vrchol  výskytu jeVrchol  výskytu jeve stve střřednedníím vm věěkuku, , 

v senior. v senior. úúdobdobíí (5x (5x > nenežž ve stve střřednedníím vm věěku)ku)

�� ČČastastěějjšíší výskyt u výskyt u žženen

�� 10% populace probl10% populace probléémy bmy běěhem noci i dnehem noci i dne

�� NoNoččnníí-- výskyt výskyt u 30% populace,u 30% populace,uvuvěědomit si, domit si, žžee
platplatíí i pro di pro děětsktskéé úúdobdobíí



NarkolepsieNarkolepsie

�� NadmNadměěrnrnáá denndenníí
spavostspavost

�� KataplexieKataplexie

�� HypnagognHypnagogníí
halucinacehalucinace

�� SpSpáánkovnkovéé obrnyobrny



EpidemiologieEpidemiologie

�� RelativnRelativněě ččastastáá choroba, s etnickou vazbouchoroba, s etnickou vazbou

�� PrevalencePrevalence
–– Japonsko Japonsko 1:6001:600

–– USA a Evropa USA a Evropa 1:4000 (1:2000)1:4000 (1:2000)

–– Israel Israel 1: 500 0001: 500 000

�� ČČasto nerozpoznasto nerozpoznáánana



EpidemiologieEpidemiologie

�� PohlavPohlavíí::
–– Postihuje obPostihuje oběě pohlavpohlavíí zhruba stejnzhruba stejněě

�� VVěěk: k: 
–– V typickV typickéém pm přříípadpaděě rozvoj po pubertrozvoj po pubertěě

–– 1/3 pacient1/3 pacientůů mmáá zazaččáátek ptek přřííznakznakůů ppřřed ed 

15. rokem, 16% p15. rokem, 16% přřed 10. rokemed 10. rokem

(obvykle a(obvykle ažž po 4.r. vpo 4.r. věěku)ku)



Narkolepsie s kataplexiNarkolepsie s kataplexiíí
--klinickklinickáá charakteristikacharakteristika

� Stavy imperativního spánku

� Kataplexie

� Hypnagogní halucinace

� Spánkové obrny



EtiopatogenezaEtiopatogeneza

�� NenNeníí plnplněě objasnobjasněěnana

�� Nedostatek lNedostatek láátky tky hypokretin hypokretin ((orexinorexin)  )  

v v hypotalamuhypotalamu((úúbytek specifických  bytek specifických  
neuronneuronůů))

�� ? Imunologick? Imunologickéé mechanismymechanismy

�� Koincidence s pozitivitou antigenu Koincidence s pozitivitou antigenu 
HLAHLA --DQB1*0602DQB1*0602



Narkolepsie Narkolepsie –– nadmnadměěrnrnáá denndenníí
spavostspavost

K.J.,dívka 18 letK.J.,dívka 18 let



EpworthskEpworthskáá
šškkáála spavostila spavosti

K.J.,dívka 18 letK.J.,dívka 18 let



PSG  PSG  -- SOREMSOREM



J.K. HLAJ.K. HLA--DQB1*0602DQB1*0602



LLééččba ba –– nadmnadměěrnrnáá denndenníí spavostspavost
u u narkolepsienarkolepsie

�� BehaviorBehavioráálnlníí llééččbaba

�� PsychostimulanciaPsychostimulancia
–– ModafinilModafinil

–– ((MetylfenidMetylfenidáátt))

�� OxybOxybáát t sodný sodný 



LLééččba ba -- kataplexiekataplexie

�� CitalopramCitalopram

�� SS--citalopramcitalopram

�� TricyklickTricyklickáá antidepresantidepresííva va ((amitriptylinamitriptylin))



Parasomnie Parasomnie (PS) u d(PS) u děěttíí

�� AbnormnAbnormníí ududáálosti v prlosti v průůbběěhu sphu spáánku nebo  nku nebo  
ppřřechodu ze spechodu ze spáánku do bdnku do bděěnníí

�� Aktivace  koster. svalstva, vegetativnAktivace  koster. svalstva, vegetativníího NS ho NS 

�� Dle výskytu s vazbou na:Dle výskytu s vazbou na:

NREMNREM spspááneknek ((pavor noctpavor noct., ., somnamsomnam--
bulismusbulismus,  ,  bruxismusbruxismus, , somnilogiesomnilogie, , jactatiojactatio
capitiscapitis, , paroxysmparoxysm. . myokloniemyokloniekonkonččetin,etin,

hyperekplexiehyperekplexienovoroznovoroz. . ……..) ..) 

REM REM spspááneknek (no(noččnníí mmůůra)ra)

JinJinéé



NREM NREM ParasomnieParasomnie

UsUsíínnáánníí

�� RytmickRytmickéé pohybypohyby

((iactatioiactatio,,bruxismusbruxismus))

�� HypnagogickHypnagogickéé

zzášáškuby kuby konkončč..

((ConvulConvul..praesomnalispraesomnalis))

�� SomnolokvieSomnolokvie

�� NoNoččnníí krampikrampi

ProbouzenProbouzeníí

�� ProbuzenProbuzeníí se  se  

zmatenostzmatenostíí

�� SpSpáánkovnkováá opilostopilost

�� SomnambulismusSomnambulismus

�� Pavor nocturnusPavor nocturnus



ParasomnieParasomnievváázanzanéé na REM spna REM spááneknek

�� AbnormnAbnormníí chovchováánníí (n(něěkdy s agresivitou)kdy s agresivitou)

�� Sinus. zSinus. záástavastava

�� SpSpáánkovnkováá obrnaobrna

�� NoNoččnníí mmůůryry



REM REM -- ParasomnieParasomnie
�� AbnormnAbnormníí chovchováánníí :   P:   Přřechodnechodnéé vymizenvymizeníí atonie  atonie  

s projevem motor. aktivity a pros projevem motor. aktivity a prožžitkem snu,  itkem snu,  
90 min. po za90 min. po začč. sp. spáánkunku

�� Sinus.zSinus.záástavastava: U zdravých jedinc: U zdravých jedincůů, periody  , periody  
asystolie aasystolie ažž 9 sek., nejsou spojeny s 9 sek., nejsou spojeny s apnoe   apnoe   
a pa přřerueruššeneníím spm spáánkunku

�� SpSpáánknk.obrna.obrna: Perioda neschopnosti  voln: Perioda neschopnosti  volníích  ch  
pohybpohybůů na na popočč. . spsp.(.(hypnagogickhypnagogickéé) nebo po  ) nebo po  
probuzenprobuzeníí ((hypnopomptnhypnopomptníí), o), oččnníí a a dýchdých.  .  
pohyby zachovpohyby zachováány, trvny, trváánníí nněěkolik min., mizkolik min., mizíí

spontspont. nebo po zevn. nebo po zevníím podnm podněětu tu 



NREM NREM parasomnieparasomnievazba na usvazba na usíínnáánníí

�� RytmRytm.pohyby b.pohyby běěhem sphem spáánku (nku (iactatioiactatio)                          )                          
-- 1,2 NREM,1,2 NREM,
66% kojenc66% kojencůů, batolat , miz, batolat , mizíí v v ppřřededšškolkol.v.věěku ku 
Autostimulace vestibAutostimulace vestib..systsyst., MR, ., MR, autistautist. spektra . spektra 
TerTer. . -- BDZ, CNZBDZ, CNZ

�� Somnolokvie                                              Somnolokvie                                              
SpontSpont. nebo provokovan. nebo provokovanáá-- horehoreččnatnatéé stavy,  stavy,  

stress, vyrstress, vyráážženeníí zvukzvukůů bez bez subjsubj.  .  
povpověědomdomíí o projevu)o projevu)



NREM NREM parasomnieparasomnievazba na usvazba na usíínnáánníí

�� HypnagogickHypnagogickéé zzášáškuby kuby -- Convulsiones praesomConvulsiones praesom..
((fyziolfyziol . ob. obččasnasnéé zzášáškuby nkuby něěkterých kterých ččááststíí konkončč.,  .,  
spontspont. nebo . nebo provokprovok., ., difdif ..--dg, dg, myoklonmyoklon. . EpEp.).)

�� NoNoččnníí krampikrampi
(nap(napěěttíí v lýtkv lýtkáách, chodidlech, ch, chodidlech, trvtrv. sec. . sec. –– 30 min. 30 min. 
vede k probuzenvede k probuzeníí))



NREM NREM parasomnieparasomnievazba na probouzenvazba na probouzeníí

�� ProbuzenProbuzeníí se zmatenostse zmatenostíí
IIntenzitvnntenzitvníí motorickmotorickáá aktivita, kaktivita, křřik, zmatenost  ik, zmatenost  
trvtrváánníí do 1/2 hod.do 1/2 hod.

55--17%  p17%  přřededšškolnkolníí a a šškol.dkol.děěttíí, 1% , 1% dospdosp. . 

TerTer. . –– BDZ, CNZ  BDZ, CNZ  

�� SpSpáánkovnkováá opilostopilost

(zmatenost bez pohybu a agresivity, obt(zmatenost bez pohybu a agresivity, obtíížžnnéé
probuzenprobuzeníí z hlubokz hlubokéého spho spáánku)nku)



NREMNREM parasomnieparasomnievazba na probouzenvazba na probouzeníí

Somnambulismus
�� Stav poruStav poruššenenéého vho věěd. s motor.a d. s motor.a vegetveget. doprovodem. doprovodem

((ččáást.probuzenst.probuzeníí z delta spz delta spáánku, rannnku, ranníí amnamnéézie )zie )
�� 1.t1.třřetina spetina spáánku (3 hod. po usnutnku (3 hod. po usnutíí), 3.,4. NREM), 3.,4. NREM
�� 5% d5% děěttíí, oj. episoda  u 30% d, oj. episoda  u 30% děěttíí
�� Vývoj. podmVývoj. podmíínněěnníí, , úústup kol 12.r. stup kol 12.r. 
�� Faktory Faktory provokprovok. zmno. zmnožženeníí nebo fragmentaci nebo fragmentaci hlubohlubo--

kkééhoho spspáánku (nku (spsp.deprivace, hore.deprivace, horeččka, streska, stres……))
� Pavor nocturnus ……..



ZZáákladnkladníí opatopatřřeneníí u poruch spu poruch spáánku nku 
v ranv ranéém m úúdobdobíí

� Určitá režimová pravidelnost ukládání
ke spánku, spolupodíl rituálnosti,
postupně docílit optimálního cirkadián-
ního rytmu

� Klidnější program odpoledne, podvečer
� Vhodné prostředí ke spánku
� Problém uspávání dětí
� Medikace ??



ÚÚvahy pvahy přřed nasazened nasazeníím lm lééččbyby

�� ReRežžimovimováá opatopatřřeneníí -- existuje existuje „„ desaterodesatero““
(eliminace denn(eliminace denníího pospho pospáávváánníí, , úúprava  prava  
cirkadicirkadiáánnnnííhoho posunu, klidný reposunu, klidný režžim im kvekveččerueru,  ,  
pravidelnost ulpravidelnost ulééhháánníí ke spke spáánku, venku, veččer bez  er bez  
stresových situacstresových situacíí, , úúččel vyuel využžitit íí postele, v  postele, v  pospos--
teliteli neuvaneuvažžovat o problovat o probléémech  vzniklýchmech  vzniklých
čči oi oččekekáávaných, vevaných, veččernerníí akakččnníí filmyfilmy ……..)..)

UmoUmožžnit nnit náástup inhibistup inhibiččnníích dch děějjůů



Ukázka VideoEEG monitorace
(Benigní spánk. myoklonus)



DDíívka B.M., * 17.01.2007    I.vka B.M., * 17.01.2007    I.

�� Otec M. GilbertOtec M. Gilbert
�� TetanickTetanickéé kkřřeečče u matky v 1. trimestrue u matky v 1. trimestru
�� Ze 3. gravidity, porod v termZe 3. gravidity, porod v termíínu s.c., beznu s.c., bez--

prostprostřřednedníí poporodnpoporodníí adaptace v normadaptace v norměě,,
APG 9APG 9--1010--10, fyziolog.novorozenec10, fyziolog.novorozenec

�� 2 hodiny po porodu z2 hodiny po porodu zášáškubykuby na PH a LDK, bez  na PH a LDK, bez  
alterace celkovalterace celkovéého stavu. ho stavu. 

�� ZajiZajiššttěěna podpna podpůůrnou rnou medikacmedikacíí (B6, Ca, Mg) (B6, Ca, Mg) 
�� TýTýžž a na náásledujsledujííccíí 2 dny z2 dny zášáškuby HK a obou  kuby HK a obou  

DK, bez alterace  DK, bez alterace  celkcelk. stavu. stavu



DDíívka B.M., * 17.01.2007 vka B.M., * 17.01.2007 -- II.II.

�� OpakovanOpakovaněě medikovmedikováánanaBDZ, PHBBDZ, PHB

�� NativnNativníí EEGEEG2x  2x  -- bez bez epep. projev. projevůů

�� LaborLabor., USG mozku ., USG mozku bpnbpn..

�� VideoEEGVideoEEG-- viz ukviz ukáázka, konvulze  zachyceny zka, konvulze  zachyceny 
bez bez eventevent. . specifspecif. korel. koreláátutu

�� MedikovMedikováánanaB6, B6, InfadinInfadin, ukon, ukonččovováán PHBn PHB

�� Kontrola 04/2007 CNZ 0Kontrola 04/2007 CNZ 0--0 1gtt, nerovnom0 1gtt, nerovnoměěrný  rný  
vývoj, vývoj, ojedojed. z. zášáškuby kuby konkončč. . –– vazba spvazba spááneknek

videoEEG





DDíívka vka ŠŠ.E., * 30.10.2006.E., * 30.10.2006

�� Zralý novorozenec, poporodnZralý novorozenec, poporodněě bez komplikacbez komplikacíí
�� V 6 dnech vV 6 dnech věěku  zku  zášáškubykuby HK, DK, symetrickHK, DK, symetrickéé,  ,  

ve spve spáánku, neprobudnku, neprobudíí se, SaOse, SaO22 v normv norměě
ppřřechodnechodněě hypo hypo Mg, kontrola normaMg, kontrola norma

�� USG mozkuUSG mozkubpnbpn..
�� ZZášáškuby pkuby přřetrvetrváávajvajíí
�� V 10 dnech V 10 dnech videoEEG videoEEG spspáánkovnkovéé-- bez bez specifspecif.  pro.  pro--

projevprojevůů vvččetnetněě úúdobdobíí s výskytem konvulzs výskytem konvulzíí
konkonččetin etin -- viz ukviz ukáázkazka

�� ThTh-- PyridoxinPyridoxin
�� OdeznOdezněěnníí po mpo měěssíícici, bez obt, bez obtíížžíí, sledov, sledováánana

videoEEG





BNSMBNSM

ZpZpřřesnesněěnníí diagnostiky ddiagnostiky dííky pky přříístrojovstrojovéému  mu  
vybavenvybaveníí

�� UmoUmožžnněěnníí ccíílenlenéé llééččby ( AED, by ( AED, čči i symptosympto--
mat., podpmat., podpůůrnrnéé, bez l, bez lééččby)by)

�� V daných pV daných přříípadech eliminace expozici padech eliminace expozici AEDsAEDs, , 
eventevent. jejich p. jejich přříídatným datným úúččinkinkůůmm

�� V ojedinV ojediněělých  plých  přříípadech ppadech přřehodnocenehodnoceníí stavu stavu 
s postupem s postupem ččasu ? asu ? ( kontra liter.( kontra liter.úúdaje)daje)



Ukázka limitované PG



Screening. přístroj Star -Dust

Detekce ventilaDetekce ventilaččnníích pch přřííhod ve  hod ve  
spspáánkunku



Ukázka PSG



PSG, trh, 30sek. okno



P.J.15-letý chlapec, obtížné usínání,opak. probouzení v noci, zvýšená denní únava.
PSG: Naruš. architektura spánku, vysoký podíl bdělosti, hypopnoe, ronchopatie, PPDK



J.K.,8r. dívka, Parasomnie NRem - Pavory, somnambulismus, confus. arousal



J.K.,8r.dívka, Parasomnie NREM - Pavory, somnambulismus, confus. arousal



ZahZaháájenjeníí llééččbyby

�� ReRežžimovimováá opatopatřřeneníí s ps přřihlihléédnutdnutíím k vm k věěkuku

(Db(Dbáát na spt na spáánkovou hygienu) nkovou hygienu) 

�� Farmakoterapeutický Farmakoterapeutický vstup vstup -- obecnobecněě

je je kvalitativnkvalitativníí posunposunz konce 20.stoletz konce 20.stoletíí

Ne! Ne! barbiturbarbituráátovtováá hypnotikahypnotika

Ne! Ne! benzodiazepinybenzodiazepinyv delv delšíším um užžíívváánníí

(n(náávyk, tolerance, obtvyk, tolerance, obtíížžnnéé vysazovvysazováánníí))



Farmakoterapie PS Farmakoterapie PS 

NovNováá generace hypnotikgenerace hypnotik-- konec 80.letkonec 80.let

( tzv. hypnotika 3.generace)( tzv. hypnotika 3.generace)

NebenzodiazepinovNebenzodiazepinovéé majmajííccíí vztah vztah 

k BDZ receptork BDZ receptorůůmm

�� CyklopyrolonyCyklopyrolony((zopiclonezopiclone-- ImovaneImovane))

�� ImidazopyridinyImidazopyridiny((zolpidemzolpidem--StilnoxStilnox, , HypnogenHypnogen, , EanoxEanox

NeovlivNeovlivňňujujíí strukturu spstrukturu spáánku nku (tzn. fyziolog. (tzn. fyziolog. hypnogrhypnogr.).)



PoPožžadovanadovanéé vlastnosti modernvlastnosti moderníích ch 
hypnotikhypnotik

�� RychlRychléé navozennavozeníí spspáánkunku

�� ZajiZajiššttěěnníí fyziolog. dfyziolog. déélky splky spáánku (6nku (6--8 hod.)8 hod.)

�� ZachovZachováánníí architektury sparchitektury spáánkunku

�� Bez reziduBez reziduáálnlníích ch úúččinkinkůů ( n( náásledujsledujííccíí rrááno)no)

�� Bez vzniku toleranceBez vzniku tolerance

�� Bez vzniku Bez vzniku reboundreboundinsomnie po vysazeninsomnie po vysazeníí

�� Minimum interakcMinimum interakcíí s ostatns ostatníími lmi léékyky

�� Bez ovlivnBez ovlivněěnníí dýchacdýchacíího centraho centra



LLééččebný trend v souebný trend v souččasnostiasnosti--
3.generace hypnotik3.generace hypnotik

�� Rychlý nRychlý náástup stup úúččinkuinku
�� KrKráátký polotký poloččasas
�� Bez reziduBez reziduíí nnááslsl. den . den (bez rann(bez ranníí „„ kocovinykocoviny““ ))

�� ZachovZachováánníí architektury sparchitektury spáánkunku
�� Bez ovlivnBez ovlivněěnníí pampaměťěťových funkcových funkcíí
�� NevznikNevznikáá zzáávislostvislost
�� LLééččbu ne dbu ne dééle nele nežž 4 týdny4 týdny



LLééččebný trend v souebný trend v souččasnostiasnosti--
pokrapokraččovováánníí

�� NejNejččastastěěji uji užžíívváánn zolpidemzolpidemv našich  pod-
mínkách((StilnoxStilnox, , HypnogenHypnogen, , EanoxEanox) ) –– dospdosp..

((šširokirokáá paleta hypnotik jinpaleta hypnotik jinéého typuho typu-- odklon)odklon)

�� DoplDoplňňkovkováá medikacemedikace
MeduMeduňňka lka léékakařřskskáá, T, Třřezalka,ezalka,ValerianaValeriana……....

�� Ze Ze „„ starýchstarých““ prepprep.. -- CNZ, sedativa (CNZ, sedativa (chlorprothchlorproth.).)
anxiolytika anxiolytika ((oxazepamumoxazepamum))

�� DalDalšíší momožžnosti nosti medikacemedikace
MelatoninMelatonin…………
RamelteonRamelteon((Rozerem Rozerem -- agonista  melatoninovýchagonista  melatoninových

receptorreceptorůů, experiment, experimentáálnlníí úúroveroveňň u  nu  náás)s)



NovNovéé llééky na nespavostky na nespavost

�� MelatoninMelatonin–– 2008 zaveden do klinick2008 zaveden do klinickéé
praxe v praxe v ČČR ( dospR ( dospěělláá populpopul.).)

�� Ramelteon Ramelteon –– syntetický syntetický agonista agonista melamela--
toninovýchtoninovýchreceptorreceptorůů –– v v ČČR klinickR klinickéé
zkouzkouššeneníí ((dospdosp. populace). populace)

�� ZkuZkuššenosti s enosti s MelatoninemMelatoninem……....



Léčba

BBěěhem nhem níí sledovat :sledovat :

�� Klinická kontrola
- Celkový stav pacienta

� Tolerance léčby
� Compliance
� Labor. parametry
� Vyjádření k efektu terapie (rodiče)



VlastnVlastníí zkuzkuššenosti z praxeenosti z praxe

�� VVěěkový faktorkový faktor
�� DDůůleležžitost anamnestických sditost anamnestických sděělenleníí,,

klinickklinickéého nho náálezu (ADHD?..)lezu (ADHD?..)
�� Individualizace lIndividualizace lééččby, by, ddůůraz na reraz na režžimim
�� SpoluprSpoluprááce s rodinou, navozence s rodinou, navozeníí riturituáállůů ppřřed  ed  

spspáánkem nkem 
�� SpoluSpoluúúččast psychologaast psychologa
�� PPřřííznivý pznivý přříínos nových hypnotik 3.generacenos nových hypnotik 3.generace

v lv lééččbběě dospdospěělých, u dlých, u děěttíí ……....



Význam spánku

� Je nezbytný k zajištění integrity organismu,
optimální funkčnosti organismu jedince

� Spánková deprivace zhoršuje 

� Obnovu schopností mozku, kognitivní
činnosti, mnestické funkce

� Produkci neuron. růstových faktorů (STH),
ACTH a dalších působků



ROTARI, Pietro Antonio

Sleeping Girl

-

Oil on canvas, 106 x 84 cm

Alte Pinakothek, Munich

DDěěkuji za pozornostkuji za pozornost……


