
SpSpáánkovnkováá apnoeapnoe a plicna plicníí
onemocnonemocněěnníí

P.TurP.Turččáánini

KlinkaKlinka nemocnemocíí plicnplicníích a tuberkulch a tuberkulóózy FN Brno a LFMUzy FN Brno a LFMU





FyziologickFyziologickéé zmzměěny plicnny plicníích ch 
funkcfunkcíí v prv průůbběěhu sphu spáánkunku

-- ppřři ni náástupu spstupu spáánku pnku přřechecháázzíí ttěělo do jinlo do jinéého ho 
rerežžimu ventilaceimu ventilace

-- v prv průůbběěhu sphu spáánku jsou dechovnku jsou dechovéé objemy objemy 
menmenšíší a a rychostirychosti dýchdýcháánníí pomalejpomalejšíší

-- mmůžůže doche docháázet ke stzet ke střřííddáánníí hypoventilacehypoventilace a a 
hyperventilacehyperventilace

-- v REM spv REM spáánku je dýchnku je dýcháánníí pro svalovou atonii pro svalovou atonii 
uskuteuskutečňčňovovááno pno přřeveváážžnněě pohyby brpohyby bráánice nice 



� Ovlivnění spánku plicním onemocněním

� Ovlivnění spánku léky, které se využívají
v pneumologii



OvlivnOvlivněěnníí spspáánku plicnnku plicníím m 
onemocnonemocněěnníím m 

1.  P1.  Plicnlicníí onemocnonemocněěnníí a stavy,ktera stavy,kteréé vedouvedou

kkee respirarespiraččnníí insuficienci a retenci CO2insuficienci a retenci CO2

mohou vmohou véést ke kvalitativnst ke kvalitativníí a kvantitativna kvantitativníí

poruporušše ve věědomdomíí

2.  A2.  Akutnkutníí zhorzhorššeneníí plicnplicníích onemocnch onemocněěnníí

zhorzhorššuje kvalitu spuje kvalitu spáánkunku



Parametry respiraceParametry respirace
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Parametry respiraceParametry respirace
„„duduššenení“í“, hodnoty v , hodnoty v úúvoduvodu
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Parametry respiraceParametry respirace
„„duduššenení“í“, efekt kompenza, efekt kompenzaččnníích ch 

mechanizmmechanizmůů
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Parametry respiraceParametry respirace
„„duduššenení“í“, vy, vyččerperpáánníí

kompenzakompenzaččnníích ch mechanizmechanizůů
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Parametry respiraceParametry respirace
„„duduššenení“í“, kone, koneččný stavný stav
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NeinvazivnNeinvazivníí ventilaceventilace



BiPAPBiPAP



NeinvazivnNeinvazivn íí ventilaventila ččnníí podporapodpora

�� ↓↓ inspirainspiraččnníí nnáámahy dýchacmahy dýchacíích svalch svalůů

�� zlepzlepššeneníí výmvýměěny krevnny krevníích plynch plynůů

�� udrudržženeníí dechovdechovéého vzoru blho vzoru blíížže fyziologickým e fyziologickým 

hodnothodnotáámm

�� udrudržženeníí stabilnstabilníího tlaku na konci ho tlaku na konci expiriaexpiria (PEEP)(PEEP)

�� ppůůsobensobeníí proti kolapsu malých dýchacproti kolapsu malých dýchacíích cestch cest

�� ↓↓ inspirainspiraččnníí dechovdechovéé prpráácece



KontraiKontrai ndikace NIPPVndikace NIPPV
�� zzáástava dýchstava dýcháánníí
�� kardiovaskulkardiovaskuláárnrníí nestabilitanestabilita
�� zhorzhorššený stav vený stav věědomdomíí, , nespoluprnespolupráácece
�� riziko aspirace; vazkriziko aspirace; vazkéé sputum, hojnsputum, hojnéé

sputumsputum
�� nednedáávný chirurgický výkon vvný chirurgický výkon v obliobliččejieji

nebo vnebo v gastroezofagegastroezofageáálnlníí oblasti oblasti 
�� kraniofacikraniofaciáálnlníí poranporaněěnníí, abnormality, abnormality

nasofaryngunasofaryngu
�� poppopááleniny leniny 



NeinvazivnNeinvazivníí ventilaceventilace
poupoužžititáá akutnakutněě

�� efektivnefektivníí u respirau respiraččnníího selhho selháánníí v prv průůbběěhuhu

akutnakutníí exacerbaceexacerbace

�� v prv průůbběěhu exacerbachu exacerbacíí redukuje poredukuje poččetet

intubacintubacíí a a invazivninvazivnííchch ventilacventilacíí

�� z toho plyne snz toho plyne sníížženeníí infekinfekččnníích komplikacch komplikacíí,,

ddéélky pobytu na  JIP a snlky pobytu na  JIP a sníížženeníí nnáákladkladůů



NeinvazivnNeinvazivníí ventilaceventilace
poupoužžititáá neakutnneakutněě

�� zlepzlepššuje toleranci zuje toleranci zááttěžěže a zdravotne a zdravotníí stavstav

�� je alternativou pro nje alternativou pro něěkterkteréé hyperkapnickhyperkapnickéé

pacienty se stabilizovanou CHOPNpacienty se stabilizovanou CHOPN

�� k k řřeeššeneníí spspáánkovnkovéé apnoeapnoe



ZmZměěny v prny v pr ůůsvitu dýchacsvitu dýchac íích cestch cest
Fyziologický a patologický stav Fyziologický a patologický stav 

30% HSB kontrakce

Objem st ěny = 20 %

R = 1 Objem st ěny = 40 % R = 7,6

R = 1 R = 1,8 R = 80

R = rezistence HSB = hladká svalovina bronch ů

30% HSB 
kontrakce



Stavy vedoucStavy vedoucíí k respirak respiraččnníí
insuficienciinsuficienci

ChronickyChronicky





Fletcher C, Peto R.  Br Med J 1977; 1:1645-8
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Obstrukce Obstrukce -- patofyziologie patofyziologie 
Vzniká postižením drobných dýchacích cest -

bronchitidou a destrukcí plicního parenchymu -
emfyzémem. Chronický zánět v dýchacích cestách 

jednak dýchací cesty zužuje, jednak destrukcí plicního 
parenchymu snižuje počet alveolů a elastické

napětí plic. To způsobuje, že dýchací cesty ztrácí
schopnost zůstat otevřené v průběhu výdechu.



Saetta et al. ARRD 1985

Normální Kuřák

Stav dýchacích cest



Saetta et al. ARRD 1985

Normální Kuřák

Stav plicního parenchymu



EmfyzEmfyzéémm plicnplicníí



CHOPNCHOPN

bronchitida emfyzém













OnemocnOnemocněěnníí DCD DCD 
doprovdoprováázenzenáá restrikcrestrikcíí

PoPošškozenkozeníí funkfunkcce plic s reverzibilne plic s reverzibilníí nebo nebo 
ireverzibilnireverzibilníí ztrztráátou motou možžnosti roznosti rozttaažženeníí

plicnplicníího parenchymu ho parenchymu 



Restrikce Restrikce -- patofyziologie patofyziologie 

-- SnSníížženeníí popoččtu funktu funkččnníích alveolch alveolůů
(tumory, z(tumory, záápaly plic, resekce plic)paly plic, resekce plic)

-- Ztuhlost Ztuhlost plicnplicnííchocho parenchymuparenchymu

(fibr(fibróózy)  zy)  

-- OmezenOmezeníí pohyblivosti hrudnpohyblivosti hrudnííku ku 

(kyfoskoli(kyfoskolióóza, stavy po operacza, stavy po operacíích ch 
hrudnhrudnííku)  ku)  



PickwickovskýPickwickovský syndrom syndrom 
((hypoventilacehypoventilace z obezity) z obezity) 

hypoventilace v bdělosti je přítomna u 10% obézních



Stavy vedoucStavy vedoucíí k respirak respiraččnníí
insuficienciinsuficienci

AkutnAkutněě



AkutnAkutníí obstrukceobstrukce
v dolnv dolníích dýchacch dýchacíích cestch cestááchch

Exacerbace CHOPN
Exacerbace Astma bronchiale

AkutnAkutníí restrikcerestrikce
v dolnv dolníích dýchacch dýchacíích cestch cestááchch

Zápal plic
Srdeční selhání



AstmaAstma



Alveolar 
macrophage

Neutrophil

Alveolar wall Alveolar wall 
destructiondestruction

Mucus Mucus 
hypersecretionhypersecretion

Cytokines (IL-8)

Mediators (LTB 4)

CD8CD8+ + 

lymphocytelymphocyte

ProteasesProteases

Noxious 
agent 

Sensitizing
agent

AirwayAirway
thickeningthickening

CD4CD4++

lymphocytelymphocyte
Mast cell

Eosinophil Histamine

Mediators (LTD 4)

Cytokines 
(IL-4, IL-5, IL-13)

Inflammatory Inflammatory 
mediatorsmediators

AirwayAirway
hyperreactivityhyperreactivity

Pathophysiology of COPD and Asthma 

AsthmaCOPD

EpithelialEpithelial
sheddingshedding

Barnes PJ (1999; 2000)



PPřřííznaky exacerbace znaky exacerbace 
astma astma bronchialebronchiale

� tlaky na hrudi
� hvízdání při dýchání
� zhoršená tolerance námahy
� kašel bez souvislosti s nachlazením 
� spánek rušený potížemi
� kolísání PEF
� kýchání, pocit plného nosu či rýma

� úzkost, neklid
� hyperinflace
� frekvence dýchání
� zvýšena, poslechové
� fenomény 
� obtížně mluví, obvykle
� sedící s fixovanými 
� končetinami



PPřřííznaky exacerbace znaky exacerbace 
CHOPNCHOPN

��zhorzhorššenenáá duduššnostnost
�� ssííppáánníí
�� ttííha na hrudnha na hrudnííkuku
�� zvýzvýššeneníí kakaššlele

a tvorby sputaa tvorby sputa
�� zmzměěna barvy nebona barvy nebo

viskozity sputaviskozity sputa

�� teplotateplota
�� nevolnostnevolnost
�� nespavost nebonespavost nebo

naopak spavostnaopak spavost
�� úúnavnostnavnost
�� depresedeprese
�� zmatenostzmatenost



OvlivnOvlivněěnníí spspáánku plicnnku plicníí
medikacmedikacíí

1. Zhor1. Zhorššeneníí kvality spkvality spáánku nku -- excitaexcitaččnníí

vliv vliv medikacemedikace podpodáávanvanéé pneumologypneumology

2. Prohlouben2. Prohloubeníí „„spspáánkunku““-- tlumivý vliv   tlumivý vliv   

medikacemedikace podpodáávanvanéé pneumologypneumology



�� OdvykOdvykáánníí koukouřřeneníí

�� BronchodilatanciaBronchodilatancia (mimo (mimo theofyllinutheofyllinu))

�� TheofyllinTheofyllin

�� Kortikosteroidy Kortikosteroidy 

�� AntibiotikaAntibiotika

�� OxygenoterapieOxygenoterapie

�� PlicnPlicníí rehabilitacerehabilitace

�� NutriceNutrice

�� NeinvazivnNeinvazivníí ventilaceventilace

�� OperaOperaččnníí řřeeššeneníí

�� ProtizProtizáánněětlivtliváá llééččbaba



ExcitaExcitaččnníí vliv vliv medikacemedikace
poupoužžíívanvanéé v v pneumologiipneumologii



MetylxantinyMetylxantiny

Teofylin Teofylin 
mimo nmimo něěj patj patřříí mezi dmezi důůleležžititéé

metylxantinymetylxantiny teobromin a teobromin a 
kofein, jejichkofein, jejichžž hlavnhlavníím m 
zdrojem je zdrojem je ččaj, kakao a aj, kakao a 

kkááva. va. 



TeofylinTeofylin

�� NeNežžáádoucdoucíí úúččinky teofylinu.inky teofylinu.
�� GastrointestinGastrointestináálnlníí -- nauzeanauzea a zvracena zvraceníí, , hematemhemateméézaza, pr, průůjemjem
�� NeurologickNeurologickéé -- excitace, excitace, tremortremor, nervozita, bolesti hlavy, , nervozita, bolesti hlavy, 

halucinace, porucha vhalucinace, porucha věědomdomíí, generalizovan, generalizovanéé kkřřeečče. Neje. Nejččastastěějjšíší
komplikackomplikacíí jsou excitace a kjsou excitace a křřeečče. Ty se mohou vyskytnout jie. Ty se mohou vyskytnout jižž
vv koncentrackoncentracíích kolem 40 ch kolem 40 ugug/ml /ml 

�� KoKožžnníí -- zarudnutzarudnutíí
�� KardiovaskulKardiovaskuláárnrníí -- sinusovsinusováá nebo nebo supraventrikulsupraventrikuláárnrníí

tachykardie, ventrikultachykardie, ventrikuláárnrníí tachykardie a tachykardie a fibrilacefibrilace komor, komor, 
srdesrdeččnníí selhselháánníí ((ionotropnionotropníí a a chronotropnchronotropníí úúččinek teofylinu). inek teofylinu). 
VysokVysokéé ddáávky vyvolvky vyvoláávajvajíí dilatacidilataci hladkhladkéé svaloviny csvaloviny céév, dv, dáávky vky 
nníízkzkéé zvyzvyššujujíí ccéévnvníí rezistenci a TK.rezistenci a TK.

�� MetabolickMetabolickéé -- hyperglykhyperglykéémie, mie, hypokalhypokaléémie, metabolickmie, metabolickáá
acidacidóózaza

�� RenRenáálnlníí -- zvyzvyššuje diuruje diuréézu, pzu, přři akutni akutníí rhabdomyolýzerhabdomyolýze mmůžůže e 
dojdojíít k akutnt k akutníímu mu renrenáálnlníímumu selhselháánníí





GenerickGenerickéé a obchodna obchodníí nnáázvy zvy 
ppřříípravkpravkůů vv ČČeskeskéé republicerepublice

��FenoterolFenoterol (BEROTEC aer.dos.)(BEROTEC aer.dos.)

��SalbutamolSalbutamol (BUVENTOL EASYHALER 100 a 200 (BUVENTOL EASYHALER 100 a 200 µµg g inh.dos., inh.dos., 
SALAMOL INHALER aer.dos., SALAMOL SALAMOL INHALER aer.dos., SALAMOL EASIEASI--BREATHE BREATHE 
aer.dos., SALAMOL aer.dos., SALAMOL EASIEASI--BREATHE BREATHE TRIO aer.dos., TRIO aer.dos., 
SALBUTAMOL GW aer., VENTOLIN SALBUTAMOL GW aer., VENTOLIN INHALER aer.dos., INHALER aer.dos., 
VENTOLIN INHALER N aer.dos., VENTOLIN INHALER N aer.dos., VENTODISK 200 a 400 VENTODISK 200 a 400 
µµg plv. inh., VENTOLIN g plv. inh., VENTOLIN ROZTOK KROZTOK K INHALACI inh. sol.)INHALACI inh. sol.)

��TerbutalinTerbutalin (BRICANYL TURBUHALER inh.)(BRICANYL TURBUHALER inh.)

��FormoterolFormoterol (FORADIL cps. inh., OXIS TURB. plv. inh.)(FORADIL cps. inh., OXIS TURB. plv. inh.)

��SalmeterolSalmeterol (SEREVENT (SEREVENT inhinh. . plvplv.).)



Tlumivý vliv Tlumivý vliv medikacemedikace
poupoužžíívanvanéé u plicnu plicníích ch 

onemocnonemocněěnníí
NarkotikaNarkotika –– klinickklinickéé studie ukazujstudie ukazujíí, , žže morfium e morfium 
poupoužžititéé v lv lééččbběě duduššnosti mnosti můžůže me míít zt záávavažžnnéé
nenežžáádoucdoucíí úúččinky. Prospinky. Prospěěch z tch z tééto lto lééččby mby můžůže me míítt
jen njen něěkolik vnkolik vníímavých nemocných mavých nemocných 

AntihistaminikaAntihistaminika –– u nu něěkterých z nich je nekterých z nich je nežžáádoucdoucíí
úúččinek inek sedacesedace, jej, jejíížž stupstupěňěň nelze dopnelze dopřředuedu
odhadnoutodhadnout



OxygenoterapieOxygenoterapie



KoncentrKoncentráátor kysltor kyslííkuku



KoncentrKoncentráátor kysltor kyslííkuku



CCííl ll lééččby kyslby kyslííkem kem 
u CHOPNu CHOPN, akutn, akutníí vyuvyužžititíí

�� zvýzvýššit saturaci it saturaci HbHb minimminimáálnlněě na 90%na 90%

�� PaOPaO22 ≥≥ 8 8 kPakPa, ani, anižž by se PaCOby se PaCO22 zvýzvýššiloilo

o vo vííce nece nežž 1,33 1,33 kPakPa nebo nebo pHpH klesalo podklesalo pod

7,257,25



DlouhodobDlouhodobáá domdomááccíí
oxygenoterapieoxygenoterapie, pod, podáávanvanéé

dlouhodobdlouhodoběě

�� u nemocných s  FEV1u nemocných s  FEV1≤≤50 % a pO250 % a pO2≤≤7.5 7.5 KPaKPa

prodluprodlužžuje puje přřeežžititíí a snia snižžuje mortalitu uje mortalitu 

�� u nemocných bez u nemocných bez hypoxemiehypoxemie nezlepnezlepššujeuje

ppřřeežžititíí, ale zlep, ale zlepššuje toleranci  nuje toleranci  náámahy mahy 

a a nnáámahovoumahovou duduššnostnost



DDěěkuji vkuji váám m 
za pozornostza pozornost







PlicnPlicníí sanatoriumsanatorium



ZZáánněět jako sjednocujt jako sjednocujííccíí faktor systfaktor systéémových a mových a 
plicnplicníích projevch projevůů CHOPNCHOPN

N. Roche
Where current pharmacological therapies fall short in COPD: symptom control is not enough
Eur. Respir. Rev., September 1, 2007; 16(105): 98 - 104. 


