
PREJAVY MOZGOVEJ ČINNOSTI 

BDELOSŤ A SPÁNOK



Prejavy mozgovej činnosti

 Bdelosť

 Fyziológia spánku

 Poruchy spánku

 Vyšetrenie porúch spánku



Bdelosť a spánok

 dva protichodné fyziologické stavy

 základné funkčné stavy organizmu, ktoré sa 
odlišujú aktivitou CNS  - rozličnou úrovňou 
aktivácie kôrových neurónov

 Aktivitu mozgovej kôry najviac ovplyvňuje  
talamus a retikulárna formácia a ich spätné väzby 
s kortexom



Bdelosť a spánok

 Aktivácia  retikulárneho aktivačného 

systému znamená BDELOSŤ

 jeho útlm SPÁNOK



Vedomie

 Vedomie je produktom aktivity neurónov 

(určitý stav mozgovej aktivity)

 Bdelý stav, pri ktorom: 

 vyšetrovaná osoba primerane a adekvátne 

odpovedá na podnety a uvedomuje si vlastnú 

osobu a svoje okolie

„pacient pri vedomí, orientovaný osobou,       

časom a priestorom“



Vedomie - bdelý stav

 Začína ráno pri prebudení a trvá kým,

 znova nezaspíme

 dokiaľ nezomrieme

 neupadneme do kómy

 alebo iným spôsobom stratíme vedomie

 Charakteristickou vlastnosťou vedomia je:

jednota (celistvosť) 

„Sami seba vnímame ako celok“



Bdelý stav

 pre udržanie bdelého stavu a vedomia je 

nutná retikulárna formácia

 Retikulárna formácia 

 rozhoduje o stupni bdelosti s mnohými 

prechodmi od napätej ostražitosti             

až k ospalosti a spánku



Poruchy vedomia

 Poruchy vedomia sa vyskytujú pri 

ochoreniach a poškodeniach mozgu

Somnolencia 

Sopor 

Kóma



Somnolencia

 je prvý, najľahší stupeň kvantitatívnej poruchy 

(tzv. zastretého) vedomia.

 U jedinca klesá pozornosť a záujem o okolie, 

je spavý.

 zo spánku sa dá prebudiť, 

na otázky odpovedá spomalene, ale správne.

https://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Spavos%C5%A5&action=edit&redlink=1
https://sk.wikipedia.org/wiki/Sp%C3%A1nok


Sopor

 je druhý stupeň kvantitatívnej poruchy 

(tzv. zastretého) vedomia, ťažší než somnolencia,  

ľahší než kóma

 Pacient je v hlbokom spánku, z ktorého je ho možné 

prebudiť len na krátky čas intenzívnym podnetom 

(zväčša bolestivým). 

 Priamy kontakt sa s ním nedá nadviazať, reaguje len 

otvorením očí, gestom, mimikou, krátkou nesúvislou 

slovnou reakciou.

https://sk.wikipedia.org/wiki/Vedomie
https://sk.wikipedia.org/wiki/Somnolencia
https://sk.wikipedia.org/wiki/Gesto
https://sk.wikipedia.org/wiki/Mimika


Kóma

 Porucha vedomia

 vždy závažný stav !!!

 prognóza sa zhoršuje s dĺžkou trvania kómy

 Pacient v kóme:

 vyzerá „akoby spal“ 

 nie je možné pacienta prebudiť žiadnou formou 

senzorickej stimulácie

 u pacienta môžeme vyvolať iba reflexné pohyby 

(obranný reflex)



Spánok

 Fyziologický dej

 Jedna zo základných ľudských 

potrieb



Fyziológia spánku

 Spánok – rytmicky sa vyskytujúci stav organizmu, ktorý je 

charakterizovaný a navonok sa prejavuje:

 reverzibilným prerušením dynamického kontaktu s 

prostredím

 zníženou pohybovou aktivitou

 poklesom dráždivosti kôrových neurónov na senzorické 

podnety 

 špecifickým metabolizmom

 periodickým charakterom



Spánok

 Okamžite reverzibilný stav

 Aktívny dej, ktorý vyžaduje spoluprácu 

mnohých mozgových oblastí a je vyvolaný 

hlbokou prestavbou kortiko-subkortikálnych 

vzťahov v mozgu



Spánok

 Spánok je nevyhnutný pre regeneráciu organizmu 
a hlavne CNS

 Celková dĺžka spánku je determinovaná vekom, 
funkčným stavom organizmu, teplotou vonkajšieho 
prostredia, zvykom ...

 Novorodenec spí  16-20 hodín denne, 

 V dospelosti  6-7 hodín



Spánok

Každý z nás prespí 1/3 nášho života

za celý život prespíme 20-25 rokov !!!



Záznam elektrickej aktivity mozgu

 Aktivitu mozgu a jeho jednotlivých častí môžme
zaznamenávať pomocou 

elektroencefalografie (EEG)

 1928 Hans Berger – prvá registrácia elektrickej 
aktivity mozgu



Elektroencefalografia

 Zapojenie elektród  - longitudinálne, pozdĺžne

transverzálne, priečne

referenčné, monopolárne



Elektroencefalogram

 Elektroencefalogram (EEG) vykazuje       

výraznú variabilitu s vekom (najvýraznejšie 

zmeny sú v prvých rokoch života)

 Charakter záznamu sa mení: 

 počas spánku 

 v celkovej narkóze

 pri hyperventilácii 

 vplyvom niektorých liekov

 pri niektorých ochoreniach (epilepsia)...



Elektroencefalografia

 EEG - zaznamenáva elektrické vlny, ktoré 

sa v jednotlivých častiach hemisféry líšia

 Pri analýze EEG záznamu môžeme 

rozlíšiť rôzne tvary a charakteristiky 

registrovaných vĺn



Bdenie

 Bdelý stav - otvorené oči: β rytmus, f:14-30/s, a:20μV

 Bdelý stav - zatvorené oči: α rytmus,  f:8-12/s, a:50μV



Elektroencefalografia

 U bdelého, relaxovaného človeka so zatvorenými očami 

sa vyskytujú  alfa vlny: sú relatívne pomalé, s frekvenciou 

8-12/s

 Ak vyšetrovaná osoba otvorí oči alebo začne premýšľať o 

duševnej práci, EEG sa okamžite mení a na zázname je 

viac nepravidelných vĺn 

o vyššej frekvencii a nižšej amplitúde  

beta vlny 14-16/s



Bdelý stav



Bdelý stav

 Zmena alfa vĺn na beta vlny sa označuje ako 

desynchronizácia

 V spánku sa objavujú ďalšie tvary a charakteristiky vĺn, 

ktoré sú charakteristické pre jednotlivé štádia

 neurologické ochorenia sú spojené s charakteristickými 

zmenami EEG 

stanovenie správnej diagnózy (epilepsia, DMO, depresia)



Rytmy na EEG



Spánok

 Monitorovaním elektrickej aktivity mozgu počas 
spánku sa ukázalo, že spánok má duálny a 
cyklický charakter

 1. Ortodoxný (NREM) spánok

 2. Paradoxný (REM) spánok



SPÁNOK

 NREM  spánok - IV. štádia (dnes delenie do 3)

 REM  spánok

 Na NREM spánok pripadá asi 80-85% z celkového 

trvania spánku

 Na REM spánok pripadá asi 15-20% trvania spánku

1 spánkový cyklus zahŕňajúci oba typy spánku  

(NREM+REM) trvá asi 90 min



Spánok

 Pri prechode z bdelého stavu do NREM spánku 

dochádza nielen 

 k zmene aktivity mozgovej kôry

 ale aj k významným zmenám v regulácii činnosti 

respiračného a kardiovaskulárneho systému



NREM spánok (ortodoxný)

 Synchronizovaný, pomalovlný

 Má 4 štádia, ktoré sa líšia hĺbkou spánku a postupnou 

zmenou charakteru vĺn na EEG od alfa rytmu až po delta 

rytmus

NREM I               

NREM II

NREM III

NREM IV

 Na NREM pripadá asi 80-85% z celkového trvania spánku

Kľudné telo bez pohybov

Pravidelná srdcová frekvencia

Regeneračné funkcie



Ortodoxný (NREM) spánok – štádium NREM I

1. štádium (prechod z bdenia do driemot)

 Ospanlivosť, pokles viečok, hlavy, vzdiaľujú sa zvuky, utekajú 

myšlienky, myoklonie (šlbnutia svalov)

 postupné vymiznutie α rytmu, objavenie sa nepravidelného rytmu, 

s ojedinelými vlnami théta f:5/s, a:100μV a delta f:2,5/s, a:200 μV

 Dýchanie sa spomaľuje a prehlbuje

 Svalový tonus je čiastočne zachovaný



Ortodoxný (NREM) spánok – štádium NREM II

2. štádium – plytký spánok

Je charakteristický prítomnosťou:

Spánkových vretienok (sigma rytmus) s f:14/s a s a:20-40 μV

K komplexu – dvojfázová pomalá vlna s vysokou amplitúdou

V tomto štádiu je ľahká zobuditeľnosť



Ortodoxný (NREM) spánok – štádium NREM III

3. štádium – hlbší spánok

 Je charakteristický objavením sa málopočetných vysokých 

a pomalých vĺn – delta

 Pravidelná srdcová frekvencia a dýchanie

 Svalový tonus sa znižuje

 Ťažká zobuditeľnosť



Ortodoxný (NREM) spánok – spánok NREM IV

4. štádium - hlboký spánok

 Vymiznutie sigma rytmu

 Prevažuje delta rytmus (najvyššia amplitúda a najnižšia frekvencia)

 Považuje sa za významnú fázu z hľadiska celkovej regenerácie 

organizmu

 Svaly sú relaxované, pohyby sú minimálne



1. stage NREM sleep 2. stage NREM sleep

3. stage NREM sleep 4. stage NREM sleep



REM spánok (paradoxný)

 Desynchronizovaný, rýchlovlnný

 Je charakteristický sprievodným rýchlym pohybom očí

 Na EEG sú nepravidelné, vysokofrekvenčné vlny podobné 

beta aktivite

 Na REM spánok pripadá asi 15-20% trvania spánku

 Jeden spánkový cyklus zahŕňajúci oba typy spánku (NREM+REM) trvá asi 90 min



REM spánok - charakteristika 

 nepravidelná srdcová frekvencia a dýchanie (väčšinou je 
vyššia aj frekvencia srdca, aj frekvencia dýchania)

 úplné vymiznutie svalového tonusu (svaly sú relaxované 
okrem okohybných a dýchacích svalov a svalov v uchu)

 Prebudiť človeka z REMu môže byť rôzne ťažké - na 
zobudenie je potrebný senzorický podnet vyššej intenzity

 V tejto fáze sa realizujú sny

 Nastáva transformácia primárnej pamäti v pamäť sekundárnu

 REM spánok je rozhodujúci pre regeneráciu CNS !!!



REM spánok

 Aktívny mozog v „paralyzovanom tele“

 Slabé spomienkové asociácie sa menia na 

silné spomienky



EEG aktivita



Fázy spánku



Zastúpenie fáz spánku



NREM a REM

NREM

 Telo oddychuje a 

regeneruje sa

 Myseľ oddychuje

 Regenerácia organizmu

REM

 Myseľ je aktívna, ale 

je „odpojená“ od tela

 Regenerácia CNS



Hypnogram

NREM I 4-5%

NREM II 45-50%

NREM III 20%

REM 25%



Talamokortikálne neuróny a EEG

 Rôzne tvary vĺn na EEG záznamu závisia na aktivite 

talamokortikálnych neurónov

 V talamokortikálnych neurónoch vznikajú 2 typy AP:

 AP charakteru salvy: 2 - 8 AP vysokej frekvencie, 

nasledované pauzou, sú charakteristické so 

synchronizáciou EEG – ospalosť a hlboký spánok

 Generované jednotlivé vzruchy, menlivej frekvencie 

pri desynchronizácii – plná pozornosť a REM



Spánok u novorodencov

 Relaxácia svalov u novorodencov nie je úplne 

vyvinutá, preto novorodenec a kojenec v spánku 

často robí grimasy, vykopáva, má zášklby          

a vydáva zvuky



Vývoj spánku

 REM (aktívny spánok) se objavuje v 6.-7. mesiaci tehotenstva

 NREM (kľudný spánok) se objavuje asi o mesiac neskôr

 Zrelý novorozenec spí aktívnym (REM) spánkom

cca 50% z celého spánku

 Nezrelý novorozenec spí aktívnym (REM) spánkom

cca 80% z celého spánku



Ontogenéza spánkovej architektoniky

 Novorodenec: 

 spí  16-20 hodín denne, zaspáva REM spánkom

 Zastúpenie REM a NREM je rovnaké

 príchodom na svet je vystavený striedaniu svetla a tmy a 

ďalším externým a sociálnym vplyvom, ktoré ovplyvňujú  ďalší 

vývoj spánku

 Kojenec: 

 Od 3. mesiaca začína prevažovať NREM spánok, začínajú sa 

objavovať spánkové vretienka a K komplexy

 Ku koncu 1. roku života je pomer NREM:REM  (70:30)

 Postupne dochádza ku koncentrácii spánku do dlhších period, 

jednej v noci a dvoch cez deň



Ontogenéza spánkovej architektoniky - detstvo

 Počas 2. roku mizne dopoludňajší spánok, celková 

potreba spánku sa znižuje na 12-13 hodín denne

 Medzi 3.-5. rokom mizne aj popoludňajší spánok

 Potreba spánku u detí je individuálna, znižuje sa vekom 

na približne 10 hodín 

 Efektivita spánku je 95%, spánková latencia 5-10 minút

 počas vývoja do dospelosti klesá množstvo REM spánku 

na 1-2 hodiny za noc a predlžujú sa periódy REM 

spánku smerom k ránu

 Počas puberty klesá potreba spánku na 6-8 hodín/noc



Ontogenéza spánkovej architektoniky – dospelosť a staroba

 Dospelosť 

 Percentuálne zastúpenie jednotlivých spánkových štádií

 S pribúdajúcim vekom dochádza naďalej k zmenám v 

spánkovej architektonike a mikroštruktúre

 Potreba spánku počas noci mierne klesá

 Staroba

 U seniorov  je denný spánok takmer pravidlom

 Klesá efektivita spánku

 Zhoršuje sa  kontinuita spánku

 Ubúdajú K komplexy a spánkové vretienka



Aká je potrebná dĺžka spánku ?

Novorodenec                           16-20 hodín

Dieťa 4-12 mesiacov               12-16 hodín  

Deti 1-2 roky (batoľa)               11-14 hodín

Deti 3-5 ročné (škôlkár)           10-13 hodín

Deti 6-12 ročné (školák)            9-12 hodín

Tínedžeri 13-18 roční                8-10 hodín

Dospelí nad 18 rokov                7-8 hodín



Hlavné vegetatívne funkcie v spánku

 Riadenie hlavných vegetatívnych funkcií 

(TK, SF, dýchanie a TT) je v spánku odlišné

 Prebúdzanie vyvolá okamžitú zmenu TK, SF a dýchania do 
bdelého pohotovostného stavu, aby bol organizmus okamžite 
pripravený reagovať  na eventuálne nebezpečenstvo

 TK

Počas spánku TK klesá – v NREM spánku o 5-15%,  

k ďalšiemu poklesu dochádza v REM spánku

Prebúdzacia reakcia je sprevádzaná vzostupom TK

 SF

v NREM fáze spánku SF klesá



Hlavné vegetatívne funkcie v spánku

 Dýchanie

Pri zaspávaní  sa môže striedať hypoventilácia            
a hyperventilácia

Prehlbením NREM spánku sa riadenie dýchania 
stabilizuje a klesá frekvencia dýchania

 TT

V REM spánku dochádza k zníženiu 
termoregulačnej reaktivity



Cirkadiánny rytmus

 Všetky fyziologické funkcie organizmu majú svoju rytmicitu, 

ktorá je ovplyvňovaná vonkajším a vnútorným prostredím

 Dvojnásobne to platí aj pre spánok

 Najznámejším generátorom cirkadiánnej rytmicity u cicavcov je 

nucleus suprachiasmaticus v hypotalame

 Prijíma exogénne podnety (hlavne cyklické striedanie svetla a 

tmy) cestou retinohypotalamického traktu



Riadenie spánku

 Časovanie spánku 

riadia „cirkadiánne 

hodiny“                           

v suprachiasmatickom 

jadre hypothalamu 

 Melatonín (hormón tmy)

tvorí sa v epifýze, keď 

sme v tme 

 ovlyvňuje cirkadiánne 

hodiny v hypothalame



Retikulárny aktivačný systém

 Pôsobí excitačne na vedomie

 Je spolupracovníkom hypotalamu, spolu 

regulujú, aby cyklické striedanie spánku a 

bdenia bolo bezproblémové



Zaspávanie

 Tma stimuluje syntézu a vylučovanie melatonínu 

 Syntéza melatonínu prebieha v RAS

 Východisková látka pre syntézu melatonínu: tryptofán, ktorý 

sa v RAS mení na serotonín, ten v epifýze na melatonín

 Zvýšený príjem karbohydrátov má za následok zvýšený vstup 

tryptofánu do mozgu a zvýšenú produkciu serotonínu

 Depresia: väčšia túžba po cukroch ... zvyšovanie hmotnosti a 

ospalosť



Melatonín

 Hormón, na ktorého produkciu a hladinu vplýva úroveň 

osvetlenia prostredia

 Nízka hladina melatonínu pri dennom svetle sa až 10 

násobne zvýši v nočnej tme (cirkadiánny rytmus)

 Na hladinu melatonínu prekvapivo pôsobia niektoré 

farmaká, 

 napr. marihuana: 20 min po podaní sa výrazne zvýši 

hladina melatonínu v krvi a po 2 hod sa vyšplhá až na 

3000 %



Melatonín

 Melatonín pôsobí utlmujúco na pohlavné žľazy

 V jarných mesiacoch, keď sa predlžuje deň sa jeho 

hladina znižuje a tým sa zvyšuje pohlavná aktivita

 Je účinným antioxidantom (pôsobí pred poškodením 

voľnými radikálmi)

 Produkcia melatonínu klesá vekom



Riadenie spánku

 „cirkadiánne hodiny“ riadia aj ďalšie cirkadiánne rytmy       

ako je telesná teplota, hladina kortizolu, hlad

 vnútorné hodiny sa musia synchronizovať s 24hodinovým 

cyklom – uskutočňuje sa to vlyvom svetla, príjmu potravy, 

sociálnych aktivít, vonkajšej teploty a hluku

 Ospalost a bdelost počas dňa kolíše 

 fyziologická je  ospalost po obede

 zvýšená bdelost večer pred zaspatím (tzv. zakázaná zóna) 

 rôzne typy ľudí: sovy a škovránky, ale aj aj …



Prečo je spánok dôležitý ...

 Regenerácia organizmu

 Keď spíme, mozog sa pripravuje na ďalší deň

 „upratovanie neporiadku v hlave“ – sny

 V snoch sa prehrávajú situácie, ktoré sme prežili, 

 tvoria sa nové neurálne cesty, spomienky sa ukladajú z 

krátkodobej pamäte do dlhodobej

 Svaly sa dostávajú do stavu relaxácie, prísun krvi do svalov 

sa zvyšuje 

 Telo zabezpečuje potrebné opravy a rast tkaniva

 Obnovuje sa energia a hormonálna rovnováha



Funkcie spánku – čo presne nevieme

 Prečo potrebujeme spať (rôzne teórie) a k čomu slúži spánok

 V spánku si odpočinie telo, aj myseľ

 Počas spánku nastávajú zmeny v telesných funkciách: 

zvýšené vylučovanie STH a thyreotropínu, 

 znížená tvorba slín, spomalená peristaltika tráviaceho traktu

 Imunita – dlhodobý nedostatok spánku zhoršuje imunitu

 Chudnutie

 Keď človek v noci nespí, druhý deň je zaspatý a ospalosť vie 

prekonať iba spánkom



Dĺžka spánku

 Optimálna dĺžka spánku pre dospelého je 7-8 hodín

 Ak spíme menej, ako potrebujeme, tvorí sa nám spánkový dlh

 Tento dlh sa kumuluje, ak sa nevyspíme niekoľko nocí po 

sebe

 Ak spíme 5 nocí po sebe len 5 hodín, budeme sa počas 6. 

dňa cítiť rovnako, akoby sme nespali celú noc

 Akútna spánková deprivácia: 

 nahradzuje sa zameškaný hlboký NREM a cca ½ REMu



Akútna spánková deprivácia

 Akútny nedostatok spánku

 Zmena kognitívnych schopností, hlavne:

 ťažkosti s rozhodovaním, riešením problémov, regulovaním 

emócií a správania, prispôsobenie sa zmenám

 reaktívnejšie správanie na vonkajšie a vnútorné podnety, 

 ťažšie sústredenie

 prehnané reakcie (stresujúco) na podnety, ktoré by sa 

inokedy zvládli s pokojom



Akútna spánková deprivácia

 Klesá výkonnost (viac rýchlosť ako presnosť)

 Klesá schopnost učit sa

 Mení se nálada a jej stabilita

 Mozog je zranitelnejší – väčšie riziko epileptického 
záchvatu

 Menšia schopnosť termoregulácie

 Príznaky spánkovej opilosti (tras, pokles viečok, …)



Chronická spánková deprivácia

 Chronický nedostatok spánku 

Syndróm navodeného nedostatočného spánku

„Trend posledného storočia v západnej civilizácii“

 Nadmerná denná spavosť

 Nevýkonnosť, pomalšie reakcie, časté chyby v práci

 Zhoršené sústredenie

 Zhoršenie imunologických parametrov

 Zvyšuje riziko chorôb srdca, obličiek a DM

 Väčší výskyt kardiálnych príhod

 Kratšie dožitie

 Nárast telesnej hmotnosti (obezita)

 Riziko mikrospánku počas riadenia vozidla



 Krátke popoludňajšie zdriemnutie je 

omnoho lepšie ako popoludňajší spánok



Poruchy spánku



Príznaky  spánkových porúch

 Zaspávanie pri práci

 Vysoký TK

 Depresie

 Problémy so sústredením

 Zlé zapamätanie si

 Bolesti hlavy pri prebudení

 Priberanie



Diagnostika porúch spánku

 Anamnéza

 EEG, spánkové EEG, polysomnografia

 ORL, pediatria/interna, gastroenterológia, 
imunológia

 psychológia/psychiatria

 Zobrazovacie metódy CT, MR mozgu



Situácia Pravdepodobnosť  

driemania alebo zaspanie

Sedíte a čítate.

Pozeráte televíziu.

Pasívne sedíte na verejnom mieste (napr. v divadle alebo 

na schôdzi).

Ste spolucestujúci v aute po jednej hodine bez prestávky.

Popoludní odpočívate v ľahu, keď Vám to dovolia 

okolnosti.

Sedíte a rozprávate sa s niekým.

Pokojne sedíte po obede bez alkoholu.

V aute,  keď  v premávke na niekoľko minút zastanete. 

Celkový počet bodov (spočítajte body)

(Toto je vaše Epwortské skóre)

Epworthská stupnica nespavosti

Meno a priezvisko:

Dátum:

Aká je pravdepodobnosť toho, že by ste driemali alebo zaspali, aj keď sa necítite unavený? 

Toto poukazuje na Váš obvyklý spôsob života v poslednej dobe.

Aj keď sa Vám niektoré z nasledujúcich situácii v nedávnej dobe nestali, pokúste sa predstaviť si, 

ako by Vás ovplyvnili. 

Na zhodnotenie jednotlivých situácii použite najvhodnejšie číselné hodnotenie podľa tejto stupnice: 

0 = nikdy by ste nedriemali alebo zaspali

1 = malá pravdepodobnosť toho, že by ste driemali alebo zaspali

2 = stredná pravdepodobnosť toho, že by ste driemali alebo zaspali

3 = vysoká pravdepodobnosť toho, že by ste driemali alebo zaspali

Je dôležité, aby ste na každú otázku odpovedali najlepšie ako viete.



Epworthská škála spavosti



1. Mohli ste  sa skoncentrovať 

na čokoľvek čo ste robili?

Lepšie než 

obvykle

Rovnako 

ako obvykle

Menej než 

obvykle

Oveľa menej 

než obvykle

2. Spali ste malo kvôli starostiam? Vôbec nie Nie viac ako 

obvykle

Skôr viac ako 

obvykle

Oveľa  viac 

ako obvykle

3. Mali ste pocit, že hráte užitočnú  

úlohu?

Častejšie než 

obvykle

Rovnako ako 

obvykle

Menej ako 

obvykle

Oveľa  menej 

často ako 

obvykle

4. Mali ste pocit, že ste schopný 

urobiť rozhodnutia vo veciach?

Častejšie než 

obvykle

Rovnako ako 

obvykle

Menej ako 

obvykle

Oveľa  menej 

často ako 

obvykle

5. Mali ste pocit, že ste neustále 

pod tlakom?

Vôbec nie Nie viac ako 

obvykle

Skôr viac ako 

obvykle

Oveľa  

častejšie ako 

obvykle

6. Mali ste pocit, že ste nemohli 

prekonať svoje problémy?

Vôbec nie Nie viac ako 

obvykle

Skôr viac ako 

obvykle

Oveľa  

častejšie ako 

obvykle

7. Boli ste schopný tešiť sa 

z Vašich bežných 

každodenných aktivít?

Častejšie než 

obvykle

Rovnako ako 

obvykle

Menej ako 

obvykle

Oveľa  menej 

často ako 

obvykle

8. Boli ste schopný čeliť Vaším 

problémom?

Častejšie než 

obvykle

Rovnako ako 

obvykle

Menej ako 

obvykle

Oveľa  menej 

často ako 

obvykle

9. Mali ste pocit  nešťastia 

a depresie?

Vôbec nie Nie viac ako 

obvykle

Skôr viac ako 

obvykle

Oveľa  

častejšie ako 

obvykle

10. Mali ste pocit straty dôvery vo 

svoje schopnosti?

Vôbec nie Nie viac ako 

obvykle

Skôr viac ako 

obvykle

Oveľa  

častejšie ako 

obvykle

11. Mysleli  ste si o sebe, že ste 

bezcennou osobou?

Vôbec nie Nie viac ako 

obvykle

Skôr viac ako 

obvykle

Oveľa  

častejšie ako 

obvykle

12. Ak sa zvážia všetky okolnosti, 

mali ste pocit primeraného 

šťastia?

Častejšie než 

obvykle

Približne 

rovnako ako 

obvykle

Menej ako 

obvykle

Oveľa  menej 

často ako 

obvykle

Všeobecný zdravotný dotazník
Meno a priezvisko:                                                    

Dátum:

Prosíme Vás o pozorne prečítanie 

nasledujúceho textu:

Radi by sme vedeli, či ste v priebehu 

posledných týždňov mali nejaké zdravotné
ťažkosti a aký bol Váš celkový zdravotný stav.

Prosíme, odpovedzte na VŠETKY otázky 

jednoducho iba zakrúžkovaním odpovede, 

o ktorej si myslíte, že sa na Vás najviac 

vzťahuje. Pamätajte na to, že my chceme 

vedieť o Vašich súčasných a nedávnych 

ťažkostiach a nie o tých, ktoré ste mali 

v minulosti.  Je dôležité, aby ste sa pokúsili 

odpovedať na VŠETKY otázky.

Ďakujem Vám za Vašu spoluprácu.





Bdělost - PSG



PSG



Poruchy spánkového rytmu

 Poruchy dýchania spojené so spánkom

 Chrápanie

 Syndróm spánkového apnoe

 Obštrukčné apnoe

 Centrálne apnoe

 Zmiešané apnoe

 Syndróm hypoventilácie



Normálne dýchanie, hypopnoe, apnoe

obstrukčné hypopnoe obstrukčné apnoenormálne dýchánie



Syndróm spánkového apnoe

 Opakované prerušenia dýchania počas spánku na krátke 

obdobia (viac ako 10 sekúnd)

 Príznaky: 

 Nadmerná denná spavosť

 Chrápanie

 Obezita

 Impotencia

 Pocit nevyspatia



Diagnostika SAS – spánkové laboratória

 Ústav fyziológie a spánkové laboratórium LF UPJŠ Košice

prof. MUDr. Viliam Donič, CSc.

 Obštrukčné spánkové apnoe



Polysomnografia



PSG



Syndróm obstrukčného

spánkového apnoe





Prečo apnoe/hypopnoe vadí?

 Akútne: každá apnoická/hypopnoická epizóda vedie k 

desaturácii a prebúdzacej reakcii – fragmentácia spánku 

– nekvalitný spánok – denné príznaky (zvýšená denná 

spavosť, poruchy pozornosti)

 Chronicky: arteriálna a pľúcna hypertenzia, obezita, 

zvýšené riziko CMP a ICHS, zníženie sekrécie STH a 

testosterónu, zvýšenie sekrécie ANP a erytropoetínu



Liečba SAS

 Úprava životosprávy - obmedzenie zlých životných 

návykov

 Redukcia hmotnosti

 Zabezpečiť inú polohu spánku, nie na chrbte

 ORL výkony (adenotonsilektómie, plastiky)

 Stomatochirurgické výkony

 Trvalý pretlak v DC (CPAP maska)



Princíp CPAPu



Poruchy spánkového rytmu

 Insomnia – nespavosť

 Sťažené zaspávanie (latencia zaspatia >30 min)

 Časté prebúzanie (spánková efektivita < 85%)

 Skoršie prebudenie (prebudenie ráno o 30 min skôr ako plán)

 Spánok je nekvalitný, neosviežujúci, 

 počas dňa prítomný min. 1 z týchto príznakov:

 únava, porucha koncentrácie a pamäti, poruchy nálady, 

podráždenosť, poruchy sociálnych aktivít, denná spavosť, úbytok 

energie, motivácie a iniciatívy, náchylnosť k chybám a nehodám, 

tenzie, bolesti hlavy



Poruchy spánkového rytmu

 Insomnia - nespavosť  

 1. akútna reaktívna insomnia (porucha spánku je časovo spojená 

s identifikovateľným stresorom - pri telesných ťažkostiach,  

stavoch emotívneho napätia

 2. psychotická: pri psychózach – depresiách,  mániach, 

alkoholické psychózy – halucinózy, delírium tremens

 3. Nespavosť pri organických poruchách – talamu

 4. Nespavosť z užívania liekov



Terapia insomnií

 Odstránenie príčiny

 Krátkodobo nebenzodiazepinové hypnotiká -

zolpidem

 Psychoterapia



Základy spánkové hygieny
 Nepijte kávu, čierný či zelený čaj, kolu nebo rôzne energetické nápoje od 

neskorého popoludnia (nejlepšie 4 – 6 hodin pred zaľahnutím), obmedzte ich aj 
počas dňa - pôsobia povzbudivo a rušia spánok. 

 Vynechejte večer ťažké jedlá, posledné jedlo zaraďte 3 – 4 hodiny pred spaním. 

 Po večeri neriešte dôležité veci, které Vás rozrušia. Naopak sa snažte 
príjemnou činnosťou zbavit se stresu a pripravit se na spánok. 

 Ľahká precházka po večeri môže zlepšit Váš spánok. Naopak cvičenie pred
spaním (3 – 4 hodiny) môže Váš spánok narušit, presuňte tieto aktivity pred
večeru. 

 Nepijte večer alkohol, abyste ľahšie zaspali – alkohol zhoršuje kvalitu Vášho
spánku. 

 Nefajčite, hlavne nie pred spaním a v dobe nočných probudení. Nikotin tiež
povzbuzuje. 

 Posteľ aj spálňu používajte iba k spánku a pohlavnému životu, odstraňte zo
spálne televizor, v posteli nejedzte, nečítajte si ani neodpočívajte. 

 Chodťe do postele a vstávajte každý den (aj cez víkend) v rovnakú dobu – + 
15 minut. 

 Obmezte pobyt v posteli na nevyhnutne nutnú dobu. V posteli se zbytočne
neprevalujte, posteľ neslúži k premýšľaniu. 

 V miestnosti na spanie minimalizujte hluk a svetlo a zaistite vhodnú
teplotu – nejlepšie 18–20 stupňov C.



Poruchy spánkového rytmu

 Nadmerná denná spavosť – hypersomnie

1. hypersomnia diurna - ospanlivosť cez deň, pri organických  

procesoch

2. inertný typ spánku – vo dne spí, v noci bdie

3. záchvatovité stavy spavosti –

Narkolepsia – trvá 5-15min medzi 11 a 14 hod, pacient zaspí a  

náhle sa prebudí

Narkolepsia s kataplexiou - aktívna strata sval. tonusu,  

mihalnice sa zatvárajú, čeľusť, hlava a končatiny klesajú, padá  

na zem, nemôže sa pohnúť, ani hovoriť

4. Idiopatická hypersomnia – zvýšená potreba denného spánku,  

(bez dlhého nočného spánku)



Narkolepsia

 Geneticky viazané ochorenie

 Prejavuje sa náhlymi a neprekonateľnými atakmi 

REM spánku

 Obvykle začína medzi 10.-30. rokom života

 Postihuje rovnako mužov ako ženy

 Predpokladá sa, že ochorenie je spôsobené 

degeneráciou neurónov uložených v laterálnej 

časti hypotalamu



Narkolepsia

 Záchvaty krátkodobého spánku (imperatívny), trvajúce iba niekoľko 
minút

 Objavujú sa opakovane počas dňa

 Prejavujú sa aj pri fyzickej činnosti

 Ďalším symptómom je kataplexia – stavy svalového ochabnutia

 Ochorenie môžu sprevádzať halucinácie v priebehu REM spánku

 Časté prebúdzacie reakcie a chýbajú hlbšie štádia spánku

 Liečba:

 Úprava denného režimu

 Lieky na zníženie prejavov únavy, ospalosti a tlmenia aták náhleho 
spánku

 Aktívny pohyb



Hypersomnia

 zvýšená potreba denného spánku

 Rozdiel od narkolepsie: 

dlhšie ataky spánku

nie sú prítomné halucinácie

 Spánok je spojený s ťažkým prebúdzaním

 Liečba: stimulancia



Poruchy spánkového rytmu

 Parasomnie

 Z NREM fázy spánku – somnambulizmus - námesačníctvo

somnilokvia - rozprávanie zo spánku                                           

pavor nocturnus - nočný des

 Z REM fázy spánku – nočné mory

Desivé sny – vedú k prebudeniu s výrazným emočným, úzkostným  

doprovodom, okamžitá bdelosť, o sne rozpráva

 Spánkové halucinácie

 Nočná enuréza

 Syndróm nepokojných nôh

 Porucha príjmu potravy viazaná na spánok

kompulzívny charakter, nie je vyvolaná hladom



Syndróm nepokojných nôh

 Krátkotrvajúce periodické pohyby hlavne DK (1 sekundu)

 periodicky sa opakujú asi po 30 sekundách

 Prejavujú sa až niekoľko hodín, hlavne v prvej  ½ noci

 Častejšie sa vyskytujú u mužov v pokročilejšom veku

 Charakteristické je časté prebúdzanie a redukcia hlbokého 

spánku

 Liečba:

 Neprikrývať DK

 Chladné kúpele

 Nočné prechádzky

 lieky



Bruxizmus
 Škrípanie zubami

 Podvedomá činnosť počas spánku

 Príčina: je v CNS spojená s psychickou záťažou,  

stresom a úzkosťou

 Bruxizmom trpí viac detí ako dospelých

 50% dojčiať vo veku 10-12 mesiacov škrípu zubami z 

dôvodu ich prerezávania

 Staršie: 10-20%

 Často spojené s mentálnou retardáciou, detskou obrnou, 

vrodenými anomáliami zubov a skusu



Poruchy spánkového rytmu

 Čiastočná porucha prebúdzania – strata svalového tonusu pri 

náhlom prebudení

 Prechodné stavy medzi bdením a spánkom

Hypnotické fázy

 Poruchy cirkadiánneho rytmu – oneskorená fáza spánku, 

nepravidelný rytmus, posun čas. pasiem



Poruchy cirkadiánneho rytmu

 Oneskorená/predsunutá fáza spánku

 Nepravidelný rytmus spánku

 Volne bežiaci rytmus

 Zmena časových pásiem

 Práca na smeny

 Terapia:

 Pravidelný režim fyzickej aktivity a príjmu potravy k 

posilneniu synchronizácie

 Ranné osvetlenie jasným svetlom

 Melatonín

 Chronoterapia (predĺženie dňa na 27 hod)



 Milujem spánok. Je to najlepšie z oboch 

svetov. Ste živý a pritom o ničom neviete.

Rita Rudner

americká komička



Dobrú noc ...
Spánok je „dobrá vec“...



Zdroje:

 Javorka K. a kol.: Lekárska fyziológia, Osveta, 2014, 769 s.

 Bračoková I., Kujaník Š., Švorc P.: Praktické cvičenia z fyziológie, č. 2, 

UPJŠ, 2002, 177s.

 Rokyta R. a kol.: Fyziologie a patologická fyziologie pro klinickou praxi, 

Grada, 2015, 680s.

 https:// www.youtube.com/watch?v=EcTe2KULEHA

 https://www.youtube.com/watch?v=dP5NBgIPpO4

 https://www.youtube.com/watch?v=MOXFVxv1RuI
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