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Souvislost spánku a psychiky
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* Klinická manifestace

• Některé symptomy, jako nadměrná denní únava, pocity nedostatku energie,
a porucha kontinuity spánku jsou příznaky, které mohou svědčit pro poruchu
spánku (například OSA)

• Mohou být také běžným příznakem některých psychiatrických chorob
(deprese, úzkosti, apod…)



* Existuje vztah mezi výskytem poruch spánku a psychických chorob

Souvislost spánku a psychiky

(Ford and Kamerow, 1989)

Psychické stesky se 
objevovaly u 40% 
pacientů s insomnií a 
46,5% pacientů s 
hypersomnií. U pacientů 
bez poruch spánku byly
psychické poruchy 
zachyceny pouze v 
16,4%. 



(Ford and Kamerow, 1989)

* Existuje vztah mezi výskytem poruch spánku a psychických chorob

Souvislost spánku a psychiky



Poruchy spánku se jeví 
jako zásadní faktor pro 
rozvoj některých 
psychických poruch, 
například psychotických  
obtíží

(Freeman et al., 2017)

* Poruchy spánku jako spouštěcí faktor

Souvislost spánku a psychiky



Spánková apnoe a psychické poruchy

U pacientů s OSA je 
vyšší výskyt jak 
psychických obtíží 
(deprese, úzkosti, 
psychozy, i demence), 
tak i jiných interních 
komorbidit, jako obezita, 
DM nebo chronická 
obstrukční plicní nemoc)

(Sharafkhaneh et al., 2005)

* OSA a psychické obtíže



Vyšší riziko OSA u psychických poruch

• Obecně u pacientů s psychickými poruchami je také vyšší riziko abuzu
alkoholu, který také přispívá k rozvoji OSA

• Podávaná psychoaktivní medikace také může zvyšovat riziko rozvoje
spánkové apnoe, například u pacientů na léčbě opiáty

• Fragmentace spánku a opakované intermitentní desaturace při OSA mohou
vést k poruchám kognitivních funkcí a také k rozvoji symptomů poruchy v
afektivní oblasti

• Léčba OSA (chirurgická x nebo léčba přetlakem v dýchacích cestách) pak
podle některých autorů vede i k subjektivnímu zlepšení kvality života, a to i v
subjektivním hodnocení úzkosti a deprese a také v některých doménách
kognitivních funkcí

(Braitman, 2018; El Ad and Lavie, 2005; Borak et al., 1996; Ishman et al., 2014 )

* Další možné souvislost mezi poruchami spánku a OSA



Souvislost spánku a psychiky

• Poruchy spánku poměrně často doprovázejí psychiatrická onemocnění

• Některé studie dokládají, že mohou být dokonce zásadní pro rozvoj

duševní poruchy

• Mohou komplikovat průběh duševního onemocnění

• Léčba psychoaktivní medikací může někdy negativně ovlivnit poruchy

spánku

• Léčba poruch spánku u psychiatrických pacientů může mít pozitivní vliv na

probíhající duševní poruchu

* Shrnutí
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Kazuistiky
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Naše zkušenosti s léčbou OSA u 
psychiatrických pacientů

• Kazuistika č.1: Mladý obézní muž, schizofrenik, s mentální retardací, s 
dominující intenzivní ronchopatií. 

• Kazuistika č.2: Žena středního věku, úzkostná, s neosvěživým, 
fragmentovaným spánkem a ronchopatií.



Kazuistika 1: Pacient M.V., *1984

• Psychiatrická anamnéza: 
– Pacient je léčen pro paranoidní schizofrenii, léčen od r. 2008 (24 let věku)

– V poporodním období byl křísen, snad DMO, už tehdy užíval antiepileptika

– Opožděný mentální vývoj, chodil však do normální školy, v 18 letech dokonce
vyučen prodavačem

– Od puberty abúzus marihuany a dalších drog a alkoholu (pivo), vedlo k agresi
 změna osobnosti  zahájeno psychiatrické sledování  dg. porucha
osobnosti

– Následně opakovaně hospitalizován, od r. 2016 hospitalizace ve PN Bohnice,
několikrát za rok (á 3měsíce), aktuálně dg. schizofrenie,

• Souhrn obj. nálezu:
– Váha 140kg Výška 183cm BMI 41,8

– Abdominální obezita, Mallampati IV, mentální retardace lehkého 
stupně, statokinetický tremor HKK bilat, psychika vstupně stabilní

* Mladý obézní muž, schizofrenik, s mentální retardací, s dominující intenzivní ronchopatií. 



Kazuistika 1: Pacient M.V., *1984

• Nynější onemocnění: 
– Pacient s paranoidní schizofrenií, dlouhodobě léčený v PN Bohnice, odkud 

ho k nám odeslala jeho ošetřující lékařka. 

– Hlavním problémem je ronchopatie, která trvá mnoho let, asi od r. 2008. V 
té době přibral, přibral důsledkem medikace antidepresiv.

– Někdy se v noci probudí pro nedostatek dechu. Dle matky apnoické pauzy.

• Spánková anamnéza: 
– Jde spát kolem 21:00, usne do několika minut po požití medikace.

– V noci se opakovaně budí, mívá žízeň, vypije asi 0,5l vody za noc.

– Vstává kolem 7:00.

– Po ránu se necítí odpočinutý ani osvěžený, je bez nálady.

– Mívá velkou žízeň, jde se napít. 

– Přes den se unaven necítí, neusíná. 

* Mladý obézní muž, schizofrenik, s mentální retardací, s dominující intenzivní ronchopatií. 



Kazuistika 1: Pacient M.V., *1984

• Anamnéza: 
– OA: paranoidní schizofenie, léčen od 24let věku; epilepsie,  

hyperurikemie; elevace jaterních enzymů; aa. Hypertenze

– FA: Lamotrigin 100mg 1-0-1-0, Lithium 300mg 2-0-3-0, 
Tisercin 25mg 0-0-0-1, Abilify 15mg 2-0-0-0, fluanxol depotně á
3 týdny, 

• Interní medikace: Milurit, Essentiale forte, Prestarium neo 
combi

– AA: neguje

– Návyky: Kuřák (asi 30 cigg denně, někdy i v noci), občasně pije 
pivo; drogy - v minulosti abuzus THC, poslední měsíce popírá

– PSA: ID III. stupně, práce v chráněné dílně, žije s matkou

– Řidičský průkaz: nemá

* Mladý obézní muž, schizofrenik, s mentální retardací, s dominující intenzivní ronchopatií. 



Kazuistika 1: Výsledky vPSG

Závěr: Mírně fragmentovaný noční spánek s redukcí hlubokých spánkových
stadií, s redukcí a prodlouženou latencí REM spánku. PLMS nezjištěny.

Známky těžké OSA (AHI 75,9, ODI 75,8, T90% 26%)

Pacient byl indikován k léčbě CPAP

* Mladý obézní muž, schizofrenik, s mentální retardací, s dominující intenzivní ronchopatií. 



Kazuistika 1: Titrace CPAP

• Léčba byla zahájena titrací tlaků pomocí autoCPAP

• Pokračovalo se v domácím prostředí: 

– Pevný tlak: 12,6 mbar

– Maska celoobličejová AirFit vel. L

– Titrace CPAP neúspěšně: celkový čas užití 2 hod. 34 min.

Režim: AutoCPAP Zbytkové AHI 0,6

* Mladý obézní muž, schizofrenik, s mentální retardací, s dominující intenzivní ronchopatií. 



Kazuistika 1: Titrace CPAP

• Další pokus o titraci CPAP již neproběhl  po dohodě s matkou nebyl ze
strany pacienta a rodiny o léčbu zájem

• V domácím prostředí za asistence matky pacient nespolupracoval (přesto, 
že během hospitalizace za intenzivní asistence laborantky byla compliance 
výborná)

• Další vývoj:
– Po neúspěšné titraci CPAP byl nadále pacientem PN Bohnice, kde byl několik měsíců

hospitalizován.

– Zvažován navazující pobyt v psychiatrických lázních Jeseníky a osamostatnění od
matky, které ale nebylo znalcem doporučeno, naopak pacient byl částečně zbaven
svéprávnosti. Nadále žil s matkou ve sdíleném bytě.

Mentální retardace a psychiatrické obtíže zapříčinily nízkou compliance s 
jinak efektivní léčbou OSA.

* Mladý obézní muž, schizofrenik, s mentální retardací, s dominující intenzivní ronchopatií. 



Kazuistika 2: Pacientka I.P., *1964

• Psychiatrická anamnéza: 
– První kontakt s psychiatrií asi v r. 2017, bylo to pro vleklé rodinné 

potíže (úmrtí v rodině, zjištěna Leidenská mutace)
– Dlouhodobě léčena ambulantně pro poruchy přizpůsobení a úzkosti
– Kontroly á 2 měsíce, psychoterapie 0
– Rovněž si subjektivně porucha kognitivních funkcí, zejména 

krátkodobé paměti, proto měla v plánu psychologické vyšetření a 
zobrazovací vyšetření mozku

• Souhrn obj. nálezu: 
– Při příjmu: Váha 95kg Výška 164cm BMI 35,3 
– Abdominální obezita, Mallampati IV, umělý chrup - dolní čelist, lehký 

intenční tremor HKK bilat, porucha statiky a dynamiky C a LS páteře, 
mírně depresivní ladění

* Žena středního věku, úzkostná, s neosvěživým, fragmentovaným spánkem a ronchopatií.  



Kazuistika 2: Pacientka I.P., *1964

• Nynější onemocnění

– Pacientka přišla pro nadměrnou denní únavu a spavost při subjektivní 

poruše iniciace i kontinuity spánku. 

– Už v r. 2005 po operaci ramene byla za hospitalizace upozorněna, že v 

noci nedýchá a obtížně se budila z anestezie. Sama si toho však nebyla 

vědoma.

– V noci se však často probouzí s pocitem nedostatku dechu. Dle 

manžela i apnoické pauzy. 

– Vazba na polohu na zádech nejasná  subj. na zádech nespí

* Žena středního věku, úzkostná, s neosvěživým, fragmentovaným spánkem a ronchopatií.  



Kazuistika 2: Pacientka I.P., *1964

• Spánková anamnéza: 

– Pacientka jde spát kolem 24:00, pak asi 1 hodinu usíná. 

– V noci se probouzí, asi á 1 hodinu, často usíná asi 30min-1hodinu. 

– Při každém probuzení se napije. 

– Vstává kolem 8-9:00, do práce chodí až odpoledne. 

– Po ránu mívá sucho v ústech. 

– Přes den se cítí unavená, klimbá v klidových situacích, např. v křesle u TV.

– Tento spánek ji osvěží, často si ale odpoledne si dělá kávu (pije asi 3xd). 

• Dotazníky: 
– Epworthská škála spavosti 12b - známky nadměrné denní spavosti, 

Beckova škála deprese 15b – mírná deprese

– Beckova škála úzkosti 37b - vysoká míra úzkosti

* Žena středního věku, úzkostná, s neosvěživým, fragmentovaným spánkem a ronchopatií.  



Kazuistika 2: Pacientka I.P., *1964

• Anamnéza: 
– OA:  DM II typu na PAD, od r. 2017, aa. hypertenze, hyperurikemie, asthma

bronchiale, vertebropatie, Leidenská mutace v rodině, sama nositelka  

– FA: Citalopram 10mg 1xd

• Interní medikace: Losartan, Apoalopurinol, Apo-amilzide, Combair, 
Vesicare, Lipanthyl, analgetika na bolesti zad, Stadamed, omeprazol

– AA: polyvalentní alergie (ovoce, zeleninu, kakao, čokoláda) kontaktní 
alergie na kovy (chrom), lékové alergie: několik ATB, lok.anestetika

– Návyky: nekuřačka, alkohol nepije, káva 2-3xd + k tomu instatní káva 
několikrát denně, čaje 1xd ráno

– PSA: nezaměstnaná, má částeční ID  (I.st).

– Řidičský průkaz: nemá

* Žena středního věku, úzkostná, s neosvěživým, fragmentovaným spánkem a ronchopatií.  



Kazuistika 2: Výsledky vPSG

Závěr: Výrazně fragmentovaný spánek přiměřené latence usnutí a snížené spánkové
efektivity, se zmnožením stadia lehkého spánku, redukcí hlubokých spánkových
stadií, redukcí a značně prodlouženou latencí REM spánku. PLMS nezjištěny.

Známky těžké obstrukční spánkové apnoe (AHI 81, ODI 58, T90 15%). 

Pacientka byla indikován k léčbě CPAP

Doporučena pokračující psychiatrické péče + psychoterapie, KBT-I

* Žena středního věku, úzkostná, s neosvěživým, fragmentovaným spánkem a ronchopatií.  



Kazuistika 2: Titrace CPAP

• Léčba byla zahájena titrací tlaků pomocí autoCPAP

• Pokračovalo se v domácím prostředí: 

– Pevný tlak: 7,6 mbar

– Maska celoobličejová AirFit F10, velikosti M

– Zbytkové AHI 1,0, T90 0,2%

Režim: AutoCPAP Zbytkové AHI 0,2

Pacientka se však nadále během noci několikrát probouzela a poté 
obtížně usínala  trvala porucha iniciace a kontinuity spánku

* Žena středního věku, úzkostná, s neosvěživým, fragmentovaným spánkem a ronchopatií.  



Kazuistika 2: Compliance

Dle pacientky vlivem 
častého probouzení a 
obtížného usínání na 
začátku i během noci 
nebylo možné přístroj 
pravidelně používat. 

* Žena středního věku, úzkostná, s neosvěživým, fragmentovaným spánkem a ronchopatií.  



Kazuistika 2: Další postup

• Titrace CPAP byla úspěšná a měla dobrý efekt na kompenzaci OSA

• Nadále však zůstávala stížnost na poruchu iniciace a kontinuity spánku

• Psychika jen částečně kompenzovaná (BAI 37 subj. pocity úzkosti vysoké
intenzity)

• Další vývoj:

– Pacientka nadále docházela ke své ambulantní psychiatričce

– Přihlásila se na kognitivně behaviorální terapii nespavosti, konečný efekt
terapie zatím není znám, jelikož terapie stále probíhá

Ačkoliv může být léčba účinná a symptomy OSA dobře kompenzované, 
nemusí to mít vliv na příznaky komorbidní insomnie, kterou je pak potřeba 

specificky a cíleně léčit (například individualizovaná KBT-I).

* Žena středního věku, úzkostná, s neosvěživým, fragmentovaným spánkem a ronchopatií.  



Závěrem …

• Pacienti léčení s psychickými obtížemi mají obecně vyšší riziko komorbidní OSA a má
tudíž smysl po OSA cíleně pátrat také v této populaci

• Komorbidní psychiatrická onemocnění mohou však léčbu OSA komplikovat
• Pokud vedle OSA pacient vykazuje i příznaky komorbidní insomnie, je potřeba léčit ji

zvlášť (například doporučením KBT-I, která by v ideálním případě pokrývala i
specifické potřeby pacientů léčených CPAP/BiPAP)

• Vždy je prospěšná multioborová spolupráce somnologa x ORL x psychiatra x
pneumologa …

• Role laborantky je zásadní pro dosažení dobré compliance se CPAP, protože
psychiatričtí pacienti často vyžadují specifický přístup při výběru masky a během
zahajování titrace CPAP

Léčba spánkové apnoe u psychiatrických pacientů může být obtížnější než u
jedinců bez psychických obtíží. Může však mít zásadní pozitivní efekt jak na
respirační poruchu ve spánku, tak na celkový duševní stav pacienta a tím
pádem i na jeho kvalitu života. Proto má smysl po OSA aktivně pátrat a v
indikovaných případech ji adekvátně léčit.

* Má to smysl!



Děkuji za pozornost!
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