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Indikační kritéria pro léčbu poruch 

dýchání ve spánku v dětském věku

 Poruchy dýchání ve spánku u dětí - OSA, CSA, 

hypoventilaci vázanou na spánek

 Nejčastější u dětí je OSA – trvající déle než 10 

sekund

 U menších dětí (vyšší DF) – abnormní i kratší 

apnoe a hypopnoe (≥2 dechové cykly), pokud jsou 

spojeny s poklesem saturace Hb kyslíkem o ≥ 3% 

oproti výchozí hodnotě nebo s probouzecí reakcí



Diagnostická kritéria OSA dětského věku 

dle MK poruch spánku - ICSD 3

 Musí být splněna kriteria

A a B

 A: přítomnost jednoho
nebo více příznaků

 Chrápání

 Namáhavé, paradoxní 
nebo obstrukční dýchání 
během spánku

 Spavost, hyperaktivita, 
problémy s chováním nebo 
učením



Diagnostická kritéria OSA dětského věku 

dle MK poruch spánku . ICSD 3

B: noční PSG prokazuje 1 nebo oba příznaky:

 1 a více OA, MA nebo HY/hod spánku

NEBO

Obstrukční hypoventilaci = min. 25% celkového času 
spánku s hyperkapnií (PaCO2 > 50mmHg) a 1 nebo více 

následných příznaků

 Chrápání

 Oploštění v inspirační fázi křivky intranasálního tlaku

 Paradoxní thorakoabdominální pohyby



Tíže onemocnění

 AHI:

 1-5            Lehká OSA

 6-10          Středně těžká OSA

 >10           Těžká OSA

 Indikace k léčbě AHI nad 5

 PSG kritéria lze používat do 18 let věku (Manuál 

Americké akademie spánkové medicíny – AASM – od 

13 let věku lze použít rovněž kritéria pro dospělé)



Léčba 1. volby u dětské OSA

 Adenotonsilektomie nebo adenotonsilotomie

 Indikace CPAP: 

1. pokud OSA přetrvává i po operačním výkonu

2. Při střední až těžké OSA – není zjištěna překážka v HCD

3. Adenotonsilektomie je KI nebo vysoké R

4. Obezita, genetické syndromy (achondroplazie, Prader-Williho 
syndrom, Downův syndrom), vrozené kraniofaciální deformity, 
abnormity v HCD, neurologická onemocnění (střádavé 
metabolické choroby, DMO, neuromuskulární onemocnění), plicní 
onemocnění, skeletální deformity s hypoventilací

5. Rodiče preferují neinvazivní terapii před chirurgickým 
výkonem



Léčba pomocí BiPAP

 Indikace: nutné použít vysoký tlak nebo přítomna 

obstrukční hypoventilace 

- hl. u neuromuskulárních onemocnění

 V případě centrální spánkové apnoe nebo 

centrální hypoventilace = u dětí vzácné



Kontroly při léčbě

Výměny masky u dětí – nejdéle po 6 

měsících, v období růstu i po 3 měsících

Doporučeny častější titrace – nastavení 

tlaku se může měnit s růstem dítěte

 Indikace k ventilační léčbě 

- vždy přísně individuální



Pacient č.1 – K.H., r. 2008

 Protrahované chrápání až apnoické pauzy, rhinolalie, bolesti hlavy 

 st.p. adenotomii v 10 letech, do 10 let somnambulismus

 Alergie: kočky

 ORL vyšetření: hypertrofické tonsily, RES sliznice zbytnělé, serózní 
sekret, nosohltan zahleněný s napěněným sekretem

 Ré: otok nosních sliznic, doporučen nosní kortikoidový sprej, v ORL 
oblasti není překážka k chirurgickému odstranění

 Nález: NOX T3:

 AHI 42,9 (34,2 OA/hod, 4,6 HY/hod, 1,7 MA/hod, 2,4 CA/hod), t90 33,4%

Těžká obstrukční spánková apnoe, indikována k přetlakové 
léčbě. 



Zavedení na přetlakovou léčbu
 Zahájena titrace pomocí autoCPAP for her, celoobličejová maska (Air Fit 

F10 for Her)

 Vytitrovaný tlak: Auto s limitací 10/4 mbar

 Zbytkové AHI: 7,4

 Compliance: 8,09 hod

 Subj.: Léčbu toleruje, je spokojená, odeslána žádost na pojišťovnu.

Vyšetření v ronchopatické poradně: doporučena bilat. TE pro hypertrofii 
tonzil – výkon neproveden, rodiče se nerozhodli, předán přístroj.

Kontrola při léčbě po 6 měsících léčby: bez potíží

 Zbytkové AHI: 3,7

 Compliance: 5,59 hod

 Dobrá compliance i efekt léčby.





Pacient č. 2 – N.B., r. 2007

 Léčená na neurologii pro syndrom centrální hypotonie – skeletálně II. 

třída s výrazně hypoplastickou mandibulou – skusová vada  - nosí 

snímatelný orto aparátek na HZO s expanzní mechanikou, již toleruje

 V 17-18 letech plánována kombinovaná ortodonticko-chirurgická 

terapie, do té doby jen ortodontická udržovací terapie

 Dlouhodobě v péči ORL pro chronickou alergickou rhinitidu (nosní 

spreje)

 ORL vyšetření: chronická hypertrofická rhinitis, jinak DC volné. 

 Nález (NOX T3): AHI 7,0 (2,1 OA/hod, 4,6 MA/hod, 0,3 CA/hod),

t90 0%

Středně těžká smíšená spánková apnoe, indikována k přetlakové léčbě



Zavedení na přetlakovou terapii

 Indikován: AutoCPAP for her, celoobličejová maska Air Fit 

F10

 Vytitrovaný tlak: 15/4 mbar

 Compliance: 7,37 hod

 Zbytkové AHI: 0,9

 Výborná compliance i efekt léčby, léčbu toleruje.

 Kontrola po roce léčby: dobrá tolerance, 

 compliance: 6,18hod, reziduální AHI: 0,7

 Výborná compliance a efekt léčby.



Pacient č.3 – J.Š., r. 2002

 Výška: 180cm, hmotnost 160kg, BMI: 49,4 Obezita

 Nekuřák, s ničím se neléčí

 Subj.: Cítí se přes den velmi unaven, často spí přes den, ve škole 
nepozorný, v noci se budí, mívá děsivé sny, bolesti hlavy, nykturie (2x 
za noc)

 ESS: 13b.

 ORL vyšetření: chronická rhinitida, deviace nosního septa – doporučeny 
jen KS intranasálně

 Nález /Miniscreen): AHI 32,5 (11,1OA/hod, 20HY/hod, 0,8 MA/hod, 
0,6CA/hod), t90 4%

Těžká obstrukční spánková apnoe s vazbou na polohu na zádech, 
indikovaná k přetlakové terapii 



Zavedení na přetlakovou terapii

 Titrace pomocí autoCPAP s celoobličejovou maskou

 Vytitrován tlak: 8mbar

 Subj.: Při terapii se cítí více odpočatý

 Compliance: 6:30 hod

 Reziduální AHI: 2

 Výborná compliance a efekt léčby.



Pacient č. 4 – M.S., r. 2007

 14-letý pacient, obézní 

 Výška 145cm, hmotnost: 60kg, 14let, BMI 29

 Downův syndrom, těžká mentální retardace

 V noci chrápe, ráno unaven, musí spát přes den, po probuzení sucho v 

ústech, během spánku se budí.

 ORL vyšetření: st.p. TE bilat., NH AV II. – III. Stupně

 Doporučeno: EAT (endoskopická adenotomie)

 Nález (NOX T3): AHI 39,8 (22OA/hod, 15HY/hod, 1,5 MA/hod, 1,3 

CA/hod), t90 36,1%, průměrná saturace během noci 88%

Těžká obstrukční spánková apnoe, indikována k přetlakové léčbě



Zavedení na přetlakovou terapii

 Rodiči pacienta EAT výkon odmítnut (již v minulosti podstoupil 

oboustrannou tonzilektomii a adenotomii – dlouhá pooperační 

rekonvalesnece – krvácivé komplikace, odmítání stravy i tekutin), 

 rovnou zavedení na přetlakovou terapii

 Titrace pomocí autoCPAP: 

 Vytitrovaný tlak: auto s limitací 15/4 mbar

 Compliance: 7,11 hod

 Reziduální AHI: 14,7

 Po titraci spokojený, léčbu snáší, výborný efekt



Kontrola po 3 měsících léčby

 Reziduální AHI: 4,6

 Compliance pro protrahovanou bronchitidu a sinusitidu 
nedostatečná.

 Při dalších kontrolách compliance opakovaně 
nedostatečná z důvodu opakovaných a protrahovaných 
infektů HCD i DCD s nutností ATB terapie, někdy i 
hospitalizace.

 Pokud nebude provedena EAT, stav je obtížně řešitelný..



Pacient č. 5 – J.P., r. 2001

 Výška: 186cm, hmotnost: 90kg (BMI 26)

 Student, nekuřák, hyperlipidemie, alergik – rhinitida + 
intermitentní astmatik (sezónní pyly, roztoči) s opakovanými 
záněty hltanu v anamnéze, léky – jen v sezoně antihistaminika a 
inhalační léčbu, do 16 let opakované anginy, pyrozy

 Spí cca 7 hodin denně, usíná dobře, v noci se budí pro sucho v 
ústech

 Asi 3 roky chrápe, ve spánku zpozorovány zástavy dechu

 Udává denní únavu, přes den pospává (ESS: 13b.)

 Nález: AHI 88,5 (75,7 OA, 12,3 HY, 0,5 MA, 0 CA), t90% 40%

Těžká obstrukční spánková apnoe s hypoventilací ve 
spánku



ORL vyšetření

 Nález: sliznice nosních skořep prosáklá, v nosohltanu 

reziduum AV, měkké patro s nevelkou rezervou, 

hypertrofické tonsily

 Doporučena: 

 EAT (endoskopická adenotomie)

 TE bilat. (oboustranná tonsilekomie) 

 RFITT (radiofrekvenčně indikovaná termoablace kořene 

jazyka)

 Před operací doporučena DISE (tzv. spánková endoskopie) 

k vyloučení patologie v oblasti kořene jazyka či epiglotis

během uměle navozeného spánku



ORL operace

 V rámci jedné CA provedena DISE, TE bilat., EAT a 
RFITT kořene jazyka

 Komplikace: pooperační krvácení – zvládnuto 
podáním hemostyptik a kompresí lůžka tampónem, 
bez nutnosti chirurgické intervence. 

 Pooperační ORL kontrola: 

 Subj.: bez potíží, již nechrápe, bez denní únavy 
(ESS: 3b.), zhubl 10kg

 Obj.: retrobasiling. prostor volnější



Kontrolní noční monitorace

 Provedena za 3 měsíce po operaci:

 Nález: MiniScreen 8 PLUS:

 AHI: 13,8 (6,1 OA/hod, 7,3 HY/hod, 0CA/hod), t90 0,2%

 Lehká obstrukční spánková apnoe, nález t.č. nesplňuje 

indikační kritéria k přetlakové léčbě 

 doporučena kontrolní noční monitorace za rok, edukován o 

udržení hmotnosti



Závěr

 Ani u dětských pacientů by se nemělo zanedbávat 

vyšetření spánku 

 Nejčastější příčina - AV - ORL výkon 

 nebo zavedení na přetlakovou léčbu může výrazně 

zlepšit kvalitu života dítěte i jeho rodičů (pozornost 

ve škole, nálada, denní aktivity, imunita)

 Indikace k ventilační léčbě  - vždy přísně individuální

 Nutné časté kontroly efektu léčby - růst



Děkuji za pozornost!


