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OB�TRUKÈNÉ SPÁNKOVÉ APNOE AKO PRÍÈINA DYSRYTMIÍ A NÁHLEJ
SRDCOVEJ SMRTI

SZABÓOVÁ E., 1DONIÈ V., 1TOMORI Z., 2KOVAL �.

OBSTRUCTIVE SLEEP APNOEA AS THE CAUSE OF DYSRRHYTHMIAS AND
SUDDEN CARDIAC DEATH

Pozadie problematiky: Spánkové apnoe je èasto sprevádzané
klinicky záva�nými poruchami tvorby a prevodu vzruchu
v srdci.
Pacienti a metodika: U 10 pacientov s diagnózou syndrómu
spánkového apnoe sme spolu s registráciou respiraèných pa-
rametrov 6�9 hodín kontinuálne zaznamenali aj EKG zís-
kaný Holterovým monitorovaním (2 pacienti), resp. zázna-
mom na disk (8 pacientov). Hodnotili sme pritom výskyt, dy-
namiku rozvoja a reverzibilitu rôznych dysrytmií v spánku.
Výsledky: U ka�dého pacienta sa vyskytli v�etky 3 typy apno-
ickych epizód: ob�trukèné apnoe 52,5 %, zmie�ané apnoe 10
%, centrálne apnoe 3,5 %, ako aj hypopnoe 34 %. Men�ie
poruchy rytmu a frekvencie akcie srdca sa objavili u pacien-
tov s väè�ím poètom CSA (sinus arrest, A-V blokády 2. stup-
òa a obèasné supraventrikulárne extrasystoly), �a��ie u pa-
cientov s väè�ím poètom OSA (A-V blokády vy��ích stupòov,
záva�né komorové extrasystoly a tachyarytmie). Na patoge-
néze dysrytmií pri OSA sa pravdepodobne zúèastòujú výraz-
nej�ia hypoxémia, lokálna acidóza myokardu a mohutné
zmeny tonusu sympatika a vágu, ktoré zmenou efektívnej
refraktérnej fázy a uplatnením reentry fenoménu umo�òujú
vznik �ivotu nebezpeèných bradyarytmií alebo tachyarytmií.
Záver: Dysrytmie pozorované pri OSA mô�u èasto vies� k akút-
nym kardiovaskulárnym komplikáciám, ba aj k náhlej srdcovej
smrti v spánku. Vzh¾adom na ich funkèný charakter a reverzi-
bilitu mo�no im zabráni� vèasnou diagnostikou a úèinnou lieè-
bou spánkových porúch dýchania. Tým mo�no prispie� aj
k prevencii a zní�eniu rizika kardiovaskulárnych komplikácií
a chorôb srdcovocievneho systému. (Obr. 3, tab. 2, lit. 20.)
K¾úèové slova: dysrytmie, náhla srdcová smr�, ob�trukèné
spánkové apnoe, prevencia kardiovaskulárnych chorôb, syn-
dróm spánkového apnoe.
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Background: Sleep apnoea is often accompanied by severe
disturbances in heart rate and cardiac rhythm.
Subjects and methods: Various respiratory parameters were
continuously recorded 6�9 hours during sleep in ten pa-
tients with sleep apnoea syndrome, parallely with direct
ECG recording (8 cases) or Holter monitoring (2 cases). The
rate, development and reversibility of various dysrrhythmias
were evaluated.
Results: Obstructive, central and mixed sleep apnoeas (OSA,
CSA, MSA) and hypopnoea occurred in each patient (52.5
%, 3.5 %, 10 % and 34 %, respectively). Lighter dysrrhyt-
hmias (sinus arrest, atrioventricular block and occasional
supraventricular premature contractions) were in patients
with frequent CSA, whereas the most severe ones (higher de-
grees of AVCB, premature ventricular contractions and ta-
chyarrhythmias) occured during OSA. Stronger hypoxaemia
and myocardial acidosis, as well as severe alteration in sym-
pathetic and vagal tone probably contributed to the develop-
ment of life-threatening brady- and tachyarrhythmias in
OSA, based on alteration in effective refractory period and
reentry phenomenon.
Conclusion: Dysrrhythmias often occur during OSA and
they may result in acute cardiovascular complications. Due
to their functional character and reversibility, the develop-
ment of nocturnal dysrrhythmias can be prevented by early
diagnosis and effective treatment of sleep related breathing
disorders, which at the same time decreases, the risk of both
cardiovascular complications and diseases. (Fig. 3, Tab. 2,
Ref. 20.)
Key words: dysrrhythmias, obstructive sleep apnoea, preven-
tion of cardiovascular complications, sudden cardiac death,
sleep apnoea syndrome.
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V spánku sa èasto vyskytujú rôzne poruchy dýchania, ktoré
sa oznaèujú ako spánkové poruchy dýchania (SPD, angl. sleep re-
lated breathing disorders). SPD zahròujú rôznorodé stavy, ako napr.
habituálne chrápanie, syndróm spánkového apnoe (SAS), niektoré
súèasti Pickwickovho syndrómu a iné, ktoré sú nezriedka sprevá-
dzané záva�nými kardiovaskulárnymi poruchami (Guilleminault
a Partinen, 1990; Guilleminault, 1994; Gillis a Flemons, 1994;
Podszus a spol., 1994; Shepard, 1994; Szabóova, 1996). SPD sa
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zúèastòujú na patogenéze jednak akútnych kardiovaskulárnych
komplikácií, ako sú kardiálna astma, edém p¾úc, náhle cievne
mozgové príhody, angina pectoris, infarkt myokardu, dysrytmie
a náhla srdcová smr�, jednak chronických srdcovocievnych násled-
kov, ako sú p¾úcna a artériová hypertenzia, cor pulmonale chroni-
cum a podobne. Napriek záva�nosti a pomerne èastému výskytu
SPD sa u nás tejto problematike venuje pomerne málo pozornos-
ti, a to hlavne pre nedostatok informácií medzi praktickými i od-
bornými lekármi (Tomori, 1996).

V rámci Spánkového laboratória LF UPJ� v Ko�iciach sledu-
jeme rôzne SPD charakterizované buï zoslabením dýchania pod
50 % normy (hypopnoe), alebo pod 20 %, resp. jeho zastavením
(apnoe). Pritom zastavenie prúdu vzduchu vzniká buï následkom
inaktivity dýchacieho centra (centrálne spánkové apnoe � CSA),
alebo v dôsledku ob�trukcie kolapsibilného faryngu silnými in-
spiraènými úsiliami pri chrápaní (ob�trukèné spánkové apnoe �
OSA). Zmie�ané spánkové apnoe (MSA) sa obyèajne zaèína ako
CSA a po obnovení dýchania pokraèuje ako OSA.

Cie¾om tejto práce je: 1. poukáza� na èastý výskyt dysrytmií
u pacientov so SAS v na�ej populácii, 2. demon�trova� dynamiku
rozvoja rôznych foriem dysrytmií vznikajúcich v priebehu hlavne
dvoch rozdielnych druhov zastavenia dýchania, a to OSA a CSA,
3. dokumentova� reverzibilitu týchto dysrytmií aplikáciou konti-
nuálneho pozitívneho tlaku v dýchacích cestách (CPAP) ventilá-
torom, 4. poukáza� na mo�nos� prevencie, resp. zní�enia chorob-
nosti a úmrtnosti na kardiovaskulárne komplikácie a choroby vèas-
nou diagnostikou a efektívnou lieèbou SPD.

Pacienti a metodika

Z väè�ieho poètu pacientov s rôznymi SPD v tejto práci ana-
lyzujeme výsledky od 10 mu�ov, ktorí: 1. splnili podmienky na
diagnózu SAS (index respiraèných porúch � RDI, udávajúci po-
èet apnoe a hypopnoe za hodinu spánku je u nich väè�í ako 10); 2.
mali paralelný polysomnografický i ekg záznam. Spoèiatku sme
pou�ívali prenosný polysomnografický prístroj Nightwatch (He-
althdyne, Brussel), ktorý umo�òuje registrova� kardiotachogram
pomocou 2 prekordiálnych elektród, prúd vzduchu pred nosom
a ústami termistorom, pohyby hrudníka, brucha a dolnej konèati-
ny elastickými snímaèmi, saturáciu krvi kyslíkom (satO

2
) pomo-

cou pulzoxymetra (Healthdyne, Brussel) a polohu tela �peciálnym
snímaèom. Ekg zmeny sme pritom hodnotili pomocou paralelne
nalo�eného Holterovho monitora (u 2 pacientov). Od apríla 1996
pou�ívame aj komplexný polysomnograf Alice 3 (Healthdyne,
Brussel), ktorý umo�òuje celonoènú on-line registráciu aj EKG
s následným poèítaèovým hodnotením a vizuálnou kontrolou zá-
znamov (8 pacientov).

Pri komplexnej polysomnografii sme okrem EKG registrovali
2 centrálne zvody elektroencefalogramu, pravý i ¾avý elektrooku-
logram a elektromyogram svalov pod bradou, i svalov dolných
konèatín. Z celonoèných, 6�9 h trvajúcich polysomnografických
záznamov sme hodnotili len nálezy dôle�ité pre vznik dysrytmií,
a to hlavne typ a èastos� výskytu apnoe, ako aj zmeny frekvencie
akcie srdca (SF) a satO

2
. Základná charakteristika hodnotených

pacientov je v tabu¾ke 1. Analýza na�ich prvých výsledkov umo�-
òuje napriek pomerne malému poètu prípadov niektoré závery
dôle�ité z h¾adiska praxe.

Výsledky

Tabu¾ka 2 ukazuje, �e u ka�dého pacienta súboru s diagnó-
zou SAS sa vyskytli v�etky 3 formy apnoických epizód, ako aj
hypopnoe (Hypo). Ich percentuálny výskyt v priemere z celého
súboru bol: OSA = 52,5 %, CSA = 3,5 %, MSA = 10 % a Hypo =
34 %. U niektorých pacientov (napr. 5 a 6) bol pomerne èastý
výskyt CSA a pomer OSA/CSA bol ni��í ako 10, èo spolu s min
satO

2 
nad 76 % poukazuje na pomerne ¾ah�iu formu SAS. Preto

u týchto pacientov boli miernej�ie aj kardiovaskulárne následky
� sínusová bradykardia nasledovaná èasto tachykardiou a ojedi-
nelé supraventrikulárne extrasystoly. U väè�iny na�ich pacientov

(hlavne 1�4) bol pomer OSA/CSA viac ako 10, RDI bol okolo
alebo nad 40 a min satO

2 
bola pod 77 %. Tieto nálezy poukazujú

na �a��iu formu SAS ob�trukèného typu, pri ktorej boli aj ekg
zmeny výraznej�ie.

Pri OSA sprevádzali prechodné zastavenie prúdu vzduchu
postupne sa zosilòujúce inspiraèné úsilia, ktoré nedokázali zabez-
peèi� adekvátny prívod vzduchu do p¾úc, ale práve naopak svojím
cicacím úèinkom vyvolali kolaps horných dýchacích ciest. Stupeò
záva�nosti apnoe, sprievodné zmeny SF a Sat O2 boli pritom sil-
nej�ie. Vznikali aj výraznej�ie poruchy EKG, ako extrémna bra-
dykardia (obr. 1A), a rôzne asystólie, ako sinus arrest a átrioven-
trikulárna blokáda (obr. 2A, 2B). Pre OSA typickú cyklickú variá-
ciu SF vidie� na obrázku 2A, ktorá v podobe cyklu bradykardia�
tachykardia kopírovala periódu apnoickej a hyperventilaènej fázy
dýchania. Miestami sa pridru�ili aj nodálne extrasystoly (obr. 2B)
a obzvlá�� komorové extrasystoly, èasto usporiadané v podobe
bigemínie, trigemínie, dvojíc, trojíc a väè�ích skupín extrasystol
(obr. 3A), alebo aj extrasystola R na T, resp. s krátkym väzbovým
intervalom (obr. 1C). Vyskytli sa aj epizódy supraventrikulárnej
tachykardie, alebo fluttera, resp. fibrilácie predsiení (obr. 1B).

Uvedené záva�nej�ie poruchy EKG sú funkèného charakteru,
ako o tom svedèí aj prípad 40-roèného pacienta s dysrytmiami

Tab. 1. Vek (age) v rokoch, index telesnej hmotnosti (BMI) a diagnózy
(Diagnosis) u 10 pacientov � mu�ov so SAS.
Tab. 1. Age in years, body mass index (BMI) and diagnosis in 10 men
with SAS.
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1994). Èastej�í výskyt dysrytmií v noci mo�no pripísa� hypoxé-
mii vyvolanej spánkom, prípadne objavením sa apnoických epi-
zód, napr. centrálneho pôvodu. Noèné dysrytmie sú èasté najmä
poèas OSA, keï k úèinku znaène desaturovanej krvi pristupuje aj
zvý�ená spotreba O

2 
a tvorba CO

2 
silne za�a�eným inspiraèným

svalstvom, aj komplexné pôsobenie stresu vyvolaného èastým zo-
búdzaním sa zo spánku. Stresová hyperaktivita frontálnej kôry
cestou mozgového kmeòa mô�e vyvola� rôzne dysrytmie a poru-
chy krvného tlaku i dýchania, a preto sa pova�uje aj za funkèný
podklad a spoloèné ohnivko pre vysvetlenie èastej koincidencie
dysrytmií, hypertenzie a spánkového apnoe (Skinner a spol., 1994).

Apnoické epizódy a následné desaturácie krvi trvajú krat�ie (väè-
�inou 10�40 s) ako ischemické ataky vznikajúce na podklade spaz-
mu alebo ob�trukcie koronárnych artérií, a preto aj dysrytmie sú krat-
�ie. Ak sa v�ak apnoické epizódy opakujú èastej�ie (napr. 60�70-
krát/h), postupne dôjde k sumácii ich úèinkov, a preto urèitá desatu-
rácia bude pretrváva� viac-menej stále. Preto �a��ie dysrytmie i náhla
srdcová smr� sú èastej�ie nad ránom, keï je èastej�í aj výskyt REM
�tádia spánku. Partinen (1994) udáva, �e riziko smrti z kardiovasku-
lárnych príèin medzi 4. a 8. hodinou ráno je u pacientov s habituál-
nym chrápaním 4-krát väè�ie ako bez neho. Nepriamo o tom svedèí
aj extrasystola R na T, resp. s krátkym väzbovým intervalom (obr.
1C) a poèetné párové extrasystoly (couplets) zachytené Holterovým
monitorovaním v nadväznosti na OSA u pacienta 1 so SAS.

Noèné dysrytmie zistil Partinen (1994) a� u 71 % pacientov
s ischemickou chorobou srdca a s pozitívnym koronarografickým
nálezom, u ktorých sa objavili èasté SPD a noèné desaturácie kr-
vi kyslíkom. Hung a spol. (1990) udávajú, �e riziko infarktu myo-
kardu je u pacientov so SAS a� 23-krát väè�ie ako bez neho, a pri-
tom výskyt infarktu koreluje so záva�nos�ou SAS. Guilleminault
(1994) na základe paralelnej registrácie polysomnogramu a Hol-
terovho monitorovania EKG u 100 chorých so SAS (RDI=35±11
a minimálna satO

2
=80±4,2 %) udáva nasledovný výskyt: sinus

arrest (2,5�6 s) u 61 %, A-V blokáda 2. stupòa u 2,8 %, vy�e 30
ventrikulárnych extrasystol za hodinu u 4 % a komplexné ventri-
kulárne extrasystoly u 1 % pacientov. Na�e nálezy sú podobné a po-
ukazujú na to, �e èastos� a záva�nos� dysrytmií bude závisie� od
trvania a rozsahu ob�trukcie dýchacích ciest a jej následkov, ako
aj od èastosti ich opakovania vyjadrenej pomocou RDI. Ukazujú,
�e výskyt a záva�nos� dysrytmií sú pri OSA väè�ie ako pri CSA.
Pre týchto pacientov mô�e by� nebezpeèný pobyt vo vy��ích nad-
morských vý�kach alebo v lietadle, a to aj bez fyzickej námahy
(Kujaník a Mayer, 1994; Kujaník a spol., 1995).

Mo�ný mechanizmus vzniku dysrytmií pri OSA
Poèas OSA a sèasti aj v priebehu zmie�aného apnoe, ak je

ob�trukèná fáza dos� dlhá, vznikajú rôzné druhy dysrytmií prav-
depodobne kombináciou nasledovných mechanizmov. Ob�truk-
cia faryngu, obzvlá�� ak je uplná, obmedzuje nielen ventiláciu,
ale aj prívod O

2 
do p¾úc a elimináciu CO

2 
z p¾úc difúziou. Pre

súèasné zvý�enie spotreby O
2 
a tvorby CO

2 
dýchacími svalmi pri

silných, ale frustranných inspiraèných úsiliach vzniká výraznej-
�ia hypoxémia a èasto aj hyperkapnia i acidóza. Tieto výraznej-
�ie poruchy krvných plynov spôsobujú spravidla cyklickú variá-
ciu SF v podobe bradykardie a tachykardie (Guilleminault a Par-
tinen, 1990; Guilleminault, 1994; Bauer a spol., 1996). Pri ap-
noe je spravidla centrálnym i periferným úèinkom hypoxie
podmienená tendencia k zvý�eniu tónu vágu so sprievodnou bra-

Tab. 2. Poèet rôznych typov apnoe (OSA, CSA, MSA) a hypopnoe (Hy-
po), pomer OSA/CSA, RDI, min satO2 v percentách a patologické
zmeny EKG u 10 pacientov so SAS.
Tab. 2. Number of various types of apnoea (OSA, CSA, MSA) and
hypopnoea (Hypo), min satO

2 
in % and pathological ECG changes in

10 patients with SAS.

AVCB � blokády átrioventrikulárneho prevodu
 atrioventricular conduction block
SVPC � supraventrikulárne extrasystoly
 supraventricular premature contractions
VPC � ventrikulárne extrasystoly
 ventricular premature contractions

triedy IIIb�IVb pod¾a Lowna. Záznam 3A registrovaný tesne pred
nalo�ením prístroja CPAP ukazuje typické OSA s následným zní-
�ením satO

2 
a výskytom bigemínie. Na zázname B snímanom 45

minút po nalo�ení prístroja je dýchanie úplne pravidelné, pacient
je bez desaturácie a má normálny sínusový rytmus. Detailná ana-
lýza celonoèného záznamu EKG ukázala, �e poèas 4 hodín pou�í-
vania CPAP sa u pacienta vyskytli len 2 ojedinelé komorové ex-
trasystoly, v porovnaní s 53/h pred CPAP.

Diskusia

Výsledky práce: 1. poukazujú na ve¾mi pestrý obraz dysryt-
mií vznikajúcich u niektorých pacientov takmer pravidelne poèas
OSA, 2. demon�trujú dynamiku ich rozvoja, 3. dokumentujú funk-
èný charakter a reverzibilitu dysrytmií, èo má ve¾ký význam pre
prax.

Výskyt a význam dysrytmií pri SPD
Arytmie sú väè�inou spôsobené absolútnym, alebo relatívnym

nedostatkom krvného zásobenia myokardu na podklade fyzickej
alebo psychickej zá�a�e. Malígne arytmie sú najèastej�ou príèi-
nou smrti u 3/5 pacientov s akútnym infarktom myokardu (Ca-
gáò, 1996). Ischémiou podmienené arytmie sú menej èasté v no-
ci, preto�e spánok, okrem fázických epizód REM (rapid eye mo-
vement) spánku, zni�uje tonus sympatika a zvy�uje predominan-
ciu vágu, èo má za následok zní�enie arytmogenézy (Skinner
a spol., 1994). Vlastný spánok spôsobuje v�ak mierny pokles ven-
tilácie, a tým aj saturácie krvi kyslíkom. Preto krv so zní�enou
saturáciou, hoci dodávaná v dostatoènom mno�stve, mô�e vyvo-
la� èasté dysrytmie v podmienkach akejko¾vek hypoxie. Vý�ko-
vou hypoxémiou mo�no vysvetli� èastý výskyt dysrytmií pozoro-
vaných u zdravých ¾udí pri náhlom výstupe lanovkou na Lomnic-
ký �tít (2632 m.n.m.) (Kujanik a spol., 1995), ale aj u pacientov
s respiraènou insuficienciou (Hudson, 1976; Kujaník a Mayer,
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dykardiou. Poèas OSA sa inspiraèné úsilia postupne zosilòujú
a spôsobujú jednak zvý�enie venózneho návratu, jednak zní�e-
nie srdcového výdaja. Následná zmena plnenia srdca krvou ref-
lexne ïalej zosilní predominanciu vágu a bradykardiu. Ve¾mi sil-
né, hoci frustranné inspiraèné úsilia reflexne, ale aj iradiáciou
aktivity z inspiraèného centra na kardiomotorické a vazomoto-
rické centrum a neuróny sympatika v mozgovom kmeni majú
zas za následok tachykardiu, vazokonstrikciu a zobúdzaciu re-
akciu (Shepard, 1994).

Mohutné inspiraèné úsilia poèas ob�trukènej i hyperventilaè-
nej fázy osciláciou tlakových zmien stimulujú receptory lokalizo-
vané v horných dýchacích cestách, v respiraèných svaloch, prí-
padne v hrudníku a spolu s narastajúcou hypoxiou a hyperkap-
niou vyvolajú mohutný stres, ktorý aktiváciou sympatika a vypla-
vením katecholamínov spôsobuje rôzne formy tachyarytmie,

vazokonstrikciu a zobúdzanie zo spánku s obnovením regulaèných
reflexov, napr. inflaèného a sínokarotického, ktoré boli doèasne
utlmené hlb�ím spánkom. Poèas silných hyperventilaènych úsilí
drá�dením receptorov rozpätia p¾úc a stimuláciou karotických
baroreceptorov osciláciami zvý�eného tlaku krvi, sa fázicky znaè-
ne zvý�i tonus vágu. Takáto aktivácia vagu mô�e ma� za následok
rôzne poruchy tvorby a prevodu vzruchu v srdci, èo sa prejaví vo
forme bradyarytmií zahròujúcich sinus arrest, átrioventrikulárne
blokády, asystolické pauzy a prípadne i náhlu srdcovú smr� z asys-
tólie. Pri silnej bradykardii mô�u vznika� aj komorové extrasysto-
ly, a to na podklade zvý�enej alebo zmenenou repolarizáciou spú�-
�anej automácie (Gillis a Flemons, 1994). Úèas� reflexnej zlo�ky
pri genéze bradyarytmií dokumentuje aj vznik A-V blokády a no-
dálnej extrasystoly e�te pred maximom desaturácie u pacienta 3
(obr. 2B).

Mohutná stimulácia sympatika a vyplavenie katecholamínov,
ako aj lokálne úèinky hypoxie a acidózy v myokarde, ktoré kul-

Obr. 1. Extrémna bradykardia (A), fibro-flutter predsiení (B) a extra-
systola R na T, resp. s krátkym väzbovým intervalom (C) v nadväz-
nosti na OSA zistená Holterovým monitorovaním a paralelnou poly-
somnografiou u pacienta 1.
Fig. 1. Extreme bradycardia (A), atrial fibro flutter (B) and R on T
premature beat, with short coupling (C) linked with OSA observed by
Holter monitoring and polysomnography in patient 1.

Obr. 2. Átrioventrikulárna blokáda (A), A-V blokáda a nodálna extra-
systola (B) poèas ob�trukèného spánkového apnoe pri desaturácii na
73 %, resp. 90 %, zistená polysomnograficky u pacienta 3. Záznamy:
MICRO � mikrofón, NAF � prietok vzduchu, THO � pohyby hrud-
níka, ABD � pohyby brucha, ECG � elektrokardiogram, RR � frek-
vencia akcie srdca, SAO2 � saturácia O2.
Fig. 2. Atrioventricular conduction block (A), as well as AVCB and no-
dal premature contraction (B) during obstructive sleep apnoea accom-
panied by desaturations (73 % and 90 %) observed by polysomnograp-
hy in patient 3. Records: MICRO � microphon, NAF � nasal airflow,
THO � thoracal movements, ABD � abdominal movements, ECG �
electrocardiogram, RR � heart rate, SAO2 � oxygen saturation.
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minujú po predchádzajúcom apnoe, umo�nia skrátenie efektívnej
refrakternej fázy (Skinner a spol., 1994). Uplatnením reentry fe-
noménu mô�u vzniknú� rôzné formy tachyarytmie, vrátane ventri-
kulárnej tachykardie a fibrilácie vedúcej k náhlej srdcovej smrti.
Náhla srdcová smr� spôsobená buï ventrikulárnou fibriláciou ale-
bo asystóliou sa javí ako výsledok mohutnej predominancie tonu
sympatika alebo vágu na podklade poruchy ich rovnováhy drá�de-
ním ich jednotlivých centrálnych, resp. periférnych èlánkov. Pri-
tom je zaujímavé, �e zvý�ený tonus súèasne sympatika i vágu zvy-
�uje výskyt komorových extrasystol, kým separátna stimulácia buï
sympatika alebo vágu nie. Podobné výrazné zmeny autonómneho
nervového systému vznikajú aj po infarkte myokardu, a to v zá-
vislosti od toho, èi sa drá�dia zakonèenia sympatika lokalizované
hlavne v epikarde alebo vágu, ktoré sú v endokarde (Skinner
a spol., 1994).

OSA opakujúce sa aj viac ako 100-krát za noc umo�òuje zisti�
význam jednotlivých faktorov zúèastnených na vzniku dysrytmií
a testova� rôzne markery rizika náhlej srdcovej smrti. Pritom per-
spektívnou sa ukazuje analýza variability SF rôznymi metódami
(Skinner a spol., 1991; Bauer a spol., 1996). To v�ak vy�aduje
ïal�ie detailnej�ie �túdium.

Funkèný podklad a reverzibilita dysrytmií
Obrázok 3A dokumentuje, �e aj �a��ie formy dysrytmií, ako

sú napríklad bigemínie, sú viazané na obdobie výskytu OSA. Aj
tieto �a��ie dysrytmie majú v�ak spravidla funkèný podklad a sú
úplne reverzibilné. Preto sa vôbec neobjavia, ak sa aplikáciou CPAP
zabráni vzniku ob�trukcie faryngu a zní�eniu satO

2 
(obr. 3B). Po-

dobné promptné vymiznutie dysrytmií po aplikácií CPAP uvádza-
jú aj Becker a spol. (1993) u pacientov, ale pozoruje sa aj po za-
pojení umelej ventilácie p¾úc pri apnoických epizódach vyvola-
ných experimentálne (Tomori a spol., 1997).

Funkèný podklad dysrytmií potvrdili aj výsledky elektrofy-
ziologického vy�etrenia pacientov so SAS v bdelom stave, ktoré
neukázali �iadne defekty prevodového systému (Imaizumi, 1990;
Grimm a spol., 1994). Uvedené nálezy majú praktický význam
hlavne v tom, �e funkèným vy�etrením sa nemusia zisti� �iadne
patologické zmeny u pacientov so SAS. Na základe negatívneho
nálezu takéhoto funkèného vy�etrenia vykonaného cez deò sa po-
tom títo jedinci èasto pova�ujú za zdravých, hoci im opakovane
hrozia ka�dú noc aj 300-krát záva�né kardiovaskulárne kompli-
kácie, vrátane mo�nej náhlej srdcovej smrti. SPD sú preto ve¾mi
zákerné, ale súèasne aj zradné, preto�e sa poèas dlhých rokov
nepozorovane rozvíjajú od �banálneho� chrápania cez rôzne me-
dzistupne a� po klinicky záva�ný SAS, ktorý nevyhnutne vy�a-
duje lieèenie (Tomori a spol., 1996). Skúsenosti v�ak ukazujú,
�e aj záva�né dysrytmie sa dajú efektívne lieèi�, napr. systema-
tickým pou�ívaním CPAP. Táto lieèba je v�ak len symptomatic-
ká a prakticky iba preventívna a ani po viacroènom pou�ívaní sa
nemô�e preru�i�, preto�e hrozia rôzne akútne a chronické ná-
sledky, vrátane záva�ných dysrytmií.
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Ischémia myokardu sa relatívne èasto vyskytuje u pacientov
s ochorením koronárnych artérií (OKA). Ambulantné ekg �túdie uka-
zujú, �e ischémia myokardu poèas dennej èinnosti je zvyèajne bezprí-
znaková a èasto sa prihodí za relatívne nízkej frekvencie akcie srdca
(Deanfield a spol., 1983; Schang a Pepine, 1977). Ischémia poèas
dennej èinnosti sa vyskytuje pri mentálnom vzbudení a emociomál-
nom strese, ako aj pri fyzickej zá�a�i (Barry a spol., 1988; Gabbay
a spol., 1996). Laboratórne �túdie demon�trujú, �e mentálny stres mô�e
spusti� ischémiu u 50�70 % pacientov so stabilným OKA (Rozanski
a spol., 1988; Ironson a spol., 1992; Deanfield a spol., 1984; Tavazii
a spol., 1990; Burg a spol., 1983; Blumenthal a spol., 1995) a práve
u týchto pacientov je pravdepodobné vyvolanie ischémie poèas den-
nej èinnosti (Blumenthal a spol., 1995; Gottdiener a spol., 1994; Le-
gault a spol., 1995). Testovanie mentálneho stresu je ve¾kou nezná-
mou.

Predchádzajúce �túdie ukázali, �e pacienti, ktorí majú ischémiu
indukovanú zá�a�ou (Abraham a spol., 1986; Fuller a spol., 1981;
Gibson a spol., 1983; Taliercio a spol., 1988; Corbett a spol., 1981;
Newman a spol., 1980) alebo ambulantnú ekg ischémiu (Stern a Tzi-
voni, 1974; Rocco a spol., 1988; Yeung a spol., 1991; Deedwania
a Carbajal, 1990; Gottlieb a spol., 1986) pravdepodobne trpia na ne-
�iaduce klinické úèinky. Determinácia klinickej signifikantnosti is-
chémie indukovanej mentálnym stresom vy�aduje odhadnutie rozsa-
hu, ktorým ischémia indukovaná mentálnym stresom ne�iaduco ovplyv-
òuje prognózu u pacientov s OKA. Preto pre urèenie klinickej výz-
namnosti ischémie indukovanej mentálnym stresom s klinickými
udalos�ami u pacientov s dokumentovaným OKA a pozitívnym zá�a-
�ovým tetsom poèas obdobia 5-roèného sledovania. V práci sa pou�i-
la rádionuklidová ventrikulografia, citlivá a �iroko pou�ite¾ná metóda
zhodnotenia ischémie myokardu poèas testovania zá�a�ou a mentál-

nym stresom a ambulantné ekg monitorovanie na hodnotenie isché-
mie myokardu mimo nemocnice.

Do �túdie bolo zahrnutých 126 pacientov � dobrovo¾níkov (112
mu�ov a 14 �ien; priemerný vek 59 rokov) s dokumentovaným OKA
a ischémiou indukovanou zá�a�ou. Pacienti podstúpili testovanie men-
tálnym stresom a zá�a�ou pou�itím rádionuklidovej ventrikulografie
a 48-hodinového Holterovho monitorovania. Pacienti boli následne
kontaktovaní zaslaním dotazníka po�tou alebo telefonicky pre zachy-
tenie srdcových príhod zahrnujúcich smr�, nefatálny infarkt myokar-
du a revaskularizaèné procedúry srdca. Potom sa vyhodnotila prog-
nostická hodnota meraní ischémie. 28 (22 %) pacientov za�ilo najme-
nej 1 srdcovú príhodu. Na zaèiatku zistená ischémia indukovaná men-
tálnym stresom bola spojená so signifikantne vy��ím pomerom
následných srdcových príhod (rizikový pomer 2,8). Pomer ne�iadu-
cich srdcových príhod bol viac ako dvojnásobný u pacientov s isché-
miou indukovanou mentálnym stresom, oproti tým, èo ju nemali (27,4
% vs 11,9 %). Stabilné OKA a predchádzajúci pozitívny zá�a�ový
test, mentálnym stresom indukovaná ischémia (definovaná buï novou
abnormalitou pohyblivosti steny myokardu alebo poklesom ¾avoko-
morovej ejekènej frakcie >5 %) sú spojené so signifikantne vysokým
pomerom srdcových príhod poèas 5-roèného obdobia. Rizikový po-
mer pre ekg definovanú ischémiu poèas testovania zá�a�ou bol 1,9
a pre ambulantným monitorovaním zistenú ischémiu bol 0,75.

Záver: Prítomnos� ischémie indukovanej mentálnym stresom je
spojená so signifikantne vysokým pomerom následných fatálnych a ne-
fatálnych srdcových príhod nezávislých od veku, základnej ¾avoko-
morovej ejekènej frakcie a predchádzajúceho infarktu myokardu
a predpokladaných príhod pri a mimozá�a�ou indukovanej ischémii.
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