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Compliance léčby CPAP 
– co bychom měli chtít 
od pacientů (a od sebe)



Schéma přednášky

Kolik hodin průměrně spíte ?

a) 4-6 hodin

b) 7-8 hodin

c) > 9 hodin

Co chceme od sebe?



< 6 hodin (%) > 7 hodin (%)

18-29 let 46 54

30-49 let 44 56

50-64 let 38 62

65+ 33 67

Muži 39 61

Ženy 41 59

Udávaná délka spánkuDélka spánku

Délka spánku 
4-9 hodin
7-8 hodin (50-60% populace)

Denní příznaky (daytime dysfunction)  
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Hobson, 1999, Roffwarg et al. 1996



 
↑Symp

↑Pasasymp
↓Glc, basální metab.
↑GH

Kvalitní spánek



Schéma přednáškyRizika nekvalitního spánku?
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Schéma přednášky

Krátký spánek < 7 hod 

 obezita, DM2T, CVD, glc metab 

Spánková deprivace  

 ghrelin, leptin,  orexin

 neuronální aktivace  vysokoenergetické jídlo

 HPA osa   kortizol   glc, insulin, adiponectin
    

Dlouhý spánek > 9 hodin 
CVD, DM2T, deprese, obezita, chronické onemocnění ledvin

Mechanismy?? - Poruchy spánku - fragmentace spánku, kortizol 

Délka spánku
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Krátký spánek, špatná kvalita  
 zvýšený příjem energie, špatné stravovací návyky, špatná 
skladba jídla  nárůst hmotnosti

–  jídlo v nepravidelném čase, častěji 
–  menší, ale kaloričtější dávky  

Stres - odměňování se jídlem

Spánek < 7 hodin (v porovnání se 7-9 hodin) – vyšší příjem energie 
z tuků 

Vztah mezi délkou spánku a redukcí hmotnosi není přesvědčivě 
dokázán - úbytek/udržení hmotnosti při dodržování 
diety/správného životního stylu může vést u poruch spánku k jejich 
zlepšení 
Johanson K et al., 2009; Foster GD et al. 2009, Nerfeldt et al 2008; Tuomilehto HP et al, 
2009; Araghi MH et al 2012, Elder CR et al 2012

Chování
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Nepravidelný režim  
 nepravidelná doba jídla  
  ovlivnění cirkadiánního rytmu 

(ovlivnění apetitu, vyšší výdej energie)

- vyšší příjem potravy u mužů při spánkové restrkcki   zvýšení 
hmotnosti

- směnný provoz – inaktivita, nadváha, deprese - kortisol, 
zánětlivé paramaetry

Ekmekcioglu a Touitou, 2011, Sargent C et al 2016, Scheet FA et al 2013, Jung CM et.al. 2011, Spaeth AM et al. 2014

Cirkadiánní vlivy



Vliv délky spánku

Spánková deprivace a nízká kvalita spánku

- KV onemocnění

- obezita 

- glc metabolismus (DM2)

          

- chování (alkoholismus, kouření, vztahy, …) 

- kognice

- deprese 

- nehodovost

         Van Cauter et al 1997; Bass and Turek 2005; Taheri et al 2004,  Sabanayagam and Shankar, 2010, Grandner et al 2016  



 Porucha visu         1.1

 Porucha sluchu         1.2

 KV onem                 1.2

 DM                         1.5

 Léky, návykové látky   1.6

 Alkoholismus         2.0

 OSA                         2-5

Dopravní nehody a spánek 

–  USA 20%

– ČR        1%
     

 

OSA rizika

 80% pacientů se střední 
a těžkou OSA 
nediagnostikováno 

 80% pacientů s DM2T a 
OSA není diagnostiko
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Insomnie - ekonomika

    
- 7% pracovních úrazů v USA - 

$ 31.1 bil. 

- větší využití zdravotního  
systém, náklady vyšší o 75% 

- 3-5x častější absence v práci, 
nízká produktivita práce, 
delší rekonvalescence     

CDN $6 bil, AUS $5 bil 

Insomnie - náklady

2,99 %

1,00 %

4,99 %

0,30 %

14,96 %

75,77 %

Odhadované přímé i nepřímé náklady 
související s nespavostí

Návštěvy lékaře Nehody Alkoholismus

Medikace Absence ProduktivitaDaley et al, 2009; Sarsour et al. 2011



 Slavní



Kouření

Alkohol

Nepravidlená doba spánku

Nevhodná poloha

Obezita

Co s tím?



Kritéria efektivní léčby (ČSVSSM)

50-60% pacientů – výborný efekt
30-40% pacientů – dostatečný a nedostatečný efekt



Minimální efektivní tlak

– Sat > 90%

Maska – úniky (leaky)

Chrápání 

Opakování titrace

– Znovuobjevení se OSA při dobré compliance

– Změna hmotnosti

– Snížení compliance/benefitů léčby

Efektivní titrace



AHI ≥ 40 během prvních dvou hodin PSG

Následná titrace minimálně 3 hodiny

Pokud nedojde k nastavení optimálního tlaku 
během split-night, musí následovat celonoční 
titrace

AHI 20-40

Cost-benefit

Split night



Nekomplikovaná OSA

– COPD, CHF, hypoventilace

Cost/Benefit

APAP



Spánková architektura (N3, REM)

EDS 

– AHI ≥ 30

–  ADU 7 hodin

– Adherence ~ pokles EDS

– Individuální rozdíly

Kvalita života

Nálada

Neurokognitivní funkce

Benefity terapie PAP



Eekt CPAP

Kompenzuje OSA

Zlepšuje EDS u střední a těžké OSA

Vliv na TK (resistentní HT, noční HT)

KV riziko

CPAP a „bezpříznakoví“ pacienti



AHI 5-14 – EDS u 28%

Vliv CPAP na spavost či bdělost nebyl 
prokázán

Podobný efekt terapie jako u „prosté OSA“

CPAP a lehká OSA

CPAP a OSA -REM



Subjektivní adherence – 65-90%

– Subjektivní nadhodnocení o 1 hodinu

Objektivní adherence – 40-83%

1. skupina – 90% nocí / ADU 6 hod

2. skupina – intermitentně / ADU 3 hod

68% pacientů – 5 let

Dobrá a dlouhodobá compliance

– ESS >10, AHI> 30, první noc, první 3 měsíce léčby, socioekonomické 
faktory

Adherence k léčbě
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1. noc

1. týden

1. trimestr

Compliance, compliance, compliance

Buďme přísní a nápomocní

Take home mesage
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