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• příznaky slabosti dýchacích svalů

- dyspnoe, tachypnoe, orthopnoe, zapojení auxiliárního svalstva v klidu, 
paradoxní dýchání

- přerušovaný spánek, ranní bolest hlavy, denní únava a nadměrná denní 
spavost 

- porucha koncentrace, probuzení s tachykardií a dušností, časté noční můry

• analýza krevních plynů 

- ABR arteriální (kapilární) – denní a ranní

- celonoční transkutánní kapnometrie

• polysomnografické/polygrafické vyšetření (celonoční oxymetrie)

• funkční vyšetření dechové síly - FVC, max. nádechový tlak MIP 

Diagnostika hypoventilace vázané na spánek  



Nynější onemocnění  

23 letý pacient  
Duchennova svalová dystrofie
dg. v 1 roce věku - genetické vyš. 
Komplikace:
Osteopenie - denzitometrie 2/2020 
Dysfagie – sledování nutriční poradna 7/2021 
Kyfoskolióza 
Těžká restriktivní plicní porucha

FVC (14 %) - spirometrie 2/2021
Dilatační kardiomyopatie 

EF LK 40% - echokardiografie 4/2021 

Hypoventilace vázaná na REM spánek susp. dle PSG v 9/2020 
(poklesy saturace až na 83%; AHI: 5,7, ODI: 5,7, průměrná saturace 94,6%, 
saturace pod 90% je v 2,2% záznamu), ranní pCO2 5,88 kPa



Anamnéza a terapie 

OA: 
adenotomie, discize uzdičky jazyka 
prodloužení Achil. šlach pro kontraktury 
Úrazy - 1/2010 fraktura femuru vpravo
AA: pylová, lékovou neguje
SA + PA:  střední škola specializace IT, 
pracuje z domova

FA: Prestarium Neo forte, Betaloc ZOK, 
Caltrate, Vigantol gtt., Kinito, Forlax,
Protandim, Biopron, Acidum Folicum
Fyzioterapie: 1x á 14 dní v domácnosti
CoughAssist: 1x denně   



Transkutánní registrace

- oxidu uhličitého -TcpCO2

- kyslíku – SpO2

- srdeční frekvence

určuje se TcpCO2:

1. průměrná  

2. nad 50mmHg (6,5kPa)

3. nad 55mmHg  (7,3kPa)

Normální hodnoty: 

pCO2 – 36-44mmHg (4,8-5,8kPa)

Kapnometrie



Subjektivně: přerušovaný spánek v trvání 10-11 hod

Vyšetření:

síly respiračního svalstva a plicních funkcí: MIP: 16 cmH2O, FVC: 1,74 l =  29% 

polygrafické vyšetření s kapnometrií: 

AHI 7,3, ODI 7,4, průměrná saturace kyslíkem 95,3%, T90 – 4,4%

průměrná TcpCO2 46,5 mmHg, TcpCO2 > 50 mmHg (6,5kPa) v 39,5 min = 9% 

polysomnografické vyšetření: 

AHI 12,1, ODI 9,4, průměrná saturace kyslíkem 95,3%, T90 – 4,6%

ABR kapilární krev : 

• v 18 hod:  pCO2: 5,02 kPa, Akt.bikarbonát: 25,0 mmol/l, Stand.bikarbonát: 25,6 mmol/l 

• v 06 hod: pCO2: 6,41 kPa, Akt.bikarbonát: 28,5 mmol/l, Stand.bikarbonát: 27,2 mmol/l

Příznaky a vyšetření  07/2021



Dýchací zvuky

Proud vzduchu

Pohyby hrudníku

Pohyby břicha

Pulzní oxymetrie

Frekvence srdeční

Poloha

Polygrafické vyšetření – 5 minutový úsek v REM 



TcpCO2

SpO2

PG/PSG + kapnometrie



Při symptomech chronické ventilační insuficience a omezení kvality života 
musí být splněno alespoň jedno z kritérií: 

1. Chronická denní hyperkapnie s pCO2 ≥ 6,0 kPa

2. Noční hyperkapnie s pCO2 ≥ 6,5 kPa prokázaná vyšetřením krevních 
plynů bezprostředně po probuzení 

3. Normokapnie ve dne s vzestupem TcpCO2 o ≥ 1,3 kPa v noci prokázaným 
transkutánní kapnometrií

4. Více než tři závažné infekce dolních cest dýchacích za rok 

5. AHI > 10 a ODI > 4

Indikační kritéria neivnazivní ventilace (NIV)
České společnosti pro výzkum spánku a spánkovou medicínu



1. Klinické známky hypoventilace 

- dyspnoe, přerušovaný spánek, obtížné probouzení, ranní nebo kontinuální bolest 
hlavy, denní únava a nadměrná denní spavost, porucha koncentrace, probuzení
s tachykardií a dušností, časté noční můry

2. FVC < 50%

3. MIP < 60 cmH2O 

4. denní hyperkapnie s pCO2 ≥ 45mmHg (6,0 kPa) nebo SpO2 < 95%

5. noční hyperkapnie s pCO2 ≥ 50mmHg (6,5 kPa) více než 2% času spánku 

6. vzestup TcpCO2 o ≥ 10mmHg oproti hodnotě za bdělosti více než 2% času spánku

7. SpO2 < 88% více než 2% času spánku nebo po dobu 5 minut kontinuálně

8. AHI > 5

9. Zvláštní situace - během/po anestezii či sedaci, při extubaci po UPV

Indikační kritéria NIV
Diagnosis and management of DMD, part 2, Lancet Neurol 2018, 17(4):347-361



Neinvazivní ventilace - NIV 

nastavení: EPAP 4mbar, PS 3-7mbar, DF 12, Valv 5,3l/min, Ti 0,8-1,8s

se zvlhčovačem

kompenzace výborná: rAHI 0,4, T90 0,2%, pCO2 5,02kPa

Mechanická podpora kašle – CoughAssist „kašlací asistent“

- minimálně 2x denně

Terapie  



Mukopolysacharidóza VI. typu

26 letá pacientka
dg. geneticky verifikována v prvním roce věku 
Klinický obraz:
- kraniofaciální dysmorfie
- porucha zraku - zákal rohovky, glaukom bilat
- porucha sluchu (převodní), st.p. tympanostomii
- hepatosplenomegalie
- postižení chlopní - st.p. plastice mitrální chlopně,        
aortální chlopně a kořene aorty 
- arytmie

- antiarytmogenní ter. – od 1 roku věku
- flutter síní
- st.p. zástavě oběhu při RFA

resucitace s obtížnou intubací 
- FIS záchyt a kardioverze 7/2021 



Mukopolysacharidóza VI. typu

Klinický obraz:
- těžká porucha růstu, kostní deformity typu 
dysostosis multiplex, st.p. operace kyčlí, 
drápovité držení prstů HKK, deformity 
hrudníku 
- st.p. operaci karpálního tunelu bilat.
- st.p. operaci krční páteře pro spinální 
stenozu (přechodně inkontinence moče a 
stolice, spastická kvadrupareza a brnění HKK)
- mentální vývoj v normě, medikace pro 
úzkostné stavy

FA: Naglazym (od 2008 á 1 týden) Anopyrin, Warfarin, Sotahexal (betablokátor), Furon, Kalium chloratum, 
Sertraline, gtt. Azarga a Taflotan



5/2014

• těžká obstrukční spánková apnoe a susp. hypoventilace

a fragmentace spánku dle PSG (AHI 115, průměrná saturace 81%, T90 90,5% 
záznamu, v REM pokles SpO2 až na 52%) 

• zahájena terapie BiPAP (4-15mbar, PS 2-8mbar) 

PSG: velmi dobrá efektivita a kvalita spánku 

zlepšení ventilačních parametrů, ale přítomny četné desaturace

(ODI 34, průměrná saturace 87%, saturace pod 90% je v 57% záznamu)

Každoroční kontroly kompliance 2015-2020

– spokojená, průměrná doba použití 7-8 hod, rAHI 4-8, ESS 3-6  

Nynější onemocnění



05/2021 - známky zhoršené kompenzace poruchy dýchání:

- rAHI (3,5 - 15,9), obj. denní saturace 80-90%, saturace během spánku dle 
matky s poklesy až pod 50%

- subj. spí dobře, bez probuzení, ale některé dny se probudí ze spaní malátná, 
přes den pravidelně spí až 2 hodiny (ESS 12), ale imperativní spánek neg.

07/2021 hospitalizace:

vyšetření síly respiračního svalstva:

MEP 30 cmH2O (28 %), MIP 25 cmH2O (27 %)

vyšetření plicních funkcí: FVC 0,41 l (14 %), PCF 60 l/min, PEF 63 l/min (17 %), 
FEV1 0,37 l (15 %), FEV1/FVC 90 %

Indikován CoughAssist

Nynější onemocnění 



Polygrafie s kapnometrií a terapie

Auto BiPAP NIV               07/2021 NIV            08/2021

4-15mbar, PS 2-8 EPAP 7, PS 7-10, DF 24,
Va 2,3, Ti 1,2-1,7

EPAP 5, PS 7-12, DF 20, 
Va 3,0, Ti 1,2-1,7

rAHI 28,8 7,7 4,6

Průměr. SpO2 (%) 83,6 93,6 94,4

T90 (%) 62 6,8 1,1

T85 (%) 33 0,4 0,1

T80 (%) 19 0 0

Min SpO2 (%) 51 80 84

Průměr.TcpCO2 (mmHg) 60,7 50,3 50,7

> 50 mmHg (%) 97,8 59,4 63,9

> 55 mmHg (%) 97,8 4,4 4

Dimise 07/2021 s nastavením: EPAP 5, PS 7-10, DF 22, Va 2,3, Ti 1,0-1,7



Léčbu toleruje velmi dobře 

- použití každodenně, průměrně 7 hod

- subj. výrazné zlepšení kvality života

- ustoupila denní únava a spavost

Kompliance



U nervosvalových onemocnění:

Diagnostika poruchy dýchání včetně poruchy dýchání ve spánku 

- funkční vyšetření dechové síly - FVC, max. nádechový tlak (MIP)

- polysomnografické/polygrafické vyšetření

včetně stanovení hladiny oxidu uhličitého pomocí ABR a kapnometrie

Výhody transkutánní kapnometrie:

- Neinvazivní metoda

- Celonoční event. celodenní časový průběh hladiny CO2 (ne jen jednorázová hodnota pCO2)

- Zpřesnění diagnostiky poruchy dýchání 

- Možnost opakování a monitorace efektu terapie

Číslo výkonu 25262

Závěr 



U nervosvalových onemocnění:

Terapie poruchy dýchání:

1. neinvazivní ventilační terapie (NIV)

- zlepšuje architekturu spánku, hladinu O2 a CO2

- efektivní a bezpečná metoda i pro denní ventilační podporu

- se zvlhčovačem

- v kombinaci s mechanickou podporou kašle – „kašlací asistent“

- zásadní jsou režimy s nastavením minutové ventilace, dobou nádechu a záložní 
dechovou frekvencí (ne jen BIPAP S) 

- zlepšuje prognózu a kvalitu života

2. DUPV – individuálně, při selhání NIV, při aspiracích při bulbární slabosti apod.

Závěr 




