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Abstrakt 

U pacientov po náhlej cievnej mozgovej príhode sa 
veľmi často vyskytujú poruchy spánku, ďalej vedúce k 
narušeniu pozornosti a celkového kognitívneho 
výkonu. V štúdii sme sa preto zamerali na hľadanie 
súvisu medzi charakteristikami spánkového EEG a 
kognitívnym výkonom týchto pacientov. Naše 
výsledky naznačujú súvislosť konkrétnych spánkových 
čŕt so schopnosťou zamerať pozornosť naznačeným 
smerom, ako aj reakčným časom, ale nie s výkonom 
pracovnej pamäti, či jemnou motorikou.  

1 Úvod 

Porovnanie kognitívneho výkonu pacientov po náhlej 
cievnej mozgovej príhode (NCMP) a vekom aj 
pohlavím vyrovnanou skupinou zdravých 
dobrovoľníkov sme publikovali v zborníku KUŽ 2016 
(Rybár et al. 2016). Keďže je známe, že u pacientov po 
NCMP sa veľmi často vyskytujú poruchy spánku, ďalej 
vedúce k narušeniu pozornosti a celkového  
kognitívneho výkonu (napr. Körner et al., 1986; Siccoli 
et al., 2008; Wallace et al., 2012), v predkladanej práci 
sme sa zamerali na hľadanie súvislostí medzi 
kognitívnym výkonom takýchto pacientov a 
spánkovými charakteristikami získanými z EEG 
záznamu ich spánku počas predchádzajúcej noci. 

2 Metódy 

Celonočné spánkové EEG sme snímali a následný 
denný kognitívny výkon sme merali u 26 pacientov po 
NCMP (priemerný vek ± SD: 58±13 rokov, 20 mužov, 
6 žien). Pozornosť sme stanovovali pomocou 
lateralizovanej verzie (Greene et al., 2008) testu 
pozornostných sietí (Fan et al., 2002), ktorý separátne 
posudzuje tri nezávislé zložky pozornosti: Orientáciu, 
teda schopnosť využiť pomocnú priestorovú 

informáciu, Bdelosť alebo schopnosť reagovať na 
časové upozornenie a schopnosť potlačiť Konflikt 
spôsobený distrakčnými podnetmi. Súčasťou zácvičnej 
úlohy bolo aj meranie čistého reakčného času 
participantov. Pracovaná pamäť bola stanovená 
pomocou klasického testu udržania a manipulácie 
sekvencie číslic, ktoré bolo treba zopakovať 
v obrátenom poradí (digit span). Jemnú motoriku sme 
testovali pomocou úlohy na obkreslovania tvarov 
pomocou grafického tabletu a pera. 
Spánkové EEG bolo vyhodnotené klasickou metódou 
skórovania (Rechtschaffen & Kales, 1968) a navyše aj 
pomocou sofistikovaného pravdepodobnostného 
modelu (PSM) (Lewandowski et al., 2012). Súvis 
medzi spánkovými črtami a kognitívnym výkonom sme 
posudzovali pomocou Spearmanovho korelačného 
koeficientu (Spearman, 1906). 

3 Výsledky  

Našli sme štatisticky významnú súvislosť medzi 
množstvom ľahkého štádia spánku, ako aj tzv. štádia 
REM a reakčným časom. Čím väčšiu časť noci strávili 
pacienti v REM štádiu spánku, tým nižší reakčný čas 
dosahovali cez deň po tejto noci (rs(23) = -.688**). 
Špeciálne to platilo pre druhú štvrtinu noci (rs(23) = -
.717**). Naopak, čím viac času strávili v najľahšom 
štádiu spánku (S1), ktorý je blízky bdelému stavu, tým 
bol ich reakčný čas horší (rs(23) = -.631**). Reakčný 
čas súvisel aj s časom nástupu týchto štádií – čím 
neskôr počas noci nastúpilo štádium REM, tým bol 
výkon v teste reakčného času participantov horší (rs(23) 
= -578**). 
V teste pozornostných sietí LANT sme našli štatisticky 
významnú koreláciu pre pozornostnú sieť Orientácia 
a nástupom REM štádia spánku. Opäť, čím neskôr 
REM fáza nastúpila, tým boli pacienti schopní lepšie 
využiť priestorovú nápovedu (rs(20) = -.67**).  
 
** p < 0.001 
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Najvyšší koeficient korelácie súvisel s počtom 
prebudení počas noci. Čím viac ich bolo, tým horší bol 
výkon v orientácií pozornosti (rs(21) = -.975**). 
Súvislosť medzi spánkovými mierami a pracovnou 
pamäťou či jemnou motorikou pacientov sme nenašli.  

4 Záver 

Naše výsledky naznačujú súvis určitých spánkových čŕt 
a schopnosťou zamerať pozornosť naznačeným 
smerom, ako aj s reakčným časom, ale nie s výkonom 
pracovnej pamäti, či jemnou motorikou pacientov po 
NCMP. Popri štandardnom modeli skórovania spánku, 
výsledky PSM poskytujú komplementárnu informáciu 
o vzťahu medzi spánkom a kognitívnym výkonom. 
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