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Jak se Vám spí během ICU služeb?



O´Brien: „Potkáme se na místě, kde není 
temnoty“



Světlo

• Sekrece melatoninu je přímo závislá na tmě





Hluk

• Míra hluku na ICU ( 75-85 dB) se dá srovnávat 
s hlukem v továrně (80 dB) nebo velké 
kanceláři (70 dB)





Kvalita spánku na ICU

• 57 ICU pacientů, 24 - hodinová PSG
• 90 % celkové doby spánku(TST) je povrchový 

spánek (NREM 1+2)
• Výrazné narušení cirkadiálního rytmu 
– TST 5 hodin
– 41% přes den
– Časté noční buzení 
– Průměrná délka spánku 15+-9 min !
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Po propuštění z ICU

• Většina pacientů hodnotí spánek na ICU jako 
špatný

• Ze všeho nejhorší byla nemožnost spát
• V 50 % přetrvávání poruchy spánku po 6-12 

měsíc
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Spánek

• Aktivní dej
• Dvě fáze spánku
– N-REM spánek (non-rapid-eye-movement - spánek klidový), 
– REM spánek (rapid-eye-movement- spánek s rychlými očními 

pohyby)
• Během noci se fáze N-REM a REM pravidelně střídají ve 

4-5 spánkových cyklech. 
• Spánkový cyklus v trvání 90 minut proběhne během 

noci čtyři až pětkrát. 
• Během noci ubývá N-REM fáze a přibývá REM





Sedativa



Propofol

• Celkový útlum činnosti centrální nervové 
soustavy aktivací receptorů gama-amino-
máselné kyseliny (GABA) v oblasti 
hypothalamu

• Nepůsobí přes locus coeruleus

Yanovsky Y, Schubring S, Fleischer W, Gisselmann G, Zhu X-R, Lübbert H, et al. GABAA receptors 
involved in sleep and anaesthesia: β1- versus β3-containing assemblies. Pflugers Arch [Internet]. 
2012;463(1):187–99. 



Propofol

• Murphy a kol.
• Zdraví dobrovolníci (n=8)
• Vysoce senzitivní elektroencefalografie (EEG) 
• Přítomnost pomalých vln (N-REM 3) po podaní 

propofolové sedace

Murphy M, Bruno M-A, Riedner BA, Boveroux P, Noirhomme Q, Landsness EC, et al. Propofol 
anesthesia and sleep: a high-density EEG study. Sleep [Internet]. 2011;34(3):283–91A. 



Propofol

• Pomalé vlny se stejným původem a pokračují 
přes stejné dráhy jako pomalé vlny 
přirozeného spánku. 

• Část těchto pomalých vln však pochází z 
oblastí mozku, které nejsou při běžném 
spánku aktivní

• Nespouští spindle aktivitu



Propofol

• 12 Ventilovaných pacientů
• N REM fáze bez rozdílu
• Výrazná redukce REM fáze u propofolové 

skupiny



Benzodiazepiny

• GABA- A agonisté
• Prodloužení celkové doby spánku
• Výrazně redukují N-REM 3 i REM fázi
• Paradoxní reakce, noční můry, deliria



Opioidy

• ZCELA Inhibují REM spánek
• Výrazně potlačují N REM 3



Neopioidní analgetika

• NSAID způsobují větší fragmentaci spánku (v 
důsledku snížené sekrece melatoninu )

• Ibuprofen v dávce 1200 mg nevede k změně 
architektoniky spánku

• Paracetamol má příznivý vliv na architektoniku 
spánku i u pacientů netrpících bolestí
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Dexmedetomidin

• Selektivní alpha 2 adrenergní agonista

• Dexmedetimodin  působí
– v locus coeruleus 
– preoptické oblasti hypothalamu.



Dexmedetomidin

• Na 11 zdravých mladých mužích (20 – 28 let) 
byly pomocí EEG prokázány stejné frekvence a 
amplitudy záznamu během běžného nočního 
spánku a dexmedetomidinové sedace (TCI- 
target control infusion s cílovou hladinou 3,2 
ng/ml). 



Dexmedetomidin

• Hustota spindle aktivity se nelišila mezi 
běžným nočním spánkem ve 2. a 3. fázi NREM 
a sedací dexmedetomidinem 





Závěr

• Neexistuje sedativum, které by bylo schopno vyvolat 
přirozený spánek

• Téměř všechny hypnotika potlačují střídaní REM fázi

• Dexmedetomidin se svým efektem nejvíce blíží 
přirozenému spánku

• Nemožnost vyvolat přirozený spánek neznamená, že 
nemáme sedativa používat!



Děkuji za pozornost
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