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SLOVO NA ÚVOD
Atestačné (špecializačné) písomné práce sú sú povinnou súčasťou získania špecializácie 

v odbore psychiatria. Píšu sa na rôzne odborné témy a mávajú rôznu odbornú úroveň. Ojedi-
nele sa objavujú obzvlášť kvalitné práce, ktoré si zasluhujú sprístupnenie širšiemu odbornému 
fóru formou publikácie in extenso. Prítomná práca MUDr. Zuzany Janíkovej je nepochybne 
jednou z nich.

Hoci prespíme približne jednu tretinu života a hoci diferentné poruchy a zmeny spánku 
sprevádzajú celý rad (možno väčšinu) duševných porúch, jestvujúce poznatky o tom, čo robí 
mozog, keď sa nevenuje vonkajšiemu svetu, ale predovšetkým sám sebe (keď „spí“), sú stále 
ešte nedostatočné. No v ostatných desaťročiach, najmä vďaka novým a stále sa zdokonaľujú-
cim zobrazovacím metódam mozgu, ako aj vďaka detailnejším a ucelenejším neurovedeckým 
zisteniam o mozgovom biochemizme, o mechanizmoch signalizácie v neurónoch a neuró-
nových sieťach, o mechanizmoch neuroplasticity, či o formovaní diferentných mozgových 
programov (zabezpečujúcich komplexné nervové a psychické funkcie), nastal aj v tejto oblasti 
explozívny pokrok.

Prítomná práca sprostredkúva tieto (novšie) ponatky osobitne v kontexte vzťahu medzi 
spánkom a pamäťou. Pamäť nie je nijako jednoduchou funkciou, svojím spôsobom pamäť 
môže byť vstupnou bránou do chápania fungovania ľudskej psychiky ako celku. Sprostred-
kované poznatky sa dajú preto využiť pri interpretácii celého radu duševných porúch (len 
okrajovo spomeňme napr. demencie). Autorka sa však v tretej časti práce rozhodla zamerať 
na vzťah medzi architektúrou spánku (definovanej elektroencefalograficky) a depresiami, 
respektíve antidepresívami. I keď sa táto časť sa dá chápať najmä ako ilustrácia prvých dvoch 
častí (ktoré majú širší záber), je to ilustrácia vhodná, lebo depresie (a ich liečba) je výnimočne 
dôležitá oblasť psychiatrickej praxe. Zároveň je to pripomenutím, že psychofarmaká (v tomto 
prípade antidepresíva) môžu byť aj pre praktickú psychiatru akousi sondou, ktorá umožňuje 
spoznávať, čo a kde sa v mozgu deje.

Nazdávam sa, že „prelúskať sa“ textom celej práce nie je ľahká úloha: je informačne  
mimoriadne bohatý, bez zbytočnej „vaty“, miestami dosť náročný na sústredené čítanie. O to 
cennejšie je, že práca je k dispozícii čitateľovi in extenzo a umožňuje mu občas sa zastaviť, 
inokedy vrátiť, či siahnuť k doplneniu vlastných medzier. Rád by som preto vyjadril vďaku 
spoločnosti Lundbeck, že podporila jej vydanie.

	 Alojz	Rakús
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ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK
AD antidepresíva
Ach acetylcholín
ARAS ascendentný retikulárny aktivačný systém
BDNF brain derived neurotrophic factor
CaMKII Ca2+/kalmodulínkináza II
cAMP cyklický adenozínmonofosfát
CREB cAMP response element binding protein
DG gyrus dentatus
EEG elektroencefalogram
fMRI funkčná magnetická rezonancia
GABA kyselina gamaaminomaslová
H1 histamínové receptory
HPA os hypotalamus-hypofýza-nadobličky
IMAO inhibítory monoaminooxidázy
LC locus coeruleus
LDT laterodorzálne tegmentálne jadro
LTD long term depression (dlhodobý pokles)
LTP long term potentiation (dlhodobá potenciácia)
MnPO mediálne preoptické jadrá hypotalamu
NARI noradrenalin reuptake inhibitor
NaSSA duálne antidepresíva pôsobiace na noradrenalínové a serotonínové receptory
NDRI noradrenalin dopamin reuptake inhibitor
NR nuclei raphe
NREM non rapid eye movements (bez rýchlych očných pohybov)
PET pozitronová emisná tomografia
PKA proteinkináza A
PKC proteinkináza C
POAH preoptická oblasť hypotalamu
PPT pedunculopontínne tegmentálne 
PSW paradoxné spánkové okná
PT pontínne tegmentum
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REM rapid eye movements (rýchle očné pohyby)
RIMA reverzibilný inhibítor monoaminooxidázy
SARI serotonínový antagonista a reuptake inhibitor
SNRI serotonín noradrenalin reuptake inhibitor
SRT selective reminding test
SSRI selektívny serotonín reuptake inhibítor
SWA aktivita pomalovlnového spánku
SWS slow wave sleep (pomalovlnový spánok)
TCA tricyklické antidepresíva
TMN tuberomammilárne jadro
VLPO ventrolaterálna preoptická oblasť
VTA ventrálna tegmentálna area
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ÚVOD
Z viac než storočného výskumu vyplynula skutočnosť, že spánok prospieva uchovávaniu 

pamäti. V tejto práci sa snažíme komplexne pokryť pole „spánku a pamäti“, prehľadne obo-
známiť s históriou aj nedávnymi kľúčovými zisteniami a tieto aplikovať do klinickej praxe 
v súvislosti s antidepresívnou liečbou, ktorá ovplyvňuje ako kvalitu spánku, tak aj sekundárne 
pamäť jedinca. Kým počiatočné teórie pripisujú pasívnu úlohu spánku pri pamäti na posilne-
nie a ochranu od rušivých podnetov, súčasné teórie zdôrazňujú aktívnu úlohu spánku, počas 
ktorého spomienky podstupujú proces konsolidácie. Kým staršie výskumy sa sústredili na 
úlohu rapid-eye-movement (REM) spánku, nedávne práce odhalili význam slow-wave sleep 
(SWS), čiže pomaly vlnového spánku pre konsolidáciu pamäti a objasnili aj niektoré základné 
elektrofyziologické, neurochemické a genetické mechanizmy, ako aj vývojové aspekty týchto 
procesov. Novšie poznatky charakterizujú spánok ako stav mozgu, optimalizujúci konsolidáciu 
pamäti, v protiklade k bdelému mozgu, optimalizujúcemu kódovanie spomienok. Konsolidá-
ciou sa reaktivujú reprezentácie nedávno kódovanej neuronálnej pamäti, ktorá prebieha počas 
SWS a transformujú príslušné reprezentácie pre integráciu do dlhodobej pamäti. Následný 
REM spánok môže stabilizovať transformované spomienky. Antidepresíva majú veľmi odlišný 
vplyv na architektúru spánku, v závislosti od ich mechanizmov účinku, čím môžu zasahovať či 
už priaznivo, alebo nepriaznivo, nielen do úpravy spánku ako takého, ale aj do mechanizmov 
súvisiacich s konsolidáciou pamäti.



10
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1. SPÁNOK
Spánok je definovaný ako fyziologické a reverzibilné štádium redukovanej odpovede na 

vonkajšie podnety a relatívnej inaktivity spojenej so stratou vedomia. Spánok prichádza v pra-
videlných intervaloch a je homeostaticky regulovaný, takže vynechanie spánku vedie k jeho 
predĺženiu. Spánková deprivácia a prerušovaný spánok sú príčinou výrazných kognitívnych 
a emocionálnych problémov. Viactýždňová deprivácia spánku u zvierat vedie k dysregulácii 
telesnej teploty a hmotnosti. U hlodavcov môže viesť totálna spánková deprivácia k smrti. 
Štúdia morských cicavcov poukazuje na dôležitosť spánku. Keďže morské cicavce potrebujú 
každých niekoľko minút vyplávať na povrch, kde dýchajú vzduch, potrebujú ostať nepretržite 
bdelé. Tieto cicavce spia preto unisferálne (jednou mozgovou hemisférou). Jedna hemisféra 
vykazuje spánkové vzorce, druhá bdenie. To ukazuje, že spánok je esenciálnou, pre život ne-
vyhnutnou funkciou (Nestler,	2012).

Obrázok 1.  EEG záznam počas unihemisferálneho SWS spánku z ľavej (A) a pravej (B) hemisféry 
(upravené	podľa	Mukhametov	et	al.,	1977).

A B
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1.1. Historický prehľad
Pred začiatkom 20. storočia bol spánok vnímaný ako pasívny proces. Vládlo presvedčenie, 

že spánok a bdenie odrážajú plynulé stupne hladín vedomia. Verilo sa, že hladina bdelosti 
korešponduje s počtom neurónov, ktoré sú aktívne zapojené v spracovávaní informácie. Po-
čas druhej polovice 20. storočia však vedci objavili, že počas spánku sú aktívne iné bunkové 
skupiny v kmeni a v bazálnom prednom mozgu, než počas bdenia, čo preukázalo, že existujúci 
model príliš zjednodušoval.

K prvým indíciám, že spánok nie je iba pasívny stav, ale aktívny proces, patrili zistenia, že 
na to, aby organizmus prešiel do stavu spánku, musia byť zachované niektoré oblasti mozgu. 
Bol napríklad uskutočnený objav, že lézie predného hypotalamu vytvárajú stav chronickej 
insomnie, čo naznačilo, že činnosť tejto oblasti je pre spánok nevyhnutná. Naopak, lézie 
zahŕňajúce zadný hypotalamus, vytvárali stav nadmernej spavosti – hypersomnolencie.

V 30. rokoch umožnil nástup elektroencefalogramu (EEG) neinvazívne hodnotenie moz-
gových funkcií u ľudí. EEG má excelentné časové rozlíšenie, ale keďže integruje informácie 
z obrovského množstva neurónov, má len obmedzené priestorové rozlíšenie. Po mnoho rokov 
bol EEG hlavným nástrojom v štúdiu spánku a bdenia. Štádiá spánku boli preto definované 
pomocou vzorov na EEG.

K dôležitému zisteniu došlo počas neskorých 50. rokov – išlo o správy, že mačky s lézia-
mi mostu vykazujú REM spánok bez normálnej straty svalového tonusu (atónie). V týchto 
štúdiách postihnuté mačky chodili a vykazovali útočné a obranné správanie, hoci neodpove-
dali na vonkajšie stimuly a ich EEG ukazovalo REM štádium. Následné histochemické štúdie 
kmeňa naznačili, že REM je komplexný stav kontrolovaný niekoľkými neurotransmiterovými 
systémami. Tieto štúdie položili základ pre elektrofyziologické štúdie v 70. rokoch, ktoré 
preukázali, že za spustenie REMu zodpovedajú cholinergické bunky v pontínnom tegmente 
(PT) a že vstupy z noradrenergického locus coeruleus (LC) a serotonergických nuclei raphe 
(NR) inhibujú REM. Tieto zistenia viedli k vzniku modelu vzájomne sa ovplyvňujúcich interakcií 
v regulácii REM spánku (Nestler,	2012).

1.2. Normálna štruktúra ľudského spánku
Normálny spánok vykazuje jasne stereotypné vzory, ktoré možno namerať prostredníc-

tvom EEG (obr.  2). V prvej hodine zostupuje aktivita dospelého ľudského mozgu cez sériu 
NREM štádií až do hlbokého spánku.
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Obrázok 2.  EEG záznamy mozgovej aktivity počas rôznych štádií spánku. (A) bdenie,  
(B) štádium 1 NREM spánku, (C) štádium 2 NREM spánku, (D) štádium 3 NREM  
spánku – SWS, (E) štádium 4 NREM spánku – SWS, štádium 3 + 4 v súčasnosti  
označované ako SWS, (F) REM spánok (upravené	podľa	Nestler,	2012).

NREM štádium 1 sa objavuje počas prechodu medzi bdelosťou a spánkom a je definované 
prítomnosťou τ aktivity (4 – 7 Hz), ktorá tvorí viac než 50 % každého 30-sekundového úseku. 
NREM štádium 2 sa skladá z théta aktivity so superpozíciou zvláštnych grafoelementov, cha-
rakterizovaných prerušovanými salvami aktivity (burst-pause waveformes), ako sú K komplexy 
(pomalé elektronegatívne vlny s vysokou amplitúdou, nasledované elektropozitívnymi vlnami) 
a spánkové vretienka (krátke salvy, od 7 – 14 Hz). NREM štádiá 3 a 4, spoločne označované 
ako spánok s pomalými vlnami – SWS (slow wave sleep), sú definované prítomnosťou akti-
vity pomalých vĺn (0,1 – 4 Hz), čiže rytmom δ, ktorý tvorí prinajmenšom 20 % (pre NREM 3) 
a prinajmenšom 50 % (pre NREM 4) každého úseku spánku. Prevaha nízkofrekvenčnej ak-
tivity v SWS odráža väčšiu synchronicitu neuronálnej aktivity. Keďže je elektrická aktivita 
v SWS synchrónna, aktivity mnohých neurónov sa sumujú a vytvárajú na EEG vlny s veľkou 
amplitúdou. Po približne 90. minútach NREM spánku, elektrická aktivita mozgu vzostupuje 
cez rovnaké štádiá k prvému cyklu REM spánku. REM spánok je charakterizovaný nízkou 
amplitúdou, zmiešanou frekvenciou a desynchronizovanou EEG aktivitou, ktorá pripomína 

A bdenie

B NREM1

C NREM2

D NREM3-SWS

E NREM4-SWS

F REM spánok
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EEG normálneho bdelého stavu. Desynchronizácia EEG je výsledkom toho, že sú individuál-
ne neuróny v mnohých odlišných stavoch aktivity. Tento EEG vzor je sprevádzaný rýchlymi 
očnými pohybmi – odtiaľ názov REM (rapid eye movements) spánok – a hlbokou relaxáciou 
svalstva končatín. Spánkový cyklus NREM – REM sa opakuje 4 – 5 krát v priebehu noci, pri-
čom v každom nasledujúcom cykle ubúda spánok s pomalými vlnami a pribúda REM spánok.

Občasné prebudenia sú súčasťou normálneho spánku a môžu slúžiť ako adaptívna funkcia. 
Môžu napríklad dovoliť zmeny v polohe, aby minimalizovali hromadenie v krvnom obehu, či 
stlačenie nervu alebo umožniť posúdenie prostredia, v zmysle ostražitosti voči možným ohro-
zeniam. Ľudia si väčšinou týchto krátkych prebudení nie sú vedomí, pretože niekoľko minút po-
tom, čo upadnú späť do spánku, nastúpi retrográdna amnézia. Často sa objavuje chybný názor, 
že sny sa objavujú len počas REMu. V skutočnosti sa sny objavujú vo všetkých štádiách spánku, 
avšak v neskorej noci, počas REMu, bývajú väčšmi dramatické, pestré a živé (Nestler,	2012).

1.3. Fyziologické zmeny počas ľudského spánku
Každé štádium spánku je sprevádzané špecifickými fyziologickými zmenami. Spánok 

s pomalými vlnami je spojený s redukciou miery metabolizmu a s poklesom teploty tela 
a mozgu. Elektrofyziologické črty všetkých štyroch NREM štádií, zahŕňajú zvýšenú aktivitu 
v spánkových centrách v prednom hypotalame, hyperpolarizáciu talamokortikálnych neu-
rónov a burst-pause (salva – prestávka) aktivitu, riadenú retikulárnym talamickým jadrom. 
Systémové prejavy štádií 1 – 4 zahŕňajú behaviorálny pokoj, nízku aktivitu svalstva, pokles 
krvného tlaku, zníženú srdcovú a dychovú frekvenciu, pokles hladín kortizolu a tyroidného 
hormónu a vzostup hladín rastového hormónu, testosterónu, prolaktínu, inzulínu a glukózy.

Na rozdiel od toho, REM spánok je špecifický stav arousalu, charakterizovaný podobnou 
elektrickou aktivitou mozgu, cerebrálnym krvným prietokom a metabolizmom glukózy v mozgu, 
aké sú počas bdenia. REM spánok je sprevádzaný všeobecnou svalovou atóniou, s výnimkou 
vonkajších očných svalov (preto názov „s rýchlymi očnými pohybmi“) a bránice. Charakterizuje 
ho tiež zdurenie klitorisu a penisu, fázické salvy očných pohybov a striedavé zrýchľovanie a spo-
maľovanie srdcovej a dychovej frekvencie. Viaceré limbické štruktúry, ako aj oblasti hypotalamu 
a kmeňa, dosahujú najvyššie tempo pálenia akčných potencionálov počas REMu. Štúdie s po-
zitrónovou emisnou tomografiou (PET) u ľudí ukázali, že počas REMu sa stávajú metabolicky 
aktívnymi štruktúry limbického systému, ako je amygdala. Zaujímavé je, že napriek EEG vzorcu, 
svedčiacemu pre aktiváciu mozgu, je prah pre prebudenie z REMu vyšší, než z NREM spánku.

Vo všeobecnosti sa zdá, že spánok je dôležitý pre spracovanie spomienok – v spánku sa 
zrejme odohráva konsolidácia a rekonsolidácia dlhodobej pamäti. Počas skorého nočného 
spánku, keď prevažuje spánok s pomalými vlnami, sa prehrávajú, stabilizujú a pravdepodobne 
posilňujú deklaratívne spomienky, závislé na hipokampe. A neskorší spánok, keď prevažuje 
REM, je spojený s emočnou pamäťou, závislou na amygdale. Existujú tiež dôkazy, že spánok 
má úlohu v motorickom učení, predovšetkým v potréningovej konsolidácii (Nestler,	2012).

Spánok zohráva funkciu v nasledujúcich oblastiach – úspora a obnova energetických 
zdrojov, reparácia bunkového tkaniva, termoregulácia, metabolická regulácia a adaptívne 
imunitné funkcie. Avšak tieto funkcie je možné dosiahnuť aj vstave bdelosti, čo nevysvetľuje, 
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prečo v spánku strácame vedomie a schopnosť odpovedať na vonkajšie podnety. Toto výrazne 
podporuje tvrdenia, že spánok je tu predovšetkým „pre mozog“. Počínajúc detoxifikáciou 
mozgu od voľných radikálov, cez doplnenie glykogénu, až po úlohu spánku pri pamäťových 
procesoch a synaptickej plasticite (Rash,	Born,	2013).

Spánok je zložitý rovnovážny proces, pomáhajúci okrem iného zladiť cirkadiánne rytmy 
organizmu.

Fyziologický spánok sa prejavuje 90 minútovou osciláciou medzi REM (Rapid Eye move-
ments) a NREM (nonREM) periódami, ktoré trvajú 80 – 120 minút. Približne 80 % celkovej 
doby spánku tvorí NREM fáza. Behom noci sa stáva NREM spánok plytší, po 2. NREM fáze 
obvykle zostáva len málo pomalých vĺn δ, typických pre najhlbšie spánkové štádiá. REM spá-
nok naopak nadobúda behom noci na intenzite a jeho fázy sa postupne predlžujú (obr. 3). Po 
4 – 5 REM periódach obvykle dôjde k prebudeniu (Minot	et	al.,	1993).

Obrázok 3.  Štádiá nonREM a REM spánku  
EEG = elektroencefalogram, EOG = elektrookulogram, EMG = elektromyogram. 
(upravené	podľa	Maršálek,	2005).

Prechod medzi bdením a spánkom a jednotlivými štádiami spánku zabezpečujú ARAS, 
VLPO – ventrolaterálna preoptická oblasť a orexínové/hypokretínové systémy. ARAS – ascen-
dentný retikulárny aktivačný systém je zložitá štruktúra, zložená z rozličných okruhov, 
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zahrňajúcich 4 monoaminoergické dráhy. Noradrenergická dráha vychádza z locus ceruleus 
do kmeňových jadier, serotoninergické neuróny sa tiež nachádzajú v kmeni, v nc. raphe, do-
paminergické neuróny vo ventrálnej tegmentálnej aree (VTA), histaminergická z neurónov 
TMN (tuberomammilárneho jadra) zadného hypotalamu.Tieto neuróny široko projikujú do 
rozsiahlych oblastí mozgu. Noradrenalín, serotonín, histamín a dopamín majú komplexné 
modulačné funkcie a vo všeobecnosti spúšťajú stav bdelosti. Pontínne tegmentum (PT) je 
dôležitou súčasťou ARAS. Aktivita cholinergických neurónov v PT (REM-on bunky) spúšťa 
REM spánok. Počas bdenia sú REM-on bunky inhibované podskupinou noradrenergických 
a serotonergických neurónov ARAS, nazývaných REM-off bunky. VLPO oblasť predného hypo-
talamu obsahuje hlavne inhibičné neuróny, ktoré uvoľňujú GABA a neuropeptid galanín. VLPO 
neuróny recipročne interagujú s neurónmi ARAS a orexínovými neurónmi. VLPO inhibujú a sú 
inhibované TMN histamínovými neurónmi a REM-off neurónmi. Orexínové neuróny inervujú 
všetky zložky ARAS, excitujú REM-off neuróny počas bdenia a PT cholinergické neuróny počas 
REMu. Inhibované sú VLPO neurónmi počas NREM spánku (Nestler,	2012).

Obrázok 4.  Kľúčové komponenty ARAS. (ARAS) – ascendentný retikulárny aktivačný systém,  
LC (NA) – Locus coeruleus, noradrenergná dráha, Raphe (5-HT) – ncl. Raphe 
serotonínergná dráha, TMN (His) – tuberomamilárne jadro obsahujúce histamín,  
BF (Ach,GABA) – neuróny bazálneho predného mozgu (basal forebrain), ktoré obsahujú 
GABA alebo acetylcholín, LH (ORX, MCH) – laterálny hypotalamus obsahujúci 
orexín (ORX) alebo melanín koncentrujúci hormón (MCH), vPAG (DA) – ventrálna 
tegmentálna area, dopamínergná transmisia, LDT (ACh) – laterodorzálne tegmentálne 
jadro, cholinergické bunky, PPT (ACh) – pedunkulopontínne jadro, cholinergické bunky 
(upravené	podľa	Nestler,	2012).
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1.4. NREM spánok
Spustenie NREM spánku je riadené neurónmi VLPO oblasti, ktorá má inhibičný účinok 

na TMN histamínové neuróny. VLPO sú aktívne počas spánku, TMN neuróny sú kontinuálne 
aktívne v bdelom stave, znižujú tempo pálenia počas NREM a strácajú aktivitu v REM spánku. 
Úloha TMN histamínových receptorov vysvetľuje, prečo staršie antihistaminiká napr. difenhy-
dramín – t. j. antagonista H1 receptorov, navodzujú spánok a únavu. Novšie antihistaminiká 
neprechádzajú hematoencefalickou bariérou, preto nemajú sedatívny účinok (napr. loratadín). 

Pri chýbajúcej tonickej aktivite ARAS a TMN, ktoré spúšťajú bdenie, miznú v kôre oscilácie 
o vyšších frekvenciách a vzniká synchronická aktivita talamokortikálnych neurónov. Delta vlny 
a vretienkové rytmy pravdepodobne odrážajú vnútorné vlastnosti talamických neurónov, 
ktoré synchronizujú veľkú talamokortikálnu sieť. Mozgové štruktúry, zapojené do kontroly 
NREM spánku, sú dôležité pre termoreguláciu. Niektoré neuróny v preoptickej oblasti hypo-
talamu (POAH) sú termosenzitívne, odpovedajú na zmeny teploty aktiváciou rozsiahlych 
termoregulačných mechanizmov. Tieto bunky sú citlivé na teplo a aktívne v spánku, kým 
bunky citlivé na chlad sú aktívne počas bdenia. Ohriatie POAH predlžuje NREM spánok, 
zvyšuje delta aktivitu počas SWS. Lézie POAH vedú k porušeniu NREM spánku aj k porušeniu 
termoregulácie. Preto aj pasívne ohrievanie tela zlepšuje spánkovú kontinuitu u pacientov 
s insomniou (Nestler,	2012).

NREM spánok má 4 štádiá:
1. štádium (somnolencia, theta (θ) spánok): vymiznutie bdelej α aktivity (8 – 12 Hz, s níz-
kou amplitúdou) na EEG, prevažujú pomalšie vlny θ (frekvencia 3 – 7 Hz, amplitúda 30 – 50 
μV). Pomalé konjugované pohyby očí. Nižší tonus svalov brady na EMG (elektromyograme). 
2. štádium (vretienkový spánok, sigma (σ) spánok): prevaha vĺn θ, prítomné ostré verte-
xové vlny, objavujú sa spánkové vretienka σ, predchádzané alebo nasledované K-komple-
xmi, vznikajúcími na podnet. Vretienka trvajú 0,5 sec. a majú rýchlu frekvenciu 12 – 14 Hz, 
K-komplexy sú vysokovoltážne pomalé ostré bifázické vlny. Oči bez pohybu. Stály mierny 
tonus svalov brady.
3. a 4. štádium (δ spánok, pomalovlnný spánok – SWS): najhlbšie štádiá NREM spánku. 
Vlny δ (pomalá frekvencia 0,5 – 2 Hz, vysoká amplitúda 75 μV). Oči bez pohybu. Veľmi 
nízke napätie svalov brady. Štádia 3. a 4. sa od seba líšia kvantitatívnym zastúpením δ vĺn 
(Maršálek,	2005).
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1.5. REM spánok
Neuroanatómia REM spánku je pomerne ohraničená. Primárny oscilátor v PT (pontínnom 

tegmente), REM-on cholinergické neuróny v pedulopontínnom jadre tegmenta PPT a latero-
dorzálnom tegmentálnom jadre LDT, majú vysoké tempo výbojov počas bdenia a REMu a nízke 
počas NREMu. Počas NREMu VLPO oblasť začína inhibovať orexínové neuróny v laterálnom 
hypotalame. To následne znižuje aktivitu noradrenalínových a serotonínových REM-off ne-
urónov, ktoré sú orexínom excitované. Tak postupne klesá inhibícia cholínergických REM-on 
buniek. Na konci NREM štádií, VLPO neuróny priamo potlačia aktivitu REM-off buniek, čo 
kompletne dezinhibuje REM-on cholinergické bunky a spustí REM spánok. 

Úlohu pri pamäťových procesoch možno zjednodušene popísať nasledovne. REM spánok 
je potrebný na podporu učenia, či vyradenie nedôležitých pamäťových stôp. Súčasné hypo-
tézy zlyhávajú vo vysvetlení toho, aký je funkčný význam striedania cyklov REMu a NREMu. Vo 
všeobecnosti sa zdá, že spánok je dôležitý pre spracovanie spomienok, v spánku sa zrejme odo-
hráva konsolidácia a rekonsolidácia dlhodobej pamäti. Počas SWS sa prehrávajú, stabilizujú 
a posilňujú deklaratívne spomienky, závislé na hipokampe. Spánok, kde prevažuje REM, je 
spojený s emočnou pamäťou, závislou na amygdale. Spánok má tiež úlohu v motorickom 
učení, predovšetkým v potréningovej konsolidácii. Fázickú REM aktivitu môžu ovplyvňovať 
vstupy z amygdaly a iných limbických štruktúr. Toto zistenie môže vysvetliť, prečo sú stres 
a depresia spojené so zvýšením fázickej REM aktivity (Nestler,	2012).
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2. PAMÄŤ
Schopnosť zapamätať a vybaviť si nejaký obsah pamäti je základnou schopnosťou každého 

živého organizmu, čím mu je umožnené prispôsobiť svoje správanie požiadavkám neustále sa 
meniaceho postredia a umožňuje im to zlepšiť repertoár správania (Rash,	Born	2013).

Pamäťové funkcie zahŕňajú 3 podprocesy: 
1. vštepovanie (vkladanie, kódovanie)
2. konsolidáciu (upevňovanie, posilňovanie) 
3. vybavovanie pamäti

Počas kódovania (vštepovania) sa vnímaním výsledku stimulu vytvorí pamäťová stopa, 
ktorá je spočiatku veľmi citlivá na narušenie, čiže zabudnutie. Počas konsolidácie je labilná 
pamäťová stopa postupne stabilizovaná prostredníctvom násobenia vĺn krátkodobých aj 
dlhodobých konsolidačných procesov, ktoré slúžia na posilnenie a integráciu do už existujú-
cich pamäťových sietí. Počas vybavovania je uložená pamäť sprístupnená a vyvolaná, čiže sa 
vybaví spomienka (Rash,	Born	2013).

Predpokladáme, že bdelý mozog je optimalizovaný pre akútne spracovanie vonkajších 
podnetov, ktoré zahŕňa kódovanie, vkladanie nových informácií a vybavovanie pamäti, 
kým spiaci mozog poskytuje optimálne podmienky pre konsolidáciu procesov, ktorými 
sa integruje novo kódovaný obsah pamäti do dlhodobej pamäti. Kódovanie a konsolidácia 
sú procesy, ktoré by sa mohli navzájom vylučovať, pretože čerpajú z prekrývajúcich sa neuró-
nových zdrojov. A tak spánok, ako stav, kedy je výrazne redukované spracovávanie vonkajších 
procesov, predstavuje optimálne časové okno pre konsolidáciu pamäťovej stopy. 

V súčasnosti je hypotéza konsolidácie prijímaná na základe početných štúdií, kedy sa 
ukazuje, že psychologické, farmakologické a elektrofyziologické zásahy interferujú s pro-
cesmi učenia. Podávanie noradrenalínu, inhibítorov proteosyntézy alebo elektrokonvulzií, 
môže účinne zhoršiť alebo zlepšiť pamäť, ak sa aplikujú po vštepení. Dôležitá je skutočnosť, 
že tieto zásahy sú časovo závislé a majú najvýraznejší efekt, pokiaľ sú podané bezprostredne 
po učení (Chorover,	1976). Konsolidácia zahŕňa viacnásobné vlny procesov stabilizácie, ktoré 
vykazujú rôzny časový priebeh a závislosť od rôznych základných procesov neuronálnej plas-
ticity. Zistenia ukazujú, že pamäťové stopy nie sú konsolidované naraz, ale po ich reaktivácii 
pripomenutím alebo aktívnym vybavením, prejdú obdobím rekonsolidácie, čím pretrvávajú 
dlhodobo (Nader,	Hardt,	2009).

Na neuronálnej úrovni je tvorba pamäti založená na predpoklade, že prebieha na zákla-
de zmeny v sile synaptických spojení v sieti predstavujúcej pamäť. Kódovanie indukuje 
synaptickú dlhodobú potenciáciu (LTP long-term potentiation) alebo dlhodobý pokles (LTD 
long-term depression), ako hlavné formy učením indukovanej synaptickej plasticity (Rash,	
Born,	2013). Predpokladáme dva druhy konsolidačných procesov, nazývané „synaptická kon-
solidácia“ a „systémová konsolidácia“ (Dudai,	2004). Synaptická konsolidácia vedie k remode-
lácii synáps a tŕňov neurónov prispievajúcich k pamäťovému zachyteniu, ktoré vedie k trvalým 
zmenám v účinnosti zúčastnených synáps. Systémová konsolidácia stavia na synaptickej 
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konsolidácii a odkazuje na procesy, pri ktorých šíriaca aktivita v novo uloženej reprezentácii 
stimuluje prerozdelenie neurónových reprezentácií na iné neuronálne okruhy pre dlhodobé 
uloženie (Frankland	et	al.,	2005).

2.1. Pamäťové systémy
V neuropsychológii sa deklaratívne a nedeklaratívne pamäťové systémy líšia v závislosti 

od toho, či sú zapojené do oblasti mediálneho spánkového laloku, najmä hipokampu. 

Deklaratívna pamäť zahŕňa 
1)  epizodické spomienky na udalosti, ktoré sú vložené do časopriestorového kontextu 

(vrátane autobiografických spomienok) a
2) sémantickú pamäť pre fakty, ktoré sú uložené nezávisle na kontextových vedomostiach.

Deklaratívne spomienky sa dajú ukladať úmyselne alebo neúmyselne, ale spravidla vstu-
pujú výlučne aktívnymi pokusmi spomenúť si. Epizodické spomienky sú naučené veľmi rých-
lo, t. j. na jeden pokus, ale sú tiež predmetom rýchleho zabúdania. Sémantické spomienky 
môžu byť považované za výsledok opakovaného ukladania alebo aktivácie prekrývajúcich sa 
epizodických spomienok. Integrita hipokampálnych okruhov je predpokladom pre udržanie 
epizódy ako takej, ako aj priestorových a časových súvislostí v pamäti, pre viac ako 15 minút 
(Rash,	Born,	2013).

Na rozdiel od deklaratívnej pamäti, nedeklaratívnu (procedurálnu) pamäť je možné získať 
aj bez zapojenia štruktúr mediálneho temporálneho laloka (Squire,	1996). Nedeklaratívna 
pamäť zahŕňa úplne odlišné pamäťové systémy, ktoré sa spoliehajú na rôzne oblasti mozgu. 
To zahŕňa procedurálne spomienky na motorické zručnosti (motorická oblasť, striatum, 
mozoček) a vnímanie (senzorická kôra), niektoré formy podmieneného a implicitného 
učenia atď. Nedeklaratívne spomienky môžu byť implicitne (t. j. bez uvedomenia si) získané 
a pripomenuté, učenie je pomalé, zvyčajne vyžaduje viaceré štúdijné pokusy. Je potrebné 
poznamenať, že experimentálne oddelenie procesov nedeklaratívnej pamäti od deklaratívnej, 
je často komplikované skutočnosťou, že tieto pamäťové systémy navzájom komunikujú pri 
získavaní nových poznatkov v zdravom mozgu. A tak získavanie zručností, ako je jazykové 
vzdelávanie a uchopenie sekvencie nahrávania, najmä v počiatočných fázach, obsahuje okrem 
procedurálnych prvkov aj deklaratívny prvok (Peigneux	et	al.,	2001).
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Obrázok 5.  Taxonómia cicavčích pamäťových systémov. Táto kategorizácia rozličných typov 
pamätí, používaná psychológmi a neurovedcami, poukazuje aj na mozgové štruktúry 
a neurálne spojenia, ktoré sa pokladajú za dôležité pre jednotlivé typy pamäti  
(Nestler,	2012).

2.2. Štandardný dvojstupňový systém pamäti
Prečo konsolidácia pamäti musí prebiehať počas spánku? Hypotézy, že spánok slúži aj 

na konsolidáciu pamäti, má koncepčné korene v štandardnom dvojstupňovom pamäťovom 
systéme, ktorý je v súčasnej dobe najvplyvnejším modelom ľudskej pamäti a bol vyvinutý 
ako riešenie niekoľkých kľúčových problémov, ktoré vyplývajú z jednoduchého asociačného 
sieťového modelu pamäti (Rash,	Born,	2013). Problémom je predovšetkým to, že aj keď jed-
noduché sieťové spojenia sú v skutočnosti schopné ukladať informácie veľmi rýchlo, ako je 
tomu v prípade deklaratívnej pamäti, prijímanie nových protichodných informácií má silnú 
tendenciu vymazať staršie spomienky a tým navodiť tzv. „katastrofické interferencie“. Kľúčo-
vou otázkou je, ako sa neurónová sieť môže naučiť nové vzory bez toho, aby súčasne zabúdala 
staršie, čo je problém, ktorý sa odvoláva na „dilemu stabilita-plasticita“. 

Dvojstupňový mechanizmus tvorby pamäti ako prvý navrhoval Marr. Predpokladá sa, že 
spomienky sú prvotne uložené do skladu rýchleho učenia (do tzv. hipokampálnej dekla-
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ratívnej pamäti) a potom postupne prevedené do skladu pomalého učenia, určeného pre 
dlhodobé uchovanie (t. j. neokortex).

Rýchlo naučená zásoba zabezpečuje rýchle a efektívne ukladanie spomienok, dokonca 
v jednom pokuse (one-trial learning). Tieto stopy sú nestabilné a zraniteľné (retroaktívne) 
rušením novo uloženými informáciami. Postupom času je informácia postupne integrovaná do 
pomaly naučenej dlhodobej pamäti, bez prepísania staršej, vzdialenej spomienky. Predpokladá 
sa, že opakovanou reaktiváciou nových spomienok počas off-line, ako je obdobie spánku, je 
pomaly naučená dlhotrvajúca pamäť učená a nové spomienky sa postupne posilňujú a pris-
pôsobujú už existujúcim dlhodobým spomienkam (Rash,	Born,	2013).

Transformované nové pamäťové stopy prejdú v tomto systéme konsolidačnými procesmi, 
zahrňujúcimi tiež extrakciu nemenných a vývoj prototypov a schém. Jadro novonaučených 
informácií je reaktivované častejšie ako divergentné detaily (Lewis,	Durrant,	2011).

Dvojstupňový model deklaratívnej pamäti silne podporili štúdie lézií, ukazujúce, že léziami 
hipokampu sa stráca schopnosť vkladať nové deklaratívne spomienky a simultánne sa vytvá-
ra časovo odstupňovaná retrográdna amnézia, kde staršie spomienky zostanú nezmenené. 
Časový interval pre dosiahnutie nezávislosti pamäti od hipokampu sa líši od jedného dňa až 
po niekoľko mesiacov či rokov, v závislosti od nadobudnutých informácií a preexistujúcich 
schém v dlhodobej pamäti (Tse	et	al.,	2007).

Štandardný dvojstupňový model pamäti môže byť úspešne aplikovaný aj na nedeklaratívne 
druhy pamäti, ako je procedurálna pamäť, čo naznačuje, že v režime offline reaktivácia nedáv-
nych spomienok a ich prerozdeľovanie z rýchle naučenej dočasnej pamäti do pomaly naučenej 
dlhodobej, môže byť všeobecným rysom pre formovanie dlhodobej pamäti (Rash,	Born,	2013).

2.3. Súhrn výsledkov prieskumov a konceptov
V nasledujúcich statiach je uvedený súhrn prieskumov behaviorálnych štúdií, podporu-

júcich tvrdenie, že spánok prináša benefit pre konsolidáciu pamäti.

2.3.1. Spánok pasívne chráni pamäť pred retroaktívnym rušením
V roku 1885, Ebbinghaus, otec experimentálneho pamäťového výskumu publikoval množ-

stvo štúdií o zabúdaní zoznamov nezmyselných dvojíc slov, ktoré sa stali základom známej 
„krivky zabúdania“, čo znamená, že k zabúdaniu dochádza rýchlo v prvých hodinách po učení 
a vyrovná sa po niekoľkých dňoch (Ebbinghaus	et	al.,	1992). Už v tejto práci si všimol, že zabú-
danie sa znižuje, ak ku spánku došlo so zachovaním intervalu zapamätania (retenčnej doby), 
čo je jav, ktorý bol pozorovaný aj pri nasledujúcich štúdiách, skúmajúcich krivku zabúdania.

Ďalší autori uvádzajú, že deprivácia nočného spánku u skúšaných subjektov narušila jeho 
schopnosť zapamätávania. Rosa Heine bola prvá, ktorá poukázala na to, že učenie večer pred 
spaním, vedie k menšiemu zabúdaniu o 24 hod neskôr, oproti učeniu sa počas dňa v intervale 
bdenia. Táto práca ukázala prvé stopy vedúce k tomu, ako je spánok dôležitý pre pamäť (Rash,	
Born,	2013).

Výskumy pamäti v prvej polovici 20. storočia sa zamerali na zistenie príčin zabúdania. Boli 
navrhnuté dva koncepty: „úbytok, rozpad“ pamäti, predpokladajúci, že pamäťové stopy sa 
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časom rozpadávajú, čo vedie k časovo závislému zabúdaniu (Sirota	et	al.,	2003) a „zasahovanie, 
rušenie“ pamäti, predpokladajúci, že zabúdanie je výsledkom učenia sa nových informácií, 
ktoré spätne zasahujú a prepíšu staré pamäťové stopy. V klasickej štúdii Jenkins a Dallenbach, 
porovnali (dvoch účastníkov, ktorí boli opakovane skúšaní každý deň a noc po dobu takmer 
2 mesiacov) uchovávanie nezmyselných slabík po jednej, dvoch, štyroch a ôsmich hodinách 
retenčnej doby, v spánku, alebo bdení. Spánok po učení redukoval množstvo zabúdania. 
Vzhľadom k tomu, že doba intervalu retencie bola totožná pre spánok aj bdenie, autori došli 
k záveru: „výsledky	našej	štúdie	naznačujú,	že	zabúdanie	nie	je	ani	tak	otázkou	rozpadu	starých	
zážitkov	a	asociácií,	ale	je	to	vec	interferencie	(rušenia)	alebo	zmazania	starého	novým“. Aj 
ďalšie zistenia boli interpretované tak, že akákoľvek bdelá duševná aktivita zvyšuje zabúdanie 
nejakým druhom nešpecifickej interferencie (rušenia).

Mnohé štúdie následne potvrdili pozitívny vplyv spánku na pamäť, skúmané boli tiež 
retenčné intervaly od 24 hod. do 6 dní. Základnou myšlienkou bolo, že spánok sa správa ako 
„dočasné útočisko“, ktoré jednoducho odkladá vplyv rušenia a tým aj pasívne udržuje pamä-
ťové stopy. Avšak čistá hypotéza, že jednoducho množstvo rušenia medzi učením a vybavením 
priamo určuje stupeň zabúdania, bola kritizovaná, pretože retroaktívne účinky rušenia sú 
závislé na čase a sú oveľa silnejšie, ak by sa vyskytli bezprostredne po učení, než neskôr. To 
hovorí v prospech časovo závislého procesu konsolidácie po zapamätaní, ktorá posilňuje 
pôvodnú pamäťovú stopu a robí ju menej náchylnou na rušenie v čase (Rash,	Born,	2013).

Výskumy ukázali, že účinok spánku na formovanie pamäti je výraznejší, ak nasleduje 
spánok krátko po učení, než v neskoršej dobe. Napr. spánok v priebehu prvých 3 hodín 
po učení sa slovnej zásoby je na zapamätanie si účinnejší, ako spánok oneskorený o viac 
ako 10 hodín (Gais	et	al.,	2006). Ďalej výbavnosť dvojíc slov po 24 hod. bolo lepšie, keď 
spánok nasledoval bezprostredne po učení, ako po dni bdenia (Payne	et	al.,	2012). To, že 
spánok po učení skutočne prospieva konsolidácii pamäti a posilňuje pamäťové stopy proti 
budúcemu rušeniu, bolo presvedčivo preukázané viacerými štúdiami. Potvrdili napríklad, 
že 90 min spánku, rovnako ako 60 min spánok obsahom hlavne SWS, chráni pamäť proti 
budúcemu rušeniu (Rash,	Born,	2013). Predpokladá sa, že spánok poskytuje čas na re-
dukciu rušenia konsolidačných procesov, ktoré sú samy o sebe považované za časovo 
závislé. Akákoľvek liečba, ktorá obmedzuje rušivé vplyvy na konsolidáciu, by mala byť 
tým účinnejšia, čím bezprostrednejšie sa vykonáva po učení. Napriek tomu, toto rušenie 
(interferencia) pamäťových stôp predpokladá pasívne „oportunistickú“ úlohu spánku pri 
konsolidácii pamäti, ku ktorej dochádza bez ohľadu na to, či je mozog v štádiu spánku 
alebo bdenia (Mednick	et	al.,	2011).

2.3.2. REM spánok a konsolidácia pamäti
Nejakú dobu bola hypotéza, že REM spánok prispieva ku konsolidácii pamäti stimuláciou 

najmä bdeniu podobnej EEG aktivity počas tohto štádia spánku, spolu s častými správami 
o živých snoch po prebudení z REM spánku. Veľmi konzistentné dôkazy o vplyve REM spánku 
na pamäť boli získané v rozsiahlych animálnych výskumoch. Boli použité rôzne výskumné 
metódy vrátane klasických, averzívnych, apetetívnych postupov a všetky konzistentne ukázali 
zvýšenie podielu REM spánku po učení u potkanov, myší aj mačiek. Deprivácia REM spánku 
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ovplyvnila v prvom rade zhoršenie pamäti na náročné úlohy, ako vyhýbanie sa v obojsmernom 
kyvadlovom boxe a zložité bludisko, ktoré vyžadujú od zvieraťa zmenu v zaužívanom repertoári 
správania. Naproti tomu dlhodobá pamäť pre jednoduchšie úlohy, ako napr. jednosmerné 
aktívne vyhýbanie a jednoduché bludisko, bola postihnutá menej (Rash,	Born,	2013).

Zvýšenie REM spánku počas určitých časových období predikovalo oneskorenú výbavnosť 
a jednoznačný rozdiel medzi študentami a neštudentami. Učenie v týchto štúdiách vyvolalo 
zreteľné predĺženie vĺn REM spánku, pravdepodobne zapojených do formovania pamäti. Na 
základe týchto zistení, Smith navrhol koncept „paradoxných spánkových okien“ (PSW), ktoré 
sú sprostredkovateľmi formovania pamäti. V skutočnosti, selektívna deprivácia REM spánku 
počas, ale nie mimo, preukázala PSWs zhoršenie pamäti. Inhibícia syntézy proteínov anisomy-
cínom zhoršila pamäť iba v prípade, že bol intraperitoneálne aplikovaný počas PSW 9 hodín 
po učení v pokuse s kyvadlovým vyhýbaním sa. Podobné výsledky boli získané pri blokovaní 
muskarínových cholinergných receptorov počas PSW, podaním skopolamínu, čo ukazuje na 
zásadné zapojenie syntézy proteínov, rovnako ako cholinergnej aktivácie pri PSW spojených 
procesoch pamäti. Zaujímavé je, že blokovanie NMDA receptorov najvýraznejšie zhoršovalo 
konsolidáciu pamäti pri podávaní po PSW, čo naznačuje, že s PSW spojené pamäťové procesy 
vyvolávajú následnú NMDA závislú plasticitu (Smith,	1996).

Zameranie na REM spánok, ako fázu spánku, ktorá podporuje pamäť, bolo kritizované 
niekoľkými štúdiami, ktoré odhaľujú súbežné alebo dokonca selektívne zvýšenie non-REM 
spánku potom, čo boli zvieratá vystavené procesom učenia. Okrem toho, v niektorých prípa-
doch, učenie skrátilo následný REM spánok a to by mohlo byť sprevádzané súčasne predĺžením 
non-REM spánku (Magloire	et	al.,	2009).

V porovnaní s výsledkami u potkanov, dôkazy pre úlohu REM spánku v procesoch pamäti 
u človeka sú až prekvapivo nekonzistentné. Väčšine štúdií sa nepodarilo nájsť účinky selektívne 
REM spánkovej deprivácie na uchovávanie deklaratívnej pamäti pri použití jednoduchého 
slovného materiálu (zoznamy slov, slovné páry, atď.). Iba u zložitejších úloh (nezmyselné vety, 
príbehy, atď.) REM spánková deprivácia zhoršovala deklaratívnu pamäť v niektorých štúdiách. 

Viac konzistentné dôkazy pre zapojenie REM spánku do pamäťových procesov boli 
získané v úlohách s procedurálnou pamäťou, ako je učenie cudzích jazykov alebo Morse-
ova abeceda. Zvýšenie REM spánku bolo pozorované napríklad počas tréningu neznámych 
vzorov motorickej koordinácie a prispôsobenie sa skreslenému videniu sústavou šošoviek 
(Rash,	Born,	2013).

V porovnaní so vzormi deklaratívneho učenia, úlohy vyžadujúce zapojenie procedurál-
nej pamäti sa zdajú byť oveľa citlivejšie na negatívne dopady deprivácie REM spánku. Karni 
et al. bol prvý, kto poukázal na to, že spánok po tréningu vizuálnej textúry diskriminačnej úlohy 
podstatne znižuje prah diskriminácie v danej úlohe, čo ukazuje na zásadný význam spánku pre 
získavanie zručností, ktoré sa vyskytujú v režime offline po dokončení výcviku. Diskriminačný 
prah bol znížený, ak bolo zabránené selektívne REM spánku, zatiaľ čo prebúdzanie z NREM 
spánku nemalo žiadny účinok. Porovnanie účinkov REM spánku a NREM spánku na úlohy 
s výrazne procedurálnymi komponentami (verbálna slovná fragmentácia, Hanojská veža, 
Corsi blok) a deklaratívnymi pamäťovými úlohami (rozpoznávanie slov, vizuálne – priestorové 
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učenie) realizoval Smith a jeho kolegovia. Zistili, že úplná deprivácia REM spánku alebo depri-
vácia posledných dvoch epizód REM spánku v období po učení, selektívne postihla a zhoršila 
výkon v úlohách s procedurálnou pamäťou v reteste, ktorý vykonali po 1. týždni. Podobné 
zhoršenie procedurálnej pamäti bolo tiež pozorované po alkoholom vyvolanej supresii spánku 
(Rash,	Born,	2013).

Zistenia Smitha (Smith	1995,	1996) naznačujú, že u ľudí sa REM spánok podieľa na spra-
covaní procedurálnej pamäti, zatiaľ čo pri tvorbe deklaratívnej pamäti nehrá úlohu a to najmä 
s ohľadom na jednoduché učenie úloh. Keď to zhrnieme, môžeme povedať, že aj keď REM 
spánok môže byť užitočný pre konsolidáciu procedurálnej pamäti, tento účinok sa zdá byť 
spojený s určitými konkrétnymi podmienkami a s hlbšími biologickými a molekulárnymi 
mechanizmami, ktoré sú nám zatiaľ nejasné (Rash,	Born,	2013).

2.3.3. Spánok a vymazávanie údajov, správa emočnej pamäti
Myšlienku, že spánok môže byť zapojený do vymazávania alebo filtrovania informácií 

navrhli viacerí autori. Hlavne Crick a Mitchison v r. 1983 navrhovali, že na základe neurový-
počtového modelu asociatívneho učenia, snívanie v priebehu REM spánku pomáha zabudnúť 
„parazitické režimy“ činnosti, čím sa zabezpečí efektívny režim prevádzky mozgu pri prebudení. 
K týmto parazitickým spôsobom či režimom činnosti mozgu, dochádzalo najmä po stimulácii 
s preťažením a zahŕňali „fantázie“ (t. j. sieťou vytvorené neprirodzené a bizardné združenia), 
„obsesie“ (t. j. opakujúce sa rovnaké reakcie, bez ohľadu na vstupy) a halucináciám podobné 
odpovede (t. j. reakcie na nevhodné vstupné signály). Ako riešenie tohoto problému navrhli 
autori mechanizmus „spätného učenia (reverse learning)“ počas REM snívania, ktorý funguje 
tak, že tlmenie synaptickej váhy znižuje pravdepodobnosť uplatnenia parazitických režimov 
a tým sa zvyšuje účinnosť a úložná kapacita siete. To by znamenalo, že snívanie znižuje ne-
žiadúce a bizardné reprezentácie v pamäti, čím sa zvyšuje schopnosť nového učenia na 
nasledujúci deň, rovnako ako získavanie spomienok nadobudnutých pred spaním (Rash,	
Born	2013). Tiež sa ukazuje, že po prebudení z REM spánku, mozog zdá sa zostáva v „hype-
rasociatívnom“ móde, v ktorom slabé sémantické penetrácie vyvolajú výrazne silnejší pene-
tračný účinok ako pri bdelosti alebo po prebudení z non-REM spánku (Stickgold	et	al.,	1999). 
Podobne, prebudenie v REM spánku viedlo k 32 % zlepšeniu riešenia úloh s prešmyčkami 
(Walker	et	al.,	2002) a naopak, potreba kreatívneho myslenia zvýšila následne REM spánok. 
Navyše penetrácia pred zdriemnutiami s REM spánkom mala oveľa silnejší vplyv na neskoršie 
kreatívne odpovede v porovnaní so zdriemnutiami bez REM, čo naznačuje, že REM spánok 
zlepšuje tvorivé riešenie problémov namiesto znižovania kreativity. U dobrovoľníkov, požia-
daných, aby dobrovoľne potlačili „nežiaduce spomienky“, spánok a najmä REM spánok ich 
zdá sa potlačil, čo sa prejavilo zlepšením výbavnosti predtým potlačených spomienok skôr, 
než zvýšeným zabudnutím týchto nežiadúcich spomienok (Cai	et	al.,	2009). Ukazuje sa ako 
dôležité, že v ostatných modeloch PC simulácie, mechanizmy obmedzujúce synaptickú silu 
v neurónových sieťach boli viac spojené s NREM, než s REM spánkom. Najnovšia verzia tejto 
myšlienky je „hypotéza synaptickej homeostázy“, ktorá predpokladá, že globálne zmenšenie 
sily synaptických spojení prebiehajúce počas SWS bráni nasýteniu a zmenšuje nároky na mies-
to a energiu, čím sa pripraví sieť pre kódovanie nových informácií počas nasledujúcej bdelosti 
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(Horn,	1998). V prípade, že je emočný náboj pamäti považovaný za „nežiaducu aktiváciu“, 
potom hypotéza „SFSR – sleep to forget sleep to remember“, ktorú navrhol Walker a van der 
Helm (Walker	et	al.,	2002), nesie niektoré podobnosti s tvrdeniami Cricka a Mitchisona o REM 
spánku. SFSR hypotéza predpokladá, že REM spánok po (averzívnom) emocionálnom 
zážitku posilňuje obsah príslušnej reprezentácie v pamäti, ale súčasne znižuje emočný 
náboj spojený s touto spomienkou, t. j. znižuje emočnú odpoveď, keď je pamäť načítaná. 
Tento proces sa neobmedzuje iba na prvú noc po zážitku, ale bude pokračovať v priebehu 
niekoľkých nasledujúcich nocí. U depresívnych pacientov sa ukazuje zvýšenie REM spánku 
v súlade s SFSR hypotézou, čím by sa skreslilo posilnenie ukladania negatívnych obsa-
hov, kým potlačenie REM spánku pomocou antidepresív pôsobí proti tomuto skresleniu. 
Porucha nálady spojená s týmito REM súvisiacimi procesmi môže znamenať, že zníženie 
emočného náboja REM spánkom nie je funkčné u týchto pacientov. V súlade s teóriou, 
niekoľko štúdií preukázalo, že emocionálne spomienky sú zvlášť posilnené po spánku, najmä 
ak obsahuje vysoké množstvo spánku REM. Zlepšený vplyv spánku po ukladaní na emočnú 
pamäť bol zistiteľný aj po niekoľkých rokoch (Rash,	Born,	2013). Doba trvania a latencie spánku 
REM významne koreluje s neskôr vyvolanými emočnými spomienkami (Nishida	et	al.,	2009). 
V súvislosti so zapamätaním strachu, spánok podporuje generalizáciu zanikania učenia, zvýšil 
návyk, habituáciu na emočný stimul medzi sedeniami a ako u ľudí, tak u hlodavcov, deprivá-
cia REM spánku zhoršila vymiznutie strachu (Pace-Schott	et	al.,	2011). SFSR hypotéza bola 
podporená nálezmi funkčnej magnetickej rezonancie, kde zistenia ukazujú, že posilňovanie 
negatívnej emocionálnej spomienky spánkom je sprevádzané zníženou aktiváciou amygdaly, 
teda je zmenšená emocionálna odpoveď pri vybavení spomienky (Van	der	Helm	et	al.,	2011). 

2.3.4. Hypotéza duálneho procesu
Hypotéza duálneho procesu predpokladá, že odlišné štádiá spánku konsolidujú odlišné 

typy pamäti. Predpokladalo sa, že deklaratívna pamäť profituje z konsolidácie počas SWS, 
zatiaľ čo konsolidácia nedeklaratívnej pamäti je podporovaná REM spánkom. Hypotéza zís-
kala podporu predovšetkým zo štúdií u ľudí využívajúcich „nighthalf paradigma“ – polnočný 
model. Tento model v podstate porovnáva schopnosť retencie pamäti cez retenčné intervaly, 
ktoré pokrývajú buď skorú alebo neskorú polovicu nočného spánku. Kým v počiatočných fá-
zach spánku sa skúšané subjekty naučia pamäťové úlohy vo večerných hodinách a potom spia 
po dobu 3 – 4 hodín pred skúškou výbavnosti, skúšanie v neskorších fázach spánku prebieha 
tak, že účastníci spia 3 hodiny (pre splnenie požiadaviek na SWS) a potom sa podrobia fáze 
učenia (Rash,	Born,	2013). Yaroush et al. (1971) bol prvý, kto informoval o prospešnom vplyve 
SWS bohatého skorého spánku na deklaratívnu pamäť (slovné páry), v porovnaní s retenč-
ným výkonom s REM bohatým, teda neskorým spánkom. Podobný prínos pre deklaratívne 
spomienky sa ukázal pri skúmaní cirkadiánnych rytmov, kedy bol umiestnený SWS-bohatý 
a REM bohatý spánok do obdobia rovnakej cirkadiánnej fázy, medzi 3 a 7 hod. dopoludnia 
(Rash,	Born,	2013).

Tieto štúdie presvedčivo ukázali, že deklaratívna pamäť neutrálnych obsahov sa zvyšuje 
počas SWS, kým emocionálne deklaratívne spomienky majú dodatočne prospech z REM 
bohatého neskorého spánku (Wagner	et	al.,	2002). Na základe týchto prvých štúdií, Plíhal 
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a Born (1997) nielen preukázali prínos SWS bohatého spánku pre deklaratívny typ pamäti 
(slovné páry, priestorové informácie), ale tiež sa ukázalo, že neskorý, REM bohatý spánok, 
selektívne zlepšuje procesnú implicitnú pamäť (zrkadlové sledovanie zručnosti, priming – pe-
netráciu slovných kmeňov). Neskoršie štúdie replikovali blahodarné účinky neskorého, REM 
bohatého spánku na implicitnú pamäť (napr. tváre, zamaskované podnety) a spoločne tieto 
nálezy dobre zapadajú do predstavy o zapojení REM spánku do procesných a implicitných 
pamäťových procesov (Rash,	Born,	2013).

Ak to zhrnieme, štúdie využívajúce „paradigma nighthalf“ poskytli jednoznačné dôkazy 
pre hypotézu dvojakých procesov a to, že deklaratívna pamäť závislá od hipokampu pred-
nostne ťaží z SWS, zatiaľ čo nedeklaratívne aspekty pamäti, ako je procedurálna, impli-
citná a emocionálna viac profitujú z REM spánku. Tiež sa ukázalo, že procesné úlohy, ako je 
vizuomotorická adaptácia a vizuálna textúrna diskriminácia tiež profitujú z SWS. Avšak 
nácvik týchto zručností neprebieha úplne oddelene od mechanizmov deklaratívnej pamäti 
najmä v počiatočnej fáze nácviku. Tak môžu deklaratívne zložky sprostredkovávať výrazný 
prínos pre zručnosti z SWS v týchto štúdiách (Rash,	Born,	2013). Slabinou „half-night“ para-
digmy je fakt, že ignoruje možnosti prínosu 2. štádia spánku pre pamäť. Hoci vplyv 2. štádia 
spánku bol porovnávaný v podmienkach skorého a neskorého spánku, môže sa spánok v tejto 
fáze výrazne líšiť medzi oboma fázami, napríklad pokiaľ ide o hustotu vretienok, srdcovú te-
povú frekvenciu alebo hladiny neuromodulátorov, ako sú katecholamíny a kortizol. Existujú 
konzistentné dôkazy o účasti 2. štádia a spánkových vretienok pri motorickom učení ako aj 
to, že pamäť pre jednoduché motorické úlohy je zhoršená selektívne po deprivácii 2. štádia 
spánku. Tréning motorických úloh zvyšuje čas strávený v 2.štádiu a hustotu rýchlych (ale nie 
pomalých) vretienok. Predovšetkým jednoduché motorické úlohy vyžadujú 2. štádium spánku, 
kým zložité motorické úlohy môžu vyžadovať REM spánok. Avšak zistillo sa, že vretienková 
aktivita 2. štádia spánku a zmnoženie vretienok podobne korelujú s uchovávaním verbálnych 
a vizuopriestorových spomienok počas spánku, čo naznačuje, že vretienka a 2. stupeň spánku 
sa tiež podieľajú na formovaní deklaratívnej pamäti (Rash,	Born,	2013).

2.3.5. Hypotéza systému aktívnej konsolidácie
Pilierom hypotézy „systému aktívnej konsolidácie“ je predpoklad, že konsolidácia pamäti 

počas spánku prechádza opakovanou reaktiváciou novo uložených pamäťových záznamov. 
K tejto reaktivácii dochádza počas SWS, kedy dochádza k sprostredkovanému prerozdeľova-
niu dočasne uložených pamäťových záznamov do už existujúcej dlhodobej pamäti (obr. 6A). 
Pomalé oscilácie počas SWS riadia opakovanú reaktiváciu pamäťových stôp hipokampu 
počas SW – Rs (sharp wave – riples) v hipokampe spolu s talamo–kortikálnymi vretienkami, 
ktoré sa podieľajú na vyvolaní trvalých plastických zmien v kortexe (obr. 6B). Tak reaktiváciu 
a integráciu dočasne uložených spomienok do dlhodobej pamäti sprevádza kvalitatívna 
reorganizácia a transformácia pamäťových záznamov, ktoré potrebujú byť stabilizované 
v procese synaptickej konsolidácie, predpokladajúc, že sa tak deje v priebehu nasledujú-
ceho obdobia REM spánku. Hypotéza o aktívnej konsolidácii je teda v rozpore s tvrdeniami, 
že spánok je len pasívny proces, ktorý pomáha konsolidovať pamäť tým, že poskytuje čas na 
redukciu rušivých podnetov z okolia (Rash,	Born,	2013).
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Obrázok 6.  Model aktívnej konsolidácie počas spánku: A: Počas SWS, spomienky novo kódované 
do dočasného úložiska (napr. hipokampus pre deklaratívnu pamäť) sa opakovane 
znovu reaktivujú, čo vedie k ich postupnému prerozdeleniu do dlhodobých úložísk 
(t. j. neokortexu). B: konsolidácia systému počas SWS spolieha na dialóg medzi 
neokortexom a hipokampom pod kontrolou zhora nadol neokortikálnych pomalých 
oscilácií (sv. sivá). Depolarizačné fázy pomalých oscilácií riadia opakovanú reaktiváciu 
hipokampálnych pamäťových reprezentácií spolu s ostrými vlnami (tm. sivá) a talamo-
kortikálnymi vretienkami (čierna). Tento synchrónny pohon umožňuje tvorbu komplexov 
vretienko-vlna, kde ostré vlny a súvisiace reaktivované pamäťové informácie sa vnárajú 
do následných žľabov vretienka (upravené	podľa	Rash,	Born,	2013).

V porovnaní s predtým diskutovanými hypotézami, „aktívny systém konsolidácie“ je viac 
o identifikácii a integrácii neuronálnych mechanizmov sprostredkujúcich pozitívny vplyv 
spánku na konsolidáciu pamäti, ktoré idú ďaleko za jednoduchú diferenciáciu fáz spánku. Tu 
sa už uvažuje na elektrofyziologickej, neurochemickej a genetickej úrovni. 

2.3.5.1. Reorganizácia procedurálnej a deklaratívnej pamäti počas spánku
S ohľadom na procedurálnu pamäť, zistenie, že spánok po výcviku percepčných a mo-

torických zručností môže vykazovať významné zlepšenie (t. j. zisk zručností v neskoršom 
preskúšaní), poukázalo na aktívne prepracovanie naučených zručností, pričom počas spánku 
dochádza k „vybrúseniu“ príslušných reprezentácií (Rash,	Born,	2013). 

V súvislosti s deklaratívnou pamäťou, sú dôkazy, že počas spánku prebieha aktívny kon-
solidačný proces, ktorý vedie ku kvalitatívnej reorganizácii pamäťových reprezentácií. Ďaľšie 
štúdie ukázali, že spánok prednostne podporuje pamäť pre podstatu v učebnom materiáli, 
a tým podporuje procesy abstrakcie a záveru. Tak, u dospelých ako aj u detí, spánok podpo-
ruje integráciu novo získaného hovoreného slova do siete existujúcich znalostí (Dumay	et	al.,	
2012). Tento efekt je spojený so zvýšenou aktivitou vretienok. 
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2.3.5.2. Selektivita konsolidácie pamäti počas spánku
Za ďalšiu kľúčovú funkciu „aktívneho systému konsolidácie“ sa pokladá selektivita kon-

solidácie. Je skôr pravdepodobné, že off-line konsolidácia posilňuje čerstvo nadobudnuté 
pamäťové stopy a ich synaptické spojenia, pretože také globálne a neselektívne posilnenie 
by nevyhnutne viedlo k preťaženiu systému. Na podporu tohto tvrdenia narastá množstvo 
experimentov, z ktorých vyplýva, že spánok nie je rovnomerne prospešný pre všetky nado-
budnuté pamäťové stopy, hoci nie je úplne jasné, akým mechanizmom sa stanovuje, či určitá 
pamäťová stopa získa prístup k off-line konsolidácii počas spánku.

Niektoré faktory selektivity boli identifikované. Napr. od spánku závislý zisk zručností 
je robustnejší v podmienkach explicitného učenia (t. j. subjekty sú si vedomé zručnosti, ktorú 
získali) (Fisher	et	al.,	2002) v porovnaní s implicitným učením (Fisher	at	el.,	2007). Výsledky 
naznačujú, že explicitné kódovanie uprednostňuje prístup ku konsolidácii pamäti počas 
spánku. Ďaľším faktorom, ktorý bol dôsledne overený je to, že od spánku závislé posilňo-
vanie pamäti uprednostňuje ukladanie tých pamäťových stôp, ktoré sú dôležité pre plány 
jednotlivca do budúcnosti. Napr. v „taping finger“ experimente sa po spánku prednostne 
zlepšil výkon v skupine, kde bola sľúbená odmena za výkon ešte pred spaním, pričom obidve 
skupiny boli pred testovaním rovnako informované o odmene, aby bola rovnaká motivácia 
k výkonu v teste (Fisher,	Born,	2009). Podobne, so spánkom spojené výhody pre deklaratívnu 
pamäť (napr. vizuálne priestorové a slovné párové asociácie) boli významne vyššie u pacientov, 
ktorí boli informovaní pred spaním, že bude potrebné si zapamätať materiály na neskoršie 
testovanie, než u pacientov, ktorí neboli informovaní týmto spôsobom (Wilhelm	et	al.,	2011). 
Spoločne tieto nálezy naznačujú, že konsolidačné procesy pôsobiace počas spánku sú poháňa-
né motivačnými faktormi a špecificky posilňujú práve tie spomienky, ktoré sú relevantné pre 
naše ciele a budúce správanie. Avšak mechanizmus selekcie je nejasný. Výkonné (exekutívne) 
funkcie prefrontálneho kortexu sprostredkúvajú spracovanie plánovaných prognostických 
aspektov správania a v spolupráci s hipokampom tieto prefrontálne regióny tiež regulujú 
vykonávanie predpokladaného pamäťového vyhľadávania (Rash,	Born,	2013).

Dôkazy o tom, že konsolidácia pamäti počas spánku je závislá na hipokampe, boli tiež 
poskytnuté klinickými štúdiami s použitím funkčnej magnetickej rezonancie (fMRI) (Albouy	
et	al.,	2008). Je zaujímavé, že nedávna štúdia na ľuďoch ukázala, že kapacita pracovnej pamäti, 
čo je funkcia, ktorá v zdravom mozgu najviac súvisí s kooperatívnou aktiváciou prefrontálnej 
kôry a hipokampu, silne koreluje so spánkovo závislými benefitmi pre hipokampálne závislú 
deklaratívnu pamäť (spájanie dvojíc slov) (Fenn,	Hambrick,	2011). Súhrnne možno povedať, 
že aktivácia osi prefrontálna kôra – hipokampus v rytme theta počas procesov vkladania (kó-
dovania) pamäti v bdelom stave môže byť hlavným faktorom, ktorý predurčuje pamäť pre 
proces konsolidácie systému, ktorý prebieha pri nasledujúcom spánku (Battaglia	et	al.,	2011).

2.3.5.3. Model aktívneho systému konsolidácie počas spánku
Zjednodušene povedané, model predpokladá, že počas bdelosti sú rôzne aspekty zážitkov 

kódované (vkladané) do kortikálnych sietí s rôznymi časťami nových pamäťových stôp, spája-
ných spolu v oblasti mediálneho temporálneho laloku, najmä hipokampu. Počas spánku reak-
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tivácia epizodickej pamäti, pochádzajúcej z hipokampálnych sietí, vedie k aktivácii rôznych 
častí pamäti aj na kortikálnej úrovni, čím sa postupne posilňujú kortiko-kortikálne spojenia 
a dočasné pamäťové obsahy sa transformujú do dlhodobej pamäti (Rash,	Born,	2013). Pretože 
zdroje pre posilnenie synaptických spojení sú menej dostupné počas SWS, môže reaktivácia 
počas SWS iba označiť podieľajúce sa kortikálne synapsy pre neskoršie posilnenie pri 
následnom REM spánku, v súlade so sekvenčnou hypotézou (Ribeiro	et	al.,	2007).

Procesy abstrakcie, náhľadu a integrácie, podporované počas spánku v tomto modeli, sú 
považované za dôsledok reaktiváciou vyvolaných reorganizácií pamäťových záznamov. Tak 
opakovaná reaktivácia záznamov epizodickej pamäti v spánku môže byť schopná identifikovať 
a extrahovať nemenné vlastnosti vo výučbovom materiáli jednoducho preto, že spoločné 
črty získaných spomienok sú častejšie aktivované počas spánku. V skutočnosti môže takáto 
extrakcia uľahčiť vytváranie prototypov a rozvoj kognitívnych schém, t. j. spomienok menej 
závislých od špecifických kontextov, v ktorých boli naučené a tiež menej citlivých na rušenie. 
Simultánna reaktivácia postupne vedie k integrácii nových spomienok do siete starších pa-
mäťových záznamov. Okrem toho, reaktiváciou indukovaná reorganizácia pamäti počas SWS, 
môže zvýšiť prístupnosť spomienok tak, že implicitne získané zákonitosti sú posilnené a po 
spánku budú prístupné pre explicitné hodnotenie (Diekelmann	et	al.,	2011).

2.3.6. Reaktivácia pamäti počas spánku
Predpoklad, že spomienky sú reaktivované počas konsolidačnej fázy, je neoddeliteľnou 

súčasťou štandardnej teórie konsolidácie. Reaktivácie pamäťových záznamov sú považo-
vané za premeny nových záznamov, ktoré sú ešte labilné a náchylné k rozpadu, na stabilné 
spomienky, ktoré sa uchovávajú dlhodobo. V štandardnom modeli dvojstupňovej pamäti, 
ktorá sa skladá z rýchleho kódovania do dočasného úložiska (hippocampus) a pomalého 
ukladania do dlhodobej pamäti (mozgová kôra), reaktiváciu považujú za dôležitú pre 
distribúciu novo vložených spomienok do dlhodobej pamäti. K tejto reaktivácii dochádza 
opakovane a offline (počas spánku) a umožňuje postupnú integráciu nových záznamov 
do preexistujúcich sietí dlhodobej pamäti bez toho, aby boli prepísané staršie spomienky 
(Rash,	Born,	2013).

2.3.6.1 Zvieracie modely
Cueing (podnecovacie) postupy predstavujú dôležitý nástroj pri skúmaní funkčného 

významu pamäťových reaktivácií počas spánku. V tomto prístupe sú kontextové podnety 
(stopy) spojené s učebnými materiálmi, ktoré sú vrátené pri následnom spánku na reaktiváciu 
aspoň časti získaných pamäťových záznamov. 

Stručne povedané, zistenia u potkanov presvedčivo preukázali, že novo kódované spomienky 
sú spontánne reaktivované počas SWS, pričom reaktivácia v hipokampe zdá sa vedie k reaktivácii 
v iných neokortikálych a striatálnych regiónoch. V súlade s predpoveďou z PC simulovaných 
modelov (Kálí,	Dayan,	2004), to dokazuje, že činnosť hipokampu počas SWS (t. j. SW-R v spojení 
so sprievodnými neurónovými reaktiváciami pamäti) slúži k posilneniu týchto spomienok, a že 
tieto reaktivačné vzory môžu byť podnietené s úlohou súvisiacimi podnetmi, prezentovanými 
počas spánku. Navyše experimentálne vykonané pamäťové reaktivácie počas REM spánku odha-



MUDr. Zuzana Janíková / Vplyv architektúry spánku na pamäť a možnosti ovplyvnenia antidepresívami

31

lili posilnenie emocionálnej pamäti. Avšak nie je jasné, ako presne je toto posilnenie dosiahnuté 
spontánnou alebo podnietenou (tzv. „cued“) reaktiváciou (Rash,	Born,	2013).

2.3.6.2. Humánne štúdie – známky reaktivácií na PET, fMRI a EEG 
Najčastejšie sa reaktivované pamäťové stopy u ľudí sledujú cez PEt alebo fMRI. Nevýho-

dami týchto zobrazovacích techník je malé časové a priestorové rozlíšenie. Všeobecne platí, 
že počas NREM spánku sa mozgová aktivita a konektivita výrazne redukuje (až do 40 %) 
v porovnaní s bdelosťou, najmä v prefrontálnom kortexe, prednom cingulu a niektorých 
podkôrových štruktúrach (ako napríklad v bazálnych gangliách) (Maqueta,	2000). Avšak 
jednoznačne sa vyskytuje výrazné zvýšenie aktivity spojenej so spánkovými vretienkami 
alebo pomalými vlnami. Počas REM spánku, niektoré oblasti mozgu, vrátane temporo-ok-
cipitálnych kortikálnych oblastí, hipokampu a amygdaly, vykazujú aktivitu porovnateľnú so 
stavom bdenia, zatiaľ čo aktivita v iných oblastiach je pomerne znížená (napríklad parietálnej 
kôry a prefrontálneho kortexu). S ohľadom na pamäťové procesy, Maqueta et al. (2000) prvý 
identifikoval od učenia závislé aktivity mozgu počas spánku pomocou PET. Počas REM spánku 
po 4-h tréningu na SRTT za implicitných podmienok (t. j. subjekt nevie o pravidelných pod-
kladových sekvenciách, ktoré majú byť využité) bola aktivita v niektorých oblastiach, vrátane 
striata, parietálneho a premotorického kortexu, porovnávaná s kontrolnou skupinou, pričom 
sa ukázalo, že aktivačné účinky boli špecificky spojené s formovaním procedurálnej pamäti. 
Tiež SRTT tréning mení funkčnú konektivitu počas následujúceho REM spánku (Laureys	et	al.,	
2001). Učenie percepčných zručností (textúrna diskriminácia) odhalilo reaktiváciu od krvného 
kyslíka závislého signálu (BOLD) v trénovanej oblasti V1 arei v zrakovej kôre počas následného 
non-REM spánku. Miera reaktivácie predurčuje mieru zlepšenia zrakových diskriminačných 
zručností pri reteste (Yotsumoto	et	al.,	2009).

Jasné známky o reaktivácii počas SWS boli získané prostredníctvom PET aj po priestoro-
vom učení závislom na hipokampe vo virtuálnej navigačnej úlohe. Učenie navigácii, ako sa 
očakávalo, aktivuje hipokampálne a parahipokampálne oblasti a rovnaké oblasti boli znovu 
aktivované počas následného SWS, s mierou hipokampálnej reaktivácie predpovedajúcou 
navigačnú výkonnosť v neskoršom reteste. Počas REM spánku neboli pozorované žiadne 
známky reaktivácie (Rash,	Born,	2013).

Učenie asociácií tvár-scéna vyvolalo kombinovanú reaktiváciu (fMRI) v hipokampe a se-
lektívne v zrakovej kôrovej oblasti, ku ktorým došlo najmä počas spánkových vretienok, kedy 
je funkčné spojenie medzi hipokampom a neokortexom celkovo zvýšené. Pozoruhodné je, že 
k reaktivácii nielenže dochádza synchrónne s vretienkami, ale ich veľkosť sa zdá byť tiež mo-
dulovaná amplitúdou vretienka, čo je v súlade s tvrdeniami, že vretienka sprostredkovávajú 
hipokampo-neokortikálne interakcie pri spracovaní deklaratívnej pamäti (Andrade	et	al.,	2011). 

2.3.6.3. Reaktivácia pamäti počas spánku – cueing (podnecovanie)
Cueing bol tiež použitý pri skúšaniach na ľuďoch. Vzhľadom k tomu, že spontánna reak-

tivácia (od hipokampu závislej pamäti) je oveľa jednoznačnejšie pozorovaná počas SWS, ako 
počas REM spánku, nedávne štúdie obrátili svoj záujem na preskúmanie reaktivácie „cue“ 
podnietením, vyvolaným počas SWS. V štúdii Rash et al. použili čuchové podnety (vôňa 
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ruží) k reaktivácii vizuopriestorovej spomienky na umiestnene párov kariet, známych 
zapojením hipokampu. Vôňe boli použité, pretože nemajú vplyv na architektúru spánku a sú 
tiež známe svojou silnou potenciou aktivovať asociované spomienky. Účastníci sa naučili 
umiestnenie párov kariet v prítomnosti vône a vôni boli opätovne vystavení počas nasle-
dujúceho SWS spánku, REM spánku, alebo keď subjekt ostal bdieť. Pri skúšaní si účastníci 
experimentu dokázali vybaviť podstatne viac kariet po reexpozícii vône počas SWS, ako pri 
ostatných podmienkach (čiže REM alebo bdení). Účastníci si neboli vedomí prítomnosti vône 
počas spánku. Ďalej sa ukázalo, že pamäť posilňujúci efekt vystavenia sa vôni počas SWS 
kriticky závisí od toho, či vôňa bola, alebo nebola prítomná pri predchádzajúcej fáze učenia, 
čo znamená, že zlepšenie pamäti bolo spôsobené reaktiváciou s vôňou spojených spomienok, 
nielen samotnou prítomnosťou vône počas SWS. Funkčná MRI potvrdila, že vôňa prítomná 
počas SWS aktivovala hipokampus znovu len vtedy, ak účastníci boli vystavení vôni aj počas 
predchádzajúceho učenia. Zaujímavé je, že aktivácia hipokampu pri vôňou indukovanej reak-
tivácii SWS bola výrazne silnejšia ako v bdelosti, čo naznačuje, že počas SWS je hipokampus 
citlivejší na podnety, ktoré môžu reaktivovať spomienky, v porovnaní s bdelosťou. Nedávne 
experimenty ukazujú, že vôňou vyvolaná reaktivácia počas spánku môže dokonca vyvolať 
tvorbu ďalších kreatívnych riešení problému (Rash,	Born,	2013).

Súhrnne možno povedať, že experimentálne navodená reaktivácia deklaratívnej aj pro-
cedurálnej pamäti robustne zlepšila neskoršie vyvolanie spomienok, tieto štúdie preukázali 
príčinnú súvislosť reaktivácie pre konsolidáciu pamäti. 

Aby nedošlo k zámene pojmov, je potrebné vysvetliť pojem penetrácia. 
Penetrácia (priming) je implicitný pamäťový jav, v ktorom vystavenie sa podnetu ovplyv-

ňuje odpoveď na neskoršie podnety. To môže nastať po percepčnom, sémantickom alebo 
konceptuálnom opakovaní podnetu. Napríklad, ak osoba číta zoznam slov zoradených do 
tabuľky a neskôr je požiadaná o vyplnenie slova začínajúceho na karte, pravdepodobnosť, že 
bude zodpovedať tabuľke je väčšia, ako v prípade, keď nie sú takto penetrované. Ďalším prík-
ladom je, keď ľudia uvidia neúplný náčrtok, že sú schopní objekt identifikovať. Neskôr dokážu 
identifikovať nákres skôr, než tomu bolo po prvýkrát. Účinky penetrácie (primingu) môžu byť 
veľmi významné a dlhotrvajúce, dokonca viac ako jednoduché rozpoznávanie pamäti. Neve-
domé penetračné účinky môžu mať vplyv na výber slov na dokončenie testu dlho potom, čo 
boli tieto slová vedome zabudnuté. Penetrácia funguje najlepšie, keď sú dva podnety rovnakej 
modality. Napríklad vizuálny podklad funguje najlepšie s vizuálnymi podnetmi. 

2.4.  Neurochemická signalizácia a konsolidácia pamäti  
počas spánku

Spánok a jeho štádiá sú charakterizované špecifickým neurochemickým prostredím 
neurotransmiterov a hormónov, z ktorých niektoré prispievajú ku konsolidácii pamäti tým, 
že zvýhodňujú procesy synaptickej konsolidácie (t. j. synaptickej LTP alebo synaptickej LTD), 
alebo procesy systémovej konsolidácie. Neurochemické štúdie plasticity, súvisiacej so spán-
kom, využívajú dva rôzne prístupy: 1) tie, ktoré skúmali signály známe tým, že sú nevyhnutné 
pre synaptickú plasticitu, ako glutamátergický synaptický prenos a kaskády intracelulárnych 
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poslov sprostredkujúcich LTP, LTD, ako aj zmeny v synaptickej morfológii tvoriace základ dl-
hodobej pamäti alebo 2) tie, ktoré skúmali signály známe tým, že sa podstatne podieľajú 
na regulácii spánku (Rash,	Born,	2013).

2.4.1. LTP / LTD počas spánku
Synaptické LTP (long term potentiation) a LTD (long term depression) sú považované 

za základné neurofyziologické mechanizmy tvorby pamäti. 
LTP a LTD boli predovšetkým študované na excitačných glutamátergických synapsách, ale 

dochádza k nim tiež na inhibičných GABAergických synapsách. V glutamátergických synapsách 
je LTP indukovaná aktiváciou postsynaptických NMDA receptorov a následným influxom 
kalcia, čo vedie k aktivácii kalcium-senzitívnych kináz, ako je Ca2/calmodulinkináza II (CaMKII) 
a proteínkináza C (PKC), ktorá zase aktivuje transkripčné faktory a bezprostredné skoré gény 
(immediate early genes), ktoré môžu nakoniec viesť k zmene proteosyntézy a prestavbe 
(remodulácii) synáps (Nestler,	2012).

Skorá a neskorá fáza LTP a LTD sa líši s neskorou LTP vyžadujúcou novú syntézu proteínov. 
Predpokladá sa, že udržanie LTP, t. j. vývoj neskorej LTP zo skorej LTP, vyžaduje „značkovanie“ 
synáps pre spojenú heterosynaptickú stimuláciu v určitom časovom okne (viac než 30 min.) 
po indukcii LTP (Frey	et	al.,	1998). Heterosynaptické značenie môže zahŕňať noradrenergický 
a dopamínergický prenos, ale aj aktiváciu mineralokortikoidných receptorov. Expresia BDNF 
a PKM sú ďalšie signály, dôležité nielen pre podporu indukcie LTP, ale najmä pre sprostredko-
vanie vzniku neskorej LTP (Rash,	Born,	2013).

Je pravdepodobné, že konsolidácia pamäti počas spánku zahŕňa oboje. Ako synaptickú, 
tak aj systémovú konsolidáciu procesov. Spánok môže zlepšiť pamäť priamo zvýhodnením 
neskorej LTP a LTD v synaptických sieťach, ktoré boli potencované v predchádzajúcej fá-
ze bdenia. Alternatívne môže byť táto forma synaptickej konsolidácie vykonávaná v rámci 
procesu systémovej konsolidácie, v ktorom sú novo uložené spomienky opäť reaktivované 
a prerozdelené do iných sietí počas spánku, kde následne prebehne synaptická konsolidácia. 
Vzhľadom k tomu, že reaktivácia a redistribúcia pamäťových stôp tvorí ústredný mechaniz-
mus konsolidácie pamäti počas spánku, ostáva základnou otázkou, či tieto reaktivácie počas 
spánku môžu vyvolať novú LTP a LTD alebo slúžia iba na podporu udržania (zachovania) LTP 
a LTD, ktoré boli vyvolané počas predchádzajúceho bdenia.

Spánok však môže byť významne zapojený do procesov podpory dlhodobého udržania 
synaptických zmien, najmä tých, ktoré zahŕňajú syntézu proteínov. Ešte dôležitejšie je, že 
väčšina z týchto štúdií hodnotila expresiu príslušných signálov v globálnej miere, v rozsiahlych 
oblastach mozgu a mozgovej kôry a rozsah kódovanej informácie, t. j. učenie počas bdelosti 
pred spánkom, nebolo systematicky pestré, rozmanité (Ribeiro	et	al.,	2007).

2.4.1.1. Glutamát a intracelulárna PKA signalizácia 
Blokovanie iónotropných glutamátových receptorov počas spánku po učení bolo použi-

té ako farmakologický nástroj na výskum, či od spánku závislá konsolidácia pamäti zahŕňa 
reaktiváciu glutamátergických synáps. V súlade s touto hypotézou, u ľudí blokovanie NMDA 
alebo AMPA receptorov infúziou ketamínu alebo caroverínu počas spánku po učení úplne 
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zrušilo jednodňové spomienky na vizuálne úlohy diskriminácie textúry (Gais	et	al.,	2008), 
pravdepodobne sprostredkované lokálnymi zmenami synaptickej plasticity v zrakovej kôre. 
Prekvapivo, podanie ketamínu alebo caroverínu počas spánku nezhoršovalo konsolidáciu od 
hipokampu závislej deklaratívnej pamäti (páry slov). Avšak, v týchto štúdiách konsolidácie 
spomienok (páry slov) počas spánku výrazne profitovali z podávania D-cykloserínu, čiastoč-
ného agonistu NMDA receptorov, ktorý pôsobí na väzobné miesto pre glycín, čím sa zvýši vtok 
iónov vápnika. Tieto údaje naznačujú, že konsolidácia od hipokampu závislej pamäti zahŕňa 
reaktiváciu glutamátergických synáps, aj keď presné mechanizmy glutamátergickej reak-
tivácie sa môžu líšiť medzi pamäťou závislou od hipokampu a neokortikálnych reprezentácií 
(Rash,	Born,	2013).

Bol vyslovený predpoklad, že cAMP-PKA závislá konsolidácia v hipokampe sa vyskytuje 
ako akési „molekulárne prehrávanie (replay)“ tých istých molekulárnych udalostí, prijatých 
počas predchádzajúceho vštepovania informácií počas bdenia. Tento pojem dobre zapadá 
do modelu navrhnutého skôr, ktorý naznačuje, že ukladanie pamäti počas bdenia zahŕňa 
kalcium-dependentné genetické procesy, ktoré vyvolávajú s plasticitou súvisiacu reguláciu 
génovej expresie v priebehu následného spánku. Ku molekulárnemu prehrávaniu (replay) môže 
dochádzať počas REM spánku prostredníctvom koaktivácie muskarínových receptorov 
v prítomnosti vysokej cholínergickej a nízkej serotonínergickej aktivity, hoci k podobným 
procesom môže dochádzať aj v lokálnych okruhoch počas non-REM spánku (Hernandes,	
Abel,	2011).

2.4.1.2. GABA
GABA-ergická inhibícia cez interneuróny je v takmer všetkých oblastiach centrálnych 

neuronálnych sietí a prispieva podstatne k indukcii spánku cez mozgový kmeň a hypotalamus 
a podieľa sa na lokálnom riadení LTP a LTD v glutamátergických synapsách. GABA-ergickí 
agonisty (ako napr. benzodiazepíny), ktoré sa tiež klinicky používajú na zlepšenie spánku, 
narušili LTP, rovnako ako zhoršili s LTP súvisiacu plasticitu v glutamátergických synapsách pros-
tredníctvom aktivácie ionotropného GABA A receptora (Connors	et	al.,	1988;	Hu	et	al.,	2006). 

U ľudí a potkanov, systémové podanie agonistických modulátorov receptora GABA A, 
vrátane barbiturátov, benzodiazepínov a zolpidemu, skracuje spánkovú latenciu a zároveň 
predlžuje spánok v NREM 2 fáze spánku, ale obvykle súčasne skracuje SWS a SWA (Lancel,	
1999). Na úrovni siete, GABA A agonistické lieky ako diazepam, potlačili tvorbu SW-Rs, ktoré, 
ako je známe, sprevádzajú neuronálnu reaktiváciu novo kódovaných pamäťových stôp počas 
SWS. Účinok bol závislý od dávky a nebol pozorovaný po zolpideme. Naopak, GABA A agonista 
muscimol a tiež Zolpidem narušujú na spánku závislé zmeny plasticity zrakovej kôry vo vývojo-
vom modele synaptickej plasticity u mačiek, čo naznačuje, že GABA A má dôležitý význam pre 
procesy plasticity, prebiehajúce počas spánku. GABA-ergické účinky na konsolidáciu pamäti 
počas spánku u ľudí neboli preskúmané tak dôkladne, čo je prekvapujúce, keď uvážime, že 
GABA-agonistické látky (ako sú benzodiazepíny), sú široko používané na liečbu porúch spánku. 
Zaujímavé je, že sú pomerne konzistentné dôkazy o tom, že podávaním benzodiazepínov po 
vložení informácií, je možné zvýšiť pamäť pre tieto informácie v bdelom stave, pravdepodobne 
tým, že bránia kódovaniu nových interferenčných informácií po učení (Rash,	Born,	2013).
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Niekoľko štúdií zameraných na konsolidáciu pamäti počas spánku preukázalo opačné efek-
ty. Prvé pokusy na zdravých dobrovoľníkoch ukázali poškodzujúci vplyv benzodiazepínového 
triazolamu a nebenzodiazepínového zopiklonu, podaných po učení pred spaním, na uchová-
vanie slov (Silva	et	al.,	2003), zatiaľ čo jedna štúdia nenašla poškodzujúci účinok zolpidemu 
a triazolamu na konsolidácii pamäti slov v spánku (Melendez	et	al.,	2005). 

2.4.2. Neurotransmitery zapojené do regulácie spánku
Väčšina neurotransmiterov a neuromodulátorov, ktoré sa podieľajú na regulácii spán-

ku, sa tiež podieľajú na procesoch pamäti a plasticity, čo hovorí v prospech tvrdení, že sa 
do značnej miery prekrývajú funkčné interakcie medzi týmito procesmi. Regulácia spánku 
a bdenia je založená na vyváženej interakcii medzi bdenie podporujúcimi sieťami v hornej 
a bočnej časti mozgového kmeňa a hypotalamu a spánok podporujúcimi sieťami v prednom 
hypotalame, ktoré sa navzájom inhibujú. Bdenie podporujúca sieť zahŕňa najmä choliner-
gické neuróny pedunkulopontínnych a laterodorzálnych tegementálnych jadier (PPT, LDT), 
noradrenergický locus coeruleus (LC) a sérotonínergické dorzálne a mediálne jadro nc. rap-
he, rovnako ako histaminergické neuróny v hypotalame tuberomammillarne jadro (TMN), 
ktoré majú rozsiahle projekcie k laterálnemu hypotalamu, prednému mozgu a mozgovej 
kôre. Činnosť v tejto sieti je posilnená orexinom A a B (hypokretinu 1 a 2), ktorý produkujú 
neuróny v zadnom bočnom hypotalame (vedľa TMN). Spánok podporujúca sieť zahŕňa hlavne 
ventrolaterálne (VLPO) a mediálne preoptické jadrá hypotalamu (MnPO), ktoré obsahujú 
neuróny uvoľňujúce GABA a galanin k potlačeniu bdenie podporujúcej siete na všetkých 
úrovniach (Nestler,	2012).

Spánok podporujúca sieť je stimulovaná neurónmi citlivými na adenozín, ktorý sa ukladá 
extracelulárne ako vedľajší produkt bunkového metabolizmu v niektorých častiach mozgu. 
Signalizácia adenozínu prostredníctvom α1 receptorov, ktoré sú difúzne distribuované v moz-
gu, môže priamo inhibovať neuróny bdenie podporujúceho arousal systému. α2a receptory, 
umiestnené v blízkosti VLPO, sprostredkujú priamu indukciu spánku, ktorá je neutralizovaná 
α2a-blokátormi, ako je kofeín (Rash,	Born,	2013).

Prechody medzi NREM a REM spánkom sú sprostredkované vyváženou interakciou v moz-
govom kmeni a ponse medzi GABA-ergickými neurónmi v sublaterodorzálnej oblasti, ktorá 
vzplanie počas REM spánku (REM-on) a GABA-ergickými neurónmi v periaqueduktálnej šedej 
hmote a priľahlých bočných častiach pontinného tegmenta (vlPAG, LPT), ktoré vzplanú počas 
NREM spánku, čím inhibujú REM-on neuróny. Toto jadro REM prepínača je potom modulova-
né noradrenergickými LC neurónmi a sérotonínergickými neurónmi nc. raphe dorsalis, ktoré 
spôsobujú na oboch stranách prepínača inhibíciu REM spánku a cholinergických neurónov 
PPT a LDT podporujúcich REM spánok. Cez rovnaké jadro REM prepínača, hypotalamické ore-
xinové neuróny inhibujú, zatiaľ čo neuróny VLPO podporujú REM spánok (Saper	et	al.,	2010).

Výsledkom tejto regulácie NREM a REM spánku sú tiež roziahle zmeny v aktivite bdenie 
podporujúcich neuromodulátorov, najmä aktivity noradrenalínu, serotonínu a cholinergickej 
aktivity, ktorá dosahuje minimá počas SWS, ale počas REM spánku dosahuje úroveň porov-
nateľnú alebo dokonca aj vyššiu v porovnaní s cholinergickou aktivitou počas bdenia. Norad-
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renergická a serotonínergická aktivita dosahuje minimá počas REM spánku a je na stredne 
pokročilej úrovni počas SWS. Na neurohormonálnej úrovni je prvé obdobie SWS spojené so 
silnou aktiváciou somatotropnej aktivity, zatiaľ čo neskoré obdobie REM spánku sa vyznačuje 
zvýšeným uvoľňovaním kortikosteroidov z nadobličiek (Rash,	Born,	2013).

2.4.2.1. Účinky prebudení versus spánok podporujúcich signálov na LTP a LTD
Signály podporujúce bdenie slúžia predovšetkým na podporu indukcie a udržania LTP. Bde-

nie podporujúci neuropeptid orexin robustne facilituje LTP indukciu vo ventrálnej tegmentálnej 
arei (VTA) a v hipokampe priamo a prostredníctvom LC noradrenergných spojení. Podporné 
účinky na indukciu a udržiavanie LTP boli konzistentne nájdené u histamínu, noradrenalínu ako 
aj acetylcholínu. V skutočnosti noradrenalín a acetylcholín sú tiež dôležité pre indukciu konca 
LTP a zistilo sa, že často synergicky pôsobia na zlepšenie LTP, rovnako ako LTD. Serotonergická 
aktivita vykazuje od spánku závislé kolísanie menej homogénnym spôsobom, pričom účinok 
silne závisí na oblasti mozgu, podtype aktivovaného receptora a type stimulácie na indukciu 
LTP alebo LTD (Nestler,	2012;	Rash,	Born,	2013).

Hlavný, spánok podporujúci faktor adenozín, tiež prispieva k regulácii synaptickej plasticity. 
Cez aktiváciu α1 receptorov extracelulárny adenozín tlmí hipokampálnu LTP, zatiaľ čo aktivácia 
receptora α2a sprostredkováva posilňujúci účinok. Aktivácia α2a receptorov sa tiež podstatne 
podieľa na posilnení účinkov BDNF na hipokampálnu LTP (Fontinha	et	al.,	2008). Na druhej 
strane, môže byť LTP, rovnako ako bazálna excitačná synaptická transmisia v orexinových 
neurónoch laterálneho hypotalamu, znížená aktiváciou adenozínových α1 receptorov (Xia	
et	al.,	2009). 

LTP indukovaná v hippocampálnych Schafferových kolaterálnych synapsách môže byť 
spätne obrátená pomalo frekvenčnou (1 – 2 Hz) stimuláciou, napodobňujúc bazálne pod-
mienky, ktoré by mohli nastať počas SWS a táto depotenciácia sa zdá byť sprostredkovaná 
difúznou aktiváciou α1 receptorov. Depotenciácia vyvolala týmto spôsobom priamy neokor-
tikálny vstup, čo môže predstavovať mechanizmus, ktorým sa resetuje synaptický prenos 
v hipokampe, čím sa pripravuje sieť pre ďalšie kódovanie informácií (Izumi	et	al.,	2008).

2.4.2.2. Neuromodulácia spojená so spánkom, SWS a spracovaním pamäti
Neuromodulačné zmeny charakterizujúce SWS sú rovnaké ako tie, ktoré sprevádzajú 

indukciu spánku. Štúdie zamerané na úlohu neurochemických podmienok počas SWS pre 
spracovanie pamäti sa sústredili na astrocytárnu adenozínovú signalizáciu, minimálnu 
úroveň cholinergickej aktivity a strednú úroveň pulznej aktivity noradrenergického sys-
tému počas SWS, rovnako ako aj na zmeny v hormonálnych systémoch súvisiace s SWS. 
Pokiaľ ide o astrocytárny adenozín, výskumníci poukázali na to, že astrocytárny adenozín, 
okrem jeho podporného účinku na spánok, prostredníctvom aktivácie α1 receptorov, sa tiež 
podieľa na sprostredkovaní negatívnych účinkov spánkovej deprivácie na konsolidáciu pamäti 
(Florian	et	al.,	2011).	Potlačenie cholinergnej aktivity počas SWS zmierňuje tonickú inhibíciu 
hipokampálnych CA3 a CA1 spätnoväzobných neurónov, čím umožňuje spontánnu reaktiváciu 
hipokampálnych sietí a ukladanie pamäťových informácií do týchto sietí, rovnako ako prevod 
reaktivovaných informácií do neokortikálnych sietí (obr. 8 A). V súlade s touto koncepciou, 
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nízke hladiny acetylcholínu umožňujú konsolidáciu deklaratívnej pamäti, kým zvýšený cho-
linergný tonus počas SWS bohatého spánku, podaním inhibítoru cholínesterázy fyzosigmínu, 
úplne zablokoval so spánkom spojenú konsolidáciu pamäti v skúške pamäti slovných párov 
(obr. 8 B) (Rash,	Born,	2013).

Inhibícia cholínesterázy ovplyvňuje skôr pamäťové spracovanie v hipokampe, než v tala-
mo-kortikálnych obvodoch. Naopak, blokovaním cholinergických receptorov pri prebudení, 
pri súčasnom podávaní antagonistov nikotínových a muskarínových receptorov, sa zlepšuje 
konsolidácia deklaratívnej pamäti počas bdenia, ale súčasne znižuje schopnosť kódovať nové 
informácie (Rash	et	al.,	2006). Tieto výsledky silne podporujú názor, že vysoké hladiny ace-
tylcholínu sú rozhodujúce pre úspešné kódovanie, zatiaľ čo nízke hladiny acetylcholínu 
uľahčujú konsolidáciu pamäti. To naznačuje, že acetylcholín môže fungovať ako prepínač 
medzi mozgovými módmi kódovania a konsolidácie, ktorá prebieha počas bdenia vs. SWS 
(Hasselmo	et	al.,	2004).

bdenie
vštepovanie

skorá a pokračujúca 
konsolidácia

SWS
hipokampálna signalizácia 
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Obrázok 7.  Acetylcholín a kódovanie pamäti. Počas bdenia, zvýšená hladina acetylcholínu, 
uvoľneného z cholinergického bazálneho predného mozgu môže zlepšiť 
získavanie pamäti a konsolidáciu (vľavo). SWS uvoľnenie z ACh-sprostredkovanou 
supresiou hipokampálnou spätnou väzbou k neokortexu potom môže poskytnúť okno 
pre transfer informácií z hipokampu do neokortexu z pamäťových stôp naposledy 
kódovaných v hipokampe (uprostred). Opätovné zvýšenie hladiny ACh v priebehu REM 
spánku môže uľahčiť uloženie v kortikálnych okruhoch, pre informácie odovzdané počas 
SWS (vpravo). Skupiny kortikálnych buniek zasielajú informácie na hipokampálne 
obvody do oblasti gyrus dentatus (DG) a CA3, prostredníctvom entorhinálnej kôry (EC). 
Hipokampálne signály spätnej väzby do kôry sú prenášané späť do EC z oblasti CA1 
(upravené	podľa	Hasselmo	et	al.,	2004).
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A vkladanie počas bdenia 
(vysoký ACh)

konsolidácia počas SWS 
(nízky ACh)

informácie

asociačná kôra asociačná kôra

ACh

entorhinálna kôra entorhinálna kôra

ACh

DG CA1 DG CA1

ACh
CA3 CA3

ACh
hipokampus hipokampus

B

Obrázok 8.  Vplyv cholinergickej aktivity na konsolidáciu pamäti počas bdelosti a spánku.  
A koncept: počas aktívneho bdenia sú hladiny acetylcholínu (ACh) vysoké. Informácie 
kódované cez neokortikálne štruktúry vedú do entorhinálnej kôry a gyrus dentatus 
(DG) do hipokampálnych oblastí CA3 (spojenia menej citlivé na moduláciu ACh; hrubé 
šípky). Spojenia potlačené ACh moduláciou (tenké šípky) do oblasti CA1, entorhinálneho 
kortexu a pridruženého kortexu, sú dostatočne silné sprostredkovať okamžitú obnovu, 
ale nie premôcť spätnoväzobné spojenie, zabezpečujúce efektívne kódovanie. Naopak 
počas SWS, kedy sú ACh hladiny nízke, sú spomienky reaktivované v oblasti CA3 počas 
ostrých vĺn (SW-Rs). Tieto vlny činnosti prúdia späť cez oblasť CA1 do entorhinálnej kôry 
a neocortexu, čo umožňuje efektívne prerozdelenie pamäti (systematickú konsolidáciu), 
čo je základom ukladania do dlhodobej pamäti. 
B V súlade s modelom, rastúci cholinergický tonus u ľudí podaním fyzostigmínu ako 
inhibítora acetylcholínesterázy počas SWS po učení, zhoršuje upevňovanie deklaratívnej 
pamäti počas spánku v porovnaní s placebom. Naproti tomu, kombinovaná blokáda 
muskarínových a nikotínových cholinergických receptorov počas intervalu bdenia po 
učení (podaním skopolamínu a mekamylamínu) zvýšilo konsolidáciu deklaratívnej 
pamäti (slovné páry) počas bdenia. Súčasne, kombinovaná blokáda receptorov zhoršila 
nové kódovanie, vkladanie čísiel. Hodnoty sú stredná hodnota SE: * p ≤ 0,05, ** p≤ 0,01 
(upravené	podľa	Rash,	Born,	2013).
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Noradrenergická aktivita počas SWS, pochádzajúca z LC ako hlavného mozgového zdroja 
noradrenalínu, zdá sa, že súvisí najmä s up depolarizáciou štádií pomalej oscilácie. 

U ľudí, potláčanie noradrenergického výstupu z LC, podaním α2-autoreceptorových 
agonistov (klonidínu) počas SWS bohatej retenčnej periody, znížilo konsolidáciu spomienok 
(na zápach), zatiaľ čo zachovanie týchto spomienok bolo lepšie, keď sa zvýšila dostupnosť 
adrenalínu počas spánku (Gais	et	al.,	2011).

 V inej štúdii, klonidínové infúzie počas SWS bohatej retenčnej periódy spánku, zdá sa 
zhoršili spracovanie emocionálnej pamäti. Časové poradie emocionálnych príbehov bolo 
lepšie zapamätané v porovnaní s neutrálnymi príbehmi v placebovej vetve, pričom klonidín 
zablokoval túto prevahu emocionálnej konsolidácie pamäti počas SWS bohatého spánku 
(Sanford	et	al.,	2003). 

Spoločne tieto nálezy naznačujú, že uvoľnenie noradrenergickej aktivity počas SWS je 
obzvlášť dôležité pre konsolidáciu spomienok, ktoré sa týkajú jednak silných amygdalou 
sprostredkovaných emočných zážitkov, rovnako ako hippocampom sprostredkovaných 
deklaratívnych zložiek, čím sa udržuje poriadok v časových súvislostiach, čo predstavuje 
kľúčovú funkciu hipokampálnej formácie (Rash,	2006).

2.4.2.3. Hormonálna modulácia súvisiaca so spánkom, SWS a spracovaním pamäti
SWS je spojený s inhibíciou uvoľňovania glukokortikoidov z osi hypotalamus – hypo-

fýza – nadobličky (HPA) a prudkým zvýšením uvoľňovania rastový hormón uvoľňujúceho 
hormónu (GHRH) a rastového hormónu (Born,	Wagner,	2007). Nízke koncentrácie kor-
tizolu počas SWS bohatého spánku sú prínosom pre konsolidáciu deklaratívnej pamäti 
bránením aktivácie receptorov glukokortikoidov, ktoré sprostredkovávajú inhibičný vplyv na 
hipokampálnu LTP a výstupu z CA1. Preto zvýšenie hladiny glukokortikoidov počas spánku 
po učení, podaním kortizolu alebo dexametazónu, zhoršilo konsolidáciu pamäti pre dvojice 
slov a časovú následnosť v príbehoch (Rash,	Born,	2013). Okrem toho spontánne zvýšenie 
hladiny nočného kortizolu okolo polnoci korelovalo s poruchou ukladania deklaratívnej pamäti 
u zdravých jedincov a u pacientov s primárnou insomniou (Backhaus	et	al.,	2006). Avšak, 
určité bazálne uvoľňovanie kortizolu počas SWS je nutné pre suficientné obsadenie mine-
ralokortikoidných receptorov, ktoré viažu kortizol s výrazne vyššou afinitou a podporujú 
prechod skorého LTP do neskorého LTP v hipokampe. Preto, zníženie hladiny kortizolu 
u ľudí v skorých nočných SWS štádiách pod bazálne hladiny zhoršilo od spánku závislú 
konsolidáciu deklaratívnej pamäti (Wagner	et	al.,	2005).
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bdenie

REM

NREM1

NREM1

SWS

 23:00 0:00 1:00 2:00 3:00 4:00 5:00 6:00 7:00 hod.

B 
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noradrenalín/sérotonín noradrenalín/sérotonín

kortizol kortizol

Obrázok 9.  Typický profil ľudského spánku a s ním súvisiace signály: 
A: spánok je charakterizovaný cyklickým striedaním REM a NREM spánku. NREM spánok 
zahŕňa SWS a ľahšie štádiá spánku NREM1 a NREM2 .V niektorých skorších prácach sa 
stretávame aj s označením štádium 3 a 4 NREM spánku, čo tu zodpovedá SWS. Počas 
prvej polovice nočného spánku (tzv. skorý spánok) prevláda SWS, REM zase prevláda 
v druhej polovici nočného spánku (neskorý spánok). 
B: spánok je spojený s dramatickými zmenami v hladinách rôznych neurotransmiterov 
a neuromodulátorov. V porovnaní s cholinergickou aktivitou počas bdenia, táto je počas 
SWS minimálna, zatiaľ čo počas REM je rovnaká ak nie vyššia ako počas bdenia. 
Podobný rozdiel bol pozorovaný u stresového hormónu kortizolu. Aminergická aktivita 
je vysoká pri prebudení, stredná počas SWS, a minimálna počas REM spánku (upravené	
podľa	Diekelmann	a	Born,	2010).

Melatonín je cirkadiánny hormón, ktorý sa uvoľňuje v hypofýze v noci u ľudí a zvierat 
s cirkadiánnym rytmom a významne prispieva k nástupu spánku. Melatonín inhibuje hipo-
kampálnu LTP. Niektoré štúdie z fMRI experimentov na ľuďoch ukázali, že melatonín môže 
zlepšiť procesy konsolidácie hipokampálnej pamäti počas spánku. Boli nájdené obrazy pa-
rahipokampálnej aktivity pri zapamätávaní slovných párov, kedy nasledujúce zdriemnutie 
ukázalo podobnosť s tými nálezmi, kedy bolo zdriemnutie nahradené podávaním melatonínu 
(Gorfine	et	al.,	2007).

skorý spánok

SWS

neskorý spánok

REM spánok
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2.4.2.4.  Neurotransmiterová a hormonálna modulácia spojená  
s REM spánkom a pamäťou

Cholinergická aktivita počas REM spánku je vysoká a porovnateľná s aktivitou pri pre-
budení, čo by mohlo byť relevantné najmä pre konsolidáciu procedurálnej pamäti počas 
tejto spánkovej fázy. Blokovanie muskarínových cholinergických receptorov počas „REM 
spánkových okien“ (t. j. časových období po učení, v ktorých REM spánok účinne narušuje 
konsolidáciu príslušných materiálov) podaním skopolamínu konzistentne zhoršilo pamäť 
pri učení verzie bludiska s radiálnymi ramenami (Legault	et	al.,	2006). Infúzia skopolamínu 
do dorzálneho striata, čo je štruktúra špecificky podieľajúca sa na učení zvykov a zručností, 
bola obzvlášť účinná. U ľudí kombinovaná blokáda nikotínových a muskarínových recepto-
rov v priebehu REM bohatého neskorého spánku narušila off-line konsolidáciu motorických 
zručností bez toho, aby bola dotknutá deklaratívna pamäť. Naopak, zvýšenie dostupnosti 
acetylcholínu počas spánku po učení podaním inhibítora acetylcholínesterázy, posilnilo so 
spánkom spojené benefity v úlohách učenia zručností. Anticholinergická liečba počas bdenia 
po učení ostala neúčinná. Súhrnne tieto výsledky identifikovali vysoký cholinergný tonus, 
ako dôležitý faktor prispievajúci ku konsolidácii off-line procedurálnych zručností počas REM 
spánku, v kombinácii s ďalšími neznámymi procesmi. Účinky sú v súlade s úlohou acetylcholínu 
v synaptickej konsolidácii, napríklad podporou aktivity s plasticitou súvisiacich skorých génov 
a udržiavaním LTP v kortiko-striatálnych sieťach (Rash,	Born,	2013). Zvýšenie cholinergickej 
aktivity počas REM spánku je sprevádzané zvýšenou dopaminergickou aktivitou pochádza-
júcou z ventrálnej tegmentálnej oblasti, skôr než striatálnej, ktoré inervujú sieť v ďalších 
oblastiach, ako je nucleus accumbens a mediálny prefrontálny kortex (Lena	et	al.,	2005). Hoci 
je málo pravdepodobné, že by s REM súvisiace zvýšenie dopaminergickej aktivity modulovalo 
vplyv na spracovanie pamäti počas spánku, zapojenie dopaminergickej aktivity v konsolidácii 
pamäti počas spánku nebolo dôkladne preskúmané. Legault et al. (2006) uvádza, že infúzie 
flupentixolu, ako blokátora dopamínových receptorov, do dorzálneho striata 0 – 4 hod. po 
učení počas „REM spánkového okna“, pôsobí rovnako negatívne na konsolidáciu návykov, ako 
to bolo pozorované po skopolamíne. U ľudí, zatiaľ iba pacientov s počiatkom Parkinsonovej 
choroby a schizofrénie, boli skúmané v tejto súvislosti dopaminergické lieky, ktoré boli skôr 
nešpecifické. Žiadne konzistentné účinky liečby na nočné zachovanie procedurálnej alebo 
deklaratívnej pamäti neboli zistené u týchto pacientov.

Či veľmi nízke úrovne noradrenergickej a serotonínergickej aktivity počas REM spánku, 
hoci aj permisívnym spôsobom, tiež prispievajú ku konsolidácii pamäti, nie je v súčasnej dobe 
jasné. Selektívne inhibítory spätného vychytávania serotonímu a/alebo noradrenalínu (SSRI 
alebo SNRI), ktoré zvyšujú dostupnosť týchto monoamínov do synaptickej štrbiny, spôsobujú 
podstatné skrátenie REM spánku. Tiež viac systematické klinické štúdie účinkov citalopramu 
(SSRI) a reboxetínu (SNRI) u pacientov so stredne ťažkým stupňom depresie neukázali spojenie 
skráteného REM spánku s poklesom v nočnej retencie deklaratívnej pamäti (zoznamy slov) 
alebo procedurálnych zručností (zrkadlo tracing) (Goeder,	2011). U zdravých ľudí, podávanie 
SSRI (fluvoxamínu) a SNRI (reboxetínu) po učení počas REM bohatého spánku, neviedlo 
k zhoršeniu od spánku závislého upevňovania testu mirror tracing alebo finger sequence taping 
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skills, hoci po SNRI bol REM spánok takmer úplne potlačený. Väčšie zisky v presnosti po SNRI 
oproti SSRI korelovali s nárastom hustoty vretienok počas non-REM spánku. Tieto zistenia 
spochybňujú úlohu REM spánku pre konsolidáciu procedurálnej pamäti. Ak existuje podstatný 
podiel REM spánku na konsolidácii procedurálnej pamäti, zvýšený noradrenergický alebo se-
rotonínergický tonus to môže zrejme kompenzovať. Oba monoamíny podporujú synaptickú 
prestavbu cez zvyšujúcu sa aktivitu plasticity súvisiacu s včasnými génmi (Rash,	Born,	2013).

Bolo navrhnuté, že inhibícia noradrenergickej aktivity počas REM spánku zvyšuje procedu-
rálne typy pamäťových reprezentácií v kortiko-striatálnych okruhoch, umožnením spontánnej 
reaktivácie v kortikálnych sieťach, ktoré sú počas bdelosti pod tonicko inhibičnou kontrolou zo 
strany noradrenergických neurónov (Hasselmo,	1999). Podobne sa predpokladá, že REM spá-
nok umožňuje prehranie amygdaladependentných emocionálnych spomienok, ktoré v prípade 
neexistencie noradrenergickej aktivácie znížia emocionálny náboj v spomienkach, zatiaľ čo 
ich informačný obsah je udržovaný (Walker,	2009). Navyše, klesajúci vplyv na emočný náboj 
by mohol byť ďalej posilnený glukokortikoidmi, hladiny ktorých sa výrazne zvýšili v priebehu 
REM bohatého spánku, a ktoré výrazne znižujú emocionálnu konsolidáciu pamäti (Wagner	
et	al.,	2005). Avšak v súčasnej dobe je málo empirických dôkazov týchto teórií. Takže celkovo 
úloha noradrenergickej a sérotonergickej inhibície počas REM spánku pre spracovanie pamäti 
zostáva nejasná (Rash,	Born,	2013).
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3. SPÁNOK A DEPRESIA
Vedúcu skupinu medzi psychickými poruchami s poruchou spánku tvoria afektívne ocho-

renia. Kraepelin poukázal začiatkom 19.storočia na to, že masívne poruchy spánku sa môžu 
vyskytovať u depresívnych pacientov. V roku 1976 opísal Kupfer polysomnografické javy 
REM spánkovej dezinhibície u depresie (Nierenberg	et	al.,	1994). Dlhý čas sa považovali za 
biologický „marker“ zvlášť pre „endogénny“ subtyp depresie. Aj keď potláčanému efektu an-
tidepresívami v REM spánku bol pripisovaný vysoký význam, ukázalo sa, že iné antidepresíva, 
ako napríklad trimipramín alebo mirtazapín, nemajú žiadny vplyv na potláčanie REM spánku. 
Zmeny REM spánku boli neskoršie zistené aj u iných psychických ochorení, ako napríklad u pa-
cientov s bipolárnou poruchou. Zaujímavé je, že sa tento fenomén nevyskytuje u pacientov 
s hypersomniou v rámci ich bipolárnej poruchy. Zdá sa, že zmeny REM spánku sa najčastejšie 
vyskytujú u pacientov s „Major Depression“ (tzv. veľkou depresiou „Major Depression“podľa 
DSM) (Maršálek,	2005).

Čo sa týka hlbokého spánku u pacientov s depresívnou epizódou sa dá dokázať redukcia 
δ vĺn a hlbokého spánku v prvej polovici noci (v porovnaní s druhou polovicou). Nofzinger 
a kol. našli u depresívnych pacientov zvýšenú beta aktivitu v NREM spánku, ktorý koreloval 
so subjektívnou kvalitou spánku, a ktorý išiel ruka v ruke so zvýšeným metabolizmom glukózy 
vo ventromediálnom, prefrontálnom kortexe (Doerr,	2010).

Nespavosť má silnejšiu väzbu s veľkou depresiou ako s akýmkoľvek iným chronickým 
telesným alebo psychickým ochorením (Maršálek,	2005). Celých 80 % pacientov s veľkou 
depresiou trpí poruchami spánku (Thase,	2000).

3.1. Zmena architektúry spánku pri depresii
V polysomnografickom zázname sa narušenie spánku pri veľkej depresii prejavuje 

špecifickými zmenami, medzi ktoré patria:
1. skrátenie trvania spánku
2. narušenie kontinuity spánku
3. redukcia 3. a 4. štádia NREM spánku – SWS
4. zmnoženie REM spánku
5. skrátenie latencie 1. REM fázy
6. predĺženie 1. REM fázy
7. vzostup denzity REM spánku.

Redukcia δ vĺn a vzostup REM zložky na EEG odráža poruchu riadenia spánku s prevahou 
budivej aktivity. 

S úbytkom δ spánku súvisí subjektívny pocit spánkových zmien bez objektívneho podkladu 
(mylný pocit, že pacient nemože zaspať a falošný pocit kratšieho trvania spánku). Z klinického 
hľadiska sa predpokladá súvislosť s jadrovými príznakmi depresie – smútkom, úzkosťou, ne-
chutenstvom, nespavosťou, poklesom libida, úbytkom hmotnosti eventuálne so suicidálnymi 



MUDr. Zuzana Janíková / Vplyv architektúry spánku na pamäť a možnosti ovplyvnenia antidepresívami

44

pokusmi. Pokles delta aktivity je taktiež prediktorom novej depresívnej epizódy (Giles	et	al.,	
1990). Profil spánku má inverznú organizáciu REM fáz, t. j. sú dlhšie zo začiatku namiesto na 
konci spánku, prichádzajú skoro po zaspatí (tzv. skrátená REM-latencia) namiesto až po 90 
min, prebúdzanie prichádza skoro a je spojené s rannými pesimami (Höschl	et	al.,	2002).

S redukciou REM latencie koreluje výrazná zmena nálady, nechutenstvo a terminálna 
insomnia (predčasné prebúdzanie s neschopnosťou znova zaspať). Predchádza podľa rôznych 
študií novú epizódu depresie (Giles,	1990), skracuje čas rekurencie a (alebo) zvyšuje riziko 
rekurencie (Thase	et	al.,	1996). Zlepšenie tohoto parametra odráža zlepšenie celkového stavu 
pri farmakoterapii. S celkovým vzostupom REM aktivity korelujú zažívacie ťažkosti, xerostomia, 
nesústredenosť, nespavosť a zvýšená suicidalita (Maršálek,	2005).

Obrázok 10.  hypnogram A – architektúra spánku u zdravých kontrol 
hypnogram B – architektúra spánku u depresívnych pacientov  
(upravené	podľa	Maršálek,	2005)
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Tabuľka 1. Zmeny v spánkovej architektúre pri depresii (Wichniak,	2011).

anomálie/zmeny v polysomnografických 
záznamoch

klinické symptómy/sťažnosti pacienta

narušenie kontinuity spánku: 
• predĺženie spánkovej latencie 
• zvýšený počet prebudení 
• predčasné bdenie
• skrátená doba spánku

nespavosť, sťažené zaspávanie, časté budenie, 
predčasné budenie

narušenie SWS: 
•  skrátenie hlbokého spánku (štádiá 3 a 4 NREM 

spánku) 
•  porušená distribúcia delta aktivity, posun hlbokého 

spánku z prvého do druhého spánkového cyklu

plytký spánok, chýbanie pocitu oddychu, 
neschopnosť prejsť do hlbokého spánku 

zmeny v REM spánku: 
• skrátenie REM spánkovej latencie 
• zvýšené množstvo REM spánku 
• väčšie množstvo rýchlych očných pohybov
• zvýšená hustota REM 
• pokles priemernej latencie REM

nepokojné sny, nočné mory 

NREM štádiá sú labilné, často sa v priebehu noci menia a sú krátkeho trvania. 3.a 4. štá-
dium NREM spánku, čiže SWS je redukované. Výskumy ukázali, že pri selektívnej deprivácii 
NREM spánku dochádza k anorexii,depresii a únave. Pri selektívnej deprivácii REM spánku 
u pokusných zvierat došlo k zvýšeniu agresivity, poruchám pamäti a učenia, hypersexualite 
a polyfágii (Höschl	et	al.,	2002).

3.2. Vplyv antidepresív na architektúru spánku
Základom liečby veľkej depresie je nasadenie antidepresív. Ich použitie však automaticky 

nerieši problém častej nespavosti, pretože celý rad bežne užívaných antidepresív síce účinne 
lieči depresiu, ale kvalitu spánku môže ešte viac zhoršovať. Jedno z kľúčových postavení 
v riadení spánku majú serotoninové 5-HT2 receptory. Ich stimulácia vedie ku zhoršeniu 
spánku a narušeniu spánkovej architektúry, ich blokáda naopak spánok prehlbuje a celkovo 
zlepšuje. Medzi antidepresíva, ktoré spánok zhoršujú, patria predovšetkým SSRI (Selective 
Serotonin Reuptake Inhibitor) alebo SNRI venlafaxín (Serotonin and Noradrenaline Reuptake 
Inhibitor), ktoré neselektívne stimulujú všetky postsynaptické serotonínové receptory vrátane 
receptorov 5-HT2 (Maršálek,	2005).

V súlade so skutočnosťou, že serotonergické a noradrenergické vstupy inhibujú REM spá-
nok, je aj účinok antidepresív, ktoré zvyšujú dostupnosť serotonínu a noradrenalínu v synapse 
a to redukcia REM spánku. Staršie tricyklické antidepresíva, ktoré sú navyše anticholinergické, 
pravdepodobne potláčajú REM spánok aj inhibíciou acetylcholínových neurónov (Nestler,	
2012). Niektoré antidepresíva tiež ovplyvňujú cyklus spánok – bdenie. Niektoré z týchto liekov 
vykazujú silný antagonizmus H1 histamínových a muskarínových cholinergických receptorov, 
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čo zodpovedá za schopnosť navodiť spánok, nezávislú na ich antidepresívnom účinku. Niektoré 
antidepresíva so štruktúrou, podobnou amfetamínu, ako je bupropion a fluoxetín, vykazujú 
opačný efekt a môžu viesť k insomnii (Doerr,	2010).

Predstaviteľom antidepresív, zlepšujúcich spánok, možu byť NaSSA (Noradrenergic and 
Specific Serotonergic Antidepressant) mirtazapín, alebo SARI (Serotonin Agonist/Reuptake 
Inhibitor) nefazodon a trazodon, ktoré naopak selektívne postsynaptické 5-HT2 receptory 
blokujú (Thase,	2000).

Okrem serotonínových receptorov sa u rôznych antidepresív uplatňujú v ovplyvňovaní 
spánku receptory 5-HT1A a rad ďalších systémov a receptorov, predovšetkým histamíno-
vých (H1), noradrenergických (α1, α2), dopamínových (D2) a muskarínových cholinergic-
kých (mAch) (Maršálek,	2005). Prostredníctvom masívnych projekcií do talamických jadier 
a retikulárnej formácie, vedú REM-on bunky k EEG desynchronizácii. Nie je prekvapivé, že 
antagonisti muskarínových cholinergických recetorov REM spánok potláčajú (Nestler,	2012).

Antagonistické účinky na 5-HT2 receptor sa zdajú mať výrazný vplyv na hlboký spánok. 
Psychofarmaká s antagonistickým účinkom na 5-HT2 receptor, ako napr. mirtazapín, trazo-
don alebo selektívny 5-HT2-antagonista eplivanserín, dokážu zvýšiť podiel hlbokého spánku 
a δ-vĺn (Doerr,	2010). Otázka, prečo niektoré lieky, účinkujúce cez serotonínový systém, 
ako napríklad trazodon, spánok podporujú, kým iné, napríklad fluoxetín, môžu spánok skôr 
narušiť, ostáva otvorená. Zrejme to však súvisí s odlišnými skupinami 5-HT receptorov, ktoré 
sú týmito antidepresívami aktivované (Nestler,	2012).

Sedatívne antidepresíva majú väčšinou tak antihistamínergické a/alebo anticholínergické 
vlastnosti, ako aj α1-a-5-HT2-antagonistické vlastnosti.

Významné pre zvýšenie hlbokého spánku sú antagonistické účinky 5-HT2A a C-subtypu. 
Tým môžu receptor špecifické/selektívne farmaká, ako ritanserín alebo eplivanserín, význam-
ne zvýšiť polysomnograficky merateľný podiel hlbokého spánku a pomalých EEG frekvencií. 
Porovnateľné výsledky ukázal u pacientov aj APD125 – ako špecificky inverzný agonista 5-HT2A 
receptora.

Polysomnografický dôkaz zvýšenia hlbokého spánku alebo δ-aktivity v prvej polovi-
ci noci, tzv. „delta-racia“ sa podarilo preukázať pre antidepresíva trazodon, mirtazapín 
a agomelatín. Agomelatín má popri účinku agonistu M1 a M2 receptora, tiež antagonistické 
účinky na 5-HT2C receptor. U ostatných sedatívnych antidepresív (napr. trimipramín alebo 
doxepín) sa zistilo zlepšenie spánkovej kontinuity, avšak nie hlbokého spánku. Či selektívne, 
alebo silnejšie ovplyvnenie hlbokého spánku psychofarmakami vedie tiež k zreteľnejšiemu 
zlepšeniu zdravotného stavu, nie je dokázané (Doerr,	2010).

Nasledujúci prehľad je venovaný pôsobeniu jednotlivých antidepresív na architektúru 
spánku pri celonočnom polysomnografickom (PSG) vyšetrení. Skúmané súbory sú často malé 
a štúdií je obvykle nedostatočné množstvo. Pri niektorých liekoch nebolo PSG vyšetrenie 
realizované (antidepresíva 2. generácie, tianeptin alebo galenikum Hypericum perforatum), 
preto nie sú do prehľadu zaradené.
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3.2.1. Vplyv TCA na architektúru spánku 
Antidepresíva 1. generácie (tricyklické antidepresíva TCA) predstavujú skupinu liekov, 

ktorých vplyv na spánkovú architektúru bol preskúmaný zo všetkých antidepresív najdôklad-
nejšie. Skúmaný bol efekt amitriptylínu, imipramínu, nortriptylínu, doxepínu, klomipramínu, 
desipramínu a trimipramínu. Pôsobenie antidepresív 1. generácie na architektúru spánku bolo 
v zásade zhodné u všetkých preparátov s výnimkou trimipramínu, u ktorého bol výsledok 
štúdie nejasný. Všeobecne TCA v akútnej liečbe zlepšujú kontinuitu spánku, potlačujú REM 
spánok a predlžujú REM latenciu. Zlepšenie kontinuity spánku súvisí s blokádou histamíno-
vých H1 receptorov a noradrenergických α1 receptorov. Supresiu REM spánku spôsobuje blo-
káda muskarínových M1 a noradrenergických α2 receptorov a stimulácia serotonínergických 
5-HT2A/C a noradrenergických α1 receptorov. Predĺženie latencie REM fázy vyvoláva okrem 
receptorov popísaných pri supresii REM spánku taktiež blokáda 5-HT1A receptorov. Potlačenie 
REM fázy sa stupňuje s dávkou antidepresíva. Behom 1. – 3. týždňov sa však može na supresiu 
REM spánku vyvinúť tolerancia. Vysadenie liekov vedie k výraznému rebound fenoménu 
s prudkým nárastom REM aktivity. V dlhodobej udržiavacej liečbe nortriptylínom je REM 
aktivita zvýšená. Existuje málo podkladov pre priame porovnanie jednotlivých antidepresív 
medzi sebou. Trimipramín má zrejme len slabý vplyv na REM spánok. Medzi antidepresívami 
1. generácie sa zdá byť najsilnejším supresorom REM fázy klomipramín (Maršálek,	2005).

3.2.2. Vplyv IMAO na architektúru spánku 
Inhibítory monoamínooxidázy (IMAO) sú preskúmané relatívne málo spoľahlivo, pretože 

väčšina štúdií bola vykonaná pred rokom 1968, kedy Rechtschaffen a Kales štandardizovali 
terminológiu a stanovili systém skórovania spánkových štádií. Staršie práce, rovnako ako tri 
reprezentatívne práce z doby po štandardizácii spánkových štádií, v zásade potvrdzujú masívnu 
supresiu REM spánku a masívny rebound fenomén REM po vysadení IMAO (Sharpley,	Cowen,	
1995). Potlačenie REM spánku je dôsledkom súbežnej noradrenergickej a serotonínergickej 
stimulácie α1 a 5-HT2A/C receptorov. Novšie štúdie s RIMA (reverzibilný inhibítor monoami-
nooxidázy) moklobemidom ukazujú u zdravých i depresívnych osôb zlepšenie kontinuity 
spánku, bez jeho prehĺbenia a len miernu supresiu REM fázy a predĺženie REM latencie (Minot	
et	al.,	1993). Objavuje sa taktiež mierny rebound fenomén po vysadení. Antidepresíva 3. a 4. 
generácie vykazujú výrazné rozdiely v ovplyvnení architektúry spánku podľa toho, či ide o látky 
s prevahou serotonínergického a noradrenergického alebo dopamínergického pôsobenia, 
alebo naopak o lieky s parciálnym antiserotonínergickým vplyvom (Maršálek,	2005).

3.2.3. Vplyv SSRI na architektúru spánku
U všetkých antidepresív typu SSRI boli uskutočnené otvorené štúdie u pacientov s depre-

siou i u zdravých osob. Štúdií je doposiaľ menšie množstvo, pričom neumožňujú porovnanie 
jednotlivých liekov skupiny medzi sebou. Najviac prác (minimálne 9 u chorých s depresiou a 2 
u zdravých dobrovoľníkov) hodnotilo fluoxetín, jedna dvojito slepá porovnávacia štúdia u osôb 
s depresiou sledovala vplyv fluvoxamínu, 2 štúdie testovali zdravých dobrovoľníkov a jedna 
osoby s depresiou po podaní paroxetínu. Citalopram bol hodnotený v jednoduchej slepej štúdii 
pri depresii a sertralín v jednej dvojito slepej, placebom kontrolovanej štúdii u depresívnych 
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pacientov. Všeobecne SSRI ako skupina predlžujú REM latenciu, potlačujú REM spánok, 
predlžujú dobu zaspávania a kvôli nočným budeniam zhoršujú kvalitu spánku (Maršálek,	
2005). Všetky zmeny REM aj NREM spánku súvisia so serotonínergickou stimuláciou 5-HT2A/C 
receptorov. Najmenej 5 štúdií zistilo pri fluoxetíne výskyt očných pohybov v NREM spánku 
(Schneck	et	al.,	1992), ktoré niekedy pretrvávali 7 – 19 mesiacov po vysadení antidepresíva. 
Jav, pre ktorý sa ujalo označenie „prozakové oči“, súvisí so serotonínergickým pôsobením 
fluoxetínu. Serotonín inhibuje neuróny, kontrolujúce sakadické očné pohyby. Ich blokádou 
dochádza k dezinhibícii týchto pohybov počas NREM spánku. Tento fenomén, ktorého klinický 
význam nie je jasný, nebol popísaný u žiadneho iného antidepresíva. Pri fluvoxamíne bola 
zaznamenaná predovšetkým supresia REM fázy, na ktorú sa, podobne ako pri antidepresí-
vach 1. generácie, po 4. týždňoch rozvíjala tolerancia (Kupfer	et	al.,	1991). Pri paroxetíne sa 
prekvapivo preukázalo, že pri večernom podaní dobrovoľníkom sa oproti rannému podaniu 
skracuje doba do zaspatia (Saletu	et	al.,	1991). Vysvetľuje sa to tým, že sa nestačí pred zaspa-
tím vstrebať celá dávka lieku, čím sa riziko sťaženého zaspávania zníži. V jedinej, len nedávno 
publikovanej štúdii, sertralín, rovnako ako iné SSRI, potlačoval REM spánok a predlžoval REM 
latenciu, ale prekvapivo nenarušoval kontinuitu spánku a dokonca NREM spánok prehlboval 
(Jindal	et	al.,	2003). Vzhľadom k malej vzorke pacientov a existencii jedinej, i keď kontrolovanej 
štúdie, nie je možné zatiaľ výsledky generalizovať.

3.2.4. Vplyv SNRI na architektúru spánku
SNRI liek venlafaxín podľa očakávania pôsobí na spánkovú architektúru podobne ako 

SSRI. Jedna dvojito slepá, placebom kontrolovaná štúdia s venlafaxínom u osôb s depresiou 
a jedna otvorená štúdia u zdravých dobrovoľníkov zhodne preukázali supresiu REM spánku, 
predĺženie REM latencie a zhoršenú účinnosť a kontinuitu spánku (Luthinger	et	al.,	1996;	
Salin-Pascual	et	al.,	1997). Všetky spánkové zmeny spôsobuje do dávky 150 mg venlafaxínu 
na deň serotonínergický efekt liekov a pri vyššom dávkovaní taktiež stimulácie noradrenergic-
kých α1 receptorov. Milnacipran vykazuje prekvapivo odlišný profil PSG. V otvorenej štúdii 
u pacientov s depresiou (Lemoine,	Faivre,	2004) sa po jeho nasadení predĺžila celková doba 
spánku, posilnilo štádium 2 NREM spánku, skrátila sa spánková latencia a zvýšila účinnosť 
spánku. Predĺžila sa tiež REM latencia, ale vlastná REM aktivita nebola predĺžená. Celkovým 
predĺžením spánku s rozšírením NREM fáz však podiel REM spánku relatívne poklesol. Milna-
cipran sa podľa predbežných výsledkov ukazuje ako antidepresívum s priaznivým vplyvom na 
spánok. Všetkým doposiaľ uvedeným antidepresívam bolo spoločné potláčanie REM spánku 
a predĺženie REM latencie u zdravých aj chorých osôb. Pretože dochádzalo k náprave zmien 
REM spánku, vyvolaných veľkou depresiou, bola táto schopnosť klasických antidepresív dlho 
považovaná za podstatu antidepresívneho pôsobenia liekov. Novšie skupiny liekov však pô-
sobia na REM aktivitu paradoxne (Maršálek,	2005).

3.2.5. Vplyv SARI na architektúru spánku
Možno najviac preskúmaný medzi SARI antidepresívami je z hľadiska spánkového ovplyv-

nenia nefazodon – antidepresívum 3. generácie typu SARI. Štúdie s nefazodonom potvrdili 
u depresívnych pacientov aj u zdravých osôb vzostup REM spánku a skrátenie REM latencie 
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a na druhej strane zlepšenie kontinuity spánku, prehĺbenie NREM fázy, prípadne skrátenie 
doby zaspávania (Shen	et	al.,	2005). U zdravých osôb prebehla jedna dvojito slepá, skrížená 
štúdia, porovnávajúca jeho účinnosť s imipramínom a  dvojito slepá, placebom kontrolovaná 
štúdia. Ďalšia dvojito slepá, placebom kontrolovaná štúdia potvrdila výsledky taktiež u dep-
resívnych osôb. Vzostup REM aktivity, rovnako ako zlepšená kontinuita a prehĺbenie spánku 
súvisí so schopnosťou nefazodonu blokovať postsynaptické 5-HT2A receptory, pri zlepšení 
kontinuity spánku a prehĺbenia NREM spánku sa najviac uplatňuje blokáda α1 receptorov. Iné 
antidepresívum tejto skupiny – trazodon vykazuje oproti nefazodonu vyššiu sedáciu a často 
sa používa tiež ako hypnotikum. V šiestich štúdiách u zdravých dobrovoľníkov alebo osôb 
s depresiou, trazodon v monoterapii zlepšoval, rovnako ako nefazodon, kontinuitu spánku, 
skracoval spánkovú latenciu a prehlboval NREM spánok a súčasne, na rozdiel od nefazodonu, 
potláčal REM spánok a predlžoval REM latenciu ako klasické antidepresíva. Pridaný k inej 
antidepresívnej terapii, zlepšoval spánok alebo upravoval poruchy spánku indukované IMAO, 
fluoxetínom a bupropionom, alebo rôznymi SSRI  (Maršálek,	2005). Nebol pozorovaný rozvoj 
tolerancie na hypnotický efekt trazodonu. Trazodon oproti nefazodonu blokuje aj 5-HT2C 
receptory, čím sa podieľa na predĺžení a prehĺbení spánku.

V súlade s jeho popularitou ako lieku na nespavosť, trazodon redukoval nočné prebú-
dzanie, 1. etapu spánku a sťažené zaspávanie v porovnaní s placebom. Okrem toho, došlo 
k zvýšeniu podielu SWS po týždňovom podávaní oproti placebu a simulovaná jazda nebola 
trazodonom ovplyvnená. Tieto závery dopĺňajú štúdie, v ktorých trazodon nemal negatívny 
vplyv na prácu, sociálny alebo rodinný život, v sebahodnotiacich škálach, kde sa hodnotila 
funkčnosť po prebudení. Avšak boli nájdené účinky trazodonu zhoršujúce krátkodobú pamäť 
a verbálne učenie počas bdelosti. Jednalo sa o mierne postihnutie. 

Oba pamäťové testy (Brown-Peterson a Selective Reminding Test (SRT)) preukázali zhorše-
nie v skupine s trazodonom. Aj keď všeobecne sa používa na posúdenie deficitu v krátkodobej 
pamäti, test Brown-Peterson je tiež meradlom distribúcie pozornosti. Táto úloha kopíruje 
získavanie informácií, prerušované dočasným rozptýlením, nasledované stratou informácie 
predtým získanej. Výsledky ukázali, že trazodon by mohol zhoršovať roztýlenie pozornosti 
počas bdelosti. Okrem mierneho narušenia krátkodobej pamäti si sledované objekty ťažšie 
vybavovali zapamätané slová, čo poukazuje aj na zhoršenie výbavnosti z dlhodobej pamati.
Tieto výsledky sú ale len potenciálne klinicky signifikantné, nakoľko so spánkom súvisiace 
narušenie konsolidácie pamäti je typické pre primárne insomnie aj pri neprítomnosti liečby 
(Roth	et	al.,	2012).
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Autori uvedení v texte pod tabuľkou, zhodne referovali o účinkoch SSRI a trazodonu na 
parametre spánku, čo je zhrnuté v tabuľke.

Tabuľka 2.  Vplyv depresie, trazodonu a SSRI na architektúru spánku.  
Zatiaľ čo s SSRI sa architektúra spánku naďalej zhoršuje, trazodon pôsobí pozitívne 
na väčšinu parametrov spánku (Oberndorfer	et	al.,	2000;	Saletu-Zyhlarz	et	al.,	2002).

parametre architektúry spánku depresia pacienti liečení 
SSRI

pacienti liečení 
trazodon

latencia spánku + + −

účinnosť spánku − − +

celková dĺžka spánku − − +

stav bdelosti + + −

počet stavov bdelosti + + −

fáza spánku 1 NREM + + −

fáza spánku 2 NREM + +

fáza spánku 3 NREM SWS − − +

fáza spánku 4 NREM SWS − − +

REM spánok + − −

REM latencia − + +

V nasledujúcej tabuľke je súhrn prác, ktoré merali PSG pri liečbe trazodonom.

Tabuľka 3.  Vplyv trazodonu na spánok.  
STT – Sleep total time – celková doba spánku, SEI – Sleep Efficiency Index – spánková 
účinnosť, SWS – Slow Wave Sleep – pomalo vlnový spánok (Roth,	2011).

spánková 
latencia

STT počet 
prebudení

SEI REM 
latencia

REM 
spánok

SWS

Mouret et al., 1988 ↓ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑
Scharf and Sachais, 1990 ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑
Van Bemmel et al., 1992 ↑ ↓ ↑
Parrino et al., 1994 ↓ ↑
Haffman and Vos et al., 1999 ↑ ↑ ↑
Saletu-Zyhlarz et al., 2002 ↑ ↓ ↑ ↑ ↑
Kaynak et al., 2004 ↓ ↑ ↓ ↑ ↑
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3.2.6. Vplyv NARI na architektúru spánku
NARI (Noradrenaline Reuptake Inhibitor). Pre reboxetín, antidepresívum 3. generácie 

typu NARI, je zatiaľ známa jediná práca o vplyve lieku na spánkové EEG (Kuenzel	et	al.,	2004). 
Zmeny sú podobné narušeniu spánku pri liečbe SSRI: častejšie prerušovanie spánku, pokles 
spánkovej účinnosti a skrátenie REM spánku. Liekové zmeny v architektúre spánku súvisia 
so stimuláciou α1 receptorov (Maršálek,	2005).

3.2.7. Vplyv NDRI na architektúru spánku
NDRI (Noradrenaline and Dopamine Reuptake Inhibitor). Bupropion, predstaviteľ 4. ge-

nerácie antidepresív s noradrenergickým a dopaminergickým posobením, v otvorenej štúdii 
u depresívnych osôb zvyšoval % REM spánku, predlžoval trvanie jednotlivých REM fáz a sú-
časne ešte viac skracoval latenciu 1. fázy REM. Kontinuita spánku a hĺbka NREM fázy ostala 
neovplyvnená (Nofzinger	et	al.,	1995). Na paradoxnom vplyve bupropionu na REM spánok sa 
podieľa noradrenergická aj dopaminergická aktivita. Výsledky štúdií však nie sú úplne jednot-
né. V novšej, dvojito slepej, placebom kontrolovanej štúdii u chorých s veľkou depresiou (Ott	
et	al.,	2002) niekedy došlo po podaní jednej dávky lieku ku skráteniu, inokedy k predĺženiu 
REM latencie. Respondéri na liečbu pritom reagovali na bupropion predĺžením REM latencie 
a nonrespondéri jej skrátením. Ani tento výsledok však nebol replikovaný. Rovnaká skupina 
autorov podávala otvorene bupropion depresívnym pacientom po dobu 8. týždňov (Ott	
et	al.,	2004). Bupropion predlžoval REM latenciu, zvyšoval REM aktivitu a denzitu v 1. REM 
fáze a zvyšoval celkovú REM denzitu. Rozdielna odpoveď na liečbu nebola tentoraz viazaná 
na REM latenciu, ale na zmenu REM aktivity a denzity.

3.2.8. Vplyv NaSSA na architektúru spánku
NaSSA (Noradrenergic and Specific Serotonergic Antidepressant). Vzťah k spánku bol 

sledovaný taktiež pri mirtazapíne, jedinom zástupcovi α2 blokátorov typu NaSSA. Otvorená 
(Ruigt	et	al.,	1990) a dvojito slepá, placebom kontrolovaná štúdia (Aslan	et	al.,	2002) u zdra-
vých dobrovoľníkov a 2 otvorené štúdie u chorých s depresiou (Scittecatte	et	al.,	2002) pre-
ukázali skrátenie latencie spánku, pokles počtu prebudení a skrátenie ich dĺžky, prehĺbenie 
NREM spánku a zlepšenie spánkovej účinnosti bez ovplyvnenia REM aktivity. V dvojito 
slepom porovnaní mirtazapínu s fluoxetínom u pacientov s depresiou trpiacich insomniou 
(Winokur	et	al.,	2003) došlo po mirtazapíne k významnému zlepšeniu spánku, v parametroch 
PSG však bolo zlepšenie spánkovej latencie, účinnosti spánku a budenia po zaspatí, štatisticky 
významné iba v 2. týždni pokusu. Po fluoxetíne nenastali významné zmeny kontinuity spánku 
a subjektívne nebol v pocite zlepšenia medzi oboma liekmi rozdiel. Táto štúdia s rozpornými 
výsledkami však bola uskutočňovaná len na malej vzorke pacientov a presvedčivejšie pôsobia 
výsledky ostatných experimentov. Na zlepšenej kontinuite spánku, skrátení doby zaspávania 
a prehĺbenia spánku sa podieľa predovšetkým antiserotonínergické (5-HT2A/C) a antihistamí-
nové pôsobenie mirtazapínu.
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3.2.9. Vplyv agomelatínu na architektúru spánku
Predpokladá sa, že u agomelatínu pôsobí synergizmus melatoninergických a 5HT2C recep-

torov. Štúdie konzistentne ukazujú skorý nástup účinku na zlepšenie spánku.
Objektívne merania ukazujú, že agomelatín upravuje architektúru spánku, zvyšuje a re-

organizuje SWS počas noci, zvyšuje δ ratio, nemá vplyv na REM spánok, zvyšuje účinnosť 
spánku, redukuje prebúdzanie počas noci (Quera-Salva	et	al.,	2010).

Agomelatín je prvé antidepresívum, ktoré podporuje spánok bez sedatívneho účinku. Ago-
melatín má priaznivý vplyv na spánok a nevedie k vedľajším účinkom, ktoré sú typické pre lieky 
s monoamínergickou aktivitou. Skúsenosti autorov na klinike pre poruchy spánku naznačujú, 
že prechod z liečby trazodonom, mianserinom alebo mirtazapínom na liečbu agomelatínom, 
spôsobuje viac problémov, než prechod z SSRI a SNRI antidepresív na agomelatín. Agomelatín 
a mirtazapín neznižujú množstvo REM spánku. Agomelatín nepodporuje spánok cez sedatívne 
pôsobenie, ale tým, že ovplyvňuje cirkadiánny rytmus, tým, že má agonistický účinok na M1 
a M2 receptory melatonínu a antagonistický účinok na 5-HT2C receptory serotonínu. Okrem 
toho má krátky polčas rozpadu. Z týchto dôvodov agomelatín nenaruší fungovanie počas 
dňa (Wichniak	et	al.,	2011).

3.3. Vplyv antidepresív na architektúru spánku – súhrn v tabuľkách
Klinický význam ovplyvnenia jednotlivých zložiek spánku vo vzťahu k depresii nie je jedno-

značne objasnený. Antidepresívne pôsobia jednak lieky predlžujúce skrátenú latenciu 1. REM 
fázy a redukujúce nadmernú REM aktivitu (TCA, SSRI, SNRI, IMAO, trazodon), takisto lieky, 
ktoré latenciu 1. REM fázy ešte viac skracujú a prípadne zvyšujú REM aktivitu (bupropion, 
nefazodon). Tým je spochybnená hypotéza, podľa ktorej je supresia REM spánku podkladom 
antidepresívneho pôsobenia antidepresív. Nie všetky parametre spánkovej architektúry sa 
taktiež dajú liečbou rovnako ovplyvniť. Redukcia δ spánku alebo latencia 1. REM fázy zrejme 
odrážajú predovšetkým vulnerabilitu k ochoreniu depresiou, sú stálymi charakteristikami 
chorého (trait markery) a liečba ich ovplyvní len čiastočne. Naopak, vyššia denzita REM alebo 
kontinuita spánku pravdepodobne súvisia s aktuálnym stavom (state markery) a sú preto 
liečbou ľahšie ovplyvniteľné. Platí však všeobecné pravidlo, že poruchy spánku sa musia včas 
a intenzívne liečiť a za kritérium ich klinického zlepšenia sa považuje navodenie dlhšieho, 
súvislejšieho, prípadne aj hlbšieho spánku (Maršálek,	2005). Rýchlejší nástup spánku, jeho 
konsolidácia a prehĺbenie predstavuje prevenciu recidívy depresívneho ochorenia a rizika 
sebevražedného konania (Kupfer,	1994).
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V nasledujúcich tabuľkách je súhrn vplyvu uvedených antidepresív na architektúru spánku 
tak, ako ho uviedli v svojich prácach Wichniak so spolupracovníkmi (Wichniak	et	al.,	2011,	
2012).

Tabuľka 4.  Vplyv antidepresív na spánok. Spánková kontinuita zahŕňa parametre: spánková 
účinnosť, trvanie spánku, počet prebudení. Vplyv antidepresív na kontinuitu spánku 
a REM spánok je väčší prvé dni liečby, po ktorých klesá, kým vplyv na SWS narastá ako 
odznievajú príznaky depresie. Trazodone a agomelatín predlžujú spánok iba u ľudí, 
ktorých celková doba spánku je kratšia ako 7 – 7,5 hod.(Wichniak	et	al.,	2011)

liek spánková 
latencia

spánková 
kontinuita

SWS REM spánok ostatné

agomelatín ↓ ↑,←→ ↑ ←→ bez sedácie

amitriptylín ↓ ↑ ↑ ↓
doxepín ↓ ↑ ←→ ↓
clomipramín ↑ ↓ ←→ ↓
mianserín ↓ ↑ ↑ ←→ , ↓ ranná sedácia

mirtazapín ↓ ↑ ↑ ←→ ranná sedácia

moclobemid ←→ ←→ ←→ ↓
reboxetín ↑ ↓ ←→ ←→
SSRI ↑ ↓ ←→ ↓
trazodon ↓ ↑, ←→ ↑ ←→
venlafaxín ↑ ↓ ←→ ↓
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Tabuľka 5.  Akútny vplyv (≤ 14 dní liečby) antidepresív na spánok.  
Zlepšenie spánkovej kontinuity zahŕňa: skrátenie spánkovej latencie, zvýšenie účinnosti 
spánku, pokles prebudení po nástupe spánku, nárast celkovej doby spánku, SWS – slow 
wave sleep (pomalo vlnový, hlboký spánok), RLS – restless legs syndrome (syndróm 
nepokojných nôh); RWA – REM spánok bez atonie, ↑ – zvýšenie, ↓ – zníženie, 0 – bez 
zmeny, N – nie sú dáta, *Chronický efekt antidepresív na spánok (> 14 dní liečby) je 
všeobecne menej výrazný a je závislý na zlepšení príznakov depresie (Wichniak	et	al.,	2012).

antidepresívum kontinuita spánku SWS REM latencia REM spánok ostatné

TCA

amitriptylín ↑ ↑ ↑ ↓ RWA

doxepín ↑ ↑/0 ↑ ↓ RWA

desipramín ↓ ↓ ↑ ↓ RWA

imipramín ↓ ↓ ↑ ↓ RWA

nortriptylín ↑ ↑ ↑ ↓ RWA

trimipramín ↑ ↑ 0 0/↑ RWA

IMAO

phenelzine ↓/0 N ↑ ↓ RWA

tranylcypromin ↓/0 N ↑ ↓ RWA

moclobemid ↓/0 N ↑ ↓/↑ RWA

SSRI

citalopram ↓/0 0/↑ ↑ ↓
escitalopram ↓/0 0/↑ ↑ ↓
fluoxetín ↓ ↓ ↑ ↓ RWA

fluvoxamín ↓ 0 ↑ ↓
paroxetín ↓ 0 ↑ ↓
sertralín ↓/0 0 ↑ ↓
SNRI	a	NRI

duloxetín ↓/↑ 0 ↑ ↓
reboxetín ↓ 0 ↑ ↓
venlafaxín ↓ 0 ↑ ↓ RWA

ostatné

agomelatín ↑ ↑ 0 0

bupropion 0/↑ ↓ ↓ ↑
mirtazapín ↑ ↑ 0 0 RLS

mianserín ↑ ↑ 0/↑ 0 RLS

nefazodon ↑ ↑ 0 ↑
trazodon ↑ ↑ 0 0
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ZÁVER
Ako ukázali desaťročia výskumov, fungovanie pamäti u človeka je veľmi zložitý proces, do 

ktorého vstupujú ako rozdielne štruktúry mozgu, tak aj množstvo fyziologických a externých 
faktorov. Jedným z nich je spánok, o ktorom sa predpokladá, že optimalizuje konsolidáciu pa-
mäti, v protiklade k bdelému mozgu, optimalizujúcemu kódovanie spomienok. Konsolidáciou 
sa reaktivujú reprezentácie nedávno kódovanej neuronálnej pamäti, ktorá prebieha počas 
SWS a transformujú príslušné reprezentácie pre integráciu do dlhodobej pamäti. Následný 
REM spánok môže stabilizovať transformované spomienky. 

Toto je ale veľmi zjednodušená interpretácia, pričom proces ukladania pamäti je mnoho-
násobne zložitejší. Ak vychádzame z uvedeného, je pravdepodobné, že lieky, ktoré ovplyvňujú 
spánkovú architektúru, môžu mať dopad aj na pamäťové systémy.

Z hľadiska ovplyvnenia architektúry spánku hodnoteného PSG, tvoria antidepresíva v pod-
state dve základné skupiny:
A.  Antidepresíva 1. generácie; antidepresíva 3. generácie typu SSRI a NARI; z antidepresív 

4. generácie SNRI venlafaxín; IMAO a RIMA moklobemid.
Všetky klasické preparáty sa vyznačujú supresiou REM aktivity a predĺžením REM latencie. 

NREM spánok však ovplyvňujú rozdielne. Antidepresíva 1. generácie a RIMA moklobemid 
zlepšujú kontinuitu spánku. SSRI, NARI reboxetín a SNRI venlafaxín ju preukázateľne zhoršujú.
B.  Novšie antidepresíva pôsobia na REM spánok menej jednotne a väčšinou paradoxne: 

bupropion (NDRI) a nefazodon (SARI) REM spánok zvyšujú, trazodon (SARI) ho potlaču-
je, mirtazapín (NaSSA) a milnacipran (SNRI) ho nemenia. Mirtazapín, nefazodon a tra-
zodon zlepšujú kontinuitu spánku, mirtazapín a trazodon a možno aj milnacipran naviac 
NREM spánok aj prehlbujú. Bupropion kontinuitu spánku zrejme neovplyvňuje.
Z klinického hľadiska SSRI, venlafaxín a reboxetín prehlbujú depresívne poruchy spánku, 

zatiaľčo sedatívne antidepresíva 1. generácie, mirtazapín, nefazodon, trazodon a čiastočne 
možno aj milnacipran, kvalitu nočného spánku zlepšujú. 

Pokiaľ pacient v rámci depresívnej poruchy trpí nespavosťou, je vhodné prednostne po-
dávať niektoré z antidepresív, ktoré priaznivo ovplyvňujú spánok. Tieto lieky sa dajú použiť 
taktiež pri liečbe nespavosti spôsobenej iným antidepresívom. Musia sa však vždy najskôr 
posúdiť možné dôsledky kombinácie niektorých antidepresív, kvôli riziku serotonínového 
syndrómu alebo hypertenznej krízy. V bežnej klinickej praxi sa ale kombináciám často nie je 
možné vyhnúť. Novšie antidepresíva, predovšetkým mirtazapín, trazodon a nefazodon majú, 
vďaka výrazne lepšiemu spektru nežiadúcich účinkov v liečbe nespavosti, prednosť pred seda-
tívnymi antidepresívami 1. generácie. Ďalšou možnosťou voľby je agomelatín, ktorý upravuje 
architektúru spánku bez vplyvu na dennú bdelosť. 

Monoterapia antidepresívom sa pri nespavosti javí výhodnejšia, ako kombinácia antidep-
resíva s hypnotikom, pri ktorej sa zvyšuje pravdepodobnosť interakcií a nežiadúcich účinkov 
a riziko rozvoja závislosti na hypnotiku.

V súvislosti s obsahom tejto práce a vo svetle dnešných poznatkov o vplyve architektúry 
spánku na konsolidáciu pamäti, je potrebné myslieť pri voľbe antidepresíva aj na to, že svojim 
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profilom môže ovplyvniť nielen kvalitu fungovania počas bdelosti, zlepšiť kontinuitu spánku 
či navodiť pocit dostatočného oddychu, ale aj ovplyvniť kognitívne funkcie. Snahou by malo 
byť upraviť architektúru spánku, čo možno najbližšie architektúre spánku zdravých jedincov 
a tiež dbať na to, aby liek neovplyvňoval fungovanie užívateľa počas bdenia. Keďže v bežnej 
klinickej praxi je dostupnosť PSG nereálna, je potrebné minimálne poznať podrobnosti stavu 
pacienta, vrátane anamnesticky zistiteľnej kvality spánku a kognitívnych funkcií, ako aj sa 
orientovať v tom, aký potenciálny účinok na spánok má nami vybrané antidepresívum. To, 
do akej miery môžu sťažnosti pacientov liečených antidepresívami na poruchy pamäti sú-
visieť s vplyvom antidepresív na architektúru spánku, by mohlo byť predmetom výskumov 
v budúcnosti. Ako z obsahu tejto práce vyplýva, problematika je natoľko komplikovaná, že 
neexistuje jednotný návod a voľba antidepresíva bude vždy vyžadovať individualizáciu liečby 
podľa potrieb a klinického obrazu každého pacienta.
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