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Čestné prohlášení 

 

Prohlašuji, že jsem absolventskou práci vypracovala samostatně a všechny použité 

písemné i jiné informační zdroje jsem řádně ocitovala. Jsem si vědoma, že doslovné 

kopírování cizích textů v rozsahu větším než je krátká doslovná citace je hrubým 

porušením autorských práv ve smyslu zákona 121/2000 Sb., je v přímém rozporu 

s interním předpisem školy a je důvodem k nepřipuštění absolventské práce 

k obhajobě. 

 

 

 

 

V Čelákovicích dne…………………….                                   ……………………………………………. 
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Úvod 

 

V práci  s názvem  Nespavost  a  jiné  poruchy  spánku  bych  se  chtěla  věnovat 

charakteristice  spánkových  poruch,  především  nejrozšířenější  spánkové  poruše 

insomnii  a  její  léčbě  se  zaměřením  na  léčbu  přírodními  prostředky  a 

nefarmakologickými postupy (spánková hygiena, kognitivně‐behaviorální terapie). 

 

Nespavost  je stav obtížného usínání  (déle  jak 30 minut),  častého nočního probouzení 

(až  třikrát  za  noc)  a  časného  ranního  probouzení  s neschopností  opětovně  usnout. 

Spánek  je neosvěžující  a nekvalitní  a pacientovi dělá problém  zvládat  všechny denní 

aktivity.  Aby  byla  nespavost  správně  diagnostikována,  musí  se  potíže  objevovat 

minimálně tři dny v týdnu po dobu 1 měsíce. 

 

Bohužel žijeme v uspěchané době a na spánek a relaxaci nezbývá mnoho času. V dnešní 

době je zaměstnání, v některých případech možná více, než je zdrávo, přikládána stále 

větší váha. Nemůžeme jít k lékaři, protože musíme do zaměstnání. Nemůžeme jít spát, 

protože máme  hodně  práce.  Nemůžeme  usnout  nebo  se  naopak  brzy  probouzíme 

s hlavou plnou starostí. Není proto divu, že tito lidé mohou mít problémy se spánkem. 

 

Lékárny dnes kvůli problémům se spánkem navštěvuje stále více pacientů. Pacienti  již 

nemusí,  zejména  při  lehkých  projevech  nespavosti,  k lékaři. V lékárnách  je  v nabídce 

celá  řada  volně  prodejných  preparátů  s  obsahem  léčivých  rostlin  se  zklidňujícím 

účinkem  a  jiných  látek.  Stále  je  však  velký  počet  pacientů,  kteří  užívají  dlouhodobě 

chemická hypnotika, u nichž hrozí vznik závislosti. 

 

Téma jsem si vybrala se zájmem prostudovat hlouběji danou problematiku a moci pak v 

rámci volného prodeje v lékárně pacientům se spánkovými poruchami lépe poradit. 

 

Budu  využívat  tištěných  zdrojů  v podobě  knih  či  odborných  časopisů  i  internetových 

stránek.  Pro  praktickou  část  budu  zpracovávat  dotazníkové  šetření  a  seznam  volně 

prodejných přípravků určených k léčbě nespavosti. 
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1 Cíl absolventské práce 

 

Hlavním cílem mé absolventské práce je charakterizovat poruchy spánku a jejich léčbu 

se zaměřením na léčbu přírodními prostředky a léčbu nefarmakologickou. 
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2 Teoretická část 

 

2.1 Spánek 

 

Spánek je cyklicky se opakující fyziologický proces, jenž je pro naše tělo stejně důležitý 

a nezbytný jako jídlo a pití. Je vnímám jako období klidu a regenerace organismu.  

 

Spánek slouží k odpočinku a načerpání energie. Ve spánku dochází ke snížení  intenzity 

metabolismu,  klesá  spotřeba  kyslíku,  srdeční  aktivita  i  tepová  frekvence,  nižší  je  i 

hladina  cukru  v krvi  a  tělesná  teplota.  Ve  spánku  se  také  mění  hladina  některých 

hormonů.  Spánek  neovlivňuje  pouze  fyziologické  procesy  v  našem  těle,  ale  i  naši 

psychiku. Při nedostatku spánku se snižuje výkonnost a soustředění a naopak se zvyšuje 

výskyt bolestí hlavy. [BORZOVÁ 2009; www.lekarnici.cz, (1); MORÁŇ, 2008] 

 

2.1.1 Fáze spánku  

 

Spánek  je rozdělen do několika menších celků. Základní dělení  je na Non‐REM a REM 

spánek.  Non‐REM  spánek  se  dále  dělí  do  4  fází.  Po  usnutí  následuje  asi  90 minut 

trvající Non‐REM spánek nebo též pomalý spánek. V průběhu 1. fáze spánku dochází k 

pozvolnému  usínání,  ztrácení  kontaktu  s okolím,  uvolnění  svalů  a útlumu  všech 

fyziologických  funkcí.  Ve  2.  fázi  se  spánek  stále  prohlubuje.  Probuzení  však  není 

nikterak  obtížné,  stačí  malý  podnět  z vnějšího  okolí  (zavolání,  zaštěkání  psa).  Po 

probuzení může  být  spící  osoba  přesvědčena,  že  vůbec  nespala.  S prohlubujícím  se 

spánkem nastává 3. a 4.  fáze Non‐REM spánku. V obou případech se  jedná o hluboký 

spánek, přičemž ve 4. fázi  je spánek nejhlubší. Aktivita neuronů  je v této části spánku 

pomalá a pravidelná. Životně důležité  funkce  jsou na nejnižší úrovni,  svaly  jsou  zcela 

uvolněné, pouze  trávení  funguje naplno. Spícího  je velmi  těžké probudit a právě  tyto 

dvě fáze mají nejpozitivnější vliv na kvalitu spánku. Po uplynutí asi  jedné a půl hodiny 

od usnutí dochází  k prudké  změně  v aktivitě neuronů  a přechodu do REM  spánku  (z 

anglického  rapid  eye movement)  nebo  též  do  paradoxního  spánku.  Stoupá  aktivita 

všech  životně  důležitých  procesů  a  orgánů,  celkový  stav  organismu  by  se  dal 
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charakterizovat jako bdělý, ale opak je pravdou, organismus tvrdě spí. Celá fáze trvá jen 

několik minut a po  jejím skončení opět začíná Non‐REM spánek. Čtyři fáze rychlého a 

fáze paradoxního spánku se nazývají spánkový cyklus. Za noc proběhne 4 až 5 takových 

cyklů. Během přechodu do REM  spánku  se  tělo  zcela  fyziologicky na několik  sekund 

probudí  a  hned  zase  usne.  Při  problémech  se  spánkem mohou  pacienti  být  na  toto 

probuzení náchylní, nadměrně je vnímají a nejsou schopni delší dobu usnout. 

[BORZOVÁ 2009; PRAŠKO 2004; PALAZZOLO 2007] 

 

2.1.2 Potřeba spánku u zdravého organismu 

 

Neexistuje  ideální délka  spánku, která by byla dostačující pro  celou  lidskou populaci. 

Potřeba spánku je individuální a je odvislá od věku: 

Novorozenec prospí většinu dne, tedy až 18 hodin. Jedná se o tzv. polyfázický spánek 

(spí v pravidelných intervalech několikrát denně). 

Kojenec  i  batole  potřebuje  13  až  15  hodin  spánku.  Jejich  spánek  je  trifázický 

(dopolední, odpolední a noční spánek). 

Dítě  předškolního  věku  spí  kolem  12  hodin.  Ze  spánku  mizí  dopolední  odpočinek. 

Zůstává dlouhý noční a odpolední spánek. 

V dospělém  věku potřebujeme asi 6 až 8 hodin  spánku,  který probíhá pouze  v noci. 

Délka spánku u této věkové kategorie  je však velmi variabilní. Záleží na tom, zda  jsme 

dlouzí, normální nebo krátcí spáči. Krátkému spáči stačí pouze 5 hodin. Spí krátce, ale s 

převahou hlubokého spánku (třetí a čtvrtá fáze non‐REM spánku). Na druhé straně stojí 

dlouzí spáči s potřebou spánku až 10 hodin. 

Se stářím se délka spánku snižuje a vrací se potřeba odpoledního odpočinku. 

Ani  správná délka  spánku nám  však nezaručuje dobré  vyspání. Důležité  je,  zda  jsme 

spali dostatečně hluboko, tedy zda proběhla a byla dostatečně dlouhá třetí a čtvrtá fáze 

non‐REM spánku a také zda proběhlo potřebné množství spánkových cyklů.  

[BORZOVÁ 2009; PRAŠKO 2004; PALAZZOLO 2007] 
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2.2 Vyšetřovací metody poruch spánku 

 

Vyšetřování poruch spánku se uskutečňuje ve spánkových laboratořích nebo poradnách 

za přítomnosti lékařů s nadstavbovým vzděláním ve spánkové medicíně. 

Mezi základní vyšetřovací metody patří: 

 

2.2.1 Anamnéza 

 

Zisk  ucelené  a  pravdivé  anamnézy  je  nesmírně  důležitý  pro  diagnostiku  spánkových 

poruch a pro zvolení správné léčby. 

Lékař se snaží od pacienta získat především informace o: 

• Rodinné  anamnéze  –  nevyskytují‐li  se  v  rodině  psychické  či  neurologické 

poruchy nebo poruchy spánku  

• Osobní anamnéze – rodinné zázemí pacienta, podmínky ke spánku, jaké je jeho 

soužití s partnerem a soupis veškerých onemocnění, kterými pacient trpí včetně 

jeho psychického stavu  

• Užívání léků, pití kávy, povzbuzujících nápojů, alkoholu a kouření cigaret 

• Pracovní anamnéze – v jaký  čas pacient chodí/odchází  z práce,  zda pracuje na 

směny, či nikoliv 

• průběhu spánku – v kolik hodin pacient ulehne, kdy usne, jak se při usínání cítí, 

kolikrát se za noc probouzí, zda je to vždy v určitý čas, jaký je subjektivní důvod 

probuzení, jak dlouho trvá opětovné usnutí, v jakou hodinu a s jakými pocity se 

pacient  probouzí,  zda  se  probouzí  sám,  budíkem  nebo  je  probuzen  jinou 

osobou, je‐li okamžitě schopen činnosti, atd. 

• stavu pacienta následující den – je‐li pacient ospalý či nikoliv, zda pacient během 

dne spí, psychické rozpoložení během dne, apod.  

[BORZOVÁ, 2009; ŠONKA, PRETL 2009] 
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2.2.2 Škály a dotazníky 

 

Škály  a  dotazníky  se  užívají  pro  zmapování  průběhu  onemocnění.  Pacient  si  do  nich 

zapisuje údaje o čase usnutí, probuzení, pocitech během dne, atd.  

 

Epworthská škála spavosti 

Tato škála odhaluje stupeň ospalosti v běžných situacích během dne po dobu jednoho 

týdne.  Každá  situace  je  obodována  podle  pravděpodobnosti  usnutí  nulou  až  třemi 

body. Výsledek vyšší než 10 bodů poukazuje na spánkovou poruchu – nadměrnou denní 

spavost. [BORZOVÁ, 2009;  ŠONKA, PRETL 2009]  

 

Obr. č. 1 Epworthská škála spavosti [http://www.nemtru.cz/neur/apnoe.pdf] 
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Morinův spánkový dotazník 

Tento dotazník je určen pacientům, léčících se z nespavosti. Pacient díky němu zjišťuje, 

jaké dělá v léčbě pokroky. Níže uvedenou tabulku si nejprve vyplní před počátkem léčby 

a následně  každý  týden  terapie. Pokud  se údaje  v tabulce delší dobu nemění  a  stále 

zůstávají  na  špatných  hodnotách,  je  třeba  navštívit  lékaře  a  upravit  léčebný  plán. 

[BORZOVÁ, 2009; PRAŠKO 2004] 

Obr. č. 2 Morinův spánkový dotazník [BORZOVÁ, 2009 s. 22] 

 

Spánkový diář (kalendář) 

Slouží pacientovi a  lékaři  jako  informace o skutečném stavu spánku. Pacient si do něj 

podrobně  a pravidelně  zaznamenává  veškeré  informace o  spánku  a průběhu dalšího 

dne, jako například: 

• všechny denní události, které by mohly ovlivnit spánek (např. stresové stavy) 

• délku časového úseku mezi ulehnutím do postele a usnutím 

• údaje o kvalitě spánku (počet nočních probuzení a délka jejich trvání) 

• celkovou dobu spánku 

• čas probuzení a délku časového úseku, než je schopen vstát 

• pocity z následujícího dne (čilost, výkonnost, ospalost, únava, atd.) 

[BORZOVÁ, 2009; PRAŠKO, 2004] 
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2.2.3 Další vyšetřovací metody 

 

Noční polysomnografické vyšetření 

Toto vyšetření se uskutečňuje ve spánkové laboratoři.  

U pacienta jsou sledovány následující faktory: 

EEG (Elektroencefalogram) – sleduje elektrickou aktivitu mozku 

EMG (Elektromyogram) – sleduje svalovou aktivitu svalstva brady a dolních končetin 

EOG (Elektrookulogram) ‐ sleduje oční pohyby 

Dále  jsou  sledovány  dýchací  pohyby  a  zvuky,  proud  vzduchu  před  nosem  a  ústy, 

saturace kyslíku, pohyby dolních končetin a EKG. 

Výsledkem vyšetření  je hypnogram, který  lékaři poskytuje  informace o délce a počtu 

spánkových  cyklů,  o  průběhu  (pokud  vůbec  proběhnou)  a  délce  jednotlivých  fází 

spánku.   Kromě  informací, které  se dají vyčíst  z hypnogramu,  toto vyšetření odhaluje 

poruchy  dýchání  vázané  na  spánek  a  abnormální  pohyby  související  se  spánkem. 

Vyšetření je indikováno u pacientů s narušenou kvalitou nočního spánku či s výskytem 

abnormalit provázejících spánek.  

[www.spankovaporadna.cz (12); ŠONKA, PRETL 2009]  

 

Obr. č. 3 Hypnogram 

[http://thebrain.mcgill.ca/flash/d/d_11/d_11_p/d_11_p_cyc/d_11_p_cyc_2a.jpg] 
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Test mnohočetné latence usnutí 

Je určen pro pacienty  s podezřením na nadměrnou denní  spavost. Vyšetření probíhá 

v pěti  testech v různou denní dobu v temné a odhlučněné místnosti.  Jedná  se o EEG 

vyšetření. Pacientovi není bráněno v usnutí. Neusne‐li do 20 minut,  je  test přerušen, 

usne‐li,  probíhá  test  od  této  doby  dalších  15 minut.  Výsledná  křivka  je  hodnocena 

lékařem  (hodnotí  se  délka  časového  úseku,  než  dojde  k usnutí,  spánková  stádia  a 

především přítomnost REM spánku). Výskyt REM spánku ve dvou z pěti testů naznačuje 

na nadměrnou denní spavost.  

[ŠONKA, PRETL 2009; www.zdn.cz (11)] 

 

Aktigrafie 

Přístroj užívaný u této metody má  tvar  i velikost náramkových hodinek. Pacient  si  jej 

nasazuje na nedominantní horní končetinu. Vyšetření probíhá v přirozeném prostředí 

(domov) po dobu několika dnů i týdnů. Přístroj snímá u pacienta veškeré pohyby. Podle 

množství pohybů poté probíhá vyhodnocení. Časový úsek kdy  je zaznamenáno hodně 

pohybů vypovídá o bdění pacienta, pokud naopak nebyly zaznamenány žádné pohyby, 

pacient  spal.  Lékař  tak může  získat objektivní  informace o průběhu  spánku pacienta. 

Metoda  se  používá  pro  vyšetření  nespavosti,  poruch  cirkadiánní  rytmicity  a  dalších 

poruch. [BORZOVÁ, 2009; ŠONKA, PRETL 2009] 

 

2.3 Insomnie (nespavost) 

 

2.3.1 Definice insomnie 

 

Insomnie  je  definována  jako  stav  obtížného  usínání  (déle  než  30  minut),  častého 

nočního přerušování spánku  (více než 3x za noc), nebo brzkého ranního probouzení s 

neschopností opětovného usnutí.  Spánek  je neosvěžující a následující den  se mohou 

objevovat  symptomy,  jako  je  bolest  hlavy,  ospalost,  únava,  či  podrážděnost.  Pro 

diagnózu  insomnie  je třeba, aby se výše uvedené obtíže vyskytovaly minimálně třikrát 

týdně po dobu jednoho měsíce. [MORÁŇ, 2008; NEVŠÍMALOVÁ, ŠONKA, 2007] 
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2.3.2 Vyvolávající příčiny nespavosti 

 

Psychiatrické onemocnění (demence, deprese, psychóza, úzkost), 

Neurologické  onemocnění  (epilepsie,  Parkinsonova  nemoc,  tremor,  bolesti  zad 

nervového  původu,  jiné  poruchy  spánku  –  syndrom  neklidných  nohou  či  periodický 

pohyb dolních končetin ve spánku), 

Somatické příčiny (bolest, svědění, parestezie, kašel, diabetes, onemocnění štítné žlázy, 

srdce, vředová choroba a gastroesofageální reflex, chronická bolest, astma bronchiale), 

Užívání nebo vysazení některých léků, konzumace psychoaktivních látek, alkoholu, drog 

Nedodržování  zásad  spánkové  hygieny,  zaměstnání  na  směnný  provoz  či  změna 

prostředí.  

Paradoxní  a  psychofyziologickou  insomnii  nezpůsobuje  ani  jedna  z výše  zmíněných 

příčin. [BORZOVÁ, 2009; www.lekarnici.cz, (1)] 

 

2.3.3 Typy nespavosti a jejich charakteristika 

 

Dělení nespavosti podle ICSD 2 (International classification of sleep disorders): 

 

Psychofyziologická insomnie (tzv. naučená nespavost) 

Nejčastější typ  insomnie. Pacient nemá žádný problém usnout u televize nebo v cizím 

prostředí. Problémy naopak nastávají s usnutím ve své posteli v obvyklém čase. Pacient 

se přehnaně  soustředí na usnutí, přemýšlí o důsledcích na další den, pokud  se dnes 

nevyspí a vyvíjí si další úzkostné myšlenky a obavy spojené se spánkem. Sám postižený 

se tak dostává do stavu, kdy usnutí není možné. V následujícím dni se objevují poruchy 

koncentrace a pozornosti. Naučená nespavost může přejít do chronické podoby a může 

být komplikována závislostí na hypnoticích. [BORZOVÁ, 2009; ŠONKA, PRETL 2009] 
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Paradoxní insomnie 

Pacient má pocit,  že  spí nekvalitně. Opak  je však pravdou a délka  i kvalita  spánku  je 

dostatečná. U tohoto typu insomnie je charakteristický rozdíl mezi subjektivními pocity 

pacienta a skutečností  (informace získané od  ložního partnera). Postižený má obavy z 

dalšího průběhu onemocnění a poškození svého zdraví. 

 

Akutní insomnie 

S tímto druhem nespavosti se během svého života setká většina populace. Insomnie u 

tohoto typu je svázaná se stresorem (strach ze zkoušky, stěhování, cestování). Trvání je 

krátkodobé,  obvykle  v  řádu  dnů maximálně  několika  týdnů  a  nesmí  přesáhnout  tři 

měsíce. Obvykle vymizí po odstranění vyvolávající příčiny. 

 

Insomnie z nesprávné spánkové hygieny 

Při této poruše dochází k chybám v dodržování spánkové hygieny. Jedná se například o 

konzumaci kofeinu, nikotinu, či alkoholu těsně před spánkem nebo o uléhání do postele 

ve  stresu  a  napětí,  spánek  během  dne,  apod.  Pacienta  je  třeba  dovést  k  obnově 

správných  spánkových  návyků.  Zcela  nevhodné  je  u  tohoto  typu  nespavosti  užívání 

hypnotik. 

 

Idiopatická insomnie 

Již názvu vyplývá, že se  jedná o nespavost s nejasnou patofyziologií. Začíná obvykle v 

dětství  a  nemá  žádnou  vyvolávající  příčinu.  Komplikací  může  být  vznik  špatných 

spánkových návyků, deprese, či závislost na alkoholu a hypnoticích. 

Insomnie způsobená účinkem léčiv a návykových látek 

Nespavost  je  spojena  s užíváním, vysazením  či  závislostí na návykových  látkách nebo 

lécích.  Jedná  se  především  o  skupinu  látek  ovlivňujících  CNS,  na  kterou  působí 

stimulačně nebo naopak tlumivě. Seznam všech léčiv, které mohou způsobit nespavost, 

uvádím v příloze. 
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Dětská behaviorální insomnie 

Tento  typ  nespavosti  zahrnuje  poruchy  spánku  z  naučených  asociací  a  z  nedostatku 

režimu.  V  dětské  populaci  jí  trpí  až  každé  třetí  dítě.  Pro  kojence  je  typická  porucha 

spánku  z  naučených  asociací.  Spánek  u  této  věkové  kategorie  je  spojen  s  určitými 

asociacemi (usínání v náručí rodiče, s lahví mléka, atd.), které jsou vyžadovány také po 

probuzení  v  noci.  Dítě  po  splnění  těchto  podmínek  usíná  rychle.  Problém  nastává, 

pokud  se  začínají  tyto podmínky komplikovat a  je obtížné  je  splnit. U batolat,  jejichž 

rodiče  jsou  příliš  benevolentní  a  nedokáží  dítěti  vytvořit  správný  spánkový  režim,  se 

vyskytují poruchy spánku z nedostatku režimu. Batole pak zcela typicky odmítá jít spát 

v době, kdy by mělo nebo odmítá v noci opětovně usnout. 

 

Insomnie způsobená duševní poruchou 

Pro  správnou  diagnostiku  této  poruchy  je  třeba,  aby  samotná  nespavost  měla 

výraznější  projevy  než nespavost  spojená  se  samotnou  duševní  poruchou.  Tento  typ 

nespavosti se vyskytuje u poruch nálady (deprese, dysthymie, bipolární porucha) a při 

úzkostných a somatotrofních poruchách.  

 

Insomnie způsobená somatickým onemocněním 

Pacient  trpí  nespavostí  z důvodu  současně  přítomného  somatického  onemocnění. 

Velmi  často  jsou  to  nemoci  způsobující  bolest,  poruchy  hybnosti  nebo  dýchací 

problémy. Nespavost  se  také  vyskytuje u  chorob  centrálního nervového  systému  a u 

menopauzy. [NEVŠÍMALOVÁ, ŠONKA, 2007; ŠONKA, PRETL 2009] 
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Dělení nespavosti podle délky trvání: 

 

Krátkodobá insomnie 

Krátkodobou nespavostí pacient obvykle trpí několik dní, maximálně však do 4 týdnů. 

Příčinou  bývá  stres,  pracovní  problémy,  cestování  do  jiného  časového  pásma,  noční 

směny, hormonální změny při menstruačním cyklu, apod. S tímto druhem insomnie se 

obvykle během života potká každý. 

 

Chronická insomnie 

Nespavost trvající déle než jeden měsíc již patří do rukou odborníka a pacient by se měl 

léčit.  Je‐li  insomnie  jediným  a  hlavním  příznakem,  jedná  se  o  primární  chronickou 

insomnii, kterou může způsobovat mnoho spouštěčů  (chronický stres, zvýšené napětí 

při usínání, špatná spánková hygiena, apod.). Druhým  typem  je sekundární chronická 

insomnie.  Jedná  se  o  nespavost,  která  je  způsobena  psychiatrickým,  neurologickým 

nebo  somatickým  onemocnění.  Pacient  s chronickou  nespavostí  trpí  bolestmi  hlavy, 

zhoršeným soustředěním a výkonností, únavou, či úzkostnými stavy. 

[BORZOVÁ, 2009; PRAŠKO 2004] 

 

2.4 Terapie insomnie 

 

Terapie nespavosti by měla být komplexní a kauzální  (léčba příčiny nemoci). Při  léčbě 

této  poruchy  spánku  jsou  užívány  postupy  farmakologické  –  léčba  chemickými  i 

přírodními látkami (např. hypnotika, léčivé rostliny) i nefarmakologické (např. spánková 

hygiena, kognitivně‐behaviorální terapie). [BORZOVÁ, 2009] 
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2.4.1 Farmakologická léčba insomnie chemickými léčivy 

 

Léčba pomocí těchto léčiv je snadná, má však řadu "temných zákoutí", které by měl mít 

lékař vždy na paměti. Jedná se o vznik závislostí, potíže s vysazením této skupiny  léčiv, 

ovlivnění paměti zvláště u starších osob, apod. 

 

K léčbě  jsou  užívány  látky  ze  skupiny  hypnotik  (léčba  krátkodobé  insomnie), 

antipsychotik  (léčba  insomnie  způsobené  psychotickou  poruchou,  např.  schizofrenií), 

antidepresiv  (léčba chronické  insomnie,  insomnie  spojená  s depresí) a antihistaminik. 

[www.lekarnici.cz, (1); MORÁŇ, 2008] 

 

2.4.1.1 Hypnotika 

 

Veškerá  hypnotika  navozují  spánek,  který  je  pouze  podobný  spánku  fyziologickému. 

Hypnotika by se neměla užívat dlouhodobě  (ne déle  jak 4 týdny). Pro delší užívání se 

doporučuje  intermitentní  podání  (období,  kdy  se  hypnotikum  podává  je  střídáno 

obdobím  bez  užívání)  nebo  střídání  jednotlivých  skupin  hypnotik.  Hypnotika  jsou 

kontraindikována v období gravidity a  laktace a u dětí. Také by se neměla kombinovat 

s alkoholem.  Vysazení  hypnotik musí  probíhat  postupným  snižováním  dávky.  Ideální 

hypnotikum neexistuje! [www.lekarnici.cz, (1); MORÁŇ, 2008] 

 

I. generace hypnotik 

Jedná  se  o  dnes  již  obsolentní  skupinu  zahrnující  barbituráty  a  nebarbiturátová 

hypnotika odlišné chemické  struktury  (např. glutethimid). Nepoužívají  se kvůli vysoké 

toxicitě a vysokému riziku lékových závislostí. 

 

II. generace hypnotik (benzodiazepiny) 

Působí  přes  BZD  vazebná místa  nacházející  se  na  GABA  receptoru.  Jejich  účinek  je 

sedativní a hypnotický, antikonvulzivní, myorelaxační a anxiolitický. BZD zkracují dobu 

usnutí,  zmenšují  množství  nočních  probuzení  a  prodlužují  celkovou  dobu  spánku. 

Nevýhodou  je  jejich  ovlivňování  spánkové  architektury.  Užívání  by  nemělo  být 
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dlouhodobé a nejsou určeny pro podání geriatrickým pacientů, u nichž mohou vyvolat 

zmatenost  či  poruchy myšlení.  Hypnotika  benzodiazepinového  typu  rozdělujeme  na 

látky  s krátkodobým účinkem  (midazolam),  se  střednědobým účinkem  (alprazolam)  a 

s dlouhodobým  účinkem  (diazepam).  Poslední  typ  je  pro  léčbu  nespavosti  nejméně 

vhodný.  

 

III. generace hypnotik 

Jedná  se o nejnovější  a nejbezpečnější  skupinu hypnotik.  Látky  z této  skupiny  téměř 

neovlivňují strukturu spánku, po probuzení se neobjevují pocity unavenosti a ospalosti, 

ve  spánku  neovlivňují  dýchání.  Léčiva  bývají  prezentována  jako  léčiva  nevyvolávající 

závislost,  což  není  pravdou.  Riziko  jejího  vzniku  je  však  podstatně  menší  než  u 

předešlých skupin.  Indikovány  jsou při  léčbě krátkodobé  insomnie. Použití u chronické 

insomnie je diskutabilní právě kvůli možnému vzniku závislosti.   

Mezi hypnotika III. generace patří tyto látky: 

• Zolpidem  –  rychlý  nástup  účinku  s krátkou  dobou  trvání,  působí  pouze  jako 

sedativum 

• Zolpiklon – pomalejší nástup účinku, má širší spektrum působení (hypnotikum, 

antikonvulzivum, myorelaxans) 

• Zaleplon – nejnovější látka z výše zmíněných s velmi krátkodobým účinkem 

[www.lekarnici.cz, (1); MORÁŇ, 2008; ŠONKA, PRETL 2009] 

 

2.4.1.2 Antidepresiva 

 

Trazadon 

Patří do skupiny SARI (Serotonin Agonist/Reuptake Inhibitor). Způsobuje blokádu 5HT2 

(serotoninových)  receptorů,  čímž  pozitivně  ovlivňuje  spánkovou  architekturu  – 

prodlužuje hluboký spánek, usnadňuje usínání, snižuje počet probuzení během noci a 

má  pozitivní  vliv  na  celkovou  délku  spánku.  Jeho  sedativní  účinek  je  v porovnání 

s hypnotiky III. generace slabší, užívání však není časově omezeno. Trazadon je vhodný 

k léčbě  psychofyziologické  nespavosti,  chronické  nespavosti  a  nespavosti  spojené 

s depresí. 
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Mirtazapin 

Tato  látka  se  řadí  do  skupiny  NaSSA  (Noradrenergic  and  Specific  Serotonergic 

Antidepressant). Jeho sedativní účinek  je především způsoben blokádou H1 receptorů. 

Mirtazapin pozitivně ovlivňuje usínání,  celkovou dobu  spánku,  snižuje počet nočních 

probuzení a prodlužuje hluboký  spánek. Sedativně působí v dávkách 7,5mg až 15mg, 

které  ještě  nevykazují  antidepresivní  působení.  Jeho  indikace  je  shodná  s indikací 

Trazadonu. Mirtazapin může  vyvolat  syndrom  neklidných  nohou,  který  bývá  častým 

důvodem pro vysazení tohoto léčiva. 

 

Ze  skupiny  tricyklických  antidepresiv  se  k  léčbě  nespavosti  užívá  Amitryptylin.  Jeho 

sedativní účinek je způsoben blokádou histaminových receptorů. 

 

Je  třeba  zmínit,  že  některé  skupiny  antidepresiv  naopak  spánek  zhoršují.  Jedná  se 

především  o  antidepresiva  ze  skupiny  SSRI  (Selective  Serotonin  Reuptake  Inhibitor) 

nebo  SNRI  (Serotonin  and  Noradrenaline  Reuptake  Inhibitor).  Tyto  látky  podporují 

vylučování serotoninu, který způsobuje zhoršení kvality spánku. 

[www.lekarnici.cz, (1); MORÁŇ, 2008; ŠONKA, PRETL 2009] 

 

2.4.1.3 Melatonin 

 

Charakteristika:  Melatonin  (chemicky  N‐acetyl‐5‐methoxy‐tryptamin)  je  látka  tělu 

vlastní. Tvoří se v epifýze z tryptofanu a jeho produkce probíhá cyklicky převážně v noci. 

Rytmus  tvorby melatoninu  je  řízen  tzv.  biologickými  hodinami  umístněnými  ve  dvou 

shlucích  nervových  buněk  v hypothalamu.  Z důvodu  výskytu  v  blízkosti  překřížení 

zrakových  nervů  (optické  chiasma)  se  tyto  shluky  nazývají  suprachiazmatická  jádra. 

[www.vesmir.cz, (2); ŠONKA, PRETL 2009]  

 

Mechanismus účinku: Melatonin účinkuje prostřednictvím receptorů MT1, MT2 a MT3. 

Tělu podává  informaci, že  je noc, účastní se při snižování noční tělesné teploty a přes 

receptory MT1 snižuje aktivitu neuronů. [ŠONKA, PRETL 2009] 

Účinky  melatoninu  na  spánek:  U  nás  registrovaný  melatonin  s prodlouženým 
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uvolňováním  (firemní  název  Circadin)  má  prokázaný  terapeutický  efekt  při  léčbě 

primární nespavosti. Konkrétně zkracuje  latenci usnutí, zlepšuje kvalitu spánku a stav 

ranní bdělosti. Na rozdíl od běžných hypnotik neovlivňuje spánkovou architekturu ani 

REM spánek, nezpůsobuje závislost ani rebound fenomén.  

 

Indikace:  Melatonin  je  určen  pro  krátkodobou  léčbu  primární  nespavosti  u  osob 

starších 55 let. [www.dobry‐spanek.cz, (3); ŠONKA, PRETL 2009]  

 

Interakce: Vzestup hladiny melatoninu může nastat po použití těchto látek: fluvoxamin, 

methoxypsoralen,  chinolonů  a  estrogenů.  Po  požití  alkoholu,  rifampicinu, 

karbamezepinu  a  nikotinu  může  naopak  dojít  ke  snížení  hladiny  melatoninu.  Kvůli 

prohloubení sedativních vlastností benzodiazepinů a hypnotik III. generace by se neměl 

melatonin s těmito látkami užívat.  

 

Nežádoucí  účinky:  Zatím  neexistují  data  o  účincích  melatoninu  při  dlouhodobém 

podání.  V klinických  studiích  se  neobjevily  nikterak  výrazné  nežádoucí  účinky, 

především  šlo  o  bolesti  zad  a  hlavy  a  bolest  v krku.  Melatonin  může  způsobovat 

ospalost,  je proto  třeba dávat pozor při obsluze přesných  strojů  a  řízení motorových 

vozidel. 

 

Těhotenství/Laktace:  Vzhledem  k nedostatku  informací  se  užívání  melatoninu 

nedoporučuje. [www.dobry‐spanek.cz, (3)] 

 

2.4.1.4 Guaifenesin 

Pro  účely mé  absolventské  práce  jsou  důležité myorelaxační  účinky  guaifenesinu  při 

stavech  duševní  úzkosti  a  napětí.  Při  nespavosti  psychického  původu  je  tato  látka 

podávána  v dávce  200‐400mg  půl  hodiny  před  spánkem.  Guaifenesin  není  určen 

těhotným a kojícím matkám a dětem do 6  let. O použití této  látky u dětí ve věkovém 

rozmezí  mezi  6.  a  12.  rokem  rozhoduje  lékař.  Guaifenesin  se  nesmí  kombinovat 

s látkami  působící  tlumivě  na  CNS  (alkohol,  hypnotika)  a  centrálně  působícími 

myorelaxancii  (mefenoxalon).  Dále  současné  používání  magnesia  a  lithia  potencuje 

účinek guaifenesinu. Tato látka ovlivňující pozornost a soustředění by se neměla užívat 
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před činnostmi, jako jsou řízení motorového vozidla a obsluhování přesných strojů. 

 

2.4.1.5 Další látky užívané k léčbě insomnie 

 

Antihistaminika 

Látky  z první  generace  antihistaminik  (promethazin,  bisulepin)  mají  poměrně  silný 

sedativní efekt. Dnes se již od jejich použití při léčbě insomnie upouští. 

 

Antipsychotika 

Léčiva této skupiny mají také sedativní efekt. Užívají se pouze u léčby insomnie spojené 

s psychotickou poruchou (např. schizofrenií). 

[www.lekarnici.cz, (1); MORÁŇ, 2008; ŠONKA, PRETL 2009] 

 

2.4.2 Farmakologická léčba insomnie pomocí přírodních látek 

 

2.4.2.1 Léčivé rostliny 

 

Kozlík lékařský 

 

Latinský název: Valeriana officinalis 

Čeleď: kozlíkovité (Valerianaceae) 

Droga: kozlíkový kořen – Valerianae radix 

 

Charakteristika: Kozlík  je až 200cm vysoká, vytrvalá rostlina. Lodyžní  listy  jsou dlouze 

řapíkaté  s kopinatými  lístky.  Drobné,  obvykle  růžové,  květy  vytvářejí  latovitý  vidlan. 

Oddenek  je  silný a krátký  s dlouhými kořeny. Kozlík  se nachází především na vlhkých 

půdách Asie, Evropy a Severní Ameriky. [JAHODÁŘ 2006; KORBELÁŘ, ENDRIS 1985] 
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Obsahové látky: Nejvýznamnější skupinou obsahových látek jsou nespecifické terpeny ‐ 

iridoidy  (valepotriáty)  –  valtrát,  isovaltrát,  acevaltrát.  Tyto  látky  jsou  s největší 

pravděpodobností  nositelem  účinku  drogy.  Další  významnou  skupinou  jsou 

seskviterpeny  –  např.  kyselina  valerenová,  valerenal,  valerenol. Dále  droga  obsahuje 

fenolické kyseliny a stopy alkaloidů. [POTUŽÁK 2006; SPILKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ 2007] 

 

Mechanismus účinku: Podobně jako některá hypnotika také účinné látky kozlíku působí 

přes GABA receptor. [SPILKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ 2007] 

 

Účinky/použití:  Droga  vykazuje  účinek  anxiolitický,  proto  je  vhodné  její  podání  při 

stavech  úzkosti,  stresu,  neklidu  nebo  při  psychosomatických  poruchách  srdeční 

činnosti.  Sedativní  účinek  drogy  pozitivně  ovlivňuje  celkovou  dobu  spánku  i  usínání. 

[SPILKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ 2007; TŮMOVÁ, 2008] 

 

Těhotenství/laktace:  Podání  kozlíku  lékařského  se  v době  těhotenství  a  laktace 

nedoporučuje. 

 

Interakce/nežádoucí  účinky:  Při  dlouhodobém  užívání  kozlíku  se  paradoxně  objevují 

nežádoucí účinky,  jako  je nespavost, neklid, nepravidelné bušení srdce a bolest hlavy. 

Proto je vhodné kozlík užívat pouze krátkodobě. V případě vysazování kozlíku po delším 

užívání  je  vhodné,  ukončovat  terapii  postupným  snižování  dávky.  Pacienti  by  neměli 

současně  s přípravky  obsahující  tuto  drogu  užívat  látky  s obsahem  sedativ,  hypnotik, 

antidepresiv, antiepileptik, narkotik, myorelaxancií a měli by se vyvarovat pití alkoholu. 

[TŮMOVÁ 2008] 
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Chmel otáčivý 

 

Latinský název: Humulus lupulus 

Čeleď: konopovité (Cannabaceae) 

Droga: chmelová šištice – Lupuli flos 

 

Charakteristika: Jedná se o pravotočivou až deset metrů vysokou liánu. Listy jsou tří až 

pěti laločnaté s pilovitým okrajem. Chmel je rostlina dvoudomá. Ze samičích květenství 

se vytváří vejčité šištice, které  jsou využívány  léčebně. Tato bylina  je rozšířená po celé 

Evropě. [JAHODÁŘ 2006; KORBELÁŘ, ENDRIS 1985] 

 

Obsahové  látky:  Droga  obsahuje  hořčiny,  především  humulon  a  lupulon.  Hořčiny 

způsobují  typickou  chuť  drogy.  Další  skupinu  obsahových  látek  tvoří  silice  tvořené 

mono‐  a  seskviterpeny,  např.  humulon.  V neposlední  řadě  se  v chmelu  nachází 

prenylflavony např. xanthohumol.  

[JAHODÁŘ 2006; SPILKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ 2007; POTUŽÁK 2006] 

 

Účinky/použití:  Droga  se  využívá  jako  sedativum.  Tlumivé  účinky  byly  prokázány  u 

humulonu  nebo  u  2‐metyl‐3‐butenolu  vznikajících  během  skladování  a  při  výrobě 

extraktů. Dále se chmel, zejména pro obsah hořčin, užívá jako stomachikum, amarum a 

diuretikum. Xanthohumol vykazuje účinky antioxidační.  

[KORBELÁŘ, ENDRIS 1985; SPILKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ 2007; POTUŽÁK 2006] 

 

Těhotenství/laktace:  Užívání  chmele  otáčivého  se  v období  těhotenství  a  laktace 

nedoporučuje. 

 

Interakce/nežádoucí účinky: Nežádoucí účinky se téměř nevyskytují. U citlivých jedinců 

byly popsány alergické reakce. Přípravky s obsahem této drogy není doporučeno užívat 

s dalšími  léky  a  látkami ovlivňujícími CNS pro možné  synergické působení.  (viz  kozlík 

lékařský). [www.avicenna.cz, (4)]  
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Meduňka lékařská 

 

Latinský název: Melissa officinalis 

Čeleď: hluchavkovité (Lamiaceae) 

Droga: meduňková nať – Melissae herba, meduňkový list – Melissae folium 

 

Charakteristika:  Meduňka  je  vytrvalá  bylina  s charakteristickou  citrónovou  vůní. 

Lodyha  je  větvená,  chlupatá  a  hustě  olistněná.  Listy  jsou  řapíkaté  a  jejich  tvar  je 

eliptický. Původní oblastí výskytu je středomoří. V mnoha zemích, včetně naší republiky, 

se meduňka pěstuje. [JAHODÁŘ 2006; KORBELÁŘ, ENDRIS 1985] 

 

Obsahové  látky:  Droga  obsahuje  silice  (0,1%)  především monoterpenické  aldehydy 

citronellal a citran a další terpenoidy: geraniol,  linalool. Pro  léčebný účinek drogy  jsou 

také důležité třísloviny a organické kyseliny kávová a rozmarýnová.  

[SPILKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ 2007; POTUŽÁK 2006] 

 

Účinky/použití:  Droga  je  oblíbená  pro  své  sedativní  účinky,  užívá  se  proto  při 

nespavosti  i  jiných psychoneurotických potížích. V klinické studii byl prokázán pozitivní 

vliv koupelí s obsahem silic na spánek. Meduňka je s oblibou přidávána do uklidňujících 

čajových směsí. Další účinky jsou karminativní, spasmolytické a bakteriostatické. Extrakt 

se také užívá jako virostatikum účinné proti herpes simplex virům.  

[KORBELÁŘ, ENDRIS 1985; SPILKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ 2007; POTUŽÁK 2006] 

 

Těhotenství/laktace:  Užití meduňky  lékařské  není  v době  těhotenství  a  kojení  nijak 

omezeno.  

 

Použití meduňky u dětí: Meduňku  je možné podávat  již u malých dětí. Např.  sypaná 

meduňková nať od firmy Megafyt je určena již pro děti od 6. měsíce. Tato bylina je také 

součástí mnoha dětských bylinných a uklidňujících směsí. [www.samoleceni.cz, (5)] 

 

Interakce/nežádoucí účinky 

Nežádoucí  účinky  nejsou  popsány.  Přípravky  s obsahem  meduňky  mohou  působit 
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synergicky s látkami a léčivy ovlivňující CNS (viz Kozlík Lékařský).  

[www.avicenna.cz, (13)] 

 

Mučenka pletní 

 

Latinský název: Passiflora incarnata 

Čeleď: mučenkovité (Passifloraceae) 

Droga: mučenková nať – Passiflorae herba 

 

Charakteristika: Mučenka  je  liánovitý keř pocházející z oblasti severní a Jižní Ameriky. 

[JAHODÁŘ 2006; POTUŽÁK 2006] 

 

Obsahové  látky:  Nať  obsahuje  flavonoidy  např.  vitexin,  isovitexin  a  luteolin.  Další 

obsahovou  látkou  jsou  indolové  alkaloidy  beta‐karbolinového  typu,  např.  harman, 

harmin. Z dalších látek se v nati vyskytují steroly, kumariny a silice.  

[JAHODÁŘ 2006; SPILKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ 2007; POTUŽÁK 2006] 

 

Účinky/použití:  Za  nositele  účinku  jsou  považovány  alkaloidy,  při  posledních 

experimentech  byla  účinnost  prokázána  i  u  flavonoidů  a  zkoumá  se  také  sedativní 

účinek  silic. Mučenková  nať  působí  sedativně,  navozuje  spánek  a  je  také  účinná  u 

úzkostných stavů. Dále se užívá při bolestech a poruchách srdečního rytmu nervového 

původu a jako spasmolytikum. [SPILKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ 2007; www.avicenna.cz, (6)] 

 

Těhotenství/laktace:  Podání  mučenky  pletní  v období  těhotenství  a  laktace  se 

nedoporučuje. 

 

Interakce/nežádoucí  účinky:  Vysoké  dávky  drogy  mohou  způsobit  zvýšení  účinku 

současně  užívaných  antidepresiv.  Přípravky  s obsahem mučenky  způsobují  ospalost, 

proto po užití těchto přípravků není doporučeno řídit a obsluhovat přesné stroje. Droga 

je velmi dobře snášena a nežádoucí účinky se téměř nevyskytují.  

[www.ema.europa.eu, (7); www.avicenna.cz, (6)] 
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Třezalka tečkovaná 

 

Latinský název: Hypericum perforatum 

Čeleď: třezalkovité (Hypericaceae) 

Droga: třezalková nať – Hyperici herba 

 

Charakteristika:  Třezalka  je  u  nás  domácí,  vytrvalá  bylina  rozšířená  v  celé  Evropě. 

Lodyha  je  nahoře  větvená  a  až  60  cm  dlouhá.  Listy  jsou  charakteristické  tmavými 

tečkami. Třezalka kvete od června do září drobnými žlutými květy.  

[JAHODÁŘ 2006; KORBELÁŘ, ENDRIS 1985] 

 

Obsahové  látky:  Droga  obsahuje  antracenové  deriváty,  jedná  se  především  o 

dianthrony hypericin a pseudohypericin. Mezi další  látky nacházející se v třezalce patří 

terpenoidní  derivát  hyperforin.  Třezalka  také  obsahuje  flavonoidy  hyperosid,  rutin  a 

kvertecin, silice a třísloviny. [SPILKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ 2007; POTUŽÁK 2006] 

 

Účinky/použití:  Třezalka  se  užívá  zejména  pro  své  sedativní  a  antidepresivní  účinky, 

které vykazuje především hyperforin a hypericin. Účinek třezalky se obvykle projeví po 

10 až 14 dnech a užívá se především na léčbu lehké až středně těžké deprese. Droga se 

však  užívá  i  k  léčbě  nespavosti.  Ve  zkřížené  placebem  kontrolované  studii  byla  u 

zdravých  osob  prokázána  prodloužená  latence  REM  spánku  vedoucí  ke  zkvalitnění 

spánku. Pod pojmem  latence REM spánku se  rozumí doba od usnutí po začátek REM 

spánku. Tato bylina dále pozitivně ovlivňuje stavy úzkosti a neklidu.  

[SPILKOVÁ, DVOŘÁKOVÁ 2007; POTUŽÁK 2006] 

 

Těhotenství/laktace: 

Podání třezalky tečkované v období těhotenství a laktace se nedoporučuje. 
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Interakce/nežádoucí účinky: 

Třezalka způsobuje interakce na úrovni cytochromu P450. Proto by se neměly současně 

s třezalkou užívat látky, které jsou také metabolizovány tímto cytochromem. Jedná se o 

inhibitory  proteázy  a  reverzní  transkriptázy,  cyklosporin, warfarin,  digoxin,  theofylin, 

antikonvulziva  (fenytoin,  karbamazepin,  fenobarbital),  perorální  kontraceptiva, 

antidepresiva ze skupiny SSRI a triptany.  

Mezi  nežádoucí  účinky  třezalky  patří  především  fotosenzibilita.  Pacienti  užívající 

třezalku by se proto neměli vystavovat UV záření. [www.sukl.cz, (8)]  

 

Do  sedativních  čajových  směsí  se  užívají  i  jiné  než  výše  zmíněné  bylinky.  Jedná  se 

například o Heřmánek pravý, Šišák bajkalský, Levanduli lékařskou, apod. 

 

2.4.3 Léčba insomnie pomocí nefarmakologických postupů 

 

2.4.3.1 Spánková hygiena  

 

Jedná  se o  soubor  celé  řady doporučení,  jejichž dodržování může pomoci pacientům 

trpících zejména lehkou nespavostí jejich obtíže zcela odstranit nebo alespoň zmírnit. 

Mezi hlavní zásady spánkové hygieny patří: 

• Postel  užívat  pouze  pro  spánek  –  v posteli  nejíst,  nedívat  se  na  televizi, 

nepřemýšlet  nad  starostmi,  netelefonovat,  nezůstávat  v ní  déle  než  po  dobu 

spánku, výjimku má pouze milování. 

• Do postele uléhat pouze při pocitu únavy a ospalosti. 

• Nesnažit  se usnout  za  každou  cenu – nepodaří‐li  se usnout do půl hodiny,  je 

třeba odejít z postele a věnovat se klidné činnosti nebo relaxaci a do postele se 

vrátit až při pocitu silné ospalosti, v případě opětovného neusnutí opakovat celý 

proces, dokud se spánek nedostaví. 

• Zajistit  spánkovou  rutinu  –  uléhat  i  probouzet  se  stále  ve  stejný  čas  jak 

v pracovních dnech, tak i o víkendu a dovolené. 

• Vyhnout se spánku během dne. 

• Vhodně upravit spánkový prostor – v ložnici zakrýt ukazatele času, zajistit ticho 
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a  tmu,  čerstvý  vzduch  a  teplotu mezi  18  až  20°C,  postel by měla  být  pečlivě 

vybraná a pohodlná. 

• Ve  večerních  hodinách  nepít  alkohol,  nekouřit  a  vyvarovat  se  konzumaci 

kofeinu,  theinu. Naopak  je doporučeno napít  se před  spánkem  teplého mléka 

s medem. 

• Před  spánkem  se  vyvarovat  těžkých  jídel  –  ideální  je  lehce  stravitelná  večeře 

nejpozději kolem šesté hodiny večerní. 

• Přes den zařadit přiměřenou pohybovou aktivitu (cvičení, procházka) – snažit se 

unavit. 

• Před  spánkem  se  vyhnout  namáhavé  fyzické  i  psychické  činnosti  –  nejlépe 

vykonávat nenáročnou činnost nebo relaxovat např. koupelí v teplé vodě. 

• Neulehat ve stresu a napětí – v posteli nepřemýšlet o problémech a starostech. 

• Omezit užívání hypnotik jen na nezbytně dlouhou dobu. 

• Po  probuzení  se  doporučuje  vstát  z  postele  a  vystavit  se  světlu,  a  to  nejlépe 

světlu dennímu  

[www.lekarnici.cz, (1); PRAŠKO 2004; PALAZZOLO 2007] 

 

2.4.3.2 Relaxační a uvolňovací techniky 

 

U  insomnie  se  v důsledku  neschopnosti  usnout  velmi  často  vyskytují  pocity  úzkosti, 

podrážděnosti  a  napětí.  Proto  je  nezbytné  naučit  se  relaxaci  a  odstranit  tak  stavy 

úzkosti a napětí. Než dojde k praktickému využití relaxace večer před spánkem, je třeba 

ji natrénovat během dne. Využívá se několik relaxačních metod. 

 

Dechová relaxace 

Povrchní a rychlejší dech se vyskytuje při stavech nervozity a napětí celého organismu. 

Tato  relaxační  technika  učí  s dechem  pracovat  tak,  aby  naopak  došlo  k jeho 

prohloubení a zpomalení a tím ke snížení napětí a zlepšení usínání. Dechová relaxace 

také vede ke zklidnění při pocitech silné zlosti, strachu, apod. 
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Progresivní relaxace 

Jedná se o relaxaci vedoucí k uvolnění svalů celého těla. První fáze je charakterizována 

střídavým  zatínáním  a  posléze  uvolňováním  jednotlivých  svalových  skupin.  Nácvik 

začíná  u  horních  končetin  a  pokračuje  přes  hlavu,  hruď,  břišní  svaly  až  ke 

svalům dolních  končetin.  V druhé  fázi  (fáze  uvolnění)  se  vynechává  zatnutí  svalů  a 

dochází jen k uvolnění jednotlivých svalových skupin. Začíná se u svalů hlavy a končí u 

svalových skupin dolních končetin. 

 

Autogenní relaxace 

Tato relaxace využívá možnosti ovlivnění napětí kosterního svalstva naší vůlí. Při snížení 

napětí  svalstva  dojde  následně  také  k psychickému  uvolnění. Autogenní  relaxace má 

dva stupně. Pro relaxaci před usnutím postačí umět nižší stupeň skládající se z 6 cvičení. 

Jedná se o nácvik  tíže vedoucí k uvolnění svalů, nácvik  tepla vedoucí k rozšíření cév a 

prokrvení prstů rukou a chodidel, zklidnění dechu, regulace srdce vedoucí ke zklidnění 

tepu,  tepla  v nadbřišku  vedoucí  k uvolnění  břicha  a  chladu  na  čele.  Nácvik  probíhá 

denně asi 10 až 15 minut pomocí jednoduchých formulek: pro zklidnění dechu se užívá 

formulka: „Dech je lehký a volný“, pro nácvik tíže např. formulka: „Moje paže je těžká“. 

 

Vlastní relaxační kazeta 

Jedná se o relaxaci pomocí nahrávky, kterou si sám pacient vytvoří. Není proto nutné se 

učit nazpaměť jakékoliv instrukce, plně postačí nechat se při relaxaci vést svým vlastním 

hlasem. [PRAŠKO 2004, PALAZZOLO 2007] 
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2.4.3.3 Psychoterapie nespavosti (Kognitivně behaviorální terapie – KBT) 

 

Kognitivně  behaviorální  (kognice  =  myšlenky,  behavior  =  chování)  je  terapie,  která 

pracuje  s chováním  člověka  vymykajícím  se běžným  zvyklostem  (polykání  tabletek  ze 

strachu,  že  bez  nich  neusnu)  a  také  pracuje  s myšlenkami,  jež  jsou  spojené 

s problematickým  jednáním  (když  ulehnu  bez  prášku,  neusnu).  KBT  je  používána  při 

léčbě primární  insomnie (insomnie, která není způsobená psychiatrickým, somatickým 

ani  neurologickým  onemocněním).  Cílem  léčby  je  odstranit  problematické  chování  a 

myšlení a naopak ho nahradit myšlením i chováním obvyklým, racionálním.  

Hlavními výhodami terapie je její dlouhodobý efekt, dále neléčíme pouze důsledky, ale i 

příčiny a na rozdíl od farmakologické  léčby nevzniká při této terapii žádná závislost na 

lécích. Při KBT je nezbytná aktivní spoluúčast pacienta. 

 

Základní techniky používané při KBT insomnie jsou následující: 

• Hodnocení  a měření  –  nejčastěji  je  užíván  spánkový  deník,  který  si  pacient 

poctivě po celou dobu terapie vede 

• Spánková  hygiena,  kontrola  stimulů  –  celá  řada  rad  a  doporučení,  které 

přispívají ke zlepšení spánku 

• Práce  s tělesnými projevy napětí  (relaxace) –  relaxace pomáhá odstranit  stavy 

napětí a úzkosti, které se velmi často u nespavosti vyskytují 

• Zmapování bludného kruhu nespavosti 

• Práce s myšlenkami (kognitivní terapie) 

• Spánková restrikce (omezení spánku) 

[BORZOVÁ, 2009; www.kbt‐odyssea.cz, (9); PALAZZOLO 2007 ]  

 

Zmapování bludného kruhu nespavosti 

Sestavení  bludného  kruhu  nespavosti  je  nezbytné  pro  pochopení  vztahů  mezi 

myšlenkami  (obvykle  obavnými),  chováním,  tělesnými  rekcemi  a  emocemi.  Princip 

tohoto kruhu uvádím na příkladu: Pacient nemůže usnout a v hlavě  se mu honí  řada 

myšlenek, např. obava  ze  zvládnutí  zítřejšího dne, pokud  se dnes nevyspí. Následuje 

snaha o zahnání těchto myšlenek, což se pochopitelně nedaří. Pacient se tak převaluje 
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na lůžku, je neklidný a napjatý. Tento stav vyvolá pocity strachu, úzkosti, aj., které opět 

vyvolávají další obavné myšlenky a kruh se uzavírá. [PRAŠKO 2004] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 5 Bludný kruh nespavosti 

[http://www.kbt‐odyssea.cz/storage/vycviky/Studijni%20materialy/PREDNASKY_J/ 

kbt_insomnie.pdf] 

 

Práce s myšlenkami (kognitivní terapie) 

Tato metoda KBT učí pacienta pracovat se specifickými obavnými myšlenkami, kterých 

je  třeba  se  zbavit  a  vystoupit  tak  z bludného  kruhu  nespavosti.  Tyto myšlenky  jsou 

obvykle přehnané, nereálné (Jestli okamžitě neusnu, budu zítra k nepoužití) a v  KBT se 

označují  jako „automatické negativní myšlenky“. Prvním krokem pro zbavení se těchto 

myšlenek je vytvořit si jejich soupis. Následně na sezení s psychologem dochází k jejich 

rozboru  a  terapeut  pomocí  vhodných  otázek  dovede  pacienta  ke  zjištění,  že jeho 

způsob myšlení se ubírá špatným směrem. Dále pak spolu s pacientem hledají  lepší a 

racionálnější způsob uvažování.  

[PRAŠKO 2004; www.kbt‐odyssea.cz, (9); PALAZZOLO 2007] 
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Spánková restrikce (omezení spánku) 

Metoda je založena na omezení doby strávené na lůžku, pouze na dobu kdy člověk spí. 

Nikdy však nesmí být spánek záměrně omezen na dobu kratší než 5 hodin. Jedná se o 

účinnou metodu,  jejímž cílem  je vyvolat u pacienta mírnou spánkovou deprivaci, díky 

které bude pociťovat ospalost  v době,  kdy  chodí  spát. Tato metoda může  ze  začátku 

způsobovat únavu a ospalost, ta však asi po 3 týdnech vymizí.  

Pacient dodržuje následující postup: 

Nejprve si po dobu 14 dnů vede spánkový kalendář a z něj si vypočítá průměrnou dobu 

spánku  v tomto  časovém  úseku.  V následujícím  týdnu  bude  počítat  s vypočítanou 

dobou,  jako  s maximálním  časovým úsekem, který může  strávit na  lůžku. Určí  si, kdy 

chce každý den vstávat a odečtením vypočítané průměrné doby dostane čas, kdy bude 

uléhat  do  postele.  Takto  bude  postupovat  jeden  týden  a  opět  si  povede  spánkový 

kalendář. Po týdnu si pacient podle vzorce vyhodnotí spánkovou efektivitu: 

 

Spánková efektivita =                       . 

 

Bude‐li  spánková efektivita větší nebo  rovna 90%, pacient  si  zvýší dobu  strávenou na 

lůžku o 15 minut, bude tedy uléhat o 15 minut dříve. 

Při hodnotě  spánkové  efektivity mezi  85  až  90% nebude pacient dobu  strávenou na 

lůžku nijak měnit a bude uléhat stále ve stejnou dobu. 

Nedosahuje‐li spánková efektivita 85%, zkrátí si pacient dobu strávenou na  lůžku o 15 

minut a bude tak uléhat o 15 minut později. 

Stejným  způsobem  se postupuje každý  týden, dokud není dosáhnuta optimální doba 

spánku. [PRAŠKO 2004; www.kbt‐odyssea.cz, (9), PALAZZOLO 2007] 
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2.5 Poruchy dýchání vázané na spánek – syndrom spánkové apnoe 

 

Apnoe je stav, kdy dojde k přerušení dýchání po dobu nejméně deseti sekund. V praxi 

se rozlišuje apnoe centrální, obstrukční a smíšená. 

• Centrální spánková apnoe – k zástavě dechu dochází důsledkem útlumu aktivity 

dechového centra v mozku. 

• Obstrukční  spánková apnoe –  funkce dechového centra  je  zachovaná, dýchací 

úsilí přetrvává, pacient přesto nemůže dýchat z důvodu obstrukce horních cest 

dýchacích. 

• Smíšená spánková apnoe – je kombinací obou výše zmíněných. 

 

Hypopnoe –  je stav, kdy nedochází k přerušení dechu. Proud vzduchu  je však omezen 

na méně než 50% po dobu 10s a delší. Dýchání se dá charakterizovat jako mělké. 

 

Příznaky spánkové apnoe 

Symptomy  tohoto  onemocnění  (zástava  dechu  a  silné  chrápání)  pozoruje  ložnicový 

partner, pacient sám je nevnímá. Nemocný obvykle popisuje neosvěžující noční spánek, 

po probuzení se mohou objevit bolesti hlavy a suchost v ústech. Přes den pacienti často 

trpí nadměrnou denní spavostí. 

 

Komorbidita spánkové apnoe 

U pacientů s apnoí  je vyšší riziko výskytu kardiovaskulárních onemocnění (hypertenze, 

cévní mozková příhoda,  srdeční  selhání,  infarkt myokardu). Nadměrná denní  spavost, 

jako jeden z příznaků této nemoci, může vyvolat vznik depresí a zvýšit riziko dopravních 

nehod. V neposlední řadě je třeba také zmínit, že spánková apnoe se častěji vyskytuje u 

osob s obezitou a hypertenzí, než u osob v tomto ohledu zdravých. 

 

Vyšetřovací metody spánkové apnoe 

Fyzikální  vyšetření  –  jedná  se  o ORL  vyšetření  krku,  nosu  a  úst,  které může  odhalit 

anatomické odchylky zamezující správné ventilaci. 

Noční  polysomnografie  –  při  vyšetření  je  snímáno  EEG,  videozáznam  nemocného  a 
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některé kardiorespirační ukazatele (EKG, pohyby hrudníku a břicha, apod.).  

Vyšetření podává informace o: 

• počtu apnoí a hypopnoí za hodinu, 

• typu apnoe, kterou pacient trpí, 

• průměrné době trvání apnoí, hypopnoí a poklesů saturace,  

• době strávené nemocným při saturaci pod 90%. 

Nadměrná denní  spavost  je diagnostikována pomocí Epworthské  škály  spavosti nebo 

testem mnohočetné latence usnutí (MSLT). 

 

Léčba spánkové apnoe: 

• Úprava  životosprávy  –  snížit  hmotnost  u  pacientů  s nadváhou,  nepít  alkohol 

před spánkem, nekouřit, snažit se o pravidelný a dostatečný spánek 

• Mechanické rozšíření dýchacích cest: 

‐dilatace nosních dírek pomocí náplastí 

‐zvětšení  retrolinguálního prostoru užitím ortodontických pomůcek, které  jsou 

podobné běžným rovnátkům. 

• Léčba pozitivním přetlakem – používá se u pacientů s těžkou formou obstrukční 

spánkové  apnoe.  Jedná  se  o  přístroj  podobný  ventilátoru,  kterým  je  přetlak 

nejčastěji pomocí nosní masky aplikován pacientovi po celou dobu spánku. Tlak 

zajišťuje průchodnost dýchacích cest. 

• Chirurgická  léčba  –  jsou‐li  při  ORL  vyšetření  nalezeny  v krku  nebo  v  nose 

anatomické  překážky  bránící  dechu,  mohou  být  tyto  struktury  chirurgicky 

odstraněny (uvula, tonsily).  

[NEVŠÍMALOVÁ, ŠONKA, 2007; ŠONKA, PRETL 2009; SEDLÁK, et al. 2006] 



36 
 

2.6 Nadměrná denní spavost 

 

Tato  porucha  spánku  je  definována  neschopností  udržet  kontinuální  bdělost  během 

dne. Jedná se tedy o poruchu značně omezující osobní, pracovní i společenské aktivity. 

 

Vyšetřovací metody: 

Pro  stanovení  diagnózy  se  užívá  Epworthská  škála  spavosti  (subjektivní  hodnocení 

pacienta) a Test mnohočetné  latence usnutí – MSLT  (objektivní vyšetření ve spánkové 

laboratoři). 

 

Nadměrná denní spavost má dvě podoby: narkolepsii a hypersomnii 

 

Narkolepsie 

Toto onemocnění je charakterizováno stavy imperativního (nepřekonatelného) spánku. 

Pacient na několik minut usne, po probuzení  se  cítí osvěžený,  avšak po nějaké době 

opět usíná.  Jedná se  tedy o záchvatovité onemocnění,  jehož  frekvence  je během dne 

různá. Noční spánek u narkolepsie je velmi neklidný.  

 

Níže uvedené příznaky se mohou nebo nemusí objevit: 

• Kataplexie – stav náhlého ochabnutí svalů, nejčastěji obou dolních končetin při 

prožití  emočního  zážitku.  Postiženy mohou  být  také mimické  či  šíjové  svaly. 

Kataplexie je u narkolepsie velmi častá. 

• Hypnagogické halucinace – vznikají při usínání a  jsou nejčastěji sluchové nebo 

zrakové.  Jedná  se o  živé  snové představy, které přicházejí, ačkoliv  člověk  ještě 

nespí. 

• Spánková obrna – velmi nepříjemný stav ochrnutí kosterního svalstva. Nemocný 

se nemůže po dobu několika  sekund  až minut  jakkoli pohnout  ani promluvit. 

Spánková obrna vzniká při usínání nebo probouzení. 

• Automatické  jednání  –  jedná  se  často  o  nesmyslné  a  bezdůvodné  jednání. 

(Například nakupování cigaret, ačkoliv pacient nekouří a nikdy nekouřil.) 
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Hypersomnie 

U  hypersomnie  se  také  vyskytuje  nadměrná  potřeba  denního  spánku.  Na  rozdíl  od 

narkolepsie však  spánek nemá nepřekonatelný  ráz,  trvá několik hodin a  i přesto není 

osvěžující. 

Dále se mohou (nemusí) vyskytovat následující příznaky: 

• Prodloužený a i přesto neosvěžující noční spánek (více jak 10 hodin). 

• Probouzení (ranní i po denním spánku) je velmi obtížné. 

• Usínání při monotónní činnosti (sledování televize, řízení). 

 

Léčba nadměrné denní spavosti 

Úprava denního režimu (u narkolepsie) – Jedná se zejména o pravidelný pohyb během 

dne.  Dále  je  důležité,  aby  měl  narkoleptik  možnost  krátkého  (5  minut  trvajícího) 

denního spánku, který vede ke zlepšení jeho kondice. 

Farmakologická léčba 

• Methylphenidát – centrální stimulans, derivát amfetaminu 

• Modafinil – látka zvyšující centrální aktivitu sympatiku 

• Sodiumoxybát  –  tato  látka  působí  prostřednictvím  GABAb  receptorů  na 

dopaminergní přenos, užívá se pro léčbu kataplexie 

[NEVŠÍMALOVÁ, ŠONKA, 2007; BORZOVÁ 2009; PŘÍHODOVÁ 2009]  

 

2.7. Poruchy cirkadiánního rytmu 

 

Při této spánkové poruše nejsou synchronizovány vlastní biologické hodiny (endogenní 

mechanismus řídící cirkadiánní rytmy) s biorytmy vnějšího okolí (střídání dne a noci). 

 

Mezi poruchy cirkadiánní rytmicity patří: 

 

Zpožděná fáze spánku – potřeba spánku  je posunuta do pozdních nočních až brzkých 

ranních  hodin.  Pacienti  usínají  vždy  v přibližně  stejnou  dobu mezi  jednou  a  šestou 

hodinou  ranní. Probouzejí se v pozdních dopoledních hodinách.  Jsou‐li nuceni vstávat 

dříve, je probouzení velmi obtížné. Porucha obvykle vzniká u adolescentů. 
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Předsunutá fáze spánku – tato porucha je opakem poruchy předchozí. Pacienti usínají 

již v brzkých večerních hodinách (po 18. hodině) a probouzejí se brzy po půlnoci (po 1. 

hodině ranní). Porucha je typická pro seniory. 

 

Nepravidelný spánkový rytmus – pro toto onemocnění je charakteristický úplný rozpad 

cirkadiánní  rytmicity.  Spánek  je  rozdělen  do  několika  obvykle  tříhodinových  cyklů 

(podobá se spánku novorozenců). Tato porucha  je typická pro seniory, zvláště ty, kteří 

kvůli pobytu v nemocnicích nebo LDN nemají kontakt s vnějším okolím. 

 

Volně  běžící  rytmus  –  Jedná  se  o  poruchu  charakteristickou  pro  nevidomé.  Vnitřní 

biologické hodiny nejsou korigovány pravidelným střídáním světla a tmy, výsledkem  je 

volně běžící rytmus postrádající jakoukoliv korekci vnějšího prostředí. 

 

Změna  časových pásem  (jet‐leg  syndrom)  – při  letech přes několik  časových pásem 

také dochází k rozladění cirkadiánní rytmicity. Rytmus spánek/bdění se obvykle upraví 

do dvou až tří dnů. Somatické obtíže,  jako  jsou bolesti hlavy, nevolnost, nechutenství, 

se  ztrácejí  do  jednoho  týdne. Obecně  jsou  lépe  snášeny  přelety  na  západ  a  lépe  je 

snášejí osoby mladší padesáti let. 

 

Směnný provoz – náš organismus  je nastaven na denní bdělost a noční spánek. Proto 

není  jednoduché,  přizpůsobit  se  směnnému  provozu,  především  nočním  směnám. 

Špatně  je  snášejí  lidé  staršího  věku, osoby  s potřebou dlouhého  spánku a  ranní  typy 

s nejvyšší  výkonností  během  ranních  hodin.  Směnný  provoz může  kromě  ospalosti, 

snížené výkonnosti a únavy způsobit vážnější zdravotní obtíže (kardiovaskulární obtíže, 

žaludeční vředy, apod.). 

 

Léčba poruch cirkadiánní rytmicity 

• Léčba světlem (fototerapie) – pro posunutí našich vnitřních biologických hodin 

je  třeba  světla  o  intenzitě  více  než  2000  luxů  aplikované  1‐2  hodiny.  Světlo 

v brzkých večerních hodinách se užívá pro terapii syndromu předsunuté fáze. U 

léčby  syndromu  zpožděné  fáze  se  naopak  užívá  intenzivního  světla  v ranních 

hodinách. 
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• Melatonin – u  syndromu  zpožděné  fáze  spánku  je  spánkový hormon podáván 

v době  žádoucí pro usnutí, dále  je melatonin užíván  ve  večerních hodinách u 

slepců  s volně běžícím  rytmem a u  jet‐leg  syndromu pro  rychlejší adaptaci na 

jiné časové pásmo. 

• Chronoterapie  –  tato  léčba  se  užívá  především  u  syndromu  zpožděné  fáze. 

Principem je pomalé posouvání doby spánku z ranních hodin do večerních.  

[NEVŠÍMALOVÁ, ŠONKA, 2007; BORZOVÁ 2009; www.zdn.cz, (10)] 

 

2.8 Parasomnie 

 

Parasomnie  jsou definovány  jako abnormální projevy vázané na spánek, usínání nebo 

probouzení či na REM nebo Non‐REM spánek. Pro parasomnie je typický výskyt poruch 

chování, automatických pohybových aktivit a vegetativních příznaků často bez dosažení 

bdělosti. 

 

Parasomnie dělíme do tří skupin: 

 

2.8.1 – Non‐REM parasomnie 

 

Příčinou této skupiny parasomnií je patologické narušení probouzecí reakce, která zcela 

fyziologicky  probíhá  při  přechodu  Non‐REM  spánku  do  spánku  REM.  Dochází  k tzv. 

disociovanému probuzení, kdy, velmi jednoduše řečeno, mozek spí a tělo ne. Tento typ 

parasomnií  je  typický pro dětský věk a na noční prožitky vzniká amnézie – pacient  si 

ráno nic nepamatuje.  

 

Somnambulizmus (náměsíčnost) – Pro tuto poruchu je typické automatické chování – 

chůze spojená se zmateností. Náměsíčností trpí asi 17% dětí, s dospíváním však u nich 

tato porucha  většinou mizí. Hlavním nebezpečím pro náměsíčné  jsou možná  zranění 

(např. pád z okna). Objeví‐li se náměsíčnost v dospělém věku, je třeba ji řádně vyšetřit. 

Probouzení  se  zmateností  –  Vyskytuje  se  obvykle  v první  třetině  noci.  Typickými 

projevy  je  zmatenost,  dezorientace,  nesrozumitelná  řeč,  pohyb  s projevy mozečkové 
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ataxie. 

Noční  děsy  –  Tato  dramatická  porucha  se manifestuje  křikem,  pláčem,  pocity  děsu, 

pacient má výraz strachu, oči jsou vytřeštěné a otevřené. Silné jsou vegetativní projevy 

(tachykardie, pocení, mydriáza, apod.) 

 

Terapie 

Dodržování režimu spánku a bdění; zabezpečení bytu před možnými úrazy.  

Farmakoterapie:  benzodiazepiny  (clonazepam,  diazepam)  –  neužívat  dlouhodobě, 

maximálně tři až šest týdnů.  

Terapie u psychologa/psychiatra. 

 

2.8.2 Parasomnie vázané na REM spánek 

 

Porucha chování v REM spánku – jedná se o abnormální chování v REM spánku, které 

koresponduje s právě probíhajícím nepříjemným snem, ve kterém je pacient  zpravidla 

ohrožován. Pro REM spánek je typická svalová atonie. Svalový tonus u mimických svalů 

a končetin však zůstává zachován, proto se pacient může hýbat. Při propuknutí epizody 

je největším nebezpečím poranění jak pacienta, tak i jeho ložnicového partnera. 

Izolovaná spánková obrna – tato porucha se projevuje ztrátou volní hybnosti u všech 

kosterních  svalů  kromě  bránice  a  okohybných  svalů  při  usínání  i  probouzení.  Pro 

diagnózu této poruchy  je třeba vyloučení narkolepsie, u které  je tato porucha  jedním 

z příznaků. 

Noční můry – V průběhu REM spánku se pacientovi často zdávají hrůzostrašné sny, na 

rozdíl od nočních děsů, dochází následkem těchto snů k rychlému a plnému probuzení 

s pocitem úzkosti a strachu. Obsah snu si postižený pamatuje. 
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2.8.3 Ostatní parasomnie 

 

Mezi ostatní parasomnie patří například tyto poruchy: 

• Noční enuréza (pomočování) 

• Porucha příjmu potravy vázaná na spánek 

• Spánkové halucinace 

• Syndrom exploze v hlavě 

[NEVŠÍMALOVÁ,  ŠONKA,  2007;  BORZOVÁ  2009;  www.zdn.cz,  (10);  ŠONKA  2008; 

NOVÁK, SLONKOVÁ 2008]  

 

2.9 Abnormální pohyby spojené se spánkem 

 

Při nadměrném množství pohybů v průběhu spánku dochází k jeho narušení (problémy 

s usínáním,  narušení  kontinuity  spánku,  apod.).  Vznikají  tak  stavy  velmi  podobné 

insomnii. 

 

2.9.1 Syndrom neklidných nohou 

 

Jedná se o senzomotorické onemocnění. Pro  tuto poruchu  jsou zcela  typické nutkavé 

pocity pohybovat dolními končetinami. Pocity se charakteristicky objevují pouze v klidu 

(sezení, ležení) a následným pohybem jsou obvykle zcela odstraněny. Projevy syndromu 

neklidných nohou se manifestují nebo zhoršují večer a v noci.  

Rozlišují se dvě formy syndromu neklidných nohou: idiopatická a sekundární.  

• Sekundární  forma  vzniká  např.  následkem  těchto  stavů:  nedostatek  železa, 

těhotenství,  konečné  stádium  ledvinové  nedostatečnosti,  polyneuropatie, 

Parkinsonova nemoc 

• U idiopatické formy hraje u velké části pacientů důležitou roli dědičnost 
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2.9.2 Periodické pohyby ve spánku 

 

Tato  porucha  se  častěji  vyskytuje  v první  polovině  noci.  Samotný  pohyb  lze 

charakterizovat současnou flexí v kyčli, koleni a kotníku a extenzí palce. Celý pohyb trvá 

0,5 až 10 s a pro správnou diagnózu musí být zaznamenány alespoň 4 pohyby v řadě 

v intervalu 5 až 90 s. Pohyby  intenzivnějšího  rázu vedou k probuzení, proto si pacient 

stěžuje na nekvalitní noční spánek. Samotné pohyby nejsou pacientem vnímány a jsou 

prokázány až při polysomnografickém vyšetření. Tato porucha se velmi často vyskytuje 

v souvislosti s jinými onemocněními. 

 

Terapie 

Léčba je pro obě výše zmíněné poruchy shodná: 

 

Úprava životosprávy: pravidelný pohyb, vyloučení kofeinu a dalších stimulancií 

Farmakologická léčba: 

• L‐DOPA  +  inhibitory  dekarboxylázy  –  lék  první  volby,  podává  se  ve  večerních 

hodinách.  

• Agonisté dopaminu  (ropinirol, pramipexol) – podávají se pacientům, u kterých 

se  vyskytly  nežádoucí  účinky  L‐DOPY  nebo  nebyla‐li  tato  léčba  dostatečně 

účinná.  

• Atikonvulziva (gabapentin), benzodiazepiny a opioidy – léky druhé volby  

[NEVŠÍMALOVÁ,  ŠONKA,  2007;  BORZOVÁ  2009;  www.zdn.cz,  (10);  KEMLINK  2008; 

LATTOVÁ 2007 ]  
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3 Praktická část 

 

V praktické  části mé absolventské práce  jsem zpracovala dotazníkové šetření a soupis 

volně prodejných přípravků využitelných při léčbě nespavosti. 

 

3.1 Dotazníkové šetření 

 

Cílem  dotazníkového  šetření  bylo  zmapovat  poruchy  spánku  a  jejich  léčbu  u 

dotazovaných osob. Jako budoucí farmaceutická asistentka  jsem se zaměřila na  léčbu, 

která  je  pro  pacienty  dostupná  bez  potřeby  lékařského  předpisu  (léčbu  přírodními 

prostředky a léčbu nefarmakologickou – terapie u psychologa). 

Dotazníky s jedenácti otázkami byly rozdány pacientům na různých místech. Odpovídali 

klienti spánkové laboratoře neurologické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, 

pacienti  ze  tří  lékáren  z Ostrova  nad Ohří.  Zbylé  dotazníky  jsem  získala  tak,  že  jsem 

požádala rodinné příslušníky a známé, aby našli ve svém okolí osoby trpící spánkovou 

poruchou. Shromáždila jsem 94 vyplněných dotazníků. Při hodnocení jsem se zabývala 

pouze dotazníky vyplněnými respondenty, kteří trpí nějakou spánkovou poruchou.  

 

Respondentům byl rozdán tento dotazník: 

 

Prosím  o  vyplnění  dotazníku  pro  mou  absolventskou  práci  v oboru 
farmaceutický asistent na VOŠ MILLS s.r.o. na téma „NESPAVOST A  JINÉ 
PORUCHY SPÁNKU“. 
Zaškrtněte prosím Vaši odpověď  , u některých otázek je možné více odpovědí.  
 

1) Pohlaví 

 žena    muž 

 

2) Kolik je vám let? 

 méně než 25 let 

 26 ‐ 45 let 

 

 46 ‐ 65 let 

 více než 65 let 
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3) Trpíte/trpěl(a) jste některou z níže uvedených spánkových poruch?  

 nespavostí 

 poruchou dýchání ve spánku (např. přerušení dýchání na několik vteřin) 

  nadměrnou  denní  spavostí  (neschopností  udržet  souvislou  bdělost  během  dne, 

spánek po obědě však není příznakem této poruchy) 

 poruchami cirkadiánního  rytmu  (špatné snášení práce na směny, usínání o několik 

hodin dříve nebo později, než je obvyklé) 

 parasomnií (např. náměsíčností, nočními děsy nebo můrami, apod.) 

 abnormálními pohyby ve spánku (nutkání pohybu končetin ve spánku, skřípání zubů 

ve spánku, apod.) 

 poruchou spánku v důsledku jiné nemoci 

 

4) Vyhledal(a) jste kvůli problémům se spánkem odbornou pomoc? 

ANO, navštívil(a) jsem praktického lékaře 

ANO,  navštívil(a)  jsem  specialistu  (neurologa,  psychiatra,  somnologa  –  spánkový 

lékař, apod.) 

ANO, byl(a) jsem na vyšetření ve spánkové laboratoři 

NE, problém jsem řešil(a) jinak 

 

5) Zkoušel(a) jste nejprve řešit své problémy úpravou spánkové hygieny (vyhnout se 

spánku během dne, konzumaci kofeinu, alkoholu a nikotinu před spaním, neuléhat se 

stresem a problémy, uléhat pouze při pocitu ospalosti, apod.)? 

 ANO, úpravou spánkového režimu se můj spánek vylepšil 

 ANO, ale poruchy spánku stále přetrvávají/přetrvávaly 

 NE, tímto způsobem jsem své problémy neřešil(a) 

 

6) Užíval(a) jste k léčbě svých problémů bylinky v podobě čajů nebo čajových směsí? 

 ANO, ale nepocítil(a) jsem žádné zlepšení svých potíží 

 ANO a můj stav se poté zlepšil 

 NE, neužívám/neužíval(a) jsem žádné čaje nebo čajové směsi 
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7)  Znáte,  užíváte/užíval(a)  jste  některý  z následujících  bylinných  preparátů  se 

zklidňujícími účinky? 

 znám                                                        

 znám 

Benosen 

GS Dormian                                    

 užívám/užíval(a) jsem 

  užívám/užíval(a)  jsem

 znám 

 znám 

 znám 

 znám 

 znám 

Valecaps plus 

Persen, Persen forte 

Anti‐stress tablety 

Hypnox, Hypnox forte 

Jiný: …………………..……… 

 užívám/užíval(a) jsem 

 užívám/užíval(a) jsem 

 užívám/užíval(a) jsem 

 užívám/užíval(a) jsem 

  užívám/užíval(a)  jsem

 nějaký přípravek jsem užíval(a), ale nemohu si vzpomenout na název 

 

8) Pozoroval(a) jste zlepšení Vašeho zdravotního stavu po užití těchto přípravků? 

 ANO, pocítil(a) jsem zlepšení svých zdravotních obtíží 

 NE, nepocítil(a) jsem zlepšení svých zdravotních obtíží 

 

9)  Předepsal  Vám  lékař  a  užíváte/užíval(a)  jste  přípravek  CIRCADIN  s obsahem 

melatoninu?

 ANO   NE 

 

10)  Snažíte/snažil(a)  jste  se  řešit  problémy  se  spánkem  pomocí  psychoterapie  u 

psychologa? 

 ANO, po proběhnutí terapie potíže odezněly 

 ANO, ale potíže i poté přetrvávají/přetrvávaly 

 NE, dosud jsem nevěděl(a) o možnosti návštěvy psychologa se spánkovými problémy 

 NE, o této možnosti vím, ale nevydal(a) jsem se tímto směrem 

 

11)  Užíváte/užíval(a)  jste  kvůli  spánkovým  problémům  léky  na  spaní?

 ANO 

 

Děkuji za Váš čas věnovaný mému dotazníku. 
 
Ivana Janušková 
ivana.januskova@seznam.cz 
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3.1.1 Vyhodnocení dotazníkového šetření 

 

1) Zastoupení spánkových poruch mezi respondenty 

 

Nejprve jsem se rozhodla vyhodnotit zastoupení jednotlivých spánkových poruch mezi 

respondenty a  tyto výsledky dále rozlišit podle  toho, kde byly dotazníky získány. Toto 

vyhodnocení dělám jako první z toho důvodu, že bych u některých následujících otázek 

chtěla dospět k výsledkům, které budou  co nejlépe odrážet  situaci v běžné populaci. 

Uvážím‐li  způsoby  jakými  jsem  sbírala dotazníky myslím,  že nejlépe by o  tomto měly 

vypovídat dotazníky získané v lékárně a od známých. Dotazníky vyplněné ve spánkové 

laboratoři  zřejmě  nebudou  reprezentovat  problémy  běžných  lidí,  neboť  se  dá 

předpokládat,  že  zde  již máme  „předvybrány“ osoby  s vážnějšími poruchami  spánku. 

Zajímá mne  ale  i  srovnání dotazníků  z lékárny  a od  známých.  Zde  je oslovena běžná 

populace,  ale  způsob  dotazování  v lékárně  mnohem  lépe  zajišťuje  náhodný  výběr 

respondentů,  v případě  známých  je  toto  poněkud  nevyzpytatelné.  Například  jsem 

shromáždila  poměrně  velké  množství  dotazníků  z Léčebných  lázní  Jáchymov,  kde 

respondenti byli pouze ženy a navíc se jednalo o pracující osoby, tedy ve věku 25 – 65 

let. 

Očekávám,  že  výsledky  z lékárny  a od  známých budou podobné,  ale pokud by došlo 

k nějakým odlišnostem ráda bych je srovnáním odhalila a případně identifikovala. 

 

  

spánková 
laboratoř 

spánková 
laboratoř 

(%) 
lékárny lékárny 

(%) ostatní ostatní 
(%) 

Nespavost 1 10% 34 76% 27 69% 
Poruchy dýchaní ve spánku 8 80% 2 4% 2 5% 
Nadměrná denní spavost 1 10% 4 9% 1 3% 

Poruchy cirkadiánního rytmu   0% 3 7% 3 8% 
Parasomnie 1 10% 3 7% 2 5% 

Periodické pohyby ve spánku 1 10% 5 11% 3 8% 
Poruchy spánku v důsledku jiné 

nemoci 2 20% 0  0% 2 5% 

Celkem 10   45   39   
 

Skutečně se potvrdily předpoklady o odlišnosti spánkové laboratoře a běžné populace. 

Proto, budu‐li později vyvozovat z dotazníkového šetření další závěry, které by se měly 



47 
 

co  nejvíce  přiblížit  závěrům  u  běžné  populace,  budu  při  vyhodnocování  dotazníky 

vyplněné  ve  spánkové  laboratoři  vynechávat.  Z deseti  respondentů  bylo  nejvíce 

pacientů  ve  spánkové  laboratoři  kvůli  problémům  dýchání  ve  spánku.  U  ostatních 

skupin  zcela  jednoznačně  převládla  nespavost  a  s odpověďmi  získanými  od 

respondentů  trpících  touto  poruchou  budu  dále  pracovat. Mezi množstvím  pacientů 

s nespavostí  a  jinými  poruchami  je  propastný  rozdíl.  Početně  druhou  nejvíce 

zastoupenou  poruchou  (při  tomto  konstatování  již  vynechávám  data  získané  ve 

spánkové  laboratoři)  jsou  periodické  pohyby  ve  spánku,  ale  rozdíly  mezi  dalšími 

skupinami  jsou  velmi  malé  a  zároveň  jsou  celkově  nízké  počty  respondentů  ve 

skupinách.  Z těchto  důvodů  nemá  srovnávání  četnosti  ostatních  poruch  příliš  velkou 

vypovídací hodnotu. 

Výsledky  od  pacientů  získaných  v lékárně  a  pacientů  ze  skupiny  ostatní  jsou  velmi 

podobné. Nejvíce  se  liší  u  nadměrné  denní  spavosti.  I  když  při  takto malých  číslech 

nemusí  tento  rozdíl  nic  podstatného  znamenat,  dospěla  jsem  při  pozdější  práci 

s výsledky  k určité  představě,  jak  by  se  odlišnost  dala  vysvětlit.  Myslím  si,  že  tato 

porucha byla některými respondenty špatně pochopena. Při tvorbě dotazníku  jsem se 

snažila tomuto nepochopení předejít.   Uvedla  jsem, že se  jedná o neschopnost udržet 

souvislou bdělost během dne, ale  že  spánek nebo odpočinek po obědě nepatří mezi 

příznaky  tohoto onemocnění. Ani  toto zpřesnění asi nepomohlo. Domnívám se, že se 

jedná  o  závažné  onemocnění,  které  ovlivňuje  život  pacienta  tak  výrazně,  že  jej  není 

možné neřešit alespoň návštěvou u praktického lékaře. Proto se domnívám, že pacienti, 

kteří  zaškrtli,  že  trpí  nadměrnou  denní  spavostí  a  vzápětí  zodpověděli,  že  nebyli  u 

lékaře,  touto poruchou netrpí  (tato situace nastala celkem u  tří dotazníků, které byly 

všechny  získány  v  lékárně). Měla‐li  jsem  nadměrnou  spavost  zaškrtnutou  od mého 

známého  nebo  příbuzného mohla  jsem  se  dovyptat  a  případně  odpověď  korigovat.  

S pacienty v lékárně  tato korekce  již možná nebyla,  což  je  zřejmě důvod, proč bylo v 

lékárně více lidí, kteří v dotazníku odpověděli, že trpí nadměrnou denní spavostí.  
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2) vliv pohlaví na zastoupení spánkových poruch 

 

CELKEM 
respondentů 84 100% 

žena 65 77% 
 muž 19 23% 

 

Uvedené údaje vypovídají především o tom jaké je složení mých respondentů. Data by 

mohla  svádět k tvrzení,  že  ženy  trpí  spánkovými poruchami  častěji, ale  takové  závěry 

bychom si mohli dovolit pouze v případě oslovení  reprezentativního vzorku populace. 

Myslím, že v případě  lékárny  i v případě mých známých  jsem oslovila výrazně více žen 

než mužů, neboť jsou ženy častěji zákazníky lékáren a je jich více i mezi mými známými. 

Jelikož nejsem  schopna popsat,  jak velký  je  tento vliv,  je  těžké  se pouštět do  závěrů, 

které  pohlaví  trpí  spánkovými  poruchami  častěji.  Subjektivně  si  myslím,  že  je  žen 

s poruchami  spánku  více,  ale  rozdíl  není  zdaleka  tak  velký  jaký  byl  mezi  mými 

respondenty.  

 

V dalším hodnocení  vlivu pohlaví  jsem  se pokusila  zjistit  jestli  se nějak  liší  spektrum 

spánkových poruch vyskytujících se u žen a u mužů. Výsledky jsem zpracovala dvakrát, 

přičemž poprvé jsem nezahrnula dotazníky získané ve spánkové  laboratoři, zatímco ve 

druhém  zpracování  použity  jsou.  První  výsledky  by  tak měly  vypovídat  o  skutečném 

zastoupení  spánkových  poruch  u  mužů  a  žen.  V druhé  části  jsou  reálné  četnosti 

jednotlivých  poruch  spánku  výrazně  zkresleny,  ale  stoupá  nám  počet  respondentů  u 

méně častých poruch, což umožňuje lepší vzájemné srovnání obou pohlaví. 
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Bez spánkové laboratoře Včetně respondentů ze spánkové 
laboratoře   

ženy muži ženy muži 
Nespavost 44 68% 17 90% 44 65% 18 69% 

Poruchy dýchání ve 
spánku 3 5% 1 5% 5 7% 7 27% 

Nadměrná denní spavost 5 8% 0 0% 6 9% 0 0% 
Poruchy cirkadianní 

rytmicity 6 9% 0 0% 6 9%  0 0% 

Parasomnie 5 8% 0 0% 6 9%  0 0% 
Periodické pohyby ve 

spánku 7 11% 1 5% 8 12% 1 4% 

Poruchy spánku v 
důsledku jiné nemoci 2 3% 0 0% 4 6%  0 0% 

Celkem 65 100% 19 100% 68 100% 26 100% 
 

Výsledky  bez  dotazníků  ze  spánkové  laboratoře  dovolují  učinit  jediný  jasný  závěr.  U 

obou pohlaví  je dominantní poruchou  spánku nespavost. Výsledky dále naznačují,  že 

nespavost  je u  žen méně  častá,  ale na druhou  stranu  více  trpí ostatními poruchami. 

Srovnání  jednotlivých  poruch  není  dost  dobře  možné  kvůli  malému  počtu  dat  ve 

skupině mužů. Zohledníme‐li výsledky ze spánkové  laboratoře stoupne nám podstatně 

počet  respondentů  s poruchou  dýchání  a  i  když  tento  počet  stále  není  příliš  veliký 

ukazuje  se poměrně  výrazně,  že právě  tato porucha by mohla být pro  jedno pohlaví 

typičtější než pro druhé (počet mužů s touto poruchou  je větší  i v absolutních číslech, 

ačkoliv jejich skupina je mnohem menší).  

 

3) vliv věku na výskyt spánkových poruchou 

 

   do 25 26-45 46-65 nad 66 
Nespavost 6 67% 15 79% 20 59% 21 92% 

Poruchy dýchaní ve spánku  0% 2 11% 2 6% 0 0% 
Nadměrná denní spavost  0% 3 16% 2 6%   0% 

Poruchy cirkadiánního rytmu 1 11% 2 11% 3 9%   0% 
Parasomnie 2 22%   0% 2 6% 1 5% 

Periodické pohyby ve spánku 2 22% 1 5% 4 12%   0% 
Poruchy spánku v důsledku jiné 

nemoci  0% 1 5% 0 0% 1 5% 

Celkem 9 100% 19 100% 34 100% 22 100% 
 

Rozdělení  respondentů  dle  věkových  skupin  pouze  opakovaně  potvrdilo  převládající 

nespavost  nad  poruchami  dalšími.  U  ostatních  poruch  je množství  respondentů  tak 
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malé,  že  je  těžké  rozdíly  nějak  hodnotit.  Proto  jsem  se  rozhodla  z těchto  výsledků 

nevyvozovat další závěry. 

 

 4) Vyhledávání odborné pomoci kvůli problémům se spánkem 

 

V uvedené tabulce  jsou vynechány odpovědi 10 pacientů, kteří vyplňovali dotazník ve 

spánkové  laboratoři.  Tabulka  tedy  dokumentuje  vyhledávání  odborné  pomoci  při 

spánkových poruchách u běžných respondentů. 

 

CELKEM respondentů 84 100% 
Praktický lékař 34 40% 

Specialista 19 23% 
Spánková laboratoř 1 1% 

NE 42 50% 
 

Při vyhodnocení této otázky jsem se zajímala o to, zda pacienti nejprve se spánkovými 

poruchami  navštěvují  praktického  lékaře,  který  je  pak  odesílá  dále  na  vyšetření  ke 

specialistovi a ten pak do spánkové laboratoře. Případně zda je do spánkové laboratoře 

odeslán pacient přímo od praktického lékaře. 

Z celkového  počtu  11  pacientů,  kteří  navštívili  spánkovou  laboratoř  se  u  třech  dala 

vypozorovat posloupnost praktický lékař, specialista, spánková laboratoř. Jeden pacient 

byl  odeslán  do  spánkové  laboratoře  přímo  od  praktického  lékaře.  Ostatní  pacienti 

navštívili  spánkovou  laboratoř  na  doporučení  specialisty  bez  předchozí  návštěvy 

praktického  lékaře.   Je však otázkou, zda tito pacienti u praktického  lékaře opravdu se 

svým problémem nikdy nebyli nebo zda to již bylo tak dávno, že nepovažovali za nutné 

praktického lékaře v mém dotazníku uvést. 

Také  jsem  zjišťovala,  zda  ostatní  respondenti  navštívili  se  svými  problémy  nejprve 

praktického  lékaře  a  až  později  specialistu  nebo  nikoli.    Z celkem  9  respondentů  3 

navštívili specialistu bez předchozí návštěvy praktického  lékaře a zbylých šest pacientů 

bylo nejprve u praktického lékaře a ten je poté odeslal ke specialistovi. 

Nelze  tedy  tvrdit,  že  každý  pacient  putuje  zdravotnickým  systémem  od  praktického 

lékaře přes specialistu až do spánkové laboratoře.  
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Další otázky dotazníkového šetření se týkaly léčby nespavosti. Tato porucha byla u mých 

respondentů nejvíce  častá, proto bylo možné z výsledků vyvozovat další závěry. Navíc 

se  jedná o  jedinou spánkovou poruchu, při které bude možné z pozice  farmaceutické 

asistentky nabídnout pacientovi rady a preparáty vhodné k jeho léčbě.  

Další poruchy  jsem  již kvůli nízkému počtu  respondentů nehodnotila. Ostatně otázky 

dotazníkového  šetření  jsem  stejně  navrhovala  tak,  aby  zmapovaly  léčbu  pacientů 

trpících nespavostí, nikoli ostatními poruchami. 

 

5) Úprava nespavosti pomocí spánkové hygieny 

 

Dodržování  zásad  spánkové  hygieny  je  dle mého  názoru  základem  pro  léčbu  všech 

spánkových poruch. Domnívám se, že  tyto zásady mohou pacientům alespoň pomoci  

ke  zlepšení  kvality  a délky  spánku.  Samotné dodržování  těchto  zásad  však  v žádném 

případě není  jednoduché. Celá spánková hygiena má mnoho bodů,  jejichž dodržování 

vyžaduje především pevnou vůli.  

 

CELKEM respondentů 62 100% 
ANO, spánek se vylepšil 16 26% 

 ANO, problémy však 
přetrvávají/přetrvávaly 24 39% 

NE 22 35% 
 

Z výsledků  vyplývá,  že  65%  respondentů  spánkovou  hygienu  zná.  Znalost  spánkové 

hygieny vedla u 40% pacientů ke zlepšení jejich zdravotního stavu. Dle mého názoru je 

tedy patrné, že tato nefarmakologická metoda funguje. 

 

6) Vliv čajů, čajových směsí a preparátů s obsahem bylinných extraktů na nespavost 

 

Cílem otázek, týkající se těchto v lékárně volně dostupných přípravků, bylo zjistit, zda a 

z jaké části mým respondentům tyto preparáty pomohly. Také  jsem chtěla vyhodnotit, 

který přípravek je nejvíce používán. Nicméně se ukázalo, že znalost názvů přípravků je 

malá  a  pacienti  si  většinou  nepamatují  co  užívali,  proto  jsem  od  tohoto  hodnocení 

upustila. V poslední řadě bych chtěla porovnat u mých respondentů výsledky účinnosti 
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čajů a čajových směsí a preparátů s obsahem bylinných extraktů.  

 

čaje/čajové 
směsi bylinné preparáty CELKEM respondentů 

62 100% 62 100% 

ANO, spánek se vylepšil 10 16% 22 35% 

ANO, problémy však 
přetrvávají/přetrvávaly 31 50% 14 23% 

NE 21 34% 26 42% 
 

Čajové  směsi  se  sedativním  účinkem  pomohly  vylepšit  spánek  24%  respondentů, 

zatímco u přípravků  s obsahem bylinných extraktů  to bylo u 61% pacientů. Z důvodu 

nízkého počtu dotazovaných, kterým čajové směsi vylepšily spánek, bych tyto přípravky 

doporučila  pacientům  při  léčbě  nespavosti  pouze  jako  podpůrné  prostředky  k  jiné 

terapii. Větší počet respondentů uvádělo zlepšení spánku po užití přípravků s obsahem 

bylinných extraktů. Je tedy patrné, že léčivé rostliny jsou účinné, jen je potřeba, aby se 

do  organismu  dostalo  potřebné množství  účinné  látky.  V případě  bylinných  extraktů  

má pacient přesně danou dávku,  která by měla  vést ke  kýženému účinku. Zatímco u 

čajových  směsí  je  dávka  v jednom  nálevovém  sáčku  zřejmě  nedostatečná.  Toto 

vysvětlení  odůvodňuje,  proč  tyto  preparáty  pomohly  většímu  procentu  pacientů  než 

čajové směsi. Bylinné přípravky i čajové směsi by pravděpodobně mohly vykazovat ještě 

lepší účinnost, kdyby se jednalo výhradně o registrované léčivé přípravky. Registrované 

jsou  však  jen  některé,  ostatní  patří  do  skupiny  potravních  doplňků  s variabilním 

obsahem jednotlivých drog a diskutabilním účinkem.  

  

7) Užívání CIRCADNU u dotazovaných osob 

 

Dle mého názoru má užívání přípravků s obsahem melatoninu řadu výhod,  jež uvádím 

v teoretické  části  mé  absolventské  práce.  Přesto  z mého  předešlého  zaměstnání 

v lékárně  vím,  že přípravek CIRCADIN není  často předepisovaný. Proto mne  zajímalo, 

zda  se  najde  v  mém  průzkumu  alespoň  jedna  osoba,  která  Circadin  užívala.  Při 

vyhodnocení se opravdu potvrdil předpoklad o ne příliš  častém předepisování  tohoto 

přípravku. Kladnou odpověď jsem získala od dvou pacientek ‐ žen ve věku mezi 26 až 45 

lety  trpící  nespavostí  a  poruchy  cirkadiánního  rytmu.  Tedy  indikacemi,  ve  kterých  je 
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tento přípravek registrován. 

 

8) Vliv psychoterapie při léčbě nespavosti 

 

Terapie u psychologa je vhodná nejen pro léčbu některých typů nespavosti, ale i jiných 

spánkových  poruch,  např.  parasomnií.  Domnívám  se,  že  někteří  lidé  mají  stále 

k návštěvě  psychologa  předsudky. Návštěvu  odkládají  nebo  k němu  vůbec  nepřijdou, 

přesto,  že  by  jim  psychoterapie mohla  pomoci  vyřešit  problémy  se  spánkem.  Pokud 

klient a psycholog pociťují vzájemné sympatie a důvěru,  jedná se dle mého názoru o 

příjemná  posezení,  kdy  je  pacient  nenásilnou  formou  podroben  terapii.  Pacient  tak 

často  nemusí  sahat  pro  hypnotika,  anxiolytika  ani  žádné  další  chemické  látky,  které 

mohou vyvolat závislost. Tuto otázku jsem do dotazníkového šetření zařadila i z důvodu 

zlepšení  informovanosti pacientů. Myslím si, že stále existuje mnoho  lidí, kteří netuší, 

že by své spánkové poruchy mohli řešit s psychologem. 

 

CELKEM respondentů 62 100% 
ANO a potíže odezněly 5 8% 

ANO a potíže přetrvávaly 4 6% 
NE, nevím o možnosti návštěvy psychologa 25 40% 

NE, i přesto že o této možnosti vím 28 45% 
 

Vyhodnocení přineslo mnou očekávané  výsledky o  špatné  informovanosti pacientů o 

možnosti návštěvy psychologa se spánkovými poruchami a předsudcích, které pacienti 

k návštěvě  psychologa  mají.  Výsledky  respondentů,  kteří  absolvovali  psychoterapii, 

naznačují  úspěšnost  léčby.  Z důvodu malého  počtu  respondentů  si  však  netroufám 

srovnávat účinnost této metody s předchozími výsledky. 
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9) Užívání léků na spaní při léčbě nespavosti 

 

Pro  ucelení  celého  dotazníkového  šetření  jsem  na  závěr  položila  otázku  ohledně 

používání  chemických  léčiv  při  léčbě  nespavosti.  Tabulka  uvádí  jaké  procento 

respondentů užívá léky na spaní. 

 

CELKEM 
respondentů 62 100% 

ANO 34 55% 
NE 28 45% 

 

Většinu osob užívající léky na spaní tvoří věková skupina osob starších 66 let: 

 

Celkem respondentů 
užívající léky na spaní 34 100% 

méně než 25 let 4 12% 
26-45 let 4 12% 
46-65 let 11 32% 

více než 66 let 15 44% 
 

3.2  Přehled  volně  prodejných  přípravků  užívaných  při  léčbě  poruch 

spánku 

 

3.2.1 Čajové směsi 

 

LEROS NATUR SPÁNEK, NERVY 20x1,3GM N.S. 

 

Složení: 

Melissae herba (Meduňková nať)  

Matricariae flos (Heřmánkový květ) 

Lupuli flos (Chmelová šištice) 

Lavandulae flos (Levandulový květ) 

Valerianae radix (Kozlíkový kořen) 

 

Obr.  č. 5  LEROS SPÁNEK, NERVY  [http://www.dinarin.cz/product.jsp?artno=30033491]
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TEEKANNE SPÁNEK A NERVY 10x2GM N.S. 

 

Složení: 

Matricariae flos (Heřmánkový květ) 

Melissae folium (Meduňkový list) 

Menthae piperitae folium (List máty peprné) 

Lavandulae flos (Levandulový květ) 

Valerianae radix (Kozlíkový kořen) 

Obr. č. 6 TEEKANNE SPÁNEK, NERVY 

[http://www.teekanne.cz/page_sortiment/bylinny_lecivy_caj.html] 

 

FYTOPHARMA MELATON BYLINNÝ UKLIŇUJÍCÍ ČAJ 20x1,5GM N.S. 

 

Složení: 

Melissae herba (Meduňková nať) 

Origani herba (Dobromyslová nať) 

Lavandulae flos (Levandulový květ) 

Obr. č. 7 MELATON [http://www.doplnkyzdravi.cz/img_kat/101047.jpg] 

 

MEGAFYT QUIET NIGHT TEA 20x2GM N.S. 

 

Složení: 

Lavandulae flos (Levandulový květ) 

Passiflorae herba (Mučenková nať) 

Lupuli flos (Chmelová šištice) 

Melissae folium (Meduňkový list)  

Tiliae flos (Lipový kět) 

Matricariae flos (Heřmánkový květ)  

  Foeniculi fructus (Fenyklový plod) 

  Liquiritae radix (Lékořicový kořen) 

Obr. č. 8 MEGAFYT QUIET NIGHT TEA [http://megafyt.cz/content.php?pid=N&p=68] 
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MEGAFYT NERVOVÁ ČAJOVÁ SMĚS POR SPC 15x1,5GM 

 

  Složení (jednoho nálevového sáčku): 

450 mg  Valerianae radix (Kozlíkový kořen)  

450 mg Melissae herba (Meduňková nať)  

450 mg Menthae piperitae herba (Nať máty peprné)  

150 mg Foeniculi fructus (Fenyklový plod) 

 

 

Obr. č. 9 MEGAFYT NERVOVÁ ČAJOVÁ SMĚS 

 [http://megafyt.cz/content.php?pid=1&p=5] 

 

LEROS SPECIES NERVINAE PLANTA N.S. 20X1,5GM 

 

  Složení (jednoho nálevového sáčku): 

  300mg Menthae piperitae herba (Nať máty peprné) 

  270mg Hyperici herba (Třezalková nať) 

  255mg Melissae herba (Meduňková nať) 

  240mg Lupuli flos (Chmelová šištice) 

  240mg Matricariae flos (Heřmánkový květ) 

  195mg Valerianae radix (Kozlíkový kořen)  

Obr. č. 10 LEROS SPECIES NERVINAE PLANTA 

[http://leros.cz/images/produkty/173/Leros_Species_nervinae_planta_ns.jpg] 
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APOTHEKE UKLIDŇUJÍCÍ BYLINNÝ ČAJ 20x1,5GM  

 

Složení:  

Hyperici herba (Třezalková nať) 

Melissae herba (Meduňková nať) 

Origani herba (Dobromyslová nať) 

Millefolii herba (Řebříčková nať) 

Passiflorae herba (Mučenková nať) 

Lavandulae flos (Levandulový květ) 

 

Obr. č. 11 APOTHEKE UKLIDŇUJÍCÍ BYLINNÝ ČAJ  

[http://www.apotheke.cz/exec/ShowImage.aspx?img=http://www.apotheke.cz/fotocac

he/bigorig/uklidnujici_caj_007578.jpg&title=Uklid%C5%88uj%C3%ADc%C3%AD%20%C

4%8Daj] 

 

DR. POPOV SLADKÝ SEN 100GM 

 

Složení: 

Melissae herba (Meduňková nať) 

Verbenae herba (Sporýšová nať) 

Lamii albi herba (Hluchavková nať) 

Menthae piperitae herba (Mátová nať) 

Hyperici herba (Třezalková nať) 

 

Obr. č. 12 DR. POPOVSLADKÝ SEN 

[http://www.drpopov.cz/index.php?io=imgDetail;src=/products/w500jpg/P_1228_1.jpg

] 
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MEGAFYT DĚTSKÝ ČAJ PRO KLIDNÝ SPÁNEK 20x2GM  

 

Složení: 

Anisi fructus (Anýzový plod) 

Melissae herba (Meduňková nať) 

Menthae piperitae herba (Mátová nať) 

Lavandulae flos (Levandulový květ) 

 

 

Obr. č. 13 MEGAFYT DĚTSKÝ ČAJ PRO KLIDNÝ SPÁNEK  

[http://megafyt.cz/content.php?pid=1&p=60 j] 

 

Veškeré  výše  zmíněné  čajové  směsi  obsahují  různé  kombinace  bylin  se  sedativním 

účinkem  (nejčastěji  se  objevuje meduňka  lékařská)  a  bylin,  které mimo  jiné  vedou 

k uvolnění  spasmů  zažívacího  traktu  (např. máta peprná),  čímž přispívají k celkovému 

uvolnění organismu. 

 

Čajové směsi napomáhají ke zlepšení zdravotního stavu při lehkých formách nespavosti. 

Nelze  od  nich  však  očekávat  zázraky,  spíše  bych  je  pacientům  doporučila  jako 

podpůrnou léčbu k právě probíhající jiné terapii nespavosti. 

 

Ve  velké  většině  se  jedná  o  potravní  doplňky.  Pouze Nervová  čajová  směs  vyráběná 

firmou Megafyt a Species Nervinae Planta od firmy Leros jsou zaregistrována jako léčivý 

přípravek. Dříve byla v České republice registrována také sedativní čajová směs Valofyt 

neo vyráběná firmou Leros. Registrace však byla ukončena v roce 2009 a dnes již u nás 

tato  čajová  směs  není  k dispozici. Na  Slovensku  registrace  tohoto  přípravku  i  nadále 

běží.  

 

Čajové směsi se připravují vždy čerstvé, jsou užívány 3x denně, poslední dávka vždy půl 

hodiny před spánkem. 
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Při užívání  je  třeba dát pozor na obsah  třezalky  tečkované v těchto  čajových směsích. 

Tato bylina indukuje CYP450, proto se čajové směsi s obsahem této byliny nesmí užívat 

společně  s inhibitory  proteáz,  warfarinem,  cyklosporinem,  orálními  kontraceptivy, 

antikonvulzivy  (karbamazepin,  fenytoin,  fenobarbital),  digoxinem,  theophyllinem, 

triptany a antidepresivy ze skupiny SSRI. Třezalka tečkovaná se nachází v čajové směsi 

Sladký sen od Dr. Popova, Apotheke uklidňující směsi a čajové směsi Species Nervinae 

Planta n.s. 20X1,5g od firmy Leros. 

 

Nenašla  jsem  téměř  žádné  informace  o  užívání  těchto  čajových  směsí  v období 

těhotenství a laktace. Informace byly dostupné pouze u registrovaných čajových směsí. 

U  nervové  čajové  směsi  vyráběné  firmou Megafyt  podání  v těhotenství  a  v období 

laktace není nijak omezeno,  zatímco  firma Leros u  své  čajové  směsi kvůli nedostatku 

informací doporučuje zvážit přínos nad možnými riziky (na zvážení lékaře). U ostatních 

čajových směsí bych se u těhotných a kojících žen zejména vyvarovala podávání směsí 

s obsahem mučenky pletní (kvůli obsahu alkaloidů). V teoretické části mé absolventské 

práce zmiňuji také nevhodnost užívání kozlíku, chmele, třezalky v období těhotenství a 

laktace. Proto bych pacientce vždy před začátkem užívání těchto přípravků doporučila 

poradit se s lékařem. 

 

Pro malé děti bych doporučila Dětský čaj pro klidný spánek od  firmy Megafyt vhodný 

pro děti od šesti měsíců. Čajová směs Species Nervinae Planta od firmy Leros je vhodná 

pro děti od tří let, dávkování však musí být upraveno podle hmotnosti dítěte.  

[AISLP, 2010] 
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3.2.2 Bylinné preparáty 

 

NOVO‐PASSIT SOL. 1X100ML 

Složení (ve 100ml roztoku): 

Herbarum extractum pro Passit fluidum 7,75g: 

Hyperici herba 512mg, Passiflorae herba 102mg, Valerianae 

radix  512mg,  Lupuli  flos  512mg,  Melissae  herba  205mg, 

Crataegi folium cum flore 512mg, Sambuci flos 205mg 

Guaifenesinum 4,0 g 

 

Obr. č. 14 NOVO‐PASSIT  

[http://www.novo‐passit.cz/images/novo‐passit.jpg] 

 

Dávkování: 

10ml půl hodiny před spánkem (maximální denní dávka je 30ml) 

 

Interakce: 

Guaifenesin  se  nesmí  kombinovat  s látkami  působící  tlumivě  na  CNS  (alkohol, 

hypnotika) a s centrálně působící myorelaxancii (mefenoxalon). 

Třezalka  tečkovaná  indukuje  CYP450,  proto  se  nesmí  užívat  společně  s inhibitory 

proteáz,  warfarinem,  cyklosporinem,  orálními  kontraceptivy,  antikonvulzivy 

(karbamazepin,  fenytoin,  fenobarbital),  digoxinem,  theophyllinem,  triptany  a 

antidepresivy ze skupiny SSRI. 

 

Kontraindikace: 

NOVO‐PASSIT  je  kontraindikován  u  následujících  onemocnění:  epilepsie, myasthenia 

gravis, diabetes – kvůli obsahu glukózy. 

 

Zvláštní upozornění: 

Při užívání  tohoto přípravku není doporučeno  vystavovat  se UV  záření, opatrnosti  je 

třeba kvůli obsahu ethanolu u pacientů s poškozením jater, těhotných a kojících matek 

a u epileptiků. 
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PERSEN TBL. OBD. 40 ; PERSEN FORTE CPS. DUR. 20  

 

 

 

 

 

 

Obr. č. 15 PERSEN 

[http://www.lek.si/si/zdravila/brez‐

recepta/persen/] 

 

 

 

 

Obr. č. 16 PERSEN FORTE  

[http://www.lek.si/si/zdravila/brez‐

recepta/persen‐forte/] 

Složení: 

Valerianae extractum siccum 50mg; 125 mg  

Melissae extractum siccum 25mg 

Menthae piperitae extractum siccum 25mg 

 

Dávkování: 

2 tablety půl hodiny před spánkem; 1 tabletu půl hodiny před spánkem 

 

HOVA TBL. 20  

 

Složení: 

Valerianae extractum siccum (4‐7:1) 200 mg 

Humuli extractum siccum (4‐8:1) 45,5mg 

 

Obr. č. 17 HOVA 

[http://www.ebpharma.cz/hova.html] 

Dávkování: 

Dospělí: 1‐2 tablety půl hodinu před spánkem 

Děti od 6 let: 1 tableta půl hodinu před spánkem. 
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KOZLÍK KNEIPP TBL. 90 

 

Složení: 

Valerianae radix pulvereta 500mg 

 

Dávkování: 

4‐6 tablet půl hodinu před spánkem 

 

 

 

 

Obr. č. 18 KOZLÍK 

[http://www.dinarin.cz/fph/products.nsf/v/F8589EAF36F0959FC12573690024B182/$fil

e/30000147_v.jpg] 

 

HYPNOX TBL. 15 

 

Složení: 

Extrakt  z kořene  kozlíku  lékařského  (kys.  valerová 

0,8%) 100mg 

Extrakt z šištic chmele otáčivého (4:1) 100mg 

Extrakt z nati mučenky pletní (4:1) 100mg 

Prorostlík (4:1) 6mg 

Semena jujuby (4:1) 2mg 

Dřevo z orličníku (4:1) 0,5mg 

 

 

Dávkování:  

½ až 1 tabletu půl hodiny před spánkem 

Obr. č. 19 HYPNOX 

[http://www.barnys.cz/produ

ct.php?id_product=12]6] 
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HYPNOX FORTE TBL. 20 

 

Složení: 

Valerianae  extractum  siccum  normatum  (kys. 

valerová 0,8%) 150mg 

Humuli extractum siccum normatum (4:1) 120mg 

Passiflorae  extractum  siccum  normatum  (4:1) 

120mg 

Melissae extractum siccum normatum (5:1) 10mg 

Obr. č. 20 HYPNOX FORTE 

[http://www.rostlinybudoucnosti.cz/img/ 

produkty/Hypnox___forte_4b2f31e203506.jpg]

 

Dávkování: 

1 tableta půl hodiny před spánkem 

 

WALMARK BENOSEN CPS. 20, 40 

 

Složení: 

L‐theanin 100mg 

Humulus lupulus (flavonoidy 0,4%)  150mg  

Valeriana officinalis (kys. valerenová 0,8%) 50mg 

 

Dávkování:  

1 kapsle půl hodiny před spánkem 

Obr. č. 21 BENOSEN 

[http://www.walmark.eu/cz/Stranky/aktualni_nabidka_produktu.aspx?nl_product_id=

656&name=Benosen] 
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GS DORMIAN CPS. 30 

 

Složení: 

Valerianae extractum siccum 50mg 

Humuli extractum siccum 20mg 

Melissae extractum siccum 25mg 

Passiflorae extractum siccum 20mg 

 

Obr. č. 22 GS DORMIAN  

[http://24hodinpohody.cz/gs‐dormian/uzivani‐a‐slozeni/] 

 

Dávkování: 

1‐2 kapsle půl hodiny před spánkem 

 

VALECAPS PLUS CPS. 30 

 

Složení: 

Extractum radicis Valerianae 100mg 

Extractum radicis Scutellariae 25mg 

 

Dávkování: 

1‐2 kapsle půl hodiny před spánkem 

 

Obr. č. 23 VALECAPS PLUS 

[http://www.pevnezdravi.cz/obrazek?ident= 

nstw8yb8hjn&height=145&maxwidth=200]

 

Každý  z výše  uváděných  přípravků  je  složen  z různé  kombinace  léčivých  drog  se 

sedativním  účinkem.  Ve  většině  případů  se  jedná  o  standardizované  extrakty.  V 

přípravku Benosen se kromě sedativních drog navíc vyskytuje L‐theanin (aminokyselina 

nacházející  se  v zeleném  čaji)  a  přípravek  NOVO‐PASSIT  obsahuje  kromě  přírodních 

látek guaifenesin (centrální myorelaxans, sedativum, expektorans).  
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Ve  všech  přípravcích,  které  zde  uvádím,  se  nachází  kozlík  lékařský.  Kromě  léčivého 

přípravku  Kozlík  od  firmy  Kneipp  se  vždy  jedná  o  různě  silné  extrakty  této  drogy. 

Oblíbenost  této  byliny  je  dle  mého  názoru  dána  v mnoha  studiích  ověřenými 

pozitivními účinky na kvalitu spánku. 

 

Mezi  výše uváděnými přípravky  se nachází potravní doplňky  i  registrované přípravky 

s kódem  SÚKLu.  Do  druhé  skupiny  patří  následující  přípravky:  NOVO‐PASSIT,  Hova, 

Persen, Persen forte, Kneipp Kozlík  

 

Bylinné preparáty jsou určeny pro léčbu lehkých forem nespavosti. V této indikaci jsou 

tyto přípravky dávkovány vždy půl hodiny před spánkem (viz. výše). Kromě této indikace 

se dá  řada těchto přípravků užívat  i při stavech napětí, úzkosti, paniky, neklidu, apod. 

Dávkování je pak pochopitelně odlišné než při léčbě nespavosti. Má absolventská práce 

je však zaměřena na poruchy spánku, a proto toto dávkování neuvádím. 

 

Podávání  těchto  přípravků  v období  těhotenství  a  kojení  se  nedoporučuje.  Stejná 

situace  je  také u dětí. Tyto přípravky nejsou  vhodné pro děti do 12  let. Výjimkou  je 

přípravek HOVA, kde je užívání umožněno i dětem starším 6 let.  

 

Přijde‐li  pacient  s nespavostí  do  lékárny  bez  konkrétní  představy  preparátu,  který  by 

chtěl  užívat,  doporučila  bych  mu  registrovaný  léčivý  přípravek.  Tedy  preparát 

s ověřeným obsahem účinných látek a ověřenou účinností. Z nabízené palety přípravků 

je nejvíce ověřený NOVO‐PASSIT. Kvůli obsahu  třezalky  tečkované  je  třeba  zjistit,  zda 

pacient neužívá léčiva, jejichž odbourávání by mohla tato bylina ovlivňovat. Je třeba jej 

upozornit na zákaz současného užívání alkoholu a vystavování se UV záření. Případně 

nabídnout jiný pro pacienta vhodnější preparát. 

 

Léčivý  přípravek  NOVO‐PASSIT  se  vskutku  zdá  být  nejvhodnější  variantou  při mírné 

nespavosti.  Podíváme‐li  se  na  něj  zblízka,  zjistíme,  že  řada  pacientů  jej  vůbec  nesmí 

užívat. Největší skupinu tvoří ženy užívající hormonální antikoncepci. Těchto žen je dnes 

dle mého názoru většina. Senioři  již neužívají hormonální přípravky, ale opět musíme 

odečíst  dosti  velkou  skupinu  osob  užívající  warfarin.  Po  vyloučení  epileptiků,  osob 
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s poškozenými  játry a  žen  i mužů, kteří  se budou  chtít v letních měsících  slunit, nám 

zůstala malá skupina pacientů, pro něž je tento přípravek vhodný. Pro ty ostatní je třeba 

hledat jiné varianty. [AISLP, 2010] 

 

3.2.3 IPLP (individuálně připravované léčivé přípravky) 

 

Valerianae tinctura (kozlíkové kapky) 

 

Příprava: 

Valeriánová  tinktura  se  připravuje  macerací  z kozlíkového  kořene.  Tinktura  se 

připravuje  v  poměru  jeden  díl  kozlíkového  kořene  a  šest  dílů  lihu  60%.  Macerace 

probíhá 7 dnů při pokojové teplotě. Vzniká hnědá, téměř čirá tekutina. 

 

Dávkování: 

15‐25 kapek do vody či na kostku cukru půl hodiny před spánkem. 

 

Veškeré  další  informace  jsou  shodné  s těmi,  jež  jsou  uvedeny  u  kozlíku  lékařského 

(kapitola 2.4.2.1 Léčivé rostliny) 

[LÉKOPIS, 2005] 
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4 Diskuse 

 

Spánek fascinoval již starověké civilizace a existence pohanského boha jménem Hypnos 

se datuje do období 3000 let př.n.l. Pro rozvoj studia spánku a spánkových poruch mělo 

velký  význam  objevení  REM  spánku  chicagským  profesorem  fyziologie  Nathainelem 

Kleitmanem a jeho žákem Eugenem Aserinským v 50. letech minulého století. Pouze o 

několik  let později  tak mohla vzniknout polysomnografie, dnes  celosvětově uznávaná 

vyšetřovací  metoda.  V souvislosti  se  spánkovou  medicínou  nelze  nezmínit  dva 

významné Čechy. Jsou to Doc. Mudr. Bedřich Roth DrSc., který se zabýval nadměrnou 

denní  spavostí  a  Prof.  RNDr.  Helena  Illnerová  zabývající  se  poruchami  cirkadiánního 

rytmu. 

 

Spánkové  poruchy  jsou  rozděleny  do  několika  skupin.  Nejčastější  poruchou  je 

nespavost, která postihuje  celou  společnost od malých dětí až po  seniory. U  starších 

osob je nespavost častější z důvodu fyziologického zhoršování spánku.  

 

Léčba nespavosti zahrnuje farmakologické i nefarmakologické postupy.  

 

Zajímavý  je rozpor mezi  teorií a praxí v užívání chemických  látek, především hypnotik 

při  léčbě  nespavosti.  Všechny  knihy  a  články  v odborných  časopisech  upozorňují  na 

absolutní  nevhodnost  podávání  benzodiazepinů  dlouhodobě  a  starým  lidem.  Praxe 

v lékárně je však bohužel jiná a mnoho starých osob používá kvůli nespavosti mnohdy i 

dlouhodobě  naprosto  nevhodný  diazepam.  Literatura  také  zmiňuje  hypnotika  III. 

generace,  jako  léčiva  bezpečnější  než  předešlé  skupiny,  nicméně  varuje,  že  i  tyto 

přípravky  mohou  způsobovat  závislost,  a  proto  odrazuje  od  jejich  dlouhodobého 

užívání. Praxe je opět opačná. 

 

Při  zpracování  absolventské  práce  jsem  používala  literaturu  psanou  špičkovými 

odborníky  spánkové medicíny v  ČR,  jako  jsou především prof. RNDr. Helena  Illnerová 

DrSc., prof. MUDr. Karel Šonka DrSc. a prof. MUDr. Soňa Nevšímalová DrSc. Základním 

zdrojem  informací  byla  kniha  s názvem  Poruchy  spánku  a  bdění.  Při  zpracování 
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nefarmakologických  postupů  jsem  nejvíce  čerpala  z knih  a  článků  od  psychologa  a 

psychoterapeuta MUDr. Jána Praška, CSc. Mnoho užitečných informací jsem také získala 

z odborných  časopisů vydávaných nakladatelstvím Solen. 
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Závěr 

 

Spánek je důležitý pro regeneraci organismu, jeho nedostatek vede ke zvýšenému riziku 

kardiovaskulárních  nemocí.  Proto  je  třeba  spánkové  poruchy  důkladně  vyšetřit, 

diagnostikovat a léčit. 

 

Podstatnou  část  své  absolventské  práce  jsem  věnovala  léčbě  nespavosti  přírodními 

prostředky a nefarmakologickými postupy.  

 

V lékárně  je  dostupná  celá  řada  čajových  směsí  a  přípravků  s obsahem  sedativních 

bylinek.  Role  farmaceutického  asistenta  však  nespočívá  pouze  v nabízení  těchto 

přípravků.  Problémy  se  spánkem  mohou  mít  pacienti  právě  procházející  nějakou 

stresovou  situací,  kteří  si  budou  chtít  pouze  o  problému  popovídat,  postěžovat  si.  I 

takové    je  třeba  vyslechnout.  Kromě  výběru  správného  přípravku    je  třeba  pacienta 

poučit  o  dodržování  spánkové  hygieny,  případně  doporučit  návštěvu  psychologa. 

V případě zakoupení přípravku s obsahem  třezalky  tečkované, upozornit na nežádoucí 

účinky a vyptat se, zda pacient neužívá léky, které by mohly s touto bylinou interagovat. 
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Summary 

 

We are currently living in a hectic time and almost don’t have any time for taking rest 

and sleep. More and more younger people have problems with insomnia.  I think that 

many  people  go  to  the  pharmacy with  sleeping  problems.  Today  the  patients  don’t 

need to go to doctor’s when the problems are not serious. In the pharmacy there are 

available many over‐the‐counter drugs that contain drugs of vegetable origin and other 

substances.  These  substances have  a  sedative  effect. Unfortunately many  customers 

use chemical hypnotics and after a certain period of time they may become addicted to 

them.  

 

The  main  aim  of  my  assignment  was  to  characterize  sleeping  disorders  and  their 

treatment. I focused my attention on natural or alternative treatment. Sleep disorders 

are  insomnia, parasomnia, hypersomnia, periodic  limb movement disorder,  circadian 

rhythm sleep disorders and so on. 

Sleep  is  the periodic, physiological process, which  is equally  important  for us  as  are 

food and drink. Sleep is a time of rest and regeneration. Sleep consists of two phases ‐ 

REM and Non‐REM. The need of sleep  is very variable, but adult people usually sleep 

about eight hours. 

 

Insomnia is the most frequent sleeping disorder.  Insomnia is a state with the difficulty 

to  initiate sleep (more than 30 minutes) or frequent nocturnal awakening (more than 

three times in the night) or early morning awakening (around four A.M.). As the result 

sleep is not refreshing. This symptom must last more than one month and must occur 

more than three times in a week.  

 

Many plants are used for the treatment of insomnia. The most important are valerian,  

hop, common balm, passionflower, St. John's wort. Valerian  is used for the treatment 

as  a  sedative  for  the  anxiety  state  and  as  hypnotic  for  insomnia  treatment.  The 

substance of radix affects GABA receptors. 
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Melatonin  is  another  natural  product which  is  used  for  the  treatment  of  insomnia. 

There  is  also  hormone,  which  is  produced  in  our  body.  The  medicament,  which 

contains melatonin, is called CIRCADIN, but it is not over‐the‐counter drug. 

 

Medicaments  are  important  for  the  treatment  but  according  to  my  opinion  sleep 

hygiene  is also  important. Sleep hygiene contains a few points, such as using the bed 

only for sleep, eliminating coffee, alcohol and cigarettes before sleep, eliminating sleep 

during  a  day,  sleep  in  a  dark,  ventilated  and  colder  bedroom,  finally  eliminating 

stressful thoughts. 

 

In my practical part I focused my attention on creation the questionnaire with the aim 

to get the following information: how many percents of requested persons are affected 

by sleep disorders, what drugs and food supplements they take and so on. 

I  also  created  the  list  of  products  that  contain  the  drug  of  vegetable  origin with  a 

sedative effects.   

 

Key  words:  Insomnia,  melatonin,  sleep  hygiene,  over‐the‐counter  drug,  cognitive‐

behavioral therapy 
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