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Oponentský posudok 

na habilitačnú prácu MUDr. Kataríny Klobučníkovej, PhD., 

na tému: 

Spánok a epilepsia 

 

     Predložená habilitačná práca je koncipovaná ako komentovaný súbor 4 publikácií 

in extenso na 81 stranách textu, obsahuje titulnú stranu, poďakovanie, obsah, 

zoznam skratiek, obrázkov, tabuliek a grafov. 

Práca je prehľadne a logicky usporiadaná. V prvej teoretickej časti sa autorka 

venuje faktorom recipročného vzťahu porúch spánku a epilepsie, keď ochorenia 

spánku ako spánkové apnoe, poruchy hybnosti v spánku, poruchy cirkadiánneho 

rytmu a nespavosť s dennými symptómami, predovšetkým nadmernou dennou 

spavosťou môžu zhoršovať kompenzáciu epilepsie a epileptické záchvaty v spánku 

vedú k poruchám spánku. 

Praktickú časť práce tvorí komentovaný súbor štyroch vedeckých prác autorky. 

Prínos prác spočíva v zistení, že 

 pacienti s epilepsiou v porovnaní s kontrolnou skupinou mali vyššie skóre 

v dotazníkmi hodnotenej dennej ospalost. Príčinami môžu byť zmeny 

v architektúre spánku s nízkou efektivitou spánku a dlhou latenciou REM 

spánku, navyše v závislosti od typu epilepsie: pacienti s fokálnou epilepsiou 

mali menej hlbokého pomalovlnového spánku nezávisle od užívanej 

protizáchvatovej liečby. 

 pacienti s epilepsiou viazanou na spánok mali tendenciu ku zvýšenej dennej 

spavosti a horšej kvalite spánku hodnotené dotazníkmi (ESS, PSQI) v koreláte 

s polysomnografickými nálezmi redukcie štádia N3 NREM spánku. 
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 spánkové poruchy dýchania boli u pacientov s epilepsiou viazané na vyšší 

vek, obezitu, viedli k fragmentácii spánku, zmenám jeho architektúry, čo sa 

odrazilo vo zvýšenej dennej ospalosti.  

 existuje unikátna koincidencia epilepsie so zriedkavou centrálnou 

hypersomnolenciou: narkolepsiou 1. typu. Diagnostika súčasne sa 

vyskytujúcich dvoch záchvatových ochorení si vyžaduje mimoriadne 

komplexný diagnostický algoritmus a manažment, ktoré umožnia presnú 

diagnostiku a včasnú cielenú liečbu každého z ochorení. 

 

Habilitačná práca bola skontrolovaná plagiátorským systémom a je možné ju 

považovať za originál. 

 

Súhrn: 

Doktorka Klobučníková sa vo svojej habilitačnej práci venuje širokému spektru 

porúch spánku vo vzťahu k epilepsii s vlastným zreteľným prínosom k tejto téme. 

Oponovaná práca predstavuje doktorku Klobučníkovú ako osobnosť s dlhoročným 

systematickým záujmom o spánkovú medicínu, so schopnosťou realizovať 

a organizovať kvalitnú vedeckovýskumnú a pedagogickú činnosť. 

 

Celkové hodnotenie práce je kladné, odporúčam predloženú habilitačnú prácu MUDr. 

Kataríny Klobučníkovej, PhD., na obhajobu pred Vedeckou radou Univerzity 

Komenského, Lekárskej fakulty a po úspešnej obhajobe a splnení ostatných 

podmienok udelenia titulu docent pre odbor habilitácie: Neurológia. 

 
 
 
25.7. 2022   
 
      doc. MUDr. Eva Feketeová, PhD. 
 
 
 
Otázky pre obhajobu: 

1. Pacienti s epilepsiou (Klobučníková, K., Kollár, B. Daytime Sleepiness and 

Changes of Sleep in Patients with Epilepsy. In: Foyaca-Sibat, H. , editor. Novel 

Aspects on Epilepsy [Internet]. London: IntechOpen; 2011) mali signifikantne vyššie 

skóre ESS než kontrolná skupina, pacienti s fokálnou epilepsiou mali signifikantne 

menej hlbokého spánku S3+S4 NREM, pacienti s generalizovanou epilepsiou mali 
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signifikantne nižšiu efektivitu spánku.  Ako si vysvetľujete, že pacienti s frontálnou 

epilepsiou mali signifikantne dlhšiu latenciu spánku pri MSLT v porovnaní s 

pacientami s temporálnou epilepsiou? 

2. Zistili ste (Klobučníková K, Šiarnik P, Siváková M, Kollár B. Sleep-disordered 

breathing and excessive daytime sleepiness in patients with epilepsy – a 

polysomnographic study. Neuroendocrinol Lett 2016;37(4)313-317), že zvýšená 

denná spavosť korelovala s prítomnosťou symptomatickej epilepsie, spánkového 

apnoe, so skrátením trvania REM spánku a prítomnosťou spánkových porúch 

dýchania.  

Stimulačné techniky v liečbe farmakorezistentnej epilepsie v poslednom desaťročí 

významne rozšírili možnosti paliatívnej liečby farmakorezistentnej fokálnej epilepsie, 

ktorá nie je indikovaná na resekčný výkon. Nežiadúcim účinkom stimulácie n. vagus 

(VNS) môže byť práve zhoršenie spánkového apnoe.  Považujete obštrukčné 

spánkové apnoe za relatívnu/absolútnu kontraindikáciu liečby VNS? Odporúčate  

skríning spánkového apnoe paušálne pred implantáciou VNS alebo len prípade 

prítomnosti napr. dennej spavosti, vyššieho veku a pod.? Aký vplyv na spánok má 

hĺbková mozgová stimulácia v liečbe epilepsie? 

 


