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          Predložená habilitačná práca je pozostáva z podrobného úvodného 
literárneho prehľadu problematiky spánku a epilepsie. Podaný je tu komplexný 
aktuálny prehľad súčasných poznatkov z odbornej prevažne zahraničnej 
literatúry na 39 stranách. Vlastná práca je prezentovaná  štyrmi zahraničnými 
publikáciami v anglickom jazyku v časopise Neuroendocrinology Letters. Prvá 
práca je venovaná problematike zvýšenej dennej spavosti v spojitosti 
so zmenami spánku u epilepsie s poukázaním na nové aspekty epilepsie. V 
druhej práci sa riešil problém asociácie nočnej epilepsie ako príčiny narušenej 
kvality spánku a zvýšenej dennej spavosti. Tretia práca je venovaná sledovaniu 
asociácie na spánok viazanej poruchy dýchania v spojitosti so zvýšenou dennou 
spavosťou u pacientov  tiež s epilepsiou za pomoci polysonografickej štúdie.. 
Posledná štvrtá práca riešila problém komorbidity fokálnej epilepsie 
a narkolepsie typu I u dvoch pacientiek.  

              V prvej publikovanej práci sa potvrdila prítomnosť signifikantných 
zmien architektúry  spánku so znížením jeho efektivity spolu aj so zvýšením 
množstva NNREM S2 spánku a znížením množstva REM spánku a tiež v asociácii 
so znížením dennej vigility, mentálnej schopnosti a kompenzácie epilepsie. 
Pritom pacienti s generalizovanou formou epilepsie mali  menšiu efektivitu 
spánku na rozdiel od pacientov s fokálnou  epilepsiou kde sa zistila tiež nižšia 
úroveň  v štádiách NNREM spánku.  V práci sa potvrdil vyšší sklon k dennej 
spavosti u pacientov s prítomnosťou temporálne a temporo-parietálne 
lokalizovaných epileptických fokusov. Na základe získaných výsledkov v tejto 
práci bolo možno poukázať význam na ich pre usmernenie terapeutických 
prístupov v klinickej praxi u tejto skupiny pacientov. 

          Cieľom druhej publikovanej práce  bolo sledovanie charakteristík 
architektúry spánku a dennej spavosti u pacientov s epilepsiou. Pacienti 
s epilepsiou mali signifikantne vyššie skóre Epworthskej škály spavosti a testu 
mnohopočetnej latencie spánku. Pri porovnaní pacientov s fokálnou 
a generalizovanou epilepsiou sa zistilo, že pacienti s fokálnou epilepsiou mali 
signifikantne menej hlbokého spánku S3 + S4 NREM a pacienti 
s generalizovanou epilepsiou mali signifikantne nižšiu efektivitu spánku. V tejto 



práci sa nepotvrdil sa vplyv aktuálnej epileptickej liečby na dennú spavosť a ani 
na architektúru a efektivitu spánku. 

             V tretej práci  sa riešila problematika spánkom vyvolanej poruchy 
dýchania asociovaná s nadmernou dennou spavosťou u pacientov s epilepsiou. 
U pacientov s epilepsiou sa relatívne častejšie vyskytuje spánkové apnoe. 
Porucha môže byť spojená a s častejším výskytom psychomotorických 
záchvatov. Správna včasná liečba tejto poruchy môže viesť aj k poklesu  
epileptických záchvatov. Najčastejšie u týchto sledovaných pacientov 
zaznamenali tiež obštrukčnú formu spánkového apnoe,  syndróm centrálneho 
spánkového apnoe sa vyskytol len u 28 % sledovaných osôb. U pacientov so 
spánkovým apnoe a epilepsiou sa pozorovala častejšie zvýšená denná spavosť 
a tiež častejší výskyt vyšších hodnôt BMI, vyšší vek a tiež skrátenie trvania REM 
spánku. 

           Vo štvrtej práci sú prezentované dve kazuistiky pacientov u ktorých bola 
potvrdená prítomnosť asociácie narkolepsie typu I a epilepsie. Komplexné 
klinické ako aj laboratórne vyšetrenia prispeli u oboch prezentovaných 
pacientiek k potvrdeniu prítomnosti týchto zriedkavejšie sa vyskytujúcich 
asociácii dvoch paroxyzmálnych stavov s následnou možnosťou nastavenia aj 
ich cielenej terapie. 

 

Záver – Autorka habilitačnej práce na základe predložených v zahraničí 
publikovaných prác dokumentuje kvalitu a rozsah študovanej oblasti v oblasti 
spánku a epilepsie. Prináša rad originálnych výsledkov aj na základe použitia 
modernej laboratórnej techniky. Prezentované výsledky z jednotlivých štúdii 
obohacujú odbor neurológie tak v oblasti vedného poznania ako aj ich 
uplatnenia v klinickej praxi. Predloženú habilitačnú práce ako celok hodnotím 
veľmi kladne a odporúčam aby na základe jej verejnej obhajoby podľa 
príslušnej vyhlášky bol MUDr. Kataríne Klobučníkovej, PhD bol udelený titul 
docent. Záverečné hodnotenie oponenta prospela. 

 

V Bratislave 7. Júla 2022                                         Prof. MUDr. Ľubomír Lisý,DrSc 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


