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SOUHRN
Narkolepsie je hendikepující choroba se tøemi základními skupinami symptomù – 1. nadmìrná spavost (EDS), 2. kataplexie a další
projevy disociace REM spánku a 3. nekvalitní noèní spánek. Léèba narkolepsie je pouze symptomatická. Èlánek podává struèný pøehled
o nejdùležitìjších lécích a léèebných postupech uplatòovaných u narkolepsie. Jsou zdùraznìny dva nejnovìjší léky – oxybát sodný proti
kataplexiím, proti EDS a nekvalitnímu noènímu spánku a modafinil proti EDS. Dále jsou zmínìna antidepresiva a selegilin používané
pøi léèení kataplexií, a methylfenidát proti EDS.
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SUMMARY
Narcolepsy is an incapacitating disease characterized by three groups of symptoms - 1. Excessive daytime sleepiness (EDS), 2. Attacks
of cataplexy and other manifestations of dissociated REM sleep and 3. Disturbed nocturnal sleep. The article presents a brief overview
of the essential drugs currently employed in narcolepsy. Two recent drugs are highlighted – sodium oxybate against cataplexy, EDS
and poor-quality nocturnal sleep, and modafinil against EDS. Also mentioned are antidepressants and selegiline for the treatment of
cataplexy and methylphenidate used against EDS.
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Narkolepsie
Narkolepsie je onemocnìní s typickými symptomy, které
jsou známy od druhé poloviny 19. století a první poloviny
20. století (pøehled viz Roth 1980). Pozdìjší poznávání patofyziologie této choroby umožnil rozvoj neurofyziologie
a vyšetøovacích metod. Zásadní význam pro další studium
mìlo zjištìní, že kataplexii tlumí antidepresiva (Akimoto,
1960), a pozdìji rozbor úèinku dalších lékù, které symptomy
narkolepsie potlaèují (Banerjee, 2004; Houghton et al., 2004;
Mignot et Nishino, 2005). Pùvodní pøedstavu, že narkolepsie
je choroba s imperativní spavostí, u které se kataplexie mohou, ale nemusí projevit, zmìnil objev hypocretinu/orexinu.
Poslední Mezinárodní klasifikace poruch spánku (ICSD2)
rozdìluje narkolepsii do dvou relativnì èastých klinických
jednotek: narkolepsii s kataplexií (hladiny hypocretinu v mozkomíšním moku jsou pod 110 μg/l tedy prakticky nemìøitelné
u 90 % nemocných) a narkolepsii bez kataplexie (nízká hladina hypocretinu není pravidlem). ICSD2 navíc uvádí ještì
vzácnou narkolepsii pøi jiné chorobì (American Academy of
Sleep Medicine, 2005). U narkolepsie s kataplexií se objevují
i jiné projevy disociovaného REM spánku – hypnagogické
halucinace a spánková obrna. Pøi Testu mnohoèetné latence
usnutí (Multiple Sleep Latency Test – MSLT) je u nemocných
s narkolepsií (všech 3 typù) zjištìna krátká prùmìrná latence
usnutí (< 8 min) a nejménì ve dvou testech (z pìti) je zaznamenán REM spánek (tento jev se nazývá sleep onset REM

period – SOREMp). Narkolepsie bývá provázena nekvalitním
noèním spánkem a navíc se èastìji než v bìžné populaci objevují bìhem spánku apnoe, periodické pohyby konèetinami
a porucha s abnormálním chováním v REM spánku (REM
sleep behaviour disorder – RBD). Nemocní s narkolepsií mají
tendenci k obezitì, která nebyla jednoznaènì vysvìtlena.
Standardní léèení narkolepsie s kataplexií a narkolepsie
bez kataplexie je symptomatické. Komplexní ovlivnìní všech
základních projevù narkolepsie s kataplexií – nadmìrné
denní spavosti (excessive daytime sleepiness – EDS), projevù
nadmìrné facilitace REM spánku (kataplexie, hypnagogické
halucinace a spánková obrna) a nekvalitního noèního spánku
dosahuje gamma-hydroxy butyrát (nové oznaèení – oxybát
sodný); ostatní léky jsou zamìøeny na uvedené skupiny
symptomù zvlášś. Možnost kauzální léèby nastiòuje pilotní
použití intravenózních imunoglobulinù v pøípadì narkolepsie s kataplexií (Lecendreux et al., 2003).
Zahájení léèby a dávkování se do znaèné míry øídí podle
subjektivního líèení nemocného pøípadnì dle referencí jeho
nejbližšího okolí. EDS je možno objektivnì mìøit – MSLT,
který efekt léèby však reflektuje minimálnì, a Test udržení
bdìlosti (Maintenance Wakefullness Test – MWT), který
efekt léèení reflektuje více, ale èasová nároènost a limitovaná
dostupnost tìchto a pøípadnì jiných vyšetøení vyluèuje jejich
opakování k vytitrování optimální dávky léku. Hlavnì se však
tato vyšetøení nezdají být v tomto smìru dùležitá, protože
cílem léèení je zbavit nemocného spavosti, nikoliv jejích
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laboratorních ukazatelù. U spolupracujícího nemocného
je dobrým nástrojem ke zhodnocení EDS a zejména jejího
vývoje Epworthská škála spavosti – Epworth sleepiness scale
– ESS (Johns, 1991). Pro dávkování antikataplektické léèby
se jiný než subjektivní údaj o pøítomnosti, tíži a poètu kataplexií nehodí.
Narkolepsie má znaèný vliv na kvalitu života nemocných
(Beuersterien et al. 1999), proto je její léèba indikovaná. Nutno dodat, že narkolepsie je choroba s velmi dlouhou latencí
urèení diagnózy od vzniku pøíznakù a mnozí nemocní nejsou
adekvátnì léèeni.
Léèba kataplexií
a ostatních pøíznakù disociace REM spánku
Kataplexie jsou èasto závažný, invalidizující a nìkdy i život
ohrožující pøíznak. Kataplexie je náhlá, symetrická èásteèná
nebo úplná porucha svalového tonu nepostihující bránici,
vyvolaná emocí nebo pøekvapením (nejèastìji smíchem).
Informace o kataplexiích pøi dobøe formulovaných otázkách
bývá od nemocného pøesná. Kataplexie vyžadující léèení se
nevyskytují u všech nemocných a intenzita kataplexií se vìtšinou v prùbìhu života snižuje. Mírné kataplexie, postihující
nejèastìji oblièejové svaly, velmi èasto unikají pozornosti lékaøe i okolí nemocného, ale na druhou stranu nepøedstavují
pro nemocného významný hendikep.
Nemocný mùže omezit situace, které kataplexie vyvolávají.
Životosprávný postup vyhýbání se kataplexiím uplatòuje
mnoho nemocných, což však vede ke spoleèenské izolaci,
k redukci jeho aktivit a tím také ke snížení kvality života.
Proto zmìnu životosprávy považujeme za „ultimum refugium“, když jiná možnost potlaèení kataplexií není k dispozici. I pøi omezeních spoleèenského života a jiných možností
emocinálního rozrušení se u nìkterých nemocných kataplexie
vyskytují ve znaèné míøe.
V léèení kataplexií se od 60. let 20. století uplatòují tricyklická antidepresiva. V 80. letech se zaèaly používat selektivní
inhibitory zpìtného vychytávání serotoninu (SSRI) a pak byl
prokázán nebo vyzkoušen pøíznivý úèinek jiných antidepresiv
a lékù, z nichž však jen nìkteré jsou v bìžném klinickém používání. Nejdokonalejší informace o vlivu na kataplexie jsou
k dispozici u oxybátu sodného, který je jediným registrovaným lékem proti kataplexii v Evropì (od roku 2005).
O pøíznivém úèinku gama hydroxybutarátu na narkolepsii s kataplexií se ví od 80. let minulého století (Broughton
et Mamelak, 1980; Lammers et al., 1993; Scrima et al., 1989).
Prùkaz úèinnosti nové galenické formy názvané oxybát sodný s vymezením dávkování prokázala série studií na pøelomu
20. a 21. století (U.S. Xyrem Multicenter Study Group,
2000; U.S. Xyrem Multicenter Study Group, 2003; Xyrem
International Study Group, 2005b), kdy byl také doložen
jeho dlouhodobý úèinek (v prùmìru 21 mìsícù) a pøitom
nebyl pozorován rebound fenomén pøi jeho náhlém vysazení
(U. S. Xyrem Multicenter Study Group, 2004) na rozdíl od
tricyklických antidepresiv.
Pøes jednoznaènì pozitivnì prokázané klinické úèinky
zùstává mechanizmus pùsobení oxybátu sodného záhadou.
Zdá se, že pùsobí pøes zvláštní vazebné místo a že také aktivuje GABA-B receptory (Maitre, 1997). Oxybát sodný akutnì
potlaèuje dopaminovou transmisi (snad prostøednictvím
GABA-B receptorù na dopaminergních buòkách). Pøitom
však nesnižuje tvorbu dopaminu, proto jeho nitrobunìèné
množství po dobu úèinku oxybátu sodného narùstá. Pøedpo-
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kládá se, že omezení uvolòování dopaminu vede ke zlepšení
spánku a následnì pak vìtší uvolòování dopaminu (z vìtších
nitrobunìèných rezerv) podporuje vigilanci (Mignot et Nishino, 2005).
Doporuèené dávkování oxybátu sodného je 4,5–9 g
ve dvou dávkách – tìsnì pøed veèerním ulehnutím a za
2,5–4 hodiny po první aplikaci (pøi náhodném nebo plánovaném probuzení). Oxybát sodný je roztok; nemocný si odmìøuje obì dávky již veèer, aby v prùbìhu noci vzal správné
množství. Zaèíná se s nejnižší dávkou a mùže se zvyšovat po
2 týdnech po 1,5 g. Zajímavé je, že terapeutický efekt proti
kataplexiím nìkteøí nemocní hlásí až po nìkolika dnech.
Nejsou známy žádné závažné farmakologické interakce
oxybátu sodného, ale je striktnì zakázán alkohol. Oxybát
sodný je látka s centrálním tlumivým úèinkem a s potenciálem vzniku závislosti a zneužívání (Gonzales et Nutt, 2005),
proto v USA, kde je oxybát sodný registrován delší dobu než
v Evropì, omezují možnost nesprávného užívání tohoto léku
zvláštním vzdìlávacím a podpùrným programem (Fuller
et al., 2004). Nežádoucí úèinky pøi léèení narkolepsie s kataplexií jsou dle studií vìtšinou mírné – nauzea, zvracení,
bolest hlavy, nevolnost, ospalost, parestezie, tøes, zmatenost
a noèní pomoèení. Pracovištì autora má zkušenost, že noèní
pomoèení je nejdùležitìjším nežádoucím úèinkem a vedlo
i k odmítnutí této léèby. Technickým problémem mùže být
nutnost opakování aplikace oxybátu sodného v prùbìhu
noci. Krátký biologický poloèas však na druhou stranu
omezuje pøetrvávání hypnotického efektu do dalšího dne
a možná i brání vzniku závislosti, protože pro vznik závislosti se zdá dùležitá trvalá (celých 24 hodin trvající) expozice
oxybátu sodnému (Mignot et Nishino, 2005).
Z tricyklických antidepresiv je nejvíce v Evropì používán
klomipramin. Je to vyzkoušená a úèinná látka, která pùsobí
již v malé dávce (od 10 mg dennì) a jejíž efekt nepøichází
jako u léèby deprese s odstupem ale bìhem jednoho až dvou
dnù. Klomipramin také potlaèuje hypnagogické halucinace
a spánkovou obrnu. Velmi dobrá klinická úèinnost klomipraminu proti kataplexii je znevýhodnìna nìkterými anticholinergními úèinky (v malé dávce nebývají problémem)
a u mužù pùsobením erektilní dysfunkce, snížením libida
a nebo oddálené ejakulace. Po náhlém vysazení klomipraminu se mùže objevit dramatické zhoršení kataplexií až status
cataplecticus. Je popsaná tolerance na klomipramin, ale
vìtšinou není klinicky významná. Klomipramin se vìtšinou
podává v dávce 12,5–75 výjimeènì až 150 mg (Guilleminault
et al., 1976), a to buï jednorázovì ráno, nebo ve 2–3 denních
dávkách. Je dlouhodobá zkušenost s podáváním klomipraminu dohromady se stimulancii. Mezi další tricyklická
antidepresiva používaná proti kataplexii patøí protriptylin,
imipramin, desimipramin a desmetylimipramin. Efekt
tricyklických antidepresiv proti kataplexii se vysvìtluje
potenciací aktivity endogenních aminù blokováním jejich
zpìtného vychytávání do presynaptického neuronu (Houghton et al., 2004).
V nìkterých zemích se hojnì používají k léèbì kataplexie SSRI, ale jejich úèinnost není doložena dvojitì slepými
randomizovanými studiemi. Úèinnost nìkterých SSRI proti
kataplexii v literatuøe popisují kazuistiky a nebo malé otevøené studie – tyto zprávy se týkají fluoxetinu (Langdon
et al., 1986), který je v cizinì hojnì používán, fluvoxaminu
(Schachter et Parkes, 1980), citalopramu (Thirumalai et Shubin, 2000) a escitalopramu (Šonka et al., 2006). SSRI obecnì
vyvolávají ménì intenzivní a ménì èasté nežádoucí úèinky než
tricyklická antidepresiva, ale na druhou stranu jejich úèinek
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u narkolepsie s kataplexií není vždy dokonalý a v pøípadì
fluoxetinu je tøeba dávat vysoké dávky (až 60 mg/den).
Autor má dobrou zkušenost pøi potlaèováním kataplexií
s tianeptinem 3× dennì 12,5 mg.
V USA se hojnì proti kataplexii podává inhibitor zpìtného
vychytávání serotoninu a noradrenalinu venlafaxin, jeho
úèinnost je popsaná jen jednou publikací na malém poètu
nemocných (Smith et al., 1996). Venlafaxin má vyšší afinitu
k serotoninovému transportéru, je úèinný na kataplexii pøi
dávkách nižších než na depresi, typicky 37,5–225 mg/den.
Nežádoucí sexuální úèinky jsou pøi tomto dávkování ménì
èasté než u SSRI (Mignot, 2004). Jsou referovány pøíznivé
úèinky blokátorù zpìtného vychytávání noradrenalinu viloxazinu (Guilleminault et al., 1989), reboxetinu (Larrosa,
2001) a atomoxetinu (Mignot, 2004). Venlafaxin, viloxazin
a atomoxetin mají navíc mírný stimulaèní úèinek. Venlafaxin
a atomoxetin mírnì zvyšují frekvenci srdeèní a krevní tlak.
Selegilin – ireverzibilní inhibitor monoaminooxidázy-B
v dávce 10–40 mg/den signifikantnì zmírnil kataplexie a mìl
pøíznivý vliv na strukturu spánku (Mayer et al., 1995; Hublin
et al., 1994). Selegilin je málo používán vzhledem k možným
lékovým interakcím s triptany a se SSRI a možným sympatomimetickým vedlejším úèinkùm. Inhibitory monoaminooxidázy-A jsou také úèinné proti kataplexii, ale jejich používání
omezují dietní restrikce, nežádoucí úèinky, potenciální lékové
interakce a zdravotní kontraindikace.
Redukce hypnagogických halucinací a spánkové obrny
pøichází ruku v ruce s potlaèením kataplexií, i když se o tom
studie vìtšinou nezmiòují. Redukci hypnagogických halucinací gamma-hydroxy butyrátem popsal Lammers (Lammers
et al., 1993).
Léèba nadmìrné denní spavosti (EDS)
EDS je symptom, který nejvíce obtìžuje vìtšinu nemocných
s narkolepsií. EDS zahrnuje jednak krátká nìkdy neodolatelná usnutí a pak periody somnolence, které k usnutí v pøíznivých situacích vedou. EDS je závažnìjší v klidu nebo pøi
klidných nebo nudných èinnostech. EDS má u jednotlivých
nemocných rùznou intenzitu a hlavnì nemocní v závislosti na
osobnosti, zamìstnání, sociální situaci a dalších okolnostech
EDS je vnímají jako rùznì intenzivní a rùznì obtìžující. Údaje
o spavosti a vlivu léèby od nemocného a jeho okolí je tøeba
korigovat klinickou zkušeností lékaøe.
Základním životosprávným postupem v potlaèování EDS
jsou plánované krátké denní spánky/usnutí, které snižují
ospalost a zmenšují riziko neplánovaných usnutí. Není
obecné doporuèení, jaký režim preventivních spánkù je nejvhodnìjší, a každý nemocný by si mìl najít svùj optimální
èasový rozvrh. Tento postup má oporu v léta aplikované
praxi a zkušenosti mnoha generací nemocných, ale dùkazy
v literatuøe jsou skromné.
Dávkování standardní stimulaèní léèby má vést k potlaèení
spavosti. Zkušenost však ukazuje, že u nemocných s tìžkou
EDS toto není zcela možné a že nemocní i pøi vysoce dávkované stimulaèní léèbì v klidných situacích usínají. U nemocných
s intenzivní spavostí je tøeba dávku zvyšovat jen v pøípadì, že
vyšší dávka stimulancia pøinese nemocnému další významný
prospìch. Autor dává pøednost lehce suboptimálnímu dávkování, které umožòuje vyhnout se zbyteènì vysoké dávce
stimulancia nebo dokonce pøedávkování. Autor má dobrou
zkušenost s vynecháváním léèby ve dnech bez nárokù na
dokonalou bdìlost (napø. pøi klidovém režimu pøi nemoci),
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nebo ve dnech s jiným režimem (napø. v dobì volna – napø.
o víkendu) a s podáváním „ad hoc“, i když nìkteré èlánky
pøed nepravidelným režimem podávání stimulancií varují
pro možnost neèekaného usnutí (Banerjee, 2004). Nasazení
stimulaèní léèby vyžaduje pouèení nemocného o jejím èasovì
limitovaném úèinku.
V evropských zemích je registrován proti spavosti pøi narkolepsii modafinil, v nìkterých zemích také methylfenidat
a ménì èasto amfetaminy. Je oèekávána registrace oxybátu
sodného i pro léèení nadmìrné spavosti u narkolepsie. Lékem
volby je nyní modafinil.
Modafinil není strukturálnì podobný starším stimulanciím, jako je amfetamin a methylfenidát. Jeho stimulaèní pùsobení je dáváno do souvislosti s ovlivnìním serotoninergních
a GABA-ergních mechanizmù, ale nejvíce se pøedpokládá jeho
inhibièní vliv na GABA-ergní, spánek navozující neurony ve
ventrolaterálním preoptickém jádøe (VLPO) v hypothalamu.
Pøestože modafinil není pøímý agonista adrenergních receptorù, integrita centrálního alfa1-adrenergního systému je
nezbytná. Plazmatická koncentrace modafinilu dosahuje po
perorálním podání maxima za 2–4 hodiny. Má lineární farmakokinetický profil a poloèas jeho vyluèování je 9 až 14 hodin.
Modafinil se zcela metabolizuje v játrech na neúèinné metabolity, které se vyluèují pøevážnì moèí (Banerjee, 2004).
Úèinnost a bezpeènost modafinilu byly dokázány 4 kontrolovanými studiemi (Billiard et al., 1994; Broughton et al.,
1997; U.S. Modafinil in Narcolepsy Multicenter Study Group,
1998;, U.S. Modafinil in Narcolepsy Multicenter Study Group,
2000) v dávkách 200, 300 a 400 mg/den. Autor má pøíznivou
zkušenost i s dávkou menší; kazuisticky se zmiòují denní
dávky až 600 mg/den. Modafinil významnì a závisle na dávce zmenšuje EDS a prodlužuje latence usnutí. Modafinil se
podává v jedné ranní nebo výhodnìji ve dvou denních (ráno
a v poledne) dávkách (Schwartz, 2003). Modafinil nemìní
parametry normálního spánku ani možnost odpoledního
spánku a po vysazení nevyvolává rebond fenomén. Modafinil
nemá významný vliv na kataplexie. Dlouhodobé zkušenosti
s podáváním modafinilu jsou pøíznivé (Besset et al., 1996).
Modafinil má ve srovnání s ostatními stimulancii malý
potenciál vyvolat závislost. Zkušenost však ukázala, že u nìkterých nemocných je po delší dobì aplikace tøeba zvýšit
dávku. Nežádoucí úèinky (bolest hlavy, nauzea a nechutenství, nervozita) jsou mírné a relativnì málo èasté a jen vzácnì
vedou k odmítnutí léèení. Lékové interakce jsou prakticky
zanedbatelné. Souèasné podávání jiných stimulancií není
dobøe vyzkoušené, ale není pro nì v praxi dùvod. Souèasné
podávání s oxybátem sodným nebo antidepresivy je bezproblémové. Modafinil je induktorem enzymu P450. Proto
snižuje hladinu ethinylestradiolu, takže je doporuèováno
používat pøípravky pro hormonální antikoncepci s dávkou
50 a více mg ethinylestradiolu.
Armodafinil je enanciomer modafinilu s delším poloèasem vyluèování a pøi prvních zkouškách vykazuje pøíznivé
léèebné úèinky u narkolepsie (Harsh et al., 2006).
Oxybát sodný má pøíznivý vliv na bdìlost narkoleptikù.
S použitím hodnocení ESS to bylo prokázáno pøi 4týdenní,
dvojitì slepé studii s veèerní dávkou 9 g (U. S. Xyrem Multicenter Study Group, 2000) a pak v open-label pokraèování
této studie po dobu 12 mìsícù (U.S. Xyrem Multicenter Study
Group, 2003). V recentnì publikované dvojitì kontrolované
studii byl hodnocen efekt oxybátu sodného pøi 4týdenním
veèerním a noèním podávání (po mìsíèním zvyšování dávky)
na denní spavost u narkolepsie s kataplexií (Xyrem International Study Group, 2005a). V hodnocení ESS byl efekt
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dávek 4,5 g, 6 g a 9 g signifikantní a byl závislý na dávce. Pøi
hodnocení MWT byl efekt prùkazný jen pøi dávkách 4,5
a 9 g. Poèet neplánovaných usnutí klesl také závisle na dávce.
Klinická zkušenost autora s podávání oxybátu proti spavosti
u narkolepsie je pøíznivá – nemocní snížili nebo vysadili jinou
døíve zahájenou stimulaèní léèbu. Oxybát sodný má prolongovaný nástup úèinku proti EDS (až týdny).
Amfetamin a jeho deriváty mají schopnost podporovat
katecholaminergní transmisi (zejména dopaminergní), èímž
podporují bdìlost. Krátkodobou úèinnost amfetaminù dokládají 3 studie (Shindler et al., 1985; Mitler et al., 1990; Mitler
et al., 1993), ale dlouhodobý efekt na neodolatelná usnutí
byl malý (Chen et al. 1985). Amfetamin má dlouhý poloèas
vyluèování 10–30 hodin. Ve tøetinì pøípadù vzniká tolerance
(Guilleminault, 1993). Projevy pøedávkování (anxiozita, cefalea, motorická hyperaktivita, nesoustøedìní, tremor, agresivita
atd.) nejsou vzácné. Pøestože není mnoho informací o závislostech u nemocných s narkolepsií, je tøeba toto riziko trvale
brát v úvahu. Amfetaminy nejsou již v ÈR na trhu.
Metylfenidát pùsobí také aktivací katecholaminergní transmise (Lin et al., 1996). Má relativnì mírné nežádoucí úèinky
a výhodný relativnì krátký poloèas, proto se dá používat také
dle potøeby. Nemocný mùže mezi jednotlivými aplikacemi metylfenidátu spát. Používá se perorálnì v dávce 10–60 mg dennì
v 1–3 denních dávkách (jedna dávka maximálnì 20 mg).
Pemolin je oxazolinový derivát, který má ménì nežádoucích úèinkù než amfetaminy, ale pro možnost letální hepatotoxicity byl postupnì stažen ve vìtšinì zemí.
Mazindol je imidazolidinový derivát registrovaný jako
anorexikum. Má podobný farmakologický efekt jako amfetaminy, ale nevzniká na nìj tolerance a riziko závislosti je nízké.
Jeho úèinnost je dokladována nìkolika studiemi (Shindler et
al., 1985; Parkes a Schachter, 1979; Iijima et al., 1986, Vespignani et al., 1984; Alvarez, 1991). Klinická zkušenost ukazuje,
že dávka 1 mg/den je dostaèující pro vìtšinu nemocných.
V ÈR již není registrovaný.
Selegilin v dávce 10–40 mg/den snižuje denní spavost (Mayer et al., 1995; Hublin et al., 1994), pravdìpodobnì, protože
je metabolizován na amfetamin a metamfetamin.
Kofein je agonista adenosinových receptorù (Porka-Heiskanen, 1999), ale je relativnì slabý stimulans. Nìkteøí
nemocní jej používají jako adjuvantní lék.
Léèba nekvalitního noèního spánku
Nemocní s narkolepsií si stìžují na nekvalitní spánek
a v pokroèilejším vìku nemocní nìkdy tento projev narkolepsie považují za nejzávažnìjší. Letitá a efektivní praxe podávání
benzodiazepinových a nonbenzodiazepinových hypnotik
nemá oporu ve studiích. V pøípadì oxybátu sodného je doložen jednoznaènì pøíznivý vliv na strukturu spánku – pùsobí
redukci poètu probuzení a prodloužení trvání spánku 3 a 4
NREM (Lammers et al., 1993; Scrima et al., 1989; U.S. Xyrem
Multicenter Study Group, 2000; U. S. Xyrem Multicenter
Study Group, 2003; Mamelak et al., 2004).
Ovlivòování poruchy chování v REM spánku (RBD)
RBD je charakterizována motorickými a vokálními projevy
pøi REM spánku, které jsou vyvolány nedostateènou atonií
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svalstva a vedou k probuzením a zranìním. RBD je u narkolepsie dosti èastá. Vìtšinou nezasluhuje léèení, protože
abnormální chování nemívá agresivní ráz. Klonazepam je
obecnì léèba volby pøi RBD (Schenk et Mahovald, 1990), ale
jeho úèinek není v pøípadì narkolepsie nijak dokumentován
s výjimkou jedné kazuistiky popisující jeho nežádoucí úèinek
– spánkovou apnoi. Podle studie Boeve a spol (Boeve et al.,
2005) melatonin v dávce 3–12 mg byl úèinný u 67 % nemocných s RBD, ale nežádoucí úèinky byly pøítomny u tøetiny
nemocných.
Léèba dalších sdružených pøíznakù
Nìkolik prací dokládá èastìjší výskyt obstrukèní spánkové apnoe u nemocných s narkolepsií, ale není žádná
reference popisující pøípadné odlišnosti léèení proti všeobecné populaci. Pracovištì autora má zkušenost s relativnì
malou adherencí k trvalému pøetlaku v cestách dýchacích
(continuous positive airway pressure – CPAP) u nemocný
s narkolepsií, zøejmì protože u nich nedojde ke zlepšení
EDS a kvalita noèního spánku se subjektivnì vìtšinou
pøíliš nezmìní.
Periodické pohyby konèetinami ve spánku (PLMS) jsou èastìjší u narkolepsie než v bìžné populaci. Dvì studie ukazují
úèinnost lékù používaných pøi léèbì syndromu neklidných
nohou a PLMS bìžné populace – L-DOPA a bromokriptin
(Boivin et al., 1989; Boivin et al., 1993) a lze se domnívat, že
i ostatní dopaminergní preparáty budou také úèinné. Jedna
studie dokumentuje redukci PLMS pøi podání gama-hydroxybutyrátu (Bedard, 1989). Léèení PLMS pøichází v úvahu
pøi prokázaném významném vlivu PLMS na kontinuitu
spánku.
Závìr
Znaèné množství substancí, které lze použít pro léèení
narkolepsie, dává možnosti nastavit nemocnému optimální
léèbu, která však nemusí všechny pøíznaky choroby zcela kompenzovat. Velkým pøínosem jsou moderní preparáty, které
jsou vysoce úèinné a pøinášejí malé riziko vedlejších úèinkù.
Jedná se zejména o modafinil a oxybát sodný. Postupující znalost podstaty narkolepsie a rozvoj neurofarmakologie dávají
nadìji, že v nejbližší dobì nemocní s narkolepsií budou moci
být léèeni dalšími generacemi ještì úèinìjších lékù (Mignot
a Nishino, 2005).
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