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ÚVOD
Tento dokument vznikl pro možnost snadného a přehledného přístupu ke klíčovým doporučením
dokumentu KKNEU0028 Klinický standard pro diagnostiku a léčbu narkolepsie, který je v plné odborné
verzi dostupný na https://kvalita.nrc.cz/standardy/.
Dokument je určen lékařům níže uvedených oborů, dále pracovníkům zdravotních pojišťoven,
studentům zdravotnických oborů.
Obory, kterých se KS týká: 209 – Neurologie, 001 – Praktické lékařství pro dospělé, 002 – Praktické
lékařství pro děti a dorost, 205 – Tuberkulóza a respiračního lékařství, 210 – Dětská neurologie,
305 – Psychiatrie, 306 – Dětské psychiatrie
Doporučená doba účinnosti dokumentu je dva roky od data vydání, kterým je u tohoto
dokumentu listopad 2011. V případě potřeby může být dokument aktualizován dříve. Za sledování
aktuálnosti KS je po dobu této účinnosti odpovědný jeho garant prof. MUDr. Karel Šonka, DrSc.
(karel.sonka@seznam.cz).

KLASIFIKACE VYDANÝCH DOPORUČENÍ
Ke klasifikaci vydaných doporučení terapeutických intervencí byl použit systém doporučený EFNS Task
Force [7] s modifikací dle SIGN.

Klasifikace průkaznosti studií (kvalita důkazu)
Třída I

Prospektivní, randomizovaná, kontrolovaná klinická studie s dostatečným počtem pacientů se
skrytým hodnocením cílového parametru (outcome) provedená v reprezentativním vzorku
populace
nebo
systematická analýza (review) prospektivních randomizovaných kontrolovaných studií se skrytým
hodnocením cílového parametru v reprezentativní populaci.
Požadavky vyžadované u provedených studií:
(a) skrytá randomizace
(b) jasná definice primárního cíle (outcome)
(c) jasná definice vylučujících a vstupních kritérií
(d) přihlédnutí ke ztrátám (dropouts) a výměnám mezi skupinami (crossovers) včetně nízkého
počtu takto postižených případů, který by snížil potenciál pro zkreslení (bias)
(e) základní charakteristiky porovnaných souborů jsou uvedeny, přibližně ekvivalentní nebo jsou
případné rozdíly adekvátně statisticky korigovány

Třída II

Prospektivní kohortová párovaná studie v reprezentativní populaci se skrytým hodnocením
cílového parametru, které splňují požadavky a-e
nebo
randomizované, kontrolované studie v reprezentativní populaci, které nesplňují kritéria a-e.

Třída III

Všechny další kontrolované studie (včetně dobře definovaných kontrol přirozeného průběhu či
pacientů sloužících jako vlastní kontroly) v reprezentativní populaci, kde hodnocení cílového
parametru je nezávislé na léčbě pacienta

Třída IV

Průkaz z nekontrolovaných studií, případových studií či názoru expertů

Klasifikace doporučení (síla doporučení)
Úroveň A

(zhodnocené jako efektivní, neefektivní či škodlivý postup) vyžaduje nejméně jednu
přesvědčivou studii třídy I nebo dvě konzistentní a přesvědčivé studie třídy II

Úroveň B

(pravděpodobně efektivní, neefektivní či škodlivý postup) vyžaduje nejméně jednu přesvědčivou
studii třídy II study nebo naprostý průkaz třídy III

Úroveň C

(možná efektivní, neefektivní nebo škodlivý postup) vyžaduje nejméně dvě přesvědčivé studie
třídy III

Úroveň D*

úroveň správné klinické praxe „Good practice point“: průkaz třídy IV

*modifikováno dle SIGN, 2002
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PŘEHLED DOPORUČENÍ
Pořadí Doporučení

Klasifikace

Odkaz
na
literaturu

Kvalifikační a technické požadavky
1.

Diagnostika narkolepsie probíhá na specializovaném pracovišti
provádějícím polysomnografii, včetně MSLT (pracoviště
s tzv. spánkovou laboratoří), které je také schopno zajistit HLA
DQB1*0602 typizaci, strukturální vyšetření mozku a případně
vyšetření mozkomíšního moku na hypocretin/orexin-1 1 .

IV/D

[3, 18]

2.

Diferenciální diagnostika stavů s nadměrnou denní spavosti patří
do kompetence Centra diagnostiky a léčby poruch spánku.

IV/D

-

3.

Léčba narkolepsie od potvrzení diagnózy do nastavení správné
terapie – redukce denní spavosti a případně počtu a intenzity
kataplexií – probíhá v Centru diagnostiky a léčby poruch spánku,
dále pak pokračuje v Centru či u ambulantního specialisty.

IV/D

-

Proces péče
Narkolepsie s kataplexií
4.

Nadměrná denní spavost (EDS) je základním příznakem
narkolepsie a každý nemocný s EDS, která není jednoznačně
vysvětlitelná jinou chorobou, by měl být vyšetřen noční
polysomnografií a Testem mnohočetné latence usnutí – MSLT
k potvrzení nebo vyloučení narkolepsie s kataplexií, resp. jiné
formy narkolepsie.

IV/D

[1]

5.

Jednoznačná kataplexie v anamnéze je druhým základním
příznakem narkolepsie s kataplexií, který ji jednoznačně odlišuje
od narkolepsie bez kataplexie. Jistota přítomností kataplexie je
nejdůležitější příznak narkolepsie s kataplexií.

IV/D

[1]

6.

MSLT: Průměrná latence usnutí ≤ 8 minut potvrzuje nadměrnou
denní spavost – EDS a je jedním z diagnostických kritérií
narkolepsie s kataplexií.

II/B

[1]

7.

MSLT: Počet SOREMp ≥ 2 potvrzuje EDS narkoleptického typu a
je jedním z diagnostických kritérií narkolepsie s kataplexií.

II/B

[1]

8.

Mozkomíšní mok: Hladina hypocretinu/orexinu-1 ≤ 110 pg/ml
nebo ≤ třetina průměru normálních hodnot je alternativním
diagnostickým kritériem narkolepsie s kataplexií.

I/A

[1]

9.

Alela HLA DQB1*0602 pozitivní a *0603 negativní silně podporují
diagnózu narkolepsie s kataplexií.

I/A

[1, 10,
15]

10.

Pokud stav nelze lépe vysvětlit jinou poruchou spánku, interní
nebo neurologickou chorobou, používáním návykové látky anebo
závislostí, může se jednat o narkolepsii s kataplexií.

IV/D

[1]

Toto vyšetření se v současné době v ČR neprovádí, v indikovaných případěch je nutné nechat vyšetření provést
v zahraničí.

1
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Pořadí Doporučení

Klasifikace

Odkaz
na
literaturu

Narkolepsie bez kataplexií
11.

Nadměrná denní spavost – EDS je základním příznakem
narkolepsie a každý nemocný s EDS, která není jednoznačně
vysvětlitelná jinou chorobou, by měl být vyšetřen noční
polysomnografií a Testem mnohočetné latence usnutí – MSLT
k potvrzení nebo vyloučení narkolepsie bez kataplexie resp. jiné
formy narkolepsie.

IV/D

[1]

12.

Nepřítomnost typické kataplexie v anamnéze odlišuje narkolepsii
bez kataplexie od narkolepsie s kataplexií.

IV/D

[1]

13.

MSLT: Průměrná latence usnutí ≤ 8 minut potvrzuje nadměrnou
denní spavost – EDS a je jedním z diagnostických kritérií
narkolepsie bez kataplexie.

II/B

[1]

14.

MSLT: Počet SOREMp ≥ 2 potvrzuje EDS narkoleptického typu a
je jedním z diagnostických kritérií narkolepsie bez kataplexie.

II/B

[1]

15.

Pokud stav nelze lépe vysvětlit jinou poruchou spánku, interní
nebo neurologickou chorobou, používáním návykové látky anebo
závislostí, může se jednat o narkolepsii bez kataplexie.

IV/D

[1]

Narkolepsie sekundární jiné chorobě
16.

Nadměrná denní spavost – EDS je základním příznakem
narkolepsie a každý nemocný s EDS, která není jednoznačně
vysvětlitelná jinou chorobou, by měl být vyšetřen noční
polysomnografií a Testem mnohočetné latence usnutí – MSLT
k potvrzení nebo vyloučení narkolepsie sekundární jiné chorobě
resp. jiné formy narkolepsie.

IV/D

[1]

17.

Jednoznačná kataplexie v anamnéze
nebo
průměrná latence usnutí při MSLT ≤ 8 minut a počet SOREM při
MSLT ≥ 2
nebo
hladina hypocretinu/orexinu-1 v mozkomíšním moku ≤ 110 pg/ml
nebo ≤ třetina průměru normálních hodnot.

IV/D

[1]

18.

Přítomnost jiné choroby, která spavost a případně další příznaky
narkolepsie vyvolává.

IV/D

[1]

19.

Praktický lékař nebo ambulantní specialista odesílá
ke komplexnímu vyšetření nemocné se spavostí, která zjevně
nesouvisí s poruchou dýchání ve spánku (spánkovou apnoí),
a případně s dalšími symptomy naznačujícími možnost
narkolepsie na pracoviště provádějící polysomnografii včetně
MSLT (pracoviště s tzv. spánkovou laboratoří).

IV/D

-

II/B

[3]

Léčba
Symptomatická léčba nadměrné denní spavosti
20.

Pacientovi je doporučeno plánovat „preventivní“ krátké spánky
v denní době.

Národní referenční centrum ©

Přehled doporučení

Stránka 5 z 10

28

KKNEU0028 – Klinický standard pro diagnostiku a léčbu narkolepsie, verze 1.0

Pořadí Doporučení

Klasifikace

Odkaz
na
literaturu

21.

Lékem první volby je modafinil v dávce 200–400 mg podávaný
v jedné ranní dávce, anebo ve dvou – ráno a v poledne. Dávka se
titruje od nejnižší k optimální.

I/A

[2, 3, 4,
5, 8, 17,
21, 22,
27]

22.

Lékem druhé volby je metylfenidát v dávce 10–60 mg/den.
Podává se v 1 až 3 denních dávkách (jedna dávka by neměla být
u neretardovaného methylfenidátu vyšší než 20 mg).

II/B

[3, 16]

23.

Oxybát sodný 4,5–9 g/den snižuje denní spavost, ale až
po několika týdnech podávání. Oxybát sodný se podává ve dvou
dávkách – těsně před ulehnutím a pak za 2,5 až 4 hodiny
po první dávce. Oxybát sodný se titruje od dávky 3 g/den
po 1,5 g ve 2týdenních intervalech do optimální dávky. Oxybát
sodný není v indikaci léčba spavosti v ČR registrovaný.

I/A

[3, 23, 25,
26]

Symptomatická léčba kataplexií
24.

Klomipramin v dávce 12,5–75 mg/den je v ČR lék volby
pro potlačování kataplexie. Při nízkém dávkování se používá
neretardovaný preparát, při vysokém retardovaný. Podává se
ráno. Titruje se od 25 mg do vyšší (případně poloviční) dávky
v týdenních až 4týdenních intervalech. V těhotenství je lepší tuto
léčbu vynechat, nebo v případě těžkých kataplexií omezit.

III/C

[3, 9]

25.

Oxybát sodný je jediný lék registrovaný v ČR pro léčení
kataplexie. Podává se v celkové dávce 4,5–9 g/den rozdělené
do dvou dávek – těsně před ulehnutím a za 2,5 až 4 hodiny
po první dávce. Oxybát sodný se titruje od dávky 3 g/den
po 1,5 g ve 2týdenních intervalech do optimální dávky.
Přes jednoznačný důkaz o účinnosti a bezpečnosti a přes fakt, že
je to jediný lék registrovaný v této indikaci, není doporučován
jako lék první volby. Je to jednak jeho finanční náročností
(omezenou dostupností ve zdravotnickém systému ČR), a pak
potenciálně obtížně zvládaným nočním podáváním a dietními a
stravovacími omezeními.

I/A

[3, 11, 23,
24, 27]

26.

Venlafaxin v dávce 150–375 mg/den je hodně doporučován
k potlačování kataplexie, přestože jeho efekt nezdokumentovala
žádná studie. Má relativně málo vedlejších účinků.

IV/D

[3, 19]

27.

Tianeptin lze podat v dávce 12,5 mg/den (jednou denně ráno) až
37,5 mg/den (třikrát denně). Snášení tianeptinu je dobré.

IV/D

[19]

28.

Citalopram 20 mg/den nebo escitalopram 10 mg/den v jedné
ranní dávce bývají dostatečně účinné, ale někdy přinášejí
nežádoucí účinky.

IV/D

[3, 20]

29.

Fluoxetin 20-60 mg se podává v jedné ranní dávce, ale jeho
snášení nebývá dobré.

III/C

[3, 13]

30.

Selegilin v dávce 10–40 mg/den je vyhrazen pro jinak obtížně
léčitelné nemocné, protože má řadu kontraindikací.

II/B

[3, 12,
14]
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Pořadí Doporučení

Klasifikace

Odkaz
na
literaturu

Symptomatická léčba nekvalitního nočního spánku
31.

Benzodiazepiny a nebenzodiazepinové ligandy benzodizepinového
receptoru (zolpidem) se podávají na zlepšení kvality nočního
spánku u narkolepsie. Jejich efekt je prověřen lety používání, ale
vzhledem k nedostatečným informacím o vlivu trvalého
dlouhodobého podávání, není jejich nepřerušovaná dennodenní
aplikace obecně doporučována.

IV/D

[3]

32.

Oxybát sodný je jediný lék s prokázaným účinkem na kvalitu
nočního spánku u narkolepsie s kataplexií, ale není v této indikaci
registrovaný. Podává se v celkové dávce 4,5-9 g/den rozdělené
do dvou dávek – těsně před ulehnutím a za 2,5 až 4 hodiny
po první dávce. Oxybát sodný se titruje od dávky 3 g/den
po 1,5 g ve 2týdenních intervalech do optimální dávky.

I/A

[3, 6, 23,
24, 26]

Hodnocení efektu léčby u pacienta
33.

Základní informací o efektu léčení je reference nemocného – jeho
subjektivní hodnocení denní spavosti respektive jejích změn.
Kvantifikovanou informaci získáme, když nemocný vyplní
Epworthskou škálu spavosti.

IV/D

-

34.

Pro hodnocení ovlivnění kataplexií je důležitý jejich počet za
časovou jednotku a jejich tíže (jaká část těla je postižena a jaké
je trvání kataplexií).

IV/D

-

Výsledky
35.

Pro zjištění počtu nemocných s diagnózou narkolepsie a jejich
léčení je vhodné sledování počtu hospitalizací pro diagnózu G47.1
a G47.4 z výkazů pro zdravotní pojišťovny a ve vybraných
Centrech sledování počtu nově diagnostikovaných a
dispenzarizovaných nemocných s narkolepsií (s kataplexií
a bez kataplexie) a s idiopatickou hypersomnií.

IV/D

-

36.

Ve specializovaných Centrech dlouhodobě sledovat vybrané
parametry u nemocných s narkolepsií (s kataplexií a bez
kataplexie) a s idiopatickou hypersomnií.

IV/D

-

37.

Zajištění nového sběru dat je vhodné a nezbytné pro zpracování
potřebného spektra ukazatelů a je určeno pro pracoviště splňující
požadavky na centralizaci péče.

IV/D

-

Národní referenční centrum ©
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Pořadí Doporučení

Klasifikace

Odkaz
na
literaturu

Koncentrace péče

2

38.

Diagnostika všech nemocných s narkolepsií bude probíhat
v jednom z následujících pracovišť (splňujících kvalifikační
předpoklady viz příloha 1 2 ):
 Centrum pro poruchy spánku a bdění, neurologická
klinika 1. LF UK a VFN, Praha,
 Centrum pro poruchy spánku, Nemocnice České
Budějovice, a.s.,
 Centrum pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava,
Centrum pro léčbu a diagnostiku poruch spánku a bdění
FN Brno Bohunice,
 Centrum pro poruchy spánku Nemocnice Na Homolce,
Praha.

IV/D

-

39.

Léčení většiny nemocných s narkolepsií bude probíhat v jednom
z následujících pracovišť:
 Centrum pro poruchy spánku a bdění, neurologická
klinika 1. LF UK a VFN, Praha
 Centrum pro poruchy spánku, Nemocnice České
Budějovice, a.s.,
 Centrum pro poruchy spánku a bdění FN Ostrava,
Centrum pro léčbu a diagnostiku poruch spánku a bdění
FN Brno Bohunice,
 Centrum pro poruchy spánku Nemocnice Na Homolce,
Praha.

IV/D

-

40.

Centrum pro poruchy spánku a bdění, Neurologická klinika
1. LF UK a VFN, Praha bude určeno jako koordinující centrum
uvedených 5 center.

IV/D

-

41.

Každé centrum určené pro diagnostiku a léčbu narkolepsie by
mělo ošetřit 10 pacientů s touto diagnózou za rok.

IV/D

-

Viz odborná část KS na https://kvalita.nrc.cz/standardy/
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