
Sen



Czym jest sen?

• Stan świadomości przeciwny do stanu czuwania

• Złożony, aktywny proces, w którym udział bierze cały 

organizm, a w szczególności mózg

• Niezbędny do prawidłowego funkcjonowania

• Naturalne okresowe „zawieszenie” świadomości potrzebne do 

procesów regeneracji sił organizmu

(przewidywalne i odwracalne)



Definicja behawioralna



Kilka faktów dot. snu

• Dorośli średnio 8.2 godz/dobę

• Zaburzenia normalnego funkcjonowania przy 
niedoborze już 2 godzin snu

• Deficyt snu akumuluje się np. zmniejszenie długości snu 
do  5 godzin/noc obniża świadomość zwiększonej 
senności

• Mikrosen

• Dyżury nocne – zab funkcji poznawczych oraz zachowań 
wymagających osądu 



CZYM JEST WYWOŁANY SEN?



Czym jest wywołany sen?

• Ustanie działania czynników pobudzających 

• Czynniki homeostatyczne (czynnik S) zależne od długości okresu 
pobudzenia poprzedzającego sen (rest-activity homeostasis); wpływ 
na SWS (sen wolnofalowy NREM4)

• Czynniki rytmów okołodobowych (czynnik C); kontrolują czas 
trwania/pojawienia się snu, konsolidację i REM

• Aktywne mechanizmy (systemy generujące sen)! 



Czynniki homeostatyczne (S)

Mechanizm homeostatycznego wyrównywania niedoboru snu jest nieznany



Czym jest wywołany sen?

• Wzrost stężenia adenozyny pobudza brzuszno-boczne 
jądro przedwzrokowe (VLPO) przedniego podwzgórza 
(GABA i galanina) hamuje obszary mózgu 
odpowiadające za pobudzenie 

• Neurony oreksynowe w podwzgórzu bocznym –
stabilizują ww. funkcję

• do struktur odpowiedzialnych za czuwanie należy 
pień mózgu, podwzgórze i przodomózgowie 
podstawne

• funkcjonalne zerwanie połączenia pomiędzy pniem 
mózgu, wzgórzem, a korą mózgową. Hamowanie ukladu 
siatkowatego



Zdolność czuwania i potrzeba snu, tak jak
większość procesów fizjologicznych, wykazują
cykliczne wahania okołodobowe (circadialne)

• Rytm snu i czuwania

• Melatonina, GH, 
testosteron, PRL, T3

• Temperatura głęboka ciała

• Jądra skrzyżowania 
zawiadują dystrybucją snu 
w czasie



DLACZEGO SEN JEST POTRZEBNY?
Przesypiamy średnio 30% życia!



Dlaczego śpimy?

• Odpoczynek/regeneracja (zwł faza NREM z wyłączeniem 
pobudzenia limbicznego i uzupełnianiem substratów 
energetycznych)

• Nauka/zapamiętywanie (SWS oraz REM)

• Oszczędność energii (NREM)

• Ochrona przed wpływami środowiska zewn

• Okresowy zanik aktywności noradrenergicznych komórek 
podczas snu zapobiega spadkowi wrażliwości receptorów 
noradrenergicznych, nieustannie aktywowanych w 
okresie czuwania. Przypuszcza się, że w ten sposób sen 
REM zwiększa zdolność czuwania za dnia



Funkcje metaboliczne 
i termoregulacyjne snu

• Sen sprzyja konserwacji energii 
poprzez procesy 
termoregulacyjne, spadek 
temp podczas snu zapobiega 
utracie energii.

• Aktywność anaboliczna. 

• GH wydzielany podczas SWS 
wcześnie w nocy

• Ostry deficyt snu prowadzi do 
obniżenia tolerancji glukozy, 
obniżenie stężenia TSH, 
podwyższenia stężenia 
kortyzolu, zwiększenia 
aktywności UW 



Funkcje regeneracyjne

• Transkrypcja RNA i biosynteza 
białek w mózgu – głębokie fazy 
snu

• Zaburzenia snu wiodą do 
zaburzenia funkcji 
poznawczych 

• Konsolidacja pamięci (głęboki 
sen)

• Równowaga w mózgu –
neurony nieaktywne za dnia 
mogą być aktywowane 
podczas snu, 

• Eliminacja połączeń 
synaptycznych 
nieaktywnych/starych (NREM)

• Usuwanie nagromadzonej 
adenozyny



FAZY SNU
NREM i REM



NREM – rozpoczyna się od faz 
płytkich N1 i N2 i przechodzi w 
sen głęboki (SWS)

• Fazy N1- N3/4 (z falami delta)

• Aby obudzić śpiącego 
będącego w fazie głębokiej 
potrzebne są silniejsze bodźce

REM – za fazami NREM 
pojawia się 4-5 razy w ciągu 8-
godzinnego cyklu snu

• Komponenta fazowa związana 
z pobudzeniem współczulnym 
– szybkie ruchy gałek ocznych, 
pojedyncze skurcze 
mięśniowe, niemiarowość 
oddechowa 

• Komponenta toniczna zależna 
od pobudzenia 
przywspółczulnego – brak 
ruchu gałek ocznych, atonia

Przy zanikaniu SWS, fazy REM wydłużają się wykazując większą 

aktywność fazową oraz bardziej intensywne doznania marzeń sennych



Aktywność elektryczna mózgu                                                           
– eeg (somnogram)

 awake - czuwanie

 FAZA1-4 (NREM 1-4)

 Wielokrotne, cykliczne 
przechodzenie z jednej fazy w drugą

 Wybudzenia  (spikes)

 Ok. 90 min potrzeba od początku 
do zakończenia I cyklu

 SEN GŁĘBOKI (fale delta; 
NREM) – „ciało rusza się, umysł 
nie”

 REM – marzenia senne, ciało 
jest „sparaliżowane”

Dr William C. Dement

Wszyscy śnimy!

www.huffingtonpost.com/entry/what-do-blind-people-dream_us_5901111ce4b00acb75f18462



NREM1:

- Łatwe wybudzenia

- Fale alfa dominują

NREM2:

- Lekki sen

- EEG – wrzeciona i kompleksy K (interakcje 

pomiędzy neuronami wzgórza i kory)

NREM3:

- Ok. 20 min po fazie I

- Fale theta i delta

- Relaksacja mięśni, spadek temp, HR,                

częstości oddychania  i napięcia mm

NREM3 (SWS):

- Fale delta

- Objawy z NREM3 bardziej nasilone



• Zmianom behawioralnym podczas snu towarzyszy reorganizacja czynności 
mózgu

• W miarę zasypiania amplituda czynności bioelektrycznej narasta, a 
częstotliwość maleje, co wynika z narastającej synchronizacji potencjałów 
czynnościowych

• Sen wolnofalowy przeważa w pierwszej trzeciej części nocy, a sen REM —
w ostatniej trzeciej części. 

• NREM i REM tworzą cykl snu o czasie trwania 90–110 min

EEG



REM



Fazy snu

• 20-25%  REM (dorośli)

• Więcej i dłużej trwających faz REM pojawia się w trakcie postępu nocy/snu

• Latencja REM wynosi ok. 90 min

• Do prawidłowego funkcjonowania ludzie potrzebują obu faz snu



Fazy NREM i REM – procesy fizjologiczne

Proces 

fizjologiczny

NREM REM

Aktywność mózgu Obniżona w stos do 

czuwania

Zwiększona w okol 

motor i czuciowych

HR zwalnia Przyspiesza w 

porównaniu z NREM

RR Obniżone w stos do 

czuwania

Zwiększa się o ok. 

30% w stos do 

NREM

Przepływ krwi przez 

mózg

Obniżony/bz w 

większości regionów 

mózgu w stos do 

czuwania

Zwiększony o 50% -

200%, różny w 

róznych regionah 

mózgu

Pobudzenie 

seksualne

rzadko Większe niż w 

NREM



Fazy NREM i REM – procesy fizjologiczne

Proces 

fizjologiczny

NREM REM

Częstość oddech. Obniżona w stos do 

czuwania

Zwiększona i różna od 

NREM

Opór dróg 

oddechowych

Zwiększony w stos do 

czuwania

Zwiększony w stos do 

czuwania

Temperatura ciała Niższy próg (set point) 

w stos do czuwania; 

termogeneza drżeniowa 

pojawia się przy 

niższych temp

Temp ciała zbliża się do 

temp otoczenia, brak 

normalnej regulacji, 

brak termogenezy 

drżeniowej, czy utraty 

ciapła przez pocenie się

Napięcie mięśniowe Podobne do okresu 

czuwania

brak

Aktywność UW Obniżona w stos do 

czuwania 

Zwiększona w stos do 

czuwania



Fazy NREM i REM – procesy fizjologiczne

Proces 

fizjologiczny

NREM REM

Hormony Wydzielanie hormonów 

zależnych od snu

Wydzielanie hormonów 

zależnych od snu

Zagęszczanie moczu Zwiększone w stos do 

czuwania

Zwiększone w stos do 

czuwania

Procesy sekrecji w ukł. 

pokarmowym

Obniżone Obniżone 

Połykanie Obniżone Obniżone 



Model snu zmienia się z wiekiem

Pomimo popularnego poglądu, że potrzebujemy mniej snu im jesteśmy starsi, 
zapotrzebowanie na sen pozostaje względnie stałe przez całe życie



Dzieci zachowują się jak 
„maszynki do spania”

 ok. 6go m-ca życia następuje 

konsolidacja snu. 

 REM 80% snu noworodka, odsetek ten 

maleje z wiekiem



Zmiany w procesie snu związane z 
wiekiem

• Małe dzieci śpią 11 godzin 

• 80% nastolatków nie śpi 
wystarczająco długo 
(poranne rozpoczęcie lekcji w 
szkole nie pozwala im na późne 
budzenie się  )

• W wieku reprodukcyjnym 
zapotrzebowanie na sen 
jest relatywnie stałe. 



Sen u osób starszych

• Fragmentacja snu

• Częste wybudzenia

• Mniej fal delta (sen głęboki)

• Fazy REM nieskoordynowane

• Przyczyny nie do końca poznane



• Rozfragmentowanie snu i skłonność do drzemek w ciągu dnia, 
częste u osób w podeszłym wieku, można tłumaczyć między 
innymi ubytkiem komórek w VLPO i  zachwianiem równowagi w 
obwodach podtrzymujących sen i czuwanie

Fragmentacja snu



Różnice płci

Mężczyźni 

• Dłuższa faza NREM1

• Więcej przebudzeń

• Większa senność w ciągu 
dnia

Kobiety
• Dłuższa faza SWS

• Kłopoty z zasypianiem

• Zwiększona sennośc w ciąży 
i połogu

• Ryzyko zespołu 
niespokojnych nóg w ciąży



 ISTNIEJE WIĘCEJ NIŻ 100 TYPÓW 
ZABURZEŃ SNU

Niedobór snu (deprywacja snu) vs. bezsenność



Niedobór snu – niedostateczne 
warunki do zasypiania

• Nastolatki 

• Rodzice 

• Pracujący na nocne zmiany

• Lekarze 

• Kierowcy ciężarówek

Insomnia – pacjenci chcą zasnąć, 
mają czas i odpowiednia warunki na 
spanie, jednak nie mogą zasnąć

• Trudności w zasypianiu

• Trudności w utrzymaniu snu

• Przedwczesne budzenie się

• Brak wypoczynku

Istnieje wzajemna zależność pomiędzy 

tymi zjawiskami!!!!



Zaburzenia snu

 zapotrzebowanie na sen: średnio 8 – 8.5 godzin/dobę

 w 1910 Amerykanie spali ok. 9 (ciężka praca fizyczna, brak 

elektryczności, naturalny zegar biologiczny). 

 Aktualnie: 7 godz/dobę

I had a dream…



Deprywacja snu

Internet, telefony komórkowe, szybki styl życia…. Spowodowały, ze żyjemy w 

społeczeństwie aktywnym przez 24 godz

Co zrobią nowe pokolenia?



Telefony komórkowe
• Bliski kontakt z telefonem 

komórkowym  w ciągu 1 nocy

(nawet z odległości 40cm)

istotnie obniża czas snu o 3-5 

min, skróceniu ulega faza 

REM, obserwuje się 

pobudzenie aktywności 

elektrycznej mózgu (fale alfa 

podczas REM).

• U dzieci 2  min rozmowa 

zmienia czynność el mózgu 

na 1 godzinę

• Dlaczego jak dotąd nie 

zbadano do końca wpływu 

telefonów komórkowych na 

proces snu?

http://www.lef.org/magazine/mag2007/aug2007_report_cellphone_radiation_01.htm



• Badania na ten temat są 

skutecznie blokowane 

zarówno w USA, jak i w 

niektórych krajach 

europejskich….

http://www.thebigpitcher.org/2009/11/24/new

-cellphone-study-environmental-working-

group/

Telefony komórkowe



JAKIE SĄ KONSEKWENCJE 
NIEDOBORU SNU?



Podstawowe rezultaty deprywacji snu 
obejmują czynniki fizyczne:
• Senność, 

• Zmęczenie 

• Nadciśnienie, 

• Otyłość, nietolerancja glukozy

• Zespoły bólowe 

• Osłabienie funkcjonowania poznawczego: 

pogorszenie wykonania zadań, 

osłabienie uwagi i motywacji, 

osłabienie zdolności intelektualnych 

• Wzrost prawdopodobieństwa popełniania 

błędów w pracy lub podczas jazdy samochodem

• Zwiększone ryzyko zab psychiatr

• Obniżona jakoś życia i zwiększona śmiertelność

• Zwiększenie kosztów opieki zdrowotnej



Wypadki samochodowe

• 100.000 wypadków rocznie 
z powodu deprywacji snu

• 24-godzinny niedobór snu 
= zachowaniu osoby 
działającej pod wpływem 
alkoholu



• W Polsce wyniki badań przeprowadzone przez CNS 
OBOP w 2005 r. wskazują, że :

• co czwarty Polak nie dosypia, a 

• co drugi po 40 r.ż., w większości kobiety, ma problemy 
ze snem i potrzebuje pomocy specjalistów. 

• Wśród tych zaburzeń snu 90% stanowi bezsenność.

Bezsenność w Polsce



Bezsenność w Polsce

• na bezsenność cierpi 30% Polaków: starsi i 
młodsi, a nawet nastolatki. 

• 20% ludzi poniżej 25 roku życia choruje na 
przewlekłą bezsenność



Insomnia – wg klasyfikacji międzynarodowej

• Powtarzający się problem z:

- Inicjacją snu (zasypianiem)

- Czasem trwania snu (przedwczesne budzenie 
się)

- Konsolidacją snu (utrzymaniem snu)

- Jakością snu (poczuciem wypoczynku)

• Biorąc pod uwagę konsekwencje bezsenności - nie jest to 
„zaburzenie nocne” – problem dotyczy 24-godzinnego zaburzenia 
w funkcjonowaniu organizmu



Bezsenność - częstość objawów (% pacjentów z 

bezsennością)

• Uczucie zmęczenia w ciągu dnia – 72%

• Przebudzenia w środku nocy – 67%

• Kłopoty z ponownym zasypianiem – 57%

• Problem z zaśnięciem wieczorem – 56%

• Zbyt wczesne budzenie się – 44%



Przyczyny bezsenności

• Wiek

• Stres

• Leki, substancje 
psychoaktywne

• Pierwotne zaburzenia snu

• Czynniki wpływające na rytmy 
okołodobowe (circadialne)

• Zaburzenia fizyczne i 
psychiczne

• Czynniki behawioralne



Insomnia – zaburzenia związane z 

bezsennością („two way street”)

• Zespoły bólowe

• Zastoinowa niewydolność 
serca

• Choroby naczyń mózgowych

• POCHP

• Niewydolność nerek

• Choroba Parkinsona

• Demencja

• Refluks żołądkowo-przełykowy

Insomnia Physical
disorders



Substancje związane z bezsennością

Każda substancja, która przekracza BBB i wpływa na 
neurotransmisję może powodować insomnię

Bez recepty:

• Alkohol (spożywanie i zespół 
odstawienia)

• Nikotyna

• Kofeina

• Pseudoefedryna 

• Narkotyki – kokaina, 
amfetamina etc.

Na receptę:

• Antydepresanty (SSRI, SNRI)

• Glikokortykoidy 

• Beta agoniści i antagoniści

• Statyny

• Agoniści dompaminy 
(leczenie z. Parkinsona)



Rozpoznanie 

„Sleep partner” jako osoba, 
która dostarczy wielu cennych 
informacji podczas zbierania 
wywiadu

DIAGNOZA POCZĄTKOWA

• W oparciu o wywiad 
(ankiety) 

• Dzienniczek snu



Skala Senności Epworth
Sytuacja Prawdopodobieństwo 

drzemki (0-3)

Siedząc i czytając 0 1 2 3

Oglądając TV 0 1 2 3

Siedząc bez ruchu/aktywności w miejscu publicznym 
(zebranie, teatr)

0 1 2 3

Podczas godzinnej, nieprzerwanej jazdy jako pasażer 0 1 2 3

Po południu, leżąc 0 1 2 3

Podczas rozmowy, siedząc 0 1 2 3

Siedząc po obiedzie/lunchu bez konsumpcji alkoholu 0 1 2 3

Prowadząc samochód, podczas kilkuminutowego 
oczekiwania w korku 

0 1 2 3

Suma

Zasady punktacji:

•0 - nigdy nie zasnę

•1 - małe prawdopodobieństwo zaśnięcia
Johns MW. Sleep. 1991.

NORMA: mniej niż 10
Więcej niż 14 – potrzeba wizyty u specjalisty

2 - prawdopodobnie zasnę

3 - prawie na pewno zasnę



Pełne badanie lab snu 
(polisomnografia)

• Eeg

• Eog

• Emg

• Częstość oddechów

• HR

• Ruchy ciała

• Saturacja 



Potraficie wyobrazić sobie spanie 
z taką aparaturą?

W warunkach domowych – bez eeg, 
emg i eog



Walka z bezsennością

Discuss
with a 
patient

how they
asleep

Make a 
diagnosis

Education, 
behavioral

and 
cognitive
treatment

Pharmaco -
therapy

Sleep
specialist

Zbierz 

dokładnie 

wywiad 

odnośnie 

zasypiania 

i snu

Postaw 

diagnozę 

w oparciu 

o zebrane 

informacje

Edukacja, 

zmiany 

behawioraln

e, kontrola 

treningu

Farmako-

terapia

Wizyta u 

specjalisty



EducationHigiena snu
• Stałe godziny snu

• Sypialnia, odzież

• Alkohol, kawa, papierosy (3 godz 
przed snem)

• „Stresory” za drzwiami

• 2 powody pozostania w sypialni

• Po 20 min…

• Techniki relaksacyjne 30-60 min 
przed położeniem się



• Trzymaj się ustalonego rytmu snu i aktywności - kładź 
się spać i wstawaj codziennie o tej samej porze, nawet w 
weekendy

• Uprawiaj ćwiczenia fizyczne w ciągu dnia - należy unikać 
ćwiczeń na 5 do 6 godzin przed położeniem się spać, 
ponieważ działają one pobudzająco na organizm i mogą 
utrudniać zaśnięcie

• Zadbaj o zdrowy tryb życia - ogranicz używanie kofeiny i 
nikotyny, mają one bowiem stymulujące działanie, które 
utrzymuje się do 8 godzin i może utrudniać zaśnięcie. 
Również kofeina zawarta w herbacie, czy Coca coli pobudza 
organizm, podobnie duża ilość czekolady. Unikaj alkoholu 
przed położeniem się spać - wieczorny drink może pomóc 
zasnąć, ale przynosi płytki sen

• Wieczorem jedz niewielki posiłek - spożywanie obfitych 
posiłków oraz używek przed położeniem się spać utrudnia 
zasypianie i może spowodować niestrawność zakłócając sen

• Unikaj leków mogących zakłócać lub opóźniać sen - niektóre 
popularne leki nasercowe, stosowane przy nadciśnieniu 
oraz astmie, a także leki przeciwgorączkowe, leki stosowane 
przy kaszlu, przeziębieniu, alergii mogą zakłócać sen

HIGIENA

SNU



• Śpij w nocy - drzemki w ciągu dnia utrudniają zasypianie, 
wieczorem poczucie senności pojawia się wtedy później

• Zadbaj o relaks przed snem - warto odprężyć się, relaksująca 
aktywność, na przykład słuchanie muzyki lub czytanie, może 
stać się rytuałem przed położeniem się spać

• Weź gorącą kąpiel przed udaniem się spać - ciepła woda 
wzmaga senność i pomaga się zrelaksować

• Zadbaj o dobre warunki snu - sypialnia powinna być cicha, 
ciemna, wygodna. Dobrze śpi się w chłodnej temperaturze. 
Hałas, niewygodne łóżko, czy oglądanie telewizji w łóżku 
mogą utrudniać zasypianie, podobnie wieczorna praca przy 
komputerze

• Korzystaj ze światła słonecznego - należy zadbać o to, by co 
najmniej 30 minut dziennie przebywać na dworze w 
dziennym świetle

• Zacznij coś robić, kiedy nie możesz zasnąć w ciągu 20 min 

• Skontaktuj się z lekarzem, jeśli kłopoty ze snem utrzymują 
się

HIGIENA

SNU c.d.



Interwencja behawioralna – nawyki są 

najtrudniejsze do zwalczenia!

• TERAPIA 
BEHAWIORALNA NIE 
MA OBJAWÓW 
UBOCZNYCH!!!!

• Zbyt dużo czasu w łóżku

• Nieregularny „grafik” 
nocnego wypoczynku

• Aktywności pobudzające 
przed snem

2-10 tygodni do 

uzyskania rezultatów



NAJLEPSZA farmakoterapia

• Efektywna w poprawie 
zasypiania, trwania i 
jakości snu

• Prawidłowe wybudzanie

• Bezpieczna w wymiarze 
długofalowym

• Bez ryzyka uzależnienia

taki lek nie istnieje!!!



Interwencja farmakologiczne
Bez recepty:

• Alkohol

• Środki p/histaminowe 

• Zioła (Waleriana, Kava –
uspokaja, ułatwia sen i skłania 
do lenistwa )

• Suplementy diety: melatonina 

Na receptę:

• Antydepresanty sedatywne

• Benzodiazepiny (efekty 
uboczne na CUN, niepamięć 
poranna, hamowanie REM, 
zab. Oddechowe, tolerancja, 
uzależnienie, side effects on 
CNS, morning amnesia, 
supression of REM, respiratory 
depression, tolerance, 
dependence, bezsenność!!!)

• Agoniści receptora dla 
benzodiazepin (BZRA)

• Agoniści rec dla melatoniny



„bezpieczna” farmakoterapia – jak 
długo?

• Benzodiazepiny – max 2-6 tygodni

• Zopiclon (BZRA) – do 6 m-cy

2007 FDA ostrzeżenieodnośnie środków asennych (nawet BZRAs):

 ryzyko ciężkich reakcji alergicznych

 ryzyko reakcji związanych z nadmierną sennością:

- Zasypianie za kierownicą!

- Jedzenie we śnie!



Melatonina

• Wytwarzana przez szyszynkę z 
tryptofanu

• Wydzielana w nocy

• Dawki 1-10mg (3-60 x więcej niż 
fizjologicznie)

• bezpieczna (dawka ≤5mg)

• Ramelteon – agonista rec dla 
melatoniny (pobierania 
dlugotrwałe); pomaga w 
zasypianiu; „Supermelatonin” 

• Polska - Agomelatyna



ZABURZENIA ODDYCHANIA 
PODCZAS SNU

Bezdech senny przy zapadaniu się górnych dróg oddech (chrapanie_



6 milionów ludzi cierpi na 

obturacyjny bezdech senny



Definicje

Apnea – całkowite 
ustanie wentylacji płuc 
przez więcej niż 10 
sekund

 Hypopnea –
zmniejszenie wentylacji 
płuc przez więcej niż 10 
sekund z co najmniej 
4% spadkiem saturacji

 Indeks apnea-
hypopnea (AHI) –
średnia częstość 
bezdechów/ 1h snu

AHI Apnea  

Less than 5/ hour Normal

5-15 Mild

16-30 Moderate

More than 30 Severe 



Chrapanie

• Najczęstsze zaburzenie 

oddechowe

• Wpływ na partnera (sleep 

partner)!!! (rutynowe 

korzystanie z zatyczek do 

uszu)

Normal
breathing

Snoring
Minimal

airway flow
limitation

Sleep
apnea

Normalne 

oddychanie

Chrapanie
Minimalne 

obniżenie 

wentylacji

Bezdech 

senny



Leczenie bezdechów i chrapania

• Obniżenie masy ciała

• Alkohol, środki o działaniu 

sedatywnym

• Pozycja ciała

• Drożność nosa

• CPAP

• Zabieg chir

Continuous positive 

airway pressure



Aparaty nazębne

Aparaty pozwalają na otwarcie dróg oddechowych podczas snu 

(zapobiegają ich zapadaniu się)



CPAP – skuteczność niemal 100%

• Powietrze jest 

pompowane do 

układu oddech przez 

maskę

• Do użytku każdej 
nocy!

Normalne oddychanie Ciśnienie CPAP popycha do 

góry podniebienie miękkie

Aktywne uniesienie języka 

blokuje oddychanie przez usta.
Note the position of the soft 

palate. If a nasal leak is 

detected and the patient is 

arousing, they may require 

nose plugs



Interwencja chirurgiczna

• Przegroda nosa

• Plastyka podniebienia

(UPPP) – obniża indeks AHI 
o 50% w 50-60% 
przypadków

• Zmiana pozycji żuchwy

• Tracheostomia 



Zespół niespokojnych nóg i periodyczne 

ruchy kończyn

Nieodparta konieczność ruchu nóg podczas snu – ok. 6 mln 

ludzi!



ruchy kończyn podczas snu

• Mioklonus podczas 

zasypiania

• Zespół niespokojnych nóg

(RLS) – trudność w 

zasypianiu

• Periodyczne ruchy kończyn

(PLMS) – trudność w 

utrzymaniu snu



Zespół niespokojnych nóg (RLS)

• Uczucie zmęczenia i niepokoju 

nóg, którym towarzyszą 

różnego rodzaju parestezje 

przejawiające się jako uczucie 

występowania mrówek pod 

skórą 

• Poprawa po aktywności fiz

• Pogorszenie wieczorem

• Żelazo? Kw. Foliowy?



Periodyczne ruchy kończyn (PLMS)

• Nawracające ruchy 

kończyn podczas snu

• Rytmiczne prostowanie 

palucha i prostowanie 
kolan

• 80% pacjentów z RLS 
rozwija PLMS!

leczenie: leki dopaminergiczne; 

żelazo, klonazepam



Narkolepsja

• napady senności, nie do opanowania siłą woli, szczególnie w 
sytuacjach sprzyjających zasypianiu

• czas trwania napadu : 10-15 min (rzadko godzinę lub dłużej)

• chorego można bez trudu wybudzić

• po napadzie chorzy czują się wyspani i wypoczęci

• Sen rozpoczyna faza REM

• W badaniu brak odchyleń internistycznych i neurologicznych

• obniżony poziom hipokretyn  

(oreksyn) w płynie m-r (?), 
mutacje (?), inne (?)



Narkolepsja

• Narkolepsja – może 
współistnieć z

• Katalepsją – utrata napięcia 
mięśniowego bez utraty 
świadomości (emocje!)

• Porażenie przysenne –
niemożnośc poruszenia się 
podczas zasypiania i 
wybudzenia, uczucie 
niemocy

• omamy hipnagogiczne –
halucynacje w fazie 
przysennej



Zaburzenia rytmów okołodobowych

• Jet lag (zmiana stref czasowych) – światło i czynniki 
socjalne pomagają przesunąć fazę o 1-2 godz/dobę

• Praca zmianowa – światło i czynniki socjalne 
pozostają w koflikcie z harmonogramem pracy; 
przewlekłe zmęczenie

• Sowy vs. skowronki – norma



Somnambulizm 
(NREM parasomnia)

Somnambulism 
(somnus=sleep; 
ambulus=walk)

• Mniej niż 10 min podczas SWS

• Wywiad rodzinny

• 30 do 40 minut po zaśnięciu 
osoba chora wstaje z łóżka i 
zaczyna wędrować 

• I i II dekada życia

Lunatyzm 

Dawniej przypuszczano, że lunatycy 

wędrują podczas marzeń sennych



Inne zaburzenia

• Sleepsex = sexsomnia

• Sleep-eating (efekt 
uboczny niektórych 
leków np. Zolpidem; 
wysoki kortyzol?)



Zespół zaburzeń zachowania

w czasie snu REM

• Brak zmniejszenia napięcia 
mięśniowego w tej fazie snu może 
prowadzić do gwałtownych, 
niekontrolowanych i wywołujących 
uszkodzenia ciała ruchów, zwykle 
związanych z przeżywanymi w tym 
czasie marzeniami sennymi

• Osoby starsze (zab neuro?, zab 
transportu dopaminy w ośrodkach 
podkorowych?)

• Diagnoza: polisomnografia –
zwiększenie napięcia mięśniowego 

w emg tone podczas fazy REM

• leczenie: Clonazepam

Walczący ze smokami



Bruksizm jako parasomnia

• Bruksizm

- Mimowolne zaciskanie oraz 

zgrzytanie zębami; człowiek 
zaciska szczękę nawet do 10 
razy mocniej niż podczas np. 
jedzenia

- Stres

- Napięcie przekazywane do 
mięśni podpotylicznych, 
obręczy barkowej, mięśni 
przykręgosłupowych, mięśni 
obręczy biodrowej i dalej aż do 
okolic stawów skokowych



Inne techniki poprawiające jakość snu

• Terapia światłem 

• Eye cover

• Sleepwatch 
(SLEEPTRACKER)



Jakieś inne sugestie?

Wszystko, co jest efektywne i nie 
przynosi szkody organizmowi  !!!



Polecany link: http://sleepeducation.com/home

• DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ!!!


