Ograniczenia farmakologicznych metod leczenia bezsenno sci
1. Sen nie jest stanem jednorodnym

Terapia poznawczo-behawioralna
bezsennosci

2. W trakcie snu aktywnos c ukladó w neuroprzekaznikowych
zmienia sie w sposób cykliczny
3. Mechanizmy biochemiczne regulujace sen sa bardzo zlo zone i
nadal zbyt malo poznane
4. Warunkami koniecznymi dla wysta pienia snu jest stan
zmeczenia fizycznego i odpre zenie psychiczne
5. Wiekszosc lekó w nasennych poprawia sen poprzez dzia lanie
sedatywno/anksjolityczne
6. Mechanizmy regulujace sen wyzwalaja sie spod wplywu leku
w przeciagu 4-6 tygodni
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Warsztaty: Terapia poznawczo-behawioralna zaburzen snu, Centrum CBT

–

bezsennosc przygodna: kilka dni

–

bezsennosc krótkotrwala: do 3 tygodni

–

bezsennosc przewlekla: powyzej 1 miesiaca (>90% pacjent ów
zglaszaj acych sie do lekarza)

2. Przebieg leczenia (Jindal i wsp. 2004)
–

najczesciej kilku-, kilkunastotygodniowy

–

w przypadku chorych naduzywaj acych leków nasennych kilku-,
kilkunastomiesieczny

3. Duze ryzyko nawrotu i utrzymywania sie objawów

(Angst i wsp. 1989)

–

10-12% osób w populacji - utrzymuj ace sie zaburzenia snu

–

dalsze 13-19% - nawracaj ace epizody bezsennosci krótkotrwalej

Schemat powstawania i utrwalania sie zaburzen snu
Ryzyko wystapienia bezsennosci

Bezsennosc pierwotna - przebieg choroby
1. Czas trwania

Próg wystapienia
bezsennosci

Przed choroba

Bezsennosc
przygodna

Czynniki predysponujace

Bezsennosc
krótkotrwala

Czynniki wywolujace

Bezsennosc
przewlekla
Czynniki utrwalajace
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Czynniki wywolujace i utrwalajace zaburzenia snu
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(Spielman i wsp. 1987)

Schemat poznawczo-behawioralny:
„bledne kolo” bezsennosci

1. Czynniki predysponuja ce
–

cechy osobowosci

–

nadmierne rozbudzenie fizjologiczne (arousal)

–

czynniki genetyczne

Wrazliwy System
regulacji
czuwania/snu

Czynnik wywolujacy/
Stresor/ Wiek/ Choroba/
Zla higiena snu

Zaburzenia
snu

2. Czynniki wywolujace
–

sytuacje stresowe np. choroba, problemy rodzinne, smierc bliskiego,
problemy zawodowe, stres egzaminacyjny

3. Czynniki utrwalajace
–

nieprawidlowe strategie radzenia sobie z zaburzeniami snu (spanie w
dzien, zwiekszanie czasu spedzanego w lózku, nieregularny czas
chodzenia spac i wstawania, zmniejszanie aktywnosci w ciagu dnia,
spozywanie alkoholu, przyjmowanie leków nasennych, nieprawid lowe
przekonania i oczekiwania o zwiazane ze snem)
6

Zmniejszone
zapotrzebowanie
na sen nocny

Zwi ekszone
napiecie
psychiczne

Zwi ekszony czas
spedzany w lózku,
oszczedzanie sie,
dosypianie

Lek przed
zaburzeniami snu

Zmeczenie
fizyczne

Wyczerpanie
psychiczne
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Schemat poznawczo-behawioralny:
„bledne kolo” bezsennosci
Wrazliwy System
regulacji
czuwania/snu

Leczenie
farmakologiczne

Zaburzenia
snu

Zwi ekszone
napiecie
psychiczne

Zwi ekszony czas
spedzany w lózku,
oszczedzanie sie,
dosypianie

Lek przed
zaburzeniami snu

Wyczerpanie
psychiczne

Poprawa Zaburze n
snu
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Podstawowy program leczenia psychoterapeutycznego bezsennosci:
szesc do osmiu 50-60 minutowych sesji, najlepiej w terapii grupowej

katastroficzne przekonania co do konsekwencji
niewystarczajacej ilo sci snu

–

–

Sesja 1-2:
–

–
–

Przyjmowanie leków
nasennych

Schemat prowadzenie psychoterapii zaburzen snu

nierealistyczne oczekiwania odnos nie jakosci snu

–

Lek przed
zaburzeniami snu

8

Lek w bezsennosci
–

Zaburzenia
snu

Stale
przyjmowanie leku

Zmniejszone
zapotrzebowanie
na sen nocny

Zmeczenie
fizyczne

Schemat poznawczo-behawioralny:
„bledne kolo” bezsennosci

Lek przed zaburzeniami snu

Zachowania majace na celu zapobieganie i uzupelnianie
niedoboru snu
10

Zebranie wywiadu, wykluczenie chorób psychicznych i
somatycznych, nauka korzystania z dzienniczka snu

Sesja 3-4:
–

Edukacja na temat snu (funkcja i rola snu dla organizmu,
potrzeba snu, mechanizmy regulacji snu, wplyw zaburzen
snu na stan zdrowia)

–

Cwiczenia higieny snu (dieta, aktywnosc fizyczna, swiatlo,
czas snu)

–

Planowanie czasu snu (techniki kontroli bodzców, technika
redukcji czasu snu, techniki relaksacyjne)
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(Espie i wsp. 2001)

Schemat prowadzenie psychoterapii zaburzen snu
Podstawowy program leczenia psychoterapeutycznego bezsennosci:
szesc do osmiu 50-60 minutowych sesji, najlepiej w terapii grupowej
–

Sesja 5 i 6:
–

–

Terapia poznawcza (restrukturyzacja falszywych
przekonan, mysli, postaw zwiazanych ze snem, zmiana
nastawien lekowych, postawy biernej w aktywna)

Techniki behawioralne w leczeniu
bezsennosci

Sesja 7-8: Nauka technik relaksacyjnych

Sesje dodatkowe: 2-4 godziny psychoterapii indywidualnej
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(Espie i wsp. 2001)
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Techniki behawioralne - czas spedzany w lózku

Techniki behawioralne - cele
Poprawa jakos ci snu poprzez:

Technika kontroli bod zców

–

ograniczenie czasu spe dzanego przez chorego w ló zku

Technika redukcji czasu snu

–

zwiekszenie poziomu aktywno sci fizycznej i umyslowej
chorego w trakcie dnia

–

wzmacnianie u chorego zachowan promujacych sen oraz
zwalczanie zachowa n chorego powstrzymujacych sen
(higiena snu)

–

obnizenie stanu napiecia, pobudzenia ukladu
wegetatywnego pacjenta przed polozeniem sie do lózka
(techniki relaksacyjne)
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(Harvey i Tang 2003)

Technika kontroli bodzców
–

Technika kontroli bod zców - polecenia wydawane choremu

ma na celu powiazanie lózka jako miejsca tylko z
aktywnoscia przyjemna dla chorego taka jak sen lub zycie
seksualne

–

inne rodzaje aktywnosci zostaja od lózka oddzielone

–

cel powstanie odruchu w któ rym polo zenie sie do lózka
bedzie bodzcem promujacym sen
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(Spielman i wsp. 1987)

Technika redukcji czasu snu

–

wieczorem klad z sie spac do lózka, tylko je zeli czujesz sie
senny

–

uzywaj lózka tylko do snu i zycia seksualnego, inne rodzaje
aktywnosci jak czytanie, ogladanie telewizji, jedzenie nale zy
wykonywac poza ló zkiem

–

jesli nie mozesz zasnac lub po przebudzeniu powrócic do snu
w ciagu 20 minut wyjdz z lózka i udaj sie do innego
pomieszczenia, do ló zka powró c dopiero wtedy gdy znowu
poczujesz sie senny

–

wstawaj rano zawsze o tej samej porze, niezale znie od tego
jak spales poprzedniej nocy, utrzymuj regularne pory snu
przez 7 dni w tygodniu

–

unikaj drzemek w czasie dnia
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(Spielman i wsp. 1987)

Redukcja czasu snu poprzez pózniejsze chodzenie spac

–

w pierwszym etapie dlugos c snu i czas spedzany w lózku sa
ustalone na podstawie dzienniczka snu

–

nastepnie czas spedzany w lózku nale zy skrócic do czasu
rzeczywistej dlugosci snu pacjenta, jednak nie ponizej 5 godzin

–

oblicza sie wskaznik ciaglosci snu = czas snu/ czas w ló zku

–

czas spedzany w ló zku jest wydluzany jezeli ciaglos c snu
przekroczy 90%, skracany, je sli ciaglos c snu spadnie ponizej
80% (ocena w okresie tygodniowym)

–

cel konsolidacja i wydluzenia czasu snu, czynne podejscie
chorego do zaburze n snu

–

czas snu jest skracany poprzez opóznianie fazy snu (pózniejsze
chodzenie do lózka, pora wstania z ló zka pozostaje bez zmian)
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(Spielman i wsp. 1987)

–

jest zgodne z biologicznym zegarem czlowieka, wydlu zanie
dnia jest lepiej tolerowane ni z jego skracanie

–

nie prowadzi do utrwalenia sie rytmu snu z przedwczesnym
budzeniem sie

–

zwieksza szanse na powstanie warunkowania pójs cie do
sypialni laczy sie ze zm eczeniem i szybkim poczatkiem snu

–

czesto pacjent ma trudnosc z dotrwaniem do wyznaczonej
pory snu

19

(Spielman i wsp. 1987)
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Rytm aktywnosci i spoczynku z licznymi okresami
spoczynku w czasie dnia

Higiena Snu
Ma na celu
–

wzmacnianie zachowan promujacych sen

–

unikanie zachowan pogarszajacych jakosc snu

Poza omó wieniem zasad higieny snu pacjent powinien
otrzymac instrukcje higieny snu na pi smie

20
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(Stepanski i Wyatt 2003)

Higiena Snu
1.

redukuj czas spedzany w lózk u

2.

nie próbuj zasnac na sile

3.

usun zegarek z zasiegu wzroku w sypialni

4.

zmecz sie fizycznie pó znym popoludniem

5.

unikaj kofeiny, nikotyny i alkoholu

6.

prowad z regularny tryb zycia

7.

zjedz kolacje na trzy godziny przed snem i
ewentualnie lekka przekaske pó znym wieczorem

8.

unikaj silnego swiatla wieczorem i ciemnych
pomieszczen w czasie dnia

9.

unikaj drzemek w czasie dnia

10. unikaj regularnego przyjmowania leków nasennych
22
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(Stepanski i Wyatt 2003)
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Schemat poznawczo-behawioralny:
„bledne kolo” bezsennosci
Wrazliwy System
regulacji
czuwania/snu

Czynnik
wywolujacy/
Stresor/ Wiek

Bezsennosc w Internecie
www.dobrzespij .pl

Zaburzenia
snu

Zmniejszone
zapotrzebowanie
na sen nocny

Zwi ekszone
napiecie
psychiczne

Zwi ekszony czas
spedzany w lózku,
oszczedzanie sie,
dosypianie

Lek przed
zaburzeniami snu

Zmeczenie
fizyczne

www.akademiadobregosnu.pl
26

Wyczerpanie
psychiczne

27

Techniki relaksacyjne
–

progresywna relaksacja miesniowa wg. Jacobsona, trening
autogenny, biofeedbeck

–

koncentruja sie na nadmiernym pobudzeniu ukladu
wegetatywnego pacjenta przed polozeniem sie do lózka

–

maja na celu zmniejszenie napiecia chorego, jako glównego
czynnika hamuja cego proces zasypiania

Techniki poznawcze w leczeniu bezsennosci

28
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(Woolfolk i McNulty 1983)

Techniki poznawcze - cele
–
–
–

Techniki poznawcze - rodzaje interwencji

zmiana nieprzystosowawczych przekonan i postaw chorego
zwiazanych ze snem
korekta blednych sadów i zachowan chorego zwiazanych ze
snem
zmiana hierarchii wa znos ci objawó w, stawianie na
pierwszym planie poziom funkcjonowania i aktywno sc w
czasie dnia
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(Morin i wsp. 1999)

–

edukacja na temat snu i jego roli

–

technika restrukturyzacji poznawczej

–

technika zatrzymania mys li

–

technika uruchomienia wyobra zni

–

technika myslenia paradoksalnego

31

(Morin i wsp. 1999)
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Technika restrukturyzacji poznawczej

Sady katastroficzne - przyklady

–

zmiana sadów dysfunkcjonalnych i katastroficznych

–

zmiana blednych przekonan chorego zwiazanych ze snem,
zmniejszenie jego leku i obaw zwiazanych z wysta pieniem
bezsenno sci

–

zmiana nierealistycznych oczekiwan chorego, co do ilos ci i
jakosci potrzebnego mu snu

–

zmiana wyuczonej bezradnosci chorych na bezsenno sc i ich
poczucia calkowitego braku wplywu na wlasny sen

–

Jesli nie zasne, bede zmeczony w pracy, bede zle pracowal,
mój szef bedzie niezadowolony, utrace prace

–

Jesli nie bede dostatecznie dlugo sypia l, m ój organizm nie
bedzie wypoczywal, postradam zmysly, ciezko zachoruje

–

Jesli nie zasne, bede mia l jutro zly nastój – bede dra zliwy.
Jesli bede drazliwy znów poklóce sie z zona. Ona moze
zaczac myslec czy z tym w koncu nie skonczy c, moze mnie
opuscic

–

–

–

32

Bezsennosc = problemy zawodowe, utrata pracy

Bezsennosc = niepelnosprawnosc, cie zka choroba

Bezsennosc = problemy malzenskie, rozwód
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(Morin i wsp. 1999)

Prowadzenie restrukturyzacji poznawczej
–

–

Prowadzenie restrukturyzacji poznawczej - przyklad
Czas trwania bezsennosci

Etap 1: przygotowanie i dyskusja listy z negatywnymi
przekonaniami pacjenta dotyczacymi konsekwencji jego
zaburzen snu

1
Zdarzenie

Etap 2: pytania jak bardzo prawdopodobne wydaja sie
pacjentowi negatywne konsekwencje zaburzen snu

2
Ryzyko
wystapienia
zdarzenia

Reprymenda od
szefa

90

–

Etap 3: Okre slenie ilo sci nocy z niewystarczaja ca ilos cia snu

Klótnia z zona

70

–

Etap 4: Porównanie oszacowanego przez pacjenta ryzyka
wystapienia negatywnego zdarzenia z rzeczywisto scia

Wypadek
samochodowy

50

Nieprzespanie
calej nocy

90

3
Liczba
bezsennych
nocy

6 lat > 300 tygodni
4

5

Liczba zdarzen Rzeczywista
wynikaj ace z liczba zdarzen
ryzyka

1200

>1000

3

1200

>800

~25
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Skala pomiaru dysfunkcjonalnych przekonan i postaw zwiazanych ze snem/
Dysfunctional Beliefs and Attitudes About Sleep ScaleDBAS-10

35

Skala pomiaru dysfunkcjonalnych przekonan i postaw zwiazanych ze snem/
Dysfunctional Beliefs and Attitudes About Sleep Scale(DBAS-30 i DBAS-10)
5. Martwie sie, ze moge utracickontrole nad moja zdolnoscia do snu.

1.Potrzebuje 8 godzin snu, by czuc sie wypoczetym i dobrze funkcjonowac
podczas dnia.

6. Po slabo przespanej nocy, wiem ze bedzie to mia lo wplyw na moja
aktywnosc nastepnego dnia.

2.Jesli nie przespie wystarczajacej ilosci godzin w ciagu nocy, musze
wyrównac niedobór snu kolejnego dnia poprzez robienie drzemek lub
poprzez dluzszy sen nastepnej nocy.

7. Jesli czuje sie rozdrazniony, zmartwiony, zlekniony w czasie dnia, jest to
spowodowane przede wszystkim tym, ze nie spalem dobrze poprzedniej
nocy.

3.Obawiam sie, ze przewlekla bezsennosc moze mie c powazne
konsekwencje dla mojego zdrowia fizycznego.

8. Jesli zle spie danej nocy, wiem ze zaklóci to mój rytm snu w ciagu calego
tygodnia.

4.Jesli mam problemy z zasnieciem, powinienem zosta c w lózku i jeszcze
bardziej starac sie by zasnac.

9. Gdy czuje sie zmeczony, nie mam energii, lub po prostu wydaje sie nie
funkcjonowac dobrze w ciagu dnia, jest to glównie spowodowane tym, ze
nie spalem dobrze poprzedniej nocy.

36

(Edinger i Wohlgemuth 2001)

10. Jestem przytloczony myslami w ciagu nocy i czesto czuje, ze nie mam
37
kontroli nad ta gonitwa mysli.

(Edinger i Wohlgemuth 2001)
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Pospolite techniki zatrzymania mysli

Technika zatrzymania mysli
–

zaczerpnieta z terapii zaburze n obsesyjno -kompulsyjnych

–

cel zatrzymanie negatywnych powracajacych mysli,
najczesciej zwiazanymi z codziennym problemami

–

w najprostszej formie technika zatrzymania my sli polega
na poleceniu pacjentowi powtarzania bezg losnie slowa
„stop” dokladnie co trzy sekundy

38
(Levey i wsp.
1991)
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Technika uruchomienia wyobrazni

Technika myslenia paradoksalnego

–

polega na wyobrazaniu sobie przed zasnieciem szesciu wybranych
wczesniej wspólnie z terapeut a przedmiotów (np. swieca, klepsydra,
tablica, latawiec, zarówka, jablko)

–

Chory próbuje w myslach kazdy z przedmiotów jak najdokladniej opisac
(kolor, rozmiar, dokladny wyglad, polozenie, otoczenie)

–

przy kazdym z przedmiotów chory zatrzymuje sie, na co najmniej 1-2
minuty, nastepnie przechodzi do przedmiotu kolejnego

–

cwiczenie takie wykonywane jest na kazdej sesji terapii pod nadzorem
terapeuty, który stara sie, aby opisy przedmiotów przez chorego byly
coraz bogatsze i dluzsze

–

cwiczenie ma stac sie rytualem promuj acym sen

–

pacjent otrzymuje polecenie aby po polozeniu sie do lózka staral
sie nie zasnac

–

zmniejszenie leku i napiecia pacjenta powodowane
nieskutecznymi próbami zasniecia

–

w konsekwencji przyspiesza moment zasniecia

40
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(Morin i Azrin 1988)

Skutecznos c terapii poznawczo-behawioralnej w leczeniu bezsennosci
–

byla badana w ponad 50 badaniach klinicznych

–

leczenie niefarmakologiczne jest skuteczne i prowadzi do istotnej
poprawy szeregu parametrów architektury snu (latencji, dlugosci i
ciaglosci snu)

–

Pozytywna odpowiedz uzyskuje sie u 70-80% pacjentów

–

Poprawa jakosci snu utrzymuje sie, co najmniej przez 6-12 miesiecy od
zakonczenia leczenia

–

Techniki leczenia o jednoznacznie potwierdzonej skutecznosci to:
– technika kontroli bodzców,
– progresywna relaksacja miesniowa wg. Jacobsona
– technika myslenia paradoksalnego
– technika redukcji czasu snu
– biofeedback
Techniki poznawcze powinny byc stosowane w skojarzeniu z technikami
42
behawioralnymi
(Chesson i wsp. 1999)

–

(Ascher i Turner 1980)

Skutecznos c terapii poznawczo-behawioralnej – latencja snu

Przed
Leczeniem

Po Leczeniu
grupa CBT

Po Leczeniu
Grupa SMC/
CBT

Obserwacja 12
miesieczna

43

C.A. Espie et al. / Behaviour Research and Therapy 39 (2001) 45–60
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Przed
Leczeniem

Po Leczeniu
grupa CBT

Po Leczeniu
Grupa SMC/
CBT

Dlugoterminowa skutecznos c terapii poznawczo-behawioralnej

Sleep Ipairment Index - Liczba punktów

Skutecznos c terapii poznawczo-behawioralnej – czas czuwania (WASO)

Obserwacja 12
miesieczna

Temazepam

Placebo

CBT

CBT + temazepam

24
22
20
18
16
14
12
10

Przed
leczeniem

Po 8-tyg.
leczenia

44

Po 3
miesiacach

Po 12
miesiacach

Po 24
miesiacach

45

C.M. Morin et al. / JAMA 1999;281:991-9

C.A. Espie et al. / Behaviour Research and Therapy 39 (2001) 45–60

Najczestsze powody braku skutecznosc CBT bezsennosci

Brak/zla wspólpraca pacjenta

–

Brak/ zla wspólpraca pacjenta

–

Brak jasnego przestawienia pacjentowi celów terapii

–

Wspólistniejaca choroba psychiczna lub schorzenia somatyczne

–

Niedostateczna edukacja na temat regulacji snu

–

Stale stosowanie przez pacjenta leków nasennych

–

Nadmierne oczekiwania pacjenta, brak mozliwosci szybkiej
poprawy

–

Brak akceptacji przejsciowego pogorszenia

–

Niedostateczna motywacja, leki nie wymagaja zmiany stylu zycia

46

47

(Ascher i Turner 1980)

CBT a leki nasenne
–

Odstawienie benzodiazepin

Wiekszosc pacjentów w momencie zgloszenia sie do specjalisty
przyjmuje leki nasenne

–

Stale przyjmowanie leków nasennych pogarsza jakosc snu

–

Odstawienie leków nasennych prowadzi do bezsennosci z odbicia

–

Pacjent utozsamia bezsennosc z odbicia ze snem bez leków: „bez
leków nie jestem w stanie zmruzycoka ani na chwile”

Objawy odstawienia benzodiazepin

Objawy utozsamiane przez pacjenta z
bezsennoscia

bezsennosc
niepokój psychoruchowy
nadwrazliwosc na bodzce zewnetrzne
poczucie zagrozenia, lek
zwiekszona potliwosc
przyspieszenie rytmu serca
dolegliwosci bólowe, np. miesni
zaburzenia ostrosci widzenia
uczucie goraca

bezsennosc
zmeczenie, drazliwosc
nadwrazliwosc na bodzce zewnetrzne
zwiekszona potliwosc
przyspieszenie rytmu serca
zmeczenie oczu

napady drgawkowe,
zaburzenia swiadomosci (majaczenie)
niekiedy objawy psychotyczne
48

49
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Podsumowanie
–

Podsumowanie

Leczenie niefarmakologiczne bezsennosci jest

–

niezb ednym elementem terapii kazdego pacjenta z

sie wedlug scisle okre slonego schematu

przewlek lymi zaburzeniami snu
–

–

Leczenie niefarmakologiczne bezsennosci odbywa

–

Techniki behawioralne, moga by c przedstawione

W pierwotnej bezsennosci leczenie

choremu w kr ótkim czasie, w czasie zwyk lej porady

niefarmakologiczne jest leczeniem podstawowym

lekarskiej
–

Skojarzenie leczenia niefarmakologicznego z

Konsekwentne stosowanie tych technik prowadzi do
poprawy jakosci snu az u 70 -80% pacjentów

leczeniem farmakologicznym bezsennosci pozwala
na zaprzestanie stalego stosowania lek ów
nasennych
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