Hipersomnia – bagatelizowany problem kliniczny
Jakosc zycia oraz poziom funkcjonowania w
narkolepsji i innych hipersomniach

• Czestosc hipersomnii wynosi 5-10% w populacji ogólnej
• Hipersomnie istotnie zaburzaja funkcjonowanie zawodowe
i spoleczne dotknietych nimi osób
• Sposród hipersomnii na szczególna uwage zasl uguje
narkolepsja, która najczesciej:
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- rozpoczyna sie w mlodym wieku
- objawy osiagaja najwieksze nasilenie w pierwszych
dw óch dekadach trwania choroby
- nadmiernej senno sci towarzysza katapleksje, halucynacje
hipnagogiczne, paraliz przysenny

Cel pracy

Ocena nasilenia objawów klinicznych, stopnia
niepel nosprawnosci oraz jakosci zycia pacjentów z
rozpoznaniem hipersomnii.

Pacjenci i metoda
• 20 pacjentów (sr. wiek 37.2 ± 13.0, 10 K/10 M)
diagnozowanych w latach 2005-2006 w Instytucie
Psychiatrii i Neurologii, 12 z z rozpoznaniem narkolepsji,
8 z rozpoznaniem hipersomnii nieorganicznej
• Analiza:
• objaw ów klinicznych
• wynik ów badan diagnostycznych (polisomnografia, test
wielokrotnej latencji snu, MRI mózgu)
• skal nasilenia sennosci Epworth, jakosci zycia SF -36,
ogólnego wra zenia klinicznego (C G I -S ), depresji Becka i
niepelnosprawnosci Sheehana
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Jako pasazer w samochodzie, jadac przez godzine bez odpoczynku
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W czasie rozmowy, siedzac
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Spokojne siedzenie po obiedzie bez alkoholu
W samochodzie, podczas kilkuminutowego postoju w korku lub na czerwonym
swietle
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Wnioski
• Ogólne funkcjonowanie w zyciu codziennym pacjentów
z hipersomnia, a zwlaszcza os ób chorych na
narkolepsje jest znacznie zaburzone, a jako sc ich zycia i
nastrój - obnizone.
• Warto diagnozowac i leczyc równiez nadmierna
sennosc
• Leczenie nadmiernej sennosci w ciagu dnia w
wie kszosci przypadków jest skuteczne i korzystnie
wplywa na ogólne funkcjonowanie i poprawe jakosci
zycia pacjentów z hipersomnia.

Leczenie
Leczenie nadmiernej sennosci:
• Modafinil 100-400 mg/d (lek I -go wyboru)
• Metylofenidat 5-60 mg/d (takze forma SR)
• Dekstroamfetamina 15-60 mg/d
• Selegilina 10-40 mg/d
Leczenie katapleksji:
• Trójpierscieniowe leki przeciwdepresyjne: klomipramina
50-250 mg/d, imipramina 30-300 mg/d, dezipramina 25200 mg/d
• SSRI: fluoksetyna, paroksetyna 20-80 mg/d
• Inne: wenlafaksyna, reboksetyna, milnacipran
• GHB (hydroksymaslan sodu) 2x 30 mg/kg (przed snem i w
nocy)
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