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W przypadku bezsenności przygodnej lub
krótkotrwałej podstawową i zwykle wystarczającą metodą leczenia jest doraźne podawanie właściwego leku nasennego i informacja o zasadach higieny snu.
W przypadku bezsenności przewlekłej
podstawową metodą leczenia jest terapia
behawioralna, którą można wspomagać far-

makologicznie, np. przyjmowanymi wieczorem lekami przeciwdepresyjnymi o działaniu
uspokajającym i nasennym i tylko doraźne
stosowanymi lekami nasennymi (nie częściej
niż 2–3 razy w tygodniu).
W
diagnostyce
bezsenności
należy
uwzględnić inne zaburzenia snu: zaburzenia
ruchowe, oddychowe i parasomnie.

BEZSENNOŚĆ — PATOGENEZA I LECZENIE
Streszczenie
Bezsenność można zdefiniować jako subiektywną skargę na kłopoty z zasypianiem, trudności z
utrzymaniem ciągłości snu, zbyt wczesne budzenie
lub złą jakość snu. Bezsenność jest chyba najczęściej
występującym zaburzeniem snu.
W patogenezie bezsenności podstawową rolę
odgrywają czynniki predysponujące, wyzwalające
i utrwalające. Czynniki predysponujące, takie jak
wrażliwa osobowość, poziom wzbudzania, sztywny
rytm okołodobowy czy inne, indywidualne cechy
zwiększają podatność na bezsenność. Czynniki wyzwalające to czynniki, które bezpośrednio zakłócają
sen. Do najpowszechniejszych czynników wyzwalających należą stresy psychospołeczne i zaburzenia
rytmu snu i czuwania. Czynniki utrwalające bezsen-

ność, takie jak niewłaściwe zachowania okołosenne,
przenoszenie do łóżka zachowań związanych z czuwaniem i zamartwianie się bezsennością, stanowią
główny cel terapii bezsenności.
W leczeniu bezsenności stosuje się strategie farmakologiczne i niefarmakologiczne. W przypadku
rozpoznania bezsenności przygodnej lub krótkotrwałej, podstawową metodą leczenia jest informacja o
zasadach higieny snu i doraźne podawanie krótko
działających leków nasennych. W bezsenności przewlekłej podstawową metodą leczenie jest terapia
poznawczo behawioralna (CBT), którą można wspomóc podawaniem leków przeciwdepresyjnych o
działaniu uspokająco-nasennym lub tylko doraźnym
podawaniem krótkodziałających leków nasennych.

INSOMNIA — PATHOGENESIS AND TREATMENT
Summary
Insomnia generally is defined as a subjective
report of difficulty falling sleep, difficulty staying
asleep, early awakening, or nonrestorative sleep. It is
one of the most common health complaints among
the general population.
In pathogenesis of insomnia predisposing, precipitating, and perpetuating factors play an important role. Predisposing factors include arousal-prone
personality, elevated baseline physiologic arousal,
rigid circadian system, and other individual characteristics that make one vulnerable to or set the stage
for the development of insomnia. Precipitating factors are the events or conditions that trigger the
insomnia. Common examples include life stressors
and change of sleep-wake schedule. The perpetuat-

ing factors, such as conditioning of bedtime cues
with arousal, maladaptive sleep-wake habits and worries over sleeplessness, then should become the focus of the treatment.
Pharmacologic and non-pharmacological methods of treatment are used in the management of
insomnia. In the case of the diagnosis of transient
or short-term insomnia, a basic method of treatment
is usually administrating the right hypnotics and information on the sleep hygiene. In chronic insomnia, a basic treatment is cognitive-behavioral therapy
(CBT), which can help pharmacologically by regular
use of “sedative and hypnotic” antidepressant medication in the evening only “as needed” taking hypnotics drugs (no more than 2–3 times a week).
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