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Ocena potrzeb:
Przewlekła bezsenność dotyczy
10-15% populacji, a niekorzystny
wpływ nieleczonej bezsenności jest
wyczerpująco opisany. Poza kwestią
jakości życia i zagrożeń psychospołecznych bezsenność wiąże się ze
zwiększonym ryzykiem zaburzeń psychicznych. Leczenie przewlekłej bezsenności lekami zarejestrowanymi
przez FDA (Food and Drug Administration) nie jest częste, ale pacjenci
z tym problemem sięgają po inne dostępne substancje, zaś lekarze zlecają leki niezarejestrowane do terapii
bezsenności. Wykorzystywanie przez
pacjentów nieskutecznych, a w pewnych wypadkach potencjalnie groźnych sposobów samoleczenia nie jest
w pełni doceniane, a może przyczyniać się do ryzyka nieleczenia osób
cierpiących na bezsenność. Stosują
oni różne leki dostępne bez recepty
oraz preparaty ziołowe, o których skuteczności i bezpieczeństwie wiadomo
niewiele. Niniejszy artykuł stanowi
przegląd dostępnych informacji na temat tych różnych form samoleczenia.
Cele szkoleniowe:
• Znajomość głównych grup leków
nasennych dostępnych bez recepty.
• Opis aktualnych hipotez na temat
mechanizmów działania tych substancji.
• Wyjaśnienie zagadnień związanych
z bezpieczeństwem i skutecznością
samoleczenia bezsenności.

Streszczenie
Bezsenność definiuje się jako trudności w zasypianiu lub utrzymaniu snu bądź sen
nieprzynoszący wypoczynku, który upośledza funkcjonowanie w ciągu dnia. Powszechne jest
samoleczenie za pomocą leków nasennych dostępnych bez recepty (over the counter, OTC),
leków ziołowych i suplementów diety lub alkoholu. Samoleczenie bezsenności wiąże się
z problemami w postaci nieskuteczności, tolerancji, uzależnienia oraz możliwych działań
niepożądanych. Badania poświęcone dostępnym bez recepty lekom nasennym i innym lekom
wspomagającym zasypianie, takim jak leki przeciwhistaminowe, waleriana, melatonina
oraz L-tryptofan, dają niezgodne wyniki i brak w nich obiektywnych danych zarówno
na temat skuteczności, jak i bezpieczeństwa tych substancji. Wreszcie, z powodu możliwości
uzależnienia nigdy nie należy stosować alkoholu jako środka nasennego.

Wprowadzenie

Czwarte poprawione wydanie klasyfikacji
DSM (Diagnostic and Statistical Manual of
Mental Disorders, 4th Edition, Text Revision),1 definiuje pierwotną bezsenność jako
trudności w zasypianiu, utrzymaniu snu lub
sen złej jakości (nieprzynoszący wypoczynku)
trwające przez co najmniej miesiąc z określonymi skutkami w ciągu dnia. Bezsenność
może być krótkotrwała (dni do kilku tygodni) lub przewlekła (co najmniej miesiąc).
Wiąże się z upośledzeniem funkcjonowania
w sferze społecznej, zawodowej i innych. Zaburzenia snu mogą znacznie pogarszać sprawność w ciągu dnia, co przejawia się spowolnieniem umysłowym, gorszą koncentracją,
upośledzeniem pamięci oraz spadkiem motywacji. Bezsenność może być związana z chorobami somatycznymi, stosowaniem leków,
zaburzeniami psychicznymi, nadużywaniem
substancji psychoaktywnych bądź innymi pierwotnymi zaburzeniami snu (bezdech podczas
snu, zespół niespokojnych nóg). Pierwotna bezsenność jest jednak zaburzeniem niezależnym
od tych stanów chorobowych.

W badaniach epidemiologicznych obserwowano różną częstość występowania bezsenności. Zależy ona od tego, czy dane zbierano w grupie chorych, kobiet, osób
w podeszłym wieku czy w populacji ogólnej,
a także od przyjętej w danym badaniu definicji bezsenności.2 Biorąc pod uwagę różne
populacje dorosłych z bezsennością, częstość występowania mieści się w zakresie
od 10 do 50%. Przy ograniczeniu do bezsenności przewlekłej przedział ten kurczy się
do 10-15%.3-6
Bezsenność predysponuje do zaburzeń
psychicznych, pogarsza przebieg chorób somatycznych i jakość życia, a także zwiększa
ryzyko nadużywania narkotyków i alkoholu.7
Ponad połowa chorych cierpiących na depresję, zaburzenia psychosomatyczne, lękowe,
nerwice, otępienie lub schizofrenię skarży się
na bezsenność.8 W pewnych przypadkach leczenie choroby podstawowej nie zmniejsza
bezsenności.
Osoby cierpiące na bezsenność powszechnie stosują samoleczenie za pomocą
leków dostępnych bez recepty, preparatów
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ziołowych, suplementów diety lub alkoholu. Uważa się, że do częstego stosowania leków OTC prowadzi ich dostępność, niższa
w porównaniu z lekami na receptę cena
oraz przekonanie o ich bezpieczeństwie.9-11
W badaniu przeprowadzonym w Detroit10 25,9% respondentów potwierdziło stosowanie jakiejś substancji wspomagającej
sen; wśród osób, które stosowały w tym celu leki (dostępne na receptę, bez recepty
lub oba rodzaje), 57% sięgało po leki OTC.
W innym niedawnym badaniu12 stwierdzono, że leki OTC stosowało około 25% chorych na bezsenność, zaś 5% przyjmowało
je kilka razy w tygodniu. W badaniu, w którym uczestniczyły kobiety w wieku ≥85 lat
cierpiące na bezsenność,13 odnotowano, że
respondentki zgłaszały się z tym problemem do lekarza bądź pielęgniarki dopiero,
gdy samoleczenie (alkoholem, lekami bez
recepty lub jednym i drugim) przestało
działać. Problemy związane z samoleczeniem bezsenności to stosowanie dawek
większych niż zalecane, tolerancja wynikająca z mniejszej skuteczności oraz rozwój
uzależnienia w grupach ryzyka. Jeszcze
większy niepokój budzi stosowanie alkoholu do wspomagania snu. Nie w pełni dostrzegana jest waga nieskutecznego i potencjalnie szkodliwego samoleczenia jako
zagrożenia płynącego z niepodjęcia specjalistycznej terapii lekami o znanych profilach skuteczności i bezpieczeństwa. Artykuł
przedstawia przegląd wiedzy na temat skuteczności i bezpieczeństwa popularnych,
dostępnych bez recepty środków stosowanych w bezsenności.

komocyjnej oraz kaszlu. W tabeli 1 wymieniono różne leki OTC wraz z dawkami. Zakres dostępnych dawek w celach nasennych
dla difenhydraminy to 25-50 mg, przy
czym 50 mg jest dawką maksymalną; lek należy przyjmować 30-60 minut przed udaniem
się na spoczynek.14-15 Chociaż wprowadzono
go na rynek jako lek przeciwalergiczny, Benadryl, który zależnie od preparatu zawiera 12,5
lub 25 mg difenhydraminy, jest powszechnie
stosowany jako lek nasenny. Cytrynian difenhydraminy często łączony jest z lekiem przeciwbólowym, a połączenie to jest reklamowane jako ulga w bólu i pomoc w zaśnięciu
(tab. 1).

Tabela 1
leki nasenne OTC*
Lekiprzeciwhistaminowe
Składnikczynny

Nazwahandlowa

Dawka(mg)

Difenhydramina
(chlorowodorek)

DiphenhydramineHClNytolSleepAid
(RegularStrength)

25

Difenhydramina

W 1982 roku FDA zezwoliła na sprzedaż
chlorowodorku i cytrynianu difenhydraminy
jako czynnych składników leków nasennych
dostępnych bez recepty. Inne zastosowania
leku obejmują łagodzenie alergii, choroby lowww.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

SominexOriginalFormula

25

TylenolSimplySleep

25

NytolSleepAid(ExtraStrength)

50

SominexMaximumStrengthFormula

50

UnisomSleepGelsMaximumStrength

50

Difenhydramina
(chlorowodorek,połączenie
zlekiemprzeciwbólowym)‡

Doan’sPMNighttimeBackPain
Relief&SleepAid
LegatrinPM

25
50

Difenhydramina
(cytrynian,połączenie
zlekiemprzeciwbólowym)

ExcedrinePM
AdvilPM
BayerPM

38
38
38,8

Doksylamina(bursztynian)

leki przeciwhistaminowe

Grupa ta stanowi szeroką kategorię leków, do której zaliczamy między innymi
pierwszą generację antagonistów receptora
H1 o działaniu ośrodkowym. Podstawowe
działanie tych leków polega na blokowaniu
wpływu histaminy, co zmniejsza przekrwienie, kichanie, kaszel i objawy alergii. Na poziomie ośrodkowym, leki te blokują receptory histaminowe, które są jednym z głównych
przekaźników pobudzających w OUN.
Z powodu sedatywnego działania są one
często stosowane jako leki nasenne bez recepty. Dane z badań potwierdzają, że leki
przeciwhistaminowe mogą być przydatne
w terapii bezsenności przez 1-2 noce, ale nie
są skuteczne w leczeniu bezsenności przewlekłej.

Czas półtrwania difenhydraminy wynosi 512 godzin. Lek cechuje się znacznym działaniem cholinolitycznym. Dlatego jego stosowanie wiąże się z miernie do umiarkowanie
nasilonymi działaniami niepożądanymi następnego dnia, mianowicie resztkową sedacją
poranną, suchością w ustach, osłabieniem,
i uczuciem rozbicia.15,16 Co istotne, nie ustalono, które aspekty działania farmakologicznego zachodząza pośrednictwem receptorów
H1, a które przez receptory cholinergiczne.
Mimo opisywanych działań niepożądanych
difenhydraminy, jest ona czynnym składnikiem niemal wszystkich leków nasennych dostępnych bez recepty (tab. 1).

UnisomSleepTabs

25

GoodsenseSleepAidsTablets

25

KirklandNighttimeSleepAid

25

Ziołaidodatkidożywności
Melatonina

Melatonex

3

Nature’sBounty

1/3/5†
3/5†

Waleriana

Dziurawiec

Tryptofan

Natrol

3

NatureMadeGNCMelatonin

1/3†

NatureMade

400

Nature’sResourceValerian

400

HerbalPlusValerianRoot

500

Nature’sFingerprintValerianRoot

500

NatureMade

150

Sundown

300

Nature’sResourceTimeRelease

450

Nature’sFingerprint

500

TryptophanCyenceLabsL-Tryptophan

500

XenadrineSleepPluswithLTryptophan

500

CyenceLabsL-Tryptophan

1000

*Tabelaniejestwyczerpująca,alewymieniaczynneskładnikispotykanewlekachOTCktórewydająsięmieć
własnościnasenne.
†
‡

Występujewkilkuróżnychdawkach.

DostępnywPolsce:Apap®Noc-tabl.powl.500mgparacetamolui25mgchlorowodorkudifenhydraminy.

OTC–Lekidostępnebezrecepty,GNC–GeneralNutritionCenters(firmaamerykańska)
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Difenhydramina jest powszechnie stosowana, ale liczba badań kontrolowanych potwierdzających jej skuteczność jest mała i wiele z nich nie zawiera obiektywnych danych.
Kilka badań dowodzi własności sedatywnych
leku. W ocenie badanych stosowana przez tydzień difenhydramina (50 mg) znacznie skróciła czas latencji snu i poprawiła jego głębokość oraz jakość.16 Podobne wyniki uzyskano
u leczonych psychiatrycznie osób z bezsennością, podając 12,5-50 mg difenhydraminy
co noc przez 2 tygodnie. W ocenie badanych
znacznej poprawie uległa jakość snu, jego
długość oraz natężenie objawów bezsenności.15 Co ciekawe, ogólna poprawa snu okazała się większa u osób, u których wcześniej nie
leczono bezsenności.15 Obserwacja ta wskazuje na tolerancję – samej difenhydraminy
oraz krzyżowo z innymi lekami lub też
na mniejszą trwałość jej efektu leczniczego
w porównaniu z innymi opcjami. Tolerancja
działania nasennego difenhydraminy, mierzona zarówno za pomocą obiektywnych,
jak i subiektywnych wskaźników jakości snu
stała się widoczna po 3-4 dniach jej stosowania.17 Dlatego zaleca się jedynie krótkoterminowe stosowanie leku, w przeciwnym razie
może dojść do rozwoju tolerancji fizycznej.17-18
Z kilku powodów zaleca się, aby osoby
cierpiące na choroby przewlekłe nie przyjmowały difenhydraminy; szczególne środki
ostrożności należy przy tym uwzględnić
u osób z chorobami układu krążenia, nadciśnieniem tętniczym lub chorobami dolnych
dróg oddechowych. Difenhydramina cechuje się addytywnym działaniem depresyjnym
na OUN przy stosowaniu wraz z alkoholem,
lekami nasennymi, uspokajającymi oraz neuroleptykami. Podobnie też istotne interakcje

mogą wystąpić przy jednoczesnym stosowaniu z lekami o działaniu chlinolitycznym
oraz trójpierścieniowymi lekami przeciwdepresyjnymi.
Doksylamina

W 1978 roku FDA zaakceptowała bursztynian doksylaminy jako czynny składnik
leków nasennych dostępnych bez recepty.
Substancja ta działa za pośrednictwem receptorów H1. Doksylamina wywiera znikomy wpływ na moment nadejścia snu z powodu dość długiego czasu do osiągnięcia
maksymalnego stężenia w osoczu. Czas
do zapadnięcia w sen wynosi 45-60 minut
po podaniu; szczytowe stężenie leku w osoczu występuje dopiero po 90 minutach.
Według danych uzyskanych od pacjentów,
doksylamina (w dawce 25 mg) podawana
przez tydzień znacznie skracała czas latencji snu.19 Autorzy niniejszej pracy nie znają
żadnych opublikowanych później prac
na temat skuteczności doksylaminy w preparatach dostępnych bez recepty. Okres połowiczej eliminacji leku wynosi 10,1 godz.,
stąd po przebudzeniu jest on nadal obecny
we krwi i powoduje resztkową senność
w ciągu dnia, co jest udokumentowanym
działaniem niepożądanym. Doksylamina
może być również niebezpieczna w razie
przypadkowego lub zamierzonego przedawkowania. Z uwagi na rzadkie, lecz potencjalnie groźne powikłania w postaci rabdomiolizy z wtórną ostrą niewydolnością nerek,
niezbędne jest wczesne rozpoznanie i leczenie.20 Antagonistów receptora H1 nie zaleca
się u osób w podeszłym wieku z uwagi
na możliwe działania niepożądane i interakcje. Doksylaminę łączy z difenhydraminą
wspólny mechanizm działania, więc rów-

Tabela 2
Działanianiepożądaneśrodkównasennychdostępnychbezrecepty
Środeknasenny

Działanianiepożądanei środkiostrożności

Lekiprzeciwhistaminowe

Resztkowasennośćw dzień,ospałość,suchośćw ustach,tolerancja,
możliweinterakcjez innymilekami

Dziurawiec

Fotosensytyzacja,niepokój,suchośćw ustach,zawrotygłowy,objawy
brzuszne,zmęczenie/męczliwość,możliweinterakcjez lekami
przeciwdepresyjnymi

Kava

Zmianyskórne,męczliwość,objawybrzuszne,osłabieniemięśni,
zaburzeniakoordynacjii widzenia,przeciwwskazanemożebyćpicie
alkoholu,uszkodzeniewątrobyprzy nadużywaniu

Melatonina

Bóległowy,sennośćw dzień,zawrotygłowy,nudności,dolegliwości
brzuszne,dezorientacja,somnabulizmlubkoszmarnesny

L-tryptofan

Ospałość,zawrotygłowy,suchośćw ustach,bóległowy,nudności,
możewchodzićw interakcjez lekamiprzeciwdepresyjnymi;należy
unikaćnadmiernejekspozycjina ultrafioletdlazmniejszeniaryzyka
powstaniazaćmy

Alkohol

Uzależnienie,tolerancja,ujemnywpływna jakośćsnu,zaburzenia
cyklusnu/czuwania,możepowodowaćchrapanie,możewywołać
epizodybezdechuu osóbktórenormalnieichniemiały
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nież i możliwa tolerancja na działanie sedatywne.

Suplementydietyi preparaty
ziołowe

Stosowanie suplementów i metod alternatywnych wykazuje w Stanach Zjednoczonych stałą tendencję wzrostową, z 33,8%
do 42,1% łącznie dla wszystkich chorób między 1990 a 1997 r. Dla porównania, odsetek
ten dla bezsenności wzrósł z 20,4% w 1990
do 26,4% w 1997 r. Dodatki i preparaty ziołowe są uważane za „naturalną” i przez to
bezpieczną alternatywę dla leków na receptę
i niektórych dostępnych bez recepty. FDA
nie prowadzi ścisłych badań i regulacji produkcji dodatków i preparatów ziołowych.
Obecnie żaden z przepisów FDA na temat
dodatków do żywności nie ustala minimalnych standardów wytwarzania tych środków,
tak więc za ich siłę, czystość, skład i bezpieczeństwo odpowiedzialny jest producent.
Wedle przepisów FDA producentom dodatków nie wolno sprzedawać swych wyrobów
jako leków lub substancji zapobiegających
jakimkolwiek stanom chorobowym, w tym
bezsenności.
Donoszono o działaniach niepożądanych
związanych ze stosowaniem suplementów
diety i preparatów ziołowych, a wyniki oceny klinicznej na temat bezsenności są
sprzeczne, tak więc stosunek korzyści do ryzyka jest niejasny. Środki te należy stosować
z ostrożnością, ponieważ mogą one jednak
wywoływać zmiany fizjologiczne w organizmie oraz wchodzić w interakcje z lekami
(tab. 2).
Kozłek(waleriana)

Kozłek to gatunek zbiorowy bylin obejmujący ponad 200 gatunków; w leczeniu
objawów lękowych i bezsenności najczęściej stosowany jest kozłek lekarski (Valeriana officinalis). Metody wytwarzania preparatów kozłka są zróżnicowane – stosuje się
kilka różnych sposobów ekstrakcji. Metoda
ekstrakcji wodnej daje dawki w zakresie 270-900 mg, zaś alkoholowej – od 300
do 600 mg.22 Inne gatunki (V. edulis i V. wallichi) zawierają czynne składniki, które
w kozłku lekarskim występują w ilościach
śladowych. Skład chemiczny preparatów
kozłka zmienia się zależnie od gatunku
i sposobu ekstrakcji. Z korzeni kozłka wytwarza się herbatki, natomiast susz roślinny
jest pakowany w kapsułki lub prasowany
w tabletki. Przypuszczalny mechanizm sedatywnego działania waleriany polega
na hamowaniu rozkładu kwasu γ-aminomasłowego (GABA) lub podobnych mu metabolitów.23
Badania oceniające skuteczność nasenną
waleriany przyniosły sprzeczne wyniki.
podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie
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Za zmienność wyników odpowiadają zapewne różnice w doborze uczestników, konstrukcji i metodologii badania oraz wskaźników
oceny snu.
Waleriana w dawce 400 mg przyjmowana przez 3 kolejne noce spowodowała
istotne zmniejszenie relacjonowanej przez
badanych latencji snu, które było wyraźnie
u osób po 40 r.ż., mężczyzn oraz tych
uczestników, którzy oceniali swój sen jako
słaby/płytki lub nieregularny. Osoby, których sen był nietrwały lub nieregularny oraz
oceniające latencję snu jak długą, odnotowały również znaczną poprawę jakości
snu.24 Znacznie zmniejszenie latencji snu
w samoocenie stwierdzono także u zdrowych badanych bez znacznych zaburzeń
snu po pojedynczej dawce 450 lub 900 mg
waleriany. Jedynie dawka 900 mg spowodowała (w samoocenie) skrócenie czasu przebudzeń po zapadnięciu w sen. Oceniana
przez uczestników jakość snu nie różniła się istotnie w zależności od leczenia
(0, 450, 900 mg).
W badaniu bez grupy kontrolnej chorzy na bezsenność korzystający z porad
w zakresie zdrowia psychicznego stosowali
walerianę przez 14 dni jako uzupełnienie
farmakoterapii. Początkowa dawka wynosiła 470 mg (jedna tabletka; noce 1-3),
a uczestnicy mogli ją zwiększyć maksymalnie do 1410 mg (trzy tabletki) po pierwszym tygodniu. Dawkę zwiększano, jeśli
mniejsza ilość okazała się niewystarczająca.
Po pierwszym tygodniu11 z 20 pacjentów
relacjonowało, że waleriana złagodziła ich
bezsenność „umiarkowanie” przy dawce 940 mg. Przed upływem 2 tygodnia
wszyscy zwiększyli ją do 1410 mg,
przy czym 9 z nich oceniało poprawę jako
„umiarkowaną do znacznej”, zaś sześciu jako „znaczną”.25 W badaniu nie określono,
jakie aspekty zaburzeń snu uległy poprawie.
W innym badaniu osobom z przewlekłą
bezsennością podawano 450 mg waleriany
przez tydzień, prosząc ich o prowadzenie
dzienniczków snu. W serii badań przypadku
z randomizacją [randomized n-of-1 trial –
każdemu z badanych pacjentów przydziela
się badane interwencje (tu: walerianę i placebo) w losowej kolejności – przyp. tłum.] nie
stwierdzono wyraźnej różnicy między walerianą i placebo.26 Podobnie w badaniu,
do którego uczestników rekrutowano przez
internet, waleriana (6,4 mg przez 28 dni) nie
złagodziła bezsenności ani objawów lękowych w większym stopniu niż placebo. Częstość działań niepożądanych nie różniła się
istotnie między grupami otrzymującymi aktywne leczenie i placebo, za wyjątkiem biegunki, która częściej występowała w grupie
leczonej (18% ze 114 badanych vs 8% dla
placebo).27
www.podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie

Standardem obiektywnej oceny snu jest
polisomnografia (PSG) polegająca na jednoczesnej rejestracji elektroencefalogramu (EEG),
elektromiogramu oraz elektrookulogramu.
Często łączy się ją z komputerową analizą
częstotliwości i mocy zapisu EEG (tzw. analiza widmowa). Polisomnografia i analiza
widma nie wykazały istotnych różnic między
zdrowymi ochotnikami po podaniu 900 mg
waleriany lub placebo; nie odnotowano zdarzeń ani działań niepożądanych.28 Wyniki
obiektywnych badań latencji snu okazały się
zróżnicowane. Metodą mniej pracochłonną
i inwazyjną od polisomnografii jest aktygrafia (polegająca na rejestracji ruchów kończyn). Aktygrafy założone ośmiu pacjentom
z łagodną bezsennością wykazały skrócenie
latencji snu po podaniu 450 mg waleriany
przez 4 nienastępujące po sobie noce. Dawka 900 mg nie wywołała jednak dalszej poprawy latencji snu, powodując przy tym
większą senność następnego dnia.29 W badaniu PSG u 14 pacjentek w podeszłym wieku
cierpiących na bezsenność nie wykazano
istotnego skrócenia latencji snu po 8 kolejnych dniach stosowania waleriany (450 mg
pierwszej nocy, 1215 mg w następne). Co
do innych parametrów snu, wykazano wybiórczy wpływ takiego dawkowania na fazy
NREM (Non-Rapid Eye Movement). Charakteryzują się one wolną czynnością fal
mózgowych, z podziałem na fazy 1-4, i nie
są związane ze snami. W porównaniu do wartości wyjściowych, waleriana zmniejszyła
procentowy udział fazy 1 w pierwszej nocy,
z dalszą redukcją w nocy ósmej. W grupie
placebo nie wystąpiła żadna regularna zmiana. Sen wolnofalowy (SWS; suma faz 3 i 4)
uległ znacznemu wydłużeniu względem wartości początkowych. Waleriana nie wpłynęła
na sen REM (faza z dużą aktywnością fal
mózgowych i snami).30
U 16 chorych na bezsenność, którym podawano 600 mg waleriany przez 14 dni odnotowano znaczne skrócenie latencji snu
wolnofalowego w porównaniu z placebo
oraz znaczne zwiększenie odsetka snu wolnofalowego wobec zmierzonych wyjściowo
w polisomnografii. Inne parametry snu nie
uległy istotnej zmianie. Wystąpiły jedynie
3 niezależne przypadki niekorzystnych działań i zdarzeń, w postaci jednego przypadku
dolegliwości brzusznych, migreny oraz wypadku związanego z badaniem polisomnograficznym. Subiektywne oceny snu i inne
jego parametry nie uległy istotniej zmianie.31 Ogólnie, powyższe dane z badań
z podwójnie ślepą próbą wykazują, że waleriana, chociaż bezpieczna, nie łagodzi objawów zaburzeń snu.22 Ciekawa byłaby próba
wyjaśnienia kwestii wydłużenia snu wolnofalowego, znaczenia klinicznego tego efektu
oraz stopnia, w jakim zachodzi on za pośrednictwem GABA.

Kozłek jest często łączony z wyciągami
z innych ziół, takich jak chmiel i melisa,
które przypuszczalnie mają własne działania
sedatywne lub uspokajające. Preparat skojarzony (400 mg waleriany, 375 mg chmielu, 160 mg melisy) po podaniu przez jedną
noc został oceniony lepiej niż kontrolny; nie
opisywano istotnych działań niepożądanych
takiego połączenia.32 Natomiast podawanie
przez 3 nie następujące po sobie noce komercyjnego preparatu 120 mg waleriany i 60 mg
chmielu nie wywołało istotnych zmian latencji i jakości snu w subiektywnej ocenie jego
aspektów przez ochotników bez zaburzeń
somatycznych i psychicznych. Preparat ten
uzyskał więcej ocen „senność większa niż
zwykle” w porównaniu z grupą placebo.33 Podobne wyniki opisywano u pacjentów z łagodną bezsennością po stosowaniu preparatu łączonego (374 mg kozłka i 83,8 mg
chmielu) przez 28 dni – ten schemat dawkowania nie spowodował istotnych zmian parametrów snu w ocenie za pomocą dzienniczków i polisomnografii.
Dziurawiec

Dziurawiec (Hypericum perforatum) jest
ziołem leczniczym stosowanym w wielu
przypadłościach, w tym depresji, zaburzeniach lękowych i zmęczeniu. Uważa się że
składnikami czynnymi są hiperforyna i hiperycyna, jednak poszczególne preparaty różnią się stężeniami tych związków.34 Większość
badań klinicznych dziurawca koncentruje się
na leczeniu depresji, a nie bezsenności. Nie
znaleziono opublikowanych badań kontrolowanych z podwójnie ślepą próbą na temat
stosowania dziurawca w łagodzeniu bezsenności pierwotnej.
Kava

Kava (lub kava kava) pochodzi z korzeni
polinezyjskiej rośliny Piper methysticum i jest
popularna wśród ludności wysp południowego Pacyfiku. Dodatki do żywności zawierające kavę są reklamowane jako uśmierzające
dolegliwości miesiączkowe, lękowe oraz bezsenność. Ze stosowaniem kavy może wiązać
się ryzyko uszkodzenia wątroby; FDA wydało ostrzeżenie dla konsumentów na temat tego istotnego zagrożenia. W metaanalizie leczenia zaburzeń lękowych za pomocą kavy
opisywano jej działania niepożądane, takie jak
dolegliwości żołądkowe, niepokój, drżenia, bóle głowy i męczliwość (tab. 2).35
Bezsenność wywołana przez stres, oceniana kwestionariuszami snu, zmniejszyła się
po 6 tygodniach stosowania 120 mg kavy;
dalsza poprawa nastąpiła po 6 tygodniach
na 600 mg waleriany. Między jednym a drugim leczeniem stosowano 2-tygodniowy
okres wypłukiwania (wash-out) w którym, co
istotne, sen nie różnił się od wyjściowego.
Działania niepożądane kavy obejmowały bieTom 6, Nr 1, 2009 • Psychiatria po Dyplomie
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gunkę, dolegliwości brzuszne oraz suchość
w ustach.36
Zaburzenia snu są częstym objawem towarzyszącym zaburzeniom lękowym. Kava
w dawce 300 mg stosowana przez 28 dni nie
złagodziła objawów lękowych ani bezsenności, ocenianych za pomocą skal (odpowiednio – Insomnia Severity Scale i State-Trait
Anxiety Inventory).27 W innym badaniu
u pacjentów z zaburzeniami snu w związku
z lękiem niepsychotycznym wykazano jednak istotną poprawę w porównaniu do placebo w zakresie jakości snu i jego działania
regenerującego, a także nasilenia objawów lękowych po 4 tygodniach stosowania 200 mg
kavy.37 Poprawę w zakresie snu i objawów lękowych wykazano w kwestionariuszach snu,
takich jak Hamilton Rating Scale for Anxiety, skalach subiektywnego smopoczucia
oraz skali CGI (Clinical Global Impression).
Nie odnotowano działań niepożądanych
związanych z leczeniem, ani też zmian parametrów klinicznych i laboratoryjnych.
Podobnie jak dla innych tego typu środków i tu istnieją pewne dane z badań bez kontroli, sugerujących skuteczność. Prace z porównaniem z placebo (i wskaźnikami
obiektywnymi bądź innymi) które podtrzymują taki wniosek, są jednak nieliczne. Należy ponadto zrównoważyć korzyści z ryzykiem;
nie można przy tym lekceważyć możliwości
toksycznego działania kavy na wątrobę.

Neurohormony i prekursory
przekaźników
Melatonina

Melatonina (N-acetylo-5-metoksytryptamina) jest neurohormonem produkowanym
przez szyszynkę. Jej synteza i wydzielanie zachodzi nocą w ciemnościach i jest hamowane przez światło zewnętrzne, co wskazuje
na udział w regulacji rytmów okołodobowych. Wydzielanie melatoniny rozpoczyna
się około godziny 21, osiągając szczyt między 2.00 a 4.00 nad ranem.38 Suplementacja
melatoniny jest powszechnie stosowana
w zwalczaniu zaburzeń snu, w tym związanych ze zmianą strefy czasowej (jet-lag), a także dla ochrony komórek przed uszkodzeniem przez wolne rodniki i wzmocnienia
funkcji odpornościowych. Mechanizmy wpływu melatoniny na sen, inne niż zdolność
do sygnalizacji fazy cyklu okołodobowego
(phase-shifting) pozostają nieznane, ale prawdopodobnie wiążą się z pobudzaniem swoistych receptorów melatoninowych.8
Okres półtrwania melatoniny mieści się
między 0,54 a 2 godzinami; prawdopodobieństwo wystąpienia resztkowej senności
w dzień jest mniejsze przy dawkach w zakresie 0,3-5 mg. Opisywane w piśmiennictwie
działania niepożądane obejmują bóle głowy,
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niezwykły smak w ustach oraz złą jakość snu
(tab. 2).39 Suplementacja melatoniny jest
względnie bezpieczna przy stosowaniu krótkoterminowym (w ciągu dni lub tygodni).
Bezpieczeństwo jej stosowania w skali miesięcy nie było jednak badane.
Riemann i wsp.40 wykazali u osób z bezsennością znaczne zmniejszenie stężeń melatoniny w nocy, inni zaś stwierdzili opóźnienia w jej wydzielaniu. W kilku badaniach
kontrolowanych placebo z podwójnie ślepą
próbą nie udało się wszakże zademonstrować
skuteczności suplementacji melatoniną w leczeniu pierwotnej bezsenności. Dla dawek
melatoniny w zakresie 0,3 do 5 mg nie stwierdzono istotnych różnic względem placebo
w parametrach snu takich jak wskaźnik snu,
całkowity jego czas, latencja, liczba przebudzeń w nocy, średnia długość cyklu NREM-REM, całkowity czas trwania każdej z faz
(w minutach) oraz latencja snu REM. Brak
działania nasennego był widoczny zarówno
we wskaźnikach samoopisowych, jak i polisomnografii.39-43 W kontrolowanym placebo
badaniu w schemacie krzyżowym McFarlane
i wsp.44 stwierdzili istotną poprawę subiektywnych ocen snu i czujności w ciągu dnia
u osób z bezsennością przy znacznie większych dawkach melatoniny – 75 mg. Warto
podkreślić, że dawka ta wielokrotnie przekracza
fizjologiczne dawki melatoniny (0,5-1 mg), dlatego konieczne jest zbadanie bezpieczeństwa
takiego dawkowania.
Melatonina wydaje się łagodzić bezsenność wtórną i związaną z wiekiem. Poprawę
wskaźników snu po podaniu melatoniny
stwierdzono w obu tych populacjach.43
U osób starszych poprawa efektywności snu
wystąpiła przy dawkach 0,1-3 mg, które podwyższyły stężenie melatoniny, ale w zakresie
normy.45-46 Ogólnie, aktualne dane wydają się
wskazywać, że melatonina nie jest skutecznym lekiem w bezsenności pierwotnej. Ma
ona jednak wyraźną zdolność do przesuwania fazy snu, stąd też może być skuteczna
u osób starszych ze zmniejszeniem endogennego jej uwalniania oraz bezsenności związanej z zaburzeniem rytmu okołodobowego.
Tryptofan

L-tryptofan jest aminokwasem niezbędnym, którego cała pula pochodzi z pożywienia. Po wchłonięciu może podlegać przemianie w serotoninę i melatoninę. W mózgu
synteza serotoniny z tryptofanu stanowi
główny szlak metaboliczny.47 Małe stężenia
serotoniny opisywano w związku z depresją,
zaburzeniami lękowymi oraz bezsennością,
a L-tryptofan stosowano w leczeniu tych zaburzeń mimo braku przekonujących danych
na płynące z tego korzyści.
Do określenia związku tryptofanu i snu
stosowano eksperymentalny model wyczerpania tryptofanu. Jego ubytek po wypiciu

koktajlu aminokwasowego pozbawionego
tryptofanu znacznie wydłużył pierwszą fazę
snu, skrócił zaś drugą. Nie miało to jednak
wpływu na wskaźniki indukcji snu oraz samego snu. Wskaźniki gęstości faz REM (częstotliwość ruchów gałek ocznych w jednostce czasu) znacznie wzrosły, jednak bez
zmiany latencji fazy REM.40
Dodatek L-tryptofanu okazał się skuteczny
u chorych na przewlekłą bezsenność z zaburzeniami trwałości snu, które polegały na występowaniu 3-6 oddzielnych przebudzeń
w ciągu nocy. Badani relacjonowali 100-procentową poprawę po stosowaniu grama leku
na noc przez tydzień.48 Przy dawkach L-tryptofanu poniżej 1 g nie stwierdzono w sposób
zgodny jakichkolwiek znaczących zmian parametrów snu w ocenie polismonograficznej.
Po 1 do 3 g tryptofanu obserwowano znaczne skrócenie latencji snu, jednak wyniki podawane odnośnie całkowitego czasu snu, snu
wolnofalowego oraz faz REM są sprzeczne.49
W badaniu przeprowadzonym przez
Schneidera-Helmerta i Spinwebera50 u chorych z przewlekłą bezsennością, która charakteryzowała się zarówno problemami
z zaśnięciem, jak i trwałością snu, odnotowano poprawę pojawiającą się po pewnym
czasie okresowego zażywania niewielkich
dawek L-tryptofanu. Działanie nasenne wystąpiło późno w okresie leczenia, lub jak podawano w niektórych pracach, nawet po jego zaniechaniu. L-tryptofan w dawkach
od 10 do 15 g skracał także skutecznie okres
do zaśnięcia w pierwszą noc jego stosowania
u młodych osób z bezsennością sytuacyjną.50
Leczenie depresji należącą do selektywnych inhibitorów wychwytu zwrotnego serotoniny fluoksetyną może nasilać bezsenność.
Działanie nasenne tryptofanu stosowanego
łącznie z lekiem przeciwdepresyjnym było
wykorzystywane do potencjalizacji leczenia
bezsenności. Tryptofan (2-4 g) z fluoksetyną
(20 mg), podawane przez 8 tygodni znacznie
poprawił wskaźniki depresji przy działaniu
ochronnym na sen wolnofalowy – w grupie
z fluoksetyną i placebo odnotowano znaczne jego skrócenie, którego nie było w grupie
otrzymującej tryptofan.51
Podawanie L-tryptofanu nie wiązało się
z pogorszeniem sprawności wzrokowo-ruchowej, poznawczej ani pamięci.50 Niektóre z działań niepożądanych tryptofanu to ospałość,
męczliwość/osłabienie, nudności, utrata łaknienia, zawroty głowy i suchość w ustach (tab. 2).

Alkohol

W 2001 roku około 30% osób z przewlekłą bezsennością potwierdzało stosowanie alkoholu w celach nasennych, a 67% z nich
uważało, iż jest on skuteczny.52 W ocenie polisomnograficznej u chorych na bezsenność
używających alkoholu wskaźniki ciągłości
podyplomie.pl/psychiatriapodyplomie
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snu były znacznie gorsze a nasilenie depresji
i uzależnienia od alkoholu większe.53 U mężczyzn oraz osób, które nigdy nie zawarły
związku małżeńskiego, będących w separacji,
po rozwodzie lub owdowiałych prawdopodobieństwo używania alkoholu było 1,5 raza
większe niż u kobiet lub osób w związkach
małżeńskich.10
Alkohol wypity przed zaśnięciem może
skrócić czas do nadejścia snu oraz wydłużyć
sen wolnofalowy. Działanie sedatywne alkoholu skłania wiele osób z bezsennością do jego używania do wspomożenia snu. Alkohol
spożywany w ciągu godziny przed zaśnięciem
wydaje się jednak zaburzać drugą połowę
snu. Wpływa na proporcje poszczególnych
faz snu, z zależnym od dawki stłumieniem
snu REM.54-55 Większe dawki alkoholu zwiększały liczbę przebudzeń oraz płytszych faz
snu (faza 1) w drugiej połowie nocy. Zaburzenie ciągłości drugiej połowy snu określa się
jako efekt z odbicia, pojawiający się, gdy alkohol ulega metabolizmowi lub eliminacji
z organizmu.54
Ogólnie, zarówno używanie alkoholu, jak
i jego odstawienie wiąże się z zaburzeniami
snu. Jest to najwyraźniej widoczne u uzależnionych od alkoholu, których sen jest głęboko zaburzony podczas czynnego picia
i po miesiącach abstynencji. Ponadto, warta
zbadania jest zależność między spożywaniem
alkoholu w celach nasennych a rozwojem
przewlekłego uzależnienia.

Podsumowanie

Wiele z danych na temat skuteczności
i bezpieczeństwa środków nasennych dostępnych bez recepty jest nieprzekonujących, co wiąże się z takimi kwestiami, jak
zbyt małe grupy badanych, skąpe informacje o ich charakterystyce demograficznej
i klinicznej, niezgodności tych parametrów
między (poszczególnymi) badaniami uniemożliwiające ich porównanie, brak grup
kontrolnych z placebo, wskaźniki subiektywne bez danych obiektywnych i krótkie
okresy leczenia badanymi środkami, co daje mało wskazówek odnośnie ich długoterminowego stosowania.56
Terapia lekami nasennymi dostępnymi
bez recepty z preparatem przeciwhistaminowym może pomóc w łagodnej bezsenności przygodnej. Dłuższe stosowanie niektórych, jeśli nie wszystkich leków
przeciwhistaminowych może prowadzić
do tolerancji lub uzależnienia i wywoływać
senność w ciągu dnia. Dane na temat pozostałych środków nasennych dostępnych bez
recepty są zbyt ograniczone lub sprzeczne
aby myśleć o ich stosowaniu. Z alkoholem,
mimo początkowego działania sedatywnego, wiąże się szybki rozwój tolerancji i eskalacja dawek (tab. 2).
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