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Kezelési irányelvek, alapelvek:

Alapelv: Oki kezelés!

Keresni a lehetséges organikus hátteret!

Inszomniák kezelésének legfőbb pillérei:

-Alváshigiéne rendezése

- Magatartásterápia

- Gyógyszeres terápia

Organikus inszomnia esetén is gyakran kiegészítő 

gyógyszeres kezelés
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Kezelési irányelvek, alapelvek:

Ha altató is szükséges:

Lehető legkisebb dózisban

Legrövidebb ideig (max. 4 hét – jelenlegi ajánlás vs. tapasztalat)

Intermittáló kezelés (néhány hét után szünet)

Tranziens és rövid távú inszomniák!

Krónikussá váló inszomnia esetén diagnózis és terápia revizió

Korszerű altatók:

Rövid és közepes felezési idejű benzodiazepin

Benzodiazepin receptor agonisták (Z szerek)
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A gyógyszeres terápiák alkalmazásainak tévútjai:

A páciensek „követik el”, feltehetően a nem megfelelő tájékoztatás 

miatt

Lehetőségek:

- Az óvatos duhaj…

„csak egy fél tabláttát veszek be”   

- nincs elégséges gyógyszerszint

- A mazohista… 

„órákig szenvedek, mielőtt beveszem a gyógyszert”  -

- a kondícionálás működik

- A kísérletező…

„először csak felet veszek be, majd hajnalban, ha nem tudok 

aludni, a másik felét is”

- tönkreteszi a másnapját
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Altatóhasználati trendek:

1970-90: DBZ felhasználás csökkent (függőség)

50%-os csökkenés

Helyette szedatív antidepresszánsok használata 

emelkedett (trazodon, off label)

A hatásosságáról nem volt megfelelő vizsgálat

150%-os emelkedés

1999-2010: 1. BzDRA (zolpidem)

2. Trazodone

3. BZD

4. Quentiapine
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Altató hatásosság: objektív vs. klinikum

A hatásosság megítélése összetett

Nincs egyértelműen megbízható módszer, változó.

Kérdőíves módszerek

PSG (SO, TST, WASO)

De: szubjektív és objektív megítélés különbsége

Nappali éberségi szint és kognitív teljesítmény szerepe

Nem panaszos rossz alvók
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Benzodiazepin típusu altatók:

Dózis Féléletidő Ürülési Nappali 

sebesség szedáció

Midazolam       7.5-15 mg    1-3h gyors nincs

Cinolazepam      40mg 4-9h gyors lehet

Nitrazepam       5-10mg 30h lassú jelentős

Dózis Féléletidő Ürülési Nappali 

sebesség szedáció

Zaleplon         10mg kb.1h gyors nincs

Zolpidem      10-20 mg 1.5-3h gyors lehet

Zopiclone     7.5-15mg 3.5-6h gyors lehet

Eszopiclone   2-3mg 6h gyors lehet

Z-szerek:
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Melatonin receptor agonista: -Ramelteon

-FDA elalvás előseg-tése

-Cirkadián alvászavarok

-CR forma hatásosabb

-Napközbeni szedáció!!

Szelektív H1 Agonisták: -Eredetileg antidepresszáns

-Nappali szedáció

Orexin receptor antagonisták: -Orexin hiánya – Narkolepszia

-Sucvorexant

-OR A és B antagonizmus

-Nappali szedáció

Antidepresszánsok: -Mitrazapin, Doxepin, Trazodone

-Nappali szedáció, vérnyomásesés

Antipszichotikumok: -Risperidone, Olanzapine, Quentiapine

Nonszelektív antihizstaminok: -diphenhyramin

-kizárólag terhesség alatt
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AASM ajánlás
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ESRS ajánlás
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Alvásszerkezetre való hatások
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Benzodiazepin

Z-szer: érdemi befolyásolás nincs
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Különbégek az elérhető gyógyszerekben: Európa vs. Amerika

2017-es állapot:

Európában nem érhető el: Orexin receptor antagonista

DORA

Eszopiclone

2021: 

Hazánkban az Eszopiclon elérhető
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Krónikus inszomnia – múló panasz?

Avagy, a hosszútávú kezelés jelentősége.

Az organikus háttér nélküli inszomnia gyakran hónapokig, 

évekig, évtizedekig tartó korlátozottság.

Tapasztalat: A páciensek egy része hosszú évekig szed különféle

gyógyszereket, esetleg váltogatva azokat

Jelenlegi irányelvek: Gyógyszer 4 hétig!

A megbízható hosszútávú kezelés fontossága!

Eszopiclone, FDA engedély

2020-óta hazánkban is elérhető
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További fejlesztések:

Zolpidem -módosítot felszabadulási forma (tablet in tablet)

-alacsony dózisú forma (midnight insomnia)

-intranazális oldat

-buccális aerosol spray (gyorsabb felszívódás)

Melatonin -fogkrém

+ gyógynövény -több, egyéb kombináció is

Botolinum toxin -hangulatzavarok (+ alvászavar)
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Összefoglalás

Az altatószer használat elterjedt

Gyakori a nem megfelelő alkalmazás

BDZ, Z-szer

Hosszútávú használat gyakorlata

és jelenleg lehetősége is!MATT 2022




