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Alvás-ébrenlét ritmus zavarok 

➢ Alvás-ébrenlét szabályozásunk (homeosztatikus és 

cirkadián szabályozáson alapul)

➢ Alkalmazkodási képesség, átmeneti, tartós zavara 

vagy hiányos működése cirkadián zavarokat eredményez. MATT 2022



Cirkadián zavarok az alvás medicina 

egyik legnehezebb kihívása
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Interkontinentális repülés 
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Mesterséges fény, éjszakai fény

MATT 2022



Éjszakai munkavégzés, váltott műszak
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Mobil abúzus, videojáték, virtuális tér
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Cirkadián alvás zavarok negatív hatások

Alvás-ébrenlét zavarok

Szervezeti hatások

Társas/munkahelyi hatások

Párkapcsolati hatások
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Korosztályokra jellemző cirkadián

zavarok

Tinédzser, fiatal felnőtt (DSPWD, irregular SWPD)
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Idős korban (ASPWD, irregular SWSPD)

Korosztályokra jellemző cirkadián

zavarok
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Alvás-ébrenlét cirkadián ritmus 

zavarok (CRSWD) (ICSD-3) 

➢ Jet lag disorders /Időzóna váltás szindróma

➢ Delayed sleep-wake phase disorders (DSWPD)/ Késleltetett 

alvásfázis szindróma

➢ Advanced sleep-wake phase disorders (ASWPD) /Előrehozott 

alvásfázis szindróma

➢ Irregular sleep-wake phase disorders /Irreguláris alvás –

ébrenlét ritmuszavar

➢ Shift work disorder / Többműszakos munkát kísérő
alvászavar

➢ Non-24-h sleep-wake rhythm disorders /Nem 24-órás alvás-

ébrenlét zavar

➢ cirkadian s-w disorders not otherwise specified /nem 

meghatározható egyéb
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CRSWD tünetek

➢Csökkent alvás idő (Shift worker disorder= SWD)

➢Insomnia (elalvási – DSWPS, ISWPS, SWD)

➢Insomnia (alvás fenntartásának zavara:ASWPS,ISWS,SWS)

Alvásra vonatkozó:

➢ Fokozott nappali álmosság (DSWPS (hétköznap), SWD

➢ Nappali alvás (ISWPS, ASWPS (korai alvás)

Ébrenlétre vonatkozó:

Egyéb:

➢ ingerlékenység

➢ memóriazavar

➢ fáradékonyság

➢ magasvérnyomás, szorongás, depresszió
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CRSWD hajlamosítók

Gyakori munkahelyi időváltás (váltott műszak)

Gyakori interkontintális repülés (jet lag)

Nem rendszeres fekvési ,felkelési idő
(rendszertelen alvás)

Agykárosodás (demencia, stroke, koponya

trauma) csökkent intellektus. Látássérült

(veleszületett, szerzett) vagy hosszabb ideig tartó

fényhiány.

Csökkent alvás higénia (rendszertelen alvás)

Öregedés
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CRSWD Diagnosztika

➢ alvás napló (7, 14 nap)

➢ aktigráfia (diagnosztika és terápia követés)

➢ Cirkadián markerek (DIM Melathonin( nyál, vizelet, 

vér sorozat minta), CBT (rectálisan mérhető)) hasznos 

lehet, de nem szükségszerű a mérések nehezen 

kivitelezhetőek. 

➢Kronitípus meghatározása (MEQ)

➢Poliszomnográfia abban az esetben ha felmerül egyéb 

primer alvásbetegség:  Alvási apnoe szindróma (EDS + 

horkolás / morbid obesitas, idősebb kor), RLS,  Rem

behavior disorder (ISWPD)

Auger RR, Burgess HJ, Emens JS, Deriy LV, Thomas SM, Sharkey KM. Clinical practice guideline for the treatment of intrinsic circadian rhythm sleep-wake
disorders: advanced sleep-wake phase disorder (ASWPD), delayed sleep-wake phase disorder (DSWPD), non-24-hour sleepwake rhythm disorder

(N24SWD), and irregular sleep-wake rhythm disorder (ISWRD). An update for 2015. J Clin Sleep Med 2015;11(10):1199 –1236. 
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Morningness-Eveningness

Questionaire (nem diagnosztikus)

Kronotípus meghatározásra alkalmas  
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Morningness-Eveningness

Questionaire (nem diagnosztikus)

https://chronotype-self-test.info , online, ingyenes
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https://chronotype-self-test.info/
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Alvásnapló (7-14 napos)
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Aktigráfia az alvás mintázat mérésére 

alkalmas diagnosztikai eszköz

MATT 2022



MATT 2022



Jet Lag

Interkontinentális repülés során 24 órán belül több minimum 2 

időzóna átlépése (keleti vagy nyugati irányba)

Biológiai óra (SCN) alkalmazkodási képessége lassú (24 óra alatt 

1 óra)

A kiindulási helyen rögzült „óránk” és célállomáson lévő külső
tényezők között konfliktus alakul ki (Zeitgeber faktorok FÉNY!)

Alkalmazkodási képesség individuálisan változik (emberek 1/3-

nál nem alakul ki Jet Lag)
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Jet Lag

A keleti irányba történő repülés fázis előremozdulást 

igényel az adaptációhoz, ami ahhoz hasonló mintha 

korábban kéne elaludni. Ez jóval nehezebb. 

A nyugati irányba történő repülés fázis késést igényel 

az adaptációhoz. Későbbi lefekvéshez hasonló változás, 

ez könnyebb. MATT 2022



Jet Lag ICSD-3 kritériumok 

A. Inszomnia vagy fokozott nappali aluszékonyság, 

társult csökkent teljes alvás idővel, ami minimum 2 

időzóna átrepülése mellett alakul ki. 

B. Csökkent nappali funkció, emésztési zavar vagy 

gyomor panaszok 1-2 nappal az érkezést követően. 

C. Alvás zavar nem magyarázható egyéb primer 

alvásbetegséggel, mentális vagy belgyógyászati 

betegséggel, gyógyszer vagy szerhasználattal. 
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Jet Lag súlyossága függ…  

A. Az időzónák számától

B. A repülés irányától

C. A repülés során elszenvedett alvás hiánytól

D. Az érkezési időzóna természetes fényviszonyai, 

aznapi elvégzendő feladatok, egyéb teendőktől

E. Egyén toleranciájától, adaptációs képességétől, 

korral csökken

MATT 2022



Jet Lag terápia (repülés előtti 

nap, repülőn)

A. A repülés előtt az új időzónához igazodás 

/közelítés egy-két órával étkezés fekvés/ 

B. Óra átállítása az érkezési időzónára (repülőn)

C. Minimalizálni az alvás veszteséget (füldugó, 

sötétség, sz.e. rövidhatású altató használata a 

repülőn) Alvás az új időzóna szerinti időben.

D. sok víz, alkohol nem! (csökkenti a mélyalvást)
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Jet Lag terápia (érkezés)

Keleti irány:

Várható alvászavar: elalvási zavar, korai felébredés

Fény expozíció: reggel fény új időzónában, esti fény 

kerülése 2-3 napig. (8 óra feletti repülésnél fényhatás 

nem segíti az adaptációt)

Melathonin 0.5-3 mg (új időzóna szerint Lefekvési 

időben)

Szükség esetén (hypnoticum, nappal modafinil (min. 6 

órás zóna eltolódás esetén)

Koffein nappali élénkítésre 
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Jet Lag terápia (érkezés)

Nyugati irány:

Várható alvászavar: korai felébredés

Fény expozíció: esti fény új időzónában, késő éjszakai-

hajnali fény kerülése 2-3 napig. (8 óra feletti 

repülésnél fényhatás nem segíti az adaptációt)

Melathonin 0.5 mg (új időzóna szerint felébredés esetén)

Szükség esetén (hypnoticum elalvás előtt 2-3 nap)

Koffein nappali élénkítésre MATT 2022
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Delayed sleep-wake phase syndome

késő alvás fázis szindróma 

➢ Leggyakoribb fiatal felnőttkori cirkadián zavar.

➢ patológiában endogon és exogén faktorok, 20-30%-os 

genetika tényező
➢ alvás időzítés 20 éves korig későbbre tolódik, alvás ciklus 

25 óráshoz közelít

➢ fény (mesterséges) hatása hiperszenzitív lehet a Melatonin

blokkolás kiváltásában

➢ számos életkori presszionáló faktor, mintakövetés szoc. 

faktor

➢ pszichiátriai kórképekkel részben együttáll részben nem

➢ aluldiagnosztizált 

➢ nehezen kezelhető
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Delayed sleep-wake phase syndome

Késő esti 
éberség
Sleep onset
insomnia
(szokványos 
alvás időben 
22-24.00)

Melatonnin
csúcs késik

Reggeli 
álmosság(szok
ványos alvás , 
iskola/munka
időben 06-
12.00)MATT 2022



Delayed sleep-wake phase syndome

➢alvás fázis min. 2-3 órával van eltolódva, TST nem változik

➢ legfőbb panasz nappali álmosság (EDS), ami szünidőben nincs

➢ alvásuk jó (PSG-n 1-2 ébredés) 

➢Leggyakoribb CRSWD, előfordulás 7-16% (középiskolás korosztály)

➢ Hétvégén nagyobb a „delay”
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Delayed sleep-wake phase syndome

komorbiditás (pszichiátriai kórképek)

➢ 50 %-os a depresszió együttállása gyerekkorban

➢ 60-70% felnőtt korban,  min. mérsékelt fok

➢ SAD (felnőtt korban)

➢ ADHD (gyerek)

➢ Bipolaris I. típ. (felnőtt)

➢ Autizmus (gyerek kori)

➢ Obszesszív-kompulzív zavarok (felnőtt kor)
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Delayed sleep-wake phase syndome

Alvásnapló, alvásfázis folyamatos elcsúszása
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DSWPS terápiás lehetőségek

A szindróma nehezen kezelhető, evidenciákon alapuló 

elsődleges terápia nem ismert. Egyedi terápia, 

komorbiditás felismerése kezelése. 
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Delayed sleep-wake phase syndrome

➢ megfelelő alvás idő beállítása
➢ fizikai aktivitás időzítése
➢ esti fény mellőzése
➢ kék fény szűrés
➢ reggeli fény terápia
➢ melatonin
➢ hypnoticum
➢ coffein

Terápiás tárház:

➢ 2500-10000 Lux /30min-2 hrs, CBT 
min -2-3 hrs (kezdeti ébredés)
➢ Melatonin 0.3-3 mg (- 5-7 hrs,  
kezdeti elalvás)
➢ naponta 1 óra igazítás  
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Advanced sleep-wake phase syndome

korai alvás fázis szindróma 

➢ középkorúak 1%-a érintett, idősebb korban gyakoribb, 

ffi/nő arány egyenlő.

➢ endogén-exogén tényezők

➢ familiáris forma PER2 clock gén mutáció (rövidülés), 

rövidebb alvásfázis, CBT és melathonin szintézis 2-3 órával 

siet)

➢ külső tényezők (idősebb korban délutáni szundi, TV előtti 

alvás, csökkent tevékenység)

➢ korai felébredés tünet gyakori depresszióban is

➢ Altzheimerben gyakori

➢nehezen kezelhető
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Advanced sleep-wake phase syndome

Kora esti 
elalvás
(szokványos 

éber időben 
17-20.00)

Melatonnin
csúcs késik

Hajnali 
felébredés, (2-
3 a.m., 
alvásképtelens
ég, nappali 
szundi)MATT 2022



ASWPD kritériumai

A. Minimum 3 hónapja fennálló korai felébredés, 

éjszakai alvásblokk rövidülése. 

B. Konvencionális lefekvési idő előtti éberségi szint 

jelentősen csökken, korai elalvás

C. Az alvás ciklus, előretolódása mellett is rendszerint 

rövidebb

D. Alvás zavar nem magyarázható egyéb primer 

alvásbetegséggel, mentális vagy belgyógyászati 

betegséggel, gyógyszer vagy szerhasználattal
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ASWPD terápia

A. Nehezen kezelhető

B. Esti min. 4000 Lux vagy Bright light fényterápia 

(18-19 óra, három hónapig)

C. Kora reggeli tevékenység felfüggesztése, 

D. Hajnali fény expozíció csökkentése

E. Délutáni szundi kiiktatása / tevékenység!
MATT 2022



MATT 2022



➢ 7-9 p.m 4000 lux 
(10 napig, majd 2 x 
hetente 3 ónapig)
➢ nappali szundi
➢Korai felébredés: 
alkohol
➢ rendszerezett 
alvás és 
tevékenységek

MATT 2022



Nem 24 órás alvás-fázis szindróma 

(free-running circadian disorders) 

(látás sérültek)

A. Minimum 3 hónapja fennálló inszomnia, fokozott nappali aluszékonyság 

vagy mindkettő.

B. A tünetek a 24 órás, nappali-éjszakai ciklus váltás és az endogén biológiai 

óra össze nem hangolásának következménye. Hosszabb „tau”. 

C. CBT min (változás fv-ben jelentkező insomnia, EDS), CBTmin, nappali-

éjszakai szinkron esetén nincs tünet.

D. alvásnapló, aktigráfia legalább 14 napos igazolja az elalvási és az 

ébrenléti időpont késése 1-2 óra naponta (delay)

E. Alvás zavar nem magyarázható egyéb primer alvásbetegséggel, mentális 

vagy belgyógyászati betegséggel, gyógyszer vagy szerhasználattal
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Nem 24 órás alvás-fázis szindróma

Fázis késés
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Nem 24 órás alvás-fázis szindróma

Terápia

A. Melathonin terápia 0,5 mg-10 mg (titrálandó), egy 

órával a lefekvés előtt. 

B. Részleges látásnál és teljes vakságnál is 

alkalmazható reggeli fényterápia (RHT és gangl. 

intakt/)

C. Napi tevékenység (étkezés, mozgás, munka) igazítása 
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Irreguláris alvás-ébrenlét ritmus zavar 

(ISWRD)

A. Minimum 3 hónapja fennálló panaszok ( heteroanamnesztikus adatok), 

szociális intézmények gondozott demens vagy mentalisan retardált fiatal 

betegeknél jellemző. 

B. A tünetek a 24 órás, nappali-éjszakai ciklus elmaradásával megjelenő
irreguláris alvás ébrenlét mintázatot mutatnak. Éjszakai insomnia, nappali 

EDS, nappali alvás

C. Diagnosztika egyedül actigraphia (7-14 nap), ami igazolja az egy fő alvás 

blokk hiányát, helyett min. 3 alvás szakasz 24 órán belül.

D. Alvás zavar nem magyarázható egyéb primer alvásbetegséggel, mentális 

vagy belgyógyászati betegséggel, gyógyszer vagy szerhasználattal
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Irreguláris alvás-ébrenlét ritmus zavar (ISWRD)

A. Prevalencia ismeretlen

B. Precipitáló faktorok: csökkent 

alvás higénia, csökkent nappali 

természetes fényhatás, csökkent 

nappali tevékenység természetes 

fényben. 

C. Hátterében részben SCN 

károsodása, működés zavara állhat, 

ami csökkenti az endogén 

cirkadián ritmus fenntartását és 

csökkenti az ébresztő szignál 

fenntartását, másrészt a 

Zeitgeberek hiánya. 
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Irreguláris alvás-ébrenlét ritmus
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Irreguláris alvás-ébrenlét ritmus zavar 

Terápia

Fiatalkori 

mentális 

retardáció

A. Melathonin (3 

mg)

B. Struktúrált

napi aktivitás

C. Éjszakai fény, 

zaj csökkentés

Demencia

A. Melathonin

(önmagában 

hangulatzavart idézhet 

elő)

B. Fény terápia 1000 

Lux (fénybox

C. Fény + Melathonin 3 

mg (nincs mellékhatás)

D. Hypnoticum (sedatív

mellékhatás)

E. Aricept adása AD-

ben Insomnát vált ki, 

este nem javasolt!
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Többműszakos munkarenddel összefüggő
alvászavar (Shift worker disorders)
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A. Fejlett ipari országokban a népesség 20 %-a dolgozik váltott 

műszakban, ebből az éjszakai műszakban dolgozók aránya 2-5%. 

B. A váltott műszakban dolgozok 5-10% érintett a betegségben, 

tapasztal SWD kritériumoknak megfelelő panaszokat. 

C. A rizikója magasabb:  nőknél, magasabb életkorban, az eltett 

évekkel arányosan, hosszabb reggeli fény expozíció vagy egyéb 

tevékenység végzése esetén. 

D. Éjszakai műszak utáni reggeli fényhatás eltolja CBT min 

idejét, ami csökkenti az adaptációs képességet. 

E. Cirkadián adaptációs képesség individuálisan változó 

F. Éjszakai műszak utáni alvás rendszerint rövidebb  4-6 óra! 
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SWD ICSD-3

A. Minimum 3 hónapja fennálló panaszok, amik váltott 

műszakos munkakör mellett alakultak. 

B. Inszomnia és vagy EDS, csökkent teljes alvás idő, 3 hónapja 

ismétlődő váltott műszakos munkarend mellett

C. Diagnosztika alvás napló és actigraphia (min.14 nap), munka 

és szabadnapokon, ami igazolja az alvás és ébrenlét minta 

zavarát. 

D. Alvás zavar nem magyarázható egyéb primer 

alvásbetegséggel, mentális vagy belgyógyászati betegséggel, 

gyógyszer vagy szerhasználattal
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SWD actigráfia
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SWD terápia
A. Bright Light 3-6 óra (fázis váltás késleltetése, éjszakai műszak előtt, alatt)

B. Rövid tervezett alvás (szundi) éjszakai műszak előtt

C. Fény kerülése. Éjszakai műszakból hazafelé (sötét szemüveg), ami elősegít 

a nappali alvásfázis kialakulását.

D. Alvás zavar nem magyarázható egyéb primer alvásbetegséggel, mentális 

vagy belgyógyászati betegséggel, gyógyszer vagy szerhasználattal

E. sötét, csendes alvó környezet

F. Melathonin reggeli alvás előtt (0.5-3 mg)

G. Stimuláns alkalmazása (éjszakai műszak első 2 órájában ) coffein: 250-400 

mg vagy 200 mg Modafinil 30-60 perccel műszak előtt

H. Rövidhatású hypnoticum (nappali alvás előtt)
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Köszönöm a figyelmet!

Dr. Terray-Horváth Attila
MH EK, Neurológia,

SomnoCenter Alvászavar Központ
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