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2019 COVID pandémia kezdete
2022 : 610 millió fertőzött, 6,5 millió haláleset- Magyarországon: 2,05 
millió fertőzött és 47971 haláleset !

• A vírus széles körben elterjedt, kevésbé halálos, de ez még mindig az 
influenza vírus 2-4-szerese- új variánsok-

• Számos retrospektív, prospektív tanulmány, Pubmed: több, mint 1600 
cikk, fele insomniáról

• ICOSS 2020 (the International COVID 19 Sleep Study) Helsinki 
vezetésével, 50 centrumban: Csehország, Lengyelország Ausztria, 
Brazília, Bulgária, Kanada, Horvátország, Kína, Franciaország, Japán, 
Honk Kong, Németország, Olaszország, Finnország, Norvégia, Israel, 
Portugália, Svédo, UK, USA

• Fő célja: alvás-ébrenléti zavarok összehasonlítása a pandémia előtti 
állapothoz képest, illetve felmérni magának a koronavírus fertőzésnek 
a hatásait

• Egységes alvásproblémákra vonatkozó kérdőívek: STOP-BANG, 
Basic Nordic Sleep Questionnare, Patient Health Questionnare
(PHQ-4) stb. szorongásra, depresszióra vonatkozó információk, 
komorbiditások összegzése a különböző etnikumok között

https://ourworldindata.org/explorers/coronavirus-data-explorer
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Alvászavarok COVID alatt

Metanalyzisek

• 44 tanulmányt magába foglaló 
(54231 beteg) 13 ország adatai:  
alvásproblémák az összpopuláció
37, 5%-ban jelentkeztek, (CI: 29,4-
42,4%) a vírusfertőzöttek a 
leginkább érintettek

• 2022 januárjában megjelent 250 
tanulmányt magába foglaló vizsgálat 
az alvászavarok prevalenciáját
40,49%-ra becsüli. COVID 19 
fertőzöttek több mint fele (52,39%) 
alvászavarban szenved
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OSAS és COVID 
pathofiziológiai
szempontok

Hypothesis: OSAS önmagában  megnöveli-e a 
proinflammatorikus út aktiválásával a COVID 
19 fertőzés súlyosabb kimenetelét, intenzív  
osztályos felvételt, mortalitást?

COVID 19  fertőzés súlyos kimenetelének 
rizikófaktorai: idősebb kor, férfi nem, obesitás, 
magas vérnyomás, cukorbetegség (terhesség, 
COPD, tumor)

OSAS komorbiditásai: 

39% hypertenzió

34% obesitás,

15% diabetes mellitus

Mutti C, Azzi N, et al Obstructive sleep apnea, cpap and COVID-19: a brief review. Acta Biomed. 2020 Nov 23;91
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ICOSS 1st 

26539 résztvevő, többféle etnikum, keresztmetszeti vizsgálat: 266 betegben 
igazolták laboratóriumi teszttel a fertőzést

• STOP BANG kérdőív alapján 9, 5 %-nak nagyobb, volt, mint 2 pont, 
magas kockázatot mutatott OSAS-ra annélkül, hogy ismert lett volna a 
betegségük

• 266 betegből 13,5 % kezeltek intenzív osztályon

• Vizsgálat alapján azt találták, hogy kérdőív alapján felvetett magas OSAS 
rizikó, és depresszió szignifikánsan növeli a kórházi felvételt és az 
intenzív osztályos terápia szükségességét

• Férfiak és cukorbetegségben szenvedők 3x gyakrabban kerültek intenízv
osztályra

Chung F, Waseem R:The association between high risk of sleep apnea, comorbidities, and risk of COVID-19: 

a population-based international harmonized study.
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OSAS és COVID 
intenzív ellátás
Súlyos OSAS-ban szenvedők nagyobb arányban kerültek 
kórházi felvételre, de nem volt nagyobb mortalitás

• Több tanulmányban vizsgálták retrospektíven OSAS 
jelenlétét az intenzív osztályra kerülő betegek között 
(Arentz 28%, Bhatraju 21%)

• Gyakran aluldiagnosztizált

• Cariou és munkatársai azt találták, hogy megnövekedett 
7. napon bekövetkező mortalitás OSAS-sal kezelt 
betegekben 

• Brien retrospekítv tanulmányában 4668 beteg közül 
443-ban volt alvási apnoe itt a mortalitás 11,7% volt 
(OSAS nélkül 7,4%)

• A kezeletlen alvásfüggő-légzészavar az ARDS független 
rizikófaktora lehet

Labaraca G.: Undiagnosed sleep disorder breathing as a risk factor for critical COVID-19 and pulmonary consequences at

the midterm followup. Sleep Med. 2022 Mar;91:196-204

Brian E. Cade: Sleep apnea and COVID 19 Mortality anf Hospitalization Am J Respir Crit Care Med. 2020 Nov 15; 202(10): 

1462–1464. 
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Lehetséges pathomechanizmus
kezeletlen betegekben

• Intermittáló hypoxia/hypercapnia-
szimpatikus tónusfokozódás, alvásdepriváció

• Proinflammatorikus kaszkád, oxidatív stressz

• A megnövekedett krónikus inflammáció
megnöveli a citokin storm, multiorgan failure
kockázatát

• Renin-angiotenzin diszreguláció-ACE 2 
receptorszint emelkedést okoz-mely a vírus 
jól ismert receptora.

• Hiperviszkozitás –stroke/thrombosis rizikó 
emelkedése
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Javaslatok
• COVID 19 betegeket szűrni OSAS-ra- ezek 

nagy részük nem felismert 

• Terápia optimalizálás: középsúlyos és súlyos 
OSAS-ban a legalább 4 órás CPAP terápia 
szignifikánsan csökkenti a rizikót, inflammációt

Problémák: aeroszol képződés

• Segíthet: külön hálószoba, bacteriális/virális
szűrő

• Csövek, maszk napi tisztítása meleg szappanos 
vízzel

• Alapos kézmosás használat előtt

• Fontos a terápia adherencia :COVID 
következménye: terápiás hűség csökkent

• New York-i kérdőíves felmérés alapján 11%-k 
abbahagyta a CPAP kezelést a pándémia alatt

Cade BE, et al: Sleep apnea and COVID-19 mortality and hospitalization. Am J Respir Crit Care Med 202(10):1462–1464. 

Thorpy M, Figuera-Losada M, Ahmed I, et al. Management of sleep apnea in New York City during the COVID-19 

pandemic. Sleep Med. 2020;74:86–90. doi:10.1016/j.sleep.2020.07.013. 
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OSAS diagnosztika a 
pandémia alatt

COVID 19 fertőzés az OSAS diagnosztikában-
pandémia alatt jelentősen csökkent a 
poliszomnográfiás vizsgálatok száma

AASM ajánlás először 2020 áprilisában : PSG 
előtt tesztelés, lehetőség szerint egyszer 
használatos eszközökkel végezni a vizsgálatokat.

Újraindításkor: telemedicina használatára 
buzdítanak, szűrésre HSAT
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COVID és 
alvásminőség
CORONAROSOMNIA legtöbbet google-zott szó 2020-ban 
INSOMNIA

COVID 19 pandémia-új kihívások:

Karantén-home office-izoláció- otthon gyerekekkel és 
munkával

Európai és amerikai kohort tanulmányok alapján a lock-
down hatásai:

• Késői elalvás. Későbbi kelés, több ágyban töltött idő

• Social jetlag tovább zavarja, okostelefonok számítógép 
használata

• Hétközben-hétvégén töltött alvásidő közti különbség 
megszünt

• Svéd tanulmány: 13 perccel később mentek ágyba, később 
is ettek, de ott nem volt nagy zárás

Blume, C.; Schmidt, M.H.; Cajochen, C. Effects of the COVID-19 lockdown on human sleep and 

rest-activity rhythms. Curr. Biol. 2020, 30, R795–R797
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CORONAROSOMNIA szerte a világon: első 
hullám

Megnövekedett az insomniások száma, főként az 
elalvási insomnia és korai ébredéssel járó formák 

Járvány kezdetén: metanalyzisek 20-35% (Kína 14,6-
ről 20%-ra, Olaszországban Görögországban közel a 
40% , USA 56%!)

Nagy kolumbiai metanalyzis mely 60 tanulmányt 
elemez 226638 beteg bevonásával  depresszió és a 
szorongás prevalenciája a pandémia alatt 24  és 21%-
ra, Ázsiában 18%-ra emelkedett!

Magasabb az arány az egészségügyi dolgozóknál és a 
COVID betegeknél

Jahrami H, BaHammam AS, Bragazzi NL, et al. Sleep problems during theCOVID-19 pandemic by population: a systematic

review and meta-analysis.J Clin Sleep Med 2021;17(2):299e313.

Alimoradi Z, Brostrom A, Tsang HWH, et al. Sleep problems during COVID-19pandemic and its' association to

psychological distress: a systematic reviewand meta-analysis. EClinical Med 2021;36:100916.

João M. Castaldelli-Maia, Megan E. Marziali, Ziyin Lu, Silvia S. Martins. Investigating the effect of national government

physical distancing measures on depression and anxiety during the COVID-19 pandemic through meta-analysis and meta-

regression. Psychological Medicine, 2021; 2021 Apr;51(6):881-893 
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CORONAROSOMNIA: második hullámot követő adatok
ICOSS 22330 beteg 13 országból 
standardizált, haromonizált kérdőves
módszerrel insomniára, szorongásra és 
depresszióra 100 validált kérdés (20-30 
perc), saját nyelven töltötték ki:

COVID asszociált insomnia tünetek: 
36,7%, ebből 17,9%kimeríti az 
insomnia betegség kritériumait

Szorongás: 25,9%

Depresszió 23,1%

Magas az insomnia rizikó, ha egyedül 
élt valaki, vagy 5-nél többen éltek 
együtt.

Charles M. Morin: Insomnia, Insomnia, anxiety, and depression during the COVID-19 pandemic: an international collaborative study Sleep Medicine, 

2021, Vol. 87, 38-45

MATT 2022



CORONAROSOMNIA 
formái

• Akut és krónikus insomnia

• Leginkább elalvási és korai ébredéssel járó 
formák

• Csökkent az alváshatékonyság-sok idő az 
ágyban, de nem alvással

• Nappali szunyókálás gyakoribb

Szoros összefüggés pszichiátria zavarokkal: 
szorongás, hangulatzavarok, depresszió-
egymást rosszabbító faktorok!
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Alvászavarok az egészségügyi dolgozóknál

Egészségügyi személyzet- fokozott fizikai 
és emocionális terheltség,-
ügyeletek/munkavégzés száma 
megnövekedett stressz

Metanalyzisen alapuló review

Azonnali mentális segítséget javasol a 
COVID ellátásban dolgozóknak!

Insomnia prevalencia 32-34% 5 
tanulmány vizsgálata alapján (depresszió 
21% szorongás 23%)

Magasabb kiégés kockázat a 
frontvonalban dolgozóknál

Sofia Pappa at al Prevalence of depression, anxiety, and insomnia among healthcare workers during the COVID-19 pandemic: 

A systematic review and meta-analysis, Brain Bahav. Immun. 2020 Aug,88: 901-907
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Pathomechanizmus
alapja

Lockdown:

• Megnövekedett stressz, 
szorongás, depresszió

• Kevesebb fizikai aktvitás

• Kevesebb fény 
természetes fény,  

• Megszokott cirkadán
ritmus felbomlása

• Excessív elektronikai 
eszköz használat

• Irreguláris alvási szokások,

• Evési szokások változása 

• Szociális kapcsolatok 
csökkenése

Nem lockdown:

• Egészségügyi dolgozók 
terheltsége

• Megnövekedett stressz

• Összefüggés a gazdasági 
helyzettel

• Pandémia alatti hírek, 
halálesetek emelkedése
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Következmények

• Megfelelő minőségű alvás szerepet játszik a 
celluláris és humorális immunitás 
fenntartásában- krónikus alvásmegvonás-
proinflammatorikus faktorok szintjének 
emelkedéséhez (TNF alfa, IL1béta, IL6, IL 
17A, CRP) immunválasz csökkenéséhez 
vezet. (CD3, CD4, CD8 T sejtek csökkenése)

• A krónikus inflammáció következtében a vér-
agy gát átjárhatóbbá válhat a vírus számára

• Immunizáció kevésbé lehet hatékony!

• Prof. Leger hasonlította össze a francia 
populáció altatóhasználatát a pandémia előtti 
tanulmányokhoz képest: különösen nők 
körében emelkedett, COVID 19 PCR 
pozítivak 60% használt altatót

• Csökkent fizikális/kognitív teljesítmény 

• Fokozott kockázat: stroke, obesitas, diabetes, 
osteoporosis, cardiovasculáris
megbetegedések Marco Tullio de Mello:Sleep and COVID-19: considerations about immunity, pathophysiology, and treatment Sleep Sci. 

2020 Jul-Sep; 13(3): 199–209. 
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De: Van néhány 
tanulmány, ahol 
nem lett 
rosszabb az 
alvásminőség!

• Ausztriában az első lockdown után javult az 
alvásminőség, csökkent a nappali 
aluszékonyság-különösen  nőkben!

• Prof. Holzinger kutatásai (77 beteg 
bevonásával, kérdőíves módszer) 2020. április-
május között kronotípusra és 
perfekcionizmusra, burnoutra is rákérdezett:

Home office jó hatású lehet az alvásminőségre, 
ha napirendi tanácsokat betartják

Ausztriában több idő jutott a személyes 
rekreációra, a tanulmány a munkadók 
rugalmasságára hívja fel a figyelmet

„életem legjobb időszaka volt!”

Brigitte Holzinger: COVID-19 lockdown – Are Austrians finally able to compensate their sleep debt? Sleep Medicine,Vol 3, 

December 2021,
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• Állandó ébrenléti és alvási idő tartása

• Korlátolt napi  időt (pl.:15 percet) szánni az 
aggodalmaskodásra, korlátozni a COVID pandémiáról 
szóló információkkal töltött időt

• Ágy csak alvásra és sexre. Szociális média- negatív 
dolgokat redukálni, ágyba ne vigyük be!

• Az alvásidőt a természetes circadian ritmushoz 
illeszteni, házban levő megvilágítást is! 

• Lefekvés előtt családi/ relaxáló dolgok végzése

• Rendszeres sport napközben

European CBT Academy 6 

tanácsa

Altena et al. (2020). Dealing with sleep problems during home confinement due to the COVID-19 outbreak: Practical recommendations from a task force of the

European CBT-I Academy. J Sleep Res.
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Egészségügyi 
dolgozók: 24 
órából álló 
napja

• Brief time-családtagokkal, közel álló 
kollégákkal a napi stressz átbeszélése

• Korlátozni a COVID 19 információkat(kivéve 
a munkát érintőeket)

• Testmozgás, relaxáló dolgok csinálása 
szabadidőben

• Természetes fény

• Kóros fáradtság esetén informálni a kollégákat

• 24 óra ügyelet után lehetőség szerint nem 
vezetni!
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„Nigthmare in 
pandemia”

• Rémálmok gyakorisága 
megnövekedett a pandémia 
alatt

• Összefüggésben lehet az 
hosszabb ágyban töltött 
idővel, a vírus generálta 
félelemmel és szorongással 
PTSD MATT 2022



Long COVID

ICOSS 2nd

Hosszú távú 
következmények

Long COVID: 3 hónapon túl fennálló fatigue, dyspnoe, 
memóriazavar, fejfájás, anosmia, kognitív zavar („brain fog”) 
postvirális fertőzésekben leírtak hasonlókat

• Gyakorisága: 13-80% ismerkedünk : biológiai és pszichológiai 
forma

• Alvászavarok hátterében a vírus neurotropikus hatását 
feltételezik: SarS-CoV2 vírus  átjutva  a vér-agy gáton leginkább a 
prefrontális cortex-et, hypothalamust, basalis ganglionokat
károsítja, tünetmentes egyéneknél is

• Megnőtt REM magatartászavar aránya

• Review és cohort tanulmányok alapján long COVID-ban az 
alvási probléma főként az  insomnia

• Nincs bizonyíték az 1-es típusú narcolepsia megemelkedésére

• Valószínűleg az idiopathiás postcovid hypersomnia emelkedik
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Köszönöm a figyelmet!
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