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Fokozott nappali aluszékonyság
• Excessive daytime sleepiness = EDS

• Több, mint három hónapja fennálló kimerültség- és álmosságérzés, 
• a 24 órás alvásciklus aktív periódusaiban a kellő ébrenlét fenntartásának 

nehézsége, elalvási hajlam (nem megfelelő időben, helyzetben)
• váratlanul jelentkező, nehezen legyőzhető alváskésztetés, alvásrohamok
• Mértéke: passzív, aktív vagy manifeszt
• Kognitív tünetek: figyelem, memória, koncentráció

• Frontális lebeny deficittünetei: indítékcsökkenés, apátia, sivárosodó 
affektivitás, executív zavarok.

• Befolyásolja a hangulat, a motiváció, autonóm és fizológiai változások

• Az aluszékonyságban kerülik a passzív tevékenységet, ülőmunkát

• Az 1960-as évek óta kutatják fokozottan, korábban lustaságnak 
tartották

• Előfordulását 3-22% közé teszik
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Nappali aluszékonyság leggyakoribb okai:

• Alváselégtelenség, inadekvát 
alváshigiéné, „long sleeper” 
nagy alvásigény

• Alvási apnoe syndroma

• Szedatív gyógyszerek, 
kábítószerek (alkoholizmus) 

• Neurológiai (stroke, 
encephalitisek, daganatok, 
epilepsziák, koponyatrauma)

• Pszichiátriai (szezonális 
depresszió)

• Belgyógyászati betegségek 
(RA, anaemia, 
hypothyreosis, obesitas, 
PCOS, COPD, GERD)

• Alvásfüggő mozgászavarok 
(RLS/PLMD)

• Circadian ritmus-zavarok

• Hypersomniák, 
narcolepsia
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EDS hátterében álló kórképek az 
alváslaboratóriumokban vizsgált betegeknél
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EDS pathomechanizmusa

Fragmentált alvás 
(patológiás események)

• Makrostruktúra: 
ébrenlétek

• Mikrostruktúra: 
arousalok, ciklikus minták, 
stádium-váltások

• NREM, REM, globális

• Folyamatos szimp. 
aktivitás, intermittáló
hypoxia

• OSAS, UARS, RLS, PLMD, 
bruxizmus

Fokozott 
alvásstimuláció
• Delta-alvás 

túlprodukciója
• REM alvás kóros 

formáinak 
betörése az éber 
állapotba

• Idiopátiás
hiperszomnia

Elégtelen alvás

• Minőségében és 
mennyiségében elégtelen 
alvás változó okokból

Inadekvát alváshigiéné
Alvásmegvonás
Nagy alvásigény

NT1 vagy NT2

Circadian alvás-ébrenlét szabályozás zavarai
Gyógyszerek, betegségek
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Álmosságot okozó gyógyszerek:

• BDZ (közepes vagy hosszú felezési idejű)

• Antidepresszánsok

• Antihisztaminok

• Dopamin agonisták

• Második generációs antiepileptikumok (gabapentin, vigabatrin, 
pregabalin)

• Vérnyomáscsökkentők (béta blokkolók)

• Izomrelaxánsok

• Triptánok
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Fáradtság, kimerültség (fatigue)

• A fogalmat sokszor felcserélik az álmossággal mind a betegek, mind az 
orvosok

• EDS esetén a betegek kerülik az ülőmunkát és a passzív tevékenységeket, 
mivel álmosság jelentkezik, fáradtság esetén éppen az aktivitást kerülik

• Súlyos immunbetegségek esetében (SLE,  SM) írták le először

• Fizikális komponens: generalizált gyengeség, nehezen kezd el és tart fent 
fizikai aktivitást, fizikai aktivitásra rosszabbodik

• Mentális: koncentrációs nehézség, memóriazavar, emocionalis instabilitás

• Átlagpopuláció 6-7%-át érinti, háziorvosoknál a panaszok 20-30%-a
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Kimerültség okai

• Alvás-függő (insomnia, SRBD, circadián ritmuszavarok, RLS, PLMD + centralis eredetű 
hypersomniák, parasomniák)

• Pszichológiai

• Gyógyszeres

• Endokrin

• Metabolikus

• Neoplasztikus

• Hematológiai

• Fertőzés (Lyme, post-Covid)

• Cardioplumonalis

• Gyulladásos

• Ismeretlen okú: CFS, idipathiás chronikus kimerültség szindróma, fibromyalgia
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Mérési lehetőségek: szubjektív skálák
• EDS: 

• Stanforsd Sleepiness Scale
• Karolinska Sleepiness Scale
• Vizuális analóg skálák
• Epworth Sleepiness Scale
• Sleep Wake Activity Inventory (SWAI)

• Fatigue: 
• Brief Fatigue Scale
• Fatigue Severity Scale
• Fatigue Assessment Inventory
• Fatigue Compact Scale
• Chalder fatigue Scale

• Közös: 
• FACES 
• Toronto Sleepiness and Fatigue Scale (TSFS)
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Mérési lehetőségek: objektív

EDS Fatigue

• Aktigráfia• MSLT

• MWT

• Aktigráfia

• Neuropszichológia
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Krónikus alvásmegvonás (kialvatlanság)

• 25%-kal kevesebbet alszunk, mint 100 éve élt 
elődeink 

• Sok tényezőből adódik, pl. krónikus fájdalom, 
alvásbetegségek, munkahelyi kihívások (túlóra, több 
műszakos munkarend), szociális viszonyok miatt.

• Internetezés, éjszakai TV-nézés

• Krónikus alvásmegvonásról akkor beszélünk, ha egy 
egyén képtelen fenntartani a megszokott 
alvásmennyiségét. 

• Átlagos alvásigény 7,5-8 óra (3-10 óra).

• Az alvásadósság összeadódik, az alváshiányt nem 
lehet megszokni
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Krónikus fáradtság szindróma/myalgiás
encephalitis (Systemic exertion intolerance
disease (SEID)
• Komplex multiszisztémás betegség (immun, hormonális, oxidatív stressz, 

glia aktiváció)
• Genetikai eredet
• Több, mint hat hónapja fennálló

• Fatigue
• Terhelés utáni rosszullét
• Nem pihentető alvás
• Gondolkodás vagy exekutív zavarok
• Orthostatikus intolerancia

• De nincs alvásfragmentáció
• Súlyos betegség
• Depresszió
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Kivizsgálás

• Laborvizsgálat:
• vérkép
• Kémia (vas) 
• pajzsmirigy funkció
• kreatin kináz
• CRP
• cöliákia panel
• vizelet vizsgálat
• vizelet drog teszt
• reuma antitestek
• vírus szerológia

• Belgyógyászat (endokrin, tumorkeresés)

• Pszichiátria

• Alvásvizsgálat
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CFS polysomnographiás eltérések

• Alacsony alváshatékonyság

• Megnyúlt alváslatencia

• Csökkent N1, N2

• Csökkent vagy emelkedett REM arány

• Csökkent N3 fázis

• Fázisváltások gyakorisága csökkent, N1-ből és REM-ből ébredés viszont nő

• Alfa-intrúziók a lassú hullámú alvásban (fibromyalgia, RA, SLE, insomnia, 
OSAHS, PLMD, egészséges egyének)

• CAP: jelentős emelkedés
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CFS Kezelési lehetőségek

• CBT

• Graded excercise therapy

• Fájdalomcsillapítás, antidepresszánsok

• Steroid, immunglobulinok: ellentmondásos

• Új terápiák: rituximabtól a széklet transzplantációgMATT 2022
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Köszönöm a figyelmet!
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