ZDROWIE

CZYM JEST NARKOLEPSJA?
Narkolepsja jest chorobą neuropsychiatryczną, która objawia się m.in. niekontrolowanym zasypianiem w ciągu dnia, nawet po kilka razy dziennie. Szacuje się, że na
narkolepsję choruje 0,03 – 0,16% społeczeństwa, więc występuje stosunkowo rzadko.
Częstość jej występowania zależy jednak od kraju – w Polsce nie obserwuje się jej
często, jednak w Stanach Zjednoczonych czy w Japonii chorych na narkolepsję jest
zdecydowanie więcej.

Choroba może być mylona z depresją,
lenistwem, skutkami ubocznymi leków
czy epilepsją. Częstość występowania
jest taka sama u kobiet jak i u mężczyzn. Narkolepsja może mieć swój
początek w każdym wieku, jednak
najczęściej zaczyna się u nastolatków
lub około 20. roku życia. Ma podłoże
dziedziczne.
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OBJAWY
Pełnoobjawowa narkolepsja charakteryzuje się czterema głównymi objawami
i występuje u niewielkiej liczby chorych.
Głównym objawem były do niedawna opisywane nagłe, niekontrolowane
napady snu w ciągu dnia. Teraz mówi
się o ciągłej senności w ciągu dnia,

w wyniku której pacjenci niekontrolowanie zasypiają. Często dzieje się to
w nieodpowiednich miejscach, np.
w szkole, pracy czy restauracji. Chory
od razu zapada w fazę snu REM (faza
szybkich ruchów gałek ocznych). Jest
to faza, w której zapamiętujemy swoje
sny, a sny osób z narkolepsją są nadzwyczaj barwne.

ZDROWIE
Drugim objawem jest katapleksja. U chorych dochodzi do nagłej utraty kontroli
nad mięśniami twarzy, nóg, ramion lub
tułowia. Powoduje to tzw. bełkot, niemożność poruszania się i bardzo często
grozi upadkiem chorej osoby. Taki epizod
występuje pod wpływem silnych emocji
czy śmiechu i może trwać od kilku sekund
do kilku minut.
Napadowi mogą również towarzyszyć
omamy przysenne. Halucynacje mogą
być wzrokowe – chory widzi np. baśniowe
postaci albo słuchowe – pacjent słyszy
pojedyncze zdania lub słowa.
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Ostatnim objawem narkolepsji jest porażenie przysenne. Są to chwilowe napady
porażenia mięśni z nagłym wybudzeniem.

Chorzy często mają problem ze snem
w nocy, częste przebudzenia, trudność
w zasypianiu.

Sen narkoleptyczny trwa zazwyczaj kilkanaście minut, po czym osoba wybudza
się. Często podczas takiego snu chory
wszystko słyszy i jeżeli ma otwarte oczy,
widzi, ale nie może się ruszyć z powodu katapleksji. U około 40% chorych
występują zachowania samoczynne,
czyli podczas napadu snu chory nadal
wykonuje daną czynność (np. składanie
prania, rozmowa z drugą osobą), ale po
wybudzeniu w ogóle tego nie pamięta.

Objawy narkolepsji mogą występować
w różnym stopniu nasilenia:

•

silne – chorzy odczuwają silną potrzebę snu w ciągu dnia, a katapleksja występuje częściej niż raz dziennie,

•

średnie – osoby chore są senne, ale
są w stanie normalnie funkcjonować
w ciągu dnia, ataki katapleksji zdarzają
się rzadziej niż raz dziennie,

15:50

Dzienna wartość spożycia (DWS) oraz ilość każdego suplementu diety zalecanych do spożycia w ciągu dnia można znaleźć na opakowaniach poszczególnych preparatów. Nie należy przekraczać
zalecanej porcji do spożycia w ciągu dnia. Dla utrzymania prawidłowego stanu zdrowia należy stosować zróżnicowaną dietę i prowadzić zdrowy tryb życia. Suplementy diety nie mogą być stosowane
jako substytut (zamiennik) zróżnicowanej diety.
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•

słabe – pacjenci odczuwają lekką
senność w ciągu dnia, a katapleksja
występuje rzadziej niż raz na tydzień.

ludzi zdrowych, po około 1,5 godziny snu
w fazie NREM.

Chorujący na narkolepsję nie zawsze mają
również napady katapleksji, czasem jedynym objawem choroby jest nadmierna
senność w ciągu dnia.

Bardzo często jedynym objawem narkolepsji jest nadmierna senność. Trzeba jednak
pamiętać, że objaw ten może towarzyszyć
też innym chorobom, dlatego postawienie
diagnozy o narkolepsji nie jest łatwe. Towarzysząca narkolepsji katapleksja pozwala na
postawienie prawidłowej diagnozy o wystąpieniu tej choroby, ponieważ katapleksja
nie współwystępuje z innymi chorobami,
których jednym z objawów jest nadmierna
senność.

PRZYCZYNY
Przyczyny narkolepsji nie zostały do końca
poznane, ale badacze mają przypuszczenia,
że mutacja genu, który koduje antygen HLA
na chromosomie 6. Odpowiada za występowanie predyspozycji do narkolepsji.
Czynnikiem inicjującym jest nieprawidłowa
reakcja układu odpornościowego i dochodzi do reakcji autoimmunologicznej, czyli
organizm zaczyna produkować przeciwciała skierowane przeciwko własnym tkankom
i komórkom. Dzieje się tak zazwyczaj na
skutek działania czynnika infekcyjnego, którym najczęściej jest wirus. W wyniku takiej
infekcji atakowane są komórki nerwowe
produkujące białko – hipokretynę, która odpowiada za właściwą regulację faz snu oraz
za podtrzymanie stanu czuwania. Zniszczenie tych komórek i zmniejszenie stężenia
hipokretyny prowadzi do narkolepsji. W jej
wyniku pacjenci zapadają w fazę snu REM
w nieodpowiednich momentach w ciągu dnia, zamiast, jak to jest w przypadku

ROZPOZNANIE

Podstawowym narzędziem diagnostycznym jest zatem wywiad. Dodatkowo
neurolog może zlecić wykonanie badania
płynu mózgowo-rdzeniowego, aby określić
w nim poziom wspomnianego wcześniej
białka, jakim jest hipokretyna.
Specjalistyczne badania potwierdzające
narkolepsję i umożliwiające dobór odpowiedniej metody leczenia przeprowadza się
w laboratorium snu. Można tutaj wykonać
zapis badania EEG (sprawdzeniu czynności
bioelektrycznej mózgu), w czasie trwania snu narkoleptycznego. Jeżeli pacjent
cierpi na narkolepsję, to w badaniu będą
widoczne zaburzenia faz snu. Powszech-

nie stosowanym badaniem jest badanie
wielokrotnej latencji snu (MSLT). Podczas
jego trwania ocenia się, jak szybko pacjent
zasypia w ciągu dnia i jak szybko pojawi
się u niego faza snu REM. Jest to jedyny
test, który pozwala obiektywnie ocenić
nasilenie senności.

LECZENIE
Leczenie farmakologiczne narkolepsji skupia się głównie na leczeniu jej objawów.
Pacjent dostaje leki psychostymulujące,
które pozwalają mu normalnie funkcjonować w ciągu dnia i nie zapadać w drzemki.
Natomiast do leczenia katapleksji stosuje się
leki, które hamują fazę snu REM.
Ważne jest również zachowanie odpowiedniej higieny snu przez pacjenta. Chorzy
powinni robić sobie krótkie 15- minutowe
drzemki w ciągu dnia, zapewnić odpowiednią aktywność fizyczną oraz unikać
spożywania alkoholu oraz innych używek
zaburzających rytm snu i czuwania.
Trzeba pamiętać, że narkolepsji nie da się
wyleczyć, możemy tylko łagodzić jej objawy.

NARKOLEPSJA W CZASIE CIĄŻY I LAKTACJI
Kobieta planująca ciążę, która choruje na
narkolepsję musi być pod stałym nadzorem lekarza. Specjalista decyduje, które leki
odstawić, których dawki zmniejszyć albo
zwiększyć, jakie nowe preparaty wdrożyć,
aby ciąża przebiegła z jak najmniejszym
ryzykiem. Niestety, leki stosowane w tej
chorobie przenikają zarówno przez łożysko,
jak i znajdują się w mleku matki, więc będą
oddziaływać również na maluszka. Dlatego też często w trakcie karmienia piersią
lekarz decyduje się całkowicie odstawić
leki pobudzające.

LEPSZA JAKOŚĆ ŻYCIA CHORYCH
Bardzo ważne jest zachowanie regularnego trybu snu i czuwania. Należy unikać
alkoholu oraz kofeiny, ponieważ obydwie
te substancje mogą wpływać negatywnie
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na działanie przepisanych przez specjalistę
leków. Narkoleptycy, którzy czują, że zbliża
się atak (halucynacje, osłabienie mięśniowe) powinni przerwać czynność, którą
wykonują i udać się na drzemkę. Chorzy
nie powinni siadać za kierownicą. Ważne
jest też, aby osoby z najbliższego otoczenia
wiedziały o chorobie, by mogły odpowiednio zareagować, jeżeli zdarzy się nagły atak
narkolepsji.

MITY DOTYCZĄCE NARKOLEPSJI
•

Narkolepsja to po prostu ciągłe zmęczenie
To prawda, że wszyscy chorzy na narkolepsję są przewlekle zmęczeni. Jednak
u kilkunastu procent chorych objawy są
dużo cięższe niż samo zmęczenie i chęć

snu (paraliż senny, katapleksja czy halucynacje). Często takie ataki paraliżu czy halucynacji są dla chorego – który jest w stanie
półświadomości, ale nie może się ruszyć
– przerażające.

na przykład podczas jedzenia może się
zadławić czy podczas obsługi jakiejś maszyny lub prowadzenia samochodu stwarza
zagrożenie nie tylko dla siebie, ale również
dla innych osób.

•

Niestety, narkolepsja jest chorobą przewlekłą i mocno wpływa na sposób funkcjonowania chorej osoby. Często chorym
osobom ciężej jest znaleźć pracę, czy chodzić do szkoły jak inni. Jednak odpowiednio
dobrane leki i odpowiedni styl życia danej
osoby są w stanie kontrolować napady
„drzemek” w ciągu dnia, dzięki czemu
pacjent jest w stanie prowadzić żyć jak
zdrowa osoba.

Chorzy potrzebują po prostu więcej snu
Niestety u takich osób jest prawdopodobieństwo, iż więcej godzin snu nie złagodzi
senności w ciągu dnia. Dodatkowo, często
występuje problem ze snem w nocy, a jakość tego snu jest dużo gorsza niż u zdrowych osób.

•

Narkolepsja nie jest niebezpieczna
Choroba ta może być niebezpieczna, gdyż
pacjent, który ma atak w trakcie wykonywania danej czynności często nie jest
w stanie kontrolować swojego ciała. I tak
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