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Сон – один з основних 
біологічних процесів, який 
впливає на функціонування 
органів та систем. Спочатку 
наступає повільний (NREM) 
сон, що включає 4 стадії, а 
потім швидкий (rapid eye-
movement (REM)). Сновидін-
ня найчастіше виникають під 
час REM-фази. Під час сну 
змінюється робота всіх орга-
нів та систем. Система сон-
бадьорість регулюється вза-

ємодією двох процесів: процес S, який сприяє сну, та процес С, який підтримує стан 
бадьорості. Основним методом діагностики порушень сну, розладів дихання уві сні 
(синдром апное уві сні, альвеолярна гіповентиляція, хропіння), супутніх серцево-
судинних захворювань (порушення серцевого ритму, ішемічна хвороба серця), невро-
логічних й психосоматичних розладів (епілепсія, синдром неспокійних ніг, бруксизм) є 
полісомнографія. В структурі розладів сну виділяють два основні поняття: диссомнія 
(інсомнія, гіперсомнія) та парасомнія. Клінічна феноменологія інсомнії включає пресо-
мнічні, інтрасомнічні та постсомнічні розлади, вона буває первинною (психофізіологі-
чна, ідіопатична) та вторинною (адаптивна, парадоксальна, внаслідок психічних розла-
дів, асоційована з неадекватною гігієною сну, поведінкова, на фоні органічної патоло-
гії, прийому препаратів та інших речовин). Інсомнія супроводжує синдром неспокійних 
ніг, синдром обструктивних чи центральних апное уві сні, синдром відстроченої чи пе-
редчасної фази сну, цикл сон-бадьорість, відмінний від 24-годинного, синдром зміни 
часових поясів. Залежно від тривалості розрізняють гострий, підгострий та хронічний 
типи інсомнії. В терапії інсомнії (особливо хронічної) першою лінією є когнітивно-
поведінкова терапія. Основний симптом гіперсомнії - надмірна сонливість протягом 
дня чи збільшення тривалості нічного сну, що триває не менше 3-х місяців до встанов-
лення діагнозу. Гіперсомнія може бути первинна (центрального походження) – нарко-
лепсія, або вторинна. Під час сну може виникнути ряд неприємних поведінкових та 
психологічних ефектів, які розглядаються як окремі клінічні ознаки - парасомнії. Серед 
них міоклонії засинання, сонний параліч, болюча ерекція уві сні, розлади поведінки, 
пов'язані зі швидким сном. 

Ключові слова: сон, фази сну, полісомнографія, диссомнія, інсомнія, гіперсом-
нія, парасомнії, когнітивно-поведінкова терапія. 
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Abstract 
The sleep interpretation (review article) 

Gryb V.A., Genyk S.I. 
Ivano-Frankivsk National Medical University,  

Department of Neurology and Neurosurgery, Ukraine 
Sleep is one of the basic biological processes that affect the functioning of many or-

gans and systems. The slow (NREM) sleep comes first, which includes 4 stages, after quick 
(rapid eye-movement (REM)) sleep starts. Dreams frequently occur during REM-phase. 
Functioning of all organs and systems are changing during sleep. The sleep-arousal system is 
regulated by interaction of two processes: the process S, which promotes sleep, and process 
C, which supports the state of wake. The main method of sleep disorder diagnosis, breathing 
disorder during sleep (a syndrome of sleep apnea, alveolar hypoventilation, snoring), con-
comitant cardiovascular disease (cardiac arrhythmia, coronary artery disease), neurological 
and psychosomatic disorders (epilepsy, restless leg syndrome, bruxism) is polysomnography. 
There are two basic concepts in the structure of sleep disorders: dysomnia (insomnia, hyper-
somnia) and parasomnia. Clinical phenomenology of insomnia includes presomnic, intrasom-
nic and postsomnic disorders, it can be primary (psychophysiological, idiopathic) and secon-
dary (adaptive, paradoxical, due to mental disorders, associated with inadequate sleep hy-
giene, behavioral, on the background of organic pathology, of the drugs and other substances 
abuse). Restless leg syndrome, obstructive or central sleep apnea syndrome, premature or de-
layed sleep phase syndrome, non-24-hours cycle of dream-arousal, jet lag syndrome are ac-
companied by insomnia. There are acute, subacute and chronic types of insomnia depending 
on the duration. The first line of insomnia treatment (especially chronic) is cognitive-
behavioral therapy. The main symptom of  hypersomnia is excessive drowsiness during the 
day or increasing of the nighttime sleep duration that lasts at least 3 months. Hypersomnia can 
be primary (central) – narcolepsy, or secondary. Some unpleasant behavioral and psychologi-
cal effects may appear during sleep. They are defined as separate clinical signs - parasomnias. 
Among them: sleep myoclonus, sleep paralysis, painful erection during sleep, behavior disor-
ders associated with fast sleep. 

Keywords: sleep, stagtes of sleep, polysomnography, dyssomnia, insomnia, hyper-
somnia, parasomnia, cognitive-behavioral therapy. 

 

 
Резюме 

Толкование сна (обзорная статья) 
Гриб В.А., Генык С.И. 

Ивано-Франковский национальный медицинский университет,  
кафедра неврологии и нейрохирургии, Украина 

Сон - один из основных биологических процессов, который влияет на функцио-
нирование многих органов и систем. Сначала наступает медленный (NREM) сон, вклю-
чающий 4 стадии, а затем быстрый (rapid eye-movement (REM)). Сновидения чаще все-
го возникают во время REM-фазы. Во время сна изменяется работа всех органов и сис-
тем. Система сон-бодрствование регулируется взаимодействием двух процессов: про-
цесс S, который способствует сну, и процесс С, который поддерживает состояние бодр-
ствования. Основным методом диагностики нарушений сна, расстройств дыхания во 
сне (синдром апноэ во сне, альвеолярная гиповентиляция, храп), сопутствующих сер-
дечно-сосудистых заболеваний (нарушение сердечного ритма, ишемическая болезнь 
сердца), неврологических и психосоматических расстройств (эпилепсия, синдром бес-
покойных ног, бруксизм) является полисомнография. В структуре расстройств сна вы-
деляют два основных понятия: диссомния (инсомния, гиперсомния) и парасомнии. 
Клиническая феноменология инсомнии включает пресомнические, интрасомнические и 
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постсомнические расстройства, она бывает первичной (психофизиологическая, идиопа-
тическая) и вторичной (адаптивная, парадоксальная, вследствие психических рас-
стройств, ассоциированная с неадекватной гигиеной сна, поведенческая, на фоне орга-
нической патологии, приема препаратов и других веществ). Инсомния сопровождает 
синдром беспокойных ног, синдром обструктивных или центральных апноэ во сне, 
синдром отсроченной или преждевременной фазы сна, цикл сон-бодрствование, отли-
чающийся от 24-часового, синдром смены часовых поясов. В зависимости от продол-
жительности различают острый, подострый и хронический типы инсомнии. В терапии 
инсомнии (особенно хронической) первой линией является когнитивно-поведенческая 
терапия. Основной симптом гиперсомнии - чрезмерная сонливость в течение дня или 
увеличение продолжительности ночного сна, который длится не менее 3-х месяцев до 
постановки диагноза. Гиперсомния может быть первичной (центрального происхожде-
ния) - нарколепсия, или вторичной. Во время сна может возникнуть ряд неприятных 
поведенческих и психологических эффектов, которые рассматриваются как отдельные 
клинические признаки - парасомнии. Среди них миоклонии засыпания, сонный пара-
лич, болезненная эрекция во сне, расстройства поведения, связанные с быстрым сном. 

Ключевые слова: сон, фазы сна, полисомнография, диссомния, инсомния, ги-
персомния, парасомнии, когнитивно-поведенческая терапия. 

 

 
 
 

Зміна дня і ночі, схід і захід Сонця, 
дні тижня – все у Всесвіті схильне до цик-
лічності. Циклічність процесів в нашому 
організмі найкраще відображають біорит-
ми, що забезпечують високу досконалість 
і гармонію життя в постійно мінливих 
умовах навколишнього середовища. Їх 
порушення призводить до швидкого біо-
логічного старіння. А хотілося би до 
глибокої календарної старості зберігати 
високу працездатність і розумову 
продуктивність.  

Внаслідок неузгодженості з ритмом 
«внутрішнього годинника» виникають 
«хвороби біоритмів». Їх причини: 
невідповідність режиму розумової та 
фізичної активності потребам організму; 
часті перебудови організму, пов'язані з 
інтенсивними міграціями людей. Для тих, 
хто часто змінює часові пояси, характерне 
захворювання «десинхроноз», що є типо-
вою хворобою цивілізації кінця XX - по-
чатку XXI ст. Після прийому великої дози 
алкоголю біоритми відновлюється тільки 
на третю добу. Отже, між ритмом життя і 
здоров'ям є прямий і тісний зв'язок. 

На жаль, порушення біологічних 
ритмів для життя сучасної людини прак-
тично неминучі. Депривація сну, зміна 
циркадної системи ведуть до важких 

функціональних розладів, неврозів, 
дратівливості, а з часом і до глибоких 
розладів фізіологічних процесів. Одним із 
основних їх проявів є постійне відчуття 
втоми. 

Циркадні ритми контролюють цикл 
сон-бадьорість, модулюють фізичну акти-
вність та споживання їжі й впродовж дня 
регулюють температуру тіла, частоту сер-
цевих скорочень, м'язовий тонус та секре-
цію гормонів. Ритми генеруюються не-
вральними структурами в епіфізі, гіпота-
ламусі, які функціонують як біологічний 
годинник.   

Наші предки засинали в час початку 
секреції мелатоніну через відсутність різ-
ного роду гаджетів і телевізора, а проки-
далися в моменти його припинення. Тому 
й були більш здорові та витривалі.  

Століттями сон та сновидіння були 
предметом особливої уваги, сучасне вчен-
ня про сон почалось відносно недавно. В 
1937 р. вперше було використано елект-
роенцефалографію (ЕЕГ) для дослідження 
електричної активності головного мозку 
під час сну [32]. В 1953 р. Н. Клейтманом 
та співавт. було відкрито фазу швидкого 
руху очей (rapid eye-movement - REM) під 
час сну, а зв'язок цієї фази зі сновидіння-
ми став вагомим кроком у напрямку до 
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розуміння фізіології сну [5]. Кульмінацією 
в цьому вченні стало відкриття В. Демен-
том та Н. Клейтманом (1957) стадій сну 
[22]. Починаючи з 1950-х років, об'єднан-
ня даних різних галузей, таких як невро-
логія, пульмонологія, психіатрія, отларин-
гологія, анатомія та фізіологія, дали мож-
ливість зрозуміти суть сну: що це є один з 
основних біологічних процесів, який 
впливає на функціонування багатьох ор-
ганів та систем [60]. В 1989 р. досліджен-
ня на щурах показало, що позбавлення 
сну, незважаючи на збільшення кількості 
їжі, призводить до ураження шкіри, втра-
ти ваги, розвитку бактеріальних інфекцій 
та смерті через 2-3 тижні [53].  

В галузі сомнології та медицини сну 
впродовж останніх 35 років відбулось ряд 
важливих подій. У світі розвиваються ла-
бораторії оцінки та лікування розладів 
сну. В 1970 р. розлади сну вивчались 
тільки в кількох лабораторіях. А вже в 
2001 р. в США їх нараховувалось близько 
1300 [66]. В 2005 р. Акредитаційна рада з 
медичної освіти і Американська рада ме-
дичних спеціальностей визнала проблему 
сну медичною субспеціальністю. 

Слід уточнити, що сомнологія – це 
галузь науки, присвячена вивченню фізіо-
логії сну, поведінкових аспектів сну та 
впливу втрати сну і його розладів на здо-
ров'я індивіда та популяції, продуктив-
ність, безпеку та якість життя. Медицина 
сну – це галузь клінічної медицини, при-
свячена діагностиці та лікуванню людей з 
хронічною втратою сну чи його розлада-
ми. 

Фізіологічно звичайний сон відрізня-
ється від анабіозу («сплячка» у тварин), 
гіпнотичного сну (ЕЕГ як у стані неспан-
ня), коми, непритомності, летаргічного 
сну (відсутність зовнішньої реакції, нечу-
тне дихання, слабкий пульс і кров’яний 
тиск). Вважається, що сон – це розрив 
зв’язків із зовнішнім світом, але не пере-
рва в діяльності мозку.  

Норма повноцінного сну - глибоко 
індивідуальна, «повноцінність» сну зале-
жить скоріше не від його тривалості, а від 
якості. Так, Ейнштейн спав 12 годин на 
добу, Наполеон - 4 години, Едісон, 
відомий американський винахідник, яко-

му належить ідея на початку телефонної 
розмови використовувати слово «алло», - 
2 години!!! 

Позбавлення сну - один з 
найжорстокіших способів тиску на люди-
ну. Цим способом катували в'язнів і в 
давнину, і в катівнях НКВС. Навмисне по-
збавлення сну визнане ООН тортурами і 
заборонене міжнародними конвенціями. 
Через добу без сну пригнічується психіка. 
На 3-ю добу відбувається зміна гормо-
нального фону, порушення в структурі 
нейронних зв'язків. Ціною неймовірних 
зусиль людина може протриматися 3-4 
доби. В книгу рекордів Гіннеса занесений 
факт про найбільш тривалий час неспання 
- 453 години (19 діб). 

За тривалістю сну розрізняють насту-
пні типи людей: короткосплячі (достатньо 
5 годин сну на добу), тривалосплячі (не 
менше 9-10 годин сну на добу). 
Короткосплячі - це люди із сильним 
психологічним захистом за типом запере-
чення неприємностей; тривалосплячі - 
високочутливі люди зі зниженим порогом 
ранимості, більш тривожні, з коливанням 
настрою.   

За характером біоритмів виділяють 
наступні типи: 

- Сови - люди, у яких спостерігаєть-
ся відставання фази сну. У них відзнача-
ється період коливань циркадних ритмів 
більше, ніж 24 години, або так званий си-
ндром відстроченої фази сну. Вони волі-
ють лягати спати пізніше 23-24 годин, але 
їм важче вставати в ранні ранкові години.  

- Жайворонки - люди, у яких цирка-
дний ритм зсувається вперед, тобто на-
ступає передчасна фаза сну. Період коли-
вання цілодобового ритму менше 24 го-
дин. Вони рано хочуть спати, швидко за-
синають і дуже рано встають в одні і ті ж 
ранкові години. Найкраще їм працювати 
вранці на «свіжу голову», а до кінця дня їх 
працездатність знижується.  

- Голуби - люди денного типу. Їх ци-
ркадний ритм найбільш пристосований до 
звичайної зміни дня і ночі. Період їх най-
кращої розумової та фізичної активності 
припадає на 10-18 години. Вони краще 
адаптовані до зміни світла і темряви. 

Архітектура сну є основою його стру-
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ктурної організації. Є дві фази сну: споча-
тку наступає повільний - NREM, а потім 
швидкий REM-сон. Ця послідовність на-
зивається циклом, що включає 4 стадії 
NREM-сну та власне REM-сон. Перший 
цикл триває 90-100 хв. Другий і подальші 
цикли тривають довше – біля 90-120 хв., 
при цьому зменшується частка повільного 
сну, 3 і 4 стадії деколи можуть зникати, і 
поступово наростає частка REM-сну, 
останній епізод якого в окремих випадках 

може досягати 1 години.  
В середньому, при повноцінному здо-

ровому сні відзначається п'ять повних ци-
клів. Послідовність зміни стадій і їх три-
валість зручно представляти у вигляді гі-
пнограми, яка наочно відображає струк-
туру сну пацієнта (Рис. 1). Ці цикли та 
стадії сну були вивчені за допомогою 
ЕЕГ, електроміографічного (ЕМГ) та еле-
ктроокулографічного (ЕОГ) патернів за-
пису [22, 32]. 

 

 

 
Рис. 1. Гіпнограма 

 
1 стадія забезпечує перехід між цик-

лами сну. Окрім новонароджених, пацієн-
тів з нарколепсією та іншими специфіч-
ними неврологічними розладами, в біль-
шості людей сон починається з 1 стадії 
NREM-фази. Ця стадія зазвичай триває від 
1 до 7 хв. на початковому циклі і складає 
2-5% від загальної тривалості сну та легко 
може бути перервана значним шумом. 
Активність мозку в цій стадії характери-
зується переходом від неспання, що про-
являється ритмічними α-хвилями на ЕЕГ, 
до низькоамплітудних хвиль змінної час-
тоти. α-хвилі характерні для релаксації в 
стані бадьорості і характеризуються час-
тотою 8-13 циклів на секунду (Рис. 2) [15]. 

2 стадія триває близько 10-25 хв. на 
початковому циклі, подовжується з кож-
ним наступним циклом і загалом складає 
45-55% від загальної тривалості сну. В 2 
стадії людину може розбудити більш ін-
тенсивний стимул, ніж в 1 стадії. Мозкова 
активність на ЕЕГ представлена у вигляді 
низькоамплітудних хвиль змінної частоти 

з наявністю веретеноподібних та К-
комплексів.  

Припускається, що веретеноподібні 
комплекси відображають стан пам'яті. У 
людей, які вивчають нове завдання, у цій 
стадії сну частота веретеноподібних 
комплексів значно збільшується [27]. 

3 та 4 стадії  (повільнохвильовий сон) 
здебільшого виникають в першій третині 
ночі. Кожна має відмінні характеристики. 
3 стадія триває тільки кілька хвилин і 
складає 3-8% від тривалості сну. На ЕЕГ 
збільшується кількість виокоамплітудної 
повільнохвильової активності. Остання 4 
стадія NREM-фази триває приблизно 20-
40 хв. в першому циклі та складає близько 
10-15% тривалості сну. З усіх стадій 
NREM-фази поріг пробудження найвищий 
саме в 4 стадії. Ця стадія характеризується 
зростанням кількості високоамплітудної, 
повільнохвильової активності на ЕЕГ [15]. 

REM-фаза (парадоксальна) характери-
зується несинхронною мозковою активні-
стю у вигляді низькоамплітудних хвиль 
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змінної частоти, м'язовою атонією та епі-
зодами швидкого руху очей. Хвилі пило-
подібної форми, θ-активність (3-7 /с) та 
повільна α-активність також характерні 
для REM-фази. Впродовж початкового 
циклу REM-фаза може тривати тільки 1 - 
5 хв., зі збільшенням тривалості сну три-
валість фази теж зростає [15]. Парадокса-

льною вона названа тому, що з одного бо-
ку в цей час м'язи абсолютно розслаблені, 
а з іншого - відбувається потужна робота 
мозку. Коли ми бачимо сни, наш мозок є 
активним, як і в стані бадьорості. Коли 
людина бачить сон, вона переживає стрес, 
навіть якщо сновидіння  приємне. 

 

 
Рис. 2. ЕЕГ під час різних фаз та стадій сну 

 

Сновидіння найчастіше виникають 
під час REM-фази. М'язова атонія та аре-
флексія, що притаманні тільки цій фазі, 
відіграють важливу роль, оскільки людина 
втрачає можливість здійснювати ті ж ру-
хи, що і в сновидінні чи нічному жахітті 
[6]. Близько 80% яскравих сновидінь ви-
никають при пробудженні в цій стадії сну 
[21]. REM-фаза, імовірно, відіграє роль в 
процесах пам'яті. За даними ЕЕГ фахівці 
підрахували, що середня тривалість сно-
видінь в людини за ніч - 2 години, за все 
життя (тривалістю у 70 років) - 50 тисяч 
годин (близько 6 років). 

«Виспатися» означає пройти 4-5 цик-
лів сну і прокинутися по завершенню 
REM-фази. Під час сну змінюється робота 
всіх органів та систем. Так, в період ре-
єстрації К-комплексів, пробуджень та ру-
хів тіла спостерігається короткочасне під-
вищення артеріального тиску та частоти 
серцевих скорочень [8, 16, 33, 67]; актив-
ність симпатичної нервової системи зага-
лом знижується при поглибленні NREM-
фази сну, а впродовж REM-фази спостері-
гається симпатикотонія [64]; вентиляція 
легень та повітряний потік стають значно 

швидшими та більш нестійкими, особливо 
під час REM-фази [31, 62], знижується 
фарингеальний м'язовий тонус [46, 47], 
зменшується екскурсія грудної клітки та 
підвищується опір верхніх дихальних 
шляхів внаслідок атонії міжреберних м'я-
зів та м'язів верхніх дихальних шляхів під 
час REM-фази [15, 31, 51, 62]; під час 
NREM-фази сну значно знижується моз-
ковий кровотік та метаболізм, тоді як під 
час REM-фази він такий же інтенсивний 
як і в стані бадьорості [34]; знижується 
секреція натрію, калію, хлоридів та каль-
цію, що підвищує концентрацію сечі [17]; 
в перші кілька годин після початку сну, як 
раз під час NREM-фази, підвищується го-
рмональна секреція, тоді як секреція ти-
реотропного гормону підвищується без-
посередньо перед сном, а впродовж ночі 
поступово знижується; секреція мелатоні-
ну підвищується під впливом темряви та 
індукує сонливість [11, 51, 68]. 

Система сон-бадьорість регулюється 
взаємодією двох процесів: процес S, який 
сприяє сну, та процес С, який підтримує 
стан бадьорості. Процес S є гомеостатич-
ною підготовкою до сну [28]. Потреба в 
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сні (процес S) акумулюється впродовж 
дня, досягає максимуму перед сном та 
продовжується всю ніч. Процес С 
підтримує стан бадьорості й жвавості, 
функціонує вдень, забезпечуючи 
протидію процесу S.  

Процес S регулюється нейронами, які 
гальмують пробуджуючі системи і, таким 
чином, сприяють засинанню. Більшість з 
цих нейронів локалізується в преоптичній 
ділянці гіпоталамусу, а їх втрата або дис-
функція призводить до важкої інсомнії 
[57, 58].  

Інформація з інших відділів мозку та-
кож значно впливає на систему сну. Це 
забезпечується зв'язками з нижніми 
відділами стовбура мозку, які інформують 
про стан тіла (наприклад, наповнений 
шлунок сприяє засинанню), та з 
емоційнми і когнітивними ділянками пе-
реднього мозку. Значний вплив здійснює 
циркадна система, яка дозволяє системі 
сон-бадьорість працювати синхронно із 
зовнішнім циклом день-ніч, а також при-
стосуванням цього циклу до необхідних 
умов зовнішнього середовища.  

Система S, система генерації сну, та-
кож включає нейрони мосту, які вплива-
ють на перехід з NREM- на REM-фазу 
впродовж ночі. Ці нейрони сигналізують 
структури нижньої частини стовбура моз-
ку та спинного мозку, які викликають м'я-
зову атонію, швидкі рухи очима та хаоти-
чну активність вегетативної нервової сис-
теми, що й характерно для REM-фази. Ін-
ші імпульси поступають в передній мозок, 
сприяючи активації холінергічних провід-
ників до таламусу, що активує ЕЕГ. 

Стан бадьорості, система С, забезпе-
чується висхідною пробуджуючою систе-
мою стовбура мозку, яка активує структу-
ри переднього мозку для підтримки ба-
дьорості. Ця гіпотеза була запропонована 
в 1949 р [44]. 

Сон - далеко не відпочинок, а 
специфічна робота мозку. Функції сну - 
економія і консервація енергії. У фазі по-
вільного сну відновлюються спеціальні 
формації мозку. Фаза швидкого сну забез-
печує захист від інформаційних переван-
тажень та сприяє плануванню дій на май-
бутнє, виробленню мозком стратегії адап-

тації на фоні аналізу оточення. Тривалість 
фази швидкого сну у новонароджених 
50%, у дорослих - 20-25%, у літніх людей 
- 15%. Напрошується висновок: чим три-
валіша питома вага REM-фази сну, тим 
менший біологічний вік людини, навіть 
якщо це 90-літня особа.  

Підсвідомість працює й під час сну і 
зводить воєдино накопичені вдень неусві-
домлені відчуття та уявлення, натяки, 
спогади, події, які залучаються до змісту 
сновидіння в вельми химерній формі, в 
незвичайних образах і сюжетах. Снови-
діння - послання підсвідомості, «що роз-
мовляє» з нами через образи.  

Полісомнографія [69] – це об'єктивне 
дослідження архітектури сну з одночас-
ною реєстрацією ЕЕГ, ЕМГ, ЕОГ. Полі-
сомнографія - основний метод діагности-
ки порушень сну, розладів дихання уві сні 
(синдром апное уві сні), альвеолярна гіпо-
вентиляція, хропіння), супутніх серцево-
судинних захворювань (порушення серце-
вого ритму, ішемічна хвороба серця), не-
врологічних й психосоматичних розладів 
(епілепсія, синдром неспокійних ніг, бру-
ксизм). Однак полісомнографія обмежена 
вартістю і, на жаль, в Україні відсутні ла-
бораторії сну, хоча існують центри для ді-
агностики та лікування апное уві сні. 

В структурі розладів сну виділяють 
такі основні поняття: 

1) диссомнія – збірне поняття, що 
включає: 

- недостатню якість чи тривалість сну 
(інсомнія) 

- надмірну тривалість сну (гіпер-
сомнія) 

- розлади формули сну та бадьорості 
2) парасомнії – функціональні розла-

ди, асоційовані зі сном, фазами сну та не-
повним пробудженням. 

Розлади сну зустрічаються в практиці 
лікарів різних спеціальностей. Так, психі-
атри працюють з пацієнтами із психофізі-
ологічною інсомнією, спотвореним 
сприйняттям сну, неадекватною гігієною 
сну; розладами сну, зумовленими зовніш-
нім оточенням; пов'язаними з необгрунто-
ваними часовими обмеженнями, асоційо-
ваними із засинанням; пов'язаними із за-
лежністю від снодійних, стимуляторів, 
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прийому алкоголю, із дією токсинів; роз-
ладами регуляції сну, настрою; тривож-
ними та панічними розладами; синдромом 
недостатнього сну, сноїдіння, снопиття, 
сноходіння, сноговоріння, ненормального 
ковтання або задухи уві сні; сонним оп'я-
нінням, нічними страхами; ритмічними 
руховими розладами, бруксизмом; нічни-
ми жахами, енурезом, жахаючими гіпна-
гогічними галюцинаціями, ларингоспаз-
мом. Спеціалісти із захворювань сечоста-
тевої системи зустрічаються із порушен-
ням ерекції уві сні, розладами сну, пов'я-
заними із менструальним циклом. В своїй 
практиці кардіологи зустрічають пацієнтів 
із асистолією, пов'язаною зі фазою 

швидкого сну, нічною кардіальною ішемі-
єю. Педіатрам відоме апное уві сні в гру-
дних дітей. Інфекціоністи зустрічаються з 
пацієнтами із сонною хворобою. Ряд роз-
ладів сну відносяться до рубрики симпто-
мів, ознак та відхилень від норми, які не 
класифіковані в інших рубриках. Сюди 
відносяться нічні крампі, синдром рапто-
вої нічної смерті, первинне хропіння, син-
дром раптової смерті грудних дітей, гі-
пергідроз, пов'язаний зі сном, нейрогенне 
тахіпное, яке виникає тільки уві сні. Роз-
лади сну можуть виникати й при хроніч-
ному обструктивному захворюванні ле-
гень, астмі та езофагальному рефлюксі, 
що виникають уві сні, виразковій хворобі, 
фіброзиті [1]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Методика полісомнографічного дослідження 
 
В рубриці «Хвороби нервової систе-

ми» МКХ-10 виділені типи розладів сну: 
І. Диссомнії 
1. Розлади сну, зумовлені внутрішні-

ми причинами 
- ідіопатична інсомнія G47.0 
- нарколепсія G47.4 
- поворотна гіперсомнія G47.8 
- ідіпатична гіперсомнія G47.1 
- посттравматична гіперсомнія G47.1 
- синдром обструктивних апное уві 

сні G47.3 E66.2 
- синдром центральних апное уві сні 

G47.3 R06.3 

- синдром центральної альвеолярної 
гіповентиляції G47.3 

- синдром періодичних рухів 
кінцівками G25.8 

- синдром неспокійних ніг G25.8 
- розлади сну, зумовлені внутрішніми 

причинами, невизначені G47.9 
2. Розлади сну, зумовлені зовнішніми 

причинами 
- висотна інсомнія G47.0+T70.2 
- інсомнія, пов'язана із харчовою але-

ргією G47.0+T78.4 
3. Розлади сну, пов'язані із циркадни-

ми ритмами 
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- синдром зміни часових поясів (син-
дром реактивного запізнення) G47.2 

- розлади сну, пов'язані зі змінною 
роботою G47.2 

- нерегулярний режим сну і бадьорос-
ті G47.2 

- синдром відстроченої фази сну 
G47.2 

- синдром передчасної фази сну G47.2 
- цикл сон-бадьорість, відмінний від 

24-годинного G47.2 
- розлади сну, пов'язані з циркадними 

ритмами, невизначені G47.2 
ІІ. Парасомнії 
1. Розлади переходу сон-бадьорість 
- міоклонії засинання G47.8 
2. Парасомнії, загалом пов'язані зі 

швидким сном 
- сонний параліч G47.4 
- болючі ерекції уві сні G47.0+N48.8 
- розади поведінки, пов'язяні зі швид-

ким сном G47.8 
3. Інші парасомнії 
- нічна пароксизмальна дистонія 

G47.8 
- синдром вродженої центральної гі-

повентиляції G47.3 
- доброякісні міоклонії сну новонаро-

джених G25.8  
- інші парасомнії, невизначені G47.9 
ІІІ. Розлади сну, пов'язані із соматич-

ними захворюваннями 
1. Асоційовані з неврологічними роз-

ладами 
- мозковий дегенеративний розлад 

G47.0+F84, G47.0+G10 
- деменція G47.0+F01, G47.0+G30, 

G47.0+G31, G47.1+G91 
- паркінсонізм G47.0+G20-G23 
- фатальна сімейна інсомнія G47.8 
- епілепсія, пов'язана зі сном G40.8, 

G40.3 
- електричний епілептичний статус 

сну G41.8 
- головний біль, пов'язаний зі сном 

G44.8, G47.0+G43, G47.1+G44 
2. Імовірні розлади сну 
-синдром недостатньої бадьорості 

G47.8 
- фрагментарні міоклонії G25.8 
ІНСОМНІЯ належить до одного з 

найбільш поширених станів [61]. 52%–

64% пацієнтів первинного профілю скар-
жаться на розлади сну, 10%–14% страж-
дають важкою інсомнією, що впливає на 
денну функцію [61]. Отже, інсомнія ха-
рактерна для всіх категорій населення, 
включаючи дітей та старших людей і 
більш характерна для жінок, людей сере-
днього та похилого віку та людей з неза-
довільним станом фізичного та психологі-
чного здоров'я [43]. Приблизно 40% доро-
слого населення (≥18 років) вказують мі-
німум на 1 симптом інсомнії тричі на ти-
ждень, 20% населення незадоволене своїм 
сном та більше 10-13% відповідають кри-
теріям інсомнії [42, 43, 49]: 

1. Скарги на порушення засинання, 
перебування в стані сну, раннє пробу-
дження або на сон, що не приносить на-
лежного відновлення і  призводить до 
зниження якості перебування в стані ба-
дьорості. 

2. Поява проблем сну виникає в спри-
ятливих для сну обставинах та оточенні. 

3. Як мінімум 1 з розладів, що вини-
кає в стані бадьорості, асоційований з не-
задовільним сном: втома, зниження уваги 
або пам'яті, соціальна дезадаптація, пору-
шення настрою, зменшення життєвої ак-
тивності, поява помилок у роботі або при 
керуванні автомобілем, внутрішня напру-
га, сонливість, шлунково-кишкові розла-
ди, занепокоєння з приводу поганого сну. 

Провокуючі фактори (табл. 1) 
• Найчастіше це емоційне виснажен-

ня 
- Важкі втрати 
- Проблеми в стосунках з близькими 
- Втрата роботи 
- Фінансові навантаження 
- Особливі стресори (екзамени, за-

хист робочих проектів) 
• Зміна лікарських препаратів чи до-

зування 
• Початок соматичного чи психічно-

го розладу чи іншого первинного розладу 
сну. 

Розлади денної активності часто є ос-
новною причиною звернення пацієнтів із 
порушенням сну за допомогою. 

Клінічна феноменологія інсомнії 
включає пресомнічні, інтрасомнічні та 
постсомнічні розлади. 
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Пресомнічні розлади – труднощі при 
засинанні. Формується атипова поведінка 
сну, страх «не заснути». Бажання спати 
зникає, як тільки пацієнт лягає в ліжко, 
виникають неприємні думки та спогади, 
збільшується фізична активність, пацієнт 
не може прийняти комфортне положення 
для сну. Дрімота переривається навіть не-
значним шумом. Засинання може тривати 
близько двох годин. Можливі причини 
викнення пресомнічних розладів: 

- відсутність втоми 
- вплив стимулюючих факторів (три-

вога, страх) 
- прийом ліків зі збуджуючим ефек-

том на нервову систему 
- больові синдроми 
Інтрасомнічні розлади – це часті про-

будження впродовж ночі, після яких паці-
єнт не може заснути, відчуття поверхне-
вого сну. Пробудження викликається як 
зовнішніми (шум), так і внутрішніми 
(страх, тривога, тахікардія, біль, поклики 
на сечопуск) факторами. 

Постсомнічні розлади виникають під 
час ранкового пробудження, характери-
зуються зниженням працездатності, від-
чуттям розбитості, незадоволенням сну.  

Труднощі при засинанні (пресомнічні 
розлади) більш характерні для молодих 
людей, а проблеми з тривалістю сну (ін-
трасомнічні розлади) є більш частими се-

ред людей середнього та старшого віку 
[55].  

Симптоми інсомнії не є взаємновик-
лючаючими; наприклад, у пацієнта мо-
жуть поєднуватися розлади засинання та 
перебування в стані сну. В нещодавньому 
канадському дослідженні [42], сукупність 
як мінімум двох симптомів (зазвичай тру-
дноші при засинанні та перебуванні в ста-
ні сну) спостерігалися найчастіше (47%), в 
28% спостерігалася ініціальна інсомнія, в 
15% - інсомнія посеред ночі і в 10% - ран-
нє пробудження. Сон, який не відновлює, 
чи низька якість сну спостерігалось у 37% 
респондентів, а в більшості з них (71%) 
відмічався супутній симптом інсомнії. 
Характер розладів також може 
змінюватися впродовж певного проміжку 
часу. Труднощі при засинанні є більш ха-
рактерними на початкових етапах інсом-
нії, тоді як проблеми з перебуванням в 
стані сну чи поєднання цих проблем роз-
вивається при персистуючій інсомнії. 

В 2002 р. дослідження Канадського 
товариства сну показало, що в пацієнтів з 
інсомнією в 5 разів частіше спостерігаєть-
ся тривога чи депресія, ніж у осіб без ін-
сомнії [55]. Також є докази високого рівня 
коморбідності між інсомнією та такими 
соматичними розладами, як артеріальна 
гіпертензія, діабет, ожиріння та й ті, що 
супроводжуються больовим синдромом 
[55, 65].  

 
Таблиця 1 

Фактори, які сприяють хронізації чи зникненню інсомнії 

Які сприяють хронізації інсомнії Які сприяють зникненню інсомнії 
Надмірна тривалість сну Зменшення часу сну до оптимального 
Пізній підйом у вихідні від роботи чи на-
вчання дні 

Регулярні години підйому, в тому числі 
на вихідні дні 

Короткочасний денний сон Уникання короткочасного денного сну 
Надмірне вживання кофеїну Зменшення дози кофеїну, особливо після 

12 години 
Надмірне вживання алкоголю перед сном Уникання вживання алкоголю 
Зниження соціальної активності Регулярний прийом їжі 
Зниження рухової активності через під-
вищену втомлюваність 

Регулярні заняття спортом 

 
За класифікацією Американської ака-

демії медицини сну [1], виділяють пер-
винну та вторинну інсомнію.  

Типи первинної інсомнії [1, 25]: 
1. Психофізіологічна інсомнія вини-

кає в результаті психологічних розладів, 
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тобто після тривалих стресів, сумнівів 
щодо імовірності нормального сну, збу-
дження, страх перед процесом засинання 
та страх заснути без потреби [18].  

2. Ідіопатична форма інсомнії харак-
теризується відсутністю причини. Цей тип 
розвивається в дитинстві та продовжуєть-
ся все життя. Проявляється фрагментова-
ним коротким сном, скаргами на слабість 
впродовж дня, дратівливістю та депресію. 
Ця інсомнія перебігає із періодами загост-
рень та ремісій, деколи прослідковується 
сімейний анамнез. 

Типи вторинної інсомнії [25]: 
1. Адаптаційна інсомнія – це гострий 

розлад, який триває кілька ночей. Основні 
прояви, пов'язані з наявністю стресових 
факторів (зміна біоритмів, зайнятість, ек-
замени). Після усунення причини чи адап-
тації до неї, інсомнія зникає. 

2. Парадоксальна інсомнія (виникає в 
людей з психічним захворюванням) хара-
ктеризується феноменом неправильного 
сну (агнозія сну, псевдоінсомнія). Пацієн-
ти скаржаться на недостатність сну, без-
соння протягом багатьох ночей, але при 
проведенні полісомнографічного обсте-
ження сон триває більше 5 годин із незна-
чною деформацією його структури. Паці-
єнт скаржиться на коротку тривалість сну. 
Однак насправді така коротка тривалість 
сну може бути несумісна з життям. Псев-
досомнія складає 5% серед всіх розладів 
сну і вимагає призначення снодійних пре-
паратів. 

3. Інсомнія внаслідок психічних роз-
ладів [48] може виникати до початку пси-
хічного захворювання і бути маркером 
виснаження. Цей тип пов'язаний із насту-
пними факторами: 

- ранкова депресія, викликана раннім 
пробудженням та неможливість спати; 

- необгрунтоване відчуття меланхолії, 
уникання контактів із близькими, втом-
люваність; 

- високий рівень тривожності. 
4. Інсомнія, асоційована з неадекват-

ною гігієною сну, що триває більше одно-
го місяця, характеризується: 

- нерегулярним режимом сну; 
- денним сном, перебуванням в ліжку 

протягом дня; 

- вживанням алкоголю, кофеїну та ні-
котину перед сном; 

- звичкою читати в ліжку, вчитися, 
дивитись телевізор перед сном. 

5. Поведінкова інсомнія в дитинстві 
виникає в дітей, в яких сформована не-
правильна асоціація зі сном: сон тільки 
при включеному світлі, на руках, неба-
жання спати в своєму ліжечку. При нама-
ганні виправити ситуацію, дитина опира-
ється, що призводить до зменшення три-
валості сну та його погіршення. 

У наступному виданні Діагностично-
го і статистичного керівництва по психіч-
них розладах (DSM-5) [2] скоріше за все 
буде об'єднано діагнози первинної та вто-
ринної інсомнії через те, що часто важко 
визначити, який розлад є причиною, а 
який - наслідком, і ці взаємозв'язки також 
можуть змінюватися впродовж певного 
проміжку часу. Наприклад, хоча інсомнія 
може бути симптомом іншого соматично-
го (біль) чи психічного (депресія) роладу, 
її персистуюча форма також може призве-
сти до важкої депресії і навіть до усклад-
нення розладів, пов'язаних з болем. 

6. Інсомнія на фоні органічної патоло-
гії (неврологічної та соматичної) [9], осо-
бливо тих станів, при яких основний сим-
птом - це біль, утруднення дихання, ка-
шель, свербіж, ніктурія. Неврологічні роз-
лади, які можуть викликати інсомнію, - це 
хвороба Паркінсона, кластерний та інший 
тип головного болю, які виникають під 
час сну.  

7. Інсомнія на фоні прийому препара-
тів та інших речовин. Це алкоголь, кофеїн, 
α-, та β-блокери, метилдопа, дифенін, ла-
мотриджин та інші протиепілептичні пер-
парати, інгібітори МАО та інші антидеп-
ресанти із стимулюючими ефектами, сти-
мулятори (амфетамін), бронходилятатори, 
діуретики, тіазидні похідні ксантину, кор-
тикостероїди, тиреоїдні гормони, назальні 
вазоконстриктори та ін. 

Інсомнія супроводжує наступні стани. 
1. Синдром неспокійних ніг [37]: не-

приємні відчуття в ногах (свербіж, поко-
лювання) та нав'язливе бажання рухати 
ногами, що виникає в спокої ввечері перед 
сном та змушує пацієнта рухати ногами, 
вставати та ходити. Ці відчуття зазвичай 
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локалізуються в гомілках. До ранку симп-
томи зменшуються, і пацієнт засинає.  

2.  Сндром обструктивних чи центра-
льних апное уві сні [69] – стан, який може 
бути загрозливим для життя пацієнта. Це 
розлад дихання, який характеризується 
періодом асфіксії більше 10 с протягом 
сну, що призводить до розвитку денної 
сонливості та серцевосудинних розладів. 
Пацієнти скаржаться на часті пробуджен-
ня та неспокійний сон.  

3. Розлади сну, пов'язані із циркадни-
ми ритмами [54]:  

- Синдром відстроченої фази сну. Па-
цієнти не можуть спати в ті години, які 
необхідні для дотримання певної схеми 
роботи чи навчання, в результаті вони за-
синають між 2 та 6 годинами ранку. Хоча, 
якщо немає необхідності дотримуватися 
стійкого режиму (вихідні дні, свята, від-
пустка), пацієнт спить добре при умові 
можливості лягати спати та прокидатися в 
зручний час. У цих людей нормальна три-
валість сну, однак відбувається порушен-
ня часу початку сну. В таких випадках хо-
роший ефект спостерігається від лікуван-
ня із збільшенням затримки часу сну 
(хронотерапія). Позитивний ефект спосте-
рігається при затримці засинання на 3 го-
дини щоденно (27-годинний цикл сну-
бадьорості).  

- Синдром передчасної фази сну хара-
ктеризується нормальною тривалістю та 
його нормальною структурою, але надто 
раннім засинанням та пробудженням зра-
нку. У таких випадках люди рідко зверта-
ються за медичною допомогою. З'явля-
ються вікові особливості вибору часу за-
синання. Старші люди зазвичай спонтан-
но прокидаються зранку та рано лягяють 
спати. 

- Цикл сон-бадьорість, відмінний від 
24-годинного, характеризується неможли-
вістю пристосуватися до звичайної 24-
годинної доби. Ці люди, незважаючи на 
нормальну соціальну активність, мають 
25-27-годинну тривалість біологічного 
дня. Сліпота та певні розлади особистості 
можуть призводити до цього стану. 

- Синдром зміни часових поясів є до-
бре відомими, так як і подібні стани, що 
виникають при раптовій зміні робочого 

графіка (розлади сну, пов'язані зі змінною 
роботою). Для таких станів типовим є 
скорочення сну з частими прокиданнями 
та денна сонливість. Адаптація триває від 
кількох днів до 2 тижнів. 

Не можна недооцінювати вплив інсо-
мнії. Значні побічні ефекти цих розладів 
на людину та на суспільство проявляють-
ся в наступних галузях [19, 20, 46, 55, 61, 
63]:   

• Психологічний стан: зниження 
якості життя та підвищення ризику депре-
сії.  

• Професійна діяльність: зниження 
продуктивності та підвищення непраце-
здатності. 

• Економіка: зростання затрат на 
охорону здоров'я. 

• Громадська безпека: зростання ри-
зиків нещасних випадків через неуваж-
ність. 

Діагностика інсомнії базується на клі-
нічних симптомах; необхідно збирати де-
тальний анамнез для встановлення точно-
го діагнозу, що пов'язано з гетерогенністю 
скарг при інсомнії та різноманітних при-
чин її походження [41]. 

Щоденник сну є корисним засобом 
для базової клінічної оцінки і для моніто-
рингу ефективності лікування. Типовий 
щоденник включає записи часу, коли па-
цієнт лягає спати, встає; кількість та три-
валість пробуджень, час сну та його якість 
[13]. Пацієнт повинен щоденно заповню-
вати щоденник, зазвичай після пробу-
дження зранку, перед та під час курсу лі-
кування. 

Індекс важкості інсомнії [7] – це ще 
один корисний засіб, який пацієнт може 
заповнити як частину попередньої оцінки 
та задокументувати результат лікування. 
Метод полісомнографії не застосовується 
для рутинної оцінки інсомнії; основним 
показом до її проведення є наявність у па-
цієнта значної денної сонливості чи таких 
симптомів як сонне апное чи періодичні 
рухи кінцівками. 

Залежно від тривалості розрізняють 
три типи інсомнії: 

1 – гостра (транзиторна), 2 – підгост-
ра, 3 – хронічна 

Гостра інсомнія характеризується ра-
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птовим початком і триває не більше 3-х 
місяців, підгостра інсомнія – 3-6 місяців, а 
хронічна інсомнія - більше 6 місяців [1, 2]. 

Лікування гострої інсомнії (табл. 2, 3, 
4). 

• Основні цілі: 
– Покращення якості та тривалості 

сну 
– Корекція розладів, які виникають 

впродовж дня і призводять до інсомнії 
• Контроль лікування кожні кілька 

тижнів та/або щомісяця до стабілізації чи 
зникнення інсомнії 

• Спостереження кожні 6 місяців для 
профілактики рецидиву [59]  

 

• Якщо монотерапія неефективна, 
необхідно застосовувати комбіновану те-
рапію [71]. 

Седативні антидепресанти показані 
для лікування інсомнії, коморбідної з по-
рушенням настрою. Зазвичай їх призна-
чають перед сном: тразодон (50-300 мг), 
амітриптілін (10-25 мг), міртазапін (15-30 
мг) [30]. 

Ранній початок лікування може запо-
бігти розвитку більш складних розладів, 
пов'язаних зі сном. Рецидивуюча неліко-
вана інсомнія може призводити до хроні-
чної інсомнії, яка важко піддається ліку-
ванню [24].   

Таблиця 2 
Застереження щодо призначення препаратів, показаних для лікування  

гострої інсомнії 

Препарати Причини застереження 
Антидепресанти: 
флувоксамін, трициклічні  
антидепресанти 

Недостатньо доказів ефективності лікування інсомнії 

Амітриптилін Недостатньо доказів ефективності лікування інсомнії 
Побічні ефекти; напр., дозозалежне збільшення маси 
тіла 
Антихолінергічні ефекти можуть бути дискомфорт-
ними для пацієнта 

Антигістамінові: 
Хлорфенірамін 

Недостатньо доказів ефективності лікування інсомнії 
Ризик денної сонливості, психомоторних розладів, 
розвитку антихолінергічних ефектів 

Антипсихотичні: 
• Типові (першого поко-
ління) (хлорпромазин,  
метотримепразин, локсапін) 
• Атипові (другого поко-
ління) (рисперидон, оланза-
пін, кветіапін) 

Недостатньо доказів ефективності лікування інсомнії 
Високі ризики виникнення антихолінергічних ефектів 
та нейротоксичності 
Недостатньо доказів ефективності лікування інсомнії 
Висока вартість та ризик метаболічної токсичності 
(гіперхолестеролемія, гіперглікемія, збільшеннямаси 
тіла), психотична поведінка 

Бензодіазепінові засоби 
(БДЗ):  
•Довготривалої дії (діазепам, 
клоназепам, флуразепам, ло-
разепам, нітразепам, алпра-
золам) 
•Середньотривалої дії (окса-
зепам) 
•Ультракороткої дії (тріазо-
лам) 

Ризик денної сонливості та розвитку психомоторних 
розладів (лоразепам має тривалий період напіврозпа-
ду, але коротку тривалість дії через через швидкий 
перерозподіл в тканинах) 
Дуже повільна абсорбція: Tmax ~180 хв. 
Високі ризики розладів пам'яті, рецидивуючої інсомнії 
та слабкості 

 

Лікування хронічної інсомнії 
• Когнітивно-поведінкова терапія ін-

сомнії (КПТ-І) (табл. 5) 

- Рекомендована як перша лінія те-
рапії [12, 70] 

- Стратегії терапії сприяють покра-
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щенню біологічних процесів сну 
• Ефект триває до 2-х років [39]. 
Принципи відміни препаратів: 

• БДЗ слід відміняти повільно для 
профілактики рецидиву інсомнії. 

Відміна найбільш успішна, коли про-
водиться в комбінації з КПТ-І [38]. 

ГІПЕРСОМНІЯ [4]. 
Основним симптомом гіперсомнії є 

надмірна сонливість вдень чи подовження 
нічного сну, що триває не менше 3 місяців 
до встановлення діагнозу. Гіперсомнія 
може бути первинною (центрального по-
ходження) – нарколепсія, або вторинною.  
Нарколепсія та ідіопатична гіперсомія ха-
рактеризуються скрагами на виснажуюю-
чу денну сонливість, яку не можна пояс-
нити ні розладами циркадних ритмів, роз-
ладами дихання уві сні чи втратою сну, ні 
іншими соматичними проблемами, що 
призводять до розладів сну [1]. Діагноз 
нарколепсії та гіперсомнії грунтується 
здебільшого на результатах Multiple Sleep 
Latency Test (MSLT), за допомогою якого 
можна надати кількісну оцінку денній со-
нливості [4, 14]. Актиграфія (детектор ру-
ху в поєднанні з програмним забезпечен-
ням, яке використовує шаблони руху для  
оцінки сну і пробудження) також може за-
стосовуватися для виключення хронічної 
втрати сну. У багатьох випадках нарколе-

псія виникає в підлітковому віці, що діаг-
ностується через 15-25 років після розвит-
ку перших симптомів [10]. Найчастіше 
нарколепсія супроводжується наступними 
симптомами [3, 50]: 

- стійка денна сонливість із сонними 
атаками, що супроводжуються дрімотою, 
яка в більшості випадків має відновлюю-
чий ефект, однак не надовго 

- катаплексія – раптові швидкі білате-
ральні епізоди м'язової слабості, що про-
вокуюються сильними емоційними сти-
мулами, такими як сміх 

- гіпнагогічні/гіпнопомпічні галюци-
нації, які схожі на сновидіння, часто жа-
хаючі, виникають при засинанні чи про-
киданні 

- автономна поведінка (розмова, пере-
кладання речей) під час сну, про що паці-
єнт забуває, коли пробуджується 

- розлади поведінки, пов'язані зі шви-
дким сном [3, 50]. 

Існує ряд причин виникнення вторин-
ної гіперсомнії: 

 - побічний ефект від прийому певних 
препаратів чи їх відміна, або зловживання 
речовинами чи алкоголем 

- розлади настрою, такі як депресія, 
тривожні та біполярні розлади 

- синдром хронічної втоми або фібро-
міалгія 

 
Таблиця 3 

Фармакотерапія інсомнії [30] 

Препарат Доза Період піврозпаду (год) 
Бензодіазепінові гіпнотики 

Мідазолам 1-4 7,5 
Трізолам 2-5 0,125-0,25 
Лоразепам 10-20 1-2 
Лорметазепам 12-20 1-2 
Темазепам 8-15 7,5-30 
Естазолам 10-24 0.5-2 
Клоназепам 18-40 0,5-4 
Флуразепам 24-100 15-30 

Небензодіазепінові гіпнотики 
Золпідем 3 5-10 
Зопіклон 5-7,5 7,5 
Есзопіклон 5-7 1-3 
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Таблиця 4 
“Натуральні” речовини та безрецептурні засоби для корекції сну 

“Натуральні” речовини 
L-триптофан 500 – 2000 мг 

(найбільш по-
ширене дозу-
вання - 1000 мг) 

Докази ефективності є змінними і недостатніми 

Мелатонін 0.3 – 6 мг Певні ефекти існують за рахунок сповільненого 
вивільнення мелатоніну 

Валеріана 400 – 1000 мг Подібні (але не ідентичні) механізми дії як у 
БДЗ  

Безрецептурні засоби 
Дифенгідрамін 25-50 мг 
Дименгідринат 25-50 мг 
Доксиламін 25-50 мг 

• Імовірні важкі антихолінергічні побічні ефек-
ти (особливо в старших людей) 
• Денна сонливість 
• Зниження когнітивної функції 
• Сухість в роті 
• Погіршення зору 
• Закреп 
• Затримка сечі 
• Не призначаються для  довготривалого вико-
ристання та характерний швидкий розвиток то-
лерантності до седативних ефектів (~3 дні) 

 
 

- хронічне захворювання нирок 
 - аутоімунні захворювання, особливо 

ревматизм та ревматоїдний артрит, целіа-
кія 

 

 - гіпотиреоїдизм та недостатність за-
ліза 

 - розсіяний склероз, енцефаліт, епіле-
псія чи ожиріння. 

 
Таблиця 5 

Стратегії та обгрунтування КПТ-І 

Стратегія Обгрунтування 
Не лягати спати надто рано. Допомагає покращенню гомеостатичних механізмів 

сну та заперечує непродуктивний метод раннього за-
синання з метою подовження тривалості  

Підтримувати постійний час 
підйому 7 днів на тиждень, 
незалежно від того як довго 
пацієнт спав вночі. 

Посилює ефекти циркадних ритмів в регуляції сну 

Ліжко тільки для сну. Не за-
лишатися в ліжку в стані не-
спання. 

Посилює асоціацію ліжка та спальні зі сном та 
сонливістю. 

Уникати нав'язливих думок. 
Використовувати релаксуючі 
техніки та візуальні образи. 

Знижує перезбудження та полегшує настання сонли-
вості та сну 
Релаксуючі вправи мають бути проведені ввечері, але 
не в ліжку 
Візуальні образи можуть використовуватися в ліжку, 
щоб звільнити розум від тривоги та нав'язливих думок 

 
Успішна терапія гіперсомнії тісно по-

в'язана з ефективним лікуванням того за-
хворювання, одним із симптомів якого 

вона є. Якщо це неможливо, то всі засоби 
слід спрямувати на максимальне поліп-
шення якості життя пацієнта. Важливе 
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значення має дотримання режиму сну. 
Бажано, щоб тривалість нічного сну не 
перевищувала 9 год. При ідіопатичній гі-
персомнії рекомендована тривалість ден-
ного сну становить 45 хв. Поряд із гігіє-
ною сну слід уникати вживання алкоголь-
них напоїв і занадто важкої їжі, а також 
прийому їжі безпосередньо перед сном. 

Для усунення денної сонливості при 
гіперсомнії застосовують стимулюючі за-
соби: пемолін, декстроамфетамін, мода-
фінил, мазіндол, пропранолол. При катап-
лексії показаний прийом антидепресантів 
з індивідуальним підбором дозування до 
досягнення максимальної терапевтичної 
ефективності при мінімальних побічних 
ефектах. 

ПАРАСОМНІЇ [1]: 
- Міоклонії засинання – раптове здри-

гання ніг або рук та говоріння уві сні, спо-
стерігаються часто, не призводить до по-
рушення сну і якості життя. 

- Сонний параліч частіше спостеріга-
ється в рамках синдрому нарколепсії-
катаплексіі, але може бути і в здорових 
молодих людей, зазвичай після безсонних 
ночей, при змінній роботі з нерегулярни-
ми нічними змінами, нічних маневрах і 
т.п. Описана також сімейна форма сонно-
го паралічу. Крім того, він може з'являти-
ся в літньому віці через фрагментацію фа-
зи сну зі швидкими рухами очей. Сонний 
псевдопараліч характерний для хворих із 
депресією, в яких вранці «немає сил» по-
кинути ліжко. При цілеспрямованому 
розпитуванні з'ясовується, що окремі дрі-
бні рухи і мова на відміну від випадків іс-
тинного сонного паралічу в пацієнта збе-
рігаються. 

- Болючі ерекції уві сні з'являється у 
фазі сну зі швидкими рухами очей. Нор-
мальним явищем є нічна неболюча ерек-
ція у чоловіків. 

- Розлади поведінки, пов'язані зі шви-
дким сном – рухова активність, що вини-
кає під час сновидінь в період швидкого 
сну, частіше зустрічається в чоловіків. 
Мотроні феномени варіюють від простих 
(рухи тільки однією рукою) до дуже скла-
дних рухових актів, які супроводжуюють-
ся сноговорінням чи криками, іноді нага-
дують сноходіння. Близько 60% даного 

типу парасомній складають ідіопатичні 
випадки і здебільшого зустрічаються у 
людей, старших 60 років. Симптоматичні 
(вторинні) епізоди порушення поведінки в 
період швидкого сну зустрічаються при 
хворобі Паркінсона, деменції, мікро-, ма-
кроангіопатії головного мозку, субарахно-
їдальному крововиливі, внутрішньомоз-
кових пухлинах [1]. 

Людина витрачає на сон близько тре-
тини свого життя. Проспати стільки – 
рівносильно втраті свого часу в нікуди, 
але сон просто необхідний, без нього лю-
дина не зможе жити, а при його 
порушенні – жити якісно.  

І хотілося би звернути особливу увагу 
колег-неврологів на МКХ-10, яка містить 
88 окремих розладів сну із шифром G, із 
яких 32 описують різноманітні типи 
інсомній, що надасть можливість 
запобігти гіпердіагностики дисцир-
куляторної енцефалопатії та вегето-
судинної дистонії та уникненню 
поліпрагмазії в лікуванні з визначенням 
адекватної тактики ведення таких хворих. 
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