DLACZEGO I JAK DBAĆ O ZDROWY SEN?
Joanna Kamińska, neuroterapeuta, Ośrodek Rehabilitacji CEMICUS

Na pewno wielu z nas wie z własnego doświadczenia jak trudno jest wytężyć umysł
po zarwanej nocy. Wówczas nawet proste liczenie bywa wymagające. Po nieprzespanej nocy
popadamy w zły nastrój. Jesteśmy bardziej wybuchowi i rozdrażnieni, częściej zachowujemy
się w sposób nieprzewidywalny i irracjonalny.
A to wszystko za sprawą niedoboru snu.
Pozbawiony wystarczającej ilości snu mózg
jest przeciążony i nie jest w stanie efektywnie
kodować dochodzących z zewnątrz nowych
informacji. Co więcej, jak pokazują badania naukowe, w stanie niewyspania wzrasta
reaktywność ciała migdałowatego – ośrodka mózgu odpowiedzialnego za „włączanie”
układu współczulnego i wzbudzanie silnie negatywnych emocji, jak gniew czy agresja. Ta
nadaktywność nie jest w wystarczający sposób
hamowana przez inną strukturę – korę przedczołową mózgu, odpowiedzialną za logiczne
myślenie i działane w sposób racjonalny. W stanie niewyspania pobudzone są też inne obszary
mózgu, związane z wyrzutem dopaminy (tzw.
„neuroprzekaźnika przyjemności”) pchając nas
do szukania mocniejszych doznań i podejmowania ryzyka. W efekcie tych zaburzeń, tracimy

emocjonalną równowagę, miotamy się pomiędzy
skrajnie negatywnymi a pozytywnymi emocjami.

PO CO NAM SEN?
Podczas gdy nasza świadomość jest wyłączona,
nie oznacza to, że śpiący mózg pracuje w mniejszym stopniu niż w stanie czuwania – wręcz
przeciwnie – sen to proces bardzo energetyczny, niejednorodny, a każdy z jego etapów (płytki
sen NREM1, głęboki sen NREM, sen REM2) zapewnia w nocy odmienne i niezastąpione
korzyści.

1
non-rapid eye movement – sen bez szybkich
ruchów gałek ocznych
2
rapid eye movement – sen z szybkimi ruchami
gałek ocznych
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Sen przywraca układowi nerwowemu metaboliczną i neuronalną równowagę oraz
wspiera pamięć. Sen NREM przenosi faktograficzne wspomnienia z pamięci krótkotrwałej
(hipokamp) do pamięci długotrwałej (kora mózgowa). Innymi słowy, utrwala zdobyte informacje
oraz umożliwia naszemu mózgowi przyswajanie
nowych kolejnego dnia.
W trakcie fazy snu NREM, komórki glejowe mózgu oczyszczają go z toksyn. A jedną z takich
trujących substancji jest beta-amyloid – białko, którego złogi gromadząc się w niektórych
obszarach mózgu, prowadzą do rozwoju choroby Alzeimera. Zapewniając sobie odpowiednią
dawkę snu, chronimy nasz mózg przed przedwczesną demencją i niektórymi chorobami
neurologicznymi czy psychicznymi.
Śpiący mózg w fazie REM, wraz z marzeniami sennymi, pobudza naszą kreatywność
oraz pomaga nam rozwiązywać problemy.
W tej fazie mózg pracuje odmiennie niż w stanie czuwania czy fazie NREM. W odróżnieniu
od fazy NREM, której zadaniem jest utrwalanie
wspomnień, sen REM, podczas której wystepują marzenia senne, wykorzystuje świeżo
zdobyte doświadczenia i łaczy je z innymi, już
zgromadzonych w pamięci. Mózg kojarzy odlegle, niesemantycznie, dywergencyjnie. Innymi
słowy, sen pozwala nam osiągnąć rozumienie i mądrość wynikającą ze zdobytej wiedzy.
Doskonale sprawdza się tu powiedzenie: „prześpij się z problemem” :)
Jak pokazują badania naukowe, sen REM bierze również udział w procesie konsolidacji
pamięci przestrzennej oraz kontekstowej.

Pamięć przestrzenna pozwala nam odnaleźć się
w terenie czy zlokalizować przestrzennie dany
przedmiot. Jeśli jest zaburzona, możemy mieć
trudność np. w przypomnieniu sobie gdzie ostatnio połozyliśmy kluczyki do samochodu. Pamięć
kontekstowa to umiejętność zapamiętywania
i rozróżniania pochodzenia określonego wspomnienia (czas, miejsce, zaangażowane osoby,
emocje). Zaburzony sen REM może utrudniać
nam wspominanie zdarzeń z przeszłości: kiedy
i gdzie miały miejsce, jakie emocje czy osoby
na towarzyszyły.
Sen REM i towarzyszące mu marzenia senne jesy jedynym momentem w ciągu całej doby, kiedy
mózg pozbawiony jest hormonu stresu –noradrenaliny (odpowiednik adrenaliny w ciele). Dzięki
temu możliwe jest oddzielenie kodowanych
wspomnień od towarzyszącego im silnego
ładunku emocjonalnego. Podczas wspominania wydarzeń z przeszłości nie przeżywamy ich
tak samo intensywnie jak wtedy gdy miały miejsce. Tu z kolei, moglibyśmy powiedzieć, że tak
jak czas, „sen leczy rany”. Okazuje się, że u ludzi
cierpiących na PTSD (zespół stresu pourazowego) mózg, będąc w fazie marzeń sennych,
nadal nasycony jest noradrenaliną. Osoby te
tak samo silnie przeżywają traumatyczne wydarzenia z przeszłości w postaci nawiedzających
koszmarów nocnych.
W artykule nie ujmuję kwestii fizjologii snu i całej jego natury. Chcę natomiast zwrócić waszą
uwagę na wagę każdej godziny nocnego snu.
Sen to „temat rzeka” i nadal nie został wyczerpany przez naukowców. Jedno natomiast jest
pewne – zaburzony sen to zaburzone funkcjonowanie umysłu, wszystkich naszych narządów,
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Fot. 1, Fot. 2: sesja biofeedback, Fundacja Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.

a także niestabilność emocjonalna. Długotrwale
upośledzony, przyczynia się do rozwoju wielu
chorób, zarówno o podłożu neuronalnym jak
i psychicznym. Jeśli miewasz trudności w uśnieciu, często budzisz się w nocy, warto najpierw
przyjrzeć się czynnikom, które mogą na to wpływać zanim sięgniesz po medykamenty (czynniki
fizjologiczne, medyczne, fizyczne, psychiczne).
Czasem mała zmiana, jak np. obniżenie temperatury w sypialni, może mieć zbawienne skutki.
Warto również przyjrzeć się samemu procesowi
zasypiania.
Jeśli natomiast szukasz pomocy w związku z zaburzonym snem (bezdech nocny, bezsenność,
somnambulizm, narkolepsja czy inne) zachęcam do odwiedzenia specjalisty zajmującego
się stricte snem. Dedykowany ośrodek medyczny znajdziesz na stronie internetowej Narodowej
Fundacji Snu: https://www.nfs.org.pl/
Zapotrzebowanie na sen jest kwestią indywidualną, ściśle zależną od wieku. Najdłużej powinnny
spać dzieci – powyżej 9h. Dorośli około 7-9h.
Osoby starsze potrzebują takiej samej ilości snu
jak osoby w sile wieku, ale jakość ich snu pogarsza się pod wpływem różnych czynników i
chorób. Następuje jego fragmentacja. Sen jest
ściśle związany z naszym wewnętrznym cyklem
dobowym, który przesuwa się wraz z wiekiem,
„każąc” osobom starszym kłaść się do łóżka
i budzić się rano we wcześniejszych porach.
Późne drzemki u osób starszych często uniemożliwiają im zaśnięcie w nocy, podczas gdy
rano cykl dobowy wyrywa je z łóżek.

NAJCZĘSTSZA PRZYCZYNA
TRUDNOŚCI W ZASYPIANIU
Wracając do czynników obniżających jakość
naszego snu, jako terapeuta biofeedback, rozwinę najczęściej spotykane przyczyny zaburzeń
snu i zasypiania, z którymi metoda biofeedback
skutecznie się mierzy – napięcia i niepokoje emocjonalne. Swoje źródło mają we
wspomnianej już nadaktywności układu współczulnego. Nasz układ współczulny „włącza się”
w odpowiedzi na potencjalne zagrożenie czy
czynniki silnie stresogenne. Wyzwala tak zwaną
reakcję „walki lub ucieczki”, która w przeszłości umożliwiała naszym przodkom przetrwanie.
We współczesnym świecie, w chwilach realnego zagrożenia, takie pobudzenie jest dla nas
korzystne, jednak nie powinno trwać długo.
W świecie przeładowanym bodźcami, informacjami i czynnikami stresogennymi, nasz układ
współczulny nie wyłącza się i jest w stałej

Rys 1.: Funkcje autonomicznego układu nerwowego.
Źródło: Encyklopedia PWN
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gotowości. Fizjologicznymi skutkami takiego
stanu jest np.: przyspieszona praca serca, tętna, przemiany materii, pocenie się, bladość,
napięcie mięsniowe, wydzielanie hormonów
związanych ze stresem, nadaktywność mózgu
i wiele innych. Mówiąc ściślej – nasz organizm
się wypala.
Terapia Biofeedback jest metodą pomocną
w przywróceniu homeostazy i wyciszeniu emocjonalnym. Pomiarowi poddane są parametry
fizjologiczne (takie jak: napięcie mięśniowe,
obwodowa temperatura ciała, reakcja elektrodermalna, oddechowa arytmia zatokowa czy
pomiar rytmu serca), a trenujący wykorzystując
biologiczne sprzężenie zwrotne (ang. biofeedback) uczy się wywierać świadomy wpływ
na autonomiczy układ nerwowy (AUN): obniża działanie układu współczulnego i promuje

1

Pilnuj stałych pór wstawania rano i kładzenia się
spać. Nie bez przyczyny natura wyposażyła nas w rytm
dobowy. Niezmiennie każdego dnia, mówi nam o porach
snu i czujności. Organizm słabo dostosowuje się
do zmian w godzinach snu. Pamiętaj, że dosypiając weekendami nigdy w pełni nie zaspokoisz
niedoborów snu z minionego tygodnia. A wręcz
przeciwnie, pogłębiając nieregularność, znacznie trudniej będziesz wstawać w poniedziałek
rano. Jeśli trudno ci kłaść się spać o stałych
porach, może warto nastawiać budzik również
wieczorem? Będzie Ci przypominał, że nadchodzi czas kłaść się do łóżka.

2

Przebywaj na słońcu o odpowiednich porach. Światło
słoneczne jest bardzo istotnym czynnikiem regulującym
cykl dobowy, i nie możemy
pozbawiać się ekspozycji na
nie. Staraj się przebywać w naturalnym oświetleniu conajmniej 30 minut dziennie. Jeśli masz
problem z zaśnięciem, wychodź na słońce z
samego rana na około godzinę. Natomiast wieczorem, przed pójściem spać, zmniejsz w domu
oświetlenie.

działanie układu przeciwstawnego – układu
przywspółczulnego. Regularne treningi biofeedback pomagają osiągać stan równowagi
organizmu w życiu codziennym, trenujący efektywniej radzi sobie z czynnikami stresogennymi,
łatwiej mu również powstrzymywać nerwy, działać racjonalnie, poprawie ulega jakość snu – sen
jest głębszy i daje więcej wypoczynku.

DOBRE RADY NA ZDROWY SEN
Jeśli miewasz zaburzenia snu lub zasypiania,
poniższe wskazówki mogą Ci pomóc. Na kolejnej stronie znajdziesz przykład „dziennika snu”.
Możesz go dowolnie rozbudować i wykorzystać dla swoich potrzeb. Prowadzenie dziennika
pozwoli ci zbadać twój sen i przyczyny jego
zaburzeń.

Dbaj o kondycję fizyczną,
ale nie zaczynaj ćwiczeń
późnym wieczorem i bezpośrednio przed snem. Staraj
się planować treningi na 2-3
godziny przed planowanym
pójściem spać.
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Unikaj kofeiny i nikotyny.
Stymulująca kofeina zawiera się nie tylko w kawie, ale
też w napojach energetycznych, herbacie, coca-coli, czy
czekoladzie. Jej pobudzający efekt utrzymuje
się ok. 8 godzin, dlatego filiżanka kawy wypita
po południu może uniemożliwiać ci zaśnięcie.
Stymulująca nikotyna również nie pozostaje bez
wpływu na zdrowy sen. Jak pokazują badania,
u palaczy jest on płytszy. Niedobór nikotyny w
orgazmie palaczy wybudza ich wcześnie rano.
Nie ucinaj sobie drzemek
po ok. 15.00 godzinie. Sen
dwufazowy, w postaci snu
w nocy i drzemki w ciągu dnia,
jest wskazany, ale zbyt późna
drzemka uniemożliwi ci zaśnięcie w nocy.
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Jeśli możesz, nie zażywaj
leków, które zaburzają sen
lub opóźniają zaśnięcie.
Takie działanie mają niekóre
powrzechnie stosowane środki na choroby serca, astmę
czy ciśnienie, także te na bazie ziół – na kaszel,
na przeziębienie czy alergie. Jeśli zażywasz leki,
które podejrzewasz o negatywny wpływ na twój
sen, skonsultuj je ze swoim lekarzem.

7
8
9

Unikaj picia alkoholu przed
snem. Większe ilości alkoholu pozbawiają sen fazy REM,
sprawiają, że sen jest płytszy,
mogą prowadzić do zaburzeń
oddychania w nocy, a ustępowanie wpływu alkoholu może również wybudzać
śpiącego w środku nocy.
Unikaj obfityh posiłków i dużych ilości płynów tuż przed
snem. Niestrawność zaburza
sen, natomiast wypicie dużych
ilości płynów może wybudzić
Cię ze snu w celu udania się
do toalety.
Weż gorącą kąpiel przed
snem. Kąpiel cię zrelaksuje.
Wychodząc wanny obniżysz
temperaturę swojego ciała,
a to może pomóc ci poczuć
senność.

10

Zadbaj o odpowiednią sypialnię. Lepiej
będziesz spać w chłodnej i ciemnej sypialni,
pozbawionej gadżetów. Telefon, komputer
czy telewizor mogą utrudniać ci zaśnięcie. Usuń
z sypialni wszystko co może ci przeszkadzać
w zapadnięciu w zdrowy sen. Jeśli przeszkadza
ci zegarek, na który co chwilę patrzysz w nocy,
odwróć go lub wynieś z sypialni

11

Odpręż się przed położeniem się spać.
Pamietaj, że zasypianie
to proces. Mózg „zwalnia obroty” i wydziela
substancje umożliwiające zapadnięcie w sen. Pozwól mu na to. Nie
wypełniaj czasu przed snem zajęciami angażującymi ciało i umysł. Zrelaksuj się, poczytaj
książkę, posłuchaj muzyki albo zrób ćwiczenia
oddechowe (o czym w pkt. 12).

12

Jeśli masz problem
z zaśnięciem – oddychaj. Dobre rezultaty
przynosi spokojny, wolny, miarowy oddech
przeponowy. Oddychaj
powoli, zwróć uwagę szczególnie na fazę wydechu, bo wtedy właśnie włączasz układ przywspółczulny, relaksujący ciało i umysł. Jeśli nurtują cię
problemy minionego dnia, spróbuj przekierować
uwagę do swojego wnętrza i obserwować swój
oddech i swoje ciało.

13

Nie leż w łóżku jeśli
długo nie możesz zasnąć. Jeśli po około 20
minutach sen nie przyszedł, czujesz, że ogarnia cię niepokój czy lęk, wstań i zajmij się czynnością która cię relaksuje doputy nie zmorzy cię
sen.
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PRZYKŁADOWY DZIENNIK SNU

IMIĘ I NA Z WISKO:
poniedziałek

wtorek

środa

czwartek

piątek

sobota

niedziela

DZISIEJSZA DATA:
Godzina położenia się spać
poprzedniego wieczoru:

UZUPEŁNIJ RANO

Godzina pobudki dziś rano:
Sumaryczna liczba godzin
nocnego snu:
Ile razy obudziłam/łem się
w nocy:
Ile czasu zajęło mi
zaśnięcie?
W jakim stopniu byłem/łam
rozbudzona/ny kiedy wstałam/łem dziś rano?
1 zupełnie rozbudzona/ny
i pełna/y energii
2 rozbudzona/ny ale trochę zmęczona/ny
3

śpiąca/cy

Ilość spożytych napój kofeinowych (kawa, herbata,
cola) i godzina ich spożycia:
Ilość spożytych napój alkoholowych (piwo, wino,
likier, drinki) i godzina ich
spożycia:

UZUPEŁNIJ WIECZOREM

Liczba drzemek w ciągu
dnia i ich długość:
Ile czasu poświęciłam/łem
na ćwiczenia fizyczne? O
której godzinie?
W jakim stopniu czułam/łem
się senna/ny w ciągu dnia?
1 bardzo senna, walczyłam/łem ze sobą by nie
zasnąć w ciągu dnia
2 nieco zmęczona/ny i
senna/ny
3 dość czujna/y i
świadoma/my
4 zupełnie czujna/y i świadoma/my nie czułam/łem
senności w ciągu dnia
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