Seznamte se…

NARKOLEPSIE
Vzácné neurologické onemocnění, které bývá nerozpoznané nebo
nesprávně diagnostikované. Narkolepsie je porucha regulace spánku
a bdění. Projevuje se nadměrnou denní spavostí.

2 typy nemoci
NARKOLEPSIE S KATAPLEXIÍ

NARKOLEPSIE BEZ KATAPLEXIE

Nadměrná denní spavost doprovázená
krátkodobou (částečnou nebo úplnou)
ztrátou svalového napětí.

Nadměrná denní spavost doprovázená
nekvalitním nočním spánkem popř.
dalšími obvyklými příznaky.

Příznaky
Nadměrná
denní spavost
Kataplexie
Spánková obrna a
hypnagogické halucinace
Noční můry a živé sny
Automatické chování

Diagnostika a léčba

Příčina
Nedostatek hypokretinu,
hormonu, který řídí spánek
a bdělost v mozku.
Genetický předpoklad
a dědičnost.
Spoluúčast zevních vlivů.
Streptokok či jiná infekce
horních cest dýchacích.
Po očkování proti viru
prasečí chřipky H1N1.

Výskyt v populaci

Doba od prvních příznaků
po konečnou diagnózu je
průměrně to 8 – 15 let.
Diagnózu stanovuje
neurolog na základě
vyšetření ve spánkové
laboratoři.
Narkolepsie je neléčitelná.
Pomocí léků lze zmírnit
nežádoucí projevy nemoci.

2-5 osob
na 10 000 obyvatel

Pro více informací navštivte usinam.cz a facebook www.facebook.com/usinam.cz

Zdravý člověk versus narkoleptik
Dva grafy ve 24 hodinách znázorňují, jaký je rozdíl mezi spánkem
zdravého člověka oproti narkoleptikovi. Zdravý člověk spí průměrně
6-8 hodin denně a zpravidla v noci. Spánek u narkolepsie je
rozptýlený do celého dne. Noční spánek je přerušovaný a neklidný.
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NARKOLEPTIK

Spánek non-REM
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Rizikové faktory a dopad na život
Nepříjemné sociální útoky. Obviňování
z lenosti, výsměch (např. při kataplexii).
Zhoršení prospěchu ve
škole. Šikana od spolužáků.

Život v sociální izolaci.
Nepochopení ze strany okolí.

Potíže v práci. Omezení
společenského uplatnění.
Riziko nezaměstnanosti.

Potíže v partnerských vztazích.
Nižší % manželství.
Nižší porodnost.

NARKOLEPSIE

Obavy z bagatelizování
a nesprávné diagnózy,
z odeslání na psychiatrii.
Zdravá, lehká strava
a pohybové aktivity.

5 - 7x vyšší riziko deprese

Dodržování režimu a spánkové hygieny.
Plánované denní spánky jako součást
režimu. Odpovídající léky.
Sklon k obezitě,
riziko diabetu
a nemocí srdce.

Pro více informací navštivte usinam.cz a facebook www.facebook.com/usinam.cz

