
 

Amit az alvászavarokról tudni érdemes 
 

Az alvás alapvető létszükséglet a szervezet számára a regenerálódáshoz. A megfelelő szellemi és fizikai tevékenység 

végzéséhez elengedhetetlen. Az alvás során az izmaink elernyednek, légzésünk, szívverésünk lelassul, csökken a testhőmérséklet. 

Alvás alatt fokozódik a szervezet regenerációja: emelkedik a sejtosztódás, és a sejtelhalás csökken. Az alvásigény egyénenként, 

életkoronként változhat. Az újszülöttek 17-18 órát alszanak összesen a nap folyamán, a kisiskolás gyermekek 8-10 órát töltenek 

alvással. Felnőtteknél serdülőkorban az alvás igény 7-9 óra, ami a kor emelkedésével pedig fokozatosan csökken.  

A kialvatlanság rontja a teljesítőképességet, növeli a balesetek kockázatát, csökkenti az immunrendszer védekező 

képességét. Ha valaki frissen ébred, ébredéskor kipihentnek érzi magát, akkor elegendőnek bizonyult az alvásra fordított idő, 

megfelelő volt az alvás minősége. 

Az alvászavar tünet és betegség következménye is lehet. Leggyakrabban testi vagy pszichiátriai betegséghez, pszichés 

problémához társul, ritkább esetben önálló jelenségként is előfordulhat. Akkor szükséges kezelni, ha panaszokat okoz: érdemben 

gátolja a mindennapi tevékenységet, aktivitást. Az álmatlanság lehet tartós (3 hétnél, 1 hónapnál hosszabb ideig tartó) és lehet 

krónikus, mely akár évtizedek óta fennállhat. Az alvászavar igazi veszélye abban áll, hogy hirtelen keletkezett (akut) álmatlanság 

esetén is (pl. erős stressz esetén jelentkezhet: gyász, nehéz vizsgák vagy munkahelyváltás) kialakulhatnak olyan rossz alvási 

szokások, amik aztán krónikus alvászavarhoz vezetnek. Ezért érdemes időben szakemberhez fordulni! 

Az alvászavar lehet elalvási- átalvási zavar, előfordulhat korai ébredés, de lehet ezek kombinációja is.  

 Léteznek speciális alvászavarok is, mint pl.: a narkolepszia, (ami hirtelen rohamokban jelentkező, váratlan álomba merülést 

jelent a nap legkülönbözőbb időszakában. Ez bárhol előfordulhat. Páciens számára is kellemetlen, ha elalszik munkahelyén). 

Speciális alvászavar az alvajárás is. Gyakori alvászavar az alvási apnoe szindróma, ami súlyos alvási rendellenesség. Ilyenkor 

alvás közben ismételt légzéskimaradás (apnoe) lép fel, ami elég hosszú ideig tart ahhoz, hogy a véroxigén tartalma az agy oxigén 

ellátása csökkenjen, széndioxid koncentrációja pedig nőjön.  

 

A csökkent vagy nehezített elalvást, álmatlanságot inszomniának, a fokozott alvástevékenységet hiperszomniának nevezzük.  

Az alkohol, a cigaretta, a túlzott koffeinfogyasztás, vitaminhiány, de gyógyszer mellékhatása is okozhat álmatlanságot. A 

menupauza előtt és alatt a szervezet hormonális változása, pszichés hatása is megváltoztathatja az alvási szokásainkat.  

A tartós alváshiány következménye lehet az emésztés és a metabolizmus lassulása, túlsúly, szívmegbetegedés, 

inzulinrezisztencia, 2-es típusú diabétesz, az immunrendszer csökkent működés, a memória (különösen a rövidtávú memória) 

csökkent kapacitása, fizikai teljesítőképesség romlása, alacsony szexuális késztetés, impotencia, depresszió, lehangoltság, 

öngyilkosság.   



 

 

Mit tehetünk a jó alvásért? 

 

Megfelelő alvást higiénével, vitaminpótlással, megfelelő stressz megelőző módszerek alkalmazásával, pszichés 

életrendezéssel tudjuk segíteni. Ne töltsünk túl sok időt az ágyban ébren forgolódva. Vizsgáljuk felül az alvási, elalvási 

szokásainkat. Sportoljunk, de válasszuk meg mit és mikor sportolunk. Elalvás előtt érdemes kevésbé aktív, nyugtató tevékenységet 

végezni, pl.: meleg nyugtató fürdő, olvasás.  

Sokszor az álmatlanságban szenvedő emberek olyan módszerekkel próbálnak elaludni, ami nemhogy segít, hanem ront az 

alváson és tartóssá teszi az inszomniát, ezért kérjük ki szakember segítségét, keresse fel háziorvosát. Az altatók is 

rendelkeznek mellékhatásokkal, legzavaróbb a napközbeni álmosító hatás, de előfordulhat emlékezetkiesés, tanulási nehézség 

is. Ritkább esetben fejfájás, gyengeségérzet, szédülés, nyugtalanság és vérnyomáscsökkenés is előfordulhat. Gyakori tartós 

altatószer szedése esetén kialakulhat gyógyszerfüggés, a hatóanyag szervezetből való kiürülésekor elvonási tüneteket okozhat.  

Mielőtt patikában recept nélkül vásárolna altatószert, kérje ki háziorvosa, szakember véleményét, főleg ha terhesség áll 

fenn, gyógyszerrel kezelt krónikus betegség esetében. 

 

Amennyiben kialakulnak rossz alvási szokások, krónikus álmatlanság, tünetek, panaszok jelentkeznek érdemes 

szakemberhez fordulni! 
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