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Streszczenie 

 

Zaburzenia snu z przewlekłymi bólami narządu ruchu, u pacjentów ortopedycznych, z 

chorobą zwyrodnieniową stawów bądź po zabiegach z zakresu endoplastyki, są jednym z 

większych wyzwań w opiece szpitalnej, na oddziałach chirurgicznych. Pacjenci z 

przewlekłymi bólami na tle zwyrodnieniowym to głownie osoby starsze, powyżej 65 roku 

życia. Dążenie do poprawy jakości snu, poprzez przedsięwzięcie zróżnicowanych działań 

powinno być kluczowe w opiece szpitalnej i ambulatoryjnej. Należy również zwrócić uwagę 

na niebagatelne znaczenie depresji i jej leczenia w celu poprawy jakości snu i zmniejszenia 

dolegliwości bólowych. Leczenie farmakologiczne przewlekłego bólu powinno być dobrze 

zaplanowane, kontrolowane, a dawki powinny być dopierane do indywidualnego profilu 
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pacjenta. Personel medyczny  powinien zachować szczególną uwagę przy zastosowaniu 

leków opioidowych w leczeniu dokuczliwego, uniemożliwiającego normalne, komfortowe 

funkcjonowanie bólu przewlekłego. Lekarze powinni dążyć do ograniczenia przepisywania 

leków z tej grupy, jednak co należy stanowczo podkreślić, nie można się wystrzegać ich 

stosowania w uzasadnionych przypadkach. 

 

Słowa kluczowe: Zaburzenia snu, ból przewlekły, choroba zwyrodnieniowa stawów 

 

 

Wstęp 

 

 

Fizjologiczny sen jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania zdrowego 

organizmu. Jest to proces odwracalny, który możemy podzielić na dwie fazy. Fazę NREM, 

podczas której nie występują szybkie ruchy gałek ocznych (dzielimy ja na 4 stadia) oraz fazę 

REM, związana z szybkim ruchem gałek ocznych. Podczas prawidłowego snu, organizm 

płynnie przechodzi przez w.w fazy snu, począwszy od fazy NREM, która prawidłowo trwa w 

granicach 115 minut, do fazy REM która trwa około 15-20 minut. Fizjologiczna rola snu, nie 

jest do końca poznana, jednak według ostatnich badań możemy przypuszczać, ze polega na: 

konsolidacji pamięci, wyrównaniu gospodarki hormonalnej, stymulacji neuronów i ich 

plastyce, regeneracji organizmu i oszczędzaniu energii. Przewlekłe zaburzania snu maja 

istotny wpływ na długość rehabilitacji, postępy w powrocie do pełnej sprawności oraz 

występowanie zaburzeń na tle depresyjnym. W artykule pragniemy skupić się głownie na 

problemie zaburzenia i niedoboru snu, ich wpływie na powrót do pełni sprawności oraz na 

metodach i farmakologii mogącej mieć realny wpływ na poprawę komfortu i wyników 

zabiegów wśród pacjentów , w szczególności u pacjentów po zabiegach ortopedycznych. 

Obserwacja kliniczna pozwala nam stawiać pytania na temat wzajemnych powiązań 

doświadczanego przez pacjentów bólu, a zaburzeniami snu, które zarazem stanowią ważną 

składową zaburzeń depresyjnych. Dokonaliśmy przeglądu artykułów naukowych mających na 

celu zbadanie tych wzajemnych powiązań. Znaczna część tych badań dotyczy przewlekłego i 

ostrego bólu narządu ruchu, który powoduje zaburzenia snu, w tym kliniczne istotną 

bezsenność, która trwa co najmniej miesiąc i dotyczy około 50%-88% populacji cierpiących 

na bóle przewlekle, w dużej części związane z w.w bólami narządu ruchu. W znacznej mierze 

skupimy się na chorobach zwyrodnieniowych stawów, gdyż jest to jedna z najczęściej 

występujących jednostek chorobowych u osób powyżej 60 roku życia powodująca przewlekłe 

bóle, często prowadzące do dysomni. Według szacunków, dotyczy około 20% społeczeństwa, 

w tym ponad 80% osób powyżej 75 roku życia. Jest najczęstszą na świecie przyczyną 

orzekania o inwalidztwie, w tym jednym z kluczowych powodów zaburzeń snu u osób 

starszych.  

Z tej racji, na szczególne uwzględnienie zasługują tu artykuły związane z chirurgią 

ortopedyczną i chirurgią ogólną. 
 

 

Definicje  
 

 

Sen jest stanem czynnościowym ośrodkowego układu nerwowego, charakteryzujący się 

rytmem dobowym. Jest w pełni odwracalny pod wpływem czynników zewnętrznych, co 

odróżnia go od stanu śpiączki. Jego przeciwieństwem jest stan czuwania, zasadniczo 

związany z pobudzeniem układu siatkowatego wstępującego. 



Podczas snu zachodzi szereg procesów związanych m.in. z gospodarką hormonalną, 

konsolidacją pamięci (hipokamp) i regulacją układu odpornościowego. 

Zapotrzebowanie na sen jest zależne od wieku i wynosi w populacji ludzi dorosłych (26-

64lata) 7-9 godzin, a u osób starszych (+65lat) nieco mniej, bo 7-8 godzin. 

Rytm snu jest regulowany poprzez natężenie światła, czynniki emocjonalne, aktywność 

fizyczną i czynniki społeczne (praca, wypoczynek, krąg kulturowy). 

Do badania snu służy polisomnografia. Możemy go zatem podzielić na dwie zasadnicze fazy: 

NREM i REM. Fazę NREM charakteryzują fale delta, natomiast w fazie REM mamy do 

czynienia z marzeniami sennymi i rozluźnieniem mięśni. 

Zaburzenia snu sklasyfikowano według ICD-10 jako nieorganiczne (F51) oraz organiczne 

(G47). 

 

Odczuwanie bólu wiąże się z emocjami, postawą wobec bólu, cierpieniem i wyrazem bólu. 

Następstwem odczuwanego bólu jest stres, a skutkiem stresu strach. Strach może być źródłem 

bólu nienocyceptywnego. Wytwarza się sprzężenie zwrotne dodatnie. Ból przewlekły 

negatywnie działa na mózg powodując zaburzenia biochemiczne w korze mózgowej. W 

badaniach obrazowych uwidaczniają się zmiany kory przedczołowej i wzgórza. Ich gęstość 

maleje średnio 0,5% rocznie. 

Niemałe znaczenie ma też zjawisko torowania oraz nadwrażliwości obwodowej i ośrodkowej. 

(Czemu możemy zapobiec wczesną interwencją) 

Silnymi predyktorami w postępach leczenia przewlekłych bólów są także czynniki 

psychospołeczne, a wśród nich: depresja, somatyzacja, stopień niepełnosprawności, 

niezadowolenie z pracy, postawa bierności względem trudnych sytuacji. 

Do oceny bólu w praktyce klinicznej istnieje wiele narzędzi, w tym skal, które możemy 

podzielić na trzy główne grupy: 

 

Wizualne (w tym najczęściej używana skala VAS) 

 

Werbalne (pozwalają badanemu w subiektywny sposób, opisowo określić natężenie i rodzaj 

bólu) 

 

Numeryczne (najczęściej pacjent kategoryzuje natężenie bólu w skali od 0 do 10) 
 

 

Metody 

 

 

Kwestionariusz jakości snu Pittsburgh (PSQI) jest jedną z metod oceny zaburzeń snu, dzięki 

której jesteśmy w stanie uzyskać miarodajne wyniki oraz porównać jak jakość snu zmieniała 

się u danego pacjenta w interwalach czasu. W większości przytoczonych przez nas artykułów 

jest ona podstawą do oceny różnic i jakości snu u pacjentów, przed, w trakcie i po leczeniu, 

zarówno farmakologicznym, chirurgicznym i łączonym.  

 

Skala senności Epworth jest skalą samooceny prawdopodobieństwa zaśnięcia badanego w 8 

sytuacjach z życia codziennego. Jest skalą używaną głownie w diagnostyce zaburzeń snu na 

tle zespołu bezdechu sennego, jednak jak pokazują wyniki, może być również bardzo 

użyteczna w diagnostyce pacjentów z zaburzeniami snu na innym tle, w tym bólowym czy 

depresyjnym. Wynik pozytywny pozwala z dużą doza prawdopodobieństwa wykazać u osoby 

badanej występowanie senności patologicznej spowodowanej zaburzeniami snu. 

 



Wizualna skala analogowa(ang. Visual Analogue Scale VAS) to skala służąca do 

subiektywnej oceny natężenia bólu (wskazanie palcem na karcie graficznej w postaci linijki z 

numerami od 0 do 10) za pomocą wartości numerycznych od 0 do 10, gdzie 0 przypisuje się 

całkowity brak odczuć bólowych, a 10 najsilniejszy ból jaki osoba badana może sobie 

wyobrazić. Ze względu na dostępność, prostotę i relatywnie dużą skuteczność, jest to jedno z 

najczęściej używanych narzędzi do oceny dolegliwości bólowych w praktyce klinicznej.  

 

Średnia wieku pacjentów w grupach badawczych w przytoczonych artykułach wynosi 63 lat, 

spowodowana jest przede wszystkim zaawansowanym wiekiem pacjentów skierowanych na 

zabiegi głownie z zakresu endoprotetyki, oraz występowania choroby zwyrodnieniowej 

stawów u prawie 80% osób powyżej 75 roku życia. Na obniżenie średniej wieku miały za to 

wpływ częste urazy po wypadkach samochodowych, motocyklowych, czy urazach na tle 

uprawniania sportu głownie u osób młodych, aktywnych fizycznie. Podział ze względu na 

pleć pokazał większa ilość kobiet w starszym wieku cierpiących na choroby zwyrodnieniowe 

stawów (około x1,8) oraz większa ilość młodych mężczyzn wśród urazów na tle uprawiania 

sportu, w tym sportów ekstremalnych oraz wypadków komunikacyjnych. 

 

 

Zaburzenia snu u pacjentów z urazami ortopedycznymi. 

 

 

Zaburzenia snu są częstym problem po przebytym urazie ortopedycznym. Ankietę PSQI 

przeprowadzono na grupie 137 pacjentów w wieku 18-74 lat, na 2 tygodnie przed i 3 miesiące 

po zabiegu. Ponad 50% z nich zgłaszało znaczne problemy ze snem nawet po 3 miesiącach od 

zabiegu, po zagojeniu blizn i zrostach kostnych. Z wyników badań wynika, że kobiety są 

bardziej podatne na doświadczenie zaburzeń snu po zabiegach chirurgicznych, szczególnie z 

zakresu endoplastyki, co możemy tłumaczyć czynnikami psychologicznymi takimi jak 

częstotliwość występowania PTSD. Należy podkreślić znaczenie zadbania o prawidłowy sen, 

wyeliminowanie stresorów poprzez dążenie do stworzenia jednoosobowych sali na oddziale, 

zadbania o ciszę i komfortowa rekonwalescencje pacjentów po zabiegach chirurgicznych. 

Należy również podkreślić niezmiernie ważną rolę opioidów w zmniejszeniu bólu, co wiążę 

się z polepszeniem jakości snu, oraz ich efektu nasennego, uspokajającego co może 

prowadzić do znacznej poprawy jakości opieki medycznej, szybszej rehabilitacji, 

zmniejszenia stresu oraz poprawy zdrowia psychicznego pacjenta. Umiarowienie i 

polepszenie jakości snu, należy rozpocząć od zagwarantowania higieny funkcjonowania 

codziennego – wyeliminowaniu popołudniowych drzemek, ograniczenia oglądania telewizji 

czy korzystania ze smartfonu – urządzeń z dużą częstotliwością odświeżania ekranu oraz 

ograniczenia spożywania kofeiny czy palenia tytoniu. W bardziej zaawansowanych 

przypadkach należy rozważyć dodatkowo konsultacje specjalistyczną bądź psychoterapie. 

Należy wykluczyć depresje i inne zespoły psychiatryczne. W leczeniu bólu powinniśmy 

uświadomić personel medyczny co do zalet i wad wykorzystania opioidow, szczególnie u 

pacjentów oddziałów chirurgicznych narzekających na bole przewlekle. Powinniśmy 

pamiętać, że przewlekłe stosowanie opioidów po zabiegowo wiąże się z rosnącym ryzykiem 

powikłań i uzależnieniem. Modyfikowalne czynniki ryzyka stosowania opioidów po operacji 

powinny być jasno określone, a pacjenci przyjmujący w.w leki powinni być skrupulatnie 

monitorowani. Jednakże w bólach przewlekłych, o dużej intensywności, powodujących 

bezsenność i pogorszenie jakości funkcjonowania pacjentów nie należy unikać tej grupy 

leków i w uzasadnionych przypadkach powinno się je wdrożyć w leczeniu. Ze względu na 

relatywnie mała grupę badawcza należy uwzględnić miejsce na błędy pierwszego i drugiego 

rodzaju. 



 

 

Prospektywne randomizowane badanie kontrolowane dotyczące poprawy jakości snu i 

wpływu zolpidemu u pacjentów po całkowitej alloplastyce stawu biodrowego. 

 

 

Staw biodrowy jest stawem kulistym, utworzonym przez głowę kości udowej i panewkę kości 

miedniczej. Całkowita alloplastyka stawu biodrowego jest jednym ze sztandarowych metod 

leczenia operacyjnego u pacjentów z końcową chorobą zwyrodnieniowa stawów biodrowych. 

Wskazaniem do wykonania zabiegu jest głownie zniesienie bólu, przywrócenie podstawowej 

funkcji stawu, poprawę jakości i komfortu życia poprzez dalszą pionizację, rehabilitację, 

które są ukierunkowane na powrót do częściowej lub pełnej sprawności i samodzielności 

pacjenta, poprzez umożliwienie mu poruszania się o własnych siłach lub z użyciem 

przyrządów pomocniczych w postaci balkonika, kul lub laski . Jest to bardzo obszerny i 

obciążający zabieg, wiążący się z ryzykiem powikłań zakrzepowo zatorowych, obluzowania 

endoprotezy czy dużych dolegliwości bólowych ze strony narządu ruchu, które musza być 

dobrze kontrolowane. W badaniu „Prospektywne randomizowane badanie kontrolowane 

dotyczące poprawy jakości snu i wpływu zolpidemu u pacjentów po całkowitej alloplastyce 

stawu biodrowego” przebadano 160 osób z użyciem skali odczucia bólu VAS, ankiety 

dotyczącej jakości snu Pittsburgh Sleep Quality Index raz skali senności Epworth. W grupie 

pacjentów przyjmujących Zolpidem w dawce 10mg/doba zaobserwowano znaczącą poprawę 

funkcjonowania po zabiegu , poprawę jakości snu, mniej dolegliwości bólowych, zwiększony 

wczesny zakres ruchu oraz szybsza rehabilitacje i powrót do sprawności, co wiązało się ze 

zmniejszeniem kosztów leczenia poprzez skrócenie pobytu w szpitalu. 

 

 

Zaburzenia snu w chorobie zwyrodnieniowej stawów i ich związek z przewlekłym 

bólem, niepełnosprawnością i depresją. 

 

 

Badania przeprowadzono na grupie 367 osób z chorobą zwyrodnieniową stawu kolanowego, 

którzy zgłaszali zaburzenia snu, ból, ograniczenia funkcjonalne i objawy depresyjne. W ciągu 

czasu przeprowadzania badań pomiary powtórzono u 288 pacjentów. Pacjenci zostali 

przebadani za pomocą ankiety demograficznej, inwentarzem zdrowia Lawtona, odczuwany 

ból zmierzono za pomocą Philadelphia Geriatric Center Pain Scale, natomiast upośledzenie 

funkcjonowania za pomocą Arthritis Impact Measurement Scales.Symptomy depresyjne 

zbadano skalą Center of Epidemiologic Studies Depression. Uzyskane wyniki poddano 

analizie statystycznej.Wyniki pokazują silną korelację pomiędzy zaburzeniami snu, depresją i 

przewlekłym bólem na tle choroby zwyrodnieniowej. Zależność między snem i bólem ma 

charakter dwukierunkowy, z racji faktu, że ból może powodować pobudzenie, które wiąże się 

z pojawieniem się bezsenności. Z kolei fragmentacja snu, powoduje trudności w zasypianiu, 

zakłóca różne procesy fizjologiczne, które nasilają ból. Podobne wnioski wyciągnięto w 

badaniach Smith MT, Quartana PJ, Okonkwo RM, Nasir A. Mechanisms by which sleep 

disturbance contributes to osteoarthritis pain: a conceptual model. Curr Pain Headache 

Rep 2009;13:447–54.. gdzie wykazano cykliczny związek, gdzie zakłócony sen bezpośrednio 

przyczyniał się do nasilenia centralnego przetwarzania bólu, nasilając ból codzienny, który z 

kolei nasilał i utrwalał przyszłe zaburzenia snu. Problemy ze snem mają bezpośredni wpływ 

na odczuwanie bólu, objawy depresyjne, oraz pośrednio wpływają na niepełnosprawność 

funkcjonalną i obniżony nastrój pacjentów, po zabiegach ortopedycznych. Co więcej, depresja 

może być możliwym mediatorem związku pomiędzy przewlekłym bólem i snem. Dodatkowo, 



według pracy Wilcox S, Brenes GA, Levine D, Sevick MA, Shumaker SA, Craven T. Factors 

related to sleep disturbance in older adults experiencing knee pain or knee pain with 

radiographic evidence of knee osteoarthritis. J Am Geriatr Soc 2000;48:1241–51, osoby 

zgłaszające mniej niż 6 godzin snu dziennie są bardziej narażone na występowanie stanów 

bólowych. Dane te potwierdzają znane już związki pomiędzy zaburzeniami snu, bólem i 

depresją. Możemy z dużym prawdopodobieństwem stwierdzić że depresja odgrywa kluczową 

rolę w mediacji bólu u w.w pacjentów. Wielką zaletą badania było jego powtórzenie po roku i 

porównanie wyników. Prognostyczna rola zaburzeń snu w odczuwaniu bólu i obniżonego 

nastroju wymaga jednak dalszych badań. 

 

 

Prospektywna analiza deprywacji i zaburzeń snu u pacjentów chirurgicznych 

 

 

Przebadano 102 pacjentów po zabiegach chirurgicznych. Opracowano kwestionariusz w 

którym pytano pacjentów o ilość przespanych godzin, porę snu, liczbę przebudzeń, przyczynę 

przebudzeń oraz zażywane leki przeciwbólowe i nasenne. Przeprowadzono także wywiad w 

kierunku doświadczanych w przeszłości zaburzeń snu. Badania dotyczyły operacji 

ortopedycznych oraz operacji w obrębie jamy brzusznej. Każdy pacjent był badany w dniu 

przyjęcia na oddział oraz sześć dni po zabiegu. Przebywali oni w sześcioosobowych salach. 

Otrzymane dane poddano analizie statystycznej. Badanie uwidoczniło, że pooperacyjny ból 

jest znaczącym czynnikiem wpływającym na sen u pacjentów powyższych oddziałów 

zabiegowych. Pomniejszymi czynnikami były dystraktory związane z pracą personelu oraz ze 

strony innych pacjentów. 

 

 

WNIOSKI 

 

 

Istnieje związek pomiędzy bólami kostno-stawowymi a zaburzeniami snu i symptomami 

depresji. 

Problemy ze snem nasilają objawy depresyjne, jak i objawy bólu. Przewlekłe, dotkliwe bóle 

mają związek z niepełnosprawnością oraz zaburzeniami emocjonalnymi.  Zaburzenia snu są 

powszechnym problemem po przebytym urazie, niemal połowa pacjentów zgłasza problemy 

ze snem nawet 3 miesiące po zabiegu. Kobiety są bardziej podatne na zaburzenia snu. 

Zarówno lekarze, jak i pacjenci powinni zdać sobie sprawę z powszechności i wzajemnego 

związku zaburzeń snu z doświadczanym bólem. Skuteczne leczenie przeciwbólowe powinno 

być stałym elementem profilaktyki dyssomnii i symptomów depresyjnych powodowanych 

odczuwaniem bólu. 

Ból pooperacyjny jest najważniejszym czynnikiem zaburzającym sen po przebytym zabiegu 

na oddziałach chirurgii ortopedycznej i ogólnej. Jest niezmiernie ważne, aby skutecznie 

zmniejszać jego krótko i długofalowe skutki. Inne czynniki wpływające na zaburzenia snu 

podczas hospitalizacji to dystraktory związane z pracą personelu medycznego oraz z 

przebywaniem na sali innych pacjentów - należy zwrócić uwagę oraz zadbać o komfort 

pacjenta również ze względu na nie. Istnieje potrzeba większej ilości badań z użyciem m.in. 

aktygrafów oraz polisomnografii. 
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