
Jak se vypořádat s nespavostí – vstupujte do noci zlehka!
Článek byl publikován na webové stránce amerického sdružení bechtěreviků „The Spondylitis 
Association of America  (‟ http://www.spondylitis.org/).

Trvá vám déle než 30 minut, než se vám podaří v noci usnout? Budíte se často v noci a máte 
problém znovu usnout? Cítíte se ráno vyčerpaný a ospalý přes den?

Pokud na všechny výše uvedené otázky odpovíte ano, pak pravděpodobně trpíte nedostatkem 
spánku. Nejste bohužel sám, např. v roce 1997 bylo ve zprávě Národní nadace pro spánek 
uvedeno, že s nočními bolestmi a se špatným spánkem se potýká více než 56 milionů 
Američanů. Podle zprávy kliniky Mayo je na léky pro spaní vynakládáno ročně přibližně 300 
milionů dolarů. v řadě případů tyto přípravky nejen nepomáhají, ale ještě problém se spaním 
zhoršují.

Existují tři hlavní typy potíží narušující usínání, spánek, případně opětné usnutí po probuzení. 
Pro naprostou většinu Bechtěreviků je hlavní příčinou potíží bolest a ztuhlost. Dalšími 
příčinami mohou být antidepresiva, kofein, alkohol nebo nikotin. Naopak je zde řada dalších 
možností, které můžete udělat, u všech se jedná jen prostě o odpočinek. Studie prokázaly, že 
samotný odpočinek tvoří 70 % z přínosu spánku.

Pokud nedostatek spánku vážně ovlivňuje vaši denní činnost, uvažujte o vyhledání lékařské 
pomoci. Pře návštěvou lékaře si zaveďte zápisník, kam zapisujte všechno, co souvisí s vaším 
spánkem a to neméně po dobu deseti dní. Zaznamenávejte vaše spací návyky a cokoliv, co by 
mohlo narušovat váš zdravý spánek. Může to být například potřeba změny dávkování vašich 
léků, případně čas jejich užívání. Zajímavé poznatky o tom, kdy mají být léky užívány, 
vyplynuly ze studia „chronoterapie“. Tato léčba uvažuje s osobními biologickými rytmy 
každého člověka a snaží se, aby bylo nastaveno optimální načasování a dávkování léků tak, 
aby bylo dosaženo maximálního léčebného účinku a minimalizovány nežádoucí vedlejší 
účinky.

Praktické rady pro dobrou spánkovou hygienu

• Uléhejte večer a vstávejte ráno vždy ve stejnou dobu. Tím napomůžete synchronizaci 
vašich biologických hodin pro usínání a buzení.

• Před ulehnutím do postele odpočívejte. Pokud používáte nějakou relaxační techniku, 
tak toto je pro ni ta nejvhodnější doba.

• 2 hodiny před ulehnutím nekuřte a nepijte alkohol.
• Kávu pijte nejpozději 6 hodin před ulehnutím na lůžko.
• Pravidelně navečer cvičte, ale už ne v době, kdy se začínáte připravovat na spaní.
• Spěte v tmavé, chladné, klidné a dobře větrané místnosti.

Existují i další méně známé metody, o kterých řada lidí tvrdí, že navozují spánek, třeba uléhat 
s hlavou čelem k severu, tření prsty u nohou, masáž žaludku, hluboké dýchání, představy 
něčeho mírumilovného, dokonce i představa, že už je třeba vstávat. (Pokud vás to neděsí, stojí 
to za zkoušku, třeba to zrovna u vás může fungovat).

http://www.spondylitis.org/


Probouzení v noci? Studie říká ano!

Před několika lety se angličtí výzkumníci pokusili vyhodnotit, zda může lidem 
s Bechtěrevovou chorobou prospět, když se budou pravidelně v noci budit, aby se protáhli 
nebo vstali a trochu se prošli. Osoby, které byly takto probouzeny, se ráno jevily jako 
odpočatější a pružnější ve srovnání s večerem. 
Pokud si myslíte, že to stojí za zkoušku, dávejte si při vstávání pozor na rovnováhu, než 
vykročíte z postele, raději pomalu s klidem a napřed si rozsviťte.

A ještě jednou o matraci

Je zásadně důležité při spaní ležet ve vhodné pozici a správná cesta, jak toho ve většině 
případů dosáhnout, je používání pevné matrace. Pokud se matrace prohýbá nebo je nerovná 
a s boulemi, pak zcela jistě potřebujete novou, je jich široký výběr. Některým lidem dělá 
dobře spaní na profilovaném pěnovém molitanu, jiní nedají dopustit na vodní lůžko. 

V Kalifornii Mary a její manžel říkají, že jejich investice do nastavitelného spacího systému 
se vyplatila, navzdory výrazně vyšší ceně. Velmi důležitý je výběr správného lůžka, které 
vyhovuje individuálním požadavkům, to není vůbec jednoduchý úkol. Všichni vám budou 
tvrdit, že jejich lůžko vám zabezpečí pohodlné spaní, takže buďte opatrní a vždy myslete i na 
následující. Pokud totiž utratíte za spací soupravu 950 dolarů a budete uvažovat s její 
životností 10 let, pak roční náklady činí 95 dolarů, měsíční necelých 8 dolarů a na hodinu jsou 
to pouhé 3 centy, to stojí za úvahu.

Michael z New Yorku zase říká, že když na tom není dobře, tak vstane z postele a sedne si do 
polohovacího křesla, zde totiž zjistil, že když se opře o opěradlo celými zády a srovná tělo, 
pak křečovité bolesti brzy poleví a už může rychle opět usnout. Když všechno ostatní selže, 
pak Dr. Jamess Mass ve své knize Moc spánku doporučuje využít všech pozitivních účinků 
denní siesty. Ale divil bych se, kdyby některá velká americká společnost začala uvažovat 
o nahrazení přestávky na kávu přestávkou na důkladné zdřímnutí. Ale ano, může se nám 
o tom aspoň zdát.

A co je na obzoru?

Výzkumníci v oboru spánku dále v tichosti pracují, Biochemici například zjistili, že se 
spánkem souvisí chemická látka obsažená v mozku zvaná Oleamide a nyní se pokoušejí najít 
způsob, jak s ní manipulovat a pak s její pomocí vytvořit zcela novou skupinu léků pro 
ovlivnění spánku. 

Firma Symtonic z New Yorku vyvinula nové zařízení tvaru malé lžičky, nazývané LEET, 
které je určeno k tomu, aby do mozku vysílalo nízkoúrovňové rádiové vlny přes horní patro 
úst. Tím by měla být stimulována mozková šišinka, která produkuje hormon Melatonin, který 
ovlivňuje spánek. 

To nám přichází na mysl v souvislosti se silnou reklamní kampaní a propagací Melatoninu, 
který je nyní dostupný jako doplněk stravy a je některými lidmi používán jako prostředek na 
spaní, je to, zda se jedná o humbuk jako v případě hadího oleje nebo zda se jedná o skutečný 
průlom!?

Experti nabádají k opatrnosti, protože účinky Melatoninu ještě nebyly dostatečně 
prozkoumány. Protože se jedná o doplněk stravy, nikoliv o lék, není proto kontrolován 
americkou vládní organizací pro kontrolu potravin a léčiv. Ačkoliv předběžné studie ukazují 
jeho potenciální využitelnost například pro léčbu narušení spánku způsobenou rychlým 



překonáním několika časových pásem, případně u dětí s neurologickými poruchami, prozatím 
není obecně doporučován.

Pokud právě vy uvažujete o použití Melatoninu, vezměte v úvahu i dokumentované vedlejší 
účinky spojené s žaludečními nevolnostmi, nočními děsy, depresemi, nižším libidem u mužů 
a zvýšeným rizikem rakoviny prsu.

Přeložil:  Ing. Jaromír Fajkus (jfajkus@seznam.cz)


