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Ұйқысыздық жалпы медицинада, оның ішінде неврологияда  кең таралған  клиникалық синдром. Мақалада ұйқысыздық ауруының  
заманауи  анықтамасы және жіктелуі көрсетілген.Ұйқы бұзылысы кезінде кең қолданылатын заманауи емдеу тәсілдері 
талқыланған. 
Түйінді  сөздер : Инсомния –ұйқысыздық,  ұйқы бұзылысы, ұйқы гигиенасы, емі 
 
Өзектілік. Инсомния «ұйқы-ояну» циклының үш негізгі компонентінің бірінің бұзылысы болып табылады, оған гиперсомния мен 
парасомния да жатады.[1] 
Эпидемиологияға сәйкес, ұйқысыздық халықтың 28-45% құрайды, ал қалған жағдайда емдеуді талап етеді. Сонымен бірге 
халықтың 1,5-3% үнемі, ал 25-29% эпизодты түрде  ұйықтатқыш дәрілік заттар қабылдайды. (Килей Дж., 1999; Оайон М.Н., Рот Т., 
2003). 
Ұйқысыздық - ұйқы жеткіліксіздігі немесе ұйқының сапасының нашарлауы ,осы құбылыстардың айтарлықтай уақыт кезеңінің 
үйлеспеуімен  сипатталатын ұйқының бұзылуы.  
Анықтау және диагностикалау критерийлеріне сәйкес, осы жағдайды диагностикалау үшін қажетті үш негізгі қасиет бар: 
Біріншісі - бір немесе бірнеше рет ұйқының бұзылуы (пресомник, интрасомник, постсомник). 
Пресомник-  ұйқының бұзылуы , төсектік режимінің патологиялық бұзылыстарының пайда болуынан, төсек қорқынышынан, 
ұйықтамаудан қорқудан және тағы басқалардан тұрады. Әдетте балалар мен жасөспірімдерде ұйқыда болу  уақыты 20 минут, 
ересектерде 30 минутқа созылады, ұйқысыздықпен ауыратын науқастарда  2 сағатқа дейін немесе одан да көп уақытты алуы 
мүмкін, ал 1-ші және 2-ші ұйқының арасында бірнеше қысқа уақытты ояну эпизодтары болады. 
Интрасомник – жиі түңгілік   оянулар, қайтадан  ұйықтай алмаушылықтың ұзақ уақытқа созылумен көрінеді. Ұйқы уақытындағы 
сергектіліктің  30 мин көпке  көбеюі. 
Постсомник- таңертеңгілік ерте оянулар, ұйқы уақытының қысқаруы ( өз уақытынан кем дегенде 30 мин ерте тұру ) , бұл кезеңде 
ұйқы уақытының  кем дегенде барлық қосындысы -6,5 сағ болғандығын есепке алу керек. 
Ұйқысыздықпен ауыратын науқаста  осы бұзылулардың біреуіне  немесе бірнешеуіне шағымданады  , ал басым белгілер уақыт 
өткен сайын өзгеруі мүмкін.Ұйқысыздықпен ауыратын науқастардың  сау адамдардан айырмашылығы, ұйқыға жатудың ұзақтығы  
және ояну саны  және  полисомнографияның объективті көрсеткіштеріне қатысты ұйқы ұзақтығының төмендеуі. Бұл жағдайлар 
физиологиялық  гипертітіркенгіштікке байланысты болуы мүмкін немесе  ұйқысыздықтың негізгі белгілерінің бірі болуы мүмкін. 
Ұйқысыздық диагнозын қоюдың екінші қажетті ерекшелігі - жақсы ұйқы үшін жеткілікті уақыт пен қолайлы жағдайлар. Бұл 
саналы түрде ұйқының уақытында армандауға шек қоятын адамдарға немесе әртүрлі жағдайларға байланысты ыңғайлы 
жағдайларда ұйықтауға мүмкіндіктің болмауы. 
Үшінші белгі - түнгі ұйқының бұзылуы  адамның кейінгі ұйқысының сапасына әсер етеді: эмоционалдық күй, физикалық 
белсенділік, когнитивтік функциялар және т.б. жатады. 
Ұйқысыздықтың жіктелуі: 
Халықаралық ұйқысыздықты жіктеу классификациясы бойынша MQRS-2 мен соңғы MQRS-3 енгізілген өзгерістер бойынша 
жіктелуі. [1] 
Негізгі ұйқысыздық бұзылыстарын келесі клиникалық формаларға бөлген: 
1. Психофизиологиялық ұйқысыздық. Ұйқының алдында психологиялық бұзылыстардың пайда болуымен сипатталады, оның 
ерекшелігі «ұйқы болмауынан қорқыныш» болып табылады. Бұл жағдайда кешкі уақытта науқас өзін ұйықтатуға  тырысқан 
сайын , бұл ұйқының бұзылуының нашарлауына әкеледі және келесі күнгі ұйқыға алаңдаушылық туғызады. 
2. Идиопатиялық ұйқысыздық. Бұл ұйқысыздықтың түрі - ұйқының бұзылуы ұзаққа созылған, бала кезінен байқалып көрінеді. 
Ерте басталуын, өмір бойы тұрақтылықты ескере отырып, бұл бұзылулар  ми жүйесіндегі генетикалық тұрғыдан анықталған 
немесе туа біткен ауытқулардан туындауы мүмкін. 
3. Парадоксальдық ұйқысыздық. Ұйқысыздықтың бұл түрінде пациент «аз ұйықтау» немесе «мүлде ұйықтамау» деп түсіндіреді, 
алайда объективті зерттеу жүргізгенде ұйқы субъективті түрде қабылданатын мөлшермен анықталады. Бұл жағдайда негізгі 
симптомды тудыратын фактор – түңгі уақытты сезінумен науқас ұйқысын қиын қабылдаумен байланыстырады. Түндегі сергектік 
кезеңдері есте жақсы сақталады да,керісінше ұйықтаған кезеңдері  амнезияланып тұрады. 
4.Ұйқы гигиенасының  бұзылысынан пайда болатын ұйқысыздық. Яғни, бұл формада ұйқы кезеңіндегі активацияның күшеюін, 
жүйке жүйесін қоздыратын, ұйқы бұзылысын белсендіретін, ұйқысыздық проблемаларын күшейтетін жағдайлардың әсер етуі  . 
Бұл кофе ішу, шылым шегу, кешке физикалық және психикалық стресстер немесе ұйқының басталуына және күтуіне кедергі 
келтіретін басқа әрекеттер болуы мүмкін (күннің әртүрлі уақытында ұйқыға жату , жарық жағылған  бөлмеде жату , ұйықтауға 
ыңғайсыз жағдайлар болғанда). 
5. Балалық шақтағы мінез-құлыққа негізделген ұйқысыздық. 
Балалар ұйқыға байланысты дұрыс  емес ұстанымдарды қалыптастырғанда (мысалы, тек қана тербету кезінде ұйықтап қалу 
қажеттілігі немесебалалардың  өз төсегінде ғана ұйықтауы) және оларды жоюға немесе түзетуге тырысқанда, баланың белсенді 
түрде қарсылығын туғызады да ,керісінше ұйқының уақытын қысқартады.  
Ұйқысыздықтың екінші түрін мыналар қамтиды: 
1.Психикалық бұзылыстардан  болатын ұйқысыздық. Неврологиялық бұзылыстары бар науқастардың 70%-ы  ұйқының 
басталуына  және ұйқысының тұрақты сақталуына қиналады.Науқастардың айтуы бойынша көбінесе ұйқының бұзылуы негізгі 
белгілерді қалыптастыратын радикал болып табылады, соның  арқасында науқастың көптеген проблемалары пайда болады  (бас 
ауруы, шаршау, жүрек соғысының жиілеуі, көз көруінің нашарлауы және т.б.) және шектеулі әлеуметтік қызмет. 
2.Соматикалық аурулар кезіндегі ұйқысыздық. Ішкі органдардың немесе жүйке жүйесінің көптеген аурулардың көріністері түңгі 
ұйқының  бұзылысымен жүреді, әсіресе  ауырсыну  симптомдары мен дискомфорт симптомдары түңгі уақытқа қарай жиілей 
түседі. 
 3. Дәрі-дәрмектерді немесе басқа заттарды қабылдауға байланысты ұйқысыздық. Бұл ұйқысыздықтың ең жиі таралған себебі -  
есірткі типтес препараттар  мен алкогольді теріс пайдалану. Сонымен қатар, нашақорлық синдромының дамуына септігін тигізеді 
және дәрі-дәрмекке деген тәуелділік пайда болады. Науқас алғашқы дәріден алған әсерді қайта сезіну үшін , клиникалық 
көріністерін жою үшін дозаның мөлшерін көбейтіп отыруға бейімделеді. 
Алайда, ұзақ мерзімді бақылаулардың нәтижесі бойынша, жеке клиникалық формалардың симптомдары, сондай-ақ бастапқы және 
қайталама ұйқылардың көпшілігі бір-бірімен үйлесетіндіктен, олардың ішкі түрлерін ажырату қиынға соғатынын көрсетті. Дәл 



қазіргі уақытта олардың патогенетикалық механизмдері мен терапиялық жүйесі жалпылама болғандықтан, ұйқысыздықты жеке 
ауру ретінде қарау қарастырылған. 
MQRS -3 ұйқының үш клиникалық түрін ажыратады:  
1. Созылмалы ұйқысыздық (ұзақтығы 3 айдан асады). 
2. Жіті ұйқысыздық (ұзақтығы кемінде 3 ай). 
3. Күнделікті ұйқысыздық  (уақытша диагноз). 
Ұйқысыздықты емдеу 
Ұйқының және ұйқының нейробиологиясын түсінудің айтарлықтай жетістіктеріне қарамастан, ұйқысыздықты емдеу қиын мәселе 
болып қалуда [3].  
Қазіргі таңда ұйқысыздықтың емін шартты түрде дәрілік және дәрілік емес деп екіге бөлуге болады. 
Дәрілік емес әдістерге келесі тәсілдер жатады: 
1) когнитивті мінез-құлық психотерапиясы 
2) ұйқы гигиенасы 
3) психотерапия 
4) фототерапия 
5) «мидың әуені» терапиясы 
Когнитивті мінез-құлық психотерапиясына ұйқы гигиенасы, ұйқыны бұзатын факторларды бақылау, ұйқыны шектеу, 
ұйқысыздыққа байланысты қате ойларды түзету және т.б. 
Ұйқы гигиенасы ұйқысыздықтың кез-келген түрінің емінде маңызды және міндетті компонент болып табылады. Оның міндеті – 
ұйқы сапасын жақсарту үшін салауатты көзқарас қалыптастыру, ол келесі ұсыныстардан тұрады: 
1. Бір уақытта ұйықтап, бір уақытта ояну. 
2. Күндіз ұйықтамау, әсіресе күннің екінші жартысындағы ұйқыны болдырмау. 
3. Түнгі уақытқа өарай шәй немесе кофе ішпеу. 
4. Стресстік жағдайларды,  әсіресе кешкі уақытқа қарай азайту. 
5. Кешке физикалық белсенділікті ұйымдастыру, бірақ ұйқтар бұрын 3 сағаттан кешіктірмей. 
6. Ұықтар алдында үнемі су процедураларын қолдану. 
Бұлшықеттердің босаңсуы үшін жылы суға түсу. Кей жағдайларда салқын суға түсуге болады (денені салқындату ұйықтау 
физиологиясының элементі болып табылады).  Контрастті душты қабылдау, шамадан тыс ыстық немесе суық суға түсу 
қоздырушы әсер етеді. 
Бұл ұсыныстарды әрбір науқаспен жеке талқылап, маңыздылығын түсіндіру қажет.  
Ұйқының ынталандырылуын қадағалау науқасқа өз қалауы бойынша бір уақытта жатуға қалай дағдылануды үйретеді. Ұйқы жоқ 
болса,   кешкі белсенділікті төмендету, яғни ұйықтар алдында теледидарды, компьютерді пайдаланбау қажет. 
Фототерапия –бұл заманауи зерттеу әдісі.Оның негізі Жарық мидың нейротрансмиттерлі жүейесіне әсер етіп, көру анализаторы 
гипoталамус, эпифиз арқылы циркадтті ритмдерді басқару. Бұл әдіс ұйқысыздықтың депрессиялық құрамдас бөлігі болған кезде 
ең тиімді болып табылады 
Психотерапия –көптеген ауру түрлерінде, сонын ішінде ұйқысыздқта қолданыладын кең тараған емдеу тәсілі. Ұйқыға әсер ету 
тәсілі науқастарға ұйқысыздықтың дамуын төмендететін өмір салтын үйретеді. Бұл әдісті қолдану кезінде ұйқы бұзылысына алып 
келетін факторларын анықтау және науқастың міңез-құлықын өзгерту арқылы ұйқысына әсер ету.Түнгі ұйқының бөлінуіне алып 
келетін факторларды жою және негізгі церебральды активацияны төмендететін патогенетикалық факторларға назар аудару 
қажет. [4,5] 
Арнайы көңіл бөліну керек дәрілік емес әдіс- энцефалофания ( ми музыкасы –нейрофизиологиялық әдіс,бастысы мидың 
биоэлектрикалық белсенділігін (ЭЭГ) өзгерту болып табылады.Бұл әуен (музыка ) арнайы компьютерлік программаның 
(ЭЭГ)негізгі алгоритімен  өңделуінен кейін шығады.Психологиялық және неврологиялық аурулармен және экстремалдық 
жағдайда жұмыс істейтін сау адамдармен көп жылдар бойы зерттеу әзірленген.Эмоционалдық жүктеме кезеңінде өзіңіздің жеке 
ЭЭГ нәтижесін жазған музыканы тыңдап “ұйқы- сергектік” психофизиологиялық параметрді оңтайландыруға  әкеледі.Бұл әдісті 
Ресейлік профессор  Я.И. Левиным ұсынған , брақ  қазіргі таңда Еуропа мен Америдада  кең қолданады. 
Ұйқысыздыққа қарсы дәрілік емге гипногендік әсерлері бар дәрілерді қолданады (бұл препараттар басқа да қасиеттерге ие болу 
мүмкін). 
Тәжірбиеде заманауи ұйықтатқыш дәрілерді беруде  келесі принциптерге сүйену қажет:[6] 
1) Ұйықтатқыш дәрілерде тек қана дәрілік емес әдіс пайдасыз болғанда ғана қолдану. 
2) Науқасқа дәрі туралы мағұлмат беріп,оның күнделікті қабылдайтын мөлшерін, жанама әсерін түсіндіру қажет. 
3) Терапияны таңдау әрбір жеке адамға индивидуалды түрде жүреді. (Қауіпсіз болу үшін   яғни, науқасқа ең аз мөлшерде зиян 

келуін қарастыру мақсытында). 
4) Егде жастағы науқастарға ем тағайындағанда әр түрлі  препараттардың өзара әрекетсуіне қауіп қатердің жоғарлауына , 

метоболизм жылдамдығының өзгерістеріне танымдық және үйлесімділіктің бұзылысына көңіл бөлу болып табылады. 
5) Ұйықтатқыш дәрілерді аз мөлшеріден ақырындап көп мөлшерге көбейткен дұрыс. 
Ұйқысыздықты  емдеуде әр түрлі ұйқысыздыққа қарсы фармакологиялық топтарды қолдану болып табылады,яғни  дәрілердің 
ішінде  көңіл бөлінетін ұйқыны жақсартатын  табиғи өсімдік дәрілер, мелатонин, циклопиррол-он,имидазопирин, бензодиазипин, 
ангистамин, нейролептик, антидепрессант, барбитураттар  т.б. [7] 
Қорытынды. 
Қорытындылай келе, ұйқысыздық жалпы дәрігерлік тәжірибеде кең ауру екенін атап өту керек. Бұл бұзылулардың диагнозын 
нақтылау  кезінде заманауи жіктелуге сүйену қажет. Заманауи дәрілік және дәрілік емес емдеу тәсілдерін қолдану бұл ауруды 
айтарлықтай жеңілдетеді. Түнгі  ұйқы бұзылысын заманауи емдеу әдісіне сүйене отырып ұйқыны  тактикалық және стратегиялық 
түрде жақсартуға келесі ережелер қарастырылады: 
*Ұйқысыздықты емдеуде тек қана ұйқы дәрілерімен шектелмей, оған себеп болатын факторларды полисомнография  субъективті 
көріністерімен объективті нәтижелерді ескеру керек. 
* ұйқысыздық кезінде дәрілік және дәрілік емес әдістерді  қолданып олдарды бір-бірімен үйлестіре білу керек. 
*дәрілік емес әдістің бір түрі  “ұйқы гигиенасы” ол ұйқысыздықты  емдеудің басқа әдістеріне тәуелсіз үнемі ұстанылуы қажет. 
(Ұйқы гигиенасы – күнде бір уақытта тұрып, бір уақытта жату). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ВЗГЛЯДЫ К ИНСОМНИИ 
 
Резюме: Инсомния является распростроненным синдромом в общей медицинской практике, в том числе и в неврологической. В 
данной статье показаны современное определение и классификация инсомнии. Расмотрены современные методы лечения при 
нарушении сна. 
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MODERN VIEWS TO INSOMNIA 
 

Resume: Insomnia is a widespread syndrome in the general medical practice including in neurologic. In this article are shown the modem 
definition and classification of insomnia. In addition modern methods of treatment at a sleep disorder are considered. 
Keywords: Insomnia - insomnia, sleep disturbance, sleep hygiene, treatment 


