
Streszczenie  
 

Słowa kluczowe 

Zaburzenia snu, parasomnia, paraliż przysenny, zespół stresu pourazowego, faza snu REM, 

stres. 

Wstęp  

Paraliż przysenny (PP) jest stanem psychofizycznym pojawiającym się w trakcie 

zasypiania oraz wybudzania ze snu. Zwykle trwa od kilku sekund do kilku minut i objawia się  

charakterystyczną dla fazy snu REM atonią mięśni szkieletowych, występującą przy 

zachowanej świadomości osoby go doświadczającej, jak w czuwaniu. Badania wskazują, że 

przynajmniej jednego epizodu PP w życiu doświadczyło 7,6% populacji ogólnej na świecie. 

Nawracające izolowane epizody PP klasyfikowane są jako parasomnia fazy snu REM. 

Patofizjologia oraz czynniki ryzyka dla tego zaburzenia snu nie zostały w pełni określone. 

Przypuszcza się, że jego występowanie wiąże się z dysfunkcyjnym nakładaniem fazy snu REM 

i stanu czuwania oraz może być związane ze stresem, depresją, zaburzeniami lękowymi oraz 

zakłóceniem fizjologicznego snu. W populacji polskiej dotychczas nie przeprowadzono 

żadnych badań oceniających rozpowszechnienie tego zaburzenia snu oraz powiązanych z nim 

predyktorów. 

Cel badania 

Celem przeprowadzonego badania było: 

1. dokonanie oceny rozpowszechnienia i określenie obrazu klinicznego paraliżu przysennego 

w populacji polskiej; 

2. poszukiwanie  związków tego zaburzenia snu z objawami lękowymi, zespołem stresu 

pourazowego, odczuwanym stresem, stanem zdrowia oraz stylem życia.  

Pacjenci i metody 

Badanie objęło grupę 4274 respondentów:  

1. studentów różnych uczelni wyższych w Polsce (n = 2598);  



2. osoby należące do wybranych grup zawodowych o wysokiej ekspozycji na stres:  a) 

strażaków (n = 831), b) pielęgniarek i położnych (n =172), c) policjantów (n = 174), d) 

nauczycieli (n = 108);  

3. osoby tworzące grupę mieszaną pod względem wykonywanego zawodu (n = 391). 

Proces rekrutacji uczestników zależny był od badanej populacji i został przeprowadzony 

czterema drogami: 1) poprzez losowe rozesłanie zaproszeń do badania do członków grup 

studenckich na Facebooku różnych uczelni wyższych na terenie całej Polski; 2) poprzez 

udostępnienie zaproszeń do badania na zrzeszających pielęgniarki i położne stronach i grupach 

na Facebooku; 3) poprzez losowe rozsyłanie zaproszeń do wzięcia udziału w badaniu przez 

instytucje, których organy kierujące wyraziły zgodę na jego przeprowadzenie, tj. Komenda 

Główna Państwowej Straży Pożarnej, Komenda Główna Policji, szkoły; 4) poprzez stronę 

Paraliż senny ‒ strona informacyjna. Facebook. https://www.facebook.com/paralizsenny/. 

Udział w badaniu był dobrowolny i anonimowy. Wszystkim uczestnikom badania 

udostępniono za pomocą platformy https://www.survio.com/pl/ baterię kwestionariuszy online 

składającą się z zestawu instrumentów diagnostycznych: Kwestionariusza Personalnego, 

Kwestionariusza Doświadczeń i Fenomenologii Paraliżu Przysennego (SP-EPQ), Listy 

kontrolnej PTSD dla DSM-5 (Skala PCL-5), Skali Odczuwanego Stresu (PSS-10), Inwentarza 

Cechy Lęku (STAI-T) oraz Kwestionariusza Oceny Martwienia się (PSWQ). W populacji 

studentów dane zbierano od marca do końca sierpnia 2018 roku, a wśród uczestników z różnych 

grup zawodowych od marca do końca listopada 2019 roku.  

Wyniki 

1. Rozpowszechnienie paraliżu przysennego we wszystkich zbadanych przez nas populacjach 

było wysokie w porównaniu do średniej występowania wśród studentów (28,3%) i 

populacji ogólnej świata (7,6%). W grupie zbadanych studentów wahało się między 31,89-

33,14%, wśród strażaków wynosiło 8,7%, pielęgniarek i położnych 27,91%, policjantów 

15,52%, nauczycieli 26,17%, „innych zawodów” 39,39%.    

2. W obrazie klinicznym dominowała symptomatologia psychosomatyczna. Przebieg 

i charakterystyka epizodów paraliżu przysennego nie różniły między poszczególnymi 

zawodami o wysokiej ekspozycji na stres.   

3. W populacji studentów nasilenie objawów psychosomatycznych PP związane było z liczbą 

zgłaszanych objawów PTSD, lękiem przed śmiercią, a także z czynnikami związanymi z 

stylem życia, tj. paleniem papierosów, spożyciem kawy, długością snu, których wpływ 

https://www.facebook.com/paralizsenny/
https://www.survio.com/pl/


różnił się w zależności od płci. Wśród zbadanych przedstawicieli zawodów wykazano 

modulujący wpływ wieku oraz czynników związanych ze stylem życia, tj. BMI, spożycia 

kawy i długości snu. Dodatkowo w grupie pielęgniarek i położnych istotne było nasilenie 

symptomatologii PTSD. 

4. Częstotliwość PP zależała w grupie:  

 a. strażaków ‒ od nasilenia symptomów zespołu stresu pourazowego, lęku jako cechy 

osobowości, skłonności do martwienia się i odczuwanego stresu; 

 b. pielęgniarek i położnych ‒ od nasilenia lęku jako cechy osobowości oraz odczuwanego 

stresu; 

 c. pielęgniarek i położnych, policjantów, nauczycieli oraz w grupie mieszanej pod 

względem wykonywanego zawodu ‒ od wieku oraz zmiennych związanych ze stylem 

życia, tj., BMI, paleniem tytoniu, spożyciem kawy i długości snu. 

 d. w populacji studentów częstotliwość PP wśród kobiet korelowała ujemnie z długością 

snu, u mężczyzn obserwowano odwrotną zależność. 

5. Czynnikami ryzyka dla PP były:  

 a. w populacji studentów obecność trzech lub więcej problemów zdrowotnych, obciążenie 

jakimkolwiek zaburzeniem psychicznym, w tym zaburzeniami nastroju,  wysoki poziom 

lęku jako stałej cechy osobowości oraz niektóre zmienne związane ze stylem życia, takie 

jak palenie papierosów, spożywanie alkoholu oraz aktywność fizyczna; 

 b. w grupie strażaków wysokie nasilenie objawów PTSD, lęku jako cechy osobowości oraz 

skłonności do martwienia się.  

Wnioski  

Stosunkowo wysokie rozpowszechnienie PP w badanych przez nas populacjach może 

świadczyć o istotnym zapotrzebowaniu na pomoc lekarską i terapeutyczną ukierunkowaną na 

to zaburzenie snu. Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że zarówno ryzyko 

wystąpienia, częstotliwość, jak i nasilenie PP modulowane jest przez różne predyktory w 

zależność od charakterystyki badanej populacji.  
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Introduction 

Sleep paralysis (SP) is a psychophysical state that occurs whilst falling asleep and 

waking up. It usually lasts from a few seconds to several minutes and manifests itself in 

skeletal muscle atony characteristic of REM sleep with the person experiencing the atony 

being conscious, as in wakefulness. Research indicates that 7,6% of the general population 

worldwide have experienced at least one episode of SP in their lifetime. Recurrent isolated 

episodes of SP are classified as REM sleep parasomnia. The pathophysiology and risk factors 

for this sleep disorder have not been fully established. It is believed that it can be related to 

the dysfunctional overlapping of REM sleep and wakefulness, and may be associated with 

stress, depression, anxiety disorders, and a disturbance of physiological sleep. So far, no 

studies evaluating the prevalence of this sleep disorder and related predictors have been 

conducted in the Polish population. 

Aim of study  

The aim of the study was to: 

1. assess the prevalence and determine the clinical picture of sleep paralysis in the Polish 

population 

2. search for a relationship between this sleep disorder and anxiety symptoms, post-traumatic 

stress disorder, perceived stress, health condition and lifestyle. 

Patients and methods 

The study covered a group of 4,274 respondents: 

1.  students of various universities in Poland (n = 2,598); 

2.  people belonging to selected occupational groups with high stress exposure: a) firefighters 

(n = 831), b) nurses and midwives (n = 172), c) police officers (n = 174), d) teachers (n = 

108); 



3.  people forming a mixed group in terms of occupation (n = 391). 

The process of recruiting participants was carried out in four ways: 1) by randomly 

sending out invitations to members of Facebook student groups of various universities 

throughout Poland; 2) by sharing invitations on Facebook pages of groups associated with 

nursing and midwives; 3) by randomly sending invitations to prospective participants through 

institutions, of which the managing authorities had provided the requisite consent i.e. the 

Main Headquarters of the State Fire Service, Police Headquarters, schools; 4) via the website 

https://www.facebook.com/paralizsenny/. Participation in the study was voluntary and 

anonymous. A battery of online questionnaires was made available to all participants of the 

study via https://www.survio.com/pl/, consisting of a set of diagnostic instruments: a personal 

questionnaire created by the author, the Sleep Paralysis Experience and Phenomenology 

Questionnaire (SP-EPQ), the PTSD Checklist (PCL-5), the Perceived Stress Scale (PSS-10), 

the State-Trait Anxiety Inventory (STAI-T)  and the Penn State Worry Questionnaire 

(PSWQ). Data were collected in the student population from March to the end of August 

2018, and among participants from various professional groups, from March to the end of 

November 2019. 

Results 

1. The prevalence of sleep paralysis in all of the populations was higher compared to the mean 

prevalence among students (28.3%) and the general population of the world (7.6%). In the 

group of students surveyed, it ranged between 31,89-33,14%, among firefighters it was 

8,7%, nurses and midwives 27,91%, policemen 15,52%, teachers 26,17%, "other 

professions" 39,39%. 

2. Psychosomatic symptomatology dominated the clinical picture. The course and 

characteristics of the sleep paralysis episodes did not differ between occupations with high-

stress exposure. 

3. In the student population, the severity of psychosomatic symptoms of SP was associated 

with the number of reported PTSD symptoms, fear of death, as well as with lifestyle factors 

such as smoking, coffee consumption, and sleep duration, the impact of which differed 

depending on the gender. Age and lifestyle factors such as BMI, coffee consumption, and 

sleep duration were found to be modulating factors among the surveyed professionals. 

Additionally, in the group of nurses and midwives, the intensification of PTSD 

symptomatology was significant. 
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4. The frequency of SP was based on various factors depending on the group:  

a. firefighters –  the severity of symptoms of post-traumatic stress disorder, anxiety as a 

personality trait, a tendency to worry and perceived stress;   

b. nurses and midwives – the severity of anxiety as a personality trait and perceived stress;  

c. nurses and midwives, policemen, teachers, and in the mixed group of professions by age 

and variables related to lifestyle, i.e., BMI, smoking, coffee consumption, and sleep 

duration;       

 d. in the student population, the frequency of SP among women negatively correlated with 

the duration of sleep, while an inverse relationship was observed in men. 

5.     The risk factors for SP were:  

a. student population – the presence of three or more health problems, the burden of 

any mental disorder, including mood disorders, high levels of anxiety as a constant 

personality trait, and some lifestyle variables such as smoking, alcohol consumption, 

and physical activity;  

b. firefighters – high intensity of PTSD symptoms, anxiety as a personality trait, and a 

tendency to worry. 

Conclusions 

The relatively high prevalence of SP in the populations we studied may indicate a 

significant need for medical and therapeutic assistance aimed at treating this sleep disorder. 

The results of the study show that both the risk of occurrence, frequency, and intensity of SP 

are modulated by various predictors depending on the characteristics of the studied 

population. 

 

 

 


