
 اختالل خواب

 

خواب یکی از چشمگیرترین رفتارهای انسان محسوب میشود و تقریباً یک سوم حیات انسان را در برمیگیرد. وجود آن برای لقا 

عماًل  بهای خواانجامد. آشفتگیالزمست و محرومیت طوالنی از خواب به تخریب شدید جسمی و شناختی و نهایتاً مرگ می

 شود.در تمامی بیماریهای روانپزشکی بروز میکند و بخشی از مالکهای شخصیتی بسیاری از اختالالت روانپزشکی محسوب می

( و خواب حرکت سریع چشم NREMخواب از دو حالت فیزیولوژیک تشکیل شده است، خواب حرکت غیر سریع چشم )

(REM.) 

و طی آن اکثر کارکردهای فیزیولوژیک نسبت به حالت بیداری به میزان  دشوخواب را شامل می 4تا  1از مراحل  NREMخواب 

 یابد.چشمگیری کاهش می

دقیقه پس از شروع  90، فعالبت مغزی و فعالیت فیزیولوژیک در سطح باالیی بوده و شبیه حالت بیداری است. REMدر خواب 

 در بالغین، یافته ثابتی است. REMدقیقه نهفتگی  90ره شبانه میدهد. این دو REMجای خود را به اولین دوره  NREMخواب، 

 در اختالالتی نظیر افسردگی و حمله خواب )فارکولپسی( روی میدهد. REMکوتاه شدن نهفتگی 

در مقایسه با بیداری  NREMواب خبه حرکات سریع چشم یا وجود ندارد و یا اندک است. در افراد طبیعی  REMدر خواب 

ضربه در دقیقه کمتر از حالت استراحت در بیداری است و  10تا  5یک نوع حالت آرامش است. ضربان قلب بطور مشخص 

 یابد.بسیار منظم است. تنفس و فشارخون نیز به همین نسبت کاهش می

 عادی حالت بیداری هستند.، گاهی همراه با خصوصیات غیر4و  3یعنی مراحل  NREMهای خواب ترین بخشعمیق

زمانیکه فرد نیم یا یک ساعت پس از به خواب رفتن، بیدار شود دچار اختالل موقعیت سنجی بوده و تفکرش آشفته است. بیدار 

 های کوتاه مدت از خواب موج آهسته نیز همراه با فراموشی است.شدن

در خواب  REMاست. دوره  NREM 4و  3ی مراحل های شبانه نیز ناشی از آشفتگیهاشب ادراری، خواب گردی و کابوس

های بعدی . دورهدقیقه طول میکشد 10کوتاهترین آن و  REMدقیقه یکبار تکرار میشود. اولین دوره  100تا  90شبانه تقریباً هر 

 4مرحله  در یک سوم آخر خواب روی میدهند، در حالیکه بیشتر REMهای دقیقه طول میکشند. اکثر دوره 40 تا 15هر کدام 

 آیند.خواب در یک سوم اول شب بوجود می

 کل زمان خواب را به خود اختصاص میدهند. %50بیش از  REMدر دوره نوزادی خواب 

 ماند.تا سن پیری به طور ثابت باقی میطول خواب هستند که  REM 25%و خواب  NREM ،75%در دوره جوانی خواب 

 .%13، 4و مرحله  %12، 3؛ مرحله %45، 2؛ مرحله  %5، 1به شرح زیر هستند: مرحله  NREMگانه خواب  4مراحل 

 ساعت می خوابند، معمواًل با کفایت، جاه طلب و از نظر اجتماعی مسلط و راضی هستند. 6افراد کم خواب که کمتر از 

 از لحاظ اجتماعی، گوشه گیر هستند.ساعت می خوابند، معموالً کمی افسرده و مضطرب بوده و  9افراد پرخواب که بیش از 

 طی کار جسمانی، ورزش، بیماری، حاملگی، استرس روانی عمومی و افزایش فعالیت ذهنی نیاز به خواب افزایش می یابد.

خوابند، این ریتم خواب و بیداری در بدو تولد وجود ندارد و در ساعته برخی یکبار و برخی دو بار می 24در طول یک دوره 

 ال اول زندگی برقرار میشود.س 2طول 

 باشند.اختالالت خواب: بر دو دسته اختالالت کمیت )کژخوابی( و یا اختالالت کیفیت )بدخوابی( می

بی خوابی: عبارتست از اشکال در شروع یا دوام خواب، شایعترین نوع شکایت خواب است و ممکن است مداوم یا گذرا باشد. 

 درصد است. 45تا  30 میزان شیوع آن در افراد بزرگسال،



گیز و یا انتظار یک تجربه انای از یک تجربه اضطرابهمراه با اضطراب است و یا عارضه خوابی کوتاه مدت معموالًبی

 انگیز مثل امتحان یا مصاحبه شغلی است.اضطراب

ام خواب بخواب رفتن است و نه دوبیخوابی مداوم گروه نسبتاً شایعتری از اختالالت را تشکیل میدهد که در آنها مشکل عمده 

 خوابی شکایت واضح دیگری ندارند.و بیماران اغلب به جز بی

علل شایع بیخوابی: اضطراب و یا هرگونه اختالل دردناک یا ناراحت کننده جسمی و یا ضایعات دستگاه عصبی مرکزی موجب 

 شوند.اشکال در بخواب رفتن می

های وقفه تنفسی هنگام خواب، میوکلونوس شبانه و سندرم پاهای اسکیزوفرنیا، سندرمافسردگی، اختالل استرس پس از سانحه، 

 بیقرار، مصرف مواد، ترک مواد، بیماریهای غددی، عفونی و همچنین سن باال از علل دشواری در دوام خواب هستند.

ع هر دو، شکایت از پرخوابی خیلی پرخوابی: عبارتست از زیادی زمان خواب، خواب آلودگی مفرط روزانه و یا در بعضی مواق

 درصد افراد بزرگسال(. 5کمتر از بیخوابی شیوع دارد )

شایعترین حاالت بوجود آورنده پرخوابی عبارتند از وقفه تنفسی )آنپه( هنگام خواب و همچنین حمله خواب پرخوابی گذرا و 

آن، دشواری مفرط در بیدار ماندن و میل به  موقعیتی نوعی اختالل در الگوی طبیعی خواب و بیداری است و از مشخصیات

 ماندن در رختخواب برای مدتهای طوالنی است.

 بیخوابی زمانی است که فرد سه بار در هفته بمدت یکماه دیر بخواب برود و یا چند مرتبه بیدار شود. 

 های بهتر خوابیدن: روش

 هر روز در وقت معین از خواب بیدار شوید. .1

 مثل کافئین، نیکوتین، الکل و محرکها قطع شود. CNSمصرف داروهای موثر بر  .2

 از چرت زدن روزانه پرهیز شود. .3

 ورزش کردن. .4

 بجای مشاهده تلویزیون، از رادیو و مطالعه قبل از خواب استفاده شود. .5

 دقیقه با آب داغ. 20دوش گرفتن به مدت  .6

  امتناع از خوردن غذای سنگین قبل از خواب. .7

ت بیداری حمله خواب در واقع در حال REMولپسی )حمله خواب(: خواب آلودگی مفرط روزانه و همراه با نفوذ خواب فارک

ای میشوند. این حمالت ممکن است در دقیقه 20تا  10های خواب های خواب آلودگی غیرقابل مقاومند که منجر به دورهدوره

بزرگساالن دیده  %16تا  %2صحبت کردن، رانندگی یا حین رابطه جنسی. در مواقع نامتناسب رخ دهند، مثل هنگام غذا خوردن، 

 سالگی است. 30شود و سن شروع آن قبل از می

عالئم فارکولپسی، حمله خواب، شل شدن قوام عضالنی، توهمات پیش خوابی یا پس از خواب، فلج خواب )بیمار صبح هنگام 

 ادر به تکان دادن عضالت خود نیست.بیدار شدن از خواب در عین بیداری و هشیاری، ق

ها: شامل کابوس دیدن، اختالل وحشت خواب، اختالل خوابگردی، دندان قروچه، حرف زدن در خواب، فلج خواب، بدخوابی

 اختالل خواب ناشی از بیماری طب عمومی، اختالل خواب ناشی از مواد.




