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 الشخیر
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

  تتعدد أسبابھ ویصیب الرجال أكثر من النساء واألوالد

منذ القدم تصدر تلك األصوات المزعجة أثناء اللیل المعروفة بالشخیر وعادة ما تكون صادرة من رب األسرة وكان من الحیاء 
أن أصوات التنفس المزعجة تصدر منھا أیضا، بمعنى انھ لم تكن المعاناة من مشكلة الشخیر مقتصرة على للمرأة أن تذكر 

لكن الشخیر یصیب بشكل عام الرجال أكثر من . الرجل فقط، بل كانت تشمل المرأة والشباب وحتى األطفال، أي األسرة بأكملھا
ع الطمث لدى المرأة، وتبلغ نسبة المصابین بھ فوق سن الخمسین السیدات في مرحلة الشباب ثم یتساوى الجنسان بعد انقطا

وعند خلود الجمیع لنوم ھادئ وعمیق بعد إرھاق نھار طویل، قد نستیقظ على كابوس مزعج ھو الشخیر الذي یحول %. 40
في الدول العربیة وقلما نفكر اللیل الھادئ إلى لیل متوتر ومشحون وخالفا للدول األوربیة، فقد ألفنا التعایش مع ھذه المشكلة ھنا 

ولقد اجتھد الكثیر من المراكز الطبیة عن طریق األبحاث والدراسات للوقوف على أسباب ھذه المشكلة .في التغلب علیھا طبیا
  .ومحاولة عالجھا والقضاء علیھا، وذلك لما فیھا من أضرار اجتماعیة ونفسیھ على الشخص والمحیطین بھ

  أسباب الشخیر* 

ما یحدث الشخیر نتیجة لضیق في الحنجرة، ویعود الصوت المصاحب للشخیر أثناء النوم وباألخص على الظھر، غالبا * 
تسترخي اللھاة واللسان والبلعوم فتقوم بسد مجرى التنفس وتعرقل مرور الھواء من القصبة الھوائیة الذي یمر بصعوبة بالغھ 

  .تج عن ذلك صوت الشخیر المعروفویؤدي ذلك إلى اھتزاز اللھاة وأغشیة البلعوم، وین

ومن أسباب الشخیر المعروفة والسھل عالجھا االحتقان األنفي المزمن، انحراف حاجز األنف الذي یؤدي إلى انسداد األنف 
أثناء النوم ویصبح التنفس من خالل الفم، والتھاب اللوزتین وتضخمھما مما یسد مجرى الھواء، كما یلعب التدخین دورا لما 

ویؤدي تناول بعض األدویة كالمھدئات واألدویة المنومة . من التھابات مزمنة لألغشیة المخاطیة المبطنة لألنف والحنجرة یسببھ
  .الى تراخي عضالت الحنجرة أثناء النوم ویؤدي إلى الشخیر

  انقطاع التنفس* 

بانقطاع التنفس أثناء النوم وھو مرض  ومن أھم األسباب، زیادة الوزن وفرط السمنة، باألخص السمنة المصحوبة بما یعرف* 
من البشر، ویعانون فیھ بجانب الشخیر من عدم القدرة على النوم العمیق وذلك بسبب انقطاع النفس لبعض ثوان % 5یصیب 



عدة مرات في الساعة الواحدة النسداد مجرى الھواء وبالتالي عدم وصول الھواء إلى الرئتین، وعند انقطاع النفس یحدث 
ق فیستیقظ المصاب عدة مرات طوال اللیل دون الشعور بذلك وعادة ما یشتكي شریك الحیاة من ھذه المشكلة ولیس اختنا

  .المریض نفسھ

ومن األعراض األخرى لھذا المرض اإلحساس بالخمول واإلرھاق والنعاس أثناء فترة النھار وأثناء القراءة أو مشاھدة التلفاز 
حدوث حوادث مروریة خطیرة، كما یصاب المریض بعدم القدرة على التركیز وقلة االنتباه أو خالل السواقة مما یتسبب في 

وعلى المدى البعید بسبب تأثر الرئتین قد تحدث مضاعفات للمرض على القلب والشرایین والضغط الدموي والرئوي، لذا من 
  .بة النقطاع التنفس أثناء النومالمھم جدا استشارة الطبیب المختص عند تطور األمر لتجنب المضاعفات المصاح

أما األطفال فعادة ما یكون السبب ھو احتقان وانسداد األنف والحلق أو انحراف حاجز األنف وتضخم اللحمیة، أما الشخیر 
وقد أثبتت الدراسات المبدئیة أن آالم .المستمر لألطفال فھو غیر مطمئن وقد ینتج عن تضخم اللوزتین ویجب استشارة الطبیب

أس قد تنتج عن الشخیر ولكن یحتاج ھذا األمر الكثیر من البحث فمن الممكن أن یكون ألم الرأس ھو الذي یسبب الشخیر الر
  .ولیس العكس

  طرق العالج* 

  :تتطور األبحاث كل یوم بشكل كبیر إلیجاد حلول طبیة لھذه المشكلة، ولقد توصل الباحثون لعدة حلول* 

ة التي من الممكن أن تختزل المشكلة بشكل كبیر، وقف التدخین لتجنب االلتھابات المخاطیة أوال إنقاص الوزن وتنظیم التغذی
  .المزمنة، اجتناب تناول المھدئات والحبوب المنومة، تجنب النوم على الظھر لفترات طویلة

 لمرور الھواء من دون التدخل الجراحي، والذي یتم فیھ تقلیص حجم اللھاة وجزء من سقف البلعوم واللوزتین مما یفسح مجاال
حدوث االھتزازات المسببة للشخیر، كما یمكن إجراء عملیة لتعدیل انحراف األنف فیتمكن المریض من التنفس بطریقة طبیعیة 

ولكن ال یختفي الشخیر كلیا في البدایة وإنما على % 80وعادة ما تكلل ھذه العملیات بالنجاح بنسبة .عن طریقھ عوضا عن الفم
ت، وتتم ھذه العملیات تحت التخدیر الكلي، وتتمثل المضاعفات في احتمال حدوث نزف بعد إجرائھا مع آالم حادة في مر السنوا

یوما تستوجب استخدام مسكنات لأللم، مع تناول الكثیر من السوائل والمثلجات، وقد یحدث  15إلى  8الحنجرة لمدة تتراوح بین 
  .ة شدیدة في البلع ولكن بصورة مؤقتة ونادرا ما یتغیر الصوت إلى األبداختالف في نبرة الصوت أو التھابات وصعوب

ویستخدم فیھ التخدیر الموضعي ویستأصل خاللھا جزء من اللھاة وسقف البلعوم وعادة ما تكون نتائجھا طیبھ : العالج باللیزر
  .أقل مدةمماثلة للعملیات الجراحیة، أما المضاعفات فھي ضئیلة جدا واآلالم أقل شدة وحدة و

كھربائي في سقف البلعوم أو ما یسمى )قطب(وھناك طریقة حدیثة العھد ومن أسھل طرق العالج حیث یتم إدخال الكترود
بالغلصمة تحت تخدیر موضعي ثم یتم خلق تیار كھربائي ألمد قصیر فیقلص من حجم األنسجة فتنقص االھتزازات التي تولد 

تین السابقتین في العالج ولكنھا أسھل وتمتاز بسھولة مزاولتھا وقلة األلم وقد تحتاج إلى الشخیر، والنتیجة مشابھھ لكلتا الطریق
  .عدة جلسات

ومن طرق العالج األخرى، العالج المیكانیكي ویعمل بواسطة آلة عبارة عن أنبوب خارجي یوسع ممر األنف وینقص من 
باحثین، لكن مبدئیا شكلت عالجا مفیدا ومریحا لمرضى االلتھاب استعمال الفم للتنفس، ولم تزل نتائج ھذه الطریقة محل نقاش ال

  .المزمن ألغشیھ األنف المخاطیة

ولقد نصح بعض األطباء في الوالیات المتحدة األمیركیة باستخدام آلة تعمل على تقدیم األسفل إلى األمام وتمكن من توسعة 
الء المرضى الذین یھابون العملیات، ولم تتضح بعد البلعوم وبالتالي ضمان مرور الھواء بطریقة سلسة، خصوصا لھؤ

  .مضاعفات استخدام ھذا الجھاز على المدى البعید بعد

ومن الحلول المطروحة أیضا شبھ لقاح ضد الشخیر حیث قام باحثون أمیركیون بحقن مادة تقلص من حجم خالیا اللھاة واللحمیة 
مریضا وشفوا نسبیا من ھذه المشكلة لكن الشخیر عاد مرة أخرى  27لي فتیسر عملیة مرور الھواء، ولقد جربت ھذه التقنیة ع



من المرضى المتلقین للقاح مما یعني وجوب إعطاء اللقاح بصورة متكررة سنویا كما ھو الحال مع % 25بعد سنة تقریبا عند 
  .بعض اللقاحات

    
  یاسر متولى. د

ermetwally.comhttp://yass 

 العالج  االعراض و.. األرق
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

  لماذا یتردد األطباء في وصف الحبوب المنومة لمن یطلبھا؟

وأن نكون في ذلك النوم .. وأن ننام على السریر، شيء. وأن ننام آنذاك فیھ حقیقة، شيء آخر.. أن نذھب إلى السریر للنوم، شيء
وأن نستیقظ ونحن نشعر بالنشاط والراحة بعد النوم، .. وأن ننام مرتاحین على السریر، وباللیل، شيء .مرتاحین، شيء آخر

وأن نُحقق ألجسامنا وانفسنا .. وأن ننام مرتاحین ونشعر بالنشاط بعد االستیقاظ من النوم، شيء. وطوال النھار، شيء آخر
األمر ال فلسفة فیھ وال تعقید، ذلك أن ذھاب أحدنا إلى سریره باللیل ال  .الفوائد الصحیة التي یُمدنا النوم الصحي بھا، شيء آخر

ودخول أحدنا في . یعني أنھ سینجح في الخلود إلى النوم ال محالة، بل ثمة من یُعاني من حاالت األرق، بشقیھ الحاد والمزمن
ً لنفسھ ولجسمھ، ب» نوم« ُریحا ً أن نومھ سیكون م ل ثمة من یُعاني من تقلبات النوم واالستیقاظ، من أي نوعیة، ال یعني تلقائیا

، قد یحسبھ »نوم«واالستغراق في . »تشنجات األطراف السفلیة أثناء النوم«خاصة في ساعات الصباح األولى، أو من حاالت 
ً طوال اللیل، لیس نتیجتھ بالضرورة، بعد االستیقاظ، الشعور العارم بالراحة والنشاط طوال ً ومریحا النھار، بل ھناك  أحدنا عمیقا

ُستغرقون فیھ بكل عمق، بینما الواقع  ْ یُعانون من اضطرابات في التنفس بشكل دوري وطوال النوم الذي یحسبون أنھم م من
  .الجسدي خالف ذلك

ً . اللیل، ھو مما أثبتت الدراسات الطبیة آثاره السلبیة على الصحةوالنوم لعدد غیر كاف من الساعات، وفي خارج وقت  وتحدیدا
  .ارتفاع اإلصابات بمرض السكري وضغط الدم والسمنة وأمراض الشرایین القلبیة وغیرھا

  لألرق» حل شكلي«* 

ً في جوانب شتى من الطب*  ً قلما نلحظ لھ مثیال رف الباحثون واألطباء وتع. اضطرابات النوم مجال طبي واسع، ویشھد تقدما
ً بأننا ال نزال نجھل الكثیر عن  ً حقیقیا ً طبیا على مالمح لصورة، لم تكتمل بعد تفاصیلھا، عن اضطرابات النوم، یُعطینا انطباعا

  .لكن دعونا نقتصر في العرض على الحدیث عن صعوبات الخلود إلى النوم. النوم الصحي وتأثیراتھ على روح اإلنسان وجسده

وھو حالة یواجھ المرء فیھا صعوبة إما في الدخول إلى النوم، أو البقاء فیھ، . أحد حاالت اضطرابات النوم Insomniaواألرق 
ْ یُعاني حتى ینام، وآخر تبدأ معاناتھ بعد النجاح في الدخول إلى النوم، حیث نراه یستیقظ في ساعات . أو في كلیھما ولذا نجد من

والنتیجة . وثمة من یُواجھ صعوبة في كل من الدخول إلى النوم واالستمرار فیھ. ة إلى النومالصباح األولى وال یستطیع العود
ً خالل ساعات االستیقاظ ُعطي حیویة ونشاطا وبالجملة، یُعاني من . النھائیة لكل مظاھر األرق ھي نوعیة ردیئة من النوم، ال ت

  .مار األقلمن بقیة الناس في األع% 10من كبار السن، و% 25األرق حوالي 

ُعالجھا بطریقة  ُزیلھا ون ّا المعاناة من المشكلة وتُخدرھا، لكننا ال ن ُغطي عن وكدیدن البشر عادة، ننجح في اختراع حلول شكلیة ت
ھي من أقدم ما نجح طب الحضارات السابقة والحالیة في  sleeping pillsولذا نجد أن المواد واألدویة المنومة . سلیمة

واختراعھا وإنتاجھا بال شك جھد طبي مھم، ولھا دواعیھا . على متناولیھا الخلود إلى النوم واالستغراق فیھ اختراعھا، كي یسھل
ْ یُعانون من »حل مؤقت«في حاجة البعض إلیھا خالل أوقات معینة، إال أن المالحظ أن اللجوء إلیھا كـ  ، أصبح لدى غالبیة من

ً دائما«صعوبات في الخلود إلى النوم  ً «و» حال ً وحیدا ً من بذل المحاوالت الجادة لوضع حلول عملیة وغیر »حال ، وذلك بدال



ً في إنتاج الحبوب المنومة، وتفننا في تحضیر أنواع سریعة التأثیر . دوائیة لمشاكل صعوبة الدخول إلى النوم ولذا نشھد إسرافا
، وباألخص دونما مراجعة لألطباء المختصین ولكن أخطر ما نشھده ھو تھافت الكثیرین للحصول علیھا. وقصیرة أمد المفعول

وعلى الرغم من كل الضوابط الصارمة، إلى حد ما، في وصفھا والحصول علیھا، إال أن الحبوب . بمعالجة حاالت األرق
ً إلى أفواه الكثیرین ب لماذا یتردد األطباء في وصف الحبو: ولكن قبل اإلجابة على سؤال! المنومة ال تزال تجد طریقھا سھال

 ً المنومة، بأنواعھا القدیمة أو الحدیثة المطورة، لمن یُریدھا للنوم؟ علینا مراجعة ما ھو األرق وأنواعھ وأسبابھ، كي نفھم جانبا
  .من دواعي استخدام الحبوب المنومة من الناحیة الصحیة، وما ھي تأثیراتھا السلبیة حین االستخدام العشوائي لھا

تشیر إلیھ نشرات المؤسسة القومیة للصحة بالوالیات المتحدة، والھیئات الطبیة التابعة لھا  أرق مزمن وآخر عابر ووفق ما* 
األرق «و. والمعنیة بطب النوم، فإن ھناك نوعین من األرق، وھما ابتدائي وثانوي، وذلك من ناحیة وجود السبب أو عدمھ

وم غیر ناجمة بشكل مباشر عن أي حاالت ، ھو ما یُصیب الشخص بصعوبات في الن Primary insomnia» االبتدائي
  .مرضیة یُعاني منھا المرء، أو أي مشاكل

ْ یُعاني باألصل من اضطرابات مرضیة، Secondary insomnia» األرق الثانوي«أما  ، فھو صعوبة النوم التي یواجھھا من
یُعاني من أمراض وحاالت تتسبب في الشعور كالربو أو االكتئاب أو التھابات المفاصل أو مشاكل المعدة أو أورام سرطانیة، أو 

  .أو كنتیجة لتناول أدویة طبیة معینة، أو اإلفراط في استھالك مواد ضارة، كالكحول وغیره. باأللم، ما یُعیق خلوده إلى النوم

رضیة ومن أشھر الحاالت الم. »األرق الثانوي«من حاالت األرق ھي من نوع % 80وتشیر المصادر الطبیة إلى أن حوالي 
  .تلك أمراض القلب أو الرئة، أو وجود حاالت من األلم في المفاصل أو غیرھا، أو االكتئاب، أو القلق، أو تناول الكحول

» األرق العابر«أما من ناحیة تقسیم أنواع األرق بحسب طول مدة المعاناة منھ، فإن ثمة ثالثة أنواع من األرق، وھي 
Transient insomniaاألرق الحاد«، و« Acute insomniaُزمن«، و واألرق العابر . Chronic insomnia»األرق الم

ْ ھم باألصل ال یُعانون من أي اضطرابات في النوم. یستمر لبضعة أیام أو أسابیع ً ما یكون . ولكن لیس كل لیلة، لدى من وغالبا
لضجیج وشدة الضوء، أو كتفاعل مع نتیجة للمعاناة من اضطرابات مرضیة عابرة، أو تغیر في ظروف النوم المعتادة من ا

وقد ال یستمر األرق بزوال السبب في ظھوره، وقد یزول . التوترات، وإجھاد ظروف غیر معتادة في أحداث الحیاة الیومیة
  .intermittent insomniaویظھر، ویُصنف حینئذ كأرق عابر متقطع 

ُنعش،  واألرق الحاد، ھو حالة تتواصل المعاناة فیھا من صعوبة الدخول إلى النوم أو االستمرار فیھ أو عدم الحصول على نوم م
ً ما یكون نتیجة لإلصابة بأحد األمراض أو بسبب التعرض لمؤثرات في جانب الراحة النفسیة. لمدة تصل إلى شھر   .وغالبا

ً ھو تعریف حالة  أیام في كل أسبوع، لمدة  3وھي التي تتمیز بصعوبات في النوم، خالل أكثر من . »األرق المزمن«والمھم طبیا
والمقصود منھ بالدرجة . ، ھو تصنیف طبي لألمراض المختلفة»مزمن«و» حاد«وعلینا تذكر أن وصف . تتجاوز شھرا أو أكثر
  .وال عالقة لھما بشدة أو قوة المرض. »مدة المعاناة«األولى اإلشارة إلى 

  عالج األرق* 

وھو ما تشیر إلیھ . و جرعتین من الحبوب المنومة ذات المفعول القصیر األمدوفي حاالت األرق العابر، یُمكن تناول جرعة أ* 
  .صراحة المصادر الطبیة حول ضرورة االقتصار على یوم أو یومین من تناول تلك الحبوب باللیل، وقبیل النوم مباشرة

وھذه . ة، أي بتناول الحبوب المنومةال تحتاج إلى معالجة دوائی» األرق الحاد«وما تشیر إلیھ المصادر الطبیة، ھو أن حاالت 
الحاالت المؤقتة من األرق، ومن النوعیة المتوسطة الشدة، في الغالب یُمكن الوقایة منھا، كما یُمكن معالجتھا، بإزالة األسباب 

ھا فترة لكن حینما یتعدى ویتجاوز تأثیر. good sleep habitsالمؤدیة إلیھ وبالممارسة الصحیحة لعادات صحیة جیدة للنوم 
اللیل، بمعنى أن یتأثر أداء المرء ویقظتھ الذھنیة وتركیزه العقلي ونشاطھ البدني، خالل فترة النھار، فإن الطبیب ربما یلجأ إلى 

والنوعیات المقصودة، ھي تلك السریعة في بدء جلب . وصف نوعیات من الحبوب المنومة ولفترة قصیرة ال تتجاوز بضع لیال
ُؤخذ في السریر وقبیل النوم . استمرار تأثیرھا في الجسمالنوم، والقصیرة في  أي التي تبدأ في العمل خالل نصف ساعة، حینما ت

ُفضل اإلرشادات الطبیة أن یتم تناول ھذه الحبوب بصفة متقطعة، . مباشرة، وال یتجاوز مفعولھا الثماني ساعات في الغالب وت
ً أن ال یتناولھا الم. أي لیس في كل لیلة   .أیام 7رء بصفة یومیة متواصلة لمدة تزید على وتحدیدا



ً، یُنصح بعدم اللجوء إلى تناول األدویة المنومة التي تُصرف دونما حاجة إلى وصفة طبیة  -over-theولھذه الحاالت أیضا
counterھي أ. ، والمتوفرة بھیئات مختلفة ً دویة والسبب أنھا أدویة لیست متخصصة في األصل بمعالجة األرق، بل غالبا

ُعطیھ ھي نوعیة . متوجھة لمعالجة الحساسیة أو االحتقان ولكنھا ذات تأثیرات جانبیة تتسبب في النعاس ونوعیة النوم التي ت
ُریحة   .كما أنھا ال تلبث مع الوقت أن تفقد فاعلیة تأثیرھا على الجسم في جانب جلب النوم. ردیئة وغیر م

ُشیر المصادر الطبیة المعنیة بصحة النوم، ً معالجة وإزالة األسباب » األرق المزمن«إلى أن معالجة حاالت  وت تتطلب أوال
وإذا ما . »األرق المزمن«الجسدیة أو النفسیة أو االجتماعیة أو الدوائیة أو البیئیة، التي قد تكون وراء ظھور تلك الحاالت من 

وھو عالج یعتمد تصحیح . قد یُجدي behavioral therapyاستمرت حالة األرق على الرغم من ذلك، فإن العالج السلوكي 
والعالج بالحد  relaxation exercisesكما قد تُجدي وسائل تمارین االسترخاء . السلوكیات التي تتسبب في سوء حالة النوم

  .أو غیرھا sleep restriction therapyمن اللجوء إلى النوم 

  أنواع الحبوب المنومة* 

ُوجد *  ُستخدمة في جلب النوموعلى أرفف الصیدلیات ت النوع األول، مجموعة . أربعة أنواع رئیسیة للحبوب الم
ُضادات «والنوع الثالث، مجموعة . Z drugs» زدْ «والنوع الثاني، مجموعة . benzodiazepine» بینزودایازیبین« م

  .Melatonin» میالتونین«والنوع الرابع، ھرمون . anti-histamines» الھیستامین

  »ازیبینبینزودای«* 

نعّس hypnoticوھي مجموعة تضم العدید من األدویة ذات التأثیر المنوم *  ُ ُزیل للقلق sedativeوالم . anxiolyticوالم
  .وتختلف التأثیرات تلك باختالف النوع واختالف كمیة الجرعة من أحدھا

ُستقبالت  ُدعى مُ  receptorsوتعمل ھذه األدویة على م وھي نوعیة من . »بینزودایازیبین«ستقبالت معینة في الخالیا العصبیة، ت
ُستقبالت  ُستقبالت المرتبطة بنوعیة م ُستقبالت في الخالیا . GABA receptors» غابا«الم وأھمیة ذكر طریقة عملھا على الم

ُعاس أو النوم أو إزال . ة القلقالعصبیة، اإلشارة بوضوح إلى أنھا تلتصق بالخالیا العصبیة وتعمل من خالل ذلك في إحداث الن
ً من االضطرابات في الجھاز العصبي، وھو ما یظھر على ھیئة النعاس  ولذا فإن زوال تأثیرھا المنوم عن الجسم، یُبقي شیئا

drowsiness الدوخة«و «light-headedness وقد تتشعب مشكلة ما بعد تناولھا، حال . خالل ما بعد االستیقاظ من النوم
ً لفترة البدني والنفسي على  dependence» االعتماد«لتصل األمور إلى حد . أسابیع 3تتجاوز  استمرار استخدامھا یومیا

أعراض «ضرورة وجودھا في الجسم، وبالتالي حصول أعراض سیئة نتیجة التوقف المفاجئ عن تناولھا، أو ما یُسمى بـ
ش الذھني ونوبات التشنج وغیرھا ، مثل األرق وتدني شھیة األكل والرعشة وطنین األذن والتشویwithdrawal» االنسحاب

وإال فإن األمرین سواء . »اإلدمان«ھو طریقة ألطف من قول » االعتماد«ولذا فإن استخدام وصف . من االضطرابات النفسیة
أسابیع، فإن التوقف عن تناولھا ال یكون فجأة،  3وحال تناولھا لفترة تتجاوز . من ناحیة الضرر النفسي والبدني لما نتحدث عنھ

  .بل یتطلب األمر التدرج في ذلك، وفق اإلشراف الطبي

وھذه األدویة تُصیب . وثمة جانب مھم، یحتاج إلى توضیح بسیط، وھو تأثیر تناول أحد أدویة ھذه المجموعة في قیادة السیارة
یجعل من وھما ما . »الوقت«باالضطراب قدرات الذھن في الحكم على األشیاء، كما تزید من سرعة التفاعل مع عنصر 

 ً ً ذھنیا » تأثیر متخلف«ولھذه النوعیة من األدویة . الصعب على المرء قیادة السیارة أو استخدام أي أجھزة تتطلب حضورا
hangover تبق في الصباح، أي للجرعة التي تم تناولھا باللیل ُ وھو ما یترك استمرار شعور المرء بالنعاس وتدني الحدة . وم

ومن أنواعھا . وفي كل دول العالم، ال یتوفر الحصول على أي من أنواعھا إال بوصفة طبیة. الذھنیةوالقوة والذكاء في القدرات 
 temazepam» تیمازیبام«ساعات، نوع  8السریعة المفعول في جلب النوم، أي خالل نصف ساعة، ویستمر مفعولھا لحوالي 

نواع أطول من ناحیة مدة المفعول، مثل وثمة أ. loprazolam» لوبرازوالم«و lormetazepam» لورمیتازیبام«و
، من األنواع ذات diazepam» دیازیبام«ویُعتبر الفالیوم، . flurazepam» فلیرازیبام«و nitrazepam» نیترازیبام«

  .المفعول البطيء من ناحیة سرعة بدء العمل، وذات المفعول الطویل األمد

ل وجود اضطرابات في عمل الجھاز التنفسي وضعف العضالت وعموم أدویة ھذه المجموعة، یجب الحذر من تناولھا حا
  .والضعف في عمل الكلى وعمل الكبد، إضافة إلى الحمل والرضاعة



  »زدْ «أدویة * 

 ZALEPLON» زالیبلون«وھي . باللغة االنجلیزیة» Z«ألنھا مجموعة من األدویة التي تبدأ بحرف » أدویة زدْ «وسُمیت * 
وھي مجموعة من األدویة المختلفة التركیب عن أدویة . ZOPICLONE» یكلونزوب«و ZOLPIDEM» زولبیدیم«و

ُستقبالت في الخالیا العصبیة. »بینزودایازیبین«مجموعة  ً . إال أنھا تعمل على نفس تلك الم وكل االدویة الثالثة ال یُنصح مطلقا
ً بتناولھا لفترات طویلة، بل ألقل من أسبوع في حال تناولھا بشكل متواصل یومی وثمة مؤشرات علمیة على حصول حالة . ا

. »بینزودایازیبین«ودواعي الحذر من تناولھا شبیھة بتلك في مجموعة . لدى البعض، حال طول فترة تناولھا» االعتماد«
  .لھا مفعول زمني قصیر» زوبیكلون«و» زولبیدیم«وبالرغم من أن أدویة نوع 

» زیموفان«دواء » زوبیكلون«ومن أمثلة . Ambien» أمبین«ودواء  STILNOX» ستیلنوكس«دواء » زولبیدیم«ومن أمثلة 
ZIMOVANE  . دقیقة، أي أنھما ذا مفعول متوسط 150لكمیة ھذین العقارین في الدم تصل إلى » نصف العمر«ومقدار .

ً من النعاس في صبیحة الیوم التالي ً من بین أدویة ، ألنھ األشد »زالیبلون«إال أن المھم ھو مفعول نوع . ویتركان أثرا قصرا
ولذا فإن باإلمكان تناول حبة منھ حتى في الساعات األولى للصباح دون . »بینزودایازیبین«أو أدویة مجموعة » زد«مجموعة 

ً على درجة وعي الشخص في الصباح ً واضحا في الدم » زالیبلون«لكمیة عقار » نصف العمر«والسبب أن مقدار . أن تترك أثرا
  .SONATA» سوناتا«، وSIESTA» سیستا«دواء » زالیبلون«ومن أمثلة نوع . ةدقیق 60ال تتجاوز 

ُضادات الھیستامین«*    »م

ُستخدم في معالجة حاالت الحساسیة، إال أن لھا تأثیرات جانبیة تتمثل في النعاس والنوم*  وھذه التأثیرات الجانبیة . وھي أدویة ت
ُغري البعض الستخدام  ُضادات الھیستامین«ت وكثیرة ھي أنواع األدویة المنومة التي تحتوي على تلك المواد . ب منومةكحبو» م

عالجة باألصل للحساسیة ُ   .وتتوفر في الصیدلیات وغیرھا، ویتم الحصول علیھا دونما الحاجة إلى وصفة طبیة. الم

وأنھا تتسبب في . تفقد مفعولھا على النوم بعد تناولھا باستمرار لبضعة أیاموإشكالیات استخدامھا لجلب النوم كثیرة، أھمھا أنھا 
كما أنھا قد تتسبب في تأثیرات ارتدادیة، مثل . ، في صباح الیوم التالي، كالنعاس»ھانغ أوفر«أعراض اآلثار المتخلفة، أو 

  !.rebound insomniaحصول حالة األرق االرتدادي 

ى الھیئات الصحیة العالمیة في بریطانیا والوالیات المتحدة وغیرھما، المعنیة بالنوم ومعالجة ولھذه األسباب وغیرھا، ال تر
وصرحت األكادیمیة األمیركیة لطب النوم، عام . لعالج األرق» مضادات الھیستامین«اضطراباتھ، صحة النصیحة باللجوء إلى 

لعالج األرق، بالقول إن األدلة العلمیة ال تتوفر لدعم  خالل مراجعتھا لتأثیرات استخدام ھذه النوعیة من األدویة 2006
  .استخدامھا كوسیلة لعالج األرق

  .وغیرھما» تایلینول بي أم«و» باندول نایت«وأمثلتھا كثیرة، مثل 

  »میالتونین«* 

. ي الدماغفي عمل الساعة البیولوجیة للجسم ف circadian rhythmsویُنتج الجسم ھرمون میالتونین لبناء تكرار یومي * 
وألن البدء في الشعور بالنعاس، من بعد مغیب الشمس وزوال ضوء النھار، یعتمد في الحاالت الطبیعیة على انتاج ھذا 

ً أن یتم استخدام حبوب تحتوي على ھذا الھرمون في معالجة حاالت األرق قترح طبیا ُ ولكن، . الھرمون، فإن مما ھو م
ُشجعة ُوجد نتائج م بل ثمة مؤشرات جادة على . على جدوى استخدام حبوب میالتونین لعالج األرق وباختصار شدید، ال ت

ومؤشرات أخرى على آثار سلبیة لدى النساء، وبعض الرجال، . تأثیرات عكسیة وسلبیة على نوم اإلنسان بتناول الحبوب تلك
  .في الوظائف الجنسیة والخصوبة

، الذي تم تصمیمھ للعمل على المناطق الدماغیة التي یعمل ھرمون Rozerem» روزیریم«وثمة أحد األدویة المنومة، ویُدعى 
والمیزة األھم في ھذا العالج ھو ندرة حصول آثار جانبیة . میالتونین علیھا باألصل، وخاصة مراكز النوم في الدماغ

  .»ھانغ أوفر«الستخدامھ، وال یُسبب التوقف عن تناولھ بتلك التأثیرات المتخلفة للـ



مدح بعض المصادر الطبیة لھ، إال أن إدارة الغذاء والدواء األمیركیة ال تزال تضعھ ضمن قائمة األدویة المنومة وبالرغم من 
  .ذات التأثیرات غیر المعتادة على سلوكیات متناولیھ

  أسباب تردد األطباء في وصف الحبوب المنومة* 

ً ، والتي یطمح األطباء إلى توفیرھا »المثالیة«الحبوب المنومة *  تناولھا نوما ُ ُعطي م للمعانین من األرق، ھي ما یُمكنھا أن ت
ً، وال تتسبب بأي مشاكل أو تداعیات صحیة ً وطبیعیا ُوجد ھذه األدویة، وبھذه الصفات، حتى الیوم. مریحا   .ولكن لألسف ال ت

لمنومة واعتمادھم علیھا كحل ونسیان طعم النوم الطبیعي ھو السبب الذي ال یراه الكثیرون وراء لجوئھم إلى تناول الحبوب ا
ً بالنوم الطبیعي الفطري. وحید لمشكلة األرق ُصطنعا ً وم ً جدیدا وما یجعل من . ونتیجة لذلك النسیان والحرمان، استبدلوا نوما

الصعب على األطباء وصف الحبوب المنومة بسھولة ألي إنسان، أمور عدة، أھمھا أن نوعیة النوم الذي ینتج عن تناول ما ھو 
والنوم لیس غیبوبة عن الوعي، بل ھو مرحلة حیاتیة یومیة . وفر من حبوب منومة، تختلف عن تلك النوعیة الطبیعیة من النوممت

ً، تتم في النوم عملیات كیمیائیة حیویة وأنشطة في أعضاء شتى من الجسم. ینشط الجسم فیھا ولیس . وبكالم أكثر وضوحا
. جزاء الدماغ على ترتیب البیت الداخلي فیھ، بل ھي الغدد الصماء والكبد وغیرھماالمقصود فقط نشاط الجھاز العصبي وعمل أ

ْ ینامون ساعات قلیلة وفي  وإال لماذا یُفرز ھرمون النمو كدفقات خالل النوم، ولماذا ترتفع اإلصابات بالسكري والسمنة لدى من
  .خارج وقت اللیل، وغیر ھذا من األسئلة

منھا ما ھو سطحي ومنھا ما ھو عمیق،ومنھا ما . حل خمسة، تتكرر عدة مرات خالل اللیلة الواحدةوالنوم كما ھو معلوم ذو مرا
والحبوب المنومة، كما یقول الدكتور دونا أراند، المدیر اإلكلینیكي لمركز كیترنغ . لھ عالقة باألحالم، ومنھا ما ال عالقة لھ بھا
ُغیر في  ً یُشیر إلى تأثیر الحبوب . »sleep architecture» «النوم أسلوب بناء«الضطرابات النوم في أوھایو، ت وتحدیدا

المنومة على تقصیر مراحل معینة من النوم، وخاصة المرحلة الثالثة والرابعة، وھما األھم في مراحل النوم من ناحیة العمق 
  .والراحة

 hangover effects» التأثیرات المتخلفة«و  side effects» التأثیرات الجانبیة«ھذا من جانب، ومن جانب اخر ھناك تلك 
عن استعمالھا، والتي تظھر في مرحلة ما بعد استخدامھا للنوم، مثل النعاس، الذي یُعیق عن مھارة ودقة القیام بالمھام، كقیادة 

باح، ھناك في اللیل ولكن قبل الص. السیارة أو تشغیل اآلالت أو االستیعاب في التعلیم أو غیرھا من األنشطة الوظیفیة أو العملیة
وھو ما قد یتسبب بحاالت السقوط أو . ذاك التشویش الذھني واالرتباك وثقل الحركة الذي یغلب على متناول الحبوب المنومة

وثمة دراسات طبیة أكدت ارتفاع معدل اإلصابات بكسور الورك لدى . التعثر أو اختالل التوازن، وخاصة لدى كبار السن
  .لمنومةمتناولي تلك الحبوب ا

ولذا . وحینما یتم تناول الحبوب المنومة بشكل یومي، فإن الجسم سیتعود علیھا، وبالتالي تفقد فاعلیتھا وتأثیرھا في جلب النوم
ً، بل تشیر . یُالحظ األطباء لجوء ھؤالء األشخاص إلى زیادة كمیة الجرعة، أو إلى تغییر نوعیة الدواء المنوم واألمر لیس خفیا

یوما، یُؤدي بالجسم إلى حالة التعود  14إلى  3ة إلى أن االستخدام المتواصل بشكل یومي لفترة تتراوح ما بین المصادر الطبی
 (dependentوإذا ما أضفنا إلى ما تقدم أن حالة من االعتماد، اإلدمان . على تلك النوعیة والكمیة من العقار المنوم

(addictedوھو ما یتبعھ ارتفاع احتماالت . »أدویة زدْ «وأنواع » بینزودایازیبین«اع ، النفسي والبدني، تنشأ جراء تناول أنو
  .المعاناة من حاالت تأثیرات االنسحاب على الجسم نتیجة للتوقف المفاجئ عن االستمرار في تناولھا

متى ما «و» متى شاء«و» كیفما اتفق«ھذه بعض من األسباب التي تجعل من الصعب على األطباء تسھیل وتوفیر تلك الحبوب 
  .»اشتھى

  یاسر متولى. د
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 األطفال  الكوابیس وفزع النوم عند



By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

  حاالت شائعة في مرحلة الطفولة ال تشیر الى مشكلة كامنة

جوناثان سالك ـ مكتشف مصل . د(ستطعت أن انتصر على كوابیسي بأحالمي لقد كنت أحلم، وعانیت من الكوابیس، ولكني ا
وتقول الدكتورة . عندما یستیقظ الطفل في منتصف اللیل بسبب حلم مزعج فال شك أن تكون ھذه تجربة مخیفة). شلل األطفال

جة، فالكوابیس وفزع النوم من على الرغم من كونھا مزع”: دیانا قملي أخصائیة علم النفس ألسریري بمستشفى األطفال بلندن
  .“الحاالت الشائعة في مرحلة الطفولة ولیست عالمة تشیر الى مشكلة كامنة أو قلق

سنة تنتابھم الكوابیس ولیالي مرھبة أحیانا، وأكثر  12و 5من األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین  40تشیر الدراسات إلى ان * 
ویذكر الدكتور احمد سالم باھمام، . عند األطفال فى ھذه الفئة العمریة 4تحدث في النوبات التي تثیر القلق أي فزع النوم 

استشاري امراض الصدر واضطرابات النوم أن في دراسة اجریت على طالب المدارس االبتدائیة في مدینة الریاض، بالمملكة 
  الكوابیس. منھم كانوا یعانون من الكوابیس المتكررة 5العربیة السعودیة، أن 

 * ً یعانى معظم األطفال من تجربة الكابوس أو الحلم المزعج . “یا الھي ھناك وحش بعین واحدة یطاردني”: بكى الطفل صارخا
وعادة ما یحدث الكابوس أثناء النوم الخفیف عند مرحلة حركة العین السریعة وتشیر الدراسات أن ھذه . مرة أو أكثر في حیاتھم

كثیر من األطفال یفیقون أنفسھم . ن اللیل، ولذا تحدث معظم األحالم والكوابیس قرب الصباحالمرحلة تحدث في الرمق األخیر م
وفي صباح . واألطفال الذین یتم إیقاظھم یكونوا خائفین جدا، ومن الصعب تھدئتھم. بحركتھم أو بأصواتھم أو بالصراخ أو البكاء

عادة ما تبدأ الكوابیس في سن مبكرة عند األطفال في عامھم . جالیوم التالي ال یستطیع الطفل أن یتذكر تفاصیل الحلم المزع
ومن المحتمل أن تأتي الكوابیس في أطوار، مثال كابوس في كل لیلة لمدة أسبوع، وبعد ذلك ینام الطفل بھدوء لمدة أسابیع . الثاني

  فزع النوم. أو أشھر، وتعود الكوابیس مرة اخري

، ابنھا عمره ثالث سنوات ویعانى من “رخا، عیناه مفتوحتان ولكنھ ال یتعرف عليطفلى یستیقظ صا”: تحكي والدة الطفل* 
فزع النوم ھو اضطراب یحدث أثناء مرحلة النوم العمیق، وتكون ھذه المرحلة بعد ساعة أو ساعتین من النوم وھي . فزع النوم

المفاجئ، مصحوبة بقلق شدید، صراخ ھستیري، ویتمیز فزع النوم بنوبات متكررة من االستیقاظ . فترة ال تحدث فیھا األحالم
ال یستطیع الطفل تذكر . انزعاج شدید وربما یصحب الصراخ الركل وضرب من حولھ، وعدم االستجابة لمحاولة تھدءتھ

تشیر الدراسات الى ان فزع النوم وراثي، ویصیب األطفال قبل العام العاشر من عمرھم، . تفاصیل ما حدث لھ في الیوم التالي
تقل . یكثر فزع النوم لدى األطفال الذین تتراوح أعمارھم بین عامین وستة اعوام، األوالد أكثر عرضة لإلصابة بھ من الفتیاتو

  أألسباب. نوبات فزع النوم بعد بضعة أشھر وتكون ھذه النوبات مقلقة جدا لإلباء أن یروا اطفالھم یمروا بھذه التجربة المفزعة

ولكن من األسباب التي وجد أنھا تلعب دورا في . ا تحدث الكوابیس وفزع النوم عند األطفاللیس معروفا كیف أو لماذ* 
اإلرھاق الشدید، قلة النوم، عدم وجود نمط منتظم للنوم، والقلق، كما لوحظ أن عدم االستقرار : حدوثھما یمكن حصرھا في

الوالدین، أو الترھیب في المنزل أو المدرسة أو بعد حادث  األسري، أو وفاة احد إفراد األسرة، أو الطالق أو النقاش الحاد بین
  .مفجع قد تسبب الكوابیس

. د“ كیف تتحكم في نوم طفلك”ویقول مؤلفا كتاب . وتلعب الحمى وبعض االدویة دورا فى حدوث الكوابیس اللیلیة وفزع النوم
الطبیعي للطفل، عندما تنمو مخیلة الطفل ویبدأ الكوابیس وفزع النوم، ھما جزء من النمو ”جودي مندل أن . جودي اوینز ود

  مساعدة الطفل. “الطفل في فھم أن ھنالك اشیاء من الممكن أن تأذیھ

ماذا یمكنك ان تفعل للمساعدة ؟ یقلق كثیر من اآلباء من الكوابیس أو فزع النوم التي یتعرض لھا طفلھم، وأحیانا یعتقدون أنھا * 
  .لمشكلة عاطفیھ أو دلیل على ان الطفل تعرض لصدمة ما أثناء ساعات االستیقاظأعراض 

إذا كنت قلقا فعلیك أن تقضي بعض الوقت للتحدث مع طفلك عن تلك األحالم . في كثیر من الحاالت ال یوجد ھنالك سبب للقلق
بحاجة إلى االحتفاظ بالھدوء وإدخال وكمربي للطفل انت . المخیفة، وإذا أمكن اطلب من طفلك أن یرسم صورة لما أرعبھ



وعن طریق بث الطمائنینة . السكینة في قلب طفلك وكن دائما السند القوي ألطفالك بمحاولة حل إي مشكلة تسببت في قلقھم
  .والثقة في نفس الطفل، فانھ سوف یشعر باألمان وباالرتیاح

  نصائح لآلباء في التعامل مع الكوابیس وفزع النوم 10

وحاول . راقب ما یشاھده طفلك فى التلفزیون، من مشاھد مخیفھ أو عنیفة، وخاصة قریبا من وقت النوم. لة منع حدوثھامحاو. 1  
  .تجنب القصص المخیفة التي یمكن ان تطلق العنان لخیال طفلك

إذا كانت . اللیل ال مفر من الكوابیس عند األطفال، لذا تأكد من انك تستطیع سماع صوت طفلك إذا صرخ في. االستعداد. 2  
و في حالة وجود مربیة، تأكد انھا تستطیع تھدئة الطفل إذا أفاق . غرفة الطفل بعیدة عنك فجھاز االتصال الداخلي سیكون مفیدا

  .مذعورا

یحتاج األطفال آلبائھم لتھدئتھم وإشعارھم . إذا سمعت صراخ طفلك اذھب إلیھ في أسرع وقت ممكن. اذھب إلى طفلك. 3
  .باألمان

  .ومن المھم ان یبقى اآلباء مع الطفل حتى یعود للنوم مرة أخري. البقاء مع طفلك. 4  

  .أشعر الطفل بأنك موجود لحمایتھ، وتكلم بصوت خافت ھادئ لتسكینھ. توفیر االطمئنان. 5

  .جھ أكثرإذا بدأ علیك القلق والتوتر، فسیالحظ الطفل ذلك ویشعر بالضیق ویزید انزعا. الھدوء وتمالك األعصاب. 6  

  .اشعل ضوءا منخفضا أو أترك الباب مواربا عندما تخرج من غرفة الطفل. اشعر طفلك باألمان. 7  

  .إذا كنت تشجع طفلك على النوم بقربك بعد الكابوس، فان ھذا سیؤكد لھ بان غرفتھ لیست آمنة. دع الطفل یبقى في غرفتھ. 8

وشجعھ على سبل التغلب على الخوف من . حلم المخیف الذي رآهشجع طفلك على التحدث عن ال. الحدیث عن الكابوس. 9  
  .وبقلیل من التفكیر اإلبداعي سیتمكن طفلك من إیجاد نھایة سعیدة لذلك الحلم. أحالمھ

شجع طفلك على الذھاب إلى الفراش في وقت محدد ومبكر لیال، وعوده على االستیقاظ في . استحدث نمطا لنوم الطفل. 10  
  .انفس الوقت صباح

  یاسر متولى. د
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 الدماغ وفوائدھا للقلب و.. القیلولة
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

  إغفاءة منتصف النھار تحمي الرجال خصوصا من أمراض شرلیین القلب و السكتات الدماغیھ

وتتوقع غالبیتھم ان تأتي ھذه الفترة  -كثیر من الناس ان فترة ثماني ساعات ھي الفترة المثلى للنومفي الوالیات المتحدة، یرى ال  
اما في امیركا الالتینیة، وفي دول البحر االبیض المتوسط، ومناطق اخرى من العالم، فان النوم األمثل . دفعة واحدة اثناء اللیل



، وإجھاد الیوم وانشغاالتھ، متوجھین للحصول على فترة ففي المناخات المشمسة، یود . یتبع نمطا مختلفا ّ الناس االبتعاد عن الحر
  .للقیلولة بعد الظھر، ثم یظھرون الفرق بالسھر اثناء اللیل

اال ان البیولوجیا البشریة تظل نفسھا سواء في أثینا . األعراف الثقافیة تتطور لكي تضمن احتیاجات مجتمعات معینة، وأفضلیاتھا
وربما، لذلك، فان دراسة حول فترات القیلولة في الیونان، سوف تساعد االمیركیین على فھم اختیاراتھم الخاصة . كاغواو في شی

كما تثیر الدراسة ایضا احتماال مھما ھو ان القیلولة الیومیة، ربما بمقدورھا ابعاد شبح امراض . بھم في ما یتعلق بالنوم الصحي
  .القلب و السكتات الدماغیھ

یدققوا في العالقة بین القیلولة وخطر امراض القلب و السكتات الدماغیھ، درس باحثون في كلیة الطب بجامعة أثینا معا  ولكي
وكان كل المتطوعین سالمین من . رجال وامرأة 681الفا و 23مع باحثین في كلیة الصحة العمومیة بجامعة ھارفارد، 

وقد تحدثوا . 1999و 1994اغیة، لدى انخراطھم في الدراسة بین عامي تشخیصات امراض القلب والسرطانات والسكتة الدم
اصحاب «و» اصحاب االغفاءة المنتظمون«وقد صنفھم الباحثون في خانات . كلھم عن عاداتھم في أخذ قسط من القیلولة

وتعلیمھم،  كما جمعوا معلومات ایضا عن عمر المشاركین،. »من غیر اصحاب االغفاءة«، و»االغفاءة من فترة ألخرى
وممارستھم للتدخین، واعمالھم، ومستوى ممارستھم التمارین الریاضیة، وغذائھم، وكتلة الوزن لدیھم، والنسبة بین مقاسي 

  .الخصر والحوض

شخصا منھم بسبب امراض الشرایین  133وخالل ھذه الفترة ، توفي . سنة في المتوسط 6.3وقد رصد المشاركون على مدى 
متوقع فان تقدم العمر والتدخین وبدانة البطن كانت ترتبط بالوفیات نتیجة امراض القلب و السكتات الدماغیھ، وكما ھو . التاجیة

والنتیجة المدھشة، في كل ذلك، . بینما بدت التمارین والغذاء الجید وارتفاع مستوى التعلیم ومنصب العمل المجزي، حامیة للقلب
  .ب كذلك، خصوصا للرجالان اغفاءة منتصف النھار كانت حامیة للقل

وبین كل افراد المجموعة، فان فترات القیلولة مھما كانت مدة زمنھا، ودرجة تكرارھا، كانت ترتبط بانخفاض خطر الوفاة 
وظھر ان . في المائة، حتى مع أخذ عوامل الخطر األخرى بعین االعتبار 34بنسبة   و السكتات الدماغیھ   بأمراض القلب

اال ان اصحاب االغفاءة المنتظمة بدوا، . في المائة 12ترة ألخرى قللوا من خطر الوفیات القلبیة بنسبة اصحاب االغفاءة من ف
وفي ما بین الرجال من . وظھرت الحمایة اقوى كما یبدو لدى الرجال مقارنة بالنساء. في المائة 37وقد قللوا تلك الوفیات بنسبة 

في المائة بسبب امراض الشرایین التاجیة،  64عرضوا لخطر وفاة أقل بنسبة العمال، فان اصحاب االغفاءة من فترة ألخرى ت
في  50مقارنة بنظرائھم الذین ال یمارسون االغفاءة في النھار، اما اصحاب االغفاءة المنتظمون فان ھذه النسبة وصلت الى 

  .المائة لدیھم

  نداء وتنبیھ

اغفاءة منتصف النھار الى خفض خطر امراض القلب و السكتات وتدعم دراستان سابقتان من الیونان احتمال ان تقود * 
ھل ھناك شيء ما مختلف في الیونان، . الدماغیھ، اال ان دراسة اكبر من كوستاریكا، ودراستین من اسرائیل قدمت نتائج معاكسة

فات في االبحاث ربما تفسر ام ھل یوجد أمر ما مختلف في الدراسات؟ ومن دون التقلیل من سمات األمة الیونانیة، فان االختال
فالدراسة الجدیدة اختلفت عن الدراسات السابقة، بشمولھا ألشخاص سلیمین فقط، كما انھا اخذت عامل . النتائج المتناقضة

والناس المرضى غالبا ما ینامون خالل النھار . بینما لم تفعل الدراسات االخرى ذلك -ممارسة الریاضة البدنیة في االعتبار
وبإدخالھم في التحلیالت، فان أي فوائد من االغفاءة التطوعیة لالشخاص االصحاء ستكون محجوبة . جھاد او التعببسبب اال

  .وفي الواقع فان الدراسة الملحمیة االغریقیة توصلت الى فوائد كبیرة لفئة العمال من الرجال. بسھولة

  دور القیلولة

تقلیل االجھاد ھو اكثر التفسیرات مالءمة، وھو یتناسب مع المالحظات  ان كانت القیلولة مفیدة، فما طریقة عملھا؟ ان* 
  .المسجلة حول مساعدة اغفاءة منتصف النھار الطوعیة خصوصا للعمال من الرجال

فالدراسات حول عمال المناوبة، . اال ان ھناك فوائد اخرى جرى توثیقھا جیدا. والفوائد المحتملة للقیلولة تتطلب دراسات اكثر
م الطیران الجوي، إضافة إلى العاملین الطبیین المقیمین، والسائقین في الطرقات السریعة، كلھا اشارت الى ان االغفاءة وأطق



وھذا ھو الفائدة . دقیقة، تخفض التعب، تحسن من األداء الحركي النفسي والمزاج، وتشحذ االنتباه 30الى  20القصیرة لفترة 
  .معھ او المریض في المستشفىوللراكب  –الكبرى لصاحب االغفاءة 

  حالوة اإلغفاءة

والحرمان من النوم الناجم عن انقطاع النفس، . عندما تغفو، تأكد من انك ترید ھذا األمر ألنك ترغب فیھ، ال ألنك مجبر علیھ* 
كة، او الكآبة، او أي سبب آخر، تولد رغبة في النوم اثناء النھار، االمر الذي ی ِ دفعك الى الحاجة الى او متالزمة الرجل الحر

وان وجدت نفسك وأنت تمیل الى النوم في االوقات التي ال ترغب البتة بھا، فعلیك . والحرمان من النوم مضر بصحتك. اغفاءة
  .وبدال من ذلك ارصد العوامل الخاطئة التي تؤثر في نومك اللیلي، ثم حاول تصحیحھا. ان ال تنغمر في االغفاءة

وان كنت تنغمر . ي منتصف النھار فھي مسألة اخرى فقد تكون مثیرة للبھجة، ومنعشة، بل وحتى صحیةاما القیلولة الطوعیة ف
ولكي تحافظ على نومك اللیلي الجید، . الیقظة الیومیة لدیك -في القیلولة، فحاول ان تضبط فترتھا كي تتناسب مع دورة النوم

وعلیك ان تتوقع ان تستیقظ من . دقیقة ھي األفضل 40الى  20وألغلب الناس فان  - فعلیك ان ال تنغمر في اغفاءة طویلة
  .دقائق لالستیقاظ الكامل وتنفیذ المھام الجدیدة 10االغفاءة على شكل كتلة بطیئة الحركة، ولذلك امنح نفسك 

  ثم احلم.. احلم

. راض القلب و السكتات الدماغیھالدراسة الملحمیة االغریقیة تثیر احتمال ان القیلولة ربما تساعد على خفض خطر الوفاة بأم* 
اال ان ھناك . وبما ان االغفاءة ال تتطلب الكثیر من االنضباط مثل اجراء التمارین الریاضیة المنتظمة، فان لھا امكانات واعدة

ى حاجة الى دراسات تؤكد ھذه النتائج، وحتى وان ظلت النتائج صحیحة، فان دراسات المالحظة ال یمكنھا البتة البرھنة عل
وفي ھذه الحالة، على سبیل المثال، فان القیلولة یمكنھا ان تشكل احدى عالمات نمط الحیاة الصحیة العمومیة، . السبب والنتیجة

  .بدال من كونھا وسیلة فریدة لحمایة القلب

ة، خصوصا للعمال من تذكر ایضا ان من االسھل االنغمار في اغفاءة في أثینا بالیونان، منھا في أثینا بوالیة جورجیا االمیركی
  .والقیلولة بمقدورھا خفض االجھاد في الیونان، اال انھا قد تزید االجھاد في الوالیات المتحدة. الرجال

ً من نمط الحیاة الصحیة، فعلیك ان  -ال تعتمد على االغفاءة في حمایة قلبك ولكن ان كنت تتمتع بفترة القیلولة بوصفھا جزءا
  .تنغمر في االغفاءة

  للنھوض المبكر.. راش مبكراإلى الف

سكان البحر االبیض المتوسط وامیركا الالتینیة ربما ھم سادة القیلولة، اال ان االمیركیین یلتزمون في االغلب بوصفة بن * 
ھل كان فراكلین محقا؟ حاول . »الدخول الى الفراش مبكرا، والنھوض المبكر یجعالن االنسان سلیما، غنیا، وحكیما«: فرانكلین

  .یق من باحثي ھارفارد في عملیة طائشة، اختبار ھذه المقولةفر

سنة في المتوسط، لم  3.7وبعد ان تتبعوھم على مدى . رجال ادخلوا المستشفى بعد اصابتھم بنوبات قلبیة 949قام الفریق بتقییم 
 6:30قبل الساعة (ستیقاظ المبكر او اال) مساء 11قبل الساعة (یعثروا على أي عالقة متبادلة بین الدخول المبكر الى الفراش 

  .وبین معدالت الوفیات، والمدخول، ومستوى التعلیم) صباحا

  .ومع ذلك فانھ یظل من الممكن ان الوقت یعتبر ھو المال، او ان الفلس الذي ادخرتھ ھو الفلس الذي حصلت علیھ بجھدك
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ّ األسنان  )bruxism( صر
By الدكتور یاسر متولى   

ّ وأطحن أسناني أثناء النوم، ھل من خطورة لذلك؟*    زوجي یُلحظ أني أصر

ّ األسنان أثناء النوم   ً جدا لشریك الحیاة، وقد ال یكون . یُصاب البعض بحاالت ال إرادیة من صرّ وعض وقد یكون األمر مزعجا
ّ األسنان واحتكاكھا ببعض أثناء النوم قد یُؤدي إلى تلف في طبقة كذلك، لكن ال غلفة “ المینا”مھم ھو أن استمرار وتكرار صر ُ الم

ً إلى خلخلة ثبات األسنان. لألسنان وربما یكون األمر نتیجة وجود توتر وضغوط نفسیة، وربما ال عالقة لھ   .وقد یُؤدي أیضا
  .البتة بذلك

  یاسر متولى. د
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 السلوكیھ اضطرابات النوم
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

یشتكي كثیر من الناس من خلو نومھم من . بحركات غیر طبیعیة كالصراخ أو الركل أو اللكم أو الكالم » تمثیل األحالم«
من األفراد ـ وأكثرھم من الرجال بعد سن الخمسین ـ من % 1ویعاني ما یقرب من . ااألحالم على الرغم من كونھ نوما طبیعی

وتصل نسبة االستجابة للعالج بفعالیة . من الحاالت% 60ھذا االضطراب السلوكي الالإرادي وھو مجھول السبب في أكثر من 
طبیعة نومھا وإصابة جسمھا باللكم والركل الزوجة ھي األكثر تضررا من ھذه المشكلة التي تؤثر على . من الحاالت% 87إلى 

فكیف یمكن تفسیر ھذا االضطراب؟ ومتى یتوجب استشارة الطبیب؟ وكیف یتم . الذي ینتاب زوجھا من جراء تمثیل األحالم
تشخیصھ؟ وأین؟ طرحت ھذا الموضوع الشیق والمحیر في نفس الوقت والذي یسبب حرجا لصاحبھ، على أحد المتخصصین 

ّوم، رئیس قسم األمراض الصدریة، في ھذا المج ال وھو الدكتور أیمن بدر كریّم استشاري األمراض الصدریة واضطرابات الن
ّوم بمدینة الملك عبد العزیز الطبیة للحرس الوطني بجدة، الذي أوضح أن اإلنسان یمر أثناء نومھ  مدیر مركز اضطرابات الن

النوم الذي یقوم بتسجیل موجات الدماغ وتوتر العضالت ورصد  الطبیعي بعدة مراحل یمكن رصدھا بدقة عن طریق فحص
دقیقة وتتكون  120إلى  90دورات تبلغ مدة كل دورة منھا  6ـ  5وینتقل النائم أثناء نومھ خالل . حركة التنفس ونبضات القلب

في ) 4ـ  1(یر الحالم ، حیث تظھر مراحل النوم غREMومرحلة النوم الحالم  NREMكل منھا من مرحلة النوم غیر الحالم 
  .الساعات األولى من بدایة النوم تتبعھا مرحلة النوم الحالم بشكل مكثف في النصف األخیر من اللیل

وعلى الرغم من مرور اإلنسان النائم عبر مرحلة النوم الحالم، إال أنھ من غیر الالزم أن یتذكر اإلنسان ما رأى من أحالم عند 
ولكن في المقابل، تتأثر . إن كثیرا من الناس یشتكي من خلو نومھ من األحالم على الرغم من نومھ الطبیعياالستیقاظ، بل 

مرحلة النوم الحالم بكثیر من اضطرابات النوم التي قد تحرم اإلنسان المصاب بھا من قضاء الوقت المناسب فیھا ـ كانقطاع 
ن الطبیعي بشكل كبیر مما قد ینتج عنھ عدة اضطرابات سلوكیة مصاحبة للنوم التنفس أثناء النوم ـ أو تؤدي إلى زیادة نسبتھا ع

  .أو االستیقاظ

  وظیفة النوم الحالم* 

كما أوضح الدكتور یاسر متولى أن العلماء، إلى یومنا ھذا، لم یستطیعوا تحدید وظیفة النوم الحالم بدقة، إال أنھم تعرفوا على * 
. من مجموع عدد ساعات النوم الثمانیة في الحاالت الطبیعیة% 25إلى  15ما یقرب من  وصف دقیق لھذه المرحلة والتي تمثل

فمن المعتقد أن مرحلة النوم الحالم تساعد على تذكر المعلومات المھمة ـ كما ھو مرغوب في أیام االختبارات ـ ونسیان بعض 
نشاط المخ بشكل كبیر تزامنا مع حدوث األحالم وحركة  التفاصیل غیر المھمة في خضم حیاتنا الیومیة، كما أن من الثابت زیادة



وتتمیز مرحلة النوم الحالم ـ كما یتضح من . العینین السریعة وارتفاع ضغط الدم المفاجئ واضطرابات في عمق وإیقاع التنفس
خالف األحالم الواردة في اسمھا ـ باألحالم الواضحة والمتسلسلة والتي عادة ما یتذكر اإلنسان معظم تفاصیلھا عند االستیقاظ ب

ومن أھم الخصائص الفریدة لمرحلة النوم الحالم عدم قدرة الشخص النائم على تحریك أطرافھ نظرا . مرحلة النوم غیر الحالم
وتأتي أھمیة ھذه الخاصیة الطبیعیة . لالرتخاء الشدید والمطلق الذي یصیب العضالت الطرفیة كعضالت الذراعین والساقین

  .قیام الجسم بمحاولة التحرك أو رد الفعل في خضم الصور واألحداث المختلفة التي ترد خالل النوم الحالمكضمان بعدم 

  أعراض االضطراب* 

من األفراد في المجتمعات المدنیة یعاني من اضطراب سلوكي لمرحلة % 1وأشار الدكتور یاسر متولى الى أن ما یقرب من * 
، وھو عبارة عن سلوك غیر طبیعي یحدث حصریا خالل ھذه ) REM sleep Behavior Disorder (RBDالنوم الحالم 

المرحلة ویتمیز بحالة من الحركات غیر الطبیعیة والالإرادیة مثل الصراخ أو الركل أو اللكم أو الجري وقد یصاحبھا كالم یمكن 
حالم على أحداث توصف بالمزعجة أو وتحتوي معظم ھذه األ. فھمھ في معظم الحاالت وكأن المصاب یمثل الحلم الذي یمر بھ

الغریبة وأحیانا بالمخیفة حیث یصف كثیر من المصابین بھذا االضطراب عند االستیقاظ ردة فعلھم كدفاع بسبب ھجوم علیھم أو 
ء وفي العادة ال یتذكر الشخص عند االستیقاظ ما كان یفعلھ أثنا. ھروبھم من خطر محدق بھم إال أن بعضھا یكون حلما عادیا

ویعتقد أن نسبة المصابین بھذا . النوم من اضطرابات في الحركة إال أنھ یتذكر وبشكل واضح تسلسل أحداث الحلم الذي مر بھ
االضطراب أكثر من المعروف علمیا، نظرا ألنھ من االضطرابات الالإرادیة التي تسبب حرجا لصاحبھا ولكنھا ال تتسبب في 

ویضطر كثیر من المرضى الرجال ـ وھم الفئة األكثر . تؤدي إلى تأرقھ أثناء النومضرر مباشر لھ في معظم األحیان وال 
تعرضا لھذا االضطراب ـ إلى زیارة الطبیب بعد فترة لیست بالقصیرة بعد إلحاح الزوجة نظرا لمعاناتھا الشخصیة من تأثیر 

جسدیة ومعنویة متكررة أثناء نوبات اللكم أو المشكلة على طبیعة نومھا واضطرارھا لالستیقاظ المتكرر أو إصابتھا إصابات 
وفي بعض األحیان تؤدي مثل ھذه الحركات إلى إصابة المریض نفسھ بأضرار جسدیة بسبب . الركل التي تنتاب زوجھا

اصطدامھ ببعض األثاث مما یعرضھ للكسر خالل قیامھ بتمثیل بعض األحالم التي یراھا كالھرب من حیوان مفترس أو الدفاع 
  .فسھ أثناء عراكعن ن

  األسباب والعوامل المساعدة* 

من الحاالت، وأنھ یصیب الرجال ممن % 60وأكد الدكتور یاسر متولى أن أسباب ھذا االضطراب غیر معروفة في أكثر من * 
 )الشلل الرعاش(ھم في سن الخمسین فما فوق بصورة أساسیة، كما أنھ یرتبط ببعض األمراض العصبیة مثل مرض باركنسون 

كما قد یسبب وقف تناول الكحول المفاجئ ). التریبتیزول(وخرف الشیخوخة وكذلك تناول بعض األدویة كدواء األمیتریبتیلین 
وبعض أدویة االكتئاب مثل البروزاك وغیره من األدویة التي تثبط مرحلة النوم الحالم إلى إثارة وتفاقم حاالت تمثیل األحالم 

  .كأعراض انسحابیة

  التشخیص* 

یؤكد الدكتور یاسر متولى أنھ یجب في حاالت تمثیل األحالم أثناء النوم تقییم المریض تقییما شامال من قبل طبیب اضطرابات  *
النوم وذلك للوصول إلى التشخیص السلیم حیث تتشابھ ھذه الحاالت مع غیرھا من اضطرابات السلوك أثناء النوم مثل الكالم 

م والكوابیس ورعب النوم وغیرھا من اضطرابات الحركة كالصرع اللیلي واضطرابات والمشي وطحن األسنان أثناء النو
وعادة ما یلجأ الطبیب إلى فحص المریض في مختبر النوم أثناء اللیل ورصد . التنفس كانقطاع النفس االنسدادي أثناء النوم

االضطراب بزیادة توتر العضالت غیر مراحل النوم ومتابعة المریض بكامیرا تسجل جمیع حركاتھ بدقة حیث یتمیز ھذا 
  .الطبیعي أثناء مرحلة النوم الحالم كما یمكن مباشرة رؤیة المریض وقیامھ بالحركات الغریبة أثناء ھذه المرحلة

  العالج* 

 وأخیرا یؤكد الدكتور یاسر متولى أن االضطراب السلوكي في النوم الحالم ھو من االضطرابات التي یمكن عالجھا بفعالیة* 
من الحاالت وذلك باستعمال األدویة كدواء الكلونازیبام وغیره عند الضرورة واالھتمام بتجنب الحرمان % 87بنسبة تصل إلى 

الحاد والمزمن من النوم ومناقشة طبیعة المشكلة مع المریض واتخاذ التدابیر الوقائیة في غرفة النوم كتأمین عدم وصولھ إلى 
  .منع إصابتھ أو شریكھ بالضرر من جراء تمثیل األحالم أثناء النوماألدوات الحادة وسھلة الكسر ل
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 الدماغیة  تزید مخاطر السكتة.. كثرة النوم
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

المعروف جیدا ان الحرمان من النوم یؤدي الى تأثیرات سیئة في الصحة  دراسة حول النساء اللواتي تجاوزن سن الیأس من
ووفقا لبحث تنشر نتائجھ    .اال ان كثرة النوم ال تعتبر أفضل بالضرورة، عندما یتعلق األمر بالمحصلة النھائیة. البدنیة والعقلیة

 2008یولیو  17یركیة، والذي ظھر في التي تصدرھا جمعیة القلب االم Stroke» ستروك«من مجلة  2008في عدد دیسمبر 
على الطبعة االلكترونیة منھا، فان قلة النوم او كثرتھ، تؤدیان الى حدوث السكتة الدماغیة اإلسكیمیة للنساء اللواتي تخطین سن 

  .الیأس من المحیض

السبب الرئیسي لحدوث وھي  - ھي اكثر انواع السكتات الدماغیة شیوعا  Ischemic Strokeوالسكتة الدماغیة اإلسكیمیة 
، )في العادة بسبب وجود خثرة دمویة(تحدث عندما یظھر شكل من االعاقة في مجرى الدم،  -االعاقات في الوالیات المتحدة 

  .تقود الى نقص الترویة الدمویة وقطع امدادات الدم واالوكسجین نحو المخ

  النوم والسكتة الدماغیة* 

 Women”s Health Initiative»دراسة مراقبة مبادرة صحة النساء«خلصة من ویستند ھذا البحث الى بیانات مست* 
Observational Study  التي دامت سبع سنوات، ودققت في دور الجینات، البیولوجیا، ونمط الحیاة، في المخاطر التي تقود

  .سنة 79و 50عمار امرأة بین ا 175الفا و 93وشملت الدراسة . الى حدوث المشاكل الصحیة للنساء االكبر سنا

ّ اكثر تعرضا بنسبة  في المائة لالصابة  70الى  60ووجد الباحثون ان النساء اللواتي نمن تسع ساعات فأكثر لكل لیلة، كن
  .بالسكتة الدماغیة اإلسكیمیة مقارنة بالنساء اللواتي نمن سبع ساعات لكل لیلة

اكل، اذ ظھر ان اولئك اللواتي نمن ست ساعات او اقل، كن اكثر لم یكن وحدھن من المتعرضات للمش» النائمات طویال«اال ان 
وقد ال یبدو ھذا األمر خطیرا اال ان عدد النساء اللواتي شملتھن الدراسة . في المائة لالصابة بالسكتة الدماغیة 14تعرضا بنسبة 

ثون ان النوم القلیل ربما یكون لھ تأثیر لذا افترض الباح. »النائمات طویال«كان اكبر مرتین من النساء » النائمات قصیرا«من 
  .اكبر في صحة النساء اللواتي تجاوزن سن الیأس مقارنة بالنوم لفترات طویلة

  النوم واألمراض* 

. »صحیحة بالتمام والكمال«للنوم، أي الحصول على فترة نوم كاف » التأثیر الذھبي«وقد الحظت دراسات اخرى فوائد * 
وجد باحثون في كلیة  2005ففي عام . ومي، تمتد لسبع ساعات لكل لیلة، تبدو وكأنھا الرقم الذھبيوھذه الفترة ھي وبشكل عم

لدى ) أي مرحلة ما قبل السكري(الطب بجامعة بوسطن ان معدالت ظھور مرض السكري واالضطرابات في تقبل الغلوكوز 
اقل (، واقل )تسع ساعات في كل لیلة(ن لفترة اطول سنة، كانت االعلى لدى اللواتي نم 93و 53الخاضعات للدراسة بین اعمار 

  ).من ست ساعات

وقد تم ربط كل من النوم القلیل، والنوم الزائد عن الحد ایضا، بازدیاد مخاطر امراض القلب، وارتفاع ضغط الدم، والموت 
جود عالقة بین فترة النوم افاد باحثون یابانیون بو Sleep» سلیب«من مجلة  2008وفي دراسة نشرت في عدد مایو . المبكر

سنة فأكثر، ان مستویات الكولسترول  20امرأة من عمر  2329وقد وجدوا في دراستھم لـ . ومستویات الشحوم الضارة في الدم



كانت اقل، وان مستوى الشحوم الثالثیة كان اعلى لدى النساء اللواتي ینمن في العادة اقل من ) الحمید( HDLعالي الكثافة 
  .لكل لیلة، كذلك لدى النساء اللواتي ینمن ثماني ساعات او اكثر في اللیلة خمس ساعات

وھي (افاد باحثون في كلیة بتسبورغ للطب ان الدالئل على حدوث متالزمة التمثیل الغذائي » سلیب«وفي نفس العدد من مجلة 
تزداد ) ر السكري، والوفاة لشتى االسبابمجموعة من عوامل الخطر التي تتنبأ باالخطار على القلب واالوعیة الدمویة، وظھو

  .في المائة لدى النائمات لفترة قصیرة او طویلة، مقارنة بالنائمات لفترة بین سبع وثماني ساعات لكل لیلة 45بنسبة 

  العالقة واألسباب* 

وبعد ان اخذ . النوم الطویل او القصیر في خطر التعرض للسكتة الدماغیةولیس من الواضح بالضبط، الكیفیة التي یؤثر بھا * 
في االعتبار، الكثیر من العوامل التي تزید من الخطر، ومنھا العمر، االصل » ستروك«البحث االخیر المنشور في مجلة 

  .العرقي، التدخین، الكآبة، وحاالت انقطاع النفس، ظلت النتائج متماثلة

یو ـ تشیوان تشین الباحث المشارك في الدراسة كان حذرا، عند اشارتھ الى ان ھذا الترابط ال یعني العثور على اال ان الدكتور ج
فال توجد ادلة حتى اآلن على ان النائمات لفترة طویلة، بمقدورھن التقلیل من خطر النوبة القلبیة بتقلیل فترات نومھن،    .السبب

ومع ذلك فان الدراسة تدعم مجددا الفكرة القائلة بان النوم   .ت نومھن لتحقیق نفس الھدفاو زیادة النائمات لفترة قصیرة لفترا
  .یرتبط بشكل وثیق بالصحة عموما ـ وان على االطباء والمرضى االھتمام بشكل جدي بمشاكل النوم

  یاسر متولى. د
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 الصحیة الت حول فترة النومتساؤ
By الدكتور یاسر متولى   

   مقدمھ
    

سمعت بنتائج دراسة وجدت ان الناس الذین ینامون بین ست ساعات ونصف وسبع ساعات كل لیلة، یعیشون حیاة اطول : س
  ما ھي الفترة الصحیحة للنوم؟. من الذین ینامون ثماني الى تسع ساعات

  :وذلك لما یلي. من الصعب االجابة عنھ انك تطرح سؤاال مھما، اال ان: ج

ینبغي علیك ادخال عدد كبیر : اوال. تصور انك تشرع في تنفیذ دراسة مثلى، أي من افضل الدراسات، لالجابة على ھذا السؤال
ثم، علیك ان تطلب عشوائیا، أي كیفما اتفق، من عدد منھم ان یناموا خمس . الف شخص 100ربما نحو  - من الناس فیھا 

كما ینبغي علیك ایضا ان . عات كل لیلة، وتطلب من آخرین النوم ست ساعات، ثم من آخرین ثماني ساعات، وھكذا دوالیكسا
وبعد ذلك علیك مراقبة صحة المشاركین . تفكر بوسیلة ما للتأكد من ان المشاركین قد نفذوا فعال الطلبات بالنوم لفترتھم المحددة

  .لعقود من السنین -

  ئیةنتائج إحصا* 

لذلك، فإن الذي یحصل بدال عنھا، ھو اجراء دراسات المالحظة، التي .. وكما ترى فان مثل ھذه الدراسة المثلى لیست عملیة* 
  .تضع بعد مراقبة حاالت الناس لسنوات كثیرة، عالقة احصائیة بین عاداتھم والنتائج الصحیة التي ظھرت بممارسة تلك العادات



اال . ولم تظھر نتائجھا تطابقا كامال. ھذا الصنف، الى المشاركین بالسؤال عن عادات النوم لدیھم وقد توجھت دراسات عدیدة من
التي یرقد فیھا لفترة تتراوح بین ست وثماني ساعات، یقود الى » الفترة الجمیلة«ان غالبیتھا تفترض ان ابتعاد االنسان عن 

  .تعرضھ اكثر الخطار الوفاة

، ولھذا فإنھا ال تستطیع ان تشیر مثال )التي تؤدي الى تلك االخطار(یمكنھا ان تبرھن على االسباب  اال ان دراسات المالحظة ال
  .الى ان تغییر فترة النوم من فترة ست الى سبع ساعات خالل العشرین سنة المقبلة، سوف یساعد على اطالة العمر

ون لفترة تقل عن ثماني ساعات في اللیلة، رصدت لدیھم وقد وجدت دراسة ممتازة من جامعة بنسلفانیا، ان الناس الذین ینام
وإن كان ذلك صحیحا، فان علیك ان . مستویات أدنى من األداء االدراكي مقارنة باألشخاص الذین ینامون ثماني ساعات او اكثر

ن ست وسبع تنام لفترة ثماني ساعات ونصف الساعة كل لیلة، إن كان ھدفك ھو النھوض بفكر صاف، لكن علیك النوم بی
ّ عملھ؟ كقاعدة، فاني انام سبع ساعات كل لیلة في ایام العمل، ! ساعات ان كنت ترید العیش لعمر اطول ما الذي ینبغي علي

ان كل الدراسات . وثماني ساعات في یومي عطلة نھایة االسبوع، ألن ھذه ھي الفترات التي احتاجھا لكي اشعر بوضع افضل
ومع ذلك فاننا اشخاص مختلفون، وبعض الناس یحتاجون الى فترة نوم اكثر . »في المتوسط«ابات التي تحدثت عنھا تقدم لنا اج

  واعتقد ان بمقدورك ان تحدد فترة النوم لنفسك شخصیا وفقا لمتطلباتك، وذلك باإلنصات الى حكمة بدنك. من اآلخرین

  یاسر متولى. د
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 النوم الشخیر أثناء
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

من أسباب الشخیر المعروفة والسھل عالجھا االحتقان األنفي المزمن،انحراف حاجز األنف الذي یؤدي إلي انسداد األنف أثناء 
كما یلعب التدخین دورا لما یسببھ من النوم ویصبح التنفس من خالل الفم،والتھاب اللوزتین وتضخمھما مما یسد مجري الھواء، 

التھابات مزمنة لألغشیة المخاطیة المبطنة لألنف والحنجرة، كما أن تناول بعض األدویة كالمھدئات واألدویة المنومة ترخي 
  عضالت الحنجرة أثناء النوم وتؤدي إلي الشخیر

صحوبة بما یعرف بانقطاع التنفس أثناء النوم وھو ومن أھم أسباب الشخیر، زیادة الوزن وفرط السمنة، باألخص السمنة الم  
من البشر، ویعانون فیھ بجانب الشخیر من عدم القدرة علي النوم العمیق وذلك بسبب انقطاع النفس لبعض % 5مرض یصیب 

لنفس یحدث وعند انقطاع ا. ثوان عدة مرات في الساعة الواحدة، النسداد مجري الھواء وبالتالي عدم وصول الھواء إلي الرئتین
اختناق فیستیقظ المصاب عدة مرات طوال اللیل دون الشعور بذلك وعادة ما یشتكي شریك الحیاة من ھذه المشكلة ولیس 
المریض نفسھ، ومن األعراض األخرى لھذا المرض اإلحساس بالخمول واإلرھاق والنعاس أثناء فترة النھار أثناء القراءة أو 

مما یتسبب في حدوث حوادث مروریة خطیرة، كما یصاب المریض بعدم القدرة علي التركیز  مشاھدة التلفاز أو خالل السیاقة
وقلة االنتباه وعلي المدى البعید بسبب تأثر الرئتین قد تحدث مضاعفات للمرض علي القلب والشرایین والضغط الدموي 

مضاعفات المصاحبة النقطاع التنفس أثناء لذا من المھم جدا استشارة الطبیب المختص عند تطور األمر لتجنب ال. والرئوي
  .النوم

  یاسر متولى .د
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 )Somnambulism(  ..المشي أثناء النوم



By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ  

یمضي مسلسل الحاالت التي یعاني أصحابھا من مشاكل .سن المراھقة معظم الحاالت ال تحتاج إلى عالج محدد وتزول بمرور 
ً مضحكة، كما في  ً، من خالل ما یتم نشره في الصحف المحلیة والعالمیة عن قصص ووقائع تكون أحیانا ما ُدُ المشي أثناء النوم ق

ُروى عن أطفال یغسلون مالبسھم في منتصف اللیل وآخرین یتحاورون بصورة طبی عیة في حین أنھم ال یزالون القصص التي ت
ً فیصاب بجروح وكسور،  ً أخرى محزنة ومبكیة عندما یقع المصاب بداء المشي أثناء النوم من الدرج مثال نائمین، وتكون أحیانا

َى حتفھ كحالة الشاب  ً  18(أو یقفز شاب من نافذة غرفتھ فیلق ذي ، ال2009، التي تناقلتھا الصحف في أول أیام العام الجدید )عاما
ً عنھ أنھ یمشي  فتح نافذة غرفتھ التي یسكنھا بالطابق السابع بمدینة بجنوب ألمانیا فسقط منھا فتوفي على الفور، وكان معروفا

  .أثناء النوم

  اضطراب حركي* 

ما ھو نوع االضطراب الذي یؤدي إلى ھذه الظاھرة؟ وكیف یتم التفریق بینھ وبین حاالت واضطرابات أخرى مشابھة مثل * 
الت الكابوس أو الحلم المزعج المخیف، أو نوبات الخوف أو الرعب اللیلي التي ینھض فیھا الشخص من فراشھ في حالة حا

  .ذعر وخوف شدیدین، أو نوبات الصرع الدماغي، أو حاالت التمارض أو ادعاء المرض

أثناء ) الثالثة والرابعة من النوم غیر الحالم(المشي أثناء النوم یُعد أحد اضطرابات الحركة التي تحدث خالل مرحلة النوم العمیق 
 ً الثلث األول من فترة النوم في أغلب األحیان، وھو ضمن مجموعة اضطرابات سلوكیة وأحداث غیر مرغوب فیھا تسمى علمیا

  .»الباراسومنیا«

ً، فأن ھذا االضط راب یتمیز بالحركات المتوافقة وللتفریق بین ھذا االضطراب وبین الحاالت األخرى التي قد تتشابھ معھ أحیانا
والمعقدة، التي تظھر بدایة على ھیئة استیقاظ مفاجئ من مرحلة النوم العمیق، كما یتمیز بضبابیة الوعي وعدم القدرة على 

وتتراوح بعد ذلك الحركات من بسیطة مثل النھوض من الفراش والمشي في أنحاء الغرفة، إلى حركات . التواصل مع اآلخرین
ً كالتجول في أرجاء البیت، وحتى الخروج وقیادة السیارة لمسافات طویلة، وقد یصحبھا غیر ذلك من األحداث، أكثر تع قیدا

وال یتذكر المصاب تفاصیل ما مر بھ من أحداث أثناء النوم، . كالكالم أو تناول الطعام أثناء النوم أو إعادة ترتیب أثاث المنزل
إال أن إیقاظھ من نوبة المشي أثناء النوم، . ریض من تلقاء نفسھ إلى سریره وإكمال نومھحیث یمكن للنوبة أن تنتھي بعودة الم

ولذا یُنصح أن یتم توجیھ المریض للعودة . یمكن أن یؤدي إلى ارتباك شدید أو ردة فعل عنیفة قد تصل إلى حد الضرب والصیاح
  .إلى السریر بھدوء بدال من محاولة إیقاظھ المفاجئ

  المضاعفات* 

فأنھ یمكن أن یؤدي إلى القلق النفسي والخجل االجتماعي، إضافة إلى أرق .وعن مضاعفات اضطراب المشي أثناء النوم،  *
شریك الحیاة أو أفراد العائلة، إال أنھ ال یؤثر في طبیعة نوم المصاب بھ وال یؤدي إلى حدوث األرق لدیھ، حیث یكون الشخص 

وفي حاالت نادرة، یمكن أن یصاب المریض بكدمات أو جروح أو حتى كسور . لنوباتفي نوم عمیق فعال عند حدوث مثل ھذه ا
  .نتیجة للعبث بأثاث المنزل، أو السقوط من على الدرج

ً بغیره %  17ویصیب ھذا االضطراب األطفال بشكل خاص، حیث یتعرض لھ ما یقرب من  منھم، ویكون في الغالب مصحوبا
وفي بعض حاالت األطفال، یمكن للمشي أثناء النوم . كالكالم وطحن األسنان ورعب النوممن اضطرابات السلوك أثناء النوم، 

ً بفتح األبواب واستخدام األدوات الحادة أو فتح وتسلق النوافذ، مما یضعھم في خطر كبیر جراء ھذه الحركات  أن یكون مصحوبا
  .فقط%  4إلى  0.5أما بالنسبة للبالغین، فإنھ یصیب ما نسبتھ . غیر الواعیة

أن ھناك عوامل مساعدة لحدوث ھذا االضطراب، فھو یرتبط بالحرمان الحاد من النوم كعامل أساسي، واإلصابة بارتفاع درجة 
حرارة الجسم عند التھابات الجھاز التنفسي الفیروسیة، وقد یصیب األبناء بصورة أكبر عند إصابة أحد الوالدین باالضطراب 



ویمكن للمشي أثناء النوم أن یصحب نوبات انقطاع التنفس أثناء . الكحولیة وبعض األدویة المھدئةنفسھ، ولدى استخدام المواد 
  .النوم، أو ینتج عن زیادة الضغط العصبي أو الضجیج في بیئة النوم

  التشخیص* 

ظھور نوبات  أن تشخیص ھذا االضطراب یكمن في أخذ التاریخ المرضي بدقة، والتنبھ إلى جمیع العوامل المساعدة على   *
وعند الحاجة، یقوم استشاري اضطرابات النوم بإجراء فحص مختبري لطبیعة النوم، وأخذ تسجیل تصویري . المشي أثناء النوم

للمریض، إذ تظھر دالئل على نوبة المشي أثناء االستغراق في مرحلة النوم غیر الحالم، حیث تظھر موجات الیقظة بشكل 
  .الخاصة بالنوم العمیقمتكرر خالل ظھور موجات دلتا 

  العالج* 

ً بمرور سن المراھقة *  ال تحتاج معظم حاالت المشي أثناء النوم إلى عالج محدد، فمعظمھا یكون نادر الحدوث ویزول تدریجیا
ُذكر، وتحتاج فقط إلى طمأنة المصاب، وشرح طبیعة االضطراب، إضافة إلى أخذ االحتیاطات لمنع  من غیر مضاعفات ت

أما في حالة تكرار النوبات وانزعاج المریض . ذى، كإحكام إغالق األبواب، وتأمین عدم وصولھ إلى األدوات الحادةإصابتھ باأل
أو إصابتھ، فتجب مناقشة األسباب المحفزة، وأخذ االحتیاطات عند زیادة التوتر أو ارتفاع درجة حرارة الجسم، ومحاولة وقف 

رمان من النوم كمسبب أساسي، إضافة إلى تعزیز السلوك الصحي للنوم الھادئ، وتجنب الح –إن أمكن  –العالجات المسببة 
وفي بعض الحاالت یمكن . ومعالجة القلق بالطرق السلوكیة واالھتمام ببعض األمراض العضویة كانقطاع التنفس أثناء النوم

كتئاب كدواء التریبتیزول، تحت إشراف اللجوء إلى المستحضرات العالجیة كدواء لورازیبام أو كلونازیبام أو بعض أدویة اال
  .الطبیب المتخصص

  باسر منولى. د
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 متوفرة مضاعفاتھ خطیرة وحلولھ.. الشخیر وانقطاع النفس
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

الشخیر طبیا بأنھ صوت یصدر من اإلنسان خالل التنفس عند االستغراق في یعرف  . من البالغین یعانون من المشكلة% 54
. وھو عادة یصحب الشھیق، ولكنھ قد یحدث مع الزفیر أحیانا، وھناك من الناس من یعاني من الشخیر في الیقظة أیضا. النوم

من البالغین % 25، وأن حوالي من الناس البالغین یعانون من مشكلة الشخیر أحیانا% 45تشیر اإلحصاءات إلى أن حوالي 
  .یعانون منھ بصورة دائمة، وأن نسبة االصابة بالشخیر تزید مع التقدم في السن

  أسباب الشخیر* 

أن الشخیر مشكلة تكثر لدى الذكور عن اإلناث، وأن سبب الشخیر ھو انسداد جزئي لمجرى الھواء في البلعوم األنفي * 
  .لسانوالبلعوم الفمي والجزء الخلفي من ال

. انسحاب الھواء إلى الرئتین - جزئیا  –وتشرح ما یحدث في ھذا المثلث التشریحي من استرخاء للعضالت المكونة لھ فیمنع 
ومع انكماش الحجاب الحاجز یتم سحب الھواء، بحیث یقتصر على المرور من خالل االنسداد الجزئي للمجرى العلوي، فیحدث 

  .وأحیانا قد یحدث انقطاع تام للتنفس… لق واللھاة فیحدث صوت الشخیرتذبذب في األنسجة الرخوة لسقف الح

ویحدث استرخاء شدید في ھذه : ضعف في عضالت اللسان وتجویف البلعوم الفمي> : أن للشخیر أسبابا أخرى عضویة، وھي  
  ).النوم بعد اإلجھاد الشدید أو السھر(المنطقة خالل النوم العمیق 



والذي یحدث ) لحمیات البلعوم األنفي(محیطة بتجویف البلعوم الفمي، مثل تضخم اللوزتین والغدانیات زیادة كثافة األنسجة ال> 
  ).soft palat(استطالة اللھاة وأنسجة الحنك الرخو > . عند األطفال، والزیادة المفرطة في الوزن عند الكبار

  .نف، وجود نامیات أنفیة أو لحمیات وأورام أنفیةمثل انحراف الحاجز األنفي، تضخم قرنات األ: انسداد األنف العضوي> 

وھناك بعض األمراض التي یمكن أن تؤدي إلى زیادة كثافة األنسجة المحیطة بالتجویف البلعومي الفمي مثل كسل الغدة 
رة، ومنھا كما أن ھناك أسبابا عصبیة مركزیة النقطاع التنفس وھي ناد. الدرقیة، التي تؤدي إلى زیادة الوزن وتراكم الشحوم

كالجلطة الدماغیة، واألمراض ) Thalamus(مرض شلل األطفال، األمراض المتعلقة بجھاز المھاد البصري في الدماغ 
  .المتعلقة بالحبل الشوكي

  مضاعفات الشخیر* 

   ھل الشخیر مشكلة ولھ مضاعفات؟* 

إن النوم الصحي ھو عبارة عن ثالث . ممن یشاركونھ المسكننعم، الشخیر یعتبر مشكلة للشخص المصاب بھ ولآلخرین 
مراحل، یجب على النائم االكتفاء منھا جمیعا، وإال فإنھ سیصاب باألرق ولن یتمكن من الوصول للدرجة المطلوبة من 

مراحل النوم  االستغراق في النوم، وذلك بسبب أن المصاب یحتاج إلى أن یعود من المرحلة الثالثة إلى المرحلة األولى من
  .باستمرار خالل اللیلة الواحدة حتى یأخذ كفایتھ من الھواء واألكسجین

قد یصاحب الشخیر انقطاع تام للتنفس، فإذا زاد ھذا االنقطاع على عشر ثوان، وإن تكرر حدوث ذلك أكثر من سبع مرات في 
بات القلب، وتدریجیا إجھاد القلب المرضي المزمن الساعة الواحدة، فھذا یعني نقصا في أكسجین الدم، مما یؤدي إلى زیادة ضر

وكثیر من المصابین بالشخیر یشكون من التوتر وفقدان القدرة على التعامل السلیم مع . على المدى البعید وارتفاع ضغط الدم
تھم العملیة بسبب وھذا مما یؤثر على إنجازا. اآلخرین، كما یشكون من التعب واإلجھاد والخمول خالل ساعات العمل في النھار

فقدانھم للتركیز، فیتقھقر مستواھم التحصیلي، كما قد یصابون بالعدید من الحوادث عند التعامل مع األجھزة الخطرة التي تحتاج 
  .إلى بعض التركیز واالنتباه

  التشخیص* 

توصیلھ بجھاز تخطیط مع ) سبع ساعات نوم(یتم التشخیص عن طریق استضافة المریض في المستشفى للنوم لیلة واحدة * 
النوم، وھو عبارة عن توصیالت تثبت على مناطق معینة في رأس المریض ویدیھ ورجلیھ، وكامیرا مثبتة على المریض، یتم 

. ومراحل النوم -ونقص األكسجین  -واسترخاء العضالت  -وانقطاع للنفس  -من شخیر : عن طریقھا تسجیل كل أحداث النوم
لى جھاز الكومبیوتر عن طریق أرقام وجداول ورسومات بیانیة، وتتم دراسة ھذه المعلومات، ثم وتسجل كل ھذه القراءات ع

. استخالص النتائج التي تبین عدد ساعات النوم الفعلي، وعدد ساعات الیقظة الجزئیة والتامة، ونسبة الشخیر، وانعدام التنفس
  .حدید نوع الشخیر وطریقة عالجھكما یتم تحدید نسبة األكسجین وتذبذبھ خالل النوم، ثم یتم ت

  العالج* 

الخ وأن ھناك …أن عالج الشخیر ھو في األساس عالج لألسباب المؤدیة لھ، مثل تخفیف الوزن وعالج كسل الغدة الدرقیة   *
  .طرقا غیر جراحیة وأخرى جراحیة

ھ بدال من على ظھره مع توصیل وتھدف للتخفیف من الشخیر، مثل حث المریض على النوم على جنب: الطرق غیر الجراحیة* 
  .نوع من المنبھات على الظھر لمنع المریض من أخذ وضعیة االستلقاء على الظھر خالل االستغراق في النوم

على منطقة الفم واألنف قبل النوم مباشرة، حیث إن ھذا الجھاز یعمل على ضخ الھواء إلى ) C-PAP(ویمكن توصیل جھاز 
  .من أجل تخطي حاجز األنسجة الرخوة أو الكثیفة، وبالتالي ینعدم الشخیر. لمستمرمجرى التنفس بطریقة الضغط ا



  .وھناك أیضا بعض األجھزة المساعدة التي یمكن بواسطتھا شد اللسان لألمام لمنع انزالقھ للخلف خالل االستغراق في النوم

أو قد یحتاج المریض . نتھي المشكلة بعد ھذه العملیةوھي متعددة، ومنھا استئصال اللوزتین والغدانیة، فقد ت: الطرق الجراحیة* 
وبعض المرضى یحتاجون . إلجراء تقصیر للحنك الرخو وإعادة تشكیل اللھاة عن طریق جراحة اللیزر أو الجراحة العادیة

ستمرار، وأن وأخیرا، نقول إن الوقایة خیر من العالج، دائما، فعلى المرء أن یالحظ وزنھ با. لتخفیف كثافة اللسان الخلفي
  .یتجنب السھر المستمر
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 واألسطورة بین الحقیقة.. شلل النوم
By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ

ُصبت وقتھا ھل استیقظت . الحرمان من النوم أھم أسباب اإلصابة بھ یوما من النوم وشعرت أنك ال تستطیع الحركة تماما؟ ھل أ
ّى  ُسم   .»شلل النوم«بالرعب ولم تستطع حتى طلب المساعدة؟ إنھا أعراض أحد اضطرابات النوم الم

  اضطراب النوم الحالم* 

من قلة حدوث ھذا النوع من أن شلل النوم یُعد من أشد ما یمكن أن یعانیھ المصابون باضطرابات النوم عموما، بالرغم * 
فإضافة إلى الشلل التام الذي یصیب العضالت لدى أول لحظات االستغراق في النوم أو االستیقاظ منھ، . اضطراب النوم الحالم

ویمنع الشخص من الحركة والكالم، یُمكن للشخص أن یصاب بنوع من الھلوسة البصریة أو السمعیة، فیرى أو یسمع ما لیس 
ویمكن أن یكون شلل النوم نادر الحدوث لدى البعض فیصاب . حقیقة، مما یضاعف من شعوره بالخوف والتوترواقعا في ال

  .اإلنسان بھ مرة واحدة خالل حیاتھ، أو یتكرر حدوثھ في اللیلة الواحدة، لدى البعض اآلخر، عدة مرات

» الشر الدفین«ات ثقافیة واجتماعیة على أنھ على مر القرون، تم وصف ھذا النوع من اضطرابات النوم وذكره في عدة أدبی  
مل«لشعور المصاب بـ» الجاثوم«ویُطلق علیھ في الثقافة العربیة اسم . وغیر ذلك» عفریت النوم«و» عمل الشیطان«و ِ » الح

  .الثقیل الجاثم على صدره وجسمھ، یمنعھ من الحراك ویلجم فمھ

  وصف آلیة االضطراب* 

اكتشاف سر ھذا االضطراب ووصفھ بطریقة علمیة، وذلك بعد اكتشاف مراحل النوم المختلفة،  أن العلماء استطاعوا حدیثا   *
دقیقة من  90وتتركز مرحلة النوم الحالم، التي تبدأ عادة بعد . ومعرفة جمیع التغیرات الحیویة التي تصاحب كل مرحلة منھا

، وتتمیز بارتخاء كامل لعضالت الجسم جمیعھا، ماعدا بدایة النوم، في الثلث األخیر من ساعات النوم قرب وقت االستیقاظ
َعرض فیھا للنائم من األحالم المسلسلة الواضحة ما یمكن أن یكون نتیجة  عضلة الحجاب الحاجز وعضالت العین الخارجیة، وی

  .لنشاط ذھني غني باألحداث

نوم غیر الحالم ومن ثم االستیقاظ ووعیھ بما والسبب في شلل النوم، ھو خروج اإلنسان من مرحلة النوم الحالم إلى مراحل ال
ال یمكنھ التخلص من خاصیة االرتخاء العضلي الكامل التي تمیز النوم الحالم، مما یؤدي إلى  –خالفا للطبیعي  - حولھ، إال أنھ 

لقدرة على الشعور بالتوتر والرعب الشدیدین، نتیجة لرؤیة بعض األطیاف المزعجة، واإلحساس بالعجز واالختناق وعدم ا
وتستمر نوبة شلل النوم ما بین ثوان قلیلة إلى عدة دقائق تنتھي بعودة القدرة على الحركة والكالم، ومن ثم . الكالم والحركة

  .االستیقاظ في حالة من الرعب والتوتر وحتى البكاء، نظرا لشعور الشخص أنھ كان في حالة احتضار



  أسباب االضطراب* 

أشخاص، وتبدأ مالحظتھا أوال في سن المراھقة، إال أنھا تصیب كال من  10من كل  3یب حوالي أن نوبات شلل النوم تص  * 
  .ویمكن لھذا االضطراب في النوم الحالم أن یصیب عدة أفراد في عائلة واحدة بصورة مكثفة. الجنسین في جمیع األعمار

الحرمان من النوم أھم أسباب اإلصابة بشلل النوم نظرا لفرط االرتخاء وھناك من العوامل ما یساعد على حدوثھ، حیث یُعد 
العضلي وكثافة مرحلة النوم الحالم التي یتمیز بھا من یعاني من الحرمان المفرط من الساعات الكافیة من النوم، كمن یتعمد 

یعتبر القلق   وفي نفس السیاق. االجتماعیةالسھر لساعات طویلة وال یأخذ ما یكفیھ من النوم الجید نظرا الرتباطاتھ العملیة و
أھم عوامل    المفرط والتوتر الزائد، ووضعیة النوم على الظھر، واإلصابة ببعض األمراض النفسیة كاضطراب القطب الثنائي،

ت االكتئاب، كما أن التوقف المفاجئ عن تناول األدویة المثبطة للنوم الحالم، كعالجا. الخطر المساعدة على اإلصابة بشلل النوم
  ..قد یؤدي إلى الظھور المتكرر لھذه الحالة المزعجة

حیث یُعد أحد األعراض الرئیسیة لھذا ) Narcolepsy(أن شلل النوم قد یكون أحد األعراض الدالة على مرض النوم القھري   
ؤقت أثناء االستیقاظ ُ   .المرض والتي منھا نوبات النوم الفجائیة، والوھن العضلي الم

  یص والعالجالتشخ* 

وال . ال یجب النظر إلى شلل النوم على أنھ مرض خطیر، بل أكد أنھ ال یعدو في الغالب ظاھرة من ظواھر النوم المعروفة   *
یوجد دلیل على خطره المباشر أو تسببھ في الوفاة، نظرا الستمرار أداء عضلة الحجاب الحاجز واستقرار وظیفة التنفس ونسبة 

ولذا، ال تحتاج معظم نوبات شلل النوم إلى عالج محدد، فمعظمھا یكون نادر الحدوث، وتحتاج فقط إلى  .تشبع الدم باألكسجین
إال أن تكرار حدوث النوبات یمكن أن یؤدي إلى توتر المریض أثناء النھار وقلقھ . طمأنة المصاب، وشرح طبیعة االضطراب

وفي ھذه الحالة یجب زیارة طبیب اضطرابات . ألرق المزمنقبل ساعات النوم خوفا من التعرض لھا، مما یمكن أن یسبب ا
النوم لمناقشة العوامل المؤثرة واالھتمام بتجنب األسباب المثیرة كالحرمان المزمن من النوم وممارسة عمل المناوبات اللیلیة، 

  .والتأكد من خلو المریض من أي اضطراب نوم سلوكي أو عضوي آخر كانقطاع التنفس أثناء النوم

أساسا على انتھاج سلوك حیاة صحي كانتظام مواعید النوم واالستیقاظ، وممارسة  یعتمد  فانھ  ما بالنسبة لعالج شلل النوم،أ
الریاضة، والنوم لساعات كافیة أثناء اللیل، والنوم على أحد الجنبین بدال من االستلقاء على الظھر، إضافة إلى تجنب أسباب 

  .لوسائل السلوكیةالتوتر والسھر وعالج القلق با

أو عالجات االكتئاب لتخفیف التوتر، وتثبیط مرحلة النوم » كلونازیبام«إال أنھ أشار إلى إمكانیة وصف األدویة المھدئة كدواء 
وعند الحاجة للتأكد من عدم اإلصابة بمرض النوم القھري یقوم طبیب اضطراب النوم بفحص . الحالم في حاالت محددة

في مختبر اضطرابات النوم أثناء اللیل، یتبعھ إجراء اختبار الغفوات القصیرة أثناء النھار، وذلك لرصد  المصاب واختبار نومھ
  .كثافة مرحلة النوم الحالم في كال الفحصین، والوصول إلى التشخیص الدقیق ومن ثم وصف العالج الخاص بھذا المرض
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تتسبب في ضعف جھاز …أعراض لمشكالت جسدیة ونفسیة.. اضطرابات النوم
 الیومي المناعة واختالل النشاط

By الدكتور یاسر متولى   

  مقدمھ



الك ضغطت الحیاة االجتماعیة علینا جدا، ونالت أكثر ما نالت من نومنا، ویتضح أن في بالدنا العربیة مؤشرات لزیادة استھ
  .، والمسكنات، بل وأحیانا المخدرات)المھدئ(العقاقیر ذات التأثیر التنویمي 

إن ظاھرة إدمان المنومات والمھدئات قد أصبحت متفشیة إلى درجة تستدعي التوقف، ولو تعذر حصر أبعاد الظاھرة فإنھ من 
  .ظةالممكن تتبعھا من خالل نسبة استھالك العقاقیر المؤثرة على النوم وعلى الیق

النوم الموزون المرتاح الكافي الصافي، والخالي من أضغاث األحالم، مھم جدا وضروري لصحة اإلنسان النفسیة والجسدیة، 
فھو یساعد اإلنسان لكي یستمر توازنھ االنفعالي والعاطفي، كما أنھ یلعب دورا أساسیا في صیانة الذاكرة وعملیة التعلم، ویلعب 

ف المخ، كذلك فإنھ مھم للغایة لوظائف أعضاء الجسم الحیویة كافة، وأخیرا فإن النوم الكافي لھ دورا أساسیا في رعایة وظائ
  .عالقة باألداء الجنسي المشبع للرجل والمرأة، كما أنھ یقوي الجھاز المناعي ویمكنھ من مقاومة األمراض المختلفة

. تحدیدا لألطفال، والتعرض أكثر للعدوى وااللتھاباتوقد یتسبب األرق في ضعف جھاز المناعة، وھو ضروري لعملیة النمو و
وعندما یصیب اإلنسان األرق، یتعب ویرھق ویصیبھ اإلجھاد بسھولة ویفقد طاقتھ بسرعة، كما یفقد قدرتھ علي التركیز ویصبح 

كما أن األرق وقلة . تضعف ذاكرتھ ویحس باإلعیاء والنعاس واإلحباط. من الصعب علیھ االھتمام باألشیاء التي كان یھتم بھا
  .النوم تعرّض اإلنسان لإلصابة بالحوادث نتیجة عدم التركیز واإلرھاق البدني والذھني، وتجعل الحالة الذھنیة والبدنیة سیئة

األرق لیس مرضا في حد ذاتھ، لكنھ عرض ألمراض واضطرابات كثیرة، عضویة ونفسیة واجتماعیة، ولھ أشكال كثیرة 
خلود إلى الفراش، خصوصا في بدایة محاولة النوم لیال، إلى االستیقاظ مبكرا جدا دونما سبب، وعدم ومختلفة، منھا صعوبة ال

القدرة علي العودة إلى النوم، كذلك فإن النوم المتصل غیر المریح المليء بأضغاث األحالم والكوابیس یكون نوما غیر مشبع، 
نحن لم ننم لیلة «: تئاب أكثر من غیرھم، فنجدھم دائما یقولونویعد شكال أساسیا من أشكال األرق الذي یصیب مرضى االك

لكنك یا عزیزي كنت مغلقا عینیك، وتبدو في سبات «: ، فتقول الزوجة أو الزوج أو الممرضة في المستشفى مثال»أمس
  .»!عمیق

یا، وھنا یشكل تھدیدا لصحة لألرق أسبابھ العمیقة، الدفینة، المختبئة، وعندما ال تكون لألرق أسباب واضحة فإنھ یكون أول
  .اإلنسان النفسیة والجسدیة

وتختلف احتیاجات اإلنسان لساعات النوم من فرد إلى آخر، لكن مع العمل لفترتین وأحیانا ثالث، أصبح كثیر من الناس غیر 
وعادة یحتاج اإلنسان من  .قادرین إطالقا على تنظیم مواعید نومھم، مما أثر سلبیا على حیویتھم ونضارتھم، بل وحیاتھم الجنسیة

خمس إلى تسع ساعات، ینامھا لیال، ولكن نوعیة النوم تعد في كثیر من األحیان أھم من مدتھ، وھناك من ینام نوما ثقیال، وھناك 
بشكل عام النوم الصحیح والصحي ھو ذلك الذي یحس بعده اإلنسان بالراحة واالسترخاء واالنتباه، وبأنھ . من ینام نوما خفیفا

  .عال قد أخذ كفایتھ منھ، ومن ثم یتمكن من التركیز والعمل والتمتع بنشاطاتھ كافةف

في المائة من الناس یصابون باألرق، ولو مرة في حیاتھم، وكثیر منھم قد یعانى مما یسمي باألرق المؤقت أو  90یُعتقد أن نحو 
أو نتیجة . غالبا ما یكون سبب ذلك انفعالیا أو عاطفیاالعارض، أي اضطراب النوم الذي یستمر من یوم إلى أسبوعین تقریبا، و

الدلیل علي ذلك أنھ عندما یزول السبب یعود النوم إلى طبیعتھ، وإذا أحس اإلنسان بالتعب والنعاس . إلجھاد ذھني، توتر وقلق
  .الشدیدین في أثناء النھار فعلیھ استشارة طبیبھ المعالج

ألرق المزمن، أي األرق الذي یستمر أكثر من عدة أسابیع، مما یؤثر علي الحالة في المائة من الناس مصابون با 30ونحو 
وقد یكون السبب تعاطي دواء أو عقار معین، أو تناول الشاي . المزاجیة والوجدان، والعالقات مع اآلخرین، وكذلك على العمل

  .رق، خصوصا إذا تناولھا اإلنسان في أواخر اللیلوالقھوة بكثرة، كما أن المشروبات الكحولیة تؤثر علي درجة النوم وتسبب األ

  .الحالة العامة للنوم تتأخر مع تقدم السن، ومع ما یسمي بسن الیأس والحمل

كذلك فإن نوم اللیل الطبیعي یتأثر بنوم النھار إذا طال، كما أن األزمة الربویة وأمراض البروستاتا وقرحة المعدة واضطرابات 
  .علي النوم، وكذلك التھابات المفاصل، والروماتیزم مما یخلق نوعا من عدم الراحة الجھاز الھضمي تؤثر سلبا



  :حل وعالج األرق یعتمد علي حل المشكلة أو السبب

في حاالت التوتر یعتمد العالج علي االسترخاء الذھني والجسدي والتأمل اإلیحائي، وإذا كانت ھناك مشكلة ومرض عضوي > 
إلى عدم  -حتما  - یجب تفادي اإلصرار علي النوم رغم األرق، ألن الخوف من عدم النوم سیؤدي كذلك . فعلینا عالجھ أوال
  .كما یجب النھوض من الفراش وعمل أي مجھود بدني. القدرة علي النوم

الط طلب الطبیب النفسي المناوب بأحد المستشفیات النفسیة ممن یشتكون من األرق القیام بأعمال النجارة وغسل الصحون والب
  .وما شابھھا من أعمال، ووجدھم یخلدون إلى النوم الطبیعي بعد فترة وجیزة من العمل الشاق دون منومات

رد الفعل «الحذر من سوء استخدام المھدئات والمنومات ألنھا تؤثر علي حالة المخ، وعلى درجات النوم، مما یخلق نوعا من > 
  .»األرقي

االبتعاد عن مثیرات ومنبھات الحواس الخمس، وعدم القراءة في الفراش، أو مشاھدة التلفزیون، : ال بد من تكوین جو مالئم> 
  .خصوصا األفالم والبرامج ذات الطابع العنیف

  .یراعى أن یكون الفراش مریحا> 

  .ینصح بالتریض وأخذ حمام ساخن وتناول الوجبات المغذیة> 

د النوم في ساعة محد>  ّ   .الخاص في المخ على ذلك» المنبھ«دة حتى في العطلة مھم جدا لتعو

استشاري الطب النفسي، زمیل الكلیة . تغییر وضع السریر في الغرفة وتغییر اإلضاءة واأللوان ما أمكن، ذلك مھم للغایة> 
  ).لباطنيالنفسي ا(الملكیة للطب النفسي ـ لندن، زمیل األكادیمیة األمیركیة لطب السیكوسوماتیك 

  یاسر متولى. د
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