اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﭼﯿﺴﺖ و ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﻣﺎ را
ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ؟
اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب و ﺗﺄﺛﯿﺮ آن در زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه
ﯾﮑﯽ از ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ در دﻧﯿﺎی اﻣﺮوزی ﺑﺎ آن دﺳﺖ و ﭘﻨﺠﻪ ﻧﺮم ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب و
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ اﺳﺖ .ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ آﺳﯿﺐﻫﺎی ﺟﺴﻤﯽ و رواﻧﯽ زﯾﺎدی در اﻓﺮاد ﻣﯽﺷﻮد .ﭼﺮا
ﮐﻪ ﺧﻮاب ﺟﺰو ﻧﯿﺎزﻫﺎی اﺻﻠﯽ ﺑﺪن ﻣﺎ اﺳﺖ و داﺷﺘﻦ ﺧﻮاب ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﺎﻓﯽ ،ﻣﺰاﯾﺎی ﺟﺴﻤﯽ
و روﺣﯽ ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺮای ﻣﺎ دارد ﮐﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺣﺎﻓﻈﻪ
• اﻓﺰاﯾﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ
• ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ وزن
• ﮐﺎﻫﺶ اﺳﺘﺮس
ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﺑﻪآﺳﺎﻧﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﺧﻮاب ﺑﺮوﻧﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﯽ دﯾﮕﺮ،
اﯾﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻃﻮل ﻣﯽﮐﺸﺪ و در ﺻﻮرت ﺧﻮاﺑﯿﺪن ﻫﻢ ﺧﻮاب آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﺻﻄﻼح ﺳﺒﮏ
اﺳﺖ .ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت و ﻣﺰﻣﻦ در ﺧﻮاب ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ ﻓﺮد در اﻧﺠﺎم
اﻣﻮر روزﻣﺮه و ﺗﻤﺮﮐﺰ را ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ،ﻋﻮارض ﺟﺒﺮانﻧﺎﭘﺬﯾﺮی ﺑﺮای ﺑﺪن ﺑﻪ
ﻫﻤﺮاه دارد.
اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب  ،ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻄﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮐﯿﻔﯿﺖ و ﮐﻤﯿﺖ ﺧﻮاب را ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺮﺗﺐ ﺗﺤﺖ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ .ﺑﺴﯿﺎری از اﻓﺮاد ﮔﺎﻫﯽ ﺑﻪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﻓﺸﺮده،
اﺳﺘﺮس و دﯾﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﯿﺮوﻧﯽ ،ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .وﻟﯽ ﺑﺮوز اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻼت
ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ و داﺋﻢ ،ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ زﻧﺪﮔﯽ روزﻣﺮه ﻓﺮد دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﺷﻮد ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد
اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﺷﮏ ﮐﺮد .و ﻧﺸﺎﻧﻪ دﯾﮕﺮ اﯾﻦ ﻋﺎرﺿﻪ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ آن اﺳﺖ .ﮐﻪ روز ﺑﻪ روز ﺷﺪت
ﺑﯿﺸﺘﺮی ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ.
در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﺸﺎﻧﻪای از ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺟﺴﻤﯽ ﯾﺎ
رواﻧﯽ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺖ .اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ درﻣﺎنِ ﻋﻠﺖ زﻣﯿﻨﻪای ،رﻓﻊ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻧﻘﺶ اﺳﺘﺮس و ﻓﺸﺎرﻫﺎی ﮐﺎری را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺖ .در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ
دﻟﯿﻞ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺒﮏ
زﻧﺪﮔﯽ ،ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای درﻣﺎن اﻗﺪام ﮐﺮد.
در ﺻﻮرت داﺷﺘﻦ ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ،ﻻزم اﺳﺖ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ .زﯾﺮا در ﺻﻮرت ﻋﺪم
درﻣﺎن ﺷﺎﻫﺪ اﯾﻦ ﻋﻮارض ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻮد:
• ﮐﺎﻫﺶ اﻧﺮژی
• ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺧﻠﻖوﺧﻮ
• اﺧﺘﻼل در ﺳﻼﻣﺖ ﮐﻠﯽ ﺑﺪن
• ﮐﺎﻫﺶ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﮐﺎری
• ﮐﺎﻫﺶ ﺗﻤﺮﮐﺰ
• اﺧﺘﻼل در اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی روزاﻧﻪ
• اﯾﺠﺎد ﺗﻨﺶ و ﮐﺸﻤﮑﺶ در رواﺑﻂ

ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب

ﻋﻼﺋﻢ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺪت و ﻧﻮع آن ﻣﺘﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ  .اﮔﺮ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ،از
ﻋﻮارض ﺑﯿﻤﺎری دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ ،ﻋﻼﺋﻢ ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ ﺧﻮاﻫﺪ داﺷﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ﻋﻼﺋﻢ ﮐﻠﯽ اﺧﺘﻼل
ﺧﻮاب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﭼﺮت زدن در ﻃﻮل روز
اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ در ﻃﻮل روز
ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺗﻤﺮﮐﺰ
اﺷﮑﺎل در ﺑﻪﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﯾﺎ در ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪن
اﻓﺴﺮدﮔﯽ
ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮی ﯾﺎ اﺿﻄﺮاب

دﻻﯾﻞ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب
ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎ و اﺧﺘﻼﻻت ﺑﺴﯿﺎری ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ
ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
۱ـ اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب
اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ،ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮد .از اﯾﻦ رو ﻓﺮد ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﻪ ﺧﻮاب
رﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﯿﺪار ﻣﯽﺷﻮد .راه رﻓﺘﻦ ﯾﺎ ﺣﺮف زدن در ﺧﻮاب ،ﮐﺎﺑﻮس دﯾﺪن و … ﻧﯿﺰ
از ﻋﻮارض اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
۲ـ ﻧﻮﮐﺘﻮرﯾﺎ
ﻧﻮﮐﺘﻮرﯾﺎ ﯾﺎ ﺗﮑﺮر ادرار ﺷﺒﺎﻧﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮد در ﻃﻮل ﺷﺐ ﭼﻨﺪﯾﻦ ﺑﺎر از ﺧﻮاب
ﺑﯿﺪار ﺷﻮد .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻮاب اﺧﺘﻼل ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورد .ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه
ادراری و ﻋﺪم ﺗﻌﺎدل ﻫﻮرﻣﻮﻧﯽ ﻫﻢ در اﯾﺠﺎد اﯾﻦ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﻮﺛﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﮔﺮ ﺗﮑﺮر ادرار
ﺑﺎ ﺧﻮﻧﺮﯾﺰی ﯾﺎ درد ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ ،ﻻزم اﺳﺖ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﻪ ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺷﻮد.
۳ـ درد ﻣﺰﻣﻦ
درد ﺛﺎﺑﺖ و ﻫﻤﯿﺸﮕﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪﺧﻮاب رﻓﺘﻦ را دﺷﻮار و ﯾﺎ ﭘﺲ از ﺑﻪﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ،ﺑﺎﻋﺚ
ﺑﯿﺪاری ﺷﻤﺎ ﺷﻮد .ﺑﺮﺧﯽ از ﺷﺎﯾﻊﺗﺮﯾﻦ دﻻﯾﻞ درد ﻣﺰﻣﻦ ﻋﺒﺎرتاﻧﺪ از:

•
•
•
•
•
•

ﺳﻨﺪروم ﺧﺴﺘﮕﯽ ﻣﺰﻣﻦ
ﺳﺮدرد ﻣﺪاوم
آرﺗﺮوز
ﮐﻤﺮدرد ﻣﺪاوم
ﻓﯿﺒﺮوﻣﯿﺎﻟﮋﯾﺎ )ﺳﻨﺪرم درد اﺳﮑﻠﺘﯽ-ﻋﻀﻼﻧﯽ ﻣﺰﻣﻦ(
ﺑﯿﻤﺎری اﻟﺘﻬﺎﺑﯽ روده

اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺸﺪﯾﺪ درد ﻣﺰﻣﻦ ﻣﯽﺷﻮد .ﺑﻪﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﭘﺰﺷﮑﺎن ﺑﺮ
اﯾﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﺑﺎ ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﻓﯿﺒﺮوﻣﯿﺎﻟﮋﯾﺎ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
۴ـ آﻟﺮژی و ﻣﺸﮑﻼت ﺗﻨﻔﺴﯽ
آﻟﺮژیﻫﺎ ،ﻋﻔﻮﻧﺖﻫﺎی دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻓﻮﻗﺎﻧﯽ و ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽﻫﺎ ،ﺑﺎ اﯾﺠﺎد اﺷﮑﺎل ﺗﻨﻔﺴﯽ در
ﻃﻮل ﺷﺐ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه ﻧﺎﺗﻮاﻧﯽ در ﺗﻨﻔﺲ از ﻃﺮﯾﻖ ﺑﯿﻨﯽ ﻫﻢ
ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ در ﺧﻮاب ﻓﺮد اﺧﺘﻼل اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ.

اﻧﻮاع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب

اﻧﻮاع ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ از اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ از آنﻫﺎ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻣﺸﮑﻼت
ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪای اﺗﻔﺎق ﻣﯽاﻓﺘﻨﺪ.
اﻧﻮاع اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
 -۱ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ
اﺧﺘﻼل در ﺑﻪﺧﻮاب رﻓﺘﻦ ﯾﺎ در ﺧﻮاب ﻣﺎﻧﺪن را ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻣﯽﻧﺎﻣﻨﺪ .ﮔﺎﻫﯽ اوﻗﺎت
ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ ،اﺳﺘﺮس و اﺿﻄﺮاب ،ﭘﺮواززدﮔﯽ ) (jet legو ﻣﺸﮑﻼت ﮔﻮارﺷﯽ در ﺑﺮوز ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ
ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﮔﺎﻫﯽ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ از ﻋﻼﺋﻢ ﯾﮏ ﺑﯿﻤﺎری ﺑﺎﺷﺪ.ﻋﻮارض ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•
•
•
•

اﻓﺴﺮدﮔﯽ
اﻓﺰاﯾﺶ وزن
ﻣﺸﮑﻞ در ﺗﻤﺮﮐﺰ
ﺗﺤﺮﯾﮏﭘﺬﯾﺮی

• اﺧﺘﻼل در ﻋﻤﻠﮑﺮد ﻓﺮد در ﻣﺪرﺳﻪ ﯾﺎ ﻣﺤﻞ ﮐﺎر
ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ دارای ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺷﺪت ﺑﺮوز آن ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﻣﺰﻣﻦ :ﺗﺪاوم در ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻪﻃﻮر ﻣﻨﻈﻢ ﺑﻪ ﻣﺪت ﺣﺪاﻗﻞ ﯾﮏ ﻣﺎه
• ﻣﺘﻨﺎوب :داﺷﺘﻦ ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ ﺑﻪﺻﻮرت دورهای
• ﮔﺬرا :ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪن زﻣﺎن ﺑﯽﺧﻮاﺑﯽ در ﻫﺮ ﺑﺎر ﺑﻪ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ روز
۲ـ ﭘﺎراﺳﻮﻣﻨﯿﺎ
ﭘﺎراﺳﻮﻣﻨﯿﺎﻫﺎ ،ﻧﻮﻋﯽ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﻓﺮد در ﺧﻮاب ﺣﺮﮐﺎت و
رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻏﯿﺮﻃﺒﯿﻌﯽ از ﺧﻮد ﻧﺸﺎن دﻫﺪ .اﯾﻦ رﻓﺘﺎرﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•
•
•
•
•
•

راه رﻓﺘﻦ در ﺧﻮاب
ﺣﺮف زدن در ﺧﻮاب
ﺷﺐادراری
ﮐﺎﺑﻮسﻫﺎی ﺷﺒﺎﻧﻪ
دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ ﯾﺎ ﻓﺸﺮدن ﻓﮏﻫﺎ روی ﻫﻢ
ﻧﺎﻟﻪ ﮐﺮدن در ﺧﻮاب

۳ـ آﭘﻨﻪ ﺧﻮاب
آﭘﻨﻪ ﺧﻮاب ﯾﮏ وﺿﻌﯿﺖ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل وﻗﻔﻪﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ در ﻃﻮل ﺧﻮاب ﺷﺪه
و ﺳﻄﺢ اﮐﺴﯿﮋن ﺑﺪن را ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽدﻫﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺑﺎ ﺑﯿﺪار ﮐﺮدن ﺷﻤﺎ را در ﻃﻮل ﺷﺐ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ
ﺳﺒﺐ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﺷﻮد.
۴ـ ﻧﺎرﮐﻮﻟﭙﺴﯽ
ﺑﻪ ﺣﻤﻼت ﺧﻮاﺑﯽ ﮐﻪ در ﻃﻮل روز ﺑﺮوز ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﻧﺎرﮐﻮﻟﭙﺴﯽ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺮد ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻧﺎﮔﻬﺎﻧﯽ اﺣﺴﺎس ﺧﺴﺘﮕﯽ ﮐﺮده و ﺑﺪون اﻃﻼع ﺑﻪ ﺧﻮاب ﻓﺮو ﻣﯽرود .اﯾﻦ اﺧﺘﻼل اﻏﻠﺐ
ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺎﻋﺚ ﻓﻠﺞ ﺧﻮاب ﺷﻮد؛ وﺿﻌﯿﺘﯽ ﮐﻪ در آن ﻓﺮد ﺑﻪ ﻣﺤﺾ ﺑﯿﺪار ﺷﺪن از
ﺧﻮاب،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻧﺪاﻣﺶ را ﺣﺮﮐﺖ دﻫﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﻧﺎرﮐﻮﻟﭙﺴﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺪون دﻟﯿﻞ ﻫﻢ ﺑﺮوز
ﮐﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ اﺧﺘﻼﻻت ﻋﺼﺒﯽ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺳﮑﻠﺮوز ﭼﻨﺪﮔﺎﻧﻪ ﯾﺎ ام
اس ) (MSدر ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.
۵ـ ﺳﻨﺪروم ﭘﺎی ﺑﯽﻗﺮار
ﺳﻨﺪروم ﭘﺎی ﺑﯽﻗﺮار ) (RLSﺑﻪ ﻧﯿﺎز ﺷﺪﯾﺪ ﺑﻪ ﺗﮑﺎن دادن ﭘﺎﻫﺎ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﮔﺎﻫﯽ ﺑﺎ
ﺣﺲ ﻣﻮرﻣﻮر ﺷﺪن و ﺳﻮزش در ﭘﺎﻫﺎ ﻧﯿﺰ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻋﻼﺋﻢ در ﺷﺐ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊﺗﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ
اﻣﺎ در ﻃﻮل روز ﻫﻢ اﻣﮑﺎن ﺑﺮوز آﻧﻬﺎ وﺟﻮد دارد .ﻋﻠﺖ دﻗﯿﻖ ﺑﺮوز  RLSﺗﺸﺨﯿﺺ داده
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،وﻟﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺧﺎص ﻣﺎﻧﻨﺪ اﺧﺘﻼل ﮐﻢﺗﻮﺟﻬﯽ-
ﺑﯿﺶﻓﻌﺎﻟﯽ و ﺑﯿﻤﺎری ﭘﺎرﮐﯿﻨﺴﻮن در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ.

ﺗﺸﺨﯿﺺ اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب

ﭘﺰﺷﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب ﺑﻌﺪ از اﻧﺠﺎم ﻣﻌﺎﯾﻨﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ،ﺳﻮاﻻﺗﯽ در ﻣﻮرد ﻋﻼﺋﻢ و
ﺳﺎﺑﻘﻪی ﭘﺰﺷﮑﯽﺗﺎن ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ را ﺑﺮای ﺷﻤﺎ
ﺗﺠﻮﯾﺰ ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• آزﻣﺎﯾﺶ ﺧﻮن ژﻧﺘﯿﮏ :ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻧﺎرﮐﻮﻟﭙﺴﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪای ﮐﻪ
ﺑﺎﻋﺚ ﺑﺮوز اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
• اﻟﮑﺘﺮواﻧﺴﻔﺎﻟﻮﮔﺮام :ﺑﺮای ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ ﻣﻐﺰ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﯾﻦ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد.
• ﭘﻠﯽﺳﻮﻣﻨﻮﮔﺮاﻓﯽ )ﺗﺴﺖ ﺧﻮاب( :ﻣﻄﺎﻟﻌﻪای در ﻣﻮرد ﺧﻮاب ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺣﺮﮐﺎت
ﺑﺪن ،ﺳﻄﻮح اﮐﺴﯿﮋن و اﻣﻮاج ﻣﻐﺰی ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ اﯾﺠﺎد اﺧﺘﻼل در ﺧﻮاب را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار
ﻣﯽدﻫﺪ.
اﯾﻦ آزﻣﺎﯾﺶﻫﺎ در ﺗﻌﯿﯿﻦ روش درﻣﺎﻧﯽ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ،ﻧﻘﺶ ﺑﺴﺰاﯾﯽ دارﻧﺪ.

درﻣﺎن اﺧﺘﻼل ﺧﻮاب
روش درﻣﺎن اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﺑﻪ ﻧﻮع و ﻋﻠﺖ زﻣﯿﻨﻪای آنﻫﺎ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد و ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از
درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.
درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ
درﻣﺎن ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮای اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
• ﻗﺮصﻫﺎی ﺧﻮابآور
• داروی آﻟﺮژی ﯾﺎ ﺳﺮﻣﺎﺧﻮردﮔﯽ
• ﻣﮑﻤﻞﻫﺎی ﻣﻼﺗﻮﻧﯿﻦ
• داروﻫﺎی ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﺸﮑﻼت ﺳﻼﻣﺘﯽ زﻣﯿﻨﻪای
• دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺲ ﯾﺎ ﺟﺮاﺣﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای آﭘﻨﻪی ﺧﻮاب(
• ﻣﺤﺎﻓﻆ )ﻧﺎﯾﺖﮔﺎرد( دﻧﺪاﻧﯽ )ﻣﻌﻤﻮﻻ ﺑﺮای دﻧﺪان ﻗﺮوﭼﻪ(
• ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ
اﯾﺠﺎد ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺑﻬﺒﻮد ﺳﺒﮏ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺗﺎ ﻣﯿﺰان ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪای ،ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ

ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ .ﺑﻪﺧﺼﻮص اﮔﺮ ﺑﺎ درﻣﺎنﻫﺎی ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از ﺗﻐﯿﯿﺮات
ﻣﻔﯿﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از:
•
•
•
•
•
•

داﺷﺘﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی ﺧﻮاب ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﺎﯾﺒﻨﺪی ﺑﻪ آن
ﮐﺎﻫﺶ اﺿﻄﺮاب و اﺳﺘﺮس ﺑﻪوﺳﯿﻠﻪی ورزش ﮐﺮدن
ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﻗﻨﺪ )ﺷﮑﺮ( ،ﮔﻨﺠﺎﻧﺪن ﺳﺒﺰﯾﺠﺎت و ﻣﺎﻫﯽ ﺑﯿﺶﺗﺮ در رژﯾﻢ ﻏﺬاﯾﯽ
ﭘﺮﻫﯿﺰ از ﻣﺼﺮف ﮐﺮﺑﻮﻫﯿﺪراتﻫﺎ ﻗﺒﻞ از ﺧﻮاب
ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎ ﺗﺮک ﻣﺼﺮف اﻟﮑﻞ و ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر
ﺑﻪ ﺣﺪاق رﺳﺎﻧﺪن ﻣﺼﺮف ﮐﺎﻓﺌﯿﻦ ،ﺑﻪﺧﺼﻮص در اواﺧﺮ ﺑﻌﺪازﻇﻬﺮ ﯾﺎ ﺷﺐ

ﺗﻨﻄﯿﻢ ﯾﮏ ﺳﺎﻋﺖ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﺮای ﺧﻮاﺑﯿﺪن و ﺑﯿﺪار ﺷﺪن در ﻫﺮ روز ﻫﻢ ﺑﺮای ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ .ﻣﻌﻤﻮﻻ اﻓﺮاد در آﺧﺮ ﻫﻔﺘﻪﻫﺎ دﯾﺮﺗﺮ از ﺧﻮاب ﺑﯿﺪار
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،وﻟﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮐﺎر ﺑﯿﺪار ﺷﺪن و ﺑﻪﺧﻮاب رﻓﺘﻦ در ﻃﻮل
ﻫﻔﺘﻪی ﮐﺎری را ﺑﺎ ﻣﺸﮑﻞ روﺑﺮو ﻣﯽﮐﻨﺪ.

ﭼﺸﻢاﻧﺪاز اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب
ﺷﺎﯾﺪ در ﻇﺎﻫﺮ ﻧﺸﺎن ﻧﺪﻫﺪ وﻟﯽ واﻗﻌﯿﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﺧﺘﻼﻻت ﺧﻮاب ﺑﺎ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺨﺮﺑﺸﺎن
ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آﺳﯿﺐﻫﺎﯾﯽ ﺟﺪی در ﺷﻤﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺗﺎ ﺣﺪی ﮐﻪ ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻓﻮری وﺟﻮد
داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺣﻞ ﻣﺸﮑﻼت ﺧﻮاب ﻃﻮﻻﻧﯽﻣﺪت زﻣﺎنﺑﺮ اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦﺣﺎل ،ﻻزم اﺳﺖ ﻓﺮد ﺑﻪﻃﻮر
ﻣﻨﻈﻢ و ﭘﯿﮕﯿﺮ ﺑﺎ ﭘﺰﺷﮏ ﺧﻮد در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﺷﺪ و اﮔﺮ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪی درﻣﺎﻧﯽ ،در
ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞ ﻏﻠﺒﻪ ﮐﺮده و ﺧﻮاب ﺑﻬﺘﺮی را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺘﺨﺼﺺ ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب در ﺗﻬﺮان و ﯾﺎ ﺷﻬﺮﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪ ﮐﺎﻫﺶ و از
ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻋﻼﺋﻢ و ﺑﻬﺒﻮد ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺧﻮاب ﺷﻤﺎ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﺪ.

