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 را بشناسیدن آو روش های درمان   یدنو مشکالت خواباختالالت 

 

 دارد، بسیاری جسمی و روحی فواید که است انسان ضروری و اصلی نیازهای از یکی خواب

.  …و وزن داشتن نگه ثابت به کمک تمرکز، افزایش استرس، کاهش حافظه، تقویت ازجمله

 بخوابه اما برد،می شانخواب گذارند،می بالش روی را سرشان آنکه محضبه مردم از بعضی

 . شوندمی بیدار خواب از چندبار شب طول در یا کشدمی طول ساعت چندین بقیه رفتن

 

 هتج در توانیدمی که است کارهایی ترینمهم از یکی کافی و خوب یشبانه خواب یک داشتن

 انرژی و زمان کافی خواب. دهید انجام تانذهن و فکر آرامش همچنین و بدن سالمتی حفظ

 شود جدا گذشته روز هاینگرانی و هااضطراب از تا دهدمی قرار تانبدن اختیار در را الزم

 در خواب پای که هنگامی که اینجاست مسئله اما. گردد بازسازی و بازیابی آینده روز برای و

 مانز در اینکه! است مهم هم کیفیت بلکه دارد، اهمیت که نیست آن کمّیت تنها باشد، میان

 ابه،مش طور به. خوابیدمی چگونه که دارد بستگی این به شدت به دارید، احساسی چه بیداری

 بکس و روزانه یبرنامه در معموال خواب، مشکالت و روز طول در خستگی مانند مسائلی درمان

 متحانا را زیر نکات اید،کرده تجربه را مسائلی چنین هم شما اگر پس. است نهفته تانزندگی

 نند،کمی تانخواب بهبود به را کمک بیشترین که کنید پیدا را آنهایی شان،میان از و کنید

 را انتهیجانات باشید، آماده ذهنی نظر از کنید، بیشتری وریبهره احساس که شوندمی باعث

 وابخ توانیدمی چطور ببینید مقاله این در پس. باشید پرانرژی روز طول در و سازید متعادل

 . باشید داشته راحتی

 

. دباش داشته بدن روی ناپذیریجبران عوارض تواندمی باکیفیت، یا کافی خواب نداشتن

 دچن و روز وسط در زدن چرت با را خوابیبی شب چند یا یک ظاهری اثرات بتوانید شما ایدش

 از واقعا اوضاع آنگاه شود، مزمن یا دائمی مشکل این اگر اما ببرید، ازبین قهوه لیوان

 .شد خواهد خارج تانکنترل
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 این جزء هم شما اگر. کنندمی نرم وپنجهدست خواب اختالل نوعی با مردم از زیادی درصد 

 شکایت خواب اختالالت و خوابی بی از هاستمدت که شناسیدمی را کسی یا هستید افراد

 !ندهید ازدست را زیر مطلب کند،می

 

 هستند؟ چه خواب اختالالت

. رندگذامی تأثیر منظم طوربه خوابیدن خوب توانایی بر که هستند شرایطی خواب، اختالالت

 اشد،ب ازحدبیش استرس خاطربه چه شوند، ایجاد سالمتی مشکل یک اثر در چه اختالالت این

 .شوندمی ترشایع روزروزبه

 

 تمشکال بیرونی، عوامل سایر و فشرده هایبرنامه استرس، علتبه اوقاتگاهی افراد اکثر

 در و افتندمی اتفاق منظم طوربه مشکالت این کههنگامی حالبااین. کنندمی تجربه را خواب

 .باشند خواب اختالل یدهندهنشان است ممکن کنند،می ایجاد اختالل روزمره زندگی

 

 دتشبه روز طول در و بروند خواببه سختیبه است ممکن افراد خواب، اختالل نوع به بسته

 أثیرت کلی سالمت و تمرکز وخو،خلق انرژی، روی تواندمی خواب کمبود. کنند خستگی احساس

 .بگذارد منفی

 

 روحی یا جسمی سالمتی مشکل یک از اینشانه توانندمی خواب اختالالت موارد، برخی در

 کههنگامی. شوندمی برطرف ایزمینه علت درمانِ با معموال خواب مشکالت گونهاین. باشند

 از ترکیبی شامل معموال درمان باشند، نشده ایجاد دیگر بیماری یک اثر در خواب اختالالت

 .است زندگی سبک تغییرات و پزشکی هایدرمان

 

 ایبر فورا است الزم باشید، داشته خواب اختالل نوع یک است ممکن که زنیدمی حدس اگر

  نشوند، درمان کهدرصورتی خواب اختالالت. کنید مراجعه پزشک به آن درمان و تشخیص
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 نهاآ. شوند منجر بیشتر سالمتی مشکالت به توانندمی که کنندمی ایجاد منفی عوارض

 وندش روابط در کشمکش و تنش باعث بگذارند، تأثیر کار محل در شما عملکرد بر توانندمی

 .کنند ایجاد اختالل روزمره هایفعالیت انجام برای شما توانایی در و

 

 چیست؟ خواب اختالالت عالئم

 التاختال اگر همچنین. باشند متفاوت خواب، اختالل نوع و شدت به بسته توانندمی عالئم

 عیمتنو و مختلف عالئم است ممکن باشند، آمده وجودبه دیگر بیماری یک یدرنتیجه خواب

 :از اندعبارت خواب اختالالت کلی عالئم حالبااین. دهند بروز خود از

 ماندن؛ خواب در یا رفتن خواببه در اِشکال

 روز؛ طول در خستگی احساس

 روز؛ طول در زدن چرت به شدید نیاز

 اضطراب؛ یا پذیریتحریک

 تمرکز؛ نداشتن

 .افسردگی

 

 شود؟می خواب اختالالت باعث چیزی چه

 بخوا اختالالت بروز باعث توانندمی که دارند وجود بسیاری اختالالت و هابیماری شرایط،

 جودوبه ایزمینه سالمتی مشکل یک یدرنتیجه خواب اختالالت موارد، از بسیاری در. شوند

 .آیندمی
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 تنفسی مشکالت و هاآلرژی .۱

 بش در را تنفس توانندمی فوقانی تنفسی دستگاه هایعفونت و ها سرماخوردگی ها،آلرژی

 .شود خواب مشکالت باعث تواندمی نیز بینی ازطریق تنفس در ناتوانی. کنند دشوار

 

 نوکتوریا .۲

 داربی خواب از شب طول در بار چندین شود باعث است ممکن شبانه ادرار تکرر یا نوکتوریا

 هدستگا هایبیماری و هورمونی تعادل عدم. کندمی ایجاد اختالل تانخواب در همین که شوید

 زیخونری با شما ادرار تکرر اگر. باشند داشته نقش وضعیت این ایجاد در توانندمی ادراری

 .کنید مراجعه پزشک به بالفاصله حتما است، همراه درد یا

 

 مزمن درد

 خواببه از پس است ممکن حتی. کند دشوار را رفتن خواببه تواندمی دائمی و ثابت درد

 :از اندعبارت مزمن درد علل ترینشایع از برخی. کند بیدار خواب از را شما رفتن،

 

 آرتروز؛

 مزمن؛ خستگی سندروم

 ؛(مزمن عضالنی-اسکلتی درد سندرم) فیبرومیالژیا

 روده؛ التهابی بیماری

 مداوم؛ سردرد

 .مداوم کمردرد

 کانپزش مثال عنوانبه. شود تشدید خواب اختالالت با است ممکن مزمن درد موارد، برخی در

 .باشد مرتبط خواب مشکالت با است ممکن فیبرومیالژیا پیشرفت که باورند این بر
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 اضطراب و استرس

 خواببه شرایط این در. گذارندمی منفی تأثیر خواب کیفیت بر اغلب اضطراب، و استرس

 راه یا خواب در زدن حرف دیدن، کابوس. شودمی دشوار شما برای ماندن خواب در یا رفتن

 .بزند برهم را تانخواب است ممکن نیز خواب در رفتن

 

 هستند؟ چه خواب اختالالت انواع

 دلیلِبه است ممکن آنها از برخی که دارند وجود خواب اختالالت از مختلفی بسیار انواع

 .شوند ایجاد ایزمینه سالمتی مشکالت

 

 خوابیبی .۱

 تواندمی خوابیبی. ماندن خواب در یا رفتن خواببه در ناتوانی از است عبارت خوابیبی

 ایجاد گوارشی مشکالت یا هاهورمون و اضطراب و استرس ،(jet leg) پرواززدگی خاطربه

 و لیک سالمت برای خوابیبی. باشد دیگر بیماری یک از اینشانه است ممکن همچنین شود؛

 :شود زیر مشکالت بروز باعث تواندمی و است مضر بسیار شما زندگی کیفیت

 

 افسردگی؛

 تمرکز؛ در اِشکال

 پذیری؛تحریک

 وزنغ افزایش

 .کار محل یا مدرسه در شما عملکرد در اختالل ایجاد

 بزرگساالن از درصد ۰۵ تقریبا. است شایع بسیار متحده،ایاالت در خوابیبی متأسفانه

 در همه از بیشتر اختالل این. شوندمی خوابیبی دچار شانزندگی از ایبرهه در آمریکایی

 .شودمی دیده زنان و سالمندان میان
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 :دارد وجود خوابیبی نوع سه

 

 .دارد ادامه ماه یک حداقل برای منظم طوربه خوابیبی کههنگامی: مزمن

 .افتدمی اتفاق ایدوره صورتبه خوابیبی کههنگامی: متناوب

 .کشدمی طول روز چند برای فقط بار هر در خوابیبی کههنگامی: گذرا

 

 خواب یآپنه .۲

 است جدی پزشکی وضعیت یک این. است خواب طول در تنفسی هایوقفه بروز خواب یآپنه

 بش طول در را شما تواندمی همچنین و کند دریافت کمتری اکسیژن بدن شود،می باعث که

 .کند بیدار خواب از

 

 پاراسومنیاها .۳

 رد غیرطبیعی رفتارهای و حرکات باعث که هستند خواب اختالالت از گروهی پاراسومنیاها،

 :از اندعبارت آنها. شوندمی خواب هنگام

 خواب؛ در رفتن راه

 خواب؛ در زدن حرف

 خواب؛ در کردن ناله

 شبانه؛ هایکابوس

 ادراری؛شب

 .هم روی هافک فشردن یا قروچه دندان
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 قراربی پای سندروم .۴

 حس با اوقاتگاهی نیاز این. پاها دادن تکان به شدید نیاز یعنی (RLS) قراربی پای سندروم

 روز طول در توانندمی عالئم این کهدرحالی. است همراه پاها در سوزش و شدن مورمور

 ازجمله خاص سالمتی مشکالت با اغلب RLS .هستند ترشایع بسیار شب در اما بیفتند، اتفاق

ADHD نیست مشخص آن دقیق علت اما است، مرتبط پارکینسون بیماری و. 

 

 نارکولپسی .۰

 ماش که معناست بدان این. افتندمی اتفاق روز طول در که است خوابی حمالت نارکولپسی

 دتوانمی اغلب اختالل این. رویدمی خواببه اطالع بدون و کنیدمی خستگی احساس ناگهان

 از عدب بالفاصله نباشید قادر شما شودمی باعث که وضعیتی شود؛ منجر نیز خواب فلج به

 . دهید حرکت را تانبدن خواب، از شدن بیدار

 

 خاصی عصبی اختالالت به معموال اما دهد، رخ خودخودیبه است ممکن نارکولپسی هرچند

 .است مربوط (MS) اس ام یا چندگانه اسکلروز مانند

 

 شوند؟می داده تشخیص چگونه خواب اختالالت

 یسابقه و عالئم مورد در اطالعاتی و داد خواهد انجام فیزیکی یمعاینه یک اول شما پزشک

 یزتجو شما برای را مختلفی هایآزمایش است ممکن همچنین. کندمی آوریجمع شما پزشکی

 :ازجمله کند،

 

 حرکات اکسیژن، سطوح که است خواب به مربوط ایمطالعه(: خواب تست) سومنوگرافیپلی

 خواب در اختالل باعث چگونه آنها که کند مشخص تا کندمی ارزیابی را مغزی امواج و بدن

 .شوندمی
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 ههرگون و کندمی بررسی مغز در را الکتریکی فعالیت که آزمایشی: الکتروانسفالوگرام

 .کندمی شناسایی را فعالیت این به مربوط احتمالی مشکالت

 کالتمش سایر و نارکولپسی تشخیص برای معموال که خون آزمایش یک: ژنتیک خون آزمایش

 .شوند خواب مشکالت بروز موجب است ممکن که رودمی کاربه ایزمینه سالمتی

 وریضر بسیار خواب، اختالالت برای مناسب درمان یدوره تعیین در توانندمی هاآزمایش این

 .باشند

 شوند؟می درمان چگونه خواب اختالالت

 کلی طوربه و باشد متفاوت آنها ایزمینه علت و نوع به بسته تواندمی خواب اختالالت درمان

 .است زندگی سبک تغییرات و پزشکی هایدرمان از ترکیبی شامل

 

 پزشکی هایدرمان

 :باشد زیر موارد از یک هر شامل است ممکن خواب اختالالت برای پزشکی درمان

 

 آور؛ خواب های قرص

 مالتونین؛ هایمکمل

 سرماخوردگی؛ یا آلرژی داروی

 ای؛زمینه سالمتی مشکالت به مربوط داروهای

 ؛(خواب یآپنه برای معموال) جراحی یا تنفس دستگاه

 .(قروچه دندان برای معموال) دندانی( گاردنایت) محافظ

 ندگیز سبک تغییرات
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 د؛ببخش بهبود زیادی حد تا را شما خواب کیفیت تواندمی زندگی سبک در تغییراتی ایجاد

 تندهس تغییراتی از برخی اینها. شود انجام پزشکی هایدرمان همراه به کههنگامی خصوصبه

 :بگیرید درنظر دبای که

 ؛(شکر) قند مصرف کاهش و تانغذایی رژیم در بیشتر ماهی و سبزیجات گنجاندن

 کردن؛ ورزش یوسیلهبه استرس و اضطراب کاهش

 آن؛ به پایبندی و منظم خواب یبرنامه داشتن

 خواب؛ از قبل کمتر آبِ نوشیدن

 شب؛ یا بعدازظهر اواخر در خصوصبه کافئین، مصرف کردن محدود

 الکل؛ و تنباکو مصرف کاهش

 خواب از قبل ترکوچک کربوهیدرات کم هایوعده خوردن

 

 را شما خواب کیفیت تواندمی نیز روز هر در مشخص ساعت یک در شدن بیدار و خوابیدن

 تا شوید وسوسه هاهفته آخر در است ممکن کهدرحالی. دهد افزایش توجهیقابل طوربه

 طول در را رفتن خواببه و شدن بیدار تواندمی کار این اما شوید، بیدار خواب از دیرتر

 .سازد دشوارتر شما برای کاری یهفته

 

 خواب اختالالت اندازچشم

. نیدک پیدا نیاز فوری کمک به شما که باشند مخرب قدرآن توانندمی خواب اختالالت اثرات

 یامهبرن اگر حالبااین. دارد نیاز بیشتری زمان به مدتطوالنی خواب مشکالت حل متأسفانه

 درنهایت باشید، ارتباط در تانپزشک با منظم طوربه و کنید دنبال دقتبه را تاندرمانی

 نممک همچنین. کنید پیدا بهتر خوابی داشتن و مشکل این بر غلبه برای راهی توانیدمی

 به ان،تپزشک با آن گذاشتن میان در و بیشتر اطالعات آوردن دستبه برای باشد الزم است

  .کنید مراجعه ایران خواب پزشکی انجمن سایتوب


