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سبک زندگی و پزشکی خواب
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چکیده
خــواب عبــارت اســت از کاهــش تــا فقــدان ســطح هوشــیاری ،تعلیــق نســبی ادراکات حســی و غیــر
فعــال شــدن تقریب ـ ًا تمــام عضــات ارادی مــی باشــد .مرحلــه بســیار مهمــی از زندگــی اســت کــه
ســم زدایــی بــدن در آن رخ مــی دهــد .خــواب طبیعــی شــامل دو مرحلــه اصلــی اســت؛ خــواب
( NREMبــدون رم) و خــواب ( REMرم) .میــزان دقیــق خــواب مــورد نیــاز برحســب ســن افــراد
متفــاوت اســت و تعییــن دقیــق میــزان ســاعات مــورد نیــاز بــرای هــر فــرد بســتگی بــه ویژگــی هــای
آن فــرد دارد .تاکنــون بیــش از  100نــوع اختــال بــرای خــواب معرفــی شــده اســت کــه مهمتریــن
آنهــا بــی خوابــی ،قطــع تنفــس حیــن خــواب (آپنــه) ،حملــه خــواب ،ســندروم پاهــای بــی قــرار،
خــواب پریشــی و اختــاالت ریتــم شــبانه روزی خــواب مــی باشــند .عوامــل مختلفــی از جملــه نــوع
ســبک زندگــی افــراد ،تغییــرات آب و هوایــی ،آلودگــی هــای صوتــی ،دمــا ،رطوبــت و فشــار محیــط
بــر کیفیــت و کمیــت خــواب تأثیــر مــی گــذارد .هورمــون مالتونیــن (هورمــون خــواب) بــه عنــوان
یــک مــاده آنتــی اکســیدان ،بــه طــور مســتقیم یــا غیــر مســتقیم بــا تنــش (اســترس) اکسایشــی و
مــرگ ســلولی مقابلــه مــی کنــد .تحقیقــات نشــان داده اســت کــه اختــاالت خــواب بــا بــروز برخــی
از بیمــاری هــا از جملــه دیابــت نــوع  2ارتبــاط مســتقیمی دارد .عمــده تریــن روش هــا بــرای درمــان
اختــاالت خــواب بــه چنــد دســته کلــی درمــان دارویــی ،درمــان رفتــاری ،ســبک زندگــی و اعمــال
جراحــی تقســیم مــی شــوند .بــه عــاوه ،طــب ســنتی راه کارهــای مفیــد و کــم زیانــی بــرای درمــان
برخــی از اختــاالت خــواب پیشــنهاد مــی کنــد.
واژگان کلیــدی :مراحــل خــواب ،اختــاالت خــواب ،برنامــه خــواب ،ســبک زندگــی ،ســم زدایــی بــدن در
خــواب ،طــب ســنتی ،بیمــاری هــای مرتبــط بــا اختــاالت خــواب.
* عهده دار مکاتبات ،پست الکترونیکی farhadi@ent-hns.org :و moosavi@ut.ac.ir
 .1مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک ،دانشگاه تهران
 .2مرکز تحقیقات گوش،گلو ،بینی و سر و گردن ،دانشگاه علوم پزشکی ایران و رئیس انجمن پزشکی خواب ایران
 .3رئیس کرسی یونسکو در نحقیقات بین رشته ای در دیابت ،دانشگاه تهران

نشریه نشاء علم ،سال ششم ،شماره دوم ،خرداد ماه 95

103

سبک زندگی و پزشکی خواب
مقدمه
خــواب عبــارت اســت از کاهــش یــا فقــدان ســطح
هوشــیاری ،تعلیــق نســبی ادراکات حســی و غیــر فعــال
شــدن تقریبـ ًا تمــام عضــات ارادی در زمــان اســتراحت
بــه طــوری کــه فعالیــت بــدن و ذهــن تغییــر کــرده و
توهمهــای بینایــی جایگزیــن تصاویــر واضــح واقعــی
شــوند .خــواب نوعــی رفتــار اســت و بــرای ســامت
و بازســازی سیســتم اعصــاب ،سیســتم ایمنــی و سیســتم
عضالنــی اســکلتی انســانها و جانــوران اهمیــت دارد.
خــواب کارکــرد تعادلــی و ترمیمــی داشــته و بــه نظــر
میرســد در تنظیــم درجــه حــرارت و حفــظ انــرژی
اهمیــت اساســی دارد و بــا تســریع ســنتز اســید
ریبونوکلئیــک و پروتئینهــا بــه ترمیــم قــوای بــدن
کمــک میکنــد .میــزان خــواب متعاقــب کار جســمانی و
ورزش ،گرســنگی ،بیمــاری ،حاملگــی ،اســترس روانــی،
افزایــش فعالیــت ذهنــی و موقعیتهــای یادگیــری
دشــوار ممکــن اســت افزایــشیابــد .بــدون عالئــم
بیرونــی ،ریتــم زیســتی بــدن یــک ســیکل  25ســاعته را
دنبــال میکنــد .تأثیــر عوامــل بیرونــی نظیــر چرخــه
نور-تاریکــی ،دوره هــای صــرف غــذا و ســایر هماهنــگ
کنندههــای بیرونــی باعــث میشــود کــه افــراد از یــک
چرخــه  24ســاعته پیــروی کننــد .ریتــم زیســتی در بــدو
تولــد وجــود نــدارد و طــی  2ســال اول زندگــی برقــرار
میشــود .اکثــر افــراد طبیعــی نیــاز بــه خوابــی بیــن 6
تــا  9ســاعت در شــبانه روز دارنــد .هنگامــی کــه از نــور
خورشــید در ســاعات پایانــی روز کاســته میشــود،
سیســتم بینایــی بــه هســته فــوق کیاســمائی ()SCN
عالمــت میفرســتد .ســپس  SCNبــه غــدّ ه ی صنوبــری
مغــز عالمــت میدهــد کــه تولیــد هورمــون مالتونیــن
را افزایــش دهــد .ایــن افزایــش هورمــون بــه کاهــش
فعالیــت و احســاس خــواب آلودگــی در انســان کمــک
میکنــد .مالتونیــن را هورمــون خــواب مــی نامنــد.
مالتونیــن کمــک مــی کنــد تــا چرخــه بیــداری و خــواب
تنظیــم شــود .هنگامــی کــه دمــای بــدن پاییــن مــی آیــد،
میــزان مالتونیــن بــاال مــی رود و باعــث خــواب آلودگــی
مــی شــود .هنگامــی کــه دمــای بــدن بــاال مــی رود،
میــزان مالتونیــن پاییــن مــی آیــد و باعــث بیــداری مــی
گــردد .پژوهشهــای بالینــی نشــان دادهانــد کــه افــرادی
کــه بــه طــور مــادرزادی نابینــا هســتند بــه دلیــل فقــدان
کامــل نــور محیطــی ،معمــو ً
ال در چرخــه خواب-بیــداری

خــود دچــار مشــکل میباشــند .افــرادی كــه بطــور
معمــول در غارهــا و پناهگاههــا یــا آزمایشــگاههای
ی چرخـهی  ۲۴ســاعته
ل بـ ه كارنــد بـه جــا 
ویــژه مشــغو 
بــا چرخــ هی  ۲۵ســاعته ســازگاری پیــدا میكننــد.
بــه کمک دســتگاه ثبت نــوار مغــزی (الکتروانســفالوگرافی
یــا  )EEGو دســتگاه تســت خــواب (پلــی ســومنوگرافی
یــا  ،)PSGزمــان آغــاز خــواب و بیــداری ،زمــان بــه
خــواب عمیــق رفتــن ،مــدت خــواب عمیــق و مــدت
خــواب ســبک ،مــدت رویــا دیــدن ،دفعــات و ســبب
هــای بیــدار شــدن و هــر اتفــاق غیرطبیعــی کــه خــواب
را مختــل مــی کنــد همچــون مشــکالت قلبــی ـ تنفســی
و مغــزی بررســی مــی گــردد.
مراحل خواب
خواب دارای دو فاز اصلی است:
فــاز خــواب ( NREMحرکــت غیرســریع چشــم) (بــدون
رم) کــه خــواب آرام نیــز خوانــده میشــود.
فــاز خــواب ( REMحرکــت ســریع چشــم) (رم) کــه
خــواب نابــه روال نیــز خوانــده میشــود .خــواب
دارای پنــج مرحلــه اســت :چهــار مرحلــه خــواب بــدون
حــرکات ســریع چشــمی (بــدون رم) و یــک مرحلــه بــا
حــرکات ســریع چشــمی (رم) مــی باشــد.
اولیــن قســمت خــواب بــدون رم اســت .خــواب دیــدن
در مرحلــه بــدون رم بســیار کــم اســت و اگــر هــم
خــواب ببینیــم آن را فرامــوش میکنیــم .در ایــن خــواب
ماهیچههــا بــی حــس نیســتند .خوابگــردی بعضــی
افــراد و شــب ادراری کــودکان نیــز در ایــن مرحلــه
اتفــاق مــی افتــد .در ايــن حالــت مغــز آرام بــوده وليكــن
بــدن حركــت مــي کنــد .در ايــن هنــگام هورمــون هــا
آزاد شــده و وارد سيســتم گــردش خــون مــي شــوند و
بــدن بــه ترميــم خســتگي هــا و فرســودگی هــای حاصــل
از فعاليــت هــاي روزانــه مــي پــردازد .خــواب بــدون رم
شــامل چهــار مرحلــه میشــود:
ً
 -1شــروع چرخــه خــواب نســبتا ســبک و خفیفــی از
خــواب اســت .ایــن مرحلــه را میتــوان بــه صــورت
دوره گــذار بیــن بیــداری و خــواب در نظــر گرفــت.
ایــن مرحلــه از خــواب ،تنهــا مــدّ ت زمانــی کوتاهــی در
حــدود  ۵تــا  ۱۰دقیقــه طــول میکشــد و اگــر در ایــن
مرحلــه کســی را از خــواب بیــدار کنیــد بطــور احتمــال
بــه شــما خواهــد گفــت کــه خــواب نبــوده اســت!
 -2پس از  30تا  40دقیقه خواب پس از مرحله
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اول ،در سراشــیبی مراحــل دوم ،ســوم و چهــارم خــواب
میافتیــم .دومیــن مرحلــه خــواب تقریبــ ًا  ۲۰دقیقــه
طــول میکشــد .دمــای بــدن شــروع بــه کاهــش و
ضربــان قلــب شــروع بــه کنــد شــدن میکنــد .یــک
مرحلــه ناهشــیار اســت کــه خــواب رونــده بــه راحتــی
بیــدار میشــود.
 -3دوره گــذار بیــن خــواب ســبک و خــواب بســیار
عمیــق اســت .حــدود  20-15دقیقــه بعــد وارد مرحلــه
ســوم خــواب میشــویم .در ايــن مرحلــه فشــار خــون
كــم مــی شــود ،ممكــن اســت در خــواب صحبــت كنيــم
يــا راه برويــم ولــی بــه خاطــر نیاوریــم .خوابگــردی و
صحبــت در خــواب از بدخوابــی هایی هســتند کــه دراین
مرحلــه بــروز مــی کنــد ولــی وقتــی شــخص بیــدار مــی
شــود بــه هیــچ وجــه از آن آگاه نیســت .تمایــز بیــن
مرحلــه ســوم و چهــارم خــواب کامـ ً
ا مشــخص نیســت.
 -4ایــن مرحلــه عمیقتریــن مرحلــه خــواب را تشــکیل
میدهــد .مرحلــهای کــه بیــدار شــدن از آن دشــوار
اســت .تنهــا صــدای بلنــد موجــب بیــداری فــرد از ایــن
مرحلــه خــواب میشــود و وقتــی هــم کــه بیــدار شــد،
گیــج و منــگ اســت.
مرحلــه ی آخــر در چرخــه خــواب ،رم یــا خــواب
رویایــی نــام دارد و ایــن نــام بــه خاطــر حــرکات ســریع
کــره چشــم اســت کــه در ایــن مرحلــه اتفــاق میافتــد.
اغلــب خــواب دیدنهــا در مرحلــه خــواب رم رخ مــی
دهــد .تقریبــ ًا نیــم ســاعت پــس از خــواب عمیــق در
مرحلــه چهــار مســیر برگشــت را پیــش میگیریــم.
دوبــاره هــر یــک از مراحــل را پشــت ســر میگذاریــم
تــا بــه مرحلــه خــواب رم برســیم .مشــخصه خــواب
رم ،حرکــت چشــمها ،تندتــر شــدن تنفــس و افزایــش
فعالیــت مغــز اســت .خــواب رم بــه نــام خــواب مغایــر
نیــز خوانــده میشــود زیــرا در حالــی کــه مغــز و ســایر
سیســتمهای بــدن فعالتــر میشــوند ،عضــات شــلتر
میگردنــد .علــت خــواب دیــدن هــم افزایــش فعالیــت
مغــز اســت ا ّمــا عضــات ارادی بیحرکــت میشــوند
[1و.]2
اختالالت خواب
خــواب طبیعــی ،گاهــی اتفــاق نمــی افتــد یــا در زمــان
نامناســبی روی مــی دهــد یــا اینکــه بــه نظــر آرام بخــش
نمــی رســد کــه آن را اختــال خــواب مــی نامیــم .بیــش
از  100نــوع اختــال بــرای خــواب معرفــی شــده اســت
امــا در ایــن میــان مهــم تریــن و رایج-تریــن اختــاالت

خــواب عبارتنــد از :بــی خوابــی ،قطــع تنفــس حیــن خــواب
(آپنــه) خــواب ،حملــه خــواب ،ســندروم پاهــای بــی قــرار،
خــواب پریشــی ،اختــاالت ریتــم شــبانه روزی خــواب.
 -1بی خوابی
عالئــم بــی خوابــی شــامل شــکایت هایــی از دشــوار بــه
خــواب رفتــن ،بــی خوابــی مکــرر یــا طوالنــی مــدت،
کیفیــت پاییــن خــواب یــا اینکــه طــول مــدت زمــان کوتــاه
خــواب در افــرادی کــه مــدت زمــان کافــی بــرای خــواب
دارنــد ،مــی باشــد .شــایع تریــن اختــال در طــول روز مرتبــط
بــا بــی خوابــی شــامل شــکایت هایــی از اختــاالت خلقــی،
اختــال در عملکــرد شــناختی و خســتگی در طــول روز
اســت .عالئــم خلقــی رایــج عبارتنــد از کــج خلقــی و زود
رنجــی ،بــی قــراری مالیــم و مشــکل تحمــل اســترس اســت.
برخــی از بیمــاری هــا ماننــد بیمــاری هــای قلبــی و عروقــی،
ریــوی ،عصبــی ،بیمــاری هــای مرتبــط بــا دســتگاه گــوارش،
کلیــه ،غــدد درون ریــز و رماتیســم بــا بــی خوابــی افزایــش
مــی یابــد [1و.]2
 -2آپنه خواب

اختــاالت تنفســی خــواب ،شــامل آپنــه انســدادی
خــواب و هایپوپنیــا مــی باشــد .آپنــه انســدادی بــه
صــورت کاهــش و یــا عــدم جریــان هــوا از طریــق بینــی
و دهــان حداقــل بــه مــدت  10ثانیــه یــا بیشــتر در طــول
خــواب بــه همــراه کاهــش میــزان ســطح اکســیژن خــون
ن ديده
تعریــف مــی شــود .ايـن اختــاالت در همـه ســني 
ميشــود ولــي در بزرگســاالن بــاالي  60ســال شــايعتر
ي هنــگام خــواب در اثر انســداد
اسـت .انســداد راه تنفسـ 
ناحیــه حلـق بــهوســيله زبــان كوچــك ،قاعــده زبــان و
ســاير بافتهــاي نــر م مجــاور صــورت مــی گیــرد .ايـن
ث ايجــاد چرخـ ه تكرارشــونده خــواب ،قطــع
حالـت باعـ 
تنف ـس (بــه جــای عبــارت :حالــت خفگــی) ،از خــواب
ي و خــواب دوبــار ه ميشــود .ايـن
پريــدن ،خوابآلودگـ 
چرخـه اغلـب در طــول زمــان خــواب ادامـ ه مييابــد و
باعــث خوابآلودگــي مزمــن روزانــه میگــردد .ایــن
اختــال بــا خروپــف هــای بلنــد همــراه بــوده و ســبب
ایجــاد ســردردهای صبحگاهــی ،خشــکی دهــان بعــد از
بیــداری مــی شــود و بــا افزایــش ســن و چاقــی ارتبــاط
مســتقیمی دارد .آپنــه انســدادی خــواب نیــز بــه نوبــه
خــود احتمــال ابتــا بــه برخــی عــوارض مثــل عــوارض
قلبــی و عروقــی (فیبریلــه شــدن دهلیــزی ،فشــار خــون
بــاالی شــبانه ،فشــار خــون بــاالی روزانــه ،ســکته قلبــی
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و )...و عــوارض عصبــی (خــواب آلودگــی روزانــه،
حــوادث وســایل نقلیــه ،حــوادث ناشــی از کار ،اختــال
در کیفیــت زندگــی و  ...را افزایــش مــی دهــد [1و.]2
 -3حملــه خــواب (خــواب آلودگــی مرتبــط بــا سیســتم
عصبــی مرکــزی)

ایــن افــراد خــواب کافــی را تجربــه نکردهانــد ممکــن
اســت در طــول روز خــواب آلــود باشــند .از علــل ایــن
اختــال مــی تــوان بــه وراثــت ،حاملگــی ،کــم خونــی
و پاییــن بــودن ســطح آهــن ،بیمــاری هــای مزمــن مثــل
نارســایی کلیــوی ،دیابــت ،آرتریــت روماتوئیــد (التهــاب
مفاصــل) و نوروپاتیهــای محیطــی (بیماریهــای
مربــوط بــه سیســتم عصبــی) ،مصــرف قهــوه و ترکیبــات
حــاوی کافئیــن اشــاره کــرد .شــیوع ایــن بیمــاری
در زنــان  50درصــد بیشــتر از مــردان اســت [1و.]2

حملــه خــواب یــک ســندروم بــا علــت ناشــناخته اســت
کــه بــا درجــه عمیقــی از خــواب آلودگــی مــازاد روزانه
(  )EDSشــناخته مــی شــود .شــخص مبتــا ،بــه دفعــات
دچــار خــواب آلودگــی شــدید مــی شــود و نمــی  -5خواب پریشی
توانــد مــدت زیــادی خــود را بیــدار نگــه دارد .حملــه ایــن اختــال شــامل «حــوادث فیزیکــی یــا تجربــی
خــواب معمــو ً
ال همــراه بــا خــواب حیوانــی اســت و ناخوشــایند کــه همــراه خــواب اســت» کــه در واقــع
ســایر عالئــم و نشــانه هــا شــامل فلــج خــواب ،رفتــار ترکیبــی از ذهــن خــواب آلــود و رفتــار ارادی اســت.
غیــرارادی و خــواب شــبانه درهــم گســیخته نیز همــراه آن خــواب پریشــی (پاراســومنیا) معمــو ً
ال بــه شــکل هــای
رخ مــی دهــد .در خــواب حیوانــی عضــات یک قســمت ناشــی از خــواب بــدون رم و بــا رم اتفــاق مــی افتــد .بــه
یــا همــه بــدن سســت مــی شــود ،بــه ایــن صــورت کــه دلیــل ویژگیهــای متمایــز ایــن دو نــوع خــواب ،از لحــاظ
ممکــن اســت یــا عضــات صــورت و آرواره هــا و زمــان وقــوع آنهــا در شــب ،نــوع رفتــار در طــی ایــن
گــردن درگیــر شــود یــا همــه عضــات بــدن درگیــر حادثــه ،وضعیــت روحــی هنــگام بیــداری ،مــدت زمــان
شــود .ممکــن اســت آنقــدر شــدید باشــد کــه کل بــدن حادثــه ،درجــه فراموشــی از حادثــه متمایــز شــوند.
حالــت فلــج شــود .در حملــه خــواب حیوانــی توانایــی اختــاالت کوتــاه مــدت از خــواب مربــوط بــه خــواب
گفتــاری و بینایــی شــخص مختــل مــی شــود ،امــا بــدون رم شــامل :انگیختگــی از خــواب بــه صــورت گیج
و پریشــان  ،راه رفتــن در خــواب و وحشــت شــبانه مــی
شــنوایی و هوشــیاری اش باقــی مــی ماننــد [1و.]2
باشــد [1و .]2راه رفتــن در خــواب اغلــب بیــن کــودکان
 5تــا  10ســاله رایــج اســت و بــا بزرگتــر شــدن ،کمتــر
 -4سندروم پاهای بی قرار
مــی شــود .بــه نظــر مــی رســد عوامــل ژنتیکــی نقــش
در ایــن نــوع از اختــال خــواب فــرد مبتــا دچــار مهمــی را در راه رفتــن در خــواب دارنــد.
احســاس ناخوشــایند در پاهــا میشــود و آن را بــه از جملــه ســایر خــواب پریشــی هــا مــی تــوان بــه
صــورت احســاس گزگــز ،مورمــور ،ســوزش ،درد و شــب ادراری ،اختــال غــذا خــوردن در خــواب ،توهــم
کشــش و یــا حرکــت حشــرات روی پوســت توصیــف مربــوط بــه خــواب و اختــاالت تجزیــه ای مربــوط بــه
میکنــد و بیمــار بــرای کاهــش حــس ناچــار اســت خــواب اشــاره کــرد.
پــای خــود را تــکان دهــد و یــا بکشــد .ایــن احســاس
ناخوشــایند معمــو ً
ال در نرمــه ســاق پــا اتفــاق میافتــد  -6اختالالت ریتم شبانه روزی خواب
ولــی میتوانــد در هــر جــای انــدام تحتانــی ،از مــچ حالــت هــای خــواب و بیــداری ناشــی از برهــم کنــش
پــا گرفتــه تــا ران احســاس شــود .فــردی کــه دچــار بیــن فرآیندهــای ریتــم شــبانه روزی و ترشــح هورمــون
ایــن حالــت میشــود بــه ناچــار پــای خــود را حرکــت مالتونیــن می-باشــد .برهــم کنــش طبیعــی بیــن ایــن دو
میدهــد .حرکــت پاهــا ،راه رفتــن ،مالــش یــا ماســاژ فراینــد ســبب مــی شــود کــه دوره بیــداری حــدود 16
پاهــا و یــا خــم کــردن زانوهــا بــه طــور موقت تــا حدی ســاعت و دوره خــواب حــدود  8ســاعت شــود [1و.]2
عالیــم را کاهــش میدهــد .ایــن بیمــاران معمــو ً
ال در بــه
خــواب رفتــن دچــار مشــکل هســتند و خــواب عمیــق تشخیص اختالالت خواب
را تجربــه نمــی کننــد و معمــو ً
ال بهتریــن خــواب را در اغلــب تشــخیص اختــاالت خــواب ماننــد بــی خوابــی،
انتهــای شــب و ســاعات صبــح تجربــه میکننــد .چــون آپنهانســدادی خــواب ،حملــه خــواب و  ...بــا کمــک
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دســتگاه الکتروانســفالوگرافی صــورت می گیــرد .در طی
ایــن اختــاالت ،تغییراتــی در شــدت امــواج نــوار مغــزی
رخ مــی دهــد کــه قابــل تشــخیص اســت .روش هــای
دیگــری ماننــد کارنامــه خــواب ( )sleep logsو آشکارســاز
حرکــت ( )actigraphyنیــز در تشــخیص اختــاالت
مربــوط بــه ریتــم شــبانه روزی اســتفاده مــی شــود [1و.]2
روش های درمان اختالالت خواب
روش هــای درمــان اختــاالت خــواب شــامل دارو
درمانــی و رفتــار درمانــی و اعمــال جراحــی مــی باشــد
کــه مختــص بــا نــوع اختــال اســت .در برخــی از
اختــاالت مثــل آپنــه انســدادی خــواب ،درمــان هــای
جراحــی و اســتفاده از دســتگاه هــای خاصــی جهــت
درمــان نیــز صــورت مــی گیــرد.
هــدف از رفتــار درمانــی ،کاهــش زمــان تأخیــر خــواب
و بهبــود تثبیــت خــواب ،بــا تغییــر رفتارهــا و عاداتــی
کــه بــا خــواب در ارتبــاط دارد مــی باشــد .از جملــه
ایــن رفتارهــا مــی تــوان بــه کنتــرل محــرک ،درمــان
محدودیــت خــواب ،تمریــن هــای آرامــش ،بازســازی
عــادات غیــر منطقــی مربــوط بــه خــواب و بهداشــت
خــواب اشــاره کــرد.
درمــان محدودیــت خــواب ( )SRTشــامل روش هــای
اســت کــه ســبب افزایــش ســوق یافتــن بــه ســمت
خــواب و تســهیل توانایــی خوابیــدن مــی شــودSRT .
شــامل محــدود کــردن زمــان در رخــت خــواب بــودن
شــخص تنهــا تــا زمانــی کــه فــرد احســاس خــواب
آلودگــی کنــد .هــدف از تمرینــات آرامــش ،کاهــش
کشــش عضالنــی و ادراک تحریکــی ماننــد اجتنــاب
عمــدی از افــکار مزاحــم و تمرینــات روزانــه آرامــش
عضالنــی مــی باشــد .روش هــای تمریــن آرامــش ماننــد
آرامــش عضــات ،روش نفس عمیــق ،تصــورات و تلقین
ممکــن اســت بــه برخــی از افــراد بــا اختــاالت خــواب
کمــک کنــد .درمــان شــناختی شــامل مداخلــه گرهایــی
کــه بــه مــردم کمــک مــی کنــد تــا افــکار نامناســب و
باورهایــی کــه ممکــن اســت بــه بــی خوابــی کمــک
کننــد را شناســایی و تصحیــح کننــد[1و.]2
سم زدایی بدن در خواب
اگــر خــواب کافــی نداشــته باشــیم بــدن قــادر نخواهــد
بــود مــواد ســمی تولیــد شــده از راه هــای مختلــف را
دفــع کنــد .آزمایشــات نشــان داده اســت کــه نخوابیــدن

بــه مــدت طوالنــی حتــی مــی توانــد ســبب مــرگ
شــود .محققــان در حــال حاضــر نشــان داده انــد کــه
خــواب مکانیــزم اولیــه بــرای حــذف مــواد زائــد
ســمی حاصــل از متابولیســم مغــز مــی باشــد .سیســتم
لنفــاوی ،زبالــه هــای ســلول هــا را در سرتاســر بــدن
جمــع¬آوری و دفــع مــی کننــد ،امــا ایــن سیســتم
مغــز و نخــاع را شــامل نمــی شــود .مغــز بایــد یــک
سیســتم دفــع زبالــه داشــته باشــد زیــرا تجمــع زبالــه
هــای پروتئینــی ســلول هــا مثــل آمیلوئیــد بتــا مــی
توانــد ســبب ایجــاد بیماری-هایــی چــون آلزایمــر شــود.
یکــی از یافتــه هــای جالــب نشــان مــی دهــد کــه ســلول
هــای مغــز موقــع خــواب  %60کوچــک مــی شــوند
(منقبــض مــی شــوند) .ایــن کار فضــای بیــن ســلولی
را بیشــتر مــی کنــد و مایــع مغــزی -نخاعــی بــه راحتــی
مــی توانــد بافــت مغــز را بشــوید [3و.]4
عــاوه بــر ایــن در طــول  24ســاعت ،اتفاقــات مختلفــی
در بــدن جهــت ســم زدایــی رخ مــی دهــد کــه برخــی
مربــوط بــه ســاعات خــواب و برخــی مربــوط بــه
ســاعات بیــداری مــی باشــد .ســاعت  9تــا  11شــب
زمانــی اســت بــرای از بیــن بــردن مــواد ســمی و غیــر
ضــروری کــه ایــن عملیــات توســط آنتــی اکســیدان هــا
انجــام مــی شــود .در ایــن ســاعت بهتــر اســت بــدن
در حــال آرامــش باشــد .از  9تــا  11شــب رگ هــای
خونــی در حــال تعمیــر هســتند .احســاس ســردرد،
خســتگی و ضعــف غیرطبیعــی ،نشــان دهنــده ی رخــداد
تعمیــرات ســخت و شــدید در رگ هــای خونــی اســت.
ســاعت  11تــا  1شــب عملیــات ســم زدایــی در کیســه
صفــرا ،در طــی یــک خــواب عمیــق بــه طــور مناســب
انجــام مــی شــود .ســاعت  1تــا  3شــب عملیــات از
بیــن بــردن مــواد ســمی در کبــد ادامــه دارد و بایــد در
خــواب عمیــق باشــیم ســاعت  3تــا  5صبــح عملیــات
از بیــن بــردن مــواد ســمی در ریــه اتفــاق مــی افتــد.
بعضــی مواقــع دیــده شــده کــه افــراد در ایــن زمــان،
ســرفه شــدید یــا عطســه مــی کننــد .ســاعت  5تــا 7
صبــح ،عملیــات ســم زدایــی در روده بــزرگ صــورت
مــی گیــرد ،لــذا ســموم حاصــل از ایــن عملیــات را
مــی تــوان دفــع کــرد .صبحــگاه زمــان بســیار مهمــی
بــرای نوشــیدن مقادیــر زیــاد آب و بدتریــن زمــان بــرای
نوشــیدن مــواد کافئیــن دار اســت؛ زیــرا کافئیــن ادرار
آور اســت و ســبب جــذب آب از روده بــزرگ و هدایــت
آن بــه ســمت کلیــه و مثانــه مــی شــود .نوشــیدن آب
کافــی در اول صبــح مانــع از یبوســت و افزایــش وزن
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مــی شــود و از احســاس پیــری جلوگیــری مــی کنــد.
ســاعت  7تــا  9صبــح زمــان مربــوط بــه تحریــک معــده
جهــت خــوردن غــذا اســت و جــذب مــواد مغــذی در
بــدن صــورت مــی گیــرد ،پــس بهتــر اســت صبحانــه
حــاوی مــواد مغــذی صــرف شــود .از نصفــه هــای
شــب تــا ســاعت  4صبــح ،مغــز اســتخوان عملیــات
خــون ســازی را انجــام مــی دهــد .دیــر خوابیــدن و دیــر
بلنــد شــدن از خــواب ،باعــث مــی شــود مــواد ســمی
از بــدن دفــع نشــوند و یــا عملیــات خونســازی کامــل
صــورت نپذیــرد .بنابرایــن بیــن ســاعت  11شــب تــا
 5صبــح بهتریــن ســاعت خــواب محســوب مــی شــود
( .)aطبــق ســاعات ذکــر شــده ،از ســاعت  9شــب تــا 7
صبــح ( 10ســاعت) عملیــات ســم زدایــی در ارگان هــای
مختلــف بــدن اتفــاق مــی افتــد کــه حــدود  6ســاعت از
ســم زدایــی ،در خــواب رخ مــی دهــد (تقریبـ ًا  11شــب
تــا  5صبــح)؛ البتــه بخشــی از ســاعت  9تــا  11شــب
را کــه بــدن نیــاز بــه آرامــش جهــت ســم زدایــی دارد،
نیــز مــی تــوان در خــواب بــود (جهــت تنظیــم خــواب
شــبانه مــورد نیــاز بــدن بیــن  7تــا  8ســاعت) .ســایر
ســاعات روز کلیــه هــا و مثانــه و نیــز روده بــزرگ و
کلــون ،مــدام در فعالیــت و ســم زدایــی از بــدن هســتند.

جدول  ،1انواع خواب به بیان پیامبر بزرگوار اسالم (ص).

مالتونین و خاصیت آنتی اکسیدانی آن
همانطــور کــه در بخــش مقدمــه اشــاره شــد مالتونیــن
را هورمــون خــواب مــی نامنــد .مالتونیــن ســبب تنظیــم
ســاعت درونــی بــدن مــی شــود و مزایــای زیــادی در
ســامتی بــدن دارد .پژوهــش هــا پیشــنهاد کــرده انــد
کــه ایــن هورمــون احتمــا ً
ال از مــاده ژنتیکــی حفاظــت
مــی کنــد و بــدن را در برابــر بیماری¬هــای وابســته بــه
افزایــش ســن نگــه مــی دارد .شــواهد علمــی نشــان
مــی دهــد ،مالتونیــن نقــش مهمــی را بــه عنــوان آنتــی
اکســیدانت ،محافظــت نورونــی ،دفــاع ضــد التهابــی
و حمایــت از سیســتم ایمنــی بــدن ایفــا مــی کنــد.
مالتونیــن بــه عنــوان یــک مولکــول بــا عملکــرد مختلــف
شــناخته شــده اســت.
رادیــکال هــای آزاد و گونــه هــای فعــال اکســیژن و
نیتــروژن ،ســبب آســیب بــه مولکــول هــای مجــاور
مــی شــود .قتــل عامــی کــه توســط ایــن گونــه هــای
رایــکال زا صــورت مــی گیــرد را تنــش اکسایشــی
(اســترس اکســیداتیو) مــی گوینــد .تنــش اکسایشــی
ســبب یــک ســری از حــوادث مــی شــود کــه منجــر

بــه مــرگ ســلولی مــی شــود .ســلول بــرای مقابلــه بــا
ایــن حــوادث جــاذب هــای رادیکال-هــای آزاد و آنتــی
اکســیدانت هــا را دارد .از جملــه ایــن مــواد ،مالتونیــن
اســت کــه بــا فعــال کــردن یــک ســری از آنزیــم هــای
آنتی-اکســیدانی (سوپراکســید دیســموتاز ،گلوتاتیــون
پراکســیداز و گلوتاتیــون ردوکتــاز) بــه طــور غیرمســتقیم
و یــا بــا برهــم کنــش مســتقیم بــا رادیــکال هــای آزاد از
نــوع هیدروکســیل ،بــا تنــش اکسایشــی و مــرگ ســلولی
مقابلــه مــی کنــد [.]5
تأثیــر تغییــرات آب و هــوا و آلودگــی صوتــی شــبانه بــر
خو ا ب
تغییــرات درجــه حــرارت ،فشــار اتمســفر ،رطوبــت و
بــارش در بســیاری جهــات ،بــه صــورت مثبــت و منفــی
مــا را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد .زمســتان فصــل
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بســیار مهمــی در ایــن زمینــه اســت .هــوای ســردتر و
خشــک تــر دارای مزایــا مــی باشــد .تغییــر در اتمســفر
و چرخــه خورشــید مــی توانــد نقــش مهمــی در کیفیــت
خــواب داشــته باشــد .در اثــر کوتــاه شــدن روز در
پاییــز و زمســتان نــور خورشــید کمتــر مــی شــود.
نــور خورشــید منبــأ اصلــی ویتامیــن  Dاســت .ویتامیــن
 Dبــرای عضــات و اســتخوان هــا مهــم اســت .ایــن
ویتامیــن روی تولیــد ســروتونین نیــز تآثیــر دارد .هورمون
ســروتونین عملکردهــای مختلفــی دارد از جملــه اینکــه
بــر چرخــه خــواب و بیــداری تآثیــر مــی گــذارد .میــزان
کــم ویتامیــن  Dبــا خــواب آلودگــی بیشــتر در طــول
روز نیــز ارتبــاط دارد و تغییــر در چرخــه نــور -تاریکــی
مــی توانــد در ترشــح زودرس هورمــون مالتونیــن تأثیــر
بگــذارد .تحقیقــات نشــان مــی دهــد کــه کارمندانــی کــه
محــل نشســتن آنهــا کنــار پنجــره اســت ،نســبت بــه
بقیــه خــواب بهتــری دارنــد.
دمــا نقــش مهمــی را در شــروع خــواب و ریتــم شــبانه
روزی دارد .وقتــی بــدن آمــاده خــواب مــی شــود ،دمــای
درونــی بــدن کاهــش مــی یابــد .تحقیقــات نشــان مــی
دهــد کــه دمــای محیــط ســردتر ،بــه حفــظ خــواب
عمیــق کمــک مــی کنــد .دمــای مطلــوب اتــاق بــرای
اســتراحت بیــن  16تــا  21درجــه ســانتی گــراد اســت
کــه بســتگی بــه شــخص ،لبــاس و رخــت خــواب
دارد .در مقابــل آب و هــوای گــرم و مرطــوب تابســتان،
خــواب را مشــکل مــی کنــد .احســاس گرمــا و عــرق
نــه تنهــا از لحــاظ جســمی راحــت نیســت ،بلکــه باعــث
بیــدار شــدن از خــواب عمیــق نیــز مــی شــود .خــوردن
زیــاد هنــگام خــواب موجــب تولیــد گرمــا در اثــر هضــم
غــذا مــی شــود .توصیــه مــی شــود لبــاس هــای راحتــی
مناســب بــا الیــاف طبیعــی اســتفاده شــود تــا جریــان هوا
بــه بــدن بهتــر صــورت گیــرد.
بــارش مالیــم بــاران آرام بخــش اســت امــا طوفــان پــر
ســروصدا و رعــد و بــرق مــی توانــد خــواب را مختــل
کنــد یــا بــه خــواب رفتــن را دچــار مشــکل کنــد.
نــور روشــن رعــد و بــرق و صداهــای زیــاد حاصــل
از طوفــان هماننــد زندگــی شهرنشــینی کــه بســیار
پــر نــور و پــر ســرو صــدا اســت ،مــی توانــد ســبب
اختــال در خــواب آرام شــود .آپنــه انســدادی خــواب
تــا حــدی مــی توانــد بــا آب و هــوای طوفانــی تحــت
تاثیــر قــرار گیــرد .یــک تحقیــق نشــان داده اســت کــه
شــدت عالئــم آن بــا کاهــش فشــار اتمســفر ،افزایــش
مــی یابــد .تغییــرات در فشــار هــوا ،درجــه حــرارت

و رطوبــت مــی توانــد میــزان درد را در افــراد مبتــا
بــه درد عصبــی و مفاصــل افزایــش دهــد کــه کیفیــت
خــواب را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد ( bو .)c
خــواب مــی توانــد باعــث بیــدار شــدن ،حرکــت ،تغییــر
مراحــل خــواب و یــا تغییــر در ضربــان قلــب و فشــار
خــون شــود .ســر و صــدای محیــط بــه ویــژه ناشــی از
وســایل حمــل و نقــل یکــی از عوامــل مهــم اختــاالت
خــواب اســت .خــواب بــد باعــث آشــفتگی غــدد درون
ریــز و ســوخت و ســاز بــدن مــی شــود و نتایــج منفــی
قلبــی و عروقــی ،روانــی و اجتماعــی در کــودکان و
در بزرگســاالن دارد .ســروصدای شــبانه باعــث ایجــاد
تغییــرات بیولوژیکــی قابــل انــدازه گیــری بــه شــکل
تنــش (اســترس) مــی شــود کــه ســاختار خــواب و
کیفیــت آن را تحــت تأثیــر قــرار مــی دهــد .ایــن نــوع
خــواب شــبیه خــواب مشــاهده شــده در اختــاالت درون
زای بــدن (هورمونــی) مــی باشــد .بــه عــاوه افــرادی
کــه بــا ســروصدای شــبانه روبــرو هســتند ،اغلــب بــا
خــواب آلودگــی روزانــه ،خســتگی ،تغییــرات خلقــی و
کاهــش عملکــرد مواجــه هســتند .شــواهدی وجــود دارد
کــه نشــان مــی دهــد اثــرات کوتــاه مــدت ســروصدای
محیــط بــه ویــژه ســروصدای شــبانه ،ممکــن اســت
عــوارض بلنــد مــدت جانبــی قلبــی بــه دنبــال داشــته
باشــد [.]6
برنامه مناسب برای خواب
در تعلیمــات دینــی نیــز بــه خــواب شــب توصیــه شــده
اســت .خداونــد در قــرآن میفرمایــد كــه شــب را بــرای
اســتراحت شــما قــرار دادم .پیامبــر بزرگــوار اســام مــی
فرماینــد« :قســمتی از شــب را بخــواب و قســمتی از آن
را بیــدار بــاش».
حــدود  85درصــد خــواب ،بایــد در شــب باشــد و
فقــط  15درصــد آن در روز؛ زیــرا خــواب روز هرگــز
نمیتوانــد کیفیــت خــواب در شــب را داشــته باشــد.
پیامبــر بزرگــوار اســام خــواب را بــر چنــد نــوع تقســیم
کــرده انــد کــه در جــدول  1ذکــر شــده اســت و ایــن
پندهــای جاویــدان اســت [ .]7بــرای تعییــن مــدت زمــان
مــورد نیــاز بــرای خــواب ،الزم اســت عــاوه بــر ارزیابی
محــل خــواب ،برنامــه ســبک زندگــی کــه بــه کیفیــت
و کمیــت خــواب اثــر مــی گــذارد نیــز ارزیابــی شــود.
مطالعــات و تحقیقــات نمــی توانــد مقــدار دقیــق خــواب
مــورد نیــاز بــرای هــر شــرایط ســنی را مشــخص کنــد
امــا زمــان خــواب بــرای ســنین مختلــف در متــون
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سبک زندگی و پزشکی خواب
علمی و وبگاه های مختلف ذکر شده است [.]8
بیماری ها و اختالالت خواب
خــواب نامناســب بــا یک ســری از بیمــاری هــا در ارتباط
اســت از جملــه اختــال کــم فعالــی یــا بیــش فعالــی
( ،)ADHDســندروم مــرگ ناگهانــی نــوزاد ( ،)SIDSام-
اس ،رفلکــس معــده ( ،)GERDصــرع ،جنــون ،افســردگی،
بیمــاری انســدادی مزمــن ریــه ( ،)COPDآلزایمــرADHD .
اصطالحــی اســت کــه بــرای کــم فعالــی یــا بیــش
فعالــی اطــاق مــی شــود و در دوران کودکــی رایــج
اســت حتــی ممکــن اســت در بزرگســاالن هــم وجــود
داشــته باشــد .ایــن اختــال بــا یــک ســری از مشــکالت
خــواب در ارتبــاط اســت ،بــرای مثــال تحقیقــات اخیــر
نشــان مــی دهــد کــه افــراد بــا  ADHDمیــزان بــاالی
خــواب آلودگــی ،اختــاالت تنفســی خــواب را نشــان
مــی دهنــد .علــت اصلــی مــرگ ناگهانــی نــوزاد ()SIDS
زیــر یــک ســال هنــوز بــه خوبــی کشــف نشــده اســت
امــا یــک ســری عوامــل در بــروز آن دخیــل هســتند
از جملــه خوابیــدن نــوزاد روی شــکم اســت .احتمــال
مشــکالت خــواب از جملــه آپنــه خــواب ،خــواب
آلودگــی روزانــه و ســندرم پاهــای بــی قــرار در افــراد
مبتــا بــه رفلکــس معــده (برگشــت اســید معــده بــه
مــری) بیشــتر از افــراد بــدون ایــن بیمــاری اســت (.)d
ارتباط مشکالت خواب با دیابت
محدودیــت خــواب ســبب عــدم تحمــل گلوکــز و
مقاومــت بــه انســولین مــی شــود .بیــن مــدت زمــان
خــواب و شــیوع بیمــاری دیابــت ارتبــاط وجــود دارد.
بــرای بررســی ایــن موضــوع گروهــی از مــردان مســن
بــدون دیابــت را از ســال  1987تــا  2004زیــر نظــر
احتمــال ابتــا بــه دیابــت دو برابــر بیشــتر بــود و در
افــراد بــا مــدت زمــان خــواب طوالنــی تــر (بیــش از 8
ســاعت) ایــن احتمــال ســه برابــر مــی شــد .در نتیجــه
احتمــاال مــدت زمــان کوتــاه و بلنــد خــواب ،خطــر ابتــا
بــه دیابــت را افزایــش مــی دهــد [ .]9اختــاالت خــواب
بــه طــور فزاینــده ای بــا مقاومــت بــه انســولین ،عــدم
تحمــل گلوکــز و دیابــت نــوع  2در ارتبــاط اســت .در
یــک مطالعــه ،بــرای بررســی اثــر بخــش بخــش شــدن
خــواب شــبانه بــر ســوخت و ســاز گلوکــز ،در طــول دو
شــب ،خــواب  11داوطلــب بــا محــرک هــای مکانیکــی
و شــنوایی مجــزا شــد .نتایــج نشــان داد در طــول ایــن
دو شــب حساســیت بــه انســولین و اثــر بخشــی گلوکــز

کاهــش پیــدا کــرده اســت [ .]10آپنــه انســدادی خــواب،
کــه معمــو ً
ال شــامل خروپــف ســنگین اســت ،در میــان
افــراد دیابتــی ،نســبت بــه افــراد ســالم شــایع تــر اســت.
انســداد راه هوایــی فوقانــی ناشــی از خروپــف یــا آپنــه
خــواب مــی توانــد منجــر بــه عــدم اشــباع اکســیژن و
ســبب افزایــش ســطح کاتکــول آمیــن و کورتیــزول مــی
شــود و در نتیجــه ســبب افزایــش مقاومــت بــه انســولین
گــردد [ .]11چرخــش تغییــر برنامــه کار منجــر بــه مختــل
شــدن ریتــم شــبانه روزی مــی شــود و مــی توانــد بــا
چاقــی و اختــال در تنظیــم گلوکــز در ارتبــاط باشــد .در
یــک مطالعــه میــان زنــان پرســتار نتایــج نشــان داد کــه
یــک دوره طوالنــی از چرخــش تغییــر برنامــه کار شــب
بــا افزایــش خطــر ابتــا بــه دیابــت نــوع  2در زنــان در
ارتبــاط اســت [ .]12غلظــت اســیدچرب آزاد مــی توانــد
ســبب مقاومــت بــه انســولین شــود و نقــش مرکــزی در
خطــر ابتــا بــه بیمــاری هــای متابولیــک را ایفــا مــی
کنــد .میــزان اســیدهای چــرب آزاد در شــب افزایــش
مــی یابــد .محدودیــت خــواب نســبت بــه خــواب
طبیعــی منجــر بــه افزایــش اســیدچرب آزاد در طــول
ســاعات شــبانه و اوایــل صبــح مــی شــود .حساســیت
بــه انســولین پــس از محدودیــت خــواب کاهــش مــی
یابــد کــه ممکــن اســت تــا حــدی ســبب مقاومــت بــه
انســولین و خطــر ابتــا بــه دیابــت شــود [.]13
دیابــت متعلــق بــه خانــواده بیمــاری هــای رادیــکال
هــای آزاد اســت .ســطح مالتونیــن شــبانه بــه طــور
قابــل توجهــی در گــروه دیابتــی نســبت بــه افــراد
غیردیابتــی پاییــن اســت .مهمتریــن عامــل پیشــرفت
در عــوارض بیمــاری دیابــت ،تنــش اکسایشــی اســت.
وقتــی رادیــکال هــای آزاد بــه مقــدار بیشــتر از آنتــی
اکســیدان هــا تولیــد مــی شــوند ،حالــت تنــش
اکسایشــی (اســترس اکســیداتیو) ایجــاد مــی شــود.
اندامــک درون ســلولی میتوکنــدری ،جایــگاه غالــب
تولیــد رادیــکال هــای آزاد در بیمــاران دیابتــی اســت
(نســبت بــه افــراد غیردیابتــی) .افزایــش قنــد خــون بــا
افزایــش تولیــد رادیکال¬هــای آزاد در اثر اکســیده شــدن
بیــش از حــد قنــد و چربــی همــراه اســت و در نتیجــه
ســبب مهــار آنزیــم ضــروری مســیر تجزیــه گلوکــز
(گلیســرآلدهید -3فســفات دهیدروژنــاز) و تولیــد انــرژی
در ســلول مــی شــود و ســبب افزایــش احتمــال ابتــا
بــه دیابــت نــوع  2مــی شــود .تحقیقــات تجربــی نشــان
مــی دهــد هورمــون مالتونیــن بــا خنثــی کــردن تولیــد
رادی��کال ه��ای آزاد و حفاظــت از ســلول هــای بتــای

نشریه نشاء علم ،سال ششم ،شماره دوم ،خرداد ماه 95

110

سبک زندگی و پزشکی خواب
پانکراس ،از توسعه دیابت جلوگیری می کند [.]14
راهکارهایی برای خواب بهتر(بهداشت خواب)
بیخوابــی انعکاســی از زندگــی مــدرن اســت؛ ماننــد
نــور آبــی منعکــس شــده از یــک گوشــی تلفــن همــراه،
یــا ســاعت دیجیتــال رومیــزی ،یــا تلویزیــون میتوانــد
بــا خــواب تداخــل کنــد .پیشــرفت هــای فنــاوری در
جامعــه مــدرن امــروزی و قــرار گرفتــن در معــرض
هــزاران دســتگاه الکترونیــک ماننــد تلویزیــون ،کامپیوتــر،
موبایــل بــر روی عملکــرد و ســامت انســان ،از طریــق
اثــرات مخــرب روی کیفیــت ،کمیــت و زمــان خــواب
تأثیــر منفــی دارد .عوامــل ســبک زندگــی کــه ســبب
فقــر خــواب مــی شــود عبارتنــد از افزایــش وزن،
فعالیــت بدنــی کــم و عــدم ورزش و مصــرف مــوادی
مثــل کافئیــن ،الــکل و نیکوتیــن .تغییــر برنامــه کاری
شــبانه ،مســافرت هــای هوایــی بــه مناطــق دور ()Jet lag
[ .]15بــا رعایــت نــکات زیــر مــی تــوان ســامت بــدن
و کیفیــت عملکــرد آن را در طــول روز حفــظ کــرد (e
و  fو :)g
• تعیین دقیق مقدار خواب مورد نیاز بدن
• تنظیــم برنامــه خــواب و بیــداری منظــم .در ایــن
صــورت ریتــم شــبانه روزی بــدن خواهــد فهمیــد کــه
چــه زمانــی بایــد بــه خــواب بــرود و چــه زمانــی بیــدار
شــود.
• چــرت زدن کوتــاه روزانــه در حــد  20تــا  30دقیقــه
مــی توانــد ســبب کمــک بــه بهبــود خلــق ،هوشــیاری و
عملکــرد شــود .چــرت زدن هــای بیــش از حــد ســبب
مشــکل بــه خــواب رفتــن در شــب مــی شــود.
• عــدم مصــرف مــواد غذایــی مختــل کننده خــواب پیش
از خــواب و مصــرف غذاهــای ســبک .خــوردن غذاهــای
ســنگین و زیــاد پیــش از خــواب از جملــه عوامــل ابتــا
بــه بیخوابــی اســت زیــرا در شــرایطی کــه بــدن و
دســتگاههای درونــی بایــد در حــال اســتراحت باشــند.
• باال بردن کیفیت خواب با ورزش کردن منظم.
• مصــرف کافئیــن و الــکل موجــب مشــکل بــه خــواب
رفتــن مــی شــود .کافئیــن بــا مراحــل عمیــق خــواب
تداخــل میکنــد.
• انــدازه بالــش مــی بایــد اســتاندارد باشــد طــوری کــه
ســر در وضعیتــی خنثــی (نــه باالتــر از بــدن و نــه پاییــن
تــر) قــرار گیــرد .خوابیــدن روی شــکم بدتریــن موقعیــت
را بــرای گــردن و ســتون فقــرات ایجــاد مــی کنــد.

• کــم کــردن نــور؛ تاریکــی منجــر بــه ترشــح هورمــون
مالتونیــن مــی شــود.
• حــذف ســیگار؛ نیکوتیــن نیــز ماننــد کافئیــن یــک
محــرک اســت.
• پوشــیدن شــلوار نخــی و راحــت ،پوشــیدن شــلوار
گــرم و تنــگ مانــع تنفــس و خنــک شــدن پوســت پــا
مــی شــود و مانــع خــواب راحــت مــی شــود •.محــل
خــواب بایــد بــا طبــع افــراد از نظــر حــرارت و بــرودت
ســازگار باشــد .بــرای افــراد جــوان و گــرم مــزاج هــوای
اتــاق خــواب بایــد کمــی خنــک باشــد و بــرای افــراد
مســن یــا ســرد مــزاج دمــای هــوای اتــاق بایــد کمــی
گــرم تــر باشــد.
• نــگاه کــردن بــه ســاعت در طــول شــب ســبب مختــل
شــدن خــواب مــی شــود.
• کاهــش آلودگــی هــای صوتــی اطــراف .آزاد کــردن
فکــر و ذهــن هنــگام خــواب.
طب سنتی در درمان برخی از اختالالت خواب
بــرای داشــتن خوابــی آرام و بــا کیفیــت ،متخصصــان
طــب ســنتی رژیــم هــای غذایــی مناســب و دم کــرده
هــای گیاهــی مؤثــری را از جملــه چــای بابونــه ،گل
گاوزبــان ،ســنبل الطیــب ،بــه لیمــو ،عــرق بیدمشــک،
پیشــنهاد داده انــد ( hو .)i
مطالعــات محققــان دانشــکده پزشــکی هــاروارد نشــان
مــی دهــد کــه عســل ،شــیر ســویا ،پیــاز ،ماهــی،
زردچوبــه و چــای ســبز از خروپــف جلوگیــری مــی
کننــد .جایگزیــن کــردن شــیر گاو بــا شیرســویا یکــی از
مهمتریــن روش هــای کاهــش خروپــف اســت [16و.]17
اســتفاده از شــیر معمولــی بــه دلیــل وجــود الکتــوز،
مــی توانــد در افــرادی کــه از اختــال عــدم تحمــل
الکتــوز رنــج مــی برنــد ،منجــر بــه ایجــاد حساســیت و
تــورم بینــی و بافــت گلــو شــود؛ بــه عــاوه شــیر گاو و
محصــوالت لبنــی تولیــد شــده از آن ،بــا افزایــش مخــاط
در مجــرای تنفســی ،احتمــال خروپــف را افزایــش مــی
دهنــد .شــیر گاو خلــط آور اســت .مطالعــات نشــان مــی
دهــد ترکیــب آب جــوش و بخــار گیاهــان اســتفاده شــده
در چــای ،ســبب کاهــش خلــط و مخــاط مجاری تنفســی
و بینــی مــی شــود .چــای نعنــا یکــی از بهتریــن گزینــه
هــای کاهــش خروپــف اســت .عســل دارای خــواص ضد
باکتــری و ضــد التهابــی اســت کــه منجــر بــه کاهــش
مخــاط در اطــراف حنجــره مــی شــود [18و .]19عســل،
از ایجــاد صــدای خرخــر گلــو و خروپــف جلوگیــری
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 عســل خاصیــت ضــد میکروبــی و ضــد.مــی کنــد
 خــوردن عســل ســبب کاهــش تــورم گلو و.التهــاب دارد
 معجــون حاصــل.در نهایــت کاهــش خروپــف مــی شــود
از مخلــوط چــای ســبز و عســل قبــل از خــواب ســبب
 زردچوبــه از باریــک شــدن.اســتراحت گلــو مــی شــود
مجــاری تنفســی و ایجــاد التهــاب جلوگیــری مــی کنــد
 در نتیجــه بــرای.]20[ و بافــت گلــو را نــرم مــی کنــد
یــک خــواب خــوب شایســته اســت ســبک زندگــی
حالــت، مکان،متعــادل و دانــش کافــی بــرای زمــان
 یکــی از مهــم تریــن.و شــرایط خــواب مهیــا شــود
.شــرایط بــرای ســامت انســان خــواب خــوب اســت
 خــواب در شــب بــا،خــواب بــا اســتراحت فــرق دارد
شــرایط توضیــح داده شــده در ایــن مقالــه تعریــف مــی
.شــود امــا اســتراحت در زمــان هــای گوناگــون اســت
وب سایت های بازدید شده در این مقاله
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