
AFGHAN GERMAN ONLINE 
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de 
 

  
و شميره   ٣تر ١  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   de.german-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـهيله من يو خپله ليکنه له ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئرالي

  م٠٣/٠١/٢٠١٠                    ديپلوم انجينير کريم عطائی: تتبع و نگارش 
  
  

  بی خوابی و ضررهای آن برای صحت
  همه جانبه بين کيفيت خواب و امراضشدن در پی متأثر 

  
ً  تضعيف می کندبی خوابی نه تنها خسته می سازد و  الل تتا جائيکه مطالعات جديد نشان می دهند با اخ. روحا

  .آمدن يک سلسله امراض مساعد می گردداستراحت شبانه زمينه برای به وجود 
  

ضمن احوال پرسی اينکه  اکثراً  . بزرگ دارد بسبدون شک خواب در احساس صحت از نظر جسمی و رو حی تأثير
بسياری انسان ها احتراماً  به پرسش .  منعکس کنندۀ اين و اقعيت است،از چگونه بودن خواب پرسش به عمل می آيد

يا در  زيرا اين ها يا به مشکل به خواب می روند و. با آن هم احساس بی خوابی می کنندجواب مثبت می دهند و لی 
ليکن در . قبل از برخاستن ساعت ها در بستر پهلو بدل می کنند يا دظرف شب چندين مرتبه از خواب بيدار می شون

دوام کند و برعالوه باعث اد زيوقتی سخن در ميان است که بی خوابی مدت ) Insomni ١  ( اينزومنیچنين حاالت از
 اقسام ديگری اين طور بی خوابی ها ووسعِت  چه  تواندگرچه به اطمينان گفته شده نمی. خستگی در ظرف روز گردد

آن دچار ند به وس می تواسوم حصۀ نفهند که ديه ها در سويس و ديگر کشورها نشان می  ليکن احصائ، دارندهاآن
 خوابی درشب نه تنها کيفيت زندگی را تقليل می دهد به اين معنی که توان بشری را خواب بسيار کوتاه و يا بی. باشد

از چندی به اين . حادثه را ازدياد می بخشديک دست می دهد و خطر وقوع نيز محدود می نمايد بلکه ُخلق تنگی 
راض قلبی و که بی خوابی زمينه را برای امراض جسمی و روحی در جمله امنشان می دهند عاليم ازدياد طرف 

  . مساعد می سازد) Depression(، چاقی و ديپريسيون )مرض شکر(دوران خون، ديابيت 
  

   يک نظرخوابی بهبی عوامل 
  

ً ، در دراز مدت که در آن به خواب رفتن يا خواب بدون وقفه» Insomniنی اينزوم«در پهلوی    شديدا
زومنی هيوپر« ال به  مريضان مبت. اندمختل باشد، بعضی از اسباب ديگری بی خوابی نيز شناخته شده

Hypersomni  « ليکن اينها برخالف . در ظرف روز به خواب می رونداکثراً  چنان خسته می باشند که
از   هاناي مثال های برای . از کيفيت خواب خود راضی می باشند»Insomniنی اينزوم«اشخاصِ  مبتال به 

که » Narkolopsie ٢نرکولوپزی « همچنان و» sleep apnoea-Syndromسندروم خواب اپونيا «قبيل 
و سرگذشت چشمگيراست و در  آنچه از نظر سلوک .، داده می شودبيشتر با حمالت خواب همراه است

قرار دارد، اين است که در اثنای انتقال بين خواب و بيداری بعمل می » Paradomnieپارا زومنی « شمار 
 جيغ که با )سياهی پخش کردن ( و خواب ترسناکرويا از خواب ، در ن راه رفتبطور مثال در زمينۀ آيد؛ 

 ،خوابدر اثنای در گروپ اختالالت حرکات  .، صدق می کند  فعاالنه لذت بردنباشدمی زدن همراه 
– Restless پاهاسکون عدم ) دستوری(با فشار به حرکت امری حرکات متواتر پاها و يک سندروم همراه 

Legs-syndrom .اختالل خواب، تغيير ريتم های دورانی می باشد يک کتگوری ديگری.مل هستند شا . 
ً  مانده می باشند زيرا اوقات خواب شان با  می کندگرچه خواب بذات خود تغييرنه  ولی مبتاليان اکثرا

بيدار می باشند و يا بايد عادی  بصورت دوام دار دريک وقت غير اکثريت تطابق نداشته و از اين لحاظ 
 .بيدار باشند

  

  به حيث مدل مريضی» sleep apnoea « تنفس در خوابسقوط 
، در سالهای اخير استالزم نيز  روحیهمچنان برای صحت و بر دارد  را در خواب آرام  صحت جسمی اين فهم که

 ،»sleep apnoea«  ی سليپ اپونيايل مهمدر اين ضمن دال. خواب انگيزۀ بزرگ بخشيده استدر مورد تحقيق به 
زياد چربو در رسوب  .دنمی باش ،سـفـنـتسقوط  مکرر  وقفه هایو  مزمن بصورت شديد  با خرخراخالل خواب

نفس برای که بعضی اشخاص چاق متأثر می سازند چنان س شبانه را ـفـنـ ت،حلقوم و قسماً  ديگر خصوصيات اناتومی

                                            
  ١ .حرکات غير مرتب در اثر بی خوابی زياد 

خواب وبيداری به وقفه ها  ٢  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 در ، بيدار شده از خوابير محسوسمريضان توسط قلت تنفس بصورت دوامدار ولی غاين .  گيرندکشيدن هوا نمی
  .پينه کی می روندبه ظرف روز از بی خوابی رنج  برده و مکرراً  

. مبتال می گردندو سکتۀ مغزی ، ضعف قلبی )ميّليتوس( به فشارخون، مرض شکر به صورت چشمگيراينها همچنان 
دقيقاً  چه می  - وقفه های سقوط تنفس اخالل خواب های شبانه، چاقی يا قلت آکسيجن در–دليل دچار شدن به امراض 

 متناوب بين خواب و گزاری برای تأثيرمثالی است سليپ اپونيا گرچه هنوز مطمناً  گفته شده نمی تواند با آنهم ؟باشد
به دان واداشته است   راطبخاص  رشته های ءِ علما  ،سليپ اپونيا ،اين مرضوجود شکرگذار بايد بود که .  صحت

  . تحقيق قرار دهندخواب را تحتتا 
، کيفيت خواب را بی خوابیی از امراض و اسباب واضح می گردد شمار زيادهميشه به صورت ضمنی يکه رقرا

 اين وضع خاصتاً  در امراض .و شخص مبتال به بی خوابی را بصورت اضافی زير فشار قرار می دهدساخته متأثر 
ً  همه بصورت دوامدار . صدق می کند» زموماتير« قلبی و شش ولی هم در مورد امراض درد آور مانند  تقريبا

 از مرکز توماس پـُل ميخارچنانچه  نيز می باشند، ديپريسيون  دچار تکليف  Insonieاينزومنیمريضان مبتال به 
که احتماالً  بی  ات اين استدر اين سلسله مشاهدچيزی جديد ". صحی در کلينيکوم انگول شتاد آلمان تذکر می دهد

مبتال شدن  آکثراً  بی خوابی سالهای قبل از. باشدنيز  بلکه می تواند دليل اصلی ديپرسيون گذار نهر صرف تأثيخوابی
  . شود ديپريسيون شروع میبه

 نفر مرد و زن ٦٠٠قريباً  تدر که می باشد  ای  احصائيه گيری، اين نتيجه در پهلوی مدارک ديگر بدست آمدن منبع
 از لف روسلرُوطوريکه . از مدتيست به عمل آمده است) سويس(انتون سوريش  در ک شروع بيست سال ِ جوان

مشخص می سازند، در  همکارانش  وامراض روحی زوسيال و مسايل عمومی روحی در پوهنتون سوريشکلينک 
ل ـاز زنان بصورت مؤقت و يا دوامدار از بی خوابی که کيفيت حيات را تقلي% ٢٧از مردان و  % ١٢سال ٢٠ رمرو
را % ٩٠ريسک الی  ً عالوتاگرمشمولين تجربۀ احصائيه گيری نسبت به دياين اشخاص .  رنج می بردند دهدیم

  . تا در سال های بعد به ديپريسيون مبتال گردندرندباخود دا
  

  سترسزيموالسيون از عکس العمل های ِا
،  گرچه منطقی به نظر می رسد، يا بعد تر ملول می گردند واينکه انسان ها سالهای دراز از بی خوابی رنج می برند

  اين رابطه  آنچه به ظرفيت ميکانيزم به وجود آمدن.ست نيستد اسناد برای چنين ارتباطات تا امروز هنوز در ولی
 بطور مزمن خواب زيرا قلت . نمايدسترس جمسمی را میِاتحريک دوامدار  ايجاب ،روسلر به نظر ،تعلق می گيرد

 مشخصۀ ، ولی اين عکس العمل.شد را در خون ازدياد بخکورتيزول ،سترس ِاِ هد توانست مقدار هورمونخوا
 بی خوابی ۀزمين ، مزمنسترسکه ِاگردد نبايد فراموش .   شودمیواقع سترس  از ِا نوعیبلکه در هرنبوده دبپريسيون 

  . الل می باشدت ولی نه سبب هردو اخقبلی  )symptom(نشانۀ يا هم يک ساخته  را مساويانه مساعد ديپريسونو 
ً  در مريض نظام خواباللتقبل از اخيک مرض عاليم که يک چنين پديده   مبتال به مرض ان ظاهر گردد اکثرا

قبل از اينکه صدمۀ سالهای زياد  ،اين مريضانبا اين صورت شماری قابل مالحظه از .  مشاهده شده استپارکنسن
نمی کرده در آن حرکت بطور معمول  آن حالت که انسان ،رويا در خواب الت حرا در شيوۀ مغزی تشخيص گردد، 

می کوبند دست و پا به اطرف خود با غير ارادی قسماً  اشخاص مورد نظر به شدت در حاليکه . دن، اختيار می کنتواند
  )به تصوير پايان توجه شود. (عمالً  لذت ببرندشان تا از رويای 

  

  
  .تراحت نباشد، جسم و روح هردو زجر می کشنددر صورتبکه بستر جای اس

  



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ينگه ک په دغه پته.  ت تاسو همکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آنالين   @de.german-afghanmaqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

 

 که قبل از وقت به مغزمی باشد ه های تخريبی دربه اين عقيده اند که عدم سستی عضالت نبيجۀ از  پروس اکثر علما
علما،  قوی، بااميد جلوگيری به عمل آيد ، اين پروسه های تخريبی  ازقيت حاصل گردد تاـ اگر مؤف.وقوع پيوسته است

بصورت مفصل فهميده رابطه ها ولی هنوز . به عمل آمده بتواندممانعت به مريضی پارکنسن شدن ز دچار ممکن ا
  .دنشده نمی توان

را باعث  بصورت بهتر به سؤالی پرداخته شده می تواند که چطور بی خوابی امراض قلبی، شکر و چاقی ين مورددر
 می گردد و آن )آهکترسب (رگهامسدود شدن ت خواب باعث مشاهدات تازه به اين نتيجه می رسانند که قل. می گردد

به اثبات رسيده است . ساعت کمتر باشد ٨الی  ٧درصورتيکه ساعات توصيه شدۀ خواب از روزانه هر چه بيشتر، هم 
يکی از داليل عمدۀ سکته های قلبی ، سکته های مغزی و ديگر امراض س ارتيريوس کليرورگها در اثر صدمات که 

ولی اين . دنمساعد می گردنيز اين چنين پروسه های پير شدن در اثر چاقی بی حد و مرض شکر . باشدقلبی می 
ً   اختاللها و   اشخاص بالغ ولوژيکميپيديِانظر به نتايج مطالعات . بذات خود بايد با خواب در ارتباط باشندظاهرا

دچار ) شکر پيری(  ٢ -تيپ  شکرمرض برآن به عالوهو  اکثراً  چاق بوده کم يا خراب داشته باشندخواب اطفال که 
 .می گردند

 

  تغيير هورمون ها در اثر خواب
 .  باشد گذارهورمون ها می تواند تأثيرموازنۀ  به چاقی باشند؟ در ميلتوضيح می قابل چه نوع  رابطه ها ولی اين 

  با آن رود در حاليکه همزمان، بلند می گريلينزيرا در قلت خواب بطور مثال مقدار خون در هورمون گرسنگی ،
 پشتی بانی می  ازدياد يابد،مقدار غذاکه   خودتمايالتقاصد با   موادهردو. ، تقليل می يابند ليپتينهای اشباع،هورمون
که اشتها را »  Orexineاوريکسين «موليکول های سيگنال خاصاز طرف مغز در اين موقع  و برعالوه شوند

 .ند گردمی سازد، فعال میتحريک و گرفتن غذارا مساعد 
در  شکر  مقدارمصرفتا  احتماالً  کمک می کند  که به مرض شکر دچار باشد  شخصِ  ای اخالل خواب شبانه

در کشف اين ) فرانسه( پوهنتون ليون طِبی عمدتاً  فيزيولوگ، ميرمن کرين شپيگل از پوهن. تدـاف از موازنه بذخيره
  که ميرمن و ديگر محقـقين در اشخاص صحتمندِ  تحت تجربه نشان داده توانستند چنانچه اين .سهيم بودروابط چنيـن 

زخريد  بعد از يک غذای غنی با .مادۀ ُپر انرژی شکر تأثير گذار می باشداز کمبود چند روزۀ خواب در استفاده 
نظر به  . گردد میسطح شکر در خون بلند می رود و رسيدن دوباره به سطح عادی نسبت به قبل بطی) شکرباب(ها

درصورت می شود که ديده در مطالعات : تنظيم ، رول بس عمده دارددر اين ميکانيزم  خواب عميق ،مطالعات تازه
در برابر هورمون   موجودات زنده عکس العمل،توسط سيگنال های اکوستيک، بطور مثال الل اين مرحلۀ خوابتاخ

الل دوامدار باشد به تسيگنال اخنفوذ هر آنچه  .تر حساس می باشد که استفاده از شکر را تنظيم می کند، کماينسولين
 –مرض شکر تيپ  ۀعمد عاليم جملۀ از اينسولين اين چنين مقاومت .کاسته می شود اينسولينهمان اندا زه از تأثير 

   .می باشد ٢
ازکلينيک  تیيوديو باسکالنظر به بيان . نايل آمدبی خوابی خواب اميد است به معالجۀ از توضيح چنين اختاللهای 

امکانات بهتر امروز  ،قبـلسال  ٢٠ الی ١٠ حتی نسبت به  ،شفاخانۀ پوهنتون سوريشنويرولوژی پوليکلينيک 
تسکين می گرديد در حاليکه آن در آن زمان بی خوابی هنوز عمدتاً  با ادويۀ کالسيک . معالجوی در اختيار قرار دارد

. دنعالوه برآن امراض جانبی بيشتر مورد توجه قرار می گير. م به عمل می آيدامروز بصورت متمايز در زمينه اقدا
وجه ن ـبرای اينکه مريض به بهتري. بی خوابی به آسانی تثبيت شده نمی توانستب و تأثير اسبدر هر صورت ابا آنهم 

 در پهلوی عوامل . گيرد طبيب معالج بايد هميشه شمار زيادی از عوامل بی خوابی را در نظر ب،معالجه شده بتواند
که يک زن آيد يکی از چنين عادات پيش می مثالً  . گرددفراموش  هاسلوکآموختن غير ارادی نبايد رو حی و جسمی 

اين .  از خواب بيدار می شود شيردادن نيند ولی با آن هم شبانه در وقت معک می را از سينه جداخود ل شيرخوار ـطف
  . را در بر می گيردی چگونه عوامل پيچيدهمثال شاهد آن است که بی خواب

  
  پايان

  
  

 
 
 
 


