
Historicism 



Normal 

sleep 
 

2 



 مقدمه

  ی ًْب صیه ج ََل ذ ثی ِ یه فزاٌی ّبی ًاسبى است و یبس َاة یىی اسً  خ
ّب است  .هطتزن ثیي ًاسبى 

  
 

 چزا ثِ خَاة ًیبس دارین؟
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،ثسیبری اس افزاد تین سالهت اس ػَالت ووجَد هشهي خَاة ثی اعالػٌذ 
 

 :  ًظیز افشایص ریسه اثتال ثِ
فطبرخَى 
دیبثت 
چبلی 
  افسزدگی 
  حولِ للجی 
  حولِ هغشی 
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 تعریف خًاب

  ٍ ِ در آى ادران فزد اس هحیظ  َضیبری و ِ اسّ  َاة حبلت تغییز یبفت خ
ص هی یبثذ ِ آى وّب  .پبسخ ث
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 فیسیًلًشی خًاب

وٌتزل چزخِ عجیؼی خَاة  : 
RAS (سیستن فؼبل سبسی ضجىِ ای )ٍالغ در سبلِ هغش. 

  ٍ ُایي سیستن پیبم ّب را اس سیستن ػػجی هحیغی دریبفت وزد
 .ثِ لطز هغش هی فزستذ

 
ًَرٍتزاًسویتزّبی هْن در سیىل خَاة ٍ ثیذاری: 
 سزٍتًَیي -1
 هالتًَیي -2
 استیل وَلیي، دٍپبهیي ٍ ًَرآدرًبلیي -3
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 اًَاع خَاة

 
oخَاة ثذٍى حزوت سزیغ چطن 

  Non rapid eye movement or NREM  

 
o خَاة ثب حزوت سزیغ چطن 

Rapid eye movement or REM 
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 هشاحل خَاة

خَاة NREM است هزحلِ 3 دارای: 
ِ(دلیمِ چٌذ) سجه خیلی خَاة :1 هزحل 
ِحبلت ِث ًسجت هغشی فؼبلیت ٍ فیشیَلَصیه وبروزدّبی اوثز :2 هزحل  

 .یبثذ هی وبّص چطوگیزی هیشاى ِث ثیذاری
ِدلتب خَاة یب خَاة هزحلِ تزیي ػویك :3 هزحل 

 30 تب 20 تٌفس ٍ ًجض وبّص پف؛ خزٍ .ضَد هی ثیذار سختی ثِ ضخع
 .ثیذاری اس ووتز درغذ
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  NREM  
 

 در خَاةNREMیبثذ ضزثبى للت، تٌفس، فطبر خَى وبّص هی  . 

یبثذ جزیبى خَى در اوثز ثبفتْب اس جولِ هغش هختػزی وبّص هی. 
 ثجبت دهبئی ثذى ٍجَد دارد. 
 ُای در ػضالت ثذى هطبّذُ هی ضَد حزوبت غیزارادی ٍ دٍر  . 

ِاگز فزد در ایي هزحلNREM یبثی ثَدُ ٍ  ثیذار ضَد دچبر اختالل جْت
 .  تفىزش آضفتِ است

 ًیش ّوزاُ فزاهَضی ( 3هزحلِ )ثیذار ضذًْبی وَتبُ هذت اس خَاة ػویك
 .ًسجت ثِ رٍیذادّبی حیي ثیذاری است

 
 خَاةNREMثزای سالهتی فیشیَلَصیه ثذى ضزٍری است ،. 
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NREM (75 percent) 

 

 

 

REM (25 percent) 
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REM 

 دقیقِ، خَاة 90ّشREM  تکشاس هی ضَد . 

 دسREM   ًجض ٍ فطبس خَى ثبالتش اصNREM  اغلت ثبالتش اص حبلت ثیذاسی است ٍ. 

سٍد هصشف اکسیظى هغض ًیض ثبال هی. 

کٌذ حشاست ثذى ثب تغییش حشاست هحیظ تغییش هی . 

ضَد فلج تقشیجبً کل ػضالت اسکلتی ایجبد هی  . 

هتوبیضتشیي خصَصیتREM  است سؤیب، دیذى. 

 خَاةREM ضشٍسی استتؼبدل سٍحی ـ سٍاًی ٍ اجتوبػی، ثشای ،. 
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 کبسکشدّب ٍ تأثیش خَاة

سسذ دس تٌظین   خَاة کبسکشد تؼبدلی ٍ تشهیوی داضتِ ٍ ثِ ًظش هی

 .دسجِ حشاست ٍ حفظ اًشطی اّویت اسبسی داسد

  کٌذ ّب ثِ تشهین قَای ثذى کوک هی خَاة ثب تسشیغ سٌتض پشٍتئیي. 

 

   ٍ هیضاى خَاة هتؼبقت کبس جسوبًی ٍ ٍسصش، افضایص فؼبلیت رٌّی

ّبی یبدگیشی دضَاس، گشسٌگی، ثیوبسی، حبهلگی، استشع   هَقؼیت

 .یبثذ سٍاًی، هوکي است افضایص 
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 :الگًَای خًاب در سىیه مختلف

سبػت خَاة،18تب  12الگَی ًبهٌظن خَاة ؛ : دٍسُ ًَصادی 

ِکوک ثِ خَد )قشاس دادى ًَصاد دس سختخَاة ٍقتیکِ خَاة آلَدُ است : ًکت

 (.تسکیي دٌّذگی ًَصاد

سبػت خَاة ٍ خَاة کَتبُ ثؼذ اص ظْش14تب  12ًیبص ثِ : دٍسُ ًَپبیی. 

هقبٍهت دس ثشاثش خَاثیذى, سبػت خَاة 13تب  11ًیبص ثِ : دٍسُ پیص دثستبًی. 

سبػت خَاة؛ آهَصش ػبدات سبلن خَاثیذى 11تب  10ًیبص ثِ : دٍسُ دثستبى  . 

دس سٌیي ًَجَاًی ٍ ثضسگسبلی، ثب افضایص سي ًیبص ثِ خَاة، کبّص هی یبثذ. 

سبلوٌذاى، توبیل ثِ صٍد خَاثیذى ٍ صٍد اص خَاة ثیذاس ضذى داسًذ. 
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َارد ثیطتز هی َاة در ایي ه ع اختالل خ َد ضَی  :ض
 

 ، جٌسیت سى 

، ٍجَد اختالل عجی ٍ رٍاًی 

  ، سي ثبال 

 سَء هػزف هَاد. 
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 :ػَاهل هَثش ثش خَاة
ي معذٌ مشکل وفس، تىگی درد، از واشی :ثیوبسی ... 

جذیذ محرکُای يجًد یا معمًل محرک فقذان محیط، صذای ي سر :هحیظ 

وامىظم زماوی بروامٍ یک داشته :صًذگی سجک 

رفته بخًاب در مشکل علت بیشتریه :ػبعفی استشع 

مرکسی عصبی سیستم محرکُای با مشابٍ عملکرد :الکل ٍ هحشکْب 

شًد می خًاب زمان کلی افسایش بٍ مىجر يزن دَىذٌ کاَش رشیم :غزایی سطین. 

سیگبس 

داسٍّب:   

 مخذر؛ داريَای احتقان، ضذ داريَای بتابلًکرَا، :REM خًاب کىىذٌ مختل-

 بريوکًدیالتًرَا

 مخذر مًاد ي َا َیستامیه آوتی افسردگی، ضذ داريَای :ريزاوٍ خًاب دَىذٌ افسایش-
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 اختالالت رایج خواب

خَاثی ثی  (الف: 

اص ثیذاسضذى اص ثؼذ ساحتی احسبع ػذم) هبًذى خَاة یب سفتي ثخَاة دس ًبتَاًی  

 .خَاة

هضهي یب حبد 

ّبی ًطبًِ ثب آضکبسی ،ساثغِ کطٌذ هی عَل هبُ یک حذاقل کِ خَاثیْبئی ثی 

   .داسًذ ثبلیٌی ضذُ ضٌبختِ سٍاًی اختالالت سٍاًطٌبختی ٍ سفتبسی

است اضغشاة اص ًبضی هؼوَالً سفتي خَاة ثِ دس اضکبل. 

ٍلی است عجیؼی هؼوَالً خَاة ضشٍع افسشدگی، اختالل ثِ هشثَط خَاثی ثی دس 

 17 .داسد ٍجَد صٍدسع سحشخیضی ٍ هکشس ثیذاسیْبی ضت دٍم ًیوِ خالل دس
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 خَاة آلَدگی ضذیذ سٍصاًِ(ة

 :ػلل
ّبیپزسَهٌیب 
ًبروَلپسی 
آپٌِ خَاة 
خَاة ًبوبفی 
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 ّبیپزسَهٌیب
 

ثب ٍجَد خَاة وبفی در ضت، ثبس ّن در عَل رٍس ًوی تَاًذ : تؼزیف
 .ثیذار ثوبًذ

 
ػلل  : 
 CNSآسیت  -1

 آسیت ولیِ یب وجذ -2
 اسیذٍس دیبثتی -3
 ون وبری تیزٍئیذ -4
 

 .ّبیپزسَهٌیب، ووتز جٌجِ رٍاًی دارد
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 وارکًلپسی

حوالت خَاة یب خَاة آلَدگی ضذیذ عی رٍس 
 
ووجَد ّیپَوزتیي در : ػلتCNS (ػبهل تٌظین وٌٌذُ خَاة) 
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 وارکًلپسی 

خَاة اجشاء در هىزر اضىبل REM ٍ ثیذاری ٍ خَاة ثیي گذار  
  یب ضزٍع در خَاة فلج یب خَاثی پس ٍ خَاثی پیص تَّوبت ثب وِ

 .وٌذ هی ظَْر خَاة ّبی دٍرُ پبیبى
 
ًیست رٍاًشاد اختالل ًَػی یب غزع ًَػی ًبروَلپسی.   

 
ِهزوشی اػػبة سیستن خَاة ّبی هىبًیسن ًبٌّجبری ًَػی ثلى 

 .ضَد هی ضزٍع سبلگی 30 اس لجل ػوَهبً ٍ است
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 وارکًلپسی دسهبى

سهبى در هذت وَتبُ ٍ اججبری ّبی خَاة ثِ ثیوبر وزدى ٍادار 
 .ًوبیذ هی وفبیت هَارد اس ثسیبری در رٍس اس هطخع

 

 احتوبل .ّستٌذ هفیذ ًیش دیت فٌی هتیل ًظیز هحزن دارٍّبی 
 ٍ دلت ثبیذ آى تجَیش در ٍ دارد ٍجَد ًیش دارٍ ایي ثِ ٍاثستگی

 .گیزد غَرت احتیبط
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 آپىٍ خًاب

ٍلفِ وَتبُ ٍ هىزر تٌفس در عَل خَاة. 
ّوِ افزاد درجبتی اس آپٌِ خَاة را دارًذ. 
5  غیز عجیؼی: ثبًیِ در سبػت 10رخذاد آپٌِ ثیص اس 

 
ػالین  : 
خزٍپف ثلٌذ، ثیذاری هىزر ضجبًِ، خَا ة آلَدگی ضذیذ رٍساًِ،     

 سزدرد غجحگبّی، تحزیه پذیزی
3ًَع رایج: 

 آپٌِ اًسذادی، آپٌِ هزوشی ٍ آپٌِ تزویجی
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 خواب ناکافی

هشهي هحزٍهیت ًَػی دچبر ًذاًستِ اغلت اهب ارادی عَر ثِ ثیوبر 
 .است رٍساًِ آلَدگی خَاة اش جذی ضىبیت ٍ است خَاة

 وِ وبر ضت اضخبظ ٍ آهَساى داًص ثخػَظ افزاد ثزخی 
 حبل ػیي در ٍ دٌّذ اًجبم را ضبى ضجبًِ وبرّبی خَاٌّذ هی

 .ثبضٌذ داضتِ فؼبل رٍساًِ سًذگی
 عَل در ٍ وٌٌذ هحزٍم خَاة اس را خَد جذی عَر ثِ است هوىي 

 .ّستٌذ آلَدگی خَاة دچبر ثیذاری سبػبت
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 پاراسومنیا

  رفتبرّبیی وِ هوىي است ثب خَاة تذاخل وٌذ ٍ حتی حیي خَاة
 .ثزٍس وٌذ

هثبل ّبیی اس پبراسَهٌیب: 
 (Bruxism)دًذاى لزٍچِ  -1
 (Enuresis)ٍضت ادراری  -2
 حزف سدى در خَاة -3
 (Somnombulism)راُ رفتي در خَاة  -4
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 :بهداشت خواب
 - تٌظین سهبى خَاثیذى ٍ ثیذار ضذى ثِ غَرت هٌظن 

-در غَرت گزسٌِ ثَدى، لجل اس خَاة یه غذای سجه ثخَریذ. 
- یه سبػت لجل اس رفتي ثِ رخت خَاة آراهص داضتِ ثبضیذ –یه ثزًبهِ ی ٍرسضی هٌظن داضتِ ثبضیذ. 
-اگز در هَرد هسئلِ ای ًگزاى ّستیذ لجل اس رفتي ثزای خَاة آى را رٍی وبغذ ثٌَیسیذ ٍ ثزای غجح ثگذاریذ  . 

- خٌه وٌیذ ( سزد)هحیظ اتبق خَاة را ٍ. 
-  اتبق خَاة تبریه ثبضذ 

  اتبق خَاة سبوت ثبضذ 

-در عَل رٍس ًخَاثیذ  . 

-در سهبى ثی خَاثی هزتت ثِ سبػت ًگبُ ًىٌیذ  . 

- (.ثزای ایٌىِ خَدتبى را خستِ وٌیذ)لجل اس رفتي ثِ رختخَاة فؼبلیت سٌگیي ًذاضتِ ثبضیذ 

- (در حبلی وِ ثی خَاة ّستیذ)در رختخَاة تلَیشیَى توبضب ًىٌیذ 
-پس اس خَاة غذای سٌگیي ًخَریذ. 
- لَُْ ًخَریذ 

-سیگبر ًىطیذ. 
-در رختخَاة غذا ًخَریذ-. در رختخَاة وتبة ًخَاًیذ-. الىل ًخَریذ . 

-در رختخَاة ٍرسش ًىٌیذ-. تلفٌی در رختخَاة غحجت ًىٌیذ  . 

 ثزای درهبى ثیوبر در ّزسهبى ثبیذ فمظ رٍی یىی یب دٍهَرد اس ایي گشیٌِ ّب وبر وزدُ  ًِ توبم آًْب. 
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