
ب��داي��ة ح��دث��ن��ا ع��ن م��ف��ه��وم ال��ن��وم 

ووظائفه واأهميته للإن�سان؟

ال���ن���وم ح���ال���ة خ��ا���ص��ة مي���ر بها 

الإن�صان يتم خاللها تغري يف الن�صاط 

بعدة  النوم  ومي��ر  للمخ،  الكهربائي 

النوم  يكون  والثانية  الأوىل  مراحل، 

الثالثة  واملرحلة  خفيًفا،  خاللهما 

هي النوم العميق وهذه املرحلة مهمة 

ل�صتعادة اجل�صم ن�صاطه، وبعد نحو 

اأو  الأح��الم  تبداأ مرحلة  دقيقة   90
العينني  ح��رك��ة  مبرحلة  ي��ع��رف  م��ا 

ال�صريعة، واملرور بجميع مراحل النوم 

يعرف بدورة نوم كاملة، وخالل نوم 

الإن�صان الطبيعي 6 - 8 �صاعات مير 

نوم  دورات   6 اإىل   4 بنحو  الإن�صان 

وظائف  لكل  �صروري  والنوم  كاملة، 

نق�ص يف  عنه  ينتج  ونق�صه  اجل�صم 

الرتكيز والذاكرة وبطء يف ردة الفعل 

واتخاذ القرارات ال�صحيحة، كما اأنه 

ي�صبب زيادة النعا�ص يف النهار وتعكر 

املزاج، ونق�ص النوم عملية تراكمية، 

فمثاًل عدم احل�صول على نوم كاٍف 

لعدة ليال يوؤثر تاأثرًيا م�صابًها للبقاء 

اأربع وع�صرين �صاعة  م�صتيقًظا ملدة 

متوا�صلة.

هل للنوم علقة بالعمر واجلن�س 

ال�سن  ت��ق��دم  م��ع  يتغري  ه��ل  مبعنى 

وهل يختلف بني الرجل واملراأة؟

تقل �صاعات النوم التي يحتاجها 

اإىل  ي�صل  حتى  ت��دري��ج��ًي��ا  الطفل 

مرحلة البلوغ، عندها تثبت �صاعات 

تقدم  م��ع  ك��ث��رًيا  تتغري  ول  ال��ن��وم 

طبيعة  تتغري  املقابل  ويف  العمر، 

العمر، فعند  تقدم  النوم مع  وجودة 

خفيًفا  ال��ن��وم  ي�صبح  ال�����ص��ن  ك��ب��ار 

واأقل فاعلية واأقل راحة ب�صبب قلة 

املرحلة الثالثة من النوم وهي النوم 

العميق. وبالن�صبة للجن�ص فاإن املراأة 

اأق���ل م��ن ال��رج��ل يف ع��دد �صاعات 

ف�صيولوجية  ع��وام��ل  ب�صبب  ال��ن��وم 

اأن  امل��راأة، كما  بها  تتميز  وهرمونية 

الن�صاء اأكرث عر�صة لالإ�صابة بالأرق 

من الرجال ل�صبب غري وا�صح ويزيد 

ذلك مع تقدم العمر، وهناك م�صكلة 

وهي  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  التنف�ص  ت��وق��ف 

الرجال  بني  وتكرث  �صائعة  م�صكلة 

متو�صطي العمر، اأما بالن�صبة للن�صاء 

فاإن ن�صبة الإ�صابة ترتفع  بعد �صن 

يكون  قد  ال�صعودية  ويف  اخلم�صني، 

عند  ال��ن��وم  اأث��ن��اء  التنف�ص  ت��وق��ف 

ال�صيدات اأعلى منه يف الغرب ب�صبب 

�صيوع ال�صمنة يف املجتمع ال�صعودي 

وخا�صة عند ال�صيدات.

ما اأبرز اأعرا�س ا�سطرابات النوم 

لت�سخي�سها  ال��ف��اع��ل��ة  ال��ط��رق  وم���ا 

وعلجها؟

يعانون  ال��ذي��ن  امل��ر���ص��ى  ي�صكو 

اأعرا�ص  من  النوم  ا�صطرابات  من 

زي����ادة  اأو  الأرق  م��ث��ل  حم�����ددة 

ال�صخري  اأو  النهار  اأث��ن��اء  النعا�ص 

والك��ت��ئ��اب  بالتعب  الإح�����ص��ا���ص  اأو 

وه��ذه  ال��ذه��ن��ي،  ال��رتك��ي��ز  و�صعف 

ل  عديدة  اأ�صباب  ت�صببها  ال�صكاوى 

ح�صر لها وتتطلب متحي�صاً لها من 

التطور  وم��ع  خمت�ص.  طبيب  قبل 

خا�ص  اهتمام  ن�صاأ  ال�صريع  الطبي 

لت�صنيف ا�صطرابات النوم من قبل 

1990م  عام  وظهر  فيه  املخت�صني 

الت�صنيف العاملي ل�صطرابات النوم 

وفيه تعداد ل� 84 ا�صطراباً مع ذكر 

التف�صيلية  الت�صخي�صية  املعايري 

مرتني  الت�صنيف  هذا  مراجعة  ومت 

الأخري  الت�صنيف  وي�صم  ذلك  بعد 

 87 ح���وايل   2005 ع���ام  ال�����ص��ادر 

ا���ص��ط��راًب��ا، وع��ل��ى اأي���ة ح���ال ف��اإن 

دقيق  ت�صخي�ص  اإعطاء  يف  النجاح 

ومعاجلة ناجعة يتطلبان وجود مركز 

متخ�ص�ص لهذه احلالت.

ه���ل ي���وؤث���ر ن��ق�����س اأو ا���س��ط��راب��ات 

عند  العلمي  التح�سيل  على  النوم 

الطلب؟

ل�صتمرار  اأ�صا�صي  مكون  النوم 

ع��م��ل خم��ت��ل��ف وظ���ائ���ف اجل�����ص��م 

اإىل  ي��وؤدي  ونق�صه  طبيعية  ب�صورة 

اجل�صم  ف�صيولوجية  يف  اخ��ت��الل 

ووظ��ائ��ف��ه احل��ي��وي��ة، وي�����وؤدي اإىل 

نق�ص القدرة على التح�صيل العلمي 

واأظ��ه��رت  ج��ي��دة،  ب�����ص��ورة  والأداء 

من  عينة  على  اأج��ري��ن��اه��ا  درا���ص��ة 

طالب املدار�ص البتدائية يف مدينة 

الريا�ص ون�صرت يف اإحدى املجالت 

النوم  طب  يف  املتخ�ص�صة  العاملية 

عند  اأق��ل  ك��ان  الدرا�صي  الأداء  اأن 

عندهم  الذين  والطالبات  الطالب 

ال��ع��ادات الآت��ي��ة: ع��دم النتظام يف 

الوالدين  مع  النوم  النوم،  مواعيد 

يف نف�ص الغرفة، م�صاهدة التلفزيون 

حتى  اأو  م�صاء  الثامنة  ال�صاعة  بعد 

باألعاب  اللعب  النوم،  موعد  حلول 

الكمبيوتر بعد الثامنة م�صاء اأو حتى 

الذين  الطالب  وكذلك  النوم،  وقت 

فرتة  وك��ان��ت  الف�صل،  يف  ي��ن��ام��ون 

املتميزين  اأطول عند الطالب  النوم 

واملتفوقني مقارنة باأقرانهم.

زي��ادة مفرطة  البع�س من  يعاين 

يف النعا�س، ما اأ�سباب زيادة النعا�س؟

اأثناء  النعا�ص  لزيادة  �صبب  اأه��م 

ال��ن��ه��ار ه��و ع���دم احل�����ص��ول على 

الليل،  اأث��ن��اء  ك��اف��ي��ة  ن���وم  ���ص��اع��ات 

حياة  بنمط  يتعلق  �صائع  �صبب  وهو 

وتعديل  عمله  وظ���روف  ال�صخ�ص 

زوال  اإىل  ع��ادة  ي��وؤدي  منط احلياة 

امل�صكلة، وهناك عدد من ا�صطرابات 

زي��ادة  ت�صبب  التي  الع�صوية  النوم 

وتوقف  اأبرزها: ال�صخري  النعا�ص 

نوبات  مر�ص  النوم،  اأثناء  التنف�ص 

الالاإرادي  القهري  النوم  اأو  النعا�ص 

وهو مر�ص ي�صيب اجلهاز الع�صبي 

ويرافق املري�ص مدى احلياة، حركة 

الأط�����راف والأرج�����ل اأث��ن��اء ال��ن��وم، 

اإىل  ت��وؤدي  اأخ��رى  لأ�صباب  اإ�صافة 

النعا�ص  زي��ادة  ثم  ومن  النوم  تقطع 

كرتجيع احلم�ص للمريء اأثناء النوم 

وا�صطرابات التنف�ص املزمنة ونق�ص 

وظائف الغدة الدرقية.

هل من علقة بني توقف التنف�س 

اأث���ن���اء ال��ن��وم واأم���را����س ال��ق��ل��ب، وم��ا 

هي؟

اأثبتت الدرا�صات العلمية احلديثة 

الأك�صجني  م�صتوى  نق�ص  تكرار  اأن 

ان�صداد  ب�صبب  النوم  اأثناء  الدم  يف 

»البلعوم«  العلوي  التنف�ص  جم��رى 

ي�����ص��ب��ب زي������ادة يف ���ص��غ��ط ال���دم 

�صرايني  يف  وانقبا�ًصا  ال�صرياين 

ال��رئ��ة، وم���ع م���رور ال��زم��ن ي�صبح 

ال�صرايني  يف  ال��دم  �صغط  ارت��ف��اع 

الرئوية مزمًنا. وقد يوؤدي هذا اإىل 

الأمين من  ف�صل وهبوط يف اجلزء 

ال�صاقني  تورم  ينتج عنه  القلب مما 

ال�صوائل  جتمع  الأحيان  بع�ص  ويف 

يف البطن. اإ�صافة اإىل ذلك اأظهرت 

قد  قوية  عالقة  احلديثة  الأبحاث 

التنف�ص  ت��وق��ف  ب��ني  م�صببة  ت��ك��ون 

القلب  �صرايني  وت�صلب  النوم  اأثناء 

ال��دم��اغ.  جلطات  احتمال  وزي���ادة 

جدا  �صائًعا  ال�صطراب  هذا  وكون 

وال��ع��الج  امل��ب��ك��ر  الت�صخي�ص  ف���اإن 

الع�صر  اأم��را���ص  من  كثرًيا  يحدان 

مثل ال�صغط وال�صكر واجللطات.

ا�صطراب  ت�صخي�ص  ميكن  كيف 

توقف التنف�ص اأثناء النوم وعالجه؟

املر�صى  عند  الأ�صا�صية  امل�صكلة 

امل�����ص��اب��ني ب��ه��ذا ال���ص��ط��راب هي 

مينع  ال��ذي  التنف�ص  ان�صداد جمرى 

الرئتني،  اإىل  ال��و���ص��ول  م��ن  ال��ه��واء 

ال�صطراب  بهذا  امل�صابني  وع��الج 

وطرق  عامة  على طرق عالج  يقوم 

ع��الج حم���ددة، ويف ح��الت خا�صة 

العالج  طرق  اأما  جراحية:  عمليات 

تناول  عن  المتناع  فاأهمها  العامة 

والتدخني  والكحول  املنومة  احلبوب 

وك��ذل��ك ع���دم ال��ن��وم ع��ل��ى الظهر 

بالن�صبة للمر�صى امل�صابني بال�صخري، 

امل��ح��ددة فهناك  العالج  واأم��ا ط��رق 

 »CPAP« امل�صاعد  التنف�ص  جهاز 

الذي يعد العالج الأ�صا�صي لنقطاع 

التنف�ص اأثناء النوم، وهو جهاز �صغري 

وخفيف الوزن يتكون من قناع يو�صع 

منطقة  ويغطي  املري�ص  وج��ه  على 

الهواء  �صخ  بجهاز  مو�صول  الأن��ف 

حتت �صغط موجب.

كيف تتم درا�سة النوم؟

معقدة  ع��م��ل��ي��ة  ال���ن���وم  درا����ص���ة 

واجلهد  الوقت  من  الكثري  ت�صتهلك 

�صفحة  و١٠٠٠   ٨٠٠ بني  ما  ومتالأ 

من املعلومات الرقمية ويتم خاللها 

الفيزيولوجية  امل��وؤ���ص��رات  مراقبة 

يف  الكهربائية  امل��وج��ات  ال��ت��ال��ي��ة: 

الدماغ، حركات الع�صالت، التنف�ص 

الأن���ف،  وفتحتي  ال��ف��م  خ��الل  م��ن 

ال�����ص��خ��ري، م��ع��دل وان��ت��ظ��ام دق��ات 

حركات  ال�صاقني،  حركات  القلب، 

معدل  احلاجز،  واحلجاب  ال�صدر 

طرد  ومعدل  ال��دم  يف  الأوك�صجني 

اجل�صم،  من  الكربون  اأك�صيد  ثاين 

بع�ص  و����ص���ع  م���ن خ����الل  وذل�����ك 

الراأ�ص  على  املعدنية  احل�صا�صات 

امل��واد  م��ن  ن��وع  با�صتخدام  واجل��ل��د 

اأح��زم��ة  اإىل  اإ���ص��اف��ة  ال��ال���ص��ق��ة، 

البطن  حول  تو�صع  مرنة  مطاطية 

واأن��ب��وب  التنف�ص  ملراقبة  وال�صدر 

من  بالقرب  البال�صتيك  من  �صغري 

اأما  التنف�ص.  ملراقبة  والأن��ف  الفم 

م�صتوى الأوك�صجني فيتم قيا�صه من 

الأ�صابع.  على  مثّبت  م�صبك  خالل 

وي���دي���ر ك���ل ه����ذه الأج����ه����زة فني 

الأ�صالك  بتثبيت  يقوم  متخ�ص�ص 

والأق���ط���اب ال��ك��ه��رب��ائ��ي��ة ال��الزم��ة 

للمري�ص.

يعاين كثري من النا�س من الأرق، 

ما هو الأرق وما اأ�سبابه وما اأ�ساليب 

علجه؟

يعرف الأرق باأنه ال�صكوى من عدم 

ما  وه��و  م��ري��ح  ن��وم  على  احل�صول 

يوؤثر يف ن�صاط امل�صاب خالل النهار، 

اأق�����ص��ام:  ث��الث��ة  اإىل  الأرق  ويق�صم 

�صعوبة البدء يف النوم، وال�صتيقاظ 

املبكر. وهناك  وال�صتيقاظ  املتكرر، 

تق�صيم اآخر يعتمد على طول الفرتة 

الأرق  من  فيها  امل�صاب  يعاين  التي 

وهو: اأرق موؤقت ي�صتمر من ليلة اإىل 

من  امل��دى  ق�صري  واأرق  ليال،  ث��الث 

واأرق  اأ�صابيع،  ثالثة  اإىل  ليال  اأرب��ع 

مزمن اأكرث من ثالثة اأ�صابيع.

نف�صية  ك��ث��رية  اأ���ص��ب��اب  ول����الأرق 

منها  بيئية،  و�صلوكية  وع�����ص��وي��ة 

العائلية  وال�صغوط  والقلق  الكتئاب 

والوظيفية، وال�صطرابات التنف�صية 

اأث��ن��اء  التنف�ص  وت��وق��ف  كال�صخري 

ال�صاقني  ح��رك��ة  وم��ت��الزم��ة  ال��ن��وم 

الرعا�ص  وال�صلل  امل�صتقرة،  غ��ري 

الغدة  وا�صطراب  الكلى  واأم��را���ص 

ال���درق���ي���ة وال�������ص���ك���ري وغ���ريه���ا، 

والبيئية  ال�صلوكية  الأ���ص��ب��اب  اأم���ا 

مواعيد  يف  النتظام  عدم  فاأهمها 

اخلمول  وحياة  وال�صتيقاظ  النوم 

وال��ك�����ص��ل، اإ���ص��اف��ة ل���الإف���راط يف 

وال�صاي  كالقهوة  املنبهات  ا�صتخدام 

والكول وال�صوكول وال�صجائر.

 ÚáÇÌ ويعتمد عالج الأرق على

اأو  نف�صًيا  اأو  كان  ع�صوًيا  ال�صبب، 

�صلوكًيا. ويف حال عدم وجود اأ�صباب 

ع�صوية اأو نف�صية فاإن اأف�صل عالج 

والذي   ال�صلوكي  العالج  هو  ل��الأرق 

اأن يدّعم العالج يف مراحله  وميكن 

الأوىل بحبوب منومة حتت اإ�صراف 

طبي.

ما تاأثري التدخني على النوم؟

ل��ل��ت��دخ��ني ت�����اأث�����ريات ج��ان��ب��ي��ة 

اإث���ارة  ت�صبب  ك��ث��رية  وم�����ص��اع��ف��ات 

ينتج  مما  املركزي  الع�صبي  اجلهاز 

النوم،  يف  �صيئة  اآث���ار  ح��دوث  عنه 

ال��ت��اأث��ري ي�صبب  ك��ذل��ك ف���اإن ه���ذا 

لذلك  اجل�صدي؛  الإدم��ان  من  نوًعا 

املادة  هذه  انخفا�ص  اأو  غياب  فاإن 

ي�صبب  قد  النوم  خ��الل  اجل�صم  يف 

الدخان  اأن  كما  ال��ن��وم.  يف  تقطًعا 

وي�صبب  العلوي  الهواء  يهّيج جمرى 

�صيق  ي�صبب  الأن�صجة مما  احتقان 

جمرى التنف�ص العلوي الذي ي�صبب 

اأث��ن��اء  التنف�ص  ت��وق��ف  اأو  ال�صخري 

اأغ��ل��ب  امل��دخ��ن��ون  ويق�صي  ال��ن��وم. 

اخلفيف  ال��ن��وم  م��راح��ل  يف  نومهم 

وتقل  والثانية«  الأوىل  »املرحلتني 

»املرحلة  لديهم  العميق  النوم  ن�صبة 

عند  النوم  تقطع  وي�صتمر  الثالثة«، 

من  الأخ��ريي��ن  الثلثني  يف  املدخنني 

انقطاع  اآث���ار  ظ��ه��ور  ب�صبب  ال��ن��وم 

الدخان ونق�ص م�صتواه يف اجل�صم.

هل من كلمة اأو اإ�صافة يف نهاية 

اللقاء؟

اأود التذكري باأهمية النوم، فالنوم 

وظيفة ع�صوية مهمة يف اجل�صم وهو 

اآية من اآيات اهلل املعجزة قال تعاىل: 

َوالنََّهاِر  ِباللَّيِْل  َمنَاُمُكْم  اآيَاِتِه  {َوِم��ْن 

َذِل��َك  يِف  َنّ  اإِ َف�ْصِلِه  ِم��ْن  َوابْ��ِت��َغ��اوؤُُك��ْم 

َلآَيَاٍت ِلَقْوٍم يَ�ْصَمُعوَن} »الروم: 23«، 

لذلك اأذكر اجلميع باأهمية احل�صول 

على نوم كاٍف بالليل وخا�صة الأطفال 

حيث يجب اأن يحر�ص الوالدان على 

ح�صول اأبنائهم على نوم كاٍف خالل 

الليل، وتظهر لنا الأبحاث كل يوم اأن 

يف  ال�صليم  واجل�صم  ال�صليم  العقل 

النوم ال�صليم.
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مت اكت�ساف اجلني امل�سوؤول عن حتديد مدة النوم

د. باهمام: المرأة أقل نوما من الرجل والطالب 
المتميزون ينامون أكثر من غيرهم

ي����راوح ع���دد ���س��اع��ات ال��ن��وم التي 

يومًيا  الطبيعي  الإن�سان  يحتاجها 

 20% – 7.5 �ساعة وه��ن��اك   7 ب��ني 

من النا�س ينامون اأقل من 6 �ساعات 

9 �ساعات  الليلة و%10 ينامون  يف 

اأو اأكرث يف الليلة، ويدعى الأ�سخا�س 

ال��ذي��ن ي��ن��ام��ون اأق����ل م��ن 6 ���س��اع��ات 

ب��اأ���س��ح��اب ال��ن��وم ال��ق�����س��ري، وال��ذي��ن 

ينامون اأكرث من 9 �ساعات باأ�سحاب 

النوم الطويل، وجميعهم طبيعيون؛ 

فنابليون واأدي�سون كانا من اأ�سحاب 

من  ك��ان  واآين�ستاين  الق�سري  ال��ن��وم 

الطويل، ومت حديًثا  النوم  اأ�سحاب 

اك��ت�����س��اف اجل���ني امل�������س���وؤول ع���ن م��دة 

النوم حيث وجد اأن من يحمل مورًثا 

 »ABCC9« ب��ال��رم��ز  ي��ع��رف  جينًيا 

ي��ح��ت��اج اإىل ح���وايل 30 دق��ي��ق��ة من 

النوم يف الليلة اأكرث من غريه..

اأك��ده��ا  وامل��ع��ل��وم��ات  البيانات  ه��ذه 

ال����روف����ي���������س����ور اأح������م������د ب������ن ����س���امل 

لطب  اجلامعي  املركز  مدير  باهمام 

واأبحاث النوم بكلية الطب بجامعة 

امل����ل����ك ����س���ع���ود ورئ����ي���������س امل��ج��م��وع��ة 

ال���������س����ع����ودي����ة ل����ط����ب ال������ن������وم، خ����لل 

ه���ذا ال��ل��ق��اء، وت��ط��رق ل��ل��ح��دي��ث عن 

م��ف��ه��وم ال���ن���وم واأه��م��ي��ت��ه ووظ��ائ��ف��ه 

ذلك  وارتباط  ا�سطراباته  واأعرا�س 

ال�سحية  واحل��ال��ة  واجلن�س  بالعمر 

والنف�سية، اإ�سافة ملحاور اأخرى ذات 

علقة..

حوار: ر�ضوان بكري

ظهر أول تصنيف عالمي الضطرابات النوم 
عام 1990م وضم 84 اضطرابا ومعايير 

تشخيصية تفصيلية

توقف التنفس أثناء النوم عند السعوديات 
أعلى منه في الغرب بسبب شيوع السمنة في 

المجتمع السعودي


