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اح فيه        ي نرت رة الت و الفت ا ه سبة لن وم بالن اء    إن الن ال واألعب اء األعم ن عن ا م
ة                    ا مزعجة ومقلق بعض فإنه ة مريحة لل رة هادئ ا تكون فت والضغوط أثناء اليوم وبقدر م

ي           شخير والت شكلة ال ا    عت يللبعض اآلخر بسبب م بعض ذر فيه نهم      ال ك م ر   لحدوث ذل  غي
انون            مدرآين   ى من يع سيئة عل ا   خطورة أبعادها وتأثيراتها ال ى من يقاسمونهم      منه وعل
يش ى الع سط عل اب بأسلوب علمي مب ذا الكت ز ه وم اضطرابات ويرآ اء الن نفس أثن  الت

والشخير لما لهذه المشكلة من أضرار اجتماعية ونفسية وباألخص صحية على الشخص    
  .الذي يعاني منها وعلى المحيطين به

ليمة                  عّروُي ة س ا بطريق ة التعامل معه شكلة وآيفي ذه الم ة ه ف الكتاب القارئ بطبيع
ى مضاعفات                وآيف أنه  ا قد تكون عرضًا لمرض صحي يعاني منها آما أنها قد تؤدي إل

  .صحية مستقبلية لديه

سبب  تن أهمية هذا الكتاب في أنه يتطرق لمشكلة تكاد ال تخلو منها أسرة و  كملذا ت  ت
اً               سيًا واجتماعي ستويات صحيًا ونف ى آل الم حقق  ، ونأمل أن ي    في مضاعفات خطيرة عل

  .رجوة منه في آيفية التعامل السليم مع هذه المشكلةهذا الكتاب الغاية الم

  

  

  ،،واهللا ولي التوفيق   

  

  

   عبد الرحمن عبد اهللا العوضي الدآتور       

  األمين العام                                                  

  ةلمرآز تعريب العلوم الصحي                                               
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اهم         أداة للتف تكشف الدراسات اللغوية والنفسية والتربوية أن عدم استخدام اللغة الوطنية آ
ة اللغات األخرى                والتعليم والتعلم إنما يعني الشعور بالدونية وإشعار اآلخرين بعلو مكان

  .سانتمعات التي ينتمي إليها اإلنوتقدم مجتمعاتها، والترفع عن المج

يم أو                      ة، يجعل التعل ا هو حاصل في المجتمعات العربي ة، آم التعليم بلغة أجنبي
. ريس الجامعي العربي أمام تحديات وصعوبات لها انعكاسات سيئة على المجتمعات          التد

ع "فعندما ننادي اليوم وفي آل مكان من العالم أن    ة     " الصحة للجمي ى أهمي د عل ا نؤآ فإنن
ك         .. ، وضرورة مشارآة المجتمع   "الرعاية الصحية األولية  " ستطيع أن نحقق ذل فكيف ن

ة ل      ذي نعزف أو نحارب استعمال          وننشر الثقافة الصحية والطبي اس في الوقت ال كل الن
ساهم المتخصص والباحث       . اللغة الوطنية؟  إن العلم لن يتطور في عالمنا العربي إذا لم ي

ه،                         تعلم بلغت ه، وي سان بلغت م يفكر اإلن ا ل ن يتعزز م ذا ل والمثقف في تقدمه ونهضته، وه
  ..ويبحث بلغته

  

  ،،واهللا ولي التوفيق
 

   يعقوب أحمد الشراحالدآتور                                                        

  األمين العام المساعد                                                          

  حيةلمرآز تعريب العلوم الص                                                         
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   يالمستكاو  السيد مصطفيىسعاد يحي الدآتورة •

  . جمهورية مصر العربيةمواليد من  ــ

   وماجستير جراحة األذن ، م 1987 ة على بكالوريوس الطب والجراحةحاصل  ــ

  .م 1992 ةواألنف والحنجر   

  م 2000 ة في جراحة األذن واألنف والحنجرالدآتوراه حاصلة على  ــ

 ـ في دولة الكويت نف والحنجرة اختصاصي جراحة اّألذن واأل ــ
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ى      ستيقظ عل عند خلود الجميع لنوم هادئ وعميق بعد إرهاق نهار يوم  طويل  قد ن
 وقد ألفنا في  ،مليء بالتوترآابوس مزعج وهو الشخير الذي يحول الليل الهادئ إلى ليل      

 في التغلب عليها أو أخذ المشورة        ما نفكر  الدول العربية التعايش مع هذه المشكلة  وقليالً       
دول األور           ولكن بدأنا مؤخراً   ،الطبية ى العكس من ال شكلة عل د   و االهتمام بهذه الم ة فق بي

ذه                      ى أسباب ه ة للوقوف عل ة والدراسات العلمي اجتهد الكثير من مراآز األبحاث الطبي
ا من أضرار اجتماع         ، ومحاولة عالجها والقضاء عليها    المشكلة سي    وذلك لما فيه ة ونف  ةي

  .على الشخص والمحيطين به

شخير أث    ة أن ال اث البريطاني دت بعض األبح د وج رتبط    وق وم ي اعات الن اء س ن
دم ومضاعفاته                 كالتببعض المش  اع ضغط ال د يكون أحد أسباب ارتف ذلك   ، الطبية وق  آ

خاص             ع أش وم م مون الن ذين يتقاس ك ال ى أن أولئ وم إل ول الن رى ح اث أخ شير أبح ت
  . ضغط الدم من مرض ارتفاعنتيجة ذلك قد يعانون تفع أثناء النوميشخرون بصوت مر

أثناء النوم وتسبب ما يسمى الشخير       ن من اضطرابات في التنفس    و الكثير ي ويعان
شائعة فنجد في آل أسر       ،من البالغين  %35الذي  يصيب حوالي       ة ويعتبر من األمور ال

ا   ًاصدر صوت على األقل يُ   ًا واحد ًاشخص نفس أثن سبب أرق    مع الت وم وي  لمن  ًا وضيق ًاء الن
  .يشارآه

د  ن الب ن ولك سمى   إدراكم ر ي د أعراض لمرض خطي ون أح د يك شخير ق  أن ال
سبب في       متالزمة توقف التنفس اال    رة    كالت مش  نسدادي أثناء النوم الذي يت ،  صحية خطي

  . المفاجئ أثناء النوم موت من المرات إلى الة في مريوقد يؤد

داً لذلك وجدنا أنه من الو      يمكن  اجب علينا التعرض لهذه المشكلة بأسلوب مبسط ج
بابها        ة حدوثها وأعراضها ومضاعفاتها         ،منه التعرف على حجم هذه المشكلة وأس  وآيفي

  . في التشخيص والعالجةوالطرق المتبع

  
  دآتورة سعاد يحيى المستكاوي

  

  ـ طـ ـ 
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  الفصل األول

 ة التشريحية من الناحيي العلويتعريف المجرى التنفس
  ةوالوظيفي

واء      ة من مجموع  ي العلو ييتكون الجهاز التنفس    من األعضاء تعمل على نقل اله
ذ ) البلعوم( ثم   ،)األنف وتجويف األنف  (يشمل  لى الرئتين و  إ دأ من خلف األنف         يال  يب

اع الجمجم د ةوأسفل ق ريهوينتة خلف الحنجر ويمت ة الم ع بداي م يء م ) ةالحنجر( ث
  ).1شكل( والرئتين ة الهوائيةمدخل القصبومنها إلى 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  
 الجهاز( األنف والبلعوم والحنجرة لتجويف يرسم توضيح :)1شكل (

 )التنفسي العلوي
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  : األنف وتجويف األنف 
ر فتحت ف يتعتب ي األن ه ه ف ة الوج روج ال ي مقدم دخول وخ ة ل ن  بداي واء م ه

وان  ع أول ث ف م ة األن ر أهمي رئتين وتظه وديال ر المول ن عم ستطيع أن ، م ث الي  حي
ق الطبيع         يتنفس إال  ه الطري ز  يعن طريق األنف ألن ذ  ي والغري سان      ي ال  فطر اهللا اإلن

ه ة الظروف المالئم،علي وفر آاف ه ي واء نقة ألن ة حراري لوصول ه بة بدرج  ة مناس
ديثاً  ةبد من تنبي وال ، للرئتين فيتحسن األداء الوظي   ود ح ة  بواسطة ضربات خفيف    المول

ى الرئ                       واء إل ساعدة دخول اله ق لم نفس وأخذ شهيق عمي  ةعلى الظهر ليتمكن من الت
  . أآسيد الكربوني والتخلص من ثان بوصول األآسجين إلى الدميوحدوث تبادل غاز

سبب  ن أن يت ف الخلفي اويمك ة األن سداد فتح وب خلقي نةن ة عي ق قم (ةتيج  عرت
ي) Choanal atresiaاألنف  نفس وف ديثًاا توقف الت ود ح ل المول اق الطف دم ختن  لع

د من    إقدرته على فتح فمه للتنفس وتحول لونه    لى األزرق نتيجة نقص األآسجين والب
  .)2شكل ( انظر التدخل السريع لجعله يتنفس طبيعيًا

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   
  الخلفيتين حتي األنفنسداد جزئي عظمي لفتاأشعة مقطعية توضح  :)2شكل (
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ي التجويف األن ارف و عب ام بفتح عن ة وه دأ من األم واء يب ر لله ي مم  األنف ت
   ).3شكل ( انظر في مع بداية البلعوم األني تنتهي التة الخلفية بالبوابيينتهو

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                 وسقف الحلق                    يتجويف األنف والبلعوم األنف ):3شكل (

  

ف     ف األن ول تجوي غ ط ي ويبل والى   ف الغ ح شخص الب سم 7 ال نتيمتر ويق  ه س
ى ثالث    ة آل جه  ي وتحتو ،ين يمين ويسار  أ إلى جز  فيالحاجز األن  و  ة عل   ة عظمي  ءات نت

دد    على عدد آبير من     ي يحتو ي بغشاء مخاط  ة وهى مبطن  ،تسمى غضاريف األنف    الغ
شعيرات الدمويةالمخاطي  ام  ،ة وال بطن الجزء األم ا ي  من تجويف األنف بعض يآم
ا       التي الشعيرات ى أهداب صغير         ا تتحول آلم داخل إل ا لل شاء       ة،تجهن ذا الغ ة ه  ووظيف

نفس من األترب      يالمبطن لتجويف األنف ه      واء الت ة ه شوائب   ة تنقي ار وال  وذرات الغب
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صغير دابالهواء بواسطة  بة العالقةال شعيرات واأله ادال ل ة المخاطية والم ا تعم  آم
 .به وتهيئته إلى درجة حرارة الجسم الهواء وترطية على تدفئةالشعيرات الدموي

  

  :تجويف األنف عدد من األعصاب منها يويغذ 
اً    ة الإرادي ة أعصاب حسي  ي وه :الالوديو الوديعصب  ال • ى   تتبادل التأثير مع  عل

دور       سمى ال ا ي ا من          ي الت  ة األنفي  ةاألنف فيم رازات األنف وحالته ى إف ؤثر عل  ت
 . التنفس عن طريق األنف أو العكسفي ةحيث اإلحساس بالراح

ات العصبي      ةعن مجموع عبارة   هوو :يالعصب الشم  •  يف  ة الموجود  ة من النهاي
 ة المنطق  ي وه  ، مباشرة  ة وأسفل الجمجم    في الغشاء المبطن أعلى التجويف األن     

ساحتها        يزء العلو  الج فيوتقع   عن الشم ة  ولؤالمس  ة آل ناحي    في  من األنف وم
م5التتعدى  دد آل ،²س ا جزعي40 وتتج وم لوجود خالي اة ي ذوب  تحته  حيث ت

رز   تُ ة رقيق  ة مخاطي  ة طبق  في  تحمل الروائح بالهواء المستنشق      يالجزيئات الت  ف
 ة المخاطي ة المنطق فية   موجود ة ثم تقوم بروتينات خاص    )بومان(من غدد تسمى    

شمي     ي السائل المخاط  يف ةالجزيئات الذائب وظيفتها نقل    ستقبالت ال  ي الت  ة إلى الم
روزات دقيق     ة عشرييقدر عددها بحوال   ى أسطح ب ع عل داً ة ماليين مستقبل تق   ج
ام    في حيث تتجمع    ة، تتصل باألعصاب الشمي   يتسمى األهداب الت    ي الجزء األم

  . والتعرف عليهاةيتم تحليل الرائح يمن الدماغ لك

دد شر الغ فة المخاطيوتنت ف األن ل تجوي ى تنقي ، داخ ل عل ث تعم واء ة حي  اله
  . توصيل الروائح لألعصاب للتعرف عليهافي إلى وظيفتها ة باإلضاف،هوترطيب

اد و ع م ه ق الف نفس عن طري ى أن الت ه عل سبةويجب التنبي ا ة مكت  يضطر إليه
  .  أسباب تمنع التنفس عن طريق األنفياإلنسان مع وجود أ

  

  : البلعوم
 ةدأ البلعوم من نهاية تجويف األنف من الداخل خلف األنف أسفل قاع الجمجم           يب
ر      ة أسفل الرقب  في يء مع بداية المر   يوينته د مستوى الفق سادس  ة عن رات الرقب    ة ال  ة لفق

وال  ه ح غ طول نتيمتر15يويبل وب ، س ر أنب و مم ضلي وه واء   ع رور اله شترك لم ي م
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ام المر  ةاألنف إلى الحنجر بي فهو يصل بين بداية الجهاز التنفس    ،والغذاء ا  يء أم  ومنه
  . والرئتينة الهوائيةإلى القصب

ى المر        ي     ويربط بين بداية الجهاز الهضم           م حت وم غشاء       يء من الف بطن البلع  وي
 تنقبض من أعلى ة وثالث عضالت عاصرة، وطولي ةدائري ة يحيط به ألياف عضلي    يمخاط

ه       يء، المر إلى أسفل لتساعد على مرور الغذاء من الفم إلى         د   إ حيث يمر الغذاء من ى المع  ةل
  . )4شكل ( انظر

 

  

  

  

  

  

  

  

  

   ويشمل تجويف األنف والبلعوم والحنجرةي العلويالجهاز التنفس ):4شكل (

  

وم الفم  ،يف  إلى ثالثة أجزاء البلعوم األنوينقسم البلعوم طولياً  وم  ،ي والبلع  والبلع
ر ذي،الحنج وم مجموعي ويغ سية البلع صاب الح ن األع اط م شاء المخ  ية للغ

  .  بهة المحيطة العضالت العاصري تغذي التةاألعصاب الحرآيو

  

  :في البلعوم األن
او     ةويقع خلف تجويف األنف مباشرة وأسفل قاع الجمجم         ي ويوجد به نسيج ليمف

شكل جزء    ي خلف األنف الت    ة لحمي ىيسم ر    ًا ت وم        ليمفاوي  ة من دائ دخل البلع ة تحيط بم
 مع   ة الداخل  ةكروبات الضار تعمل على حماية الجسم من الم      و ،)ة والدايرز حلق(تسمى  
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 ة المحيط ة الليمفاوي ة األنسج ي باق ه وتنب ة مضاد ًاالهواء فتتعرف عليها وتنتج لها أجسام     
تاآيوس  فتحة قناة   يف البلعوم األن  ي آما يقع على جانب    ،ةبالبلعوم والرقب   تصل  ي الت يوس

تخلص من     ي معادلة الضغط الجو      وتعمل على  يفبين األذن الوسطى والبلعوم األن      وال
  . ألنسجة جدار األذن الوسطىةطبيعياإلفرازات ال

  
  :يالبلعوم الفم

م        صله عن الف م ويف ع خلف تجويف الف اةويق سقف يف الجزء الخل و وهالله  ل
ي  نسيج ليمفاو  ي البلعوم الفم  ي ويقع على جانب   ، األنف والفم  في يفصل تجوي  يالحلق الذ 

  .ء من حلقة والدايرز جزويسمى اللوزتين وه
   

  :يالبلعوم الحنجر

 يء مع بداية المر   ي من الجانبين والخلف وينته    ة يحيط بالحنجر  يوهو الجزء الذ  
ر م  ويعتب ن الف ام م ر للطع رإمم ى الم ضًاأ ويء،ل ري دخل الحنج صل عن م  يف ة ينف

ق فتحة الحنجر      ي عضل  في منه بنسيج غضرو    يالجزء األمام  سمى        يغل ع وي د البل ة عن
  .         لمزمارلسان ا

    

  :ةالحنجر
طة        ي وه رك بواس ضها وتتح رتبط  ببع ضاريف ت دة غ ن ع ون م ضو يتك  ع

ق مجموع      واء   ة من األربط ةالعضالت وتتصل ببعضها عن طري سمح بمرور ه  وت
دأ الحنجر    ، )4شكل  ( والرئتين   ة الهوائي ة وإلى  القصب   الشهيق والزفير من   ة بجزء    وتب

ة    ؤ يعتبر صمام األمان األول والمس     يذ يسمى لسان المزمار ال    فيغضرو ول عن حماي
ا        ،ةالحنجر ع آم د البل ا عن و           وغلقه داخل نت الحنجرة من ال و    ،ينء يوجد ب  ي أحدهما عل

سفل   ة  لغلق الحنجر ي الكاذب وهو الصمام الثان   ييسمى الوتر الصوت   وء ال   وهو يوالنت
صوتي   (ول عن إصدار الصوت        ؤالعضو المس  ال ال صمام     وتعت ،)ة الحقيقي  ةاألحب ر ال ب

 ويتوسط   الخلف  يمتد من األمام إلى    ة على آل جه   يعضلة عن وتر     عبار ي وه ،الثالث
تحكم    و ،ة الحنجر تقريبًا واء الخارج      في ي ة اله رئتين  من    ة آمي د إصدار الصوت       ال  عن

اق    ة غلق الحنجر   في آما يشترك    ،رتخاءبواسطة الشد واال   صغير    ي مع ب  ة العضالت ال
ع م ةالداخلي ع لمن اء البل رئتين  أثن ى ال شرب إل ل أو ال ر. روراألآ بطن الحنج ن ةوي  م
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اط  شاء مخ داخل غ ن ة مجموعهغذيت ويال ر   م صب العاش ا الع ن أهمه األعصاب م
ائر( سؤ) العصب الح و الم نولوه ر ع ق الحنج ل اال غل ن  رد الفع  أو ينقباضة وع
 .م أثناء تناول الطعام أو الشراب الكالة عند محاول تحدث أحيانًايالت) ةالشرق(

   
  :ي أهمية التنفس والجهاز التنفس 

سان        ا          ة أحسن صور    في خلق اهللا عز وجل اإلن ه آل أسباب الحي ر ل  ي الت  ة ووف
   .ئن أن يحرمه منها مهما آانت قوته آاياليستطيع أ

ذ     واء ال و اله سان ه اة اإلن ات حي م مقوم ستغنيوأه ه أي الي وق ي عن  مخل
ا   ه  واليستطيع الحي د الجسم       ،ة بدون ه يم ات الحيوي      باأل إذ أن الزم لكل العملي  ةآسجين ال

سان اليومي        ةالضروري شاطات اإلن ا   ا و ة لمواصلة ن  واليمكن أن تتحمل      ةستمرار الحي
ة اال سجين نتيج ا نقص األآ ثًالالخالي اق م ر ختن دود ألآث ائق مع ن دق دها ةم دمر بع  ت

  .ةيا المخ وتتوقف آل مظاهر الحياخال

 ة لكل أجهزيلجسم باألآسجين الضرور يمد اي أن الجهاز التنفسآما نعلم جميعاً  
اعالت المختلف           ي ويخلصه من ثان   ،الجسم اتج عن التف اء الن  ة أآسيد الكربون وبخار الم

ى الطاق اء الحصول عل ات الحيوية الالزمةأثن ل العملي ة ،ة لك ى درج افظ عل ا يح  آم
ا           ،حرارة الجسم  ه من      حيث يمر الهواء عن طريق األنف إلى تجويف األنف وم يحتوي

عيرات دمويأ داب وش دد مخاطيةه ذرات العالقة وغ شوائب وال ن ال صه م هة  فيخل ، ب
ى         ،ه حرارة الهواء لتناسب درجة حرارة الجسم ويرطب       ةويهيئ درج  ك إل د ذل  ويمر بع

رئتين الت      ة والشعب الهوائي   ة ثم القصب  ،ةالبلعوم والحنجر  ى ال و  ي إل ر     ي تحت ى الكثي  عل
صيبات الهوائي ىي تنتهي والتةمن الق ه من الحويصالت الهوائي إل دد الحصر ل  ة ع

داً ة رقيقة بأغشي ةالمبطن  ا شعيرات دموي  ، ج داً ة دقيقة ويحيط به ا   ج  حيث يحدث هن
صالت الهوائي      ود بالحوي واء الموج ين اله ازات ب ادل الغ ة تب ار  ةعملي دم الم  وال

  .ة بها المحيطةبالشعيرات الدموي

سي      جسم إ الهواء إلى ال  وال يمكن أن يصل األآسجين و      ال عن طريق الجهاز التنف
ستمر  ةبصور  يقوم   يالذ سان        ة م ا جسم اإلن د خالي ة    باألآسجين   بتزوي من خالل عملي

 يف  اليمكن أن تستفيد من الغذاء المهضوم إال  ي تحتاجه خاليا الجسم والت  ي الذ الشهيق
ذ         ود ال ر الوق ا    يوجود األآسجين إذ يعتب ستمر الحي ع           ة الت ى جمي دم إل ه ال ه ويحمل  بدون

اخال تج الطاقي سم فين اج إي التة الج ا تحت ع خالي ا جمي امليه سم للقي ضاء الج   وأع
  .بوظائفها
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ا     إرادياً عملية التنفس جعلتها تتم ال    ي  ف ة اإللهي ةولذلك فإن الحكم    ودون تدخل من
دم و   ة والعوامل الكيميائي   ي الجهاز العصب   تلقائياً اويتحكم به  ادة سرعة     يمكن فقط    لل زي

  . وعمق التنفس إراديًا
  

   :آلية التنفس
 تبدأ  بدخول هواء الشهيق من تجويف األنف إلى البلعوم إلى            نجد أن آلية التنفس   

صبةالحنجر م الق صدرة الهوائية ث ا ، بال ى الرئإ ومنه شعب الهوائيةل ق ال  ة عن طري
س    ،يويخرج هواء الزفير من نفس الممر التنفس       از التنف ى   ي يعمل باستمرار     والجه عل

دون توقف أو راح       ة والثاني  ةدقيق وال ةمدار الساع  اراً  ة ب يالً  و  نه  هو   يدوره األساس   و ل
سان    النشاط داخ  ةستمراريا على   ةالمحافظ د عضلة القلب باألآسجين         ،ل جسم اإلن فيم

 الدم إلى سائر أعضاء الجسم لتستمر       في ضخ األآسجين الموجود     في يقوم بدوره    يالذ
  .)5شكل رقم ( داخل جسم اإلنسان آما أراد اهللا ةمنظومة الحيا

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مآلية التنفس أثناء النو ):5شكل (

  :  ىويمكن تقسيم التنفس إل
  :يالتنفس الخارج -1

 ة الشعيرات الدمويفي ويتم عن طريق تبادل الغازات    ة الرئ في يحدث   يوهو الذ 
دم المؤآس      ةالمنتشر ى ال ان    في  و،ج حول الحويصالت إل سيد  ي نفس الوقت يخرج ث  أآ

  ).5شكل( هواء الزفير يفالدم إلى هواء الحويصالت ونتخلص منه الكربون من 
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  :يالتنفس الداخل -2
شعيرات             ة يحدث داخل األنسج   يوهو الذ  ين ال ازات ب ادل الغ ق تب  ويتم عن طري

ى            ة األنسج في ة الموجود ةالدموي دم إل  وبين خاليا النسيج نفسه فيخرج األآسجين من ال
  .ةالنسيج إلى الشعيرات الدموي ويدخل ثانى أآسيد الكربون من ،النسيج

ر ب           في   شهيق والزفي نفس تتعاقب حرآات ال در عدد مرات        احرآة الت نتظام وتق
نفس  يالت والى  ف الغ ح سان الب ر16 اإلن ي ة م دة الدقيقف رات  ،ة الواح دد م ون ع  ويك
ر من        في التنفس   ال أآث رة  20 األطف ذه الحرآات هو          ة الدقيق  في   م نقباض  ا وسبب ه

  . تسمى عضالت التنفسةنبساط عضالت خاصاو
  

   :ي تعمل أثناء التنفس الطبيعي الت العضالتيعضالت التنفس وه
 يفصل التجويف    ي قو ي عن حاجز عضل   ةعبار وهى   :عضلة الحجاب الحاجز   •

بطن   ة الصدر ومقعر من جه        ة وهو محدب جه   ، عن تجويف البطن   يالصدر  ال
اد حجم تجويف  الصدر فيزدة من جههوعندما ينقبض يهبط إلى أسفل ويقل تحدب

 .الصدر من أعلى إلى أسفل
ؤد  ة خفيف  ة جانبي ةحرآنقباضها  ا يسبب   :ة بالضلوع العضالت المتصل  • ى   ي ت  إل

نقباض اويتم .  التجويف الصدري من الجانبين   تساعارتفاع الضلوع إلى أعلى و    ا
ضلوع  يال ت  ف س وق اجز  ا نف اب الح اض الحج ؤد،نقب ى  ي وي ك إل ساع ا ذل ت

نقباض الحجاب الحاجز إلى    ا يتجاهات آما يؤد  اال جميع   في يالتجويف الصدر 
ا والت    ة إلى زيادة الضغط على البطن واألعضاء الموجود        ةأسفل بقو  ؤد  ي به  ي ت

بطن   دار ال ى ج ضغط عل ى ال دورها إل شهيق ا و،ب دث ال ه ويح دث ،رتفاع  ويح
 .نبساط جميع عضالت التنفسانتيجة الزفير 

  
  : عنة عباري هةالمستقبالت التنفسي

أثر         ةموجود وهي :ة الحسي ةت الكيميائي المستقبال • شرايين وتت ى جدران ال  عل
التغيرات الكيميائي  دمةب ان    ، لل سبة ث ادة ن سجين أو زي ص األآ ل نق سيد ي مث  أآ

 .ةالكربون وزيادة الحموض

 
 في تصدر من المستقبالت ة ألياف عصبييوه :ة الحسيةالمستقبالت التنفسي •

 في لتصل إلى مراآز التنفس العليا ةتنفسي الة القنافيالرئتين والعضالت الملساء 
دماغ ذي وه،ال شهيق ال ز ال ؤدي مرآ ىي ت ه إل ع عضالت  ا إثارت اض جمي نقب
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ذ       يالشهيق ومرآز الزفير ويؤد    ر ال ى         ي إلى حدوث الزفي ستمر إل  2 يمكن أن ي
  . أآسيد الكربوني دقائق يتنبه بعدها مرآز الشهيق للتخلص من تراآم ثان3أو 

دب         ويتم تنظيم حرآة     اه  يالشهيق والزفير عن طريق العصب الحائر والمرآز الح  ي الن
دء                يبالمخ الذ  ه لب ر إلثارت  يتلقى التنبيهات من مرآز الشهيق ويرسل تأثيراته إلى مرآز الزفي
  .الزفير

  
  : عملية التنفس  تؤثر علىيوامل التالع
  :ة مرآزيةعوامل عصبي •

 أثناء الضحك  وأيضًا،نفعالاء اال المخ ويمكن مالحظة تغير سرعة التنفس أثن       فيتوجد  
  .والكالم

  
  :ةعوامل آيميائي •

سي    ي للدم الذ  يمثل التغير الكيميائ   ى المراآز التنف ؤثر عل  ة المرآزي ة العصبي ة ي
ك بطريق ستقبالت موجودة مباشرةوذل ق م شرايينة عن طري ى جدر ال  ي وتعط، عل

  . أآسيد الكربون بالدم يإشارات على معدل  نسبة األآسجين وثان
  

  :ةعوامل آلي •
ا أن    ، لألآسجين  ة تزيد من سرعة التنفس لزيادة الحاج        التي مثل زيادة الجهد    آم

اع درجة الحرار   ا وة غير مباشر ةنخفاض ضغط الدم يزيد سرعة التنفس بطريق    ا  ةرتف
ستقبالت ق الم ن طري ا وع نفس العلي ز الت ى مراآ رة عل ؤثر مباش ا أن  ،ت م آم األل

   .ةتنفس بتأثير منعكس على المستقبالت التنفسي من سرعة الاننفعال يزيدواال
 

  :ةعوامل ظرفي •
نعكس         أثير م نفس بت د سرعة الت  .نتيجة تلوث هواء التنفس بالغبار والغازات تزي

س   از التنف ضاء الجه ع أع د أن جمي از    ي،ونج أثير الجه ت ت ق تح شكل متناس ل ب  تعم
دماغ  صبى بال صبي    ،الع زاء ع دة أج ه ع شترك مع ستقبالت  اي وهة وآيميائية وي لم

 .ة الحرآية واألعصاب التنفسية والحسيةالتنفسي
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  ي الثانالفصل

  ة المختلفهالنوم ومراحل

وم نجد اإلجاب        ما نتساء  وعند ، عن حقيقة النوم   يعرف شيئاً  الكثير منا ال   اً  ةل عن أهمية الن   غالب
اج       ةحالة عن   ماتكون أن النوم عبار    شر     إ من الخمول يحت ا الجسم الب ش    يليه اطات  لمواصلة ن

راً       ة ولكن الحقيق    ، آافة أعضاء الجسم   في وتحدث   ة اليومي هحيات وم يختلف آثي ذا      أن الن  عن ه
 لإلنسان ة غير واعيةهو إال مرحل    أن النوم ما   ةحيث أثبتت العديد من األبحاث العلمي      .المفهوم

اد      ي من األعصاب الت     ةتتحكم بها مجموع   راز م نظم إف هرمون الباعث   ال تعرف ب    ة آيميائي  ة ت
ر من صلته بالجسد     هجوهرفي   أن النوم متعلق     تضح أيضاً ا و ،لنومل دماغ أآث تم خالل  ت  و، بال

شاطات الت         واع أخرى من الن اء ال    اليالنوم أن دماغ      يقظة تحدث أثن ق أجزاء من ال  حيث تغل
 قد ي تنذرنا باألخطار التة وتبقى أجزاء أخرى من دماغنا نشيط، أثناء النومبشكل آامل تقريباً  

دث أث يس غيبوب    تح وم ل ا أن الن وم  آم اء الن و مرحل   ةن ل ه وعي، ب ن ال  ة يومية حياتية ع
 في أعضاء شتى من  ة وأنشطةحيوي ةتم خاللها عمليات آيميائيتو  ينشط فيها الجسمةضروري
د   أجزاء الدماغ  بل أيضًا  وعملي وليس فقط نشاط الجهاز العصب،الجسم صماء والكب  الغدد ال

رز هرمون     ا حيث يف وم   وغيرهم دفقات خالل الن سكري  ،النمو آ ع اإلصابات بال ا ترتف   آم
  . أو من يعملون أثناء الليلةوالسمنة لدى من ينامون ساعات قليل

ز               ة من الطاق   ةتوفر آمية بسيط  ت وأثناء النوم  ا وتعزي وم فرصة لتنظيم ذآرياتن ا الن ا يعطين  آم
ار    الل النه ا خ ر به ي نم ا الت وم ا  . تجاربن اعات الن دد س اوت ع شخص  يلتوتتف ا ال  يحتاجه

اً ا يالطبيع راً  ختالف راوح من              آبي ى آخر ومن وقت آلخر ويت دى   3 من شخص إل  ساعات ل
ن    ر م ى أآث بعض إل ر  10ال بعض اآلخ دى ال اعات ل دى   ، س وم ل اعات الن ط س ن متوس  ولك

   . ساعات يوميًا8 إلى 6 يكون من ةبياألغل

وطن        يفو صحي    ي إحدى دراسات المرآز ال ات المتحد    بالوال ة لإلحصاءات ال  ةي
 وواحد من     ،ة الليل  في ساعات   6ثنين من آل عشرة أشخاص ينامون أقل من         اجد أن   ُو

ام  ر 9عشرة أشخاص ين اعات أو أآث ي س وم التت وال،ة الليلف اعات الن  يؤثر عدد س
  .ته وإبداعه بالعملاء على آف أمراضي من أي اليعاني الذييحتاجها اإلنسان الطبيع
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  : مراحل النوم

، ويتغير  ربائي معين  آه  فإن المخ يكون لديه نشاط     كون اإلنسان مستيقظاً  عندما ي 
 عن النوم نجد أن مخ       ة الحديث ة ومن نتائج الدراسات العلمي    ، حلول النوم  هذا النشاط مع  

سان  ياإلن اء االف ون   أثن تيقاظ يك يس ائ  ف شاط آهرب ة ن سيطري حال ى بعض  ة لل  عل
ا دور مختلف         ويتغير أثناء فترة النوم حيث يمر        ،األعضاء النائم بعدة مراحل لكل منه

ه بخمس         ذه المراحل الخمس                فالنائم يمر خالل نوم ستغرق ه وم ت  90مراحل من الن
ا     عدة مرات أثناء الفترة اإل   كرر وتت دقيقة تقريباً  ا دوره وم ولكل منه ة للن اك  . جمالي فهن

اً         ا خفيف د  المرحلة األولى والثانية، ويكون النوم خاللهم ة    أ ويب وم  ن مع بداي ك      الن د ذل  بع
ان            ة والرابع ة الثالث ةتبدأ المرحل  ان مهمت ان المرحلت ق، وهات النوم العمي ، أو ما يعرف ب

، ونقص هاتين المرحلتين من النوم ينتج عنه النوم الخفيف غير     هالستعادة الجسم نشاط  
رة  ةومن الجدير بالمالحظ    . المريح والتعب واإلجهاد خالل النهار      ي الت األحالم  أن فت

ة الحرآ سريعةتعرف بمرحل ين وهة ال شاطه الة مهمة مرحلي للع ذهن لن تعادة ال  .س
دها   ة المرحلتين األولى والثاني  فيستيقاظ   ويسهل اال  ويكون النوم خفيفاً   دخل بع  في  ثم ي

شاطه       ي لك  ة ضروري  ي وه  ة والرابع  ة الثالث  ةلعميق مع المرحل  النوم ا  ستعيد الجسم ن  ي
   . دقيقًاودراسة النوم تساعدنا على تحديد ذلك النشاط تحديدًا. وقوته

وم البطيئ   ة الن ع مرحل وم م دأ دورة الن د ي التةوتب صيرة الم ون ق ولة تك   وتط
ة األ   ( للعين ة السريعةمرحلة الحرآ رة    )حالم المرحلة الخامسة ـ مرحل دت فت ا امت  آلم

حرآة ال لمرحلة ة نومه بأربع مراحل باإلضاف    خالل فترة  يويمر اإلنسان الطبيع   ،النوم
ين من جه            ة دقيق 90 إلى 70 تبدأ بعد    ي للعين الت  ةالسريع وم فتتحرك الع ة الن  ة من بداي

ضالت        در الع دماغ وتتخ شاط ال نفس ون رعة الت د س ين وتزي ن الع ت جف رى تح ألخ
واد آيميائي     وتزداد نبضا  شعور   في  ةت القلب ويفرز المخ م وتحدث األحالم    مراآز ال

  .ةأثناء هذه المرحل

دور وم تعرف ب ع مراحل الن وم آاملةوجمي سان الطبيع،ة ن ر اإلن  خالل ي ويم
ه بحوالى       ى    4ساعات نوم ائق           ،ة دورات آامل   6 إل ة األحالم عدة دق ستغرق مرحل  وت

  . ديدة دقيقة لتبدأ بعدها دورة ج90فقط من آل 
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  :  تؤثر على النومي التةاألدوي
ول  رون    إيجب الق راه الكثي ذي ال ي سبب ال و ال ي ه وم الطبيع م الن سيان طع ن ن

ة     وراء اللجوء  شكلة األرق            واال ، إلى تناول الحبوب المنوم د لم ا آحل وحي اد عليه عتم
در دم الق وم الطبيع ةوع ى الن ذلك ي، عل ة ل ر ونتيج أ الكثي ى ونيلج تخدام أدويا إل  ةس

  . ة الرئيسيالمشكلة من إيجاد حل تساعد على النوم بدًال

  

  :النوم  فية للحبوب المؤثرةرئيسيتوجد أربعة أنواع  
  ).Benzodiazepine:زيبينايبينزود(مجموعة : النوع األول

  .)Z(مجموعة  :النوع الثاني

  . ) Anti-histamines :مضادات الهيستامين(مجموعة : النوع الثالث

  .) Melatonin :  هرمون ميالتونين(: النوع الرابع

  

  :يازيبينمجموعة بينزود

د من      وم  ةاألدوي  هي مجموعة تضم العدي أثير المن ل   والمهدئ   ذات الت والمزي
 .ةختالف الجرعاختالف النوع وا ب األدويةوتختلف تأثيرات تلك ،للقلق

ا العصبي    هذه األدوية على مستقبالت وتعمل ة عم ،ةمعينة في الخالي ا   وطريق له
ا العصبية وتعمل من خالل                  على المستقبالت في الخاليا العصبية أنها تلتصق بالخالي

  .ذلك في إحداث النعاس والنوم أو إزالة القلق

يئاً    ي ش سم، يبق ن الج وم ع ا المن إن زوال تأثيره ذا ف نول ي   اال م ضطرابات ف
د اال    والدوخة  الجهاز العصبي وهو ما يظهر على هيئة النعاس ا بع رة م تيقاظ من  س فت

رة تتجاوز   ستخدامها يوميًااستمر ا بعد تناولها إذا  كالت مش في وقد تتسبب    ،النوم  3 لفت
د اال   ى ح ور إل صل األم ابيع لت سم،    أس ي الج ا ف ى وجوده سي عل دني والنف اد الب عتم

ـأعراض          حدوثيوبالتال سمى ب ا ي ا أو م اجئ عن تناوله أعراض  نتيجة التوقف المف
سم ا ن الج دواء م سحاب ال هي ،ن دني ش ل األرق وت شة مث ل والرع ين األذن ة األآ  وطن

  .ةضطرابات النفسيونوبات التشنج وغيرها من اال والتشويش الذهني



 

‐ 14 ‐ 
 

ا  أ   لذلك فإن التوقف عن تناوله ك       ةال يكون فج درج في ذل ل يتطلب األمر الت ، ب
  .وفق اإلشراف الطبي

ن هذه إ  حيثةالسيار  قيادةىعلة أدوية هذه المجموع تأثير تناولويالحظ 
من سرعة   آما تزيد،ضطراب قدرات الذهن في الحكم على األشياءااألدوية تصيب ب

ستخدام اأو  ة مما يجعل من الصعب على المرء قيادة السيار،التفاعل مع عنصر الوقت
  . تتطلب حضور ذهنيةأي أجهز

 للجرعة التي تم تناولها بالليل يستمر حتى  ولهذه النوعية من األدوية تأثير
 ةستمرار شعور المرء بالنعاس وتدني الحدا ما يسبب  وهوي،تصف اليوم التالمن

دول العالم، ال يتوفر الحصول على أي  وفي آل.  والذآاء في القدرات الذهنيةةوالقو
  . من أنواعها إال بوصفة طبية

، ويستمر ةسريعة المفعول في جلب النوم، أي خالل نصف ساع ومن أنواعها
 ،)ملوبرازوال(و) لورميتازيبام(و) تيمازيبام(نوع يسمى  ساعات، 8مفعولها لحوالي 

 )فلورازيبام(و )نيترازيبام( مثل مدة المفعول، نواع أطول من ناحيةأ وهناك
من ناحية سرعة بدء  من األنواع ذات المفعول البطيء) الديازيبام(ويعتبرالفاليوم، أو 

 .العمل، ولكن ذات المفعول طويل األمد

ا حال وجود               وعموم أدوية  ضطرابات  ا هذه المجموعة، يجب الحذر من تناوله
ى وعمل        وضعفيفي عمل الجهاز التنفس د،  العضالت والضعف في عمل الكل  الكب

  .ةإضافة إلى الحمل والرضاع
   

  :Zمجموعة أدوية 

ذلك اال  ميت ب م س رف   (س دأ بح ا تب ي ) ة باإلنجليزيZألنه ون(وه ) زاليبل
ة  ة في الترآيب مختلفة من األدويةي مجموعوه) ونزوبيكل(و ،) زولبيديم(و  عن أدوي

 .في الخاليا العصبية    إال أنها تعمل على نفس  المستقبالت،)يازيبينبينزود(مجموعة 
ر   ،ة لفترات طويل ةوال ينصح بتناول تلك األدوي ل لفت ل من أسبوع   ةب  حيث أثبتت   ، أق

رة    في البعض   عتماد والتعود على الدواء لدى     إمكانية اال  ةاألبحاث العلمي   حال طول فت
  .تناولها

ة  ن أمثل ديم(وم تيلنوآس) زولبي ين ودواء STILNOX دواء س  .Ambienأمب
ة  ن أمثل ون(وم ان ) زوبيكل رًا اوهم، ZIMOVANEدواء زيموف ان أث ن يترآ  م
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الي      و     إال أن     ،النعاس في صبيحة اليوم الت ون  (عمفعول ن راً   ) زاليبل رك أث  للنعاس   اليت
  .)يازيبينبينزود(أو أدوية مجموعة ) Z(عة و أدوية مجميمثل باق

صباح            ى لل ساعات األول ى في ال ه حت ة من اول حب ان تن إن باإلمك ذا ف  دون أن ول
دار نصف      واضحًاتترك أثرًا سبب أن مق صباح  وال   على درجة وعي الشخص في ال

اق  ( دقيقة60العمر لكمية عقار زاليبلون في الدم ال تتجاوز       في  ة األدوي يعلى عكس ب
وعتينا وع   . )لمجم ة ن ن أمثل ون(وم ستا) زاليبل وناتاSIESTA دواء سي  ، وس

SONATA. 
 
  :مجموعة مضادات الهيستامين 

ل          ،ةعالج حاالت الحساسي    تستخدم في  ةهي أدوي  ة تتمث أثيرات جانبي  إال أن لها ت
وم ي النعاس والن ذ،ف أثيرات الجانبيه  وه أ الةالت بعض يلج ستخدام مضادات  تجعل ال

ى     ي الت  ة المنوم ة من األدوي  ة وهناك أنواع آثير   ،ة آحبوب منوم  الهيستامين وي عل  تحت
واد المعالج    ا دون الحاج    ،ة للحساسي ةتلك الم تم الحصول عليه ى وصف  ة وي  .ة طبي ة إل

بعد تناولها باستمرار   أنها تفقد مفعولها على النومة لهذه األدويةومن األعراض الجانبي
ستمر   وتتسبب في آثير من األع     لبضعة أيام  الي          ةراض الم وم الت ل   في صباح الي آالمي

ل ةرتدادياآما أنها قد تتسبب في تأثيرات . للنعاس داد  حدوث  ، مث ة األرق االرت  ي حال
ة    ة العالمي  ةولهذه األسباب وغيرها، حذرت الهيئات الصحي      النوم المعني ا     ب  في بريطاني

  .ج األرق الهيستامين لعالمن اللجوء إلى مضاد وغيرهما ةوالواليات المتحد
 

 :مجموعة الميالتونين

دور     نِتُي ساع        هج الجسم هرمون ميالتونين ل ام في عمل ال  للجسم   ة البيولوجي  ة اله
ار      ألن،في الدماغ شمس وزوال ضوء النه البدء في الشعور بالنعاس من بعد مغيب ال

ة يعتمد في الحاالت    ذا الهرمون واألبحاث العلمي        الطبيعي اج الجسم له ى إنت  ي الت ة عل
وب  امكانية إس تدر ذا الهرمون في معالجة حاالت األرق         ستخدام حب ى ه وي عل تحت

 بل وجدت. ستخدام حبوب ميالتونين لعالج األرق الةمشجع غير لألسف وجدت نتائج
ى              ة وسلبي ةتأثيرات عكسي  ك ومؤشرات أخرى عل  على نوم اإلنسان بتناول الحبوب تل

   .ة والخصوبةالجنسي لدى النساء وبعض الرجال في الوظائف ةسلبي آثار

ة أحد   ريم   ة المنوم ةاألدوي  وثم دعى روزي م تصميمه    ) Rozerem(، وي ذي ت ال
 خاصة مراآز النوم    ، التي يعمل عليها هرمون ميالتونين      الدماغية للعمل على المناطق  
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سبب              ،في الدماغ   واألهم في هذا العالج هو ندرة حصول آثار جانبية الستخدامه، وال ي
ه ب   التوقف  ار    عن تناول اء النه أثيرات أثن ك الت الرغم من مدح بعض    ،تل المصادر    وب
  .ستخدامها التنصح بةكييرال أن إدارة الغذاء والدواء األم له، إةالطبي

 
 :اآلثار الجانبية

أثيرات الجانبي ن الت ة ةم تعمالا نتيج ةس وب المنوم ل الحب اء اللي ةإ  أثن  أن مكاني
ان ذهني  ييع شويش ال ن الت شخص م اكواال ، ال ل الحرآ  ،رتب ى  ةوثق ب عل ذي يغل  ال

وب المنوم  اول الحب سبب ،ةمتن د يت ا ق و م االت وه ر أو  بح سقوط أو التعث تالل ا ال خ
اع  اأآدت   ي الت ةوهناك العديد من الدراسات الطبي   السنالتوازن خاصة لدى آبار رتف

  . ةالمنوم معدل اإلصابات بكسور الورك لدى متناولي تلك الحبوب

ستيقاظ مثل الميل إلى النعاس مرحلة ما بعد اال ر فيوهناك األعراض التي تظه
ار          ق عن أداء العمل بمه ام  في  ة وعدم الدق    ،ةالذي يعي ام   القي سيار    ،بالمه ادة ال  أو  ةآقي

ة اال  شغيل اآلالت أو درج ن   ت ا م يم أو غيره ي التعل تيعاب ف شط س  أو ة الوظيفيةاألن
 .ةالعملي

الي      بشكل يومي يجعل ا     ة تناول الحبوب المنوم   أن آما ا، وبالت ود عليه لجسم يتع
ادة       لجوء  ولذا يالحظ  ،تفقد فاعليتها وتأثيرها في جلب النوم      ى زي هؤالء األشخاص إل

  . تغيير نوعية الدواء المنومأوة آمية الجرع

ين   ستخدام المتواصل بشكلآما أن اال ى  7يومي لفترة تتراوح ما ب اً 14 إل ،  يوم
وم      لنوعية  ايؤدي بالجسم إلى حالة التعود على تلك         ار المن ة من العق اد واال. والكمي  عتم

أثير اال   في  ةالنفسي والبدني وما يتبعه من المعانا      ى الجسم نتيجة للتوقف           ت سحاب عل ن
  .تناولها ستمرار فيالمفاجئ عن اال

 ألي إنسان، لعدة أمور ة بسهولة من الصعب وصف الحبوب المنومه آما أن
 تختلف عن ةول ما هو متوفر من حبوب منومأهمها أن نوعية النوم الذي ينتج عن تنا

  .ة النوم الطبيعيةنوعي
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    الثالثالفصل

  ضطرابات التنفس أثناء النوم االشخير و

شخير   مرض ار          اال ى آب ال إل ار من األطف ع األعم ائع يصيب جمي ضطراب ش
سن     %60-40من  ةوترتفع النسب من البالغين %30-10السن وتكون نسبته  ار ال د آب عن

ر و أآث شارًا اوه ذآور وأصحاب األوزان نت د ال اك   عن دة فهن ال  %25الزائ ن الرج م
ل   ي سن قب %5مقاب ساء ف ينل األمن الن ستين ، وربع د سن ال ع عن ى إترتف ي  %65ل ف

ل     شخير عامل مزعج، ومعظم المصابين من            %45الرجال مقاب ا أن ال ساء آم في الن
ساء في      ةأآثر من أربع   الرجال الذين يشكلون   ار المتوسط     أضعاف عدد الن ؛ إذ  ة األعم

 سنة، )45-30(الذين تبدأ لديهم حالة الشخير يتراوح ما بين  ن متوسط أعمار الرجالأ
ايقرب من       ابينما يزداد   ى م ساء الحوامل إل دى الن سبب   %40نتشاره ل ان األنف   اب حتق

ساء   في %42 إلى ة آما تصل النسب  ، للحامل ةحتباس السوائل والتغيرات الهرموني   او الن
د                 ،نقطاع الطمث   ابعد   وزن عن ادة ال نقص هرمون البروجستيرون وزي ك نتيجة ل  وذل

د  ة هرموني ةعتقاد بوجود حماي  السن، مما دفع لال   ا هذ فيمن السيدات    %30حوالى    عن
  .ياس، وتتساوى أعداد المرضى من الجنسين بعد الستين من العمراإل النساء قبل سن

  
  :تعريف الشخير

 في  ينسداد جزئ ان خالل األنف والفم أثناء النوم نتيجة        الشخير هو الصوت الصادر م     
ر واء وىمج وما اله ن    ا أو ،ضطراب الن شخص ع ف ال و توق وم وه اء الن نفس أثن اع الت نقط

  .نسداد آلي في مجرى الهواءاثوان نتيجة  10التنفس لمدة ال تقل عن 

وي   االتنفس بسبب   يعتبر الشخير أهم أعراض توقف     واء العل ا أن   ،نسداد مجرى اله آم
التنفس أثناء النوم يشكون عادة من أعراض أخرى  نسداد مجرىاالمرضى المصابين بمرض 

اء   ول أثن اس والخم ادة النع ا زي ار أهمه اق ،النه شعور باالختن شرق( وال ادة الحاج) ةال  ةوزي
ه عرض        لذلك ليس آل. للتبول أثناء الليل وم أو أن اء الن نفس أثن  ةمن يشخر مصاب بتوقف الت

  .ة الخطيرةالعضويلألمراض 
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  :لية الشخير وآيفية حدوثهآ

ذا    ة السليم ة والغريزي ة الطبيعي ةإن التنفس عن طريق األنف هو الطريق       ، إذ أن ه
واء        ةيوفر آافة الظروف المالئم    رئتين، ويضمن وصول اله وظيفي لل  لحسن األداء ال

وفير األآ                إالمكيف والنقي    تم ت ازي في ادل الغ رئتين، بحيث يحدث التب دم   لى ال سجين لل
  .والتخلص من ثاني أآسيد الكربون

سب   ادة مكت و ع م ه ق الف نفس عن طري ل أن الت ن قب رنا م ا أش ا ةوآم أ إليه ، يلج
ق           ا عند   نسان مضطراً اإل نسداد األنف، وعند النوم يحاول المريض أن يتنفس عن طري

نفس     انسداد باألنف يسبب    اي، إال أن وجود     زاألنف آمسلك غري   اء الت  نبعاث صوت أثن
واء           ةنتيجة وجود مقاوم  ) الشخير(  لمرور الهواء، مثلما يحدث عند مرور آمية من اله

 .في مجرى ضيق مثل الناي أو ثقب في جدار

صفة عام     سم ب ضالت الج سترخي ع وم ت الل الن ذا ةوخ شمل ه اء اال ، وي رتخ
 عضالت مجرى الهواء العلوي، وهي العضالت التي تساعد على إبقاء مجرى التنفس

رئتين          و مفتوحًا ى ال واء من وإل ذا اال  . تسهل حرآة اله ى         وه ادة عل ؤثر ع سترخاء ال ي
اك فئ           سعة اس، إال أن هن د معظم الن اس   ة معين ةمجرى التنفس عن ديه  ت من الن  اكون ل
ا  ي ألسباب سيأت،)6شكل (لتضيق مجرى الهواء العلوي أثناء النوم  ةالقابلي  ذآرها فيم
سج   ا  والصوت يحدث نتيجة     ،بعد زاز األن ق    ة الناعم  ةهت دما . في الحل وم     وعن زداد الن ي

ًا ضيقعمق شخير ي د المريض بال واء عن ادة  مجرى اله ة زي اءا، نتيج العضالت  رتخ
اً و ون       يحدث توقف التنفس تمام سيد الكرب اني أآ سبة ث د ن ل األآسجين وتزي دأ  و ، فيق تب

زول ، فتعود إلى عضالت البلعوم قوتها أو آلياً مراآز المخ في إيقاظه جزئياً     سداد  ا  في ن
اً  الهواء ويستطيع المريض التنفس و     مجرى ستيقظاً      أحيان شعر   يهب المريض م   وهو ي
ق    ويبدأ في أ   ،ختناقباال ه  خذ نفس عمي اس متالحق      ، يعقب رة         ةعدة أنف وم م ود للن م يع ، ث
درجات و    ، وفي معظم األحيا   ةثاني ذه ال ات في     ن ال يشعر المريض به ذه النوب سبب ه تت

صورين   ه مت ن حول اظ م ي      أن  إيق وات الت سبب األص ر ب زع األخي ي الن ريض ف الم
  .يحدثها
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 دوث الشخير وانقطاع التنفس أثناء يوضح آلية حيرسم توضيح ):6 شكل(
  يالنوم مقارنة بالشخص الطبيع

  
  :نقطاعه أثناء النومامتالزمة توقف التنفس و

ي يتوقف أثنا     ة الزمني  ة هي الفتر  )Apnea(وقف التنفس   ت ا الت   ء الت د   ه نفس أوعن
دة             فينخفاض ملحوظ   احدوث   نفس لم أن  يتوقف الت نفس ب ر     10 الت وان أو أآث إذا  و ، ث

ى    70آان تدفق الهواء في التنفس الطبيعي هو           نفس   توقف  يكون ،٪100٪ إل  هو  الت
اً  توقف التنفس  ل من        تمام نفس    25، أو أق ستمر       الطبيعي  ٪ من الت رة ت وان أو    10لفت  ث

واء    قفويشمل هذا التعريف تو .أآثر دفق اله اً ت ات   تمام  لتوقف   األخرى ومن التعريف
سبة       ًاث انخفاض حِدأن يُ  التنفس ل بن شبع األآسجين في          ٪4على األق دم في ت  ةنتيج ،  ال

  ). النخفاض في نقل األآسجين في الدم عندما يتوقف التنفس

واع          ةبعد إجراء عدد هائل من األبحاث العلمي       ة أن د ثالث  توصل العلماء إلى تحدي
  : التنفس أثناء النومتوقف أو تخفيضمن 

ه         ) CSA(  أو  أثناء النوم  يتوقف التنفس المرآز   • المخ يجعل نتيجة عيب مرآزي ب
ة   تنشيط عضالت التنفس أثناء    غير قادر على   النوم مثل بعض األمراض المتعلق
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شوه خلقي   ة وأي إصاب  ،يبالحبل الشوآ  أو نقص األآسجين أو     في المخ بسبب ت
صبي اال طرابات الع تخدام األدوي ا أو ةض ن  ة المهدئةس ات م دوث نوب  أو ح

ي  خ األساس ة الم ى وظيف ر عل شكل آبي ؤثر ب ن أن ت شنجات يمك يةالت يم   ف التنظ
ى    يباب الت   والبد من عالج األس     ة على حرآة التنفس الطبيعي    ةوالمحافظ  أدت إل

 .قصور أداء المخ

نفس   • سدادي  توقف الت وم    االن اء الن ) Obstructive Sleep Apnea;OSA( أثن
 والفمي  ،األنف، البلعوم األنفي  (االنسداد   نتيجة عيب في مجرى الهواء بداية من      

ؤد) ةوالحنجر ى يي سداد آلا إل اء ي أو جزئين ة بق دم إمكاني اجم عن ع و ن  وه
واع شيوعاً     . خالل النوم  مجرى الهواء مفتوحاً   ان ويعتبر من أآثر األن ه  ي ويع  من

ًا والة حسب الدراسات العلميتقريب ال %4 ي ح ن الرج ساء  %2 و،م ن الن يم  ف
سب   زداد الن ر وت صف العم دم  ةمنت ع التق ي م رف رار العرقل  ، العم سم بتك  ة ويت

ايرتبط ب       ةالهوائي ادة م دم  في نخفاض مستوى األآسجين    ا العليا أثناء النوم وع  ال
اً     .  مستويات تشبع األآسجين   يفو  من الممكن     وعرقلة بقاء مجرى الهواء مفتوح

سج  في  ة الهوائي  ة من المستويات العلوي     العديد فيحدوثه   د  ة األن  ،ة الهوائي  ة الزائ
عضالت   في رتخاء  ايشمل   مثل تضخم اللوزتين وتضخم حجم اللسان وعادة ما       

وم اء الن ا أثن واء وترهله ا يمكن أن . مجرى اله ستوى ةعاقكون اإلتآم ى م  عل
ه     ي هيكل الفك السفل   في ي عيب خلق  ممرات األنف وأحياناً    أو   بسبب صغر حجم

سان للخلف  ه رجوع الل ا يترتب علي واء فرجوعه للخلف مم رات اله ق مم يعي
 .ةالتنفسي

 يتوقف التنفس أثناء النوم مختلط ويحدث نتيجة توقف التنفس بسبب عيب مرآز              •
  . مجرى الهواء المعرقلفييصاحبه عيب 

  

  :ضطراب التنفس أثناء النوماللشخير وة األسباب المؤدي
ر من الدراسات الطبي             للشخي ةهناك أسباب عديد   ا الكثي ، وقطعت  ةر، وقد أجريت عليه

ذا المؤشر   نإ بل يجب القول ،ة في هذه الظاهر  للبحث ة آبير  أشواطاً ةالدول المتقدم  ر   ه الخطي
 بعض المجتمعات األخرى فقد ألفت هذا الصوت         فيهتمام الكثير من الباحثين، أما      اآان محط   

  . أو عالجه الطبية تفكر في تبعاته الصحي وقلما،للتعايش معه الليلي وطورت آليات
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ين أسباب عضوي        ةتتنوع األسباب المؤدي   ، ة وداخلي  ةخارجي  ة لحدوث الشخير ب
  :فمن هذه األسباب

ا        ،عادات وضعية النوم   • سبة المعان زداد ن شخير و  ة   حيث ت نفس  امن ال  ،نقطاع الت
 .الظهر خاصة مع األشخاص المعتادين على النوم على

دخين • س: الت ذي ي ًاابب ال سجلتهاب ي األن ي ة المخاطية ف رف ف والحنج  ،ة األن
و ة في عضالت الحنجر،رتخاًءا آما أن شرب الخمر والكحول يسبب . م أثناء الن

 .أثناء النوم ةتناول المسكنات أو المهدئات ألنها ترخي عضالت الحنجروآذلك 

 نقطاع الطمثاعند السيدات أثناء الحمل وبعد  •

د  • وزن الزائ س : ال ى ال دةمنومرض ف البدان ة الزائ باب   ة إذ تق ة األس ى قائم  عل
ب  ،ةالتي تفاقم من خطورة هذه الحالة الطارئ  ةالمرضي دهون المترس  في  ة ألن ال

ضييق مجرى      ى ت وم تعمل عل واء أ  جدار البلع وم  اله اء الن ا أن البدان  ثن د  ة، آم  ق
نفس  واني       أ تتسبب في حدوث فترات توقف آامل للت دأ من عشر ث وم  تب اء الن ثن

حيث أثبتت    . ة الواحد  ةالليل  ي ف   مرات  عدة  تتكرر ة، و قد تطول إلى ستين ثاني    و
ر  ة تصاحب نسب  ة أن السمن  ةاألبحاث العلمي  داً  ةآبي شخير      ج ا  ،  من مرضى ال آم

ى      يأوضحت إحدى الدراسات الت       ة عشر          أجريت عل وق سن الثامن راد ف  أن  أف
نفس   سدادي توقف الت وم    االن اء الن ي  ٪ من 1.5   في حوالى  يحدث  أثن سكان ف  ال

دى ا ى م سنة عل ة5ل ن الدراس نوات م يوعًا . س ر ش ه أآث نولعل ذه  م ن ه  أي م
  حوالي أنأآثر ويصدمنا .  لتزايد أعداد البدناء على مستوى العالم     األرقام، نظراً 

ون العالج               ٪   10 سدادي يتلق فقط من األفراد الذين يعانون من توقف التنفس االن
  .حاليًا

ل وجود عيب خلق        اوجود أمراض باألنف تسبب      • والد    ينسداده مث ذ ال ل   ،ة من  مث
سمى    ةن فتحة األنف الخلفي    عدم تكوّ  ا   ( ي ال أتريزي ى ج   )آوآن ا   ة؛ة واحد  ه عل  مم
ؤخر  ن ي ا  ام شاف وجوده كل (آت سبب    ،)7ش ف ب ي األن ات ف ود لحمي  أو وج

ساسي كل  (ة المفرطةالح ضخم   او) 8ش ف أو ت اطي لألن شاء المخ اب الغ لته
ات  فغضاريف أو قرني زمن واال ا، واألن ح الم وب والرش اب الجي اج لته عوج

  ).9شكل ( الحاجز األنفي فيالجزئي أو الكلي 
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  انسداد خلقي بإحدى فتحتي األنف الخلفيتين ):7شكل (
  

  
  
  
  

                                                               
  

  
    
   

  )ب       (      )                               أ (       
  ة داخل األنف آما تبدو      يحمل                لحمية داخل األنف آما تبدو بالكشف  

    العادي                                                                   بالمنظار 

 لحمية داخل األنف: )8شكل (
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  انحراف الحاجز األنفي ):9شكل (
 

ة خلف    وتضخم ) 10شكل(بلعوم آزيادة حجم وتضخم اللوزتين أمراض ال • لحمي
وم األنفي نتيجة تكرر      ةاألنف الموجود ا  افي البلع  ، وتضخم )11شكل  (لتهابه

وب خلقي    ) 12شكل   (اللهاةاللسان، وزيادة طول     سفل  في  ةأو وجود عي  ي الفك ال
ه مع عدم تطابق األسنان                       ه للخلف أو صغر حجم ل تراجع  في عند البعض مث

  .ك لذلفكين وضيق مجرى البلعوم تبعًاال

  

  

  

  

  

  

  

  زيادة حجم وتضخم اللوزتين ):10شكل (
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 خلف ة والسهم يشير إلى اللحميي على البلعوم األنفة عاديةشعأ ):11شكل (
  ةاألنف متضخم

  

  

  

  لحمية خلف األنف بعد استئصالها

  

  

  

  

  

   األنف بعد استئصالها خلفلحمية ):12 شكل( 
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   تالمس اللسان بسبب طولهااللهاةسطح اللسان                                          

  اللهاةتضخم اللسان وزيادة طول : )13شكل (

  

 أو وجود ،ة مرضى السمنفي وخاصة ة مثل قصر طول الرقبةأسباب بالرقب •
فقرات  وتشوهات بالة عيوب خلقي أو نتيجةةوعظام الحنجر غضاريف فيأسباب 
  .ةالعنقي

سج         ة األن ادة آثاف ى زي ؤدي إل ن أن ت ي يمك راض الت ض األم اك بع  ةالمحيطة وهن
   :البلعومي الفمي مثل بالتجويف

ر    وتحدث  وقلة إفراز هرمون الثيروآسين ة الدرقي ةخمول الغد  • سيدات أآث د ال عن
ال  ن الرج ل وم سل وتره شحوم وآ راآم ال وزن وت ادة ال ى زي ؤدي إل يت  ف

 . عضالت البلعوم

صبي • باب الع ؤدي التة المرآزيةبعض األس ى ا ي ت ز إل نفس المرآ اع الت  ينقط
ادر  ي ن اد     ،ةوه از المه ة بجه راض المتعلق ال واألم لل األطف رض ش ا م  ومنه

دماغ   ي ال صري ف راض المتعلق ة الدماغيةآالجلط) Thalamus(الب  ة، واألم
شوآي   ل ال خةأي إصابوبالحب ي الم ي، ف شوه خلق ذوذ أو ت دوث ش ل ح أو  ، مث
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 أو أي ة المهدئ ةستخدام األدوي  ا، أو ةضطرابات العصبي   نقص األآسجين أو اال    
ر         آثار شكل آبي ؤثر ب شنجات يمكن أن ت ات من الت للتخدير العام، أو حدوث نوب

نفس الطبيعي   ةالتنظيم والمحافظ  فيةعلى وظيفة المخ األساسي ة الت ة،  على حرآ
سبب  يوتت ز ف نفس المرآ ف الت وم  ي توق اء الن الج    أثن ه ع يس ل وع ل ذا الن وه
  . أدت إلى قصور أداء المخي وإنما البد من عالج األسباب التيجراح

  

  :ضطراب التنفس أثناء النوما و للشخيرةاألعراض المصاحب
شخير أعراض         ظهرت شكل        ةعد  على من يعاني من ال ى وجود م ـنبهه إل ه   ة ت  لدي

ا  ام والعناي  من اال  يجب أن يعطيها حقه ذه   ةهتم الخمول   :عراض األ، ومن ه شعور ب  ال
د اال      و ،والتعب والميل للنوم أثناء ساعات العمل       صداع خاصة عن وم     ال تيقاظ من الن  ،س

وم   رغبة الشديدةالمع  ،، وآثرة النسياننتباه وضعف الترآيز واالفقدان الذاآرةو في الن
سيار   ادة ال د قي ار خاصة عن اء النه راءةأثن ي االة أو الق اء، وف ات وأثن شاهدة  جتماع م

ب     فيال إرادي   ) مفاجئ (نتيابيافاز، وآذلك حدوث نوم     يلتلا ر مناس  وسرعة   ة أوقات غي
 وفي   ة الشخصي  ةهتمام بالحال  همال وعدم اال  اإل  آذلك .ةالغضب وفرط الهياج والعصبي   

ان الزوج              شريك سواء آ شكوى من جانب ال أتي ال ان ت زوج ةأغلب األحي  حيث  ، أو ال
شخير راش من سماع صوت ال اني شريك الف دًايع الي ج د يتوقف  الع ل، وق اء اللي  أثن

ة تحريك      إ ة، ويضطر الزوج أو الزوج     ةالمريض عن التنفس ألوقات قصير     ى محاول ل
ادة    ةالنائم بعنف ليستيقظ ويعاود التنفس مر      االت اإلصاب  ا أخرى مع زي  بمتاعب  ةحتم

  .رتفاع ضغط الدما والقلب مع ةالرئ
  

  :ناء النوممتالزمة توقف التنفس أث لةاألعراض المصاحب

شخر مصاباً         من يس آل من ي ه ل ى أن ه إل اء    ا بالمهم هنا التنبي نفس أثن نقطاع الت
شخيص              لذلك ،النوم د من الت ارة الطبيب للتأآ وم         ،البد من زي اء الن نفس أثن  وتوقف الت

ار          ةنتج عنه أعراض آثير   ت اء النه وم أثن شديد للنعاس والن ل ال ا المي اً ، منه اء   وأحيان  أثن
دل الحوادث و    ا مما يزيد من خطورة هذه الحاالت و       ،قيادة السيارات  اع مع صعوبة  رتف

ى                  ة، وعدم القدر  الترآيز ذا إل سط األمور ه ذآر أب ة ت سيان وقل سليم والن ر ال  على التفكي
ؤثر ،نتباهالصداع  والخمول وعدم اال جانب اء    آما أنه ي ى الكف ل    ةعل ل، ب   نإ في العم

  .ة الجنسيةلى الكفاءإابات التنفس يمتد ضطراو تأثير الشخيرأن بعض الدراسات أآدت 
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 ة ومعتدل  ة حاالت توقف التنفس أثناء النوم على أنها خفيف         ةويمكن تقسيم خطور   
سيم خطورة       ة تحديد نوع العالج الالزم للحال     في ويساعد هذا التقسيم     ،ةوشديد تم تق ، وي
 ) – hypopnea index  Apnea) (نفس خفض الت  ـتوقف   (ستخدام مؤشر   ا بةالحال

ل     ة خفيف تعتبر الحالة حيث   ساع  في ) ة مر  15-5 ( عند حدوث المعرق  ة وتعتبرالحال  ة ال
ساع  في  ة مر  30 إذا آانت أآثر من       ة وشديد ة الساع في) ةمر 30-15(  من ةمعتدل . ة ال

 المعرقل أثناء النوم  حدوث توقف التنفسفي تسهم ي من أهم العوامل الت    ةوتعتبر السمن 
 – Apnea) خفض التنفس -توقف  لوزن تزيد مؤشر افي ةزياد %10أن  ومن المقدر

hypapnea index) سبة ذا المؤشر ، %30 - 10 بن وزن يحسن ه ا أن نقص ال آم
  .%25بنسبة 

  
ى الحال    ضاعفات عل رار والم صحيةاألض سي ة ال شاطات ةوالنف  ون

   :ة اليوميةالحيا

اد      ،ستيقاظ في المخ    ا التنفس يتبعه    فيالتوقف   سبب زي ذا ي ر  ة وه شاط  في ن    ة آبي
از وديالعصبي  الجه ضغطال ع ال ات القلب ويرف دل دق د مع دوره يزي ذي ب د ، ال  ويزي

د من    نمثل األدرينالين والكورتيزو إفراز هرمونات التوتر دورها تزي اج  ا والتي ب حتي
  .حتماالت نقص تروية القلبا  ومن ثّم،القلب لألآسجين

اد في مستوى األآسجين           سبب نقص ح نفس ي ا أن التوقف عن الت دم   آم  ،في ال
نفس مر       دء الت ى        ةوبعد ب دم إل ود األآسجين في ال ذا  ،يطبيع المستوى  ال أخرى يع  وه

ي      ي في الدم األآسجين  نقص وزيادةفيالتكرار  سده الت واد المؤآ راز الم ادة إف سبب زي
ا أن مرور آمي   . الجسم  تؤثر على خاليا ر آافي    ةآم واء غي رئتين،    الة من اله تالء ال م

ؤدي  ى متاعب جسيمإي رئتين وةل سي، ا لل از التنف وظيفي للجه ي األداء ال ضطراب ف
غ واال          ى حدوث          ويؤدي عدم تمدد الرئتين إلى تعرضهما للتفري ا يفضي إل اش، مم نكم

  .حتقان بالرئتينا

دم باألآسجين             شبع ال ه     ،وينتج عن قلة األآسجين المتوافر للدم عدم ت  وعدم قدرت
تخ ى ال ون عل سيد الكرب اني أآ ن ث ل م ضرروله ،لص الكام الغ ال أثير ب ل  ذا ت ى آ عل

صوصاً   سم، وخ ضاء الج ب  أع صبي والقل از الع ي   ، الجه ا ف سجين بالخالي ة األآ  فقل
دور         ى القلب وال ؤد  ة الدموي  ةالمتقدمين بالسن، ينعكس عل ى عدم      ي وي ات    ا إل نتظام دق

ب سن المتقدمالقل وفير آل العوامل الالزم أحوج مة، وال  ة الدموية للتغذيةا تكون لت
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ب وا خ، خصوصًاللقل دوث التغلم ع ح صاحبة    م ضاء والم ك األع ة لتل رات الطبيعي ي
  توقف التنفسمضاعفات .للسن، وقد يكون هذا من مسببات الموت المفاجئ أثناء النوم

سدادي وماالن اء الن شكلت  أثن ر م رةعتب المريض أآثرعرضة خطي بعض ة ف  لإلصابة ب
ذ      . ة الخطير ةاألمراض العضوي  ؤد     ضط االا  وإذا أهمل عالج ه ى   يراب يمكن أن ي  إل

ش حيكالتم شمل . ة وخيمة ص سكتات الدماغي   اوت دم وال غط ال اع ض  ة والذبحةرتف
سيارات ة الدماغية، والجلطةالقلبي وادث ال عوبة     وح ار وص اء النه وم أثن ل للن  والمي

  .الترآيز والتفكير

سي    فقد ثبت حديثًا سببات الرئي اع  ال ة أن توقف التنفس أثناء النوم هو أحد الم رتف
دم رت دراس ،ضغط ال ا أظه ب آم راض القل ذين  %60-50  أنة وأم ن المرضى ال م

 من توقف أو عدم   بسبب قصور التروية الحاد للقلب يعانون أيضاً   ة القلبي ةالعناي أدخلوا
  .نتظام التنفس أثناء النوما

ة الجسم                  ادة مقاوم سبب زي وم ي آما أظهرت الدراسات أن توقف التنفس أثناء الن
ى تعامل الجسم        وهذا بدوره يؤثر سلباً    ، النظر عن وزن المريض    لألنسولين بغض   عل

د من           أن توقف التنفس    وقد ثبت حديثاً   ،مع السكريات  وم يزي اء الن ال اإلصاب   اأثن  ةحتم
اء      ة مباشر ة آما أظهرت الدراسات عالق ،السكري بمرض نفس أثن ين شدة توقف الت  ب

ف       رات التوق دد م اس بع ي تق وم والت يالن ساعف ية ال ع     وب سم م ل الج وء تعام ن س
سكريات ون األ  ،ال ول هرم سم لمفع ة الج سول ومقاوم اب ان وين ال اإلص رض ةحتم  بم

سكر ن ،يال ايقرب م احثون أن م در الب اء   %15 ويق نفس أثن صابين بتوقف الت ن الم م
سكر انون من مرض ال وم يع انون من  %50 وأن ،يالن يختالل امن المصابين يع  ف

  .تعامل الجسم مع السكريات

  :داد مجرى التنفس أثناء النوم وأمراض القلبنسا

 ينتج عنه توقف متكرر للتنفس أثناء النوم  ذيضطراب ال  بين هذا اال   ةهناك عالق 
شل          ابسبب   وط أو ف ى     في نسداد مجرى التنفس العلوي وبين هب  عمل عضلة القلب عل

 ةدورأمراض القلب وال    أن العالقة بين الشخير وةلمانيأ ةدراس وأآدت. المدى الطويل
ح ةالدموي بحت واض دة أص ة (،ة وأآي سجين   اال نتيج ص األآ رر ونق تيقاظ المتك ) س

دم    برتفاع متكرر   ا فييتسبب  و د من        ضغط ال دورها تزي ي ب ات القلب والت اج  اودق حتي
سجين ب لألآ ّم،القل ن ث ب خاص ا  وم ة القل ص تروي االت نق ى ةحتم د المرض  عن



 

‐ 29 ‐ 
 

 أن توقف    ة حديث  ة دراسات علمي  ةد ع توأظهر. ةالمصابين بضيق في الشرايين التاجي    
شرايين التاجي        ة أثناء النوم قد يؤدي إلى اإلصاب       االنسدادي التنفس . ة بتصلب وضيق ال

شل القلب       %50-40آما أوضحت الدراسات والبحوث العلمية أن ما بين          من مرضى ف
انون  سبب  ايع نفس ب اع الت وي أو  انقط نفس العل رى الت سداد مج نفس  ان اع الت نقط
زي ا وق. المرآ دل الوف رى أن مع ات أخ دة دراس ت ع ب ةد أثبت ى القل د مرض  عن

ذا       صابين به ر الم ب غي ن مرضى القل ر م زي أآث نفس المرآ اع الت صابين بانقط الم
ين ،المرض ة ب ة ا وأن العالق ة وثيق ب عالق شل القل وم وف اء الن نفس أثن ضطرابات الت

  .وآل منهما يؤدي ويزيد من حدة اآلخر

ر في أمراض             ضطراباتالذلك يؤدي عالج       التنفس أثناء النوم إلى تحسن آبي
نفس    اآما أن العالج الطبي لفشل القلب قد يقلل من          . فشل وضعف القلب   ضطرابات الت

  .أثناء النوم 

  

  :رتفاع ضغط الدم الشرياني والرئوياضطرابات النوم وا

أثبتت الدراسات العلمية الحديثة أن تكرار نقص مستوى األآسجين في الدم أثناء          
سبب  وم ب اد  االن سبب زي وي ي نفس العل رى الت سداد مج شرياني ةن دم ال ي ضغط ال   ، ف

د أظهرت الدراسات أن حوالي           ،ةوالعالقة بين المرضين وثيق       ىمن المرض    %50 فق
وم مصابون  االمصابين ب دماغ     نقطاع التنفس أثناء الن دم وجلطة ال اع  ضغط ال  ، بارتف

ه   ب وجلطات رايين القل صلب ش االت اإلصابة بت د احتم إن  . ويزي ة أخرى ف ن ناحي وم
سبب  نقص دم ي ي ال سجين ف رايين الرئااألآ اض ش سبب ةنقب دوره ي ذي ب اع ا وال رتف

د من ضغط       ا حتى بعد ةشرايين الرئ ضغط الدم في ي تزي ستبعاد العوامل األخرى الت
دم     اومع مرور الزمن يصبح     . دة الوزن وتقدم العمر وغيرها     آزيا ،الدم رتفاع ضغط ال

شرايين الرئوي    اً ةفي ال وط في الجزء األيمن من           مزمن شل وهب ى ف ذا إل ؤدي ه د ي  وق
  .القلب مما ينتج عنه تورم الساقين وفي بعض األحيان تجمع السوائل في البطن

ص ا    إن نق ك  ف ى ذل افة إل ا  باإلض دم أثن ي ال سجين ف د  ألآ وم ق ه  تء الن تج عن ن
ب ا ات القل ي دق ذه اال،ضطرابات ف اء   وه ب أثن ي توقف القل سبب ف د تت ضطرابات ق

  .النوم، أو حدوث نقص في تروية القلب إن آان معتًال



 

‐ 30 ‐ 
 

  :تشخيص الشخير ومتالزمة توقف التنفس أثناء النوم

دأ الطبيب           إعند التوجه    د شكوى المريض يب  في لى الطبيب المتخصص وبتحدي
 ومن األسئلة المهمة التي يطرحها الطبيب على المريض      ،ة للحال يتاريخ المرض أخذ ال 
  :يلى ما

ة        ة  يوالوظيفة  جتماعي اال ة والحال ةالبيانات الشخصي  وعدد ساعات العمل وطبيع
واء ل س ل مكتب العم دن ،يعم ود ب ى مجه اج إل ل يحت ضلي أو عم ه ي وع  وعادات

صي ة أةالشخ ن ممارس ن الرياض ي م وع م شروبة ن دخين والم ن  وُي،ات والت ب م طل
سي    شكوى الرئي د ال شاطاته اليومي   ةالمريض تحدي ى ن ا عل دأت ومدى تأثيره ى ب  ة ومت

د                      ل، أم عن د األآ وس خاصة بع اء الجل وعدد ساعات النوم  ومتى يغلبه النعاس هل أثن
راء    ة اإلشار في ة أو أثناء توقف السيار    ةقيادة السيار  شاهدة التل    ة، أم أثناء الق ازأو  ي أو م ف

سر الطبيب عن مدى           ، مكان عام  في اً     ا وآذلك يستف وم يومي اج المريض للن  خالل  حتي
  .ساعات النهار

عباً   يس ص رض ل شخيص الم م أن ت اريخ المرضي   ورغ ة الت الل معرف ن خ  م
ين                  أوشكوى المريض، إال      ة ب ا للتفرق ي يجب إجراؤه ه توجد بعض الفحوصات الت ن

ف أو    ة توق ع متالزم شخير م ط، وال شخير فق سداال وم أو أ ن اء الن نفس أثن ن ياد الت  م
  .أمراض النوم األخرى

 ويتم   ، توجه للمريض  ي الت ةويمكن تشخيص المرض وتحديده عن طريق بعض األسئل       
  :ي آالتاليتقسيم األعراض إلى مجموعات ويجاوب المريض عليها بنعم أو ال وه

 
  :المجموعة االولى

 
  .ي أشخر بصوت عاليلقد أخبرت أنن •

  . أثناء النومي أختنق أو أشرق أو يتوقف تنفسيلقد أخبرت أنن •
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  .ختناقا أو ةأستيقظ على شرق •

  .أستيقظ وأنا خائف وقلق •

  . أثناء الليلأستيقظ آثيرًا •

  . أثناء النومة أتحرك حرآات غريبيننأأخبرت  •

  . في التنفس من األنف أثناء الليلةأجد صعوب •

  .أستيقظ بجفاف في الفم •

  .أستيقظ بصداع •

  .ة متعب حتى لو أخذت فترة نوم آافييأننشعور أستيقظ ب •

  .أقاوم النوم أثناء النهار •

  . عندما يجب أن أآون منتبه في البقاء مستيقظًاةأجد صعوب •

  .ةأنام في أوقات غير مناسب •

نعم (  يإذا جاوب المريض ب ا سبق ف4 ف ر مم نفس أو أآث ه أعراض توقف الت  إن لدي
  )اثناء النوم

 

  :ة الثانيةالمجموع

  .لدخول في النومل  دائمًاةأجد صعوب •

  . حتى أدخل في النوم غالبًا.ةأحتاج على األقل نصف ساع •

  .لدخول في النومل ة وأجد صعوبأستيقظ آثيرًا •

  . في النوم ثانية للدخولة وأجد صعوبأستيقظ مبكرًا •
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  . أنامي إلى مهدئات لكأحتاج دائمًا •

  . ساعات على األآثر4 أو 3أنام  •

  . خارج المنزلةهولال أنام بس •

ريض(  اوب الم ي بإذا ج ن المجم نعم ف ر م الث أو أآث انة الثانيةوع ث ه يع ن ي فإن  م
  )األرق

  

  :ة الثالثةالمجموع

  .ة وأشعر أننى مشلول ال أستطيع الحرآأستيقظ أحيانًا •

  .ةنفعاالت القوي بضعف في الجسم مع االةأشعر فجأ •

  .أرى أشياء عندما أحاول الدخول في النوم •

ان    ة، الثالث  ة أو أآثر من المجموع    2  بنعم في  إذا جاوب المريض  (  ه يع سمى     ي فإن ا ي  مم
  ).نارآوليبسى وهو مرض من أمراض النوم

 
  :ة الرابعةالمجموع

  . قبل النوميأشعر بتنميل في أرجل •

  . في السرير قبل النومي عندما أستلقةأشعر بعدم راح •

  . أثناء النومي في رجلةأشعر برعش •

 

ر    ة واحد  نعم في درجة     ب  وب المريض  إذا جا ( ذه المجموع  في  أو أآث و مصاب   ة ه  فه
  ). أثناء النوم ةبمرض التحرآات الغريب

ابق    5 الوزن خالل فترة     فييسأل المريض عن معدل التغير       ويحدد   ،ة سنوات س
 ي وهل يعان،ة تناولها لعالج مشكلته الحالي   ي الت ة وآل األدوي   يتناولها حالياً  يالتة  األدوي
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ن أ راض اليم وب األنفي  أع ات الجي اب  ةلتهاب صدر أو الته ف أو ال ساسية األن  أو ح
شعب الهوائي    د   ،ةمزمن بال شكو من حموضة المع ان ة أو ي ان يع دم   ي وإن آ ر ال  من فق

سأل عن أ   ة طبيكالت مشي أو أيرتفاع ضغط الدم أو مرض السكر او ا ي  ي أخرى آم
  .ه وتحديدي سبب مرضي ألىف دخول مستش له وهل سبق،ة سابقةعمليات جراحي

اً   ألن العالج   نظرًاو د بدرج    أساس ر  ة يعتم ى الدق    ة آبي شخيص أسباب     في  ة عل  ت
زة   ،)14شكل   (باستخدام المنظار الضوئي     وذلك   ة ومدى خطورة الحال   ،الشخير وأجه

ا بدق         ءقياس معدل مرور الهوا    ساحة مقطعه الكمبيوتر  ة ومقاومة األنف وم سمى   ، ب  وت
دود وفي د) يأآوستيك رينومتر( اد   في داخل  ةقائق مع ك للتعرف   ة الخارجي ةالعي  وذل

  . على سبب ومكان االنسداد
 
 
 

  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  عوم والحنجرةلتشخيص أمراض األنف والب ):14 شكل( 
   ة الخارجية العيادي فيبالمنظار الضوئ             

         
ف التنفس وتأثير توقتسجيل درجة الشخير ونوعه ودرجة تحديد و آما أصبح باإلمكان

ى ترآي   ك عل دم األز ذل سجين بال وم       ،آ اء ن خ أثن شاط الم ب ون ربات القل ى ض  وعل
وم     (Sleep lab) يسمى معمل النوم ستخدام مااالمريض بواسطة  أو معمل دراسة الن

  .ةات النوم ودراسة مراحله المختلفختبارامعمل 
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) بولي سومنوجرافي(جهاز دراسة النوم متعدد القياسات
Polysomnography)(  

ابقاً   رنا س ا أش ات       آم ن العملي د م ا العدي دث خالله دة، ويح ة معق وم عملي  أن الن
 قد تحدث خالله، فالبد من    كالت ولكي نفهم طبيعة نوم المريض وأي مش       ةالفيزيولوجي

وم       خالل النوم،  ةمراقبة بعض المؤشرات الفيزيولوجي    ونحتاج أثناء دراسة مراحل الن
  . ت خالل فترة النومبة بعض المؤشراإلى مراق

ار  ا وهو ،ةيعتبر من أآثر الفحوصات أهمي  ) فيالبولى سومنوجرا ( دراسة النوم أو   ختب
ل  ه بمعم اء نوم ريض أثن ى الم ومايجرى عل ار الن ك  ،ختب تم ذل ي وي د ف ز ال أح مراآ

ومة متخصصال شخص ليل ،لدراسة الن ويم ال تم تن دة وي ي ةواح ى ة مريحة حجرف  حت
ليم  ةدراسة النوم بطريق    بيته وعلى سريره حتى نتمكن من        فييشعر المريض بأنه      ة س

ا  يتباع بعض اإلرشادات التاضطرابات تحدث أثناء النوم مع     ا يوتشخيص أ   يلتزم به
وم ة الن ل دراس ى معم ذهاب إل ل ال شخص قب أآوالت أو ،ال ض الم ب بع ل تجن  مث

  . تسبب األرق وتجنب النوم خالل النهاريالمشروبات الت

ت  تم تثبي سيطوي سات الب ي  ةبعض المج ة ف ات الكهربائي سجيل الموج سم لت ى الج  عل
بطن                  نفس بالصدر وال وم وحرآات عضالت الت اء الن ين أثن  ،الدماغ والمخ وحرآة الع

ف    ي األن م وفتحت الل الف ن خ نفس م دل   والت شخير ومع د صوت ال ون لرص ومكروف
ات القلب      ا ا          ،نتظام النبض ودق ساقين وحرآات الصدر والحج ب الحاجز    وحرآات ال

دل  بطن ومع ن  اوال ون م سيد الكرب اني أآ دل طرد ث دم ومع ي ال سجين ف تهالك األآ س
  .الجسم

ى               ولمراقبة هذه الوظائف   ة عل  يقوم الطبيب المختص بوضع بعض األقراص المعدني
واد الالصق            وع من الم ى أحزم      ةالرأس والجلد باستخدام ن  ة مرن  ة مطاطي  ة، إضافة إل

صدر لمراق  بطن وال ول ال نفستوضع ح ة الت تيك   . ب ن البالس وب صغير م ت أنب ويثب
وت     سجيل ص غير لت ون ص ع مكروف نفس م ة الت ف لمراقب م واألن ن الف القرب م ب

  .صبعأما مستوى األآسجين فيتم قياسه من خالل مشبك خاص يثبت على اإل.التنفس

سابق    ل األدوات ال ة أن آ ن معرف د م ر مؤلم ةوالب صممة غي صًاة، وم ون  خصي  لتك
  .ةالراحبأقصى درجات 
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ذا         تحت إشراف   ة بحيث تكون آل األجهز    ة للمراقب ةوهناك غرف  ي متخصص في ه  فن
وم بالوضعي      ة آما أن للمريض آامل الحري    ،المجال وم، والن اء الن ي  ة في التقلب أثن  الت

ي من         ة آما لو آان المريض في بيته وعند الحاج          له ةتكون أآثر راح    يمكن طلب الفن
 ة تتم بسرية آما يجب التأآد أن هذه العملية،الدراسخالل مكروفون في أي وقت خالل 

  . للحفاظ على خصوصية المريضةتام

  

   المريض فعله قبل دراسة النوم؟ىماذا يجب عل

  : المريض ما يليىفي نهار يوم دراسة النوم يجب عل

افيين       ى الك وي عل ي تحت شروبات الت ب الم وال،     (تجن ا آ سي، آوآ وة، بيب اي، قه ش
  . خالل النهارةوم ولو لفترات قصيرتجنب الن،  ظهرًاة الثانيةلساعبعد ا) الشيكوالته

وم المريض بغسل شعر           ا قبل الذهاب إلى مرآز      وم، يق داً  ه وتجفيف  هضطرابات الن   جي
  . وذلك لتسهيل عملية اللصق

ه حقيب   ريض مع غيرةيجهزالم د   ة ص ي ق ياء الت ا األش الل الليل ي به ا خ ي ةحتاجه  الت
ل ضيها مث شف، فرةأدوي: سيق وم ومن نان، مالبس الن اة ومعجون األس ان ةش و آ ا ل  آم

  .ألحد األقاربة  إلى فندق أو زيارذاهبًا

  

  :ضطرابات النوماماذا يحدث عند الوصول إلى مرآز 

ساعة    ين ال ا ب وم م ة الن ز دراس ى مرآ ريض الحضور إل ن الم ب م سوف يطل
التنويم لليل        في مرآز دراسة ا     ة واحد ةفالتنويم لليل .  مساء ةالثامن و ةالسابع يس آ وم ل  ةلن
شة واحد ي المست ي غرفىفف ام ف ه سوف ين شخص بأن ل ال د يتخي دات ة مليئة فق  بالمع

  . عن الواقع جدًا لكن ذلك بعيدًا،والشاشات وفريق طبي سوف يراقبه طوال الليل

ارب                ىعل .  المريض أن ينظر إلى األمر وآأنه ينام في فندق أو في بيت أحد األق
ين ةفالغرف ي س ي غرف ا الت ا ه اص  ة مؤثثةم به شكل خ ى خزان  ب وي عل ظ ةتحت  لحف

  .ة حسب الرغبة، آما باإلمكان التحكم باإلضاءةاألغراض الخاص
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ك يمكن       د ذل وعند وصول المريض سوف يستقبله فني ويريه غرفة نومه، ثم بع
وس لال راءالجل ترخاء أو الق ول   ةس از الب ي جه ت الفن وم، سوف يثب د الن ل موع  ي وقب
رة     ة الالزم  ةعن طريق بعض األسالك واألقطاب الكهربائي         سومنوجرافي ة فت  لمراقب

  . يتفق عليهي الموعد الذفي صباح اليوم التالي فيسوف يوقظه الفني . النوم

إن   فيكالت مشة أثناء فترة النوم وقت الدراسة أي     تإذا حدث   التنفس أثناء النوم، ف
ضغط مناسب، حيث يضخ    ستخدام جهاز يضخ هواء ب سوف يوقظه من النوم ال    الفني  

ذه  ا وعادة ما يناقش الطبيب إمكانية     ،الهواء من خالل قناع يثبت حول األنف       ستخدام ه
  .ة في العيادةاآلل

  

  :دراسة النوم
ة اال ) األولى ةقبل المرحل( نعدام النوم ا تبدأ بما يسمى  ا  تيس يشار لمرحل قاظ أنه

ذه المرحل   ،الوعي  أثناء آاملةراح ستعد ا ة ففي ه امون     لجسم  ي اس ين ع الن وم فجمي  للن
وترو ونهم تتحرك بعصبيةعضالتهم مت شخ،ة وعي دأ ال دما يب م عن دأ  ث ص بالنعاس يب

ر     لعضالت تبدأ بالتراخي و   ا و ،الجسم بالتباطؤ  ذه   في  ،حرآة العينين تبطئ بشكل آبي  ه
ين نمطين أساسيين خالل اليقظ                ةالمرحل دماغي ب أرجح التخطيط ال نمط  ،ة يت  األول   ال

شط  ةسريعو) كروفولت م 30 -10حوالي   (ة آهربائي منخفض  بقيمة جهد   25-16 ( ة ن
دما يكون       ما تسمي بنمط التفعيل أو النمط غير المتزامن وه           وآثيراً ،)هرتز و نمط عن

وم بمسح بصري لمحيط         ، و حتينعينيه مفتو  و الشخص منتبهاً  راء   . ههو يق  ةتتوقف الق
صري و  ىعل سح الب دار الم ة مق ط آهرقيم ضلبي مخط ون  )EMG( ة الع د تك ، وق

وتر العضالت    ة درج  ى، وهذا يتوقف عل    ة أو معتدل  ةمرتفع نمط اآل و.  ت خر هو نمط    ال
ز 8معظم البشر ضمن نطاق    (هرتز  ) 12-8(بتردد بين    د آهرب  )  هرت ائي يصل  ـبجه

ا     وكروفولت  م) 40-20(إلى   اد  ،هو ما يسمي بالنمط ألف نم    ة وع سيطر ال دما    ي ا عن ط ألف
  .تينمغلق اهعينيكون الشخص مرتاح و

  
  :)Non-REM) (ةحرآة العين غير سريع(لـ مراحل النوم 
وم ذات الحرآيوهي تعن ين من المرحلةالبطيئة  مراحل الن ى ة للع ى إل  األول

ى  90ملها من آبأ تستغرق و،ةالرابع ة 120 إل ستغرق من   ة وآل مرحل  ، دقيق ى  إ 5 ت ل
ين    تتكرران قةالثالث وةالمرحلتين الثاني للعلم فإن و،ة دقيق15 ة الع بل الدخول في مرحل
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سل    ،(REM)  الـ ةالسريع اآلتي ة   فتكون السل ة اال  : آ م المرحل     مرحل تيقاظ ث ا  يليه  1 ةس
  .3 ةوالمرحل 2 ة والمرحل4 ة والمرحل3 ة  والمرحل2 ةالمرحل

  
  : األولىةالمرحل

وم          ةوتسمى مرحلة حرآة العين البطيئ      وتنقسم إلى ثالثة أطوار الطور األول الن
ذ      ،ينتقالاال سهل اال ي ثم النوم الخفيف ال سترخ    ي ه وي تيقاظ من اً  ي س ق  الجسم تمام  وتغل

ق حيث           ،الحواس وم العمي دأ الن م يب  ويقل نشاط المخ وينتظم وتخف حرآة العضالت ث
  . وتجدد الخاليا الحمراءةتفرز الهرمونات وتجدد الخاليا التالف

ي     إذا خصوصاً ، بمرحلة الخمولةتسمى هذه المرحل ان الشخص س ه  آ كمل نوم
ال من  باال %50وقد أظهرت الدراسات أن النشاط يقل بنسبة  ة اال  نتق ى   مرحل تيقاظ إل س

قد يشعر الشخص    مغمض العينين و   ةهذه المرحل  يكون الشخص في   و ، األولى ةالمرحل
رة من  أنه غير نائم و ى  إ 5 قد تستغرق هذه الفت ا،      10ل نخفض نمط ألف ا ي ائق خالله  دق

ا    ادر، بينم ل ن ط التفعي نخفض و     يونم د م دماغي جه يط ال رأ التخط وتيرق شاط ةب  الن
ة     و.  للعين ةتظهر حرآات بطيئ  ، و ) هرتز 7-3(، في مدى    ةمختلط  )EMG(تكون قيم

  .ة إلى منخفضةمن متوسط

  

  :ة الثانيةالمرحل

ذبات خف             ين ويرسل المخ ذب ة الع دخل   ة وأخرى سريع    ةف يحيث تتوقف حرآ  وت
سكون  في الحواس  ة ال ة الن    و، مرحل أ وم الخفيف فتتبا هي مرحل ل   ط ات القلب وتق   دق

ستمر ة خلفي ىالعميق عل مرحلة النومفي درجة حرارة الجسم ويستعد للدخول   ذات ة م
ز ضمن              شاط ممي الجهد الكهربائي المنخفض، تظهر في التخطيط الدماغي ومضات ن

ز  14 -12(النطاق   ا     )  هرت ق عليه وم     ايطل ادر      سم مغزل الن ين ن ة  ، و ة حرآات الع قيم
EMGة إلى متوسطةفض منخ .  

  

  :ة والرابعة الثالثةالمرحل

دماغ    ة الثالث ة المرحل فيوهما مرحلتا النوم العميق ويالحظ        أنه تخف موجات ال
 مللي فولت يسمى موجات      75من   أعلى   ة بقيم عاٍل   ذات مقدارٍ   ةوتظهر موجات خفيف  
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راءات   ى ق ا تبق ا بينم دماغ   دلت ة ال ط آهربي ضل  و) EEG(مخط ة الع ط آهربي مخط
)EMG (ين    و ة الع ر       ) EOG(مخطط آهربي دون تغي ا آانت ب دأ مو   و ،آم ا  جات تب  دلت

 ة المرحل  في EEG على مقياس    ةالضخم و ة الرئيسي جاتبالتزايد حتى تصبح هي المو    
اً ي تعتبرهي التةالرابع  ر عمق ط ،ة من الثالث األآث ا فق ا المخ موجات دلت .  فيرسل فيه

ا  ه ة والرابع  ة الثالث انوتعتبر المرحلت  ق    رةفت  م وم العمي ائم         ، الن اظ الن  حيث يصعب إيق
ة     ا غالبي ول الإراد     اوتحدث خاللهم وابيس وتب وم من آ اء   يضطرابات الن سير أثن  وال

  .النوم

  

  ):(REM  حرآات عين سريعةة الخامسةالمرحل

سيولوجي   أن بهاة عن المراحل السابقةتتميز هذه المرحل   خصوصاً ،ةتغيرات في
سريع   ين ال ة الع الم  ت ي التةحل المري وهةحرآ ا األح دث فيه  .ح

وم   يمصابين بأالاألشخاص غير  (ةحاالت النوم العادي في يالحظ  و ،) من أمراض الن
دام و          تسارع دقات القلب و    دأ األصابع واألق ا تب نفس بينم ذه     و ،ةالوجه بالحرآ   الت في ه

  .األحالم بسبب زيادة نشاط المخ  تحدثةالمرحل

  

ول     كالتتحديد مش  و ةدراسة تحليل مراحل النوم المختلف     از الب  ي النوم بجه
  :سومنوجرافي

رة اال    ازالكمبيوتر الخاص                خالل فت ى جه راءات عل ذه الق ع ه سجل جمي ار ت ختب
البول ومنوجرافي يب ن طس ة   ع ومات بياني داول ورس ام وج ق أرق ك  ري د ذل تم بع ، وي

ي،           ادراسة آل هذه المعلومات، ثم       وم الفعل ستخالص النتائج التي تبين عدد ساعات الن
شخير، و    ة والتام ة الجزئي ةوعدد ساعات اليقظ   دام أو توقف    ا، ونسبة ال نفس  نع ا   ، الت  آم

سجين وتذبذب   سبة األآ د ن تم تحدي سبة    هي شخير ون وع ال د ن تم تحدي م ي وم، ث الل الن  خ
وم هي             ،خطورته وتحديد طريقة عالجه    سير دراسة الن ل وتف  والبد أن نعرف أن تحلي

ل         ة معقد ةعملي م هائ ا خالل دراسة     يمن المعلومات الت      تستلزم توفر آ  نحصل عليه
د        ،النوم ائج    .  وعملية تحليل هذه المعلومات تحتاج الكثير من الوقت والجه إن نت ذلك ف ل
وم ا       تأخذ وقتاً  ةالدراس د أن يق ا و     والب وم   الطبيب بتحليله ائج، ويق شة  ستخراج النت  بمناق
  . ة إجراء الدراس بعد موعد تاٍلفي والخطة العالجية عند حضور المريض النتائج



 

‐ 39 ‐ 
 

ذا            اتتطلب بعض الحاالت إجراء      دعى ه وم، ي ختبار نوم آخر آجزء من تقييم الن
إن       و ،)MSLT( حتماالت النوم خالل النهار   اختبار  ا: ختباراال ار ف ذا االختب إلجراء ه
وم       ىعل وم           معظم   المريض البقاء في مرآز الن ة دراسة الن الي لليل وم الت  إذا آانت    ، الي

ستدعي إةالحال ار  ت ذا االختب راء ه ذا اال  ،ج اقش ه وف ين ب س إن الطبي ع   ف ال م حتم
ار      ،ل إجراءه   قب  ةالمريض في العياد   ار عب ذا االختب د        ة وه سجيل وتحدي ة  ا عن ت حتمالي

  .  دراسة النومة من الغفوات تبدأ في صباح اليوم التالي بعد ليلةحدوث سلسل

رأس   ة جانبي ة عادي  ةستخدام أشع  اآذلك يمكن الفحص ب     ى ال  وأشعة  ةوالرقب  عل
ف، وبعض الفحوصات             ي ورنين مغناطيس  ةمقطعي ضوئي من خالل األن  والمنظار ال

اس اال ل قي صوتياألخرى مث نفس ةنعكاسات ال ة الت وم ودراسة ديناميكي  لألنف والبلع
  . تحديد العالج في ةنسداد وسببه والمساعدلتحديد مكان اال
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   الرابعالفصل

   طرق العالج المختلفة

ر     تتطور األ  اك عدة وسائل عالجي          بحاث حول الشخير بشكل آبي ستمر، وهن  ةم
ن ايجب  ا ويمك ل حال اتباعه ا لك دد المناسب منه ب ليح شارة الطبي د توصل ةست ، وق

   :الباحثون لعدة حلول

  

 : نمط النومتغيير •

ا  رأس بالوس ع ال ث  ةدرف دة بوصات بحي سرير ع ع رأس ال ة    أو رف ل فرص تق
رور  ة م واءعرقل رص عل  اله عي، والح وم المريح ةى وض وم ة الن ب الن ى   وتجن عل

ى الخلف       ى وضعية             ،الظهرلمنع رجوع اللسان إل واء والحرص عل ضييق ممر اله  وت
سيط ،النوم على أحد الجانبين   وم   ة ومن الطرق الب ى الظهر خياطة جيب      لتجنب الن عل

ر مالب ي ظه ومف نسس الن رة ت ى آ وي عل سان اال، يحت ستطيع اإلن ث ال ي تلقاء  بحي س
  . على ظهرهةبراح

  

 :ةتغيير أسلوب الحيا •

شي   ي األغ ضخم ف ات وت سبب التهاب ذي ي دخين ال ن الت ي ع رورة التخل  ةض
سي   ة ويسبب آتل إضافي   ة باألنف والحنجر  ةالمخاطي ى    ،ة في الممرات التنف ؤدي إل ا ي  مم

وم       ت ا ألنه ياتر والكحول وبتعاد عن الخم  شخير واال ال اء الن  ،رخي عضالت الحنجرة أثن
 . أثناء النوم ة عضالت البلعوم والحنجر   المنومات والمهدئات ألنها ترخي   تجنب تناول   و

شروبات  وة، الم شاي، القه ل ال افيين مث ى الك وي عل ي تحت شروبات الت ب الم وتجن
وم     ةكوالت، الش ةالغازي ل الن اول   وتجنب  ، خاصة قب ستامين والمسكنات      مضادات   تن اله
  . والشخيرةرتخاء األنسجا إلى ي تؤديالت
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  :يدوائالعالج ال •
ة مضادات            ي الت  ةنه توجد العديد من األدوي      إحيث   يمكن أن تصنف تحت أدوي

ق واألشرط     لالشخير،منها رذاذ    و  ي وه  ة األنفي  ةألنف وآخر للحل ات    ي تحت ى مكون  عل
سيطر      ة من نباتات طبيعي    ةوإنزيمات وأعشاب مستخلص   ى ال سج   ة   تعمل عل ى األن  ةعل

وم والحنجر     في ةالرخو ساعد في             تمنعه و ،ة األنف والبلع الي فهي ت ا من الترهل وبالت
  .نسيابي يمنع الشخيرا الحفاظ على تيار هوائي

  
  :  والتخلص منهاةعالج السمن

سمن اليب عالج ال لةتختلف أس دة مراح ى ع وزن   إل دان ال ة فق ن محاول دأ م  تب
رجيم والرياض  ق ال د عن طري ش ،ةالزائ ام والم ارين بانتظ ة التم  ي والجري آممارس

ب  ةي ستعمال األدو او وزن      ا و ة المناس ة وال اع إجراءات لتنظيم التغذي ة  في  ي وه ،تب  غاي
وم  كالت العالج والتخلص من مش     فيي   ولها دور أساس   ةاألهمي ق       ، الن ك عن طري  وذل

د ب     اليب غذائي     اتقليل الوزن الزائ اع أس ب  ة صحي  ةتب ى أن         . ة ومناس ه عل د من التنبي والب
ذائ اال ام غ زام بنظ ساعد يلت ي ي وز ف ى ال ائل   الحصول عل ن الوس ر م الى يعتب ن المث

  . الشخير بشكل آبيرمشكلة على ي ويمكنها وحدها أن تقض،ةوالفعال المهمة

 في  في فقد الوزن أو      يثم يمكن اللجوء للجراحات عند فشل العالج غير الجراح        
ي  ة وجراحات السمنة هي الطريق  ، على الوزن المفقود في معظم الحاالت  ةالمحافظ  الت

ود       أعطت المرضى فرصة     وزن مر      ةالنزول في الوزن مع عدم الع ادة ال ،  أخرى  ة لزي
 يتحسن ينقطاع التنفس أثناء النوم الذا وأهمها ة للسمنةوالشفاء من األمراض المصاحب

سب وق ةبن م الجراحات تجر،%55 تف دى ومعظ ى المع ي ة عل سعرات الت ي ال تحكم ف  لل
  .ا الشخص وبذلك يفقد الوزن الزائديأخذه

  

  :ةاألنف الخارجيستخدام موسعات ا •
شريط       ة معدني  ة عن شريط الصق توجد بداخله شريح       ةهي عبار  ذا ال ، يلصق ه

ة األنف مباشرة             شريح    ،على السطح الخارجي لألنف تحت عظم ة  المعدني  ة وتعمل ال
مّ     ن ث ف وم ي األن يع فتحت ى توس داخلي  عل ف ال ف األن د أوضحت بعض   .  تجوي وق

  .الشخيرالدراسات أن هذه الطريقة قد تفيد بعض مرضى 
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ذ     انيكي ال وب خارجي يوسع                يعمل  يوالعالج الميك ارة عن أنب ة عب بواسطة آل
ذه الطريق             اممر األنف ويقلل من       ائج ه زال نت نفس، والت م للت اش     ةستعمال الف  محل نق

اً    الباحثين، لكن مبدئياً   داً   شكلت عالج اً   مفي لتهاب المزمن ألغشية      لمرضى اال    ومريح
  .ةاألنف المخاطي

  

  :نانترآيبات األس •
ى  عهي   ادة عل م، حيث تعمل ع تيكية توضع داخل الف ات بالس ارة عن ترآيب ب

ذه التراآيب         وهناك ع .  خالل النوم  الهواء وبقاءه مفتوحاً  توسيع مجرى    واع من ه دة أن
ر شيوعاً         .التراآيب التي تدفع الفك السفلي إلى األمام       ومنها . وهذه التراآيب هي األآث

ى األمام، وبالتالي تمنع اللسان من الرجوع إلى الخلف         والتراآيب التي تجذب اللسان إل    
  ). من النوع األولستخدامًااهذا النوع أقل (وسد مجرى الهواء أثناء النوم 

  

  :لقاح ضد الشخير •
ق الرخو     سجة سقف الحل ادة في عمق أن ن م صم  ةحق ا الغل  ة تحطم بعض خالي

 ة واللحمياللهاةخاليا حيث قام عدد من الباحثين األمريكان بحقن مادة تقلص من حجم 
سبياً     مريضاً 27 ىعملية مرور الهواء، ولقد جربت هذه التقنية عل        فتيسر فوا ن  من    وش
ن    ، المشكلة هذه د س رة أخرى بع اً ةلكن الشخير عاود م د   تقريب من المرضى    %25 عن

نوياً     ،المتلقين للقاح ررة س اح بصورة متك ا هو الحال    مما يعني وجوب إعطاء اللق  آم
  .لقاحاتال مع بعض

  
 يالس (دفع الهواء الموجب المستمر   )  باب يالس(تخدام جهاز سا •

  :)باب
 في أثناء النوم  نقطاع التنفسجهاز دفع الهواء الموجب يعتبر العالج األساسي ال

 أو رفض المريض العالج        ة األخرى آاألدوي  ة بالطرق العالجي  ةستعانحاالت تعذر اال  
ضع. الجراحى ي أن ي ة العالج ف تلخص طريق ًاوت ه يغطي  المريض قناع ى وجه  عل
ة م منطق ف والف واء تحت ضغط موجب     األن از ضخ اله اع موصول بجه ذا القن ، ه

وم المتخصص     ا تمنع ةآدعام ،ويعمل ضغط الهواء الموجب واء ويق نسداد مجرى اله
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ع      بضبط ضغط الهواء خالل دراسة النوم ل من ذي يكف ويستخدم الحد األدنى للضغط ال
  .هواءنسداد مجرى الاحدوث 

واء           ةستعماله بسهول اويمكن للمريض     ى ضخ اله  حيث إن هذا الجهاز يعمل عل
 من أجل تخطي حاجز األنسجة      لمستمر أثناء النوم  إلى مجرى التنفس بطريقة الضغط ا     

أن يستخدم الجهاز في      الرخوة أو الكثيفة، وبالتالي ينعدم الشخير ويجب على المريض        
وم ى الن د إل رة يخل ذا الجه. آل م وزن وه غ1(از صغير وخفيف ال ر )  آ ه غي ا أن آم

  .ة بسيطةمزعج ومعظم المرضى يعتادون عليه بعد فتر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لمنع حدوث الشخير ومتالزمة توقف التنفسي باب جهاز الس :)15 شكل(

  

 أن المصابين بمتالزمة توقف التنفس      ةآما أظهرت آثير من الدراسات األمريكي     
اب  (هم بجهاز أثناء النوم الذين تم عالج سي ب م ) ال زد   ل ا  ات االت الوف دهم ةحتم د  ، عن  وق

صاب  ات أن الم ددت الدراس شديد ح نفس ال ف الت رمن (ةين بتوق ر 30 أآث ساعة م ) ةبال
نفس  ة حتى وإن لم يشكون من األعراض الجانبي       ،يحتاجون للعالج  شائع   لتوقف الت  ةال
  .مثل زيادة النعاس
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ى   . عالجه  فاه أثناء النوم يمكن هذه النتائج تبين أن أحد أسباب زيادة الو ذلك عل ل
د          صين للتأآ ارة المخت نفس زي ف الت راض توق ن أع انون م ذين يع ى ال ن  المرض م

ذا        ،تشخيص المرض وعالجه إن وجد   ى ه اء البحث والتعرف عل ى األطب ا أن عل  آم
  .ةوبالذات عند المصابين بزيادة ضغط الدم وأمراض القلب والسمن المرض

ف ا أن عالج توق واء الموجب   الت آم ع اله از دف تخدام جه وم باس اء الن نفس أثن
في   نشرت حديثًاةوفي دراس. لهرمون األنسولين يزيد من حساسية الجسم) السي باب(

ات األآاديمي   ( آلينيكيمجلة طب النوم اإل  وم  ة األمريكي ةإحدى دوري ، درس ) لطب الن
د مرض     الباحثون تأثير وم عن اء الن سكر ىعالج توقف التنفس أثن اني    ال وع الث   من الن

اب   (ستخدام جهاز دفع الهواء الموجب      اب سي ب اس مستوى           ،)ال احثون بقي ام الب  حيث ق
سج    السكر في  دم واألن وم بصور      ةال دة ي اب           ة متواصل  ة لم سي ب از ال ل استخدام جه  قب

ة       ى ثالث از   اأشهر من      وبعد شهر إل ة المرضى           ،ستخدام الجه ر أدوي  ورغم عدم تغيي
د  ،ةاألخرى خالل فترة الدراس    ين  ق احثون   ل  تب اً  نخفاضاً الب سكر        ملحوظ  في مستوى ال

سكر في       آما أن،ة ملجم وآذلك في األنسج20في الدم بمعدل  التغيرات في مستوى ال
رًا ت آثي ادة ونقص قل ين زي دم ب د ال ازا بع تخدام الجه الجين  ،س ى المع ذلك يجب عل ل

نفس    البحث عن عالمات وأعراض توقف التنفس عند مرضى السكر وعالج  وقف الت
  .ختالل مستوى السكر في الدم عند المرضىاختبار ا آما يجب إجراء ،إن وجد

  
  :العالج الجراحي •

  :ة العاديةالجراح    ـ    
ات         ا مثل    إذا آان سبب الشخير واضحاً     نحراف الحاجز األنفي أو تضخم القرني

ديل       ،ة بالجيوب األنفي  ةلتهابات مزمن ا و ةاألنفي تم إجراء تع اجز أو تصغير     الح   بحيث ي
وظي يالمنظار الجراح  بلقرنيات األنف    وب      في ال ات األنف وتنظيف الجي ة لحمي  إلزال

وز        ةاألنفي ان هو           تين، آذلك عند األطفال فإن استئصال الل ات في أغلب األحي  واللحمي
 حينها تتم إزالة اللهاة     ، وسقف الحلق  ةإذا آان السبب تضخم اللها    . عالج الشخير الالزم  

ونسبة نجاح  ) ستئصال اللوزتيناتجميل سقف الحلق و(صمة واللوزتين وجزء من الَغلْ 
ذه العملي رةه دًاة آبي ي  ج ضخم ف اة عالج ترهل أو ت ق الله ، 16شكل (  وسقف الحل

17(.  
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  ستئصاله من سقف الحلق ا يتم يرسم يوضح الجزء الذ :)16شكل (

   واللوزتينةاللهاو                                        

  

  
 

  

  

  

  

  

  

  
 سقف الحلق واللوزتين جزء منو اللهاة البعد جراحة استئص ):17 شكل(

  لتوسيع مجرى التنفس والتخلص من الشخير
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ات الجراحي        ك               ةوهناك العديد من العملي شخير وذل ا لعالج حاالت ال م تطويره ي ت  الت
 فهناك جراحة خفض ،نومنقطاع التنفس أثناء الا للشخير وة لتنوع األسباب المؤدينظرًا
سان م الجزء الخل،الل يص حج تم تقل ي حيث ي د عضالت ف الليزر وجراحة ش سان ب  لل
 وتحريكه ي حيث يتم فصل جزء من الفك السفلي، تربطه بالفك السفل ية اللسان الت  قاعد

 ووضع   ة، الرقب  في ة الهوائي ة شق بالقصب  ةمتر لألمام وجراح   يميل) 4(مسافة حوالى   
د           أنبوب للتنفس ب  ر العالج الوحي ان يعتب وم وآ اء الن تح أثن ار ويف اء النه ل أثن صمام يقف

ام       اً   ،1980المتاح حتى أوائل ع اً    ولكن حالي ه مؤقت أ إلي سمن   في   نلج  ة بعض حاالت ال
دقيق لمجرى                    ةوالحاالت الحرج   دخل جراحي إجراء الفحص ال ل أي ت د قب ذلك الب ، ل

  .المشكلة فيالهواء وتحديد دور آل منها 

ات جراحي   والت    ن عملي اوت م ي يتف ى   ةدخل الجراح ام إل دير الع ت التخ  تح
ه الموجات           ا و ،جراحة الليزر  ستخدم في ستخدام موجات الراديو والسمنوبالستي الذي ت

سجةالحراري ة األن سةالمترهلة  إلزال ي جل ق ف ي الحل ر ة ف ديل  أو أآث ادة بتع ي العي ف
ة اال   في ةيوب األنفي  وتنظيف الجاألنف ، أو تصغير لحمياتالحاجز األنفي لتهاب  حال
  .أو اللحميات

 
  : بالليزرةالجراح •

 وقت   في  و ةستئصال بدق    واال ي القطع والك  فيستخدام شعاع الليزر    ا عن   ةعبار
تخدام الخياط الة ودون الحاجيقياس ط األوعيةس در ،ة الدموية أو رب ستخدم بمخ  وي

د العملي          ة بسيط ة وبتكلف يموضع زر     وي  ،ة ويخرج المريض مباشرة بع  في ستخدم اللي
اتج من                 ة جزء من الغلصم   ستئصالا وزتين الن اة وتصغير حجم الل ق والله  سقف الحل

ا شبه الجراح،تضخمها دون التهابه ذه الجراحات ت ائج ه سان ونت دة الل  ة وخفض قاع
ن األعراض الناتجةالعادي ا خفيفة  لك دةعنه ل ح دة واآلالم أق ل م ك بتعة وأق ديل  وذل

  ).16شكل   (  انظرةاللحميسقف الحلق أو الزوائد 

  
  : والليزرينف بالمنظار الجراحجراحات األ •

عوجاج في الحاجز  انسداد األنف المزمن هو اسبب  في آثير من الحاالت يكون
ا     األنف  تضخم غضاريف    و ة بالجيوب األنفي   ةلتهابات مزمن األنفي وا  ، ويمكن عالجه

زر اكن بعض الحاالت يم  في و في الوظي يستخدام المنظار الجراح  اب ، حيث  ستخدام اللي
 تصغير الجزء المتضخم من الغضاريف   نفي والحاجز األ يتم إزالة الجزء المعوج من
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سه بدق   ةاألنفي نفس من خالل األنف       ةفائق  ةسرع  وة في الوقت نف  وتوسعة مجرى الت
وب األنفي        دون حدوث أي نزيف        ،ستخدام المنظار   ا ب ةوتنظيف وتوسيع فتحات الجي  ب

  . )18شكل ( إلى حشو أنفي ةبدون الحاج وةأثناء أو بعد العملي ممن األنف وبدون آال
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
  

  

  ة جراحات األذن واألنف والحنجرياستخدام الليزر ف ):18شكل (

  

  
   :يالسمنوبالست

ه    ،وهو من أحدث الوسائل في عالج الشخير ا توصل إلي ذا      وآخر م م في ه العل
و           شخير بموجات الرادي از عالج ال ذي يُ   المجال جه د من أحدث األجهز       ، ال  حيث   ،ةع

نفس خاصة    ةنسداد األنف وصعوب اتسبب   التيةستخدم لتصغير الزوائد األنفيُي  في الت
شخير         ستخدم الجهاز نفسه في   أثناء النوم، آما يُ    عالج ترهل سقف الحلق الذي يسبب ال

ائي     ،المزعج  في   وصعوبة التنفس أثناء النوم عن طريق إدخال إلكترود أو قطب آهرب
أثير مخدر موضع       ة أو مايسمى بالغلصم    لسقف الحلق  فيالجزء الخل  اد  ي تحت ت  ة بالعي

يو وانف دودي ث وان  تيو ،ة مع دة ث و لم رددات رادي د ت ن مول ائي م ار آهرب ق تي  يم خل
ذلك من اال      ةفيقلص من حجم األنسج    شخير      وترهلها وينقص ب سبب ال ي ت زازات الت هت

  .حتاج إلى عدة جلسات ولكن قد ت،قلة األلم بسهولة مزاولتها و هذه الطريقةتميزوت
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  : األطفال والرضعفيضطرابات التنفس أثناء النوم ا
ى من     يتعرض الكثير من األطفال الرضع للوفاة بشكل مفاجئ في  األشهر األول

باب   ددوا األس ات أن يح ن خالل الدراس اء م اول العلم د ح ر، وق ي  العم ل الت والعوام
اجئ،          ذا الموت المف ات           تؤدي إلى ه أن نوب اء ب ر من األطب د آثي نفس     ويعتق انقطاع الت

  .منهم التي تحصل لهؤالء الرضع هي المسؤولة عن وفاة عدد آبير

 
 :نقطاع التنفس عند الرضعا

ة األآسجين      امن  ةإذا حصلت لدى الطفل نوبات متقطع إن آمي نفس؛ ف نقطاع الت
اء أن  ويعتقد آ صابة الجهاز العصبي المرآزي،إلى إ وهذا يؤدي ،تنقص ثير من األطب

ات   وان        انوب غ خمس ث ي تبل وم والت اء الن نفس أثن ادر   نقطاع الت ال   ةليست ن د األطف  عن
دة      الرضع، وقد تتكرر ل، لكن إذا تجاوزت م اء اللي نفس   ا عدة مرات أثن  15نقطاع الت

ا    ،ثانية ينقص األآسجين ذا ربم ب، وه ؤدي    وتضطرب غازات الدم ويبطء عمل القل ي
  . مفاجئلوفاة الرضيع بشكل

  

  :ةضطرابات الجهاز التنفسي عند األطفال حديثي الوالداأسباب 

تم  ة متعددكالت والدتهم إلى مشةيتعرض األطفال منذ لحظ شاف بعضها  ا، ي  آت
ر    ان آثي ل ومن األسباب     ةدون البعض اآلخر، وقد يؤدي هذا في أحي ى موت الطف   إل

  :ة حديثي الوالدضطرابات في الجهاز التنفسي عند األطفالا لحدوث ةالمؤدي

نفس          ةفي الجمجم   ة  عيوب خلقي   • أثر مرآز الت الي يت  أمراض   نتيجة وجود    وبالت
 مثل متالزمة داون 

ا   ةالتشوهات الخلقي  • سمى    في األنف وأشهرها م ا  (ي ال أتريزي سداد   اوهو  ) آوآن ن
 من  ة واحد ة جه في  يمكن أن تكون       ي بغشاء أو بعظام والت      ة األنف الخلفي  ةفتح

سبب    ي الجهتين والت  فيسن متأخر أو     فياألنف وتكتشف    ل   ا في  تت اق الطف  زرق
 أسرع وقت في إذا لم يكتشفها الطبيب ة المفاجئ ةنتيجة عدم التنفس وحدوث الوفا    

 )  7شكل  ( انظر وفتح ممر الهواءةطرثال ق بإدخويقوم

ر  • ابة الحنج ي   ةإص رة الخلق شوه الحنج أمراض أو أورام ت ى   . ب ؤدي إل ذا ي  وه
 .النفس الي حدوث ضيقالضغط عليها وبالت



 

‐ 50 ‐ 
 

ى            كالتوجود مش   • ؤدي إل ا ي سفلي مم سي   ا بالفك ال ، وخاصة إذا    ةضطرابات تنف
 .   باللسان وجد تضخم

، حصول  ة منذ الوالد ن الرئة خلقياً  ال تكوّ آتما أو نقص وعدم     ةلتهابات الرئوي اال •
نفس، وداء األغشي     اجالح فتق في ذي هو أساس الت ذي  ة الهالمي ةب الحاجز ال  ال

دث ل  الاألدى يح د طف ود  ،جالخ ة أو وج صبي ا خاص ضليةضطرابات ع  ة وع
 . ةلتهابات الرئويواال

 

  : األطفال الرضعىالليلي لد نقطاع التنفساأعراض 
نفس، فيظهر   هناك عالمات  ى  آثيرة تدل على ضيق الت اق أو  االرضيع   عل زرق

وم   ةيزداد وقت الرضاع   ،شحوب في اللون   اً      ، وعند الن د يصعب أحيان ق   وق ين    التفري  ب
سي اال طرابات التنف ين االةض طرابات القلبي ، وب راء   ةالوعائية ض ب إج ذا يتطل ، وه

  .آتشاف األسباب بدقة الفحوصات

   

  : األطفالفينقطاع التنفس االشخير و
.  للجميع  ما تسبب إزعاجاً   ، وغالباً  لألهل ة مزعج ةر عند األطفال ظاهر   الشخي   

 حيث ،عند األطفال وطرق حلها خيرلشإلى انا أهم األسباب التي تؤدي وسنستعرض ه
شخير  ر ال ييعتب ال ف ن األطف ر س ن عم ى ةم ر 10 إل راض الخطي ن األع نوات م  ة س
ًا ة ويحدث غالب سداد ا نتيج ين باب الت ف ن األس د م نفس للعدي ؤدي مجرى الت ى  ي ت إل

اً  ة وصدور أصوات مزعج     ،صعوبة تنفس الطفل من األنف     ر   وأحيان تم    ة آثي طاع  نقاي
  . أثناء النومالتنفس المتكرر

سيط،        اً  نجد في حاالت الشخير الب زمن وفي       األعراض غالب ا تختفي مع ال  م
ا             ةالحاالت المتوسط  ا آ وم لمالحظة إذا م ن يوجد توقف      يفضل مراقبة الطفل أثناء الن

ا نقص       ي الت  ة أنه في الحاالت المتقدم     ة وتكمن األهمي  ،ختناق أم ال  افس و نلل  يحدث فيه
سجين ي األآ ا،ف رة ث سبب ضرراً  وآث د ت ون ق سيد الكرب سيمًاني أآ ي  خصوصًا ج  ف

وم      صغار السن، مما ينعكس عليهم في صورة قلة الذآاء،      ل للن ز والمي وضعف الترآي
ل للعزل ار والمي اء النه سرحانةأثن الإراد  وال ول ال شاط، والتب ة الن ر يوقل  والتغي

سي ةختالل في الوظيف التشريحي للوجه والجسم خاصة إذا آانت درجة اال  ةشديد  ة التنف
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 لتجنب المضاعفات     ة خاصة إذا آانت متقدم       ةويفضل عدم السكوت على هذه الظاهر     
 .ةالمستقبلي

  
 :فية عالجها األطفال وآيفيلشخير ا أسباب ـ
  :ةالسمن •

 في األطفال ليس فقط في البالغين لكن أيضًاعالمي أصبحت اآلن تحظى باهتمام   
 مليون  20 أن أآثر من     2005 في عام    ةلمي العا ة وقد قدرت منظمة الصح    ،والمراهقين

الم مع           5طفل فوق سن     ع أنحاء الع وزن في جمي ادة ال انون من زي اد  ا سنوات يع زدي
دىا سمنة ل شار ال دان الغربينت ي البل ال ف ودة األطف اهرة موج ضًاة، ونفس الظ ي  أي  ف

ين األسباب الو     ة األطفال منحصر   في ة وقد تكون أسباب السمن    ،ةالبلدان العربي   ةراثي  ب
ي باب طبيع ف ائالت أو أس ر  ة آالبيئةي بعض الع ادات غي ي ةصحيحال والع اول ف  تن

ام ود العائل،الطع ذائة أو تع ام غ ى نظ ا عل اطىءي آله ل  خ ى أآ ون إل ال يميل ، فاألطف
وي التةاألطعم عرات حراري ي تحت ى س ك  ة عالية عل اطس والكي سكويت والبط  آالب

ضاً  ة أو توعيةودون رقاب ل وأي ن األه شاط الحرآ   ق م ة الن دنيل باب ي والب  أو ألس
 .ة السيئةآتئاب والمعاملمثل االة وضغوط نفسي

ر  رار آثي افةواألض ف    ة باإلض ود وتوق ل مجه ان ألق نفس والنهج صعوبة الت  ل
نفس اال سدادالت ؤدين د ت وم ق شخيرأثناء الن ى ي وال اع ا إل يرتف ستف سبة الكولي رول ي ن

ى  فيرتفاع ملحوظ   او ؤثر عل ا تضعف   ،ة الدموي ة القلب واألوعي   ضغط الدم آما ت  آم
  عظام الجسم وخصوصاً      في  كالت عليه ومش   ةثقة الطفل بنفسه وتظهر أعراض الكآب     

د      ؤثرعلى الكب دام وت ورك واألق ر عرض    ،عظام ال ل يكون أآث ا أن الطف  ة لإلصابة آم
سكر  رض ال ون ب . يبم الج يك ذائ اوالع ام غ اع نظ ة الرياض يتب ليم وممارس  ة س

  . المختص ستشارة الطبيباو

   
  :نسداد األنف عند األطفال وهيب ال وتوجد عدة أسبا:نسداد األنفاـ 
وب خلقي • ل ةعي ينحراف ا مث اجز األنف ي الح  وضيق مجرى تجويف األنف ف

ؤد   ة من جه   ة فتحة األنف الخلفي   في ينسداد جزئ اووجود   وم ت ى ضيق   ي البلع  إل
  . ونقص آمية الهواء الداخل عن طريق األنف،التنفس
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ساس • فح شائع : ية األن راض ال ن األم ر م اني وهةوتعتب م:  نوع دهما موس  يأح
ل بيئي ارة مختلفةنتيجة عوام اح والغب ر الطقس واللق رت، من تغي ن ي وتحدث م

وبر،   ي شهر  في ة الثانيةبريل ومايو والمر  أ ي شهر  في خالل العام  بتمبر وأآت  س
ام نتيج   وال الع ستمر ط ر م وع اآلخ ل داخليةوالن سمة عوام  أو ةلوراث آا بالج

ل خارجي  ساسي   ة،عوام راض الح ر أع ام  ة مترابطةوتظه ح والزآ  آالرش
اس رازات أنفي  والعط ع إف ستمر م ستمرة وحك،ة مائية الم ين  ة م األنف والع  ب

ضًا سبب أي سدادًاا وت خيرًان ف وش وق اال لألن نفس المع ف الت سداد وتوق ي ين  ف
  .الحاالت الشديدة

م مضاعفاتها المحتمل اب الجا ةومن أه وب األنلته اب األذن ةفيي زمن والته  الم
ة من         ة           الوسطى، آما أن عشرين في المئ دي واألزم صاحبها التحسس الجل  الحاالت ي

  . والربوةالصدري

 وعادة يكون العامل    ،عادة في مختلف األعمار بداية من عمر ستة أشهر         وتظهر
دين من الحساسية أي                   جداً ًاالوراثي واضح  اني أحد أو آال الوال  ي وه  ،ضًا به حيث يع

 وآذلك يكثر في العائالت     ول المولود األ  ةوخاصناث   أآثر من اإل   ة بنسب الذآورتصيب  
ة      ي آما أن حوال    ،التي تقتني الكالب والقطط    ي يتحسس        من   سبعين في المئ واد الت  الم

  .آالموز والمانجو واأللبانة  مثل بعض الفاآهةمنها األطفال هي مواد غذائي

 ة مزمن  ةلزمن لكن تبقى بعض الحاالت آحساسي       عراض مع ا  عادة ما تختفي األ   
  . إلى مراحل أآبر من العمر

اً      ادة تحفظي ال بتجنب المحسسات المحتمل          العالج يكون ع د األطف ويعطى   ،ة عن
  . وال ينصح  بالتدخل الجراحي ة للحساسية مضادةالطفل شراب وبخاخات خاص

د لمع   ةفي بعض الحاالت يتم إجراء فحص للحساسي  ق الجل ة    عن طري ة نوعي رف
  المحسسات لتجنبها 

ساسي ك عالج للح ضادةوهنال سام الم ق األج هريًا،ة عن طري  تحت  وتعطى ش
 يمكن   ة والعالج باألجسام المضاد    ،لى ثالث سنوات  إاللسان بالفم وفترة العالج قد تمتد       
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صدري ة   واألزم ة من عمر خمس سنوات لحاالت الحساسي      عتبارًااإعطاؤه   ك   ،ةال  وهنال
  .دراسات التي أظهرت فاعليتهالعديد من ال

   

 :ة خلف األنفلحميـ 
 خلف األنف  ة الليمفاوي ة عن تجمع لألنسج   ة األطفال عبار  فيلحمية خلف األنف    

ى من العمر       ة األطفال ويزداد حجمها بعد السن     في ي وتوجد بشكل طبيع   ،مباشرة  األول
لق والبلعوم  تحيط بالحة ومجموعة عقد ليمفاوي،إلى خمس سنوات وتشكل مع اللوزتين 

  .كروبات  ضد الميتمثل خط دفاع) بحلقة والداير( مايعرف ةوالرقب

ادة تعطي أعراضاً            ى عمر      تتواجد عند آافة األطفال لكن ع  سنوات   )7-3( عل
ذ ا ال ضخم حجمه سبب ت سبب يب نفس الطبيعا ي سداد مجرى الت ام ين ع رشح وزآ  م

م مع صعوبة        والتنفس   ختناق ليلي ا وشخير و  ةمع إفرازات أنفي   ،مستمر ق الف عن طري
نفس خالل         وفي بعض الحاالت تظهر       ) 11شكل    ( انظر التنفس  أعراض صعوبة الت
 في  حدوث تشوهات    في وبمرور الوقت ومع نموالطفل تتسبب       ة،األولى للوالد  األشهر

حلق ألعلى وصغر حجم       سقف ال  فينتظامها وتقوس   االوجه مثل بروز األسنان وعدم      
  .يالفك العلو

ة األذن    ان الوسطى و  باألذة  لتهابات متكرر اتها   ومن مضاعفا  ، رتشاح خلف طبل
سهول     صها ب سابق      ةويتم تشخي د عمل أشع      ة من األعراض ال وم     ة عادي  ة وبع ى البلع  عل

  . فياألن

ل        تدريجياً ة معظم الحاالت تختفي أعراض تضخم اللحمي      في غالبًا و الطف  مع نم
  .للبلعوم  ة بالنسبة وصغر حجم اللحمية لنمو حجم الجمجمنظرًا

ذه األعراض لتجنب المضاعفات المحتمل      ةزالة اللحمي إوينصح ب   ة عند تكرر ه
  .ختناق المزمن وتوقف التنفس آسجين المزمن خاصة في حاالت االعن نقص األ

ال  في ويمكن إزالة لحمية خلف األنف       اراً ا األطف نتين   عتب  لكن إذا  ، من عمر س
ضرورا تدعت ال ا ةس تم إزالته ارًاا ي ن عمعتب هر م تة أش تم ،ر س دة ا وي صالها بع ستئ

 ة الطريق ي وذلك عن طريق الكحت وه     ة مضاعفات بعد العملي   ي حدوث أ  يطرق لتفاد 
  .ستخدام الليزر أو موجات الراديواستخدام المنظار ويمكن ا وب،ةالتقليدي
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   :اجز األنفينحراف الحاـ 
ب خلق  ا عي ببه إم ة إصابيوس ا ة أو آدمة أو نتيج الوقوع أثن ف ب ب  لألن ء اللع

وم كالت وصداع ومش    ةنسداد باألنف والجيوب األنفي    اويسبب   إجراء   ، الن  وال ينصح ب
ذآور    ن س  15ناث وعمر    سنة لإل  13أي تدخل جراحي قبل عمر       ان     ف (ة لل سابق آ ي ال

ذا                    ،) سنة  18الحد األدنى     و الحاجز األنفي وه ى نم د عل و األنف يعتم سبب أن نم وال
   .لكل جنسلى األعمار السابق ذآرها يتوقف ع

  

   :ةالتهاب الجيوب األنفيـ 

ة          ار مختلف وب في أعم ال هي     إ حيث  ،عادة يكتمل نمو الجي دى األطف ا ل ن أهمه
انب  ى ج د عل ي تتواج ة الت وب الغربالي ينيالجي ين العين رًا، األنف ب و مبك خالل   وتنم

ين وينصح   إلتهاب هذه الجيوب ينتقل مباشرة      اعادة  . السنوات األولى من العمر    ى الع  ل
  . المبكر قبل حدوث المضاعفاتبالتدخل 

وب الوجهي ون ناميةالجي وح ة تك ارًاا بوض ر عتب ن عم نة)12 – 5( م    س
  .ة مزمنةنسداد وإفرازات أنفيالتهابها يسبب او

وب          ةلتهاب الحاد بالطرق التحفظي    عادة يعالج اال   ات الجي  لكن إذا تكررت التهاب
صح  دفين يبالت ديثاً ،خل الجراح دأت ح ث ب ة    تق حي وب األنفي ة الجي ة عملي ني

ًال دت ح ال وأوج ذريًابالمنظارلألطف وب لأل ج ات الجي ال اللتهاب ن ،طف ث يمك  حي
ى أي شق      ةدون الحاج  ة  الوصول إلى آافة الجيوب من داخل فتحة األنف الطبيعي               إل

 سنوات وبعد عمل الفحوصات      من عمر ست   عتبارًاا ويتم إجراء هذه العملية      ،خارجي
  . وتنظيفهاةلمصاب اةد الجيوب األنفي يتم تحديةالالزم

  
    :تضخم اللوزتينـ 

ان االلوزت ارهم اوي  ة عب سيج ليمف ن ن دت( ع ان )نان ليمفاويتاعق ة تحيط  بفتح
سام    ل أج شاء يحم ا بغ رض منه زء المع ى الج ق ويغط سام،ة مناعيًاالحل تج أج  ًا وتن

ات  ةمضاد ل         ، للمكروب ا دور في مناعة الطف ائع    ، وله ر ش ا غي سن  ة والتهاباته  ة تحت ال
ر ى من العم سب،األول زداد ن ر ة وت ى  ) 7-4( إصابتها من عم نوات وحت ن15س . ة س

ي        سبة    ةوترجع إصابة اللوزتين إلى عدوى فيروس سبة  ةأوبكتيري  %85-80 بن  %15 بن
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ر   تة أشهر من عم ل وأول س رة الحم اء فت ا يقتصر أثن اك أبحاث تثبت أن دوره وهن
  .الطفل

شكل      في بعض األ   تانتتضخم اللوز  ان ب رار اال    حي دونها     آبيرمع تك ات أو ب لتهاب
     ).10شكل  (  انظربشكل يمكن أن يسبب الشخير بمختلف مراحله

شهي      ةرتفاع درجة الحرار  الى  إالتهاب اللوزتين يؤدي     دان ال  ة وصعوبة البلع وفق
دد الليمفاوي  ضخم الغ ام  ةوت دة أي نفس لع عوبة الت العنق وص الج  ، ب ستجيب للع  وي

  . حيويةل ااتبالمضاد

 لهذه  ةطفال مقاوم  أصبحت لدى أغلب األ    ةستعمال المضادات الحيوي  اومع آثرة   
ذه اال          ،ستجابة ضعيفة المضادات واال  رار ه ة تك ات ينصح ب     لذا فإنه في حال ة  إلتهاب زال

  . اللوزتين
 

  :لتهاب اللوزتين المتكرراألخرى المن المضاعفات السيئة 
 .ب في صمامات القلكالتزم بالقلب ومشرومات •

 . ىالكل حتمال تلفا الكلى وروماتزم •

  .يرتشاحلتهابات األذن الوسطى الحاد واالا •
  

 
   :ةوينصح بإزالة اللوزتين في الحاالت التالي

 .ة في السن لتهابات باللوزتين عدة مراتتكرار اال •

  .ختناق أثناء النومصعوبة التنفس واال •

  .ةلتهابات األذن الوسطى المتكررا •

راء  تم إج صااوي وزتين ستئ ارًاال الل سنتين عتب ر ال ن عم تدعت ا وإذا ، م س
  . الستة األولى من العمر األشهرا بعدختناق فيمكن إزالته آحاالت االة ملحةضرور

دود    ي أو موضع   يتتنوع طرق إزالة اللوزتين بمخدر آل        دقائق مع ل   ؛  ة ب ا يقل مم
  : وهية بعد العمليفي وفترة بقاء المريض بالمستشةاأللم والمعانا

 .ة بالجراحة العاديةيقالطر •
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 ي الكهربائيالك •

 .موجات الراديو أو الكوبالشن •

 .ستعمال أشعة الليزرا •

ة األبحاث العلمي       اب ر              ةختصار فإن آاف رق آبي ه ال يوجد ف  والدراسات أثبتت أن
سابق        ،وجوهري ة الطرق ال ين آاف سيط    ة، ب ات ب ا زالت    ة واحد  ة والنتيج  ة والفروق ، وم
ر          لدى دول الشرق األوسط    يوعًا هي األآثر ش   ة العادي ةالطريق ة الكي هي األآث وطريق
  .ة في الدول الغربيشيوعًا

ي اطر الت درك اآلن المخ سيط  وإذ ن شكوى الب ذه ال ا ه ي ةتنطوي عليه  نظر ف
رين يلة ،الكثي شخير آوس ى ال ذلك ال ينبغي أن ننظر إل سخريل ل نةل ث   م اآلخرين حي
ر    و،على ألف زوجة  إنجليزيةدراس أجريت د أآث اً    أآ ى  من نصف الخاضعين تقريب  إل

د شخير يزي ر   أن ال ابة ش سبب إص شجار وي دل وال أمراضالج وم ب ا ،يك الن ن أهمه  م
ين عشرة أزواج            رتفاع ضغط الدم  ا و يالعصب التوتر شخير   إ، بينما قال واحد من ب ن ال

د من األخذ                 ل الب ار    اال في يجعلهم يفكرون في االنفصال، ب ه   عتب ة من      أن ة هام عالم
اقوس الخطر       آلينيكيةإلالعالمات ا  رع ن دعونا لق ي ت د أسباب   ةوالعمل بجدي   ، الت  لتحدي

ر  ةهذه اآلف  ستفحل        ة الخطي ل أن ت ا قب تخلص منه ا وال اة صاحبها     و، وعالجه ودي بحي ت
ذار دون ابق إن دي ال  ،س سبات أب ى ل ؤالء المرض ال ه د أمث ب أن يخل يس بغري  ول

  .ةهتمام بالصحهمال وعدم االيستيقظون منه بسبب اإل
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  :ة العربيةالمراجع العلمي

ام  / د  -1 الم باهم د س وم  أحم طرابات الن الج  –إض شخيص وع ز ت  مرآ
  .إضطرابات النوم 

وش  -2 اآر عرم د ش ب محم شخير و ـ  للكات نفساال اع الت باب : نقط  –األس
 . المضاعفات والعالج

ز  -3 شورات مرآ اج    من ة لي اث جامع ا -أبح وم   – بلجيك ى الن سليم ف سم ال  الج
 .السليم
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