
 
  


 )ياالبارسوم (

 PARASOMNIA 

  
   (Primary Parasomnia)  الباراسوم يا الرئ سية •     

 (Secondary Parasomnia)   الباراسوم يا الثانوية •     

    PARASOMNIA     )البارسوم يا(احلوادث و السلوكيات املصاحبة للنوم  •
 

 

حيث . بطة بالنومإىل عدد كبري من احلوادث والسلوكيات املرت) الباراسومنيا(يشري مصطلح 
حتدث هذه السلوكيات يف العادة أثناء النوم وغالباً ما تكون طفيفة ونادرة، ولكن ميكن أن حتدث 

  . أيضاً بصورة متكررة ومزعجة مما يتطلب استشارة طبية
  

وذلك اعتماداً على ما إذا كانت تلك ) الباراسومنيا(وهناك جمموعتان رئيسيتان من 
، أو ظاهرة ثانوية )الباراسومنيا األساسية(مرتبطة بالنوم ذاته السلوكيات ظاهرة أساسيه 

 ).الباراسومنيا الثانوية(فسيلوجية مرضيه ناجتة عن مرض عضوي تزداد أعراضه أثناء النوم 
  

• (Primary Parasomnia): 
  :وميكن تقسيمها حسب نوع النوم الذي حتدث فيه إىل ثالث أقسام 

  ارسومنيا النوم غري  احلامل ب) أ
  بارسومنيا النوم احلامل) ب
  بارسومنيا غري متقيدة بنوع النوم) ج
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  :االضطرابات املصاحبة لالستيقاظ -1
وهى تتضمن . إن أكثر أنواع الباراسومنيا شيوعاً على اإلطالق هي اضطرابات االستيقاظ  

ويعتقد بعض اخلرباء أن كل . االستيقاظ املصحوب باختالط ذهين، السري أثناء النوم، ورعب النوم
فهي حتدث عندما يكون . أنواع هذه االضطرابات مترابطة ومشتركة يف بعض الصفات

عة أي الشخص يف حالة ما بني النوم واليقظة، وهى عادة ما تأتى خالل درجيت النوم الثالثة والراب
وهذا يعىن أن الشخص يكون يف الواقع مستيقظاً بالقدر . النوم العميق من النوم غري احلامل

الذي ميكنه من القيام بتلك األعمال املعقدة ولكنه يف الوقت ذاته ال يزال نائماً فال يعي أو يتذكر 
 . تلك األعمال

  
لكن ليس من الضروري أن وينتشر هذا النوع من الباراسومنيا بقدر كبري بني األطفال، و

ومتيل هذه االضطرابات إىل االنتشار بني . يشري إىل وجود مشاكل نفسيه أو فسيلوجية خطرية
اإلرهاق، واحلمى، : ومن العوامل اليت تزيد من تكرار حدوث هذه االضطرابات. أفراد األسرة الواحدة

ا يلي سنتحدث عن أهم وفيم. والقلق والضغط النفسي، وتناول بعض العقاقري الطبية أيضاً
  :أشكال اضطرابات االستيقاظ

  
• (Confusional Arousal) 

. غالباً ما حتدث نوبات االختالط الذهين بني األطفال ولكن قد تظهر أيضاً عند الكبار
قظاً ولكن وقد تبدأ هذه النوبات بصراخ املريض وهو يف سريره، يبدو املريض بعدها وكأنه مستي

وللمعلومية فانه من الصعب . مرتبكاً و ثائراً ومقاوماً لك حماوالت اآلخرين لتهدئته أو إيقاظه
وعادة ما تنتهي هذه النوبات واليت قد تستمر إىل أكثر . إيقاظ املصاب بالباراسومنيا أثناء النوبة

فقط يف  حيث يهدأ الشخص فجأة ويستيقظ ببطء وعندها يرغب. من نصف ساعة تلقائيا
 .العودة إىل النوم مرة أخرى

  
• (Sleep Walking) 

من املصابني يبلغون من العمر بني % 17يشيع السري أثناء النوم بني األطفال حيث أن 
أما بالنسبة للكبار فهو أكثر . كما أن األوالد أكثر عرضة لإلصابة  من البنات. سنة) 11-12(

 .عند العامة مما هو معروف%) 2.5(شيوعاً 
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وتتراوح درجة السري أثناء النوم من الرتول ببساطة من السرير و املشي داخل غرفة النوم 
وقد يعود الشخص إىل ). يف الفناء مثالً(إىل الذهاب إىل مكان آخر من املرتل أو حىت إىل اخلارج 

دث حديثاً وقد يتح. السرير أو قد يستيقظ يف الصباح وجيد نفسه يف مكان آخر من املرتل
وقد يقوم بأعمال تتجاوز جمرد السري كإعادة ترتيب األثاث مثالً . يصعب فهمه أو ليس له معىن

ونادراً ما يلحق املريض بنفسه أو بغريه أي ضرر أثناء . ولكن عادة ما تكون هذه األعمال غري متقنة
 الذي هو أطول ما وحتدث معظم نوبات السري أثناء النوم العميق من النوم غري احلامل. النوبة

وعادة ما تكون نوبات السري أثناء النوم مشاة متاما لبعضها . يكون يف النصف األول من الليل
  .البعض

 
و ميكن للمرء املصاب وأسرته أن . و معظم هذه احلاالت ال تستدعي أي عالج طيب

أي مشاكل طبيه أو  يتأكدوا عن طريق استشارة أخصائي النوم أن هذه النوبات نادراً ما تشري إىل
وعند معظم األطفال متيل هذه النوبات إىل االختفاء مع تقدمهم يف العمر . نفسيه خطرية

  .ولكنها قد تبقى حىت مرحلة البلوغ، بل وأحياناً قد تبدأ يف هذه املرحلة أيضاً
  
• 

ويعاىن األشخاص املصابون . إن األكل أثناء النوم هو نوع نادر من ظاهرة السري أثناء النوم
وقد حتدث هذه . ذا املرض بنوبات متكررة من األكل أثناء النوم وبدون أن يعو ما يقومون به

وبالرغم من أنه ميكن أن يصيب . النوبات بصورة متكررة إىل درجة أا قد تزيد من وزن املريض
  .اجلنسني معاً ويف أي سن إال أنه أكثر شيوعاً بني الشابات

  
• (Sleep Terror) 

تبدأ نوبات رعب النوم بصرخة حادة أو بنداء مصحوب بعالمات تعكس ما عليه املصاب 
من فزع ورعب مثل التنفس السريع أو العرق الشديد أو خفقان القلب أو التهيج العصيب 

وهو يف حالة  و يف بعض احلاالت تنتهي هذه النوبة بأن يفيق املريض من نومه تلقائيا. الشديد
. يرثى هلا من اخلوف والفزع، ولكن يف أغلب األحوال جتده يعود للنوم ثانية بدون أن يعي ما حصل

 .وميكن للمريض أن يؤذي نفسه أو من حوله أثناء هذه النوبات
  

وعادة ال يعي املصابون برعب النوم ما يقومون به وال يتذكرون تلك األحالم املفجعة عند 
ولكن يف بعض احلاالت . م وهم يف هذا خيتلفون عن املصابني بالكوابيس الليليةاإلفاقة من النو

عمر : النادرة قد يتذكر املريض جزءاً من هذه األحالم، ويعتمد ذلك على عدة عوامل منها 
  .املصاب، درجة الفزع واخلوف باإلضافة إىل العنف اجلسماين املصاحب لتلك النوبات
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.  أثناء النوم مرتبطتان بصورة عامة مع بعضها البعضإن ظاهريت رعب النوم والسري

وقد تساعد بعض العوامل مثل احلمى وتعاطي اخلمور وقلة النوم والقلق واإلرهاق النفسي 
وعادة ما يكون هناك . وبعض األدوية يف زيادة نوبات رعب النوم والسري أثناء النوم على حد سواء

كما إن معدل . عاىن من ظاهرة السري أثناء النوم أكثر من فرد يف نفس األسرة يعاين أو قد
اإلصابة برعب النوم غالباً ما يكون مرتفعاً يف األسرة اليت يعاىن بعض أفرادها من ظاهرة السري 

ومن احملتمل أن تتسبب بعض الصدمات النفسية مثل ابتزاز األطفال أو قصور . أثناء النوم
ل وبعض األدوية يف حدوث هاتني الظاهرتني ولكن األوعية الدموية الدماغيه أو تناول الكحو

ومن ناحية أخرى فقد تبني أن هناك ارتباط بني . هناك حاجة ملزيد من البحوث يف هذا اخلصوص
من األطفال الذين يعانون من % 28الصداع النصفي وبني هاتني الظاهرتني، حيث تبني أن 

  .الصداع النصفي مصابون بالسري أثناء النوم أيضاً
  
 

نادراً ما تكون هناك حاجة لتقييم طيب لألطفال املصابني باالضطرابات املصاحبة 
ولكن جيب االتصال بالطبيب إذا تسببت تلك االضطرابات يف سلوك خطري قد ينتج . لالستيقاظ

ملستمر أثناء عنه الضرر للمصاب أو ملن حوله أو اإلزعاج املستمر ألعضاء األسرة أو النعاس ا
 .النهار

  
ونظراً ألن اضطرابات االستيقاظ نادرة احلدوث عند الكبار لذا يطلب من الكبار الذين 

حيث أن هذه األعراض جيب . يعانون من هذه األعراض عرض أنفسهم على أخصائي أمراض النوم
 .الليليةمتييزها عن أعراض االضطرابات األخرى األشد خطورة واألكثر شيوعاً مثل التشنجات 

  
 

عادة ال يكون العالج ضرورياً كما أسلفنا وذلك إذا وضعنا يف االعتبار أن األعراض قد تقل 
ولكن لتأكيد سالمة األشخاص الذين . وتتالشى مع الوقت والتقدم يف العمر وهذا شيء كايف

لبسيطة مثل عمل حواجز للسرير، يعانون من اضطرابات االستيقاظ جيب اختاذ بعض اإلجراءات ا
حيث . تأمني النوافذ، النوم يف الطابق األول، تركيب أقفال أو أجهزة إنذار على النوافذ واألبواب

  .توفر هذا اإلجراءات الوقائية السالمة للمريض ومن حوله
إزعاج  وىف احلاالت الشديدة اليت تؤدى فيها اضطرابات النوم إىل األذى والعنف أو كثرة األكل أو

ويتضمن العالج الطيب األدوية املنومة باإلضافة إىل مضادات . اآلخرين يأيت دور العالج الطيب
  ).Tricyclics( االكتئاب الثالثية
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2(Sleep starts): 
تعد هذه ظاهرة طبيعية حيث أن معظم الناس يعانون من حدوث اهتزاز عنيف مفاجئ 

وقد تأخذ هذه الظاهرة أشكال أخرى، فقد تأتى على هيئة . وع يف النوملكل اجلسم حلظة الوق
الشعور بضوء ساطع يأيت من داخل العني أو الرأس أو كصوت فرقعه يبدو وكأنه يأيت من داخل 

 .وقد تكون مثل هذه احلوادث خميفة ولكنها قطعاً ليست مؤذية. الرأس

 
: 

  : ومنيا املرتبطة ذا النوع من النوم هي أهم أنواع الباراس
  

1(Conventional dream) 
  .وهى حتتوى على صور مرئية متطورة مرتبطة مبرحلة النوم احلامل

  
2 (Night mares)  

وخالفاً للرعب الليلي جند أن الكوابيس حتدث يف مرحلة . وهى أحالم ذات طابع خميف
وقد تظهر عالمات . لنوم احلامل وعادة ما يستيقظ النائم مباشرة بعدها ويتذكر تلك األحالما

  .اخلوف واالنفعال كخفقان القلب و سرعة التنفس ولكن مبعدل أقل مقارنة بالرعب الليلي
  
3-  (Hypnagogic Hallucination) 

م أثناء اليقظة وقبل النوم مباشرة أو حىت تشري اهللوسة السابقة للنوم لظاهرة احلل
وقد تأتى على شكل هلوسة . حيث تبدأ األحالم قبل أن ينام الشخص كلياً. أثناء الوقوع فيه

وتكون األحالم حيوية لدرجة يصعب تفريقها عن احلقيقة لذا ميكن أن تكون . مسعيه أو بصرية
عبارة عن حلم ولكنه يأيت يف وقت  وقد تفسر هذه الظاهرة بأا يف الواقع. خميفة ومفزعة

  .مبكراً جداً من النوم، ومن هنا تكمن الصعوبة يف تفريقها عن الواقع
  
4- (Sleep Paralysis)  

والشعور بالعجز التام وعدم القدرة ) عادة عقب احللم(شلل النوم هو عملية األفاقة 
النوم أحد األعراض التقليدية ملرض  و يعد شلل. على احلركة فيما عدا التنفس وحتريك العني

نوبات النوم، ولكن قد حيدث أيضا عند األصحاء، كما يشيع يف بعض األسر حيث ينتقل  بني 
. وهو عادة ما حيدث عند األفاقة من النوم ولكن قد حيدث أيضاً أثناء الوقوع فيه. أفرادها بالوراثة
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بالتدريج أو بشكل مفاجئ كما بدأ عند ويبدأ الشلل فجأة ويبقى لدقائق معدودة وينتهي أما 
 .ملس املصاب أو مساعه لصوت مرتفع

  
وهاتان الظاهرتان مألوفتان . قد يتزامن حدوث اهللوسة السابقة للنوم وشلل النوم معا

وبالرغم من أن هذه الظواهر عادة ما تكون . لدى مرضى نوبات النوم كما أوضحنا يف السابق
ومن العوامل املساعدة على تكرار مثل هذه الظواهر عدم  .خميفة فهي غري مؤذية جسدياً

  .االنتظام يف وقت النوم واحلرمان من النوم واضطرابات اإليقاع اليومي للنوم و اليقظة
  
5 (REM Sleep Behavior Disorder) 

بالشلل التام ) مها للتنفسما عدا تلك اليت يتم استخدا(تصاب كل عضالت اجلسم 
ولكن عند بعض الناس يكون هذا الشلل غري كامل مما ميكن الفرد من . أثناء مرحلة النوم احلامل

وقد تكون السلوكيات املرتبطة بالنوم احلامل عنيفة وقد تلحق األذى باملصاب . متثيل ما حيلم به
ع املريض تذكر واسترجاع ما حلم وخالفاً للذين يعانون من رعب النوم يستطي. أو من يعيش معه

 . به
  

وميكن التحكم يف االضطرابات السلوكية ملرحلة النوم احلامل باستخدام احلبوب املنومة 
  .فاعالً   (Clonazepam)يف احلاالت الشديدة حيث ميكن أن يكون دواء الكلونازيبام 

  
6 (Peduncular Hallucinations) 

ويظهر . لوسة السمعية والبصرية املرتبطة بإمراض عضوية يف املخهي صورة من اهل
وقد مت تدعيم  هذه الفرضية . إا ناجتة من تداخل بني مرحلة النوم احلامل ومرحلة االستيقاظ

  .حباالت موثقه من مرض نوبات النوم والشلل الوقيت املفاجئ الناجتة عن إمراض عضوية مماثلة
  
 
  

  : وأهم هذه األنواع من الباراسونيما 
1 (Bruxism)  

وال يوجد دليل قوي على وجود أي خلفية مرضية . إن صرير األسنان أثناء النوم أمر شائع احلدوث
من %) 22-15(وميكن هلذه األعراض أن حتدث يف أي عمر وهى تصيب . أو نفسية لصرير األسنان

وىف احلاالت الشديدة قد يساعد استخدام تركيبات خاصة للفم تسمى أجهزة الفم . الناس
  )10فضال انظر الشكل رقم . (على منع اإلضرار باألسنان) Appliances Oral(الطباقية 
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2 (Enuresis) 
ويعترب . فرشهم يواصل طفل واحد من كل ثالثة أطفال يف سن األربع سنوات تبلل

. أخصائي النوم التبول الالإرادي أمرا غري طبيعي فقط عندما يستمر بعد سن اخلمس سنوات
ولقد بينت إحدى الدراسات أن هناك طفال واحدا من كل عشرة أطفال يف سن الست سنوات، 
وطفال من كل عشرين يف سن عشر سنوات، وواحدا من مخسني يف سن الثمانية عشر سنة ما 

 .ن يعانون من التبول الالإرادييزالو
  

وتظل أسباب التبول يف الفراش مبهمة يف حني تشري العديد من الدراسات إىل أن 
وأما أمراض املسالك البولية فهي . املسببات قد تتضمن عوامل وراثية وسلوكية ونفسية

يتأكد  وميكن لطبيب األطفال أو أخصائي اضطرابات النوم أن. من احلاالت فقط%  4-%2تسبب 
فة أو  من عدم وجود أي خلل عضوي مسببا للتبول الالإرادي بدون احلاجة ألجراء فحوص مكثّ

فة  . مكلّ
  

وبالرغم من قلق وانزعاج الوالدين والطفل على حد سواء من هذه املشكلة فإن التبول 
اء وقد يتسبب هذا القلق واحلرج يف انطو. يف الفراش عادة ما خيتفي تلقائيا مع مرور الزمن

إن شرح املشكلة و أبعادها مع بعض التشجيع و تعاون .  الطفل ويقلل من ثقته يف نفسه
كما . األطراف املعنية ميكن أن يكون كافيا للتغلب على املشكلة تدرجييا ومن مث القضاء عليها

أما للعالج النفسي فقد ال يكون . أن التبول  يف دورة املياه قبل وقت النوم قد يساعد يف احلل
هذا وقد جيدي استخدام . فعاالً وينصح به فقط يف حالة وجود اضطراب نفسي واضح

مضادات االكتئاب الثالثية للتخلص من التبول الالإرادي مؤقتاً وعند احلاجة كالذهاب يف رحلة 
 .مع األصدقاء مثالً ولكن ال ينصح باستخدامها ملدة طويلة

  
جهاز اجلرس، والذي حيلو للبعض تسميته وهناك عالج آخر ميكن أن يكون ذو فعالية وهو 

حيث يعمل هذا . ولكنه حمدود الفائدة ) 3انظر الشكل التوضيحي رقم (" شرطي الفراش " بـ 
اجلهاز عن طريق جرس يقرع تلقائيا مبجرد بدء الطفل يف تبلل الفراش مما يسبب يف إيقاظه، 

ة من استخدام طريقة اجلرس هذه وبعد فتر. فيتنبه الطفل فيسارع بدوره لدورة املياه للتبول
سيتكيف الطفل ويتعود على اإلفاقة بصورة تلقائية للذهاب إىل دورة املياه كلما شعر حباجة 

 .للتبول
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3(Somniloqvy 
يشيع التحدث أثناء النوم يف غالبية الناس وهى ظاهرة طبيعية وليست هلا أمهية 

  .طبيه أو نفسيه
  
4(Periodic Limb Movement 
  )راجع فصل حركة األطراف الدورية ومتالزمة األرجل غري املستقرة(

  
5 (Rhythmic Movement Disorder) 

ى وه. تالحظ هذه الظاهرة عادة عند األطفال الصغار لكن ميكن أن حتدث عند الكبار أيضا
وقد يصدر أنني من املصاب أثناء النوبة اليت . تتراوح من تكرار هز الرأس إىل ارتعاش اجلسم كله

ونادراً ما تشري هذه الظاهرة إىل وجود اضطرابات . قد حتدث أثناء النوم أو عند الوقوع يف النوم
ي تقل كما أن العالج السلوكي قد جيدي يف احلاالت الشديدة وعموماً فه. نفسية أو عضوية

  .سنوات) 4(تلقائياً وبالتدريج عند بلوغ سن 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dr. Siraj Omar Wali


