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 INSOMNIA    
فتجد أن . يف عدد ساعات النوم اليت حيتاجوا كل ليلة من الطبيعي أن يتفاوت الناس

) 8(ساعات مثالً يف حني أن البعض اآلخر ال يكتفي بأقل من ) 6(بعض الناس ال حيتاجون أكثر من 
ولذلك جيب أن توضع هذه الفروق قيد االعتبار عند تشخيص حاالت األرق . ساعات كل ليلة

 .بأرق ساعات مصاب) 8(فليس كل من ينام أقل من 
  

وهو يؤثر على ثلث البالغني يف . واألرق هو صعوبة الوقوع يف النوم أو االستمرار فيه
هذا وقد يؤثر األرق ليالً على نشاط الفرد يف النهار أيضا، ويرجع ذلك إىل أن . أمريكا الشمالية

ا يؤثر معظم املصابني باألرق يشعرون بالنعاس يف اليوم التايل ويواجهون صعوبة يف التركيز مم
 .على عطائهم وإنتاجهم

  
الذي يأيت ) األرق املبكر(فقد يكون األرق عند بداية النوم :  ويأيت األرق على أشكال خمتلفة

أو قد يأيت على شكل نوم . على شكل عوق يف وقوع النوم ليال كما يف متالزمة النوم املتأخر
شكل اإلفاقة مبكراً قبل املوعد  أو على). األرق املتقطع ( متقطع نتيجة لالستيقاظ املتكرر 

وأخرياً قد يتمثل األرق يف االمتناع عن النوم . كما يف متالزمة النوم املبكر) األرق املتأخر(املعتاد 
  .بالكلية وهو أشد أشكال األرق

  

:   

وعادة ما يستمر ذلك لليلة أو ليلتني ولكن يف . يؤثر األرق على الناس باختالف أعمارهم
وميكن تقسيم األرق إىل ثالثة أنواع . األحيان يستمر ألسابيع أو شهور أو حىت لسنوات بعض

 .عطفاً على مدة اإلصابة
  

: 
ويأيت هذا النوع من . يعىن األرق العابر عدم مقدرة الشخص على النوم اجليد لعدة أيام

ألرق تقلب الطالب يف السرير ليالً األرق نتيجة لضغط أو تأثري نفسي ومن أمثلة هذا النوع من ا
كما قد يصعب النوم ليلة اجتماع هام يف العمل أو بعد . قبل بداية الدراسة أو قبل امتحان هام

وقد يتسبب أيضاً العمل الشاق قبل النوم مباشرة أو املرض أو . مشاجرة مع الزوج أو الزوجة
و يأيت اختالف التوقيت . قت من النومتغيري مكان النوم كما حيدث عند السفر إىل احلرمان املؤ

 .نتيجة لسفر أو خالل التحول من واىل التوقيت الصيفي كمثال آخر شائع من أمثلة األرق العابر
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فمثالً تؤدى ضغوط العمل املتواصلة . وهو عندما تستمر نوبة األرق لعدة أسابيع فقط

. إىل عدة أسابيع رتل إىل رداءة النوم ملدة قد تصليف املكتب أو االضطرابات العائلية بامل
وبالتخلص من تلك الظروف العارضة أو التكيف معها يعود الشخص إىل النوم بصورة 

  .طبيعية
  
 

 55ولقد اتضح أن أكثر من . حيدث هذا النوع من األرق كل ليلة أو يف معظم الليايل
كما أن األمراض العضوية . ن من األرق املزمنمليون شخص يف أمريكا الشمالية يشكو

املصاحبة للنوم مثل اضطرابات التنفس أو متالزمة األرجل غري املستقرة تتسبب يف أكثر من 
  .نصف حاالت األرق هذه

  
 

 :يعد األرق عرضاً مثل احلمى وأمل املعدة وليس مرضاً يف حد ذاته وتتضمن أسبابه متايلي
  

 وامل االجتماعيةالع) أ 
  
1 

حىت إذا مل يؤثر تعاطى الكافيني قبل وقت النوم على بداية النوم فإنه قد يتسبب يف 
ويعد النكوتني منبهاً آخر، حيث حيتاج املدخنون وقتاً أطول للوقوع . االستيقاظ املتكرر من النوم

األدوية الشائعة االستعمال مثل  وميكن أن تتسبب مكونات العديد من. يف النوم من غريهم
األدوية املخففة للوزن واليت يتم تعاطيها بدون استشارة طبية وكذلك أدوية الربو والربد يف 

 .اضطراب النوم أيضاً
  

2 
قد يساعد الكحول على سرعة الوقوع يف النوم ولكنه جيعل النوم  متقطعاً طوال    

 .الليل
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3 
يعىن هذا عدم انتظام وقت النوم واإلفاقة األمر الذي يربك الساعة البايلوجية للجسم    

ويأخذ بعض الذين يعانون من األرق ). راجع فصل اإليقاع اليومي(كما حيدث عند عمال الورديات 
عوبة النوم غفوات عديدة أثناء النهار للتخلص من اإلحساس بالنعاس الشديد مما يزيد من ص

ومن املالحظ أنه مع عدم انتظام جدول النوم يصبح النوم متفرقاً على مدى األربعة . ليال
 .والعشرين ساعة

 
4 
جيد األشخاص الذين يعيشون حياة هادئة وحمدودة النشاط أنه من الصعب عليهم    

الكسل يبعث على حيث أن . النوم يف الليل وذلك لعدم قيامهم بأي نشاط يذكر يف النهار
 .النعاس ارا ومن مث كثرة الغفوات مما قد يسبب األرق ليال

  
5 
. أن النوم الرديء وإن كان لليلة أو ليلتني يف الشهر قد يكون كافياً لبداية األرق املزمن   

ية، فتجد أن بعض األشخاص ال ينامون بصورة جيدة خالل فترة األزمات أو االضطرابات النفس
ولكن خشيتهم من تأثري هذا األرق العابر أو القصري املدى على نشاطهم اليومي جيعلهم أكثر 

فتجدهم يراقبون عقارب الساعة حبرص . قلقاً ليال خوفاً من الفشل يف عدم القدرة على النوم
ر وهذا الشعو. شديد فيزدادون قلقاً ويشطاطون غضباً عندما يدركون أا متر بسرعة وبدون نوم
 .يف الواقع يزيد الطني بله ويطيل من فترة األرق وجيعلهم يدورون يف حلقة مفرغه

  
6 
 :الضجيج* 

ميكن أن تتسبب حركة املرور والطائرات وصوت التلفاز وغريها من أشكال الضجيج يف     
تيقاظ املتكرر من وذلك ملا يسببه ذلك الضجيج من االس. إزعاج النائم حىت إذا مل توقظه كلياً

 .النوم وملدة قصرية جداً ال يدركها املرء ولكن ميكن رصدها بواسطة ختطيط الدماغ أثناء النوم
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 :الضـــــــوء* 
حىت عندما تكون العني مغمضة فإن الضوء يدخل من خالل اجلفون وقد يؤدى هذا إىل    

وبالتايل ال ينال املرء القسط الكايف من عوق يف وقوع النوم أو قد جيعل النوم أقل عمقاً مما جيب 
  .النوم املريح

 
 

 :قابلية اإلصابة باألرق -1
يبدو أن بعض الناس أكثر عرضة لإلصابة باألرق من غريهم إذا ما تعرضوا لضغوط    

هذا ويساعد إميان املرء وثقته بنفسه يف التغلب على هذه . نفسية أو ظروف اجتماعية صعبة
 .الظروف وجتاوزها بدون تأثري سليب على نومه

  
 :الضغوط النفسية املزمنة -2
إن األشخاص الذين يعانون من املشاكل االجتماعية املزمنة، مثل احلياة الزوجية       

. املضطربة أو كون أحد أفراد العائلة مصاب مبرض عضال مزمن، عادة ما يواجهون مشكلة األرق
واالجتماعية هؤالء الناس على إعادة تقييم مشاكلهم ورمبا التغلب  وتساعد االستشارة الطبية

 .عليها
  
 :األمراض النفسية -3

إن األرق املصحوب باالستيقاظ املبكر أي األرق املتأخر يعد أحد أهم األعراض الشائعة   
يعكس  ولذا جيب االنتباه ملثل هذا النوع من األرق والذي. لالكتئاب بل وقد يكون أول تلك األعراض

يف الواقع وجود أمراض نفسية كاالكتئاب أو الشيزوفرينيا وبالتايل اللجوء إىل استشارة الطبيب 
 .النفساين لوصف العالج املناسب

  
 :التقدم يف العمر -4

. التقدم يف العمر واملشاكل الصحية اليت تصاحبه تقلل من النوم العميق و املريح  
  ).راجع فصل النوم و التقدم يف العمر(
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 :اضطرابات التنفس -1
متالزمة انقطاع التنفس االنسدادي (قد يتسبب االنقطاع املتكرر يف التنفس أثناء النوم    

وقد تستغرق كل . يف إيقاظ النائم ملرات عديدة قد تصل إىل مئات املرات يف الليل) أثناء النوم
اخلمس ثواين، ولذلك ال يتذكرها املريض يف الصباح فترة من فترات االستيقاظ هذه مدة تقل عن 

ولكن يشعر بالتعب والكسل عند اإلفاقة وعدم االكتفاء من النوم وذلك بسبب عدم القدرة 
 . على االستغراق يف النوم أثناء الليل

  
ومعظم . وللمعلومية فأن اضطرابات النوم املرتبطة بالتنفس تزداد مع التقدم يف العمر

طفيفة وال حتتاج إىل عالج لكن جيب جتنب احلبوب املنومة اليت قد تفاقم من نوبات هذه احلاالت 
وميكن عالج احلاالت األكثر شدة من انقطاع التنفس أثناء النوم بواسطة جهاز . انقطاع التنفس

يضخ اهلواء حتت ضغط مرتفع فيندفع بدوره من خالل قناع يوضع على األنف أو الفم أثناء 
  ).راجع فصل أمراض التنفس املصاحبة للنوم. ( رات اهلوائية فيمنع انسدادهاالنوم أيل املم

  
 :استمرارية نشاط اليقظة العقلي أثناء النوم -2
يعاىن بعض األشخاص من عدم مقدرم على االستغراق يف النوم كلياً ولذلك    

) الثالثة والرابعة درجيت النوم غري  احلامل(حيث أن النوم العميق . يوصفون بذوي النوم اخلفيف
. عندهم غري طبيعي إذ تتخلله موجات ألفا اليت متيز نشاط الدماغ الكهرباوي أثناء اليقظة

وميكن التأكد من هذه . ولذلك جتدهم يستيقظون عند تعرضهم ألقل درجة من الضجيج
 .احلقيقة عند دراسة نوم هؤالء يف معمل النوم والذي يتضمن إجراء رسم الدماغ الكهرباوي

  
 :االسرتجاع املعدي املريئي -3
ذع     نظراً ملا يسببه من شعور (إن استرجاع حمتويات املعدة إىل املريء الذي يعرف أحيانا بالّ

وعندما حيدث االسترجاع . ميكن أن يوقظ الشخص عدة مرات يف الليل) حبرارة يف منتصف الصدر
ة املهيجة من املريء بسرعة وذلك أثناء اليقظة ميكن تلقائيا إزالة أو ختفيف املواد احلمضي

بواسطة تكرار بلع اللعاب حيث أن اللعاب قاعدي فيعمل ذلك على معادلة املواد احلمضية 
كما أن جعل املريء يف وضع عمودي بالنسبة للمعدة وذلك . وبالتايل تالشي آثارها الغري حممودة

إىل املريء، مما يقلل أو مينع  بالوقوف أو اجللوس يقلل أيضا من تدفق املواد احلمضية املعدية
 .األعراض اليت عادة ما تسببها
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وخيتلف احلال أثناء النوم، حيث نقص سريان اللعاب، وضعف القدرة على البلع، وبطء 
حركة املريء الطبيعية، و زيادة افرازات املعدة احلمضية واليت عادة ما تبلغ ذروا بني الساعة 

أضف إىل ذلك وضع املرء أثناء النوم حيث يكون مستلقيا على العاشرة مساء و الثانية صباحا، 
كل هذه العوامل تعمل على إعاقة عملية معادلة املواد احلمضية و . ظهره أو إحدى جنبيه

سرعة إزالة حمتويات املعدة من املريء مسبباً بذلك يف زيادة أعراض املريض وتأثريها السليب على 
 .نومه

  
د على التقليل من  االسترجاع املعدي املريئي واليت يفضل وهناك عدة عوامل قد تساع 

 :األخذ ا قبل اللجوء إىل العقاقري الطبية، وهي تشمل
  
 .ساعات 3 - 2تناول الطعام قبل االستلقاء للنوم حبوايل  .1

  
 .وجبات مع تقليل كمية كل منها 6أو  5زيادة عدد الوجبات اليومية  إىل  .2
  
  8أيل  6مسكها حوايل  ) أو ما يقوم مقامها(الطوب  رفع رأس السرير بوضع قطعة من .3

 .بوصة حتت السرير ناحية الرأس
  

الشكوالتة، : و أخريا االبتعاد عن بعض أنواع الطعام اليت قد تزيد من االسترجاع مثل .4
 .الثوم، النعناع، والكافيني

  
  : أما األدوية التي تساعد على العالج فتشمل

  )Antiacids(ة باستخدام  أحد مضادات احلمضيات معادلة افرازات املعدة احلمضي .1
مثل عقار  )H2 Blockers(أو تقليلها باستخدام موقفات عمل مستقبالت اهليستامني  .2

  )®Rantidine/Zantac( -زانتاك-الرانتدين 
أضف أيل ذلك زيادة  )Sucralfate(أو محاية الغشاء املخاطي باستخدام عقار الساكرالفيت  .3

 -بالزيل-ميتوكلوبرامايد :  ية باستخدام بعض العقاقري الطبية مثلحركة املريء الطبيع
)Metoclopramid/Plazil®( موتيليم-، دومبرييدون-Domeridone/Motilium®)(،  و السيزابرايد
)Cisapride.(  
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وللمعلومية فإن أعراض استرجاع املريء املعدي قد تأيت على شكل أالم يف منتصف الصدر أو 
وبالتايل قد خيتلط األمر . يف الليل أو  تغيري يف صوت املريض أو أالم يف حلقهسعال يزداد سوأ 

  .ويصعب التفريق بني هذا املرض وبني األمراض األخرى مثل أعراض الذحبة الصدرية أو الربو
  
  حركة األطراف الدورية ومالزمة األرجل غري املستقرة  -4
  )راف الدوريةراجع فصل حركة األرجل غري املستقرة وحركة األط(
 
قد تتسبب بعض األمراض مثل التهاب املفاصل واآلم الذحبة الصدرية يف إفساد  األلــــــم -5

  . ساعات النوم وكثرة االستيقاظ
  

باإلضافة إىل ما سبق فإن كل من الكوابيس والرعب الليلي والسري أثناء النوم والتبول يف الفراش 
  .دث اضطرابات أثناء النوم ليالًقد تؤدي أيضا إىل األرق و ذلك ألا حت

  

  :األرق واحلبوب املنومة
ميكن أن تساعد احلبوب املنومة على التمتع بنوم جيد مما يسفر عنه ارا مليء بالنشاط 

وحيث أن . ولكن هذا حتسنا مؤقتاً وذلك ألن احلبوب املنومة ال تشفي من األرق متاماً. واحليوية
اليت قد يشكل استخدام ) ينجم عن اضطرابات التنفس مثل الذي(هناك بعض أنواع األرق 

احلبوب املنومة معها خطورة كبرية، لذا جيب تشخيص حالة األرق بصورة سليمة ومن مث 
و قد تساعد . مناقشة خيارات العالج مع الطبيب وعدم اللجوء مباشرة إىل احلبوب املنومة

 : احلبوب املنومة بصفة عامة يف احلاالت التالية
  

  تأثير تباين التوقيت  -1 
كاالنتقال بالطائرة عرب مسافات طويلة إىل مكان خيتلف توقيته الزمين عن البلد الذي يعيش 
فيها املسافر فيظل متعوداً على النوم حسب الوقت القدمي الذي جاء منه مما يسبب الشعور 

 .باألرق لبضعة أيام
  

اء تكيف اجلسم على التوقيت اجلديد على ويساعد تناول احلبوب ملدة ليلة إىل ثالثة ليايل أثن
 .حتسني النوم ليالً والتقليل من اإلرهاق اراً
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  تغيير مواعيد العمل التي تؤثر على وقت النوم -2

ل ومة للوقاية من تأثري تغيري مواقيت دوام العمل قد يلجأ العامل إىل احلبوب املن لكي تسه
 .عملية الوقوع يف النوم واالستغراق فيه

  
  األرق العابر  -3

إن األشخاص الذين يقلقون كثرياً فيتقلبون يف فراشهم ويسهرون طوال الليل قبل حدث هام 
مثل حضور اجتماع مبيعات هام أو إلقاء خطبة، قد يشعرون بالراحة إذا تناولوا حبوباً منومة 

  .ليلة احلدث
  

  األرق قصير المدى -4
ك باستخدامها عند التعرض ألوقات عصيبة بسبب قد متنع احلبوب املنومة حدوث األرق وذل

  .موت أحد أفراد األسرة أو بداية عمل جديد مثالً
 
  األرق المزمن  -5

وجود حبوب منومة يف متناول اليد قد يعني ولفترة وجيزة أولئك الذين ينامون بصورة سيئة 
  .األرق باستمرار على التغلب على تلك الفترات اليت يزداد فيها القلق ويشتد فيها

  

إن اهلدف املنشود من وراء استعمال احلبوب املنومة هو أن تساعد املريض على النوم 
بسرعة و االستغراق فيه بالتخلص من االستيقاظ املتكرر أثناء النوم ليال وبدون آثار جانبية  

من إن أكثر احلبوب املنومة وصفا واستعماال لعالج حاالت األرق و اضطرابات النوم هي . ارا
 ). (Benzodiozibinsمركبات البيرتوديازبني

   
. ميكن متييز مركبات البيرتوديازبني عن بعضها البعض حسب طول فترة تأثريها املنومو

 ) (Triazolamمركب ترايزوالم: ومن أمثلة املركبات القصرية املدى واليت تستخدم عادةً يف عالج األرق
 ، ومركب التيمازيبام )ساعة 3 - 1.5(بات األخرىوالذي له أقصـــر نصف عمـــر من املركـــ

(Temazepam) ومركب أوكسازيبام ،(Oxazepam). ويفضل مركب ترايزوالمTriazolam) (  ألرق
ألرق منتصف النوم  (Temazepam)كما يفضل مركب التيمازيبام  . أول النوم أي األرق املبكر

 ).األرق املتقطع(أي املصحوب باألفاقات املتكررة 
  

ومركب  ،(Florazepam)مركب فلورازيبام : أما املركبات الطويلة املدى فهي تشمل
و حيث ميتد تأثريها حىت اليوم التاىل لذا يفضل إستعماهلا يف احلاالت  .(Diazepam) ديازيبام
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كما تستخدم أيضا يف حاالت األفاقة . اليت حيتاج فيها املريض إىل هدوء األعصاب ليالً واراً
  ).األرق املتأخر(املبكرة 

  
إذا مت تناول احلبوب املنومة كل ليلة فإن مفعوهلا املنوم قد يتضاءل بشكل واضح بعد 

كما إن التوقف املفاجئ عن تناوهلا قد يقود إىل أعراض . أسابيع قليلة من بداية االستعمال
وم ولكن السحب اليت منها  جفاف الفم، الشعور باالختناق، التوتر العصيب واحلرمان من الن

و ميكن التقليل من هذه اآلثار اجلانبية الناجتة عن االنقطاع املفاجئ عن تعاطي . لفترة وجيزة
وهناك طريقة حديثه تدعو إىل تناول احلبوب . احلبوب املنومة بالتدرج يف التوقف عن تناوهلا

باستخدامها  املنومة لليلة أو لليلتني مث التوقف لليلة أو لليلتني عند حتسن النوم وال ينصح
  .أسابيع متواصلة إال يف حاالت قليلة ونادرة) 3(ألكثر من 

  
وأما احلبوب املنومة اليت تستعمل بدون وصفه من الطبيب فتستمد مقدرا على 

وختلق هذه األدوية . إحداث الشعور بالنعاس من العناصر املضادة للهيستامني اليت حتتوى عليها
دوار والنعاس واإلحساس بثقل يف الرأس وهو األمر الذي يستوجب عادة أثاراً ضارة يف الصباح كال

  .احليطة واحلذر ولذلك ينصح بعدم استخدامها كعقاقري منومة
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