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مقـــــاالت

يعاني املالينيُ من الناس عامليا من اضطرابات النوم املزمنة 

من  منهم  مليوناً  عشرين  حوالي  يعاني  كما  سنوياً، 

واحلرمان  النوم  اضطرابات  وتؤثِّر  املؤقَّتة.  النوم  اضطرابات 

منه في العمل والقيادة واألنشطة االجتماعيَّة. 

من  دوالر  مليار  عشر  ستَّة  حوالي  النوم  اضطراباُت  تكلِّف 

ومنها  أخرى،  عوامل  تتسبَّب  بينما  سنوياً،  طبِّية  تكاليف 

هدر األعمال، بتكاليف أكبر.

النوم عملية معقدة مصحوبة بعدة تغييرات فيزيولوجية 

و ميرُّ األشخاص عادةً بدورة نوم مؤلَّفة من خمس مراحل:

َّالً، املرحلة األولى – النُّعاس. � أو

ثانياً، املرحلة الثانية – النوم اخلفيف. �

ثالثاً، املرحلة الثالثة – النوم العميق. �

رابعاً، املرحلة الرابعة – النوم العميق ذو املوجات البطيئة. �

ريعة. � خامساً، نوم الرِّمي – نوم حركات العني السَّ

دواعي االختبار الشامل للنوم 

هناك أكثر من سبعني نوعاً مختلفاً من اضطرابات النوم. 

وميكن السيطرة على معظم تلك االضطرابات عندما يتمُّ 

تغييرات  النوم  اضطرابات  تسبب  بها.  اإلصابة  تشخيُص 

كمية أو نوعية في النوم ليال أو في اليقظة نهارا. وتشمل 

تستيقظ  جتعلك  أو  ليالً  النوم  صعوبة  التغييرات  هذه 

إلى  متيل  أو  اليوم  طوال  متعباً  وتبقى  الصباح  في  متعباً 

 somnolence diurne( النيمومة أو غلبة النوم النهاري

أألمد  في  عضوية  أمراض  إلى  تؤدي  قد  و   )excessive
املتوسط أو الطويل  

إن أكثر أنواع اضطرابات النوم انتشاراً هي:

النوم  حالة  دخول  في  وهي صعوبة   )insomnie( األَرَق   •
و هو اضطراب يصيب نسبة كبيرة من  نائماً  البقاء  أو في 

السكان.

 syndrome( النَّومي(  )الَبَهر  النومي  النََّفس  انقطاع   •
ع التنفس أثناء النوم  d'apnées du sommeil( أي تقطُّ

و يصيب النوع االنسدادي منه 4 في املائة السكان. 

 syndrome de jambes( الساقني  متلمل  متالزمة   •
الساقني  في  اللسع  أو  بالوخز  إحساس   )sans repos
من  املائة  في   10 تصيب  قد  و  باحلركة  يختفي  النهار  آخر 

السكان.

• التغفيق أو النوم االنتيابي )narcolepsie( و هي مرض 
وراثي يتميز ب "هجمات نوم" نهارية متكررة.

 )cauchemars( الكوابيس  مثل  أخرى  اضطرابات  هناك 

والرُّهابات الليلية )terreurs nocturnes( و املشي أثناء 
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الرأس  )somniloquie(وحركات  الكالم  و   )somnambulisme( النوم 
)bruxisme(، كلها أنواع من  العنيفة والتبول في الفراش وصرير األسنان 

 .)parasomnie( "مشاكل النوم تُدعى باسم "اخلَطل النومي

يتطلب تشخيص اضطرابات النوم االستشفاء مبركز النوم املتخصص حيث 
يتم التسجيل اآللي للنوم ليال و تتطلب بعض االضطرابات تسجيال نهاريا. 
النوم عملية معقدة ويتطلب تسجيله استعمال نظام معلوماتي متطور 

.)la polysomnographie( يسمى االختبار الشامل للنوم

إنجاز االختبار الشامل للنوم 

دقيقة  أنابيب  و  أسالك  عبر  بنظام  املريض  ربط  يتم  النوم  إلى  اخللود  قبل 
 station( تسجيل  محطة  إلى  باستمرار  و  آنيا  املعلومات  بنقل  تقوم 
عبر  احملطة  هذه  من  الرقمية  املعلومات  نقل  يتم  ثم   )d'acquisition
املعطيات  ملعاجلة  أخرى  غرفة  في  موجود  حاسوب  إلى  معلوماتية  شبكة 
طيلة فترة النوم الليلي أو النهاري حسب دواعي االختبار. كما تقوم كاميرا 
الصوتية  املعطيات  بتسجيل  احلمراء  حتت  باألشعة  تعمل  خاصة  رقمية 

واحلركية للشخص.

و أهم املعطيات التي يتم تسجيلها هي:

1 . )électroencéphalogramme EEG( التخطيط الكهربائي للدماغ
الذي يسجل املوجات الكهربائية للدماغ و مختلف مراحل النوم.

2 . électromyogramme (EMG) التسجيل الكهربائي لعضالت الذقن
.du menton

التسجيل الكهربائي لعضالت الساقني.. 3

4 ..)flux nasal( الصبيب األنفي

5 ..)thermistance( حرارة هواء الشهيق و الزفير

الشخير )ronflement( بواسطة مكبر صوت شديد احلساسية.. 6

7 ..)électrocardiogramme( التخطيط الكهربائي للقلب

حركات الصدر و البطن بأحزمة )sangles( خاصة.. 8

9 . saturation artérielle en( باألوكسجني  الدم  تشبع  مستوى 
.)oxygène

نتائج االختبار

شاشة  في  ذلك  يظهر  و  للمعطيات  أوتوماتيكي  بتحليل  احلاسوب  يقوم 
احلاسوب على شكل قنوات تضم منحنيات و أرقاما تخص املعطيات السابق 
ذكرها وبشكل مواز ملراحل نوم املريض باإلضافة إلى التصوير الرقمي. لكن 
املعاجلة األوتوماتيكية باحلاسوب التكفي بل البد أن يقوم أخصائي طب النوم 
األخطاء  تصحيح  و  الدولية  املعايير  وفق  االختبار  ملعطيات  دقيق  بتحليل 
و كل  الشخص  نوم  عن  تقريرا شامال  ليصدر  احلاسوب  فيها  يقع  قد  التي 

االضطرابات املستخلصة و التي على أساسها يتم العالج.

وضع األسالك و األنابيب في االختبار الشامل للنوم بوحدة النوم.

غرفة معاجلة املعطيات.

النظام املعلوماتي لتسجيل و معاجلة معطيات االختبار الشامل للنوم

محطة التسجيل والكاميرا الرقمية.

لشخص  للنوم  الشامل  لالختبار  كاملة  ليلة  تسجيل  معطيات  ملخص 
يعاني من مرض انقطاع النفس النومي.
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