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  :بیان مسألھ

یـا   Encephalomyelitis disseminata: انگلیسـی بـه  ( اسـکلروزِ چندگانـه  یـا   فلج چندگانه

Multiple sclerosis ( م نام اختصاريکه باس ایا  اMS است  التهابیشود، یک بیماري  نیز شناخته می

ب دیدگی در توانـایی  این آسی. بینند آسیب می نخاعو  مغزدر  هاي عصبی سلول هاي میلین غالفکه در آن 

و  عالئمکند و باعث به وجود آمدن  که مسئول ارتباط هستند اختالل ایجاد می سیستم عصبیهایی از  بخش

برخـی  . از جمله مشکالت فیزیکی، روانی و در برخی موارد مشکالت روانپزشکی شود ]2[]1[زیادي، هاي نشانه

شود و عالئم جدید  اس به چند شکل ظاهر می ام ]3[.بیماري با درجه زیبایی دارد شواهد دال بر پیوست این 

 ]4[.افتـد  اتفاق می) به شکل متناوب(یا در طول زمان ) به شکل برگشتی(اي  آن یا به صورت حمالت مرحله

ممکن است در بین حمالت نشانه بیماري به کلـی از بـین بـرود؛ بـا ایـن وجـود مشـکالت عصـبی دائمـی          

   ]4[.افتد وصا با پیشرفت بیماري در مراحل بعدي به طور مداوم اتفاق میمخص

و یا اختالل در  تخریب توسط سیستم ایمنی بدناگرچه علت بیماري مشخص نیست اما مکانیزم اصلی آن 

و  عوامـل ژنتیکـی  ها شامل  دالیل ارائه شده در مورد این مکانیزم ]5[.باشد می میلینهاي تولید کننده  سلول

هـاي   هـا و عالئـم و نتـایج آزمـایش     اس بر اساس نشانه معموالً ام ]6[]2[.باشد می عفونتانند عوامل محیطی م

ود به منظور بهبود هاي موج درمان. اس وجود ندارد درمان مشخصی براي ام. شود پزشکی تشخیص داده می

   ]2[.گیرد عملکرد بدن پس از هر حمله و جلوگیري از حمالت جدید صورت می

شود اندکی موثرند اما داراي اثرات جانبی هستند و تحمل  جویز میاس ت اگرچه داروهایی که براي درمان ام

اس وجود ندارد، بسـیاري   هاي جایگزین ام با وجود اینکه شواهدي در مورد اثربخشی درمان. آن دشوار است

پیش بینی نتیجه دراز مدت درمان بسیار دشوار است، اما نتیجه قابل . ها هستند از مردم به دنبال آن درمان

هـا   انـد، افـرادي کـه در آن    بیشتر در زنان، افرادي که در سنین پایین تر به این بیمـاري مبـتال شـده    قبول

اند مشاهده  هاي کمی را تجربه کرده ها در مراحل اولیه حمله شود و افرادي که آن هاي عود مشاهده می دوره

تا  2، بین 2008از سال  ]1[.متر از دیگران استسال ک 10تا  5اس  افراد داراي ام امید به زندگی ]7[.شود می
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نـرخ ابـتال در   انـد، ایـن در حـالی اسـت کـه       میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماري مبـتال شـده   2٫5

این بیماري بـه طـور معمـول در     ]8[.هاي مختلف جهان و در بین جوامع مختلف تفاوت آشکاري دارد بخش

هـا   بـه زخـم   "اسـکلروز چندگانـه  "نـام   ]9[.افتد در زنان دو برابر مردان اتفاق میسالگی و  50تا  20سنین 

مغـز یـا سـتون فقـرات قـرار دارد گفتـه        مـاده سـفید  کـه در  ) به عبارت دیگري پالك یا زخم --سختینه(

ها و  محققان در حال توسعه درمان. توصیف شد ژان مارتین شارکوتوسط  1868اس در سال  ام ]10[.شود می

  .ید هستندهاي تشخیص جد روش

یکی از عالئم این بیماران ابتال به خستگی مزمن است که می تواند با عالئم دیگري نظیر اخـتالالت خـواب   

لذا درمان هریک می تواند بر بهبودي دیگري و کاهش مشکالت ناشـی از بیمـاري   . در بیماران همراه باشد

ند ممکن است سایر عوارض و عالئم که دچار اختالالت خواب هست MSدر مبتالیان به . نقش داشته باشد

اختاللت خواب در مبتالیان . بیماري نظیر سندرم پاي بی قرار را با فراوانی و شدت بیشتري مشاهده گردند

.بی خوابی و اختالالت تنفسی را شامل می شوندانواع مختلفی نظیر نارکولپسی،  MSبه 

بیماري مرتبط  168  اي که تا کنون حدود  گونهمشکالت مرتبط با خواب از حیطه وسیعی برخوردار است به 

   .با خواب شناخته شده است

هاي مرتبط با  بدخوابی، بیخوابی و دیگر اختالالت مرتبط با خواب باعث پایین آمدن کیفیت خواب و بیماري

  . بیماري مرتبط با خواب شناخته شده است  168 اي که تاکنون حدود  شوند به گونه خواب می

شود که این  د خواب عمیق شبانه را تجربه نکند در طول روز دچار خواب آلودگی و خستگی میچنانچه فر

   .امر منجر به بروز مشکالتی در محیطهاي کاري افراد و یا منجر به بروز تصادفات خواهد شد

  . درصد تصادفات ناشی از مشکالت و اختالالت مرتبط با خواب است 30  تا  20  حدود 

درصد مردم نیز دچار مشکل بیخوابی  35  تا  30  رصد مردم از خرخر شکایت دارند و حدود د 40 تا 25 

  . شوند درصد زنان دچار وقفه تنفسی حین خواب می 3  تا  2/5  درصد مردان و  5   .هستند

  :اختالالت مربوط به خواب عبارتند از

خوابی اختالل بی  
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 اختالل پر خوابی)somnia disorder Hyper(  

خوابی مفرط یا نارکولپسیپر)Narcolepsy(  

زدگی در خواب هراس یا وحشت)night terror (  

کابوسهاي شبانه)nightmare (  

 راه رفتن در خواب)sleep – walking(  

 فشردن دندانها در خواب یا بروکسیسم)Bruxism(  

 گفتار در خواب یا سومنیلوکی)somniloquy(  

  

گزارش شده است  MSه در زمینه شیوع اختالالت خواب در مبتالیان به با توجه به آمار و ارقام مختلفی ک

 MSو با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه به بررسی میزان کیفیت بد خواب در بیماران مبتال به 

  .پرداختیم

  

  

  

  

  

  



٥

  

  بررسـی متــون
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یص بیماري ام اس در اختیار دارند، اما گرچه امروزه پزشکان روشهاي متعدد و قابل اطمینانی براي تشخ

در واقع، پزشکان از قرن نوزدهم تا . هنوز کسی نمی داند که علت ایجاد این بیماري چه چیزي می باشد

دکتر ژان کروولیه که در سال . کنون در مورد علت بروز بیماري ام اس در بعضی از افراد سر درگم هستند

ورد این بیماري بیان نمود، عقیده داشت که عدم توانایی بعضی از میالدي اولین توصیفات را در م 1835

افراد در عرق کردن باعث بروز این بیماري می شود زیرا او مشاهد کرده بود که هواي گرم می تواند باعث 

با اینحال پزشکان امروزه می دانند که گرچه حرارت و هواي گرم می تواند . بروز حمالت ام اس شود

الیم و مشکالت بیماران مبتال به ام اس شود اما نه عرق ریختن و نه عدم آن، هیچکدام باعث تشدید ع

.نمی توانند باعث ایجاد بیماري ام اس در افراد شوند

ژان مارتین شارکو، عصب شناس فرانسوي که نام رسمی ام اس را ابداع نمود معتقد بود که هواي سرد، 

ه عفونتهایی مثل حصبه، وبا یا آبله می تواند باعث بروز ام اس مشکالت روحی و هیجانی، یا ابتال قبلی ب

گرچه پزشکان امروزه می دانند که در معرض هواي سرد قرار گرفتن و یا مشکالت روحی و هیجانی . شود

نمی توانند باعث ایجاد ام اس شوند اما این عقیده ژان مارتین شارکو که گفته بود ابتال قبلی به عفونتها 

باشد و ممکن است واقعاً ثابت مسئول بروز بیماري باشد هنوز تحت بررسی و آزمایش می ممکن است 

.این مسئله یک علت زمینه اي شروع کننده بیماري می باشدکهشود

در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میالدي، پزشکانی سایر عقاید اولیه درمورد علت ایجاد ام اس

تحقیق می کردند نظریه هاي گوناگونی در مورد علت بروز این بیماري در که در مورد بیماري ام اس 

بعضی از پزشکان عقیده داشتند که فکر کردن زیاد افراد باعث ایجاد این بیماري می شود . افراد می دادند

عصب شناس معروف، دکتر زیگموند فروید که نظریه او . که این نظریه بعدها ثابت شد که غلط می باشد

رد تأثیر ضمیر ناخود آگاه در ایجاد بیماریهاي جسمی و روحی باعث پدید آمدن دوره اي جدید در در مو

گفت مسئول بروز  می "هیستري زنانه"روانپزشکی شد، معتقد بود که آن چیزي که او اصطالحاً به آن 

حی و هیجانی با اینحال، تحقیقات دانشمندان نشان داده است که نه مشکالت رو. بیماري ام اس می باشد

و نه روند تفکرات باعث بروز بیماري ام اس نمی شوند
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نظریه دیگري در مورد علت ایجاد بیماري ام اس وجود دارد که برمبناي سمومی که در محیط وجود دارد 

مثل سر ب، مس، نیکل، جیوه و حشره کش ها استوار است، اما شواهد موجود هنوز قادر به اثبات نقش 

سایر نظریه هایی که در مورد علت ایجاد بیماري ام اس وجود . از این عوامل نیستندمهمی براي هریک 

کمبود ویتامینها، رژیم غذایی حاوي چربی : دارند که هنوز هیچکدام از آنها ثابت نشده اند عبارتند از

ائص حیوانی زیاد، آلرژي ها و حساسیت ها، وجود لخته هاي خونی در مغز، حمله مستقیم یک ویروس، نق

.مادرزادي در سیستم عصبی و صدمات جسمی مثل سقوط از بلندي

نظریه اي وجود دارد که انجام واکسیناسیون می تواند باعث بروز بیماري ام اس شود زیرا گزارشهایی شده 

است که بعد از واکسیناسیون هایی که براي آبله، حصبه، تب زرد، هاریشن دیفتري، کزاز، هپاتیت و 

با این حال هنوز با وجود تحقیقاتی . ام شده است مواردي از بیماري ام اس دیده شده استآنفلوآنزا انج

  .که صورت گرفته است، ثابت نشده است که انجام واکسیناسیون می تواند باعث بروز بیماري ام اس شود

  ها عالئم و نشانه

  اس عالئم اصلی ام

سامانه ها مشکالت  را دارد؛ رایج ترین این نشانههاي عصب شناختی  اس همه عالئم یا نشانه فرد داراي ام

هاي زخم در سیستم  عالئم خاص از طریق محل ]1[.باشند حسی می ، دیداري، حرکتی وعصبی خودگردان

مانند مور مور شدن، گز گز کردن، ضعف  خواب رفتگییا  کم بساواییشوند و شامل  عصبی مشخص می

یا ناتوانی در حرکت، ناتوانی در هماهنگی و تعادل  گرفتگی عضالت، هاي غیر ارادي واکنشعضالت، 

جنبش کره (، مشکالت دیداري مشکل در غذا خوردنیا  مشکل در صحبت کردن، ناهماهنگی عضالت

و مشکل در ادرار و مدفوع  درد مزمنیا  درد شدید، احساس خستگی، )دوبینییا  کاهش دید، چشم

نیز در بین مبتالیان  خلق ناپایداریا  افسردگیدشواري در فکر کردن و مشکالت عاطفی مانند  ]1[.باشد می

نشانه هاي بیماري بر اثر تماس با دماي باال و  ، شدت یافتن نشانهپدیده یوتافس ]1[.اس رایج است به ام

معیار  ]1[.باشند اس می هاي بیماري ام یژگی، احساس سوزش در پشت هنگام خم کردن گردن از ولرمیت
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باشد که همراه با معیارهاي دیگر  می) EDSS( مقیاس وضعیت ناتوانی گستردهاصلی ناتوانی و شدت 

این شرایط  ]13[]12[]11[.گیرد در تحقیقات مورد استفاده قرار می اسکلروز چندگانه تابعی کامپوزیتمانند 

داراي مشکالت  ٪45شود که از این تعداد  موارد به شکل سندروم در طول چند روز آغاز می ٪85در 

باشند، این  می ساقه مغزداراي سندروم مرتبط با نقض در عملکرد  ٪10دچار تاري دید و  ٪20حرکتی، 

دوره این  ]14[.باشند مانده دچار بیشتر از یک مورد از مشکالت ذکر شده می باقی ٪25در حالی است که 

هاي وخیم تر شدن ناگهانی بیماري که چند  افتد؛ یا به صورت دوره ها در ابتدا در دو الگو اتفاق می نشانه

یا تشدید ناگهانی نامیده ، وخیم تر شدن، دوره بیماري، حمالت عود(انجامد  روز تا چند ماه به طول می

و یا وخیم تر شدن تدریجی در ) موارد ٪85(گیرد  که به دنبال آن بهبودي بیمار صورت می) شوند می

ممکن است در مواردي ترکیبی از این دو اتفاق  ]9[).موارد ٪15-10(هاي بهبودي  طول زمان بدون دوره

این  ]9[.ود و بهبودي شوند که بعدها ادامه دار باشدهاي ع یا ممکن است افرادي دچار دوره ]4[بیفتد

وخیم تر  ]1[.افتند می اي اتفاق هاي عود بیماري معموالً غیرقابل پیش بینی هستند و بدون هیچ نشانه دوره

با این وجود در بعضی موارد  ]1[.افتد شدن شرایط بیمار به ندرت و در بیشتر موارد دوبار در سال اتفاق می

 ]15[.افتد آید و بیشتر در بهار و تابستان اتفاق می هاي معمول می این وخیم تر شدن بیماري به دنبال نشانه

 ها التهاب معده و رودهیا  آنفلوآنزا، سرماخوردگی معمولیهاي ویروسی مانند  به طور مشابه، عفونت

   ]1[.دهند احتمال آن را افزایش می

دهد،  تمال عود بیماري را کاهش میباردار بودن اح ]16[.نیز ممکن است باعث بروز حمله شود استرس

به طور کل، به نظر  ]1[.شود این احتمال بیشتر می وضع حملاگرچه در طول چند ماه اول پس از 

موارد بسیاري از جمله واکسن زدن، شیر  ]1[.رسد باردار بودن بر ناتوانی دراز مدت تاثیر داشته باشد نمی

  ]15[.گذارند و پدیده یوتافس بر نرخ عود بیماري تاثیر نمی ]17[ضربه شدید بدنی ]1[دهی،

  عوامل
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شود این بیماري بر اثر ترکیبی از عوامل محیطی مانند  اس نامشخص است، با این وجود باور می علت ام

افتد برخی شواهد دال بر پیوست این بیماري با درجه زیبایی دارد  عوامل آلوده کننده و ژنتیک اتفاق می

ها را با توضیحاتی واقع بینانه ترکیب کنند اما این مورد تاکنون به عنوان  ها در تالشند تا داده تئوري ]1[.

فاکتورهاي ریسک محیطی وجود دارد و اینکه بعضی از اگرچه تعدادي . موردي قطعی ثابت نشده است

اس  تواند از بیماري ام ها می ها قابل تعدیل هستند، تحقیقات بیشتري براي تعیین اینکه حذف آن آن

  ]18[.پیشگیري کند مورد نیاز است

  گستره شیوع

کنند شایع است، اگرچه موارد استثانایی نیز وجود  زندگی می استواام اس در افرادي که در مناطق دور از 

هاي قومی که احتمال بروز بیماري در آنها کم است و در مناطقی دور از استوا  این موارد گروه ]19[]1[.دارد

کنند  زندگی می ]9[کانادا اینویتو  ]20[نیوزیلند مائوريکانادا،  هاتریت، سرخپوستان آمریکایی، سامیمانند 

مردم کنند مانند  زدیک استوا زندگی میها باالست و ن هایی که احتمال بروز بیماري در آن و نیز گروه

علت این الگوي شیوع جغرافیایی مشخص  ]20[.گیرد را در بر می پارسیان هندو  ها فلسطینی، ]9[ساردن

هنوز  2010اما مقدار سال  ]19[اس در حال کاهش است اگرچه گرادیان شمال جنوب موارد ام ]9[.نیست

کنند بسیار شایع  پا در آن زندگی میام اس در مناطقی که افراد شمال ارو ]9[.گیرد مورد استفاده قرار می

اهش ک. تواند به سادگی بیانگر گستره جهانی این جوامع خطر پذیر باشد و تنوع جغرافیایی می ]1[است

تواند توجیهی براي این موضوع  شود و می می ویتامین ديتماس با نور خورشید باعث کاهش تولید 

و در نوامبر به  نیمکره شمالیاس بیانگر این ایده است، افرادي که در  امرابطه بین ماه تولد و  ]22[]21[.باشد

عوامل  ]23[.شوند رتر دچار این بیماري میاند دی اند در مقایسه با افرادي که می به دنیا آمده دنیا آمده

تواند بر ابتالي افراد به این بیماري نقش داشته باشد، چندین مطالعه نشان  می دوران کودکیمحیطی در 

اند نرخ ابتال شدنشان به این  هاي مختلف دنیا سفر کرده سالگی به قسمت 15داد افرادي که قبل از 

سالگی اتفاق افتد، نرخ ابتال  15اگر مهاجرت بعد از سن . ید استبیماري همان نرخ ابتالي منطقه جد
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دهد اثر  با این وجود شواهدي وجود دارد که نشان می ]18[]1[.باشد شدن فرد همان نرخ کشور تولدش می

  ]1[.سال نیز بشود 15تواند شامل افراد باالي  مسافرت می

  ژنتیک

بیانگر افزایش ابتال  تنوع ژنتیکیرود، با این وجود تعدادي  به شمار نمی ارثیام اس به عنوان یک بیماري 

. ]2[اس در میان بستگان فرد به ویژه بستگان درجه یک بیشتر است احتمال ابتال به ام]24[.باشد اس می به ام

شوند، این در حالی است که دوقلوها در  موارد هردو به این بیماري مبتال می ٪30در  دوقلوهاي همسان

شوند و این میزان براي افراد  موارد با هم به این بیماري مبتال می ٪2٫5ر و برادرها در موارد و خواه 5٪

در و مادر فردي به این بیماري مبتال باشند، احتمال ابتالي فرزند اگر پ ]25[]2[]1[.نیمه مشترك کمتر است

   ]9[.برابر خواهد بود 10آنها 

مل اس در ارتباط هستند شا خاصی که با ام هاي ژن ]26[.تر استهاي نژادي رایج  اس در بعضی گروه ام

که به عنوان  6کروموزوم ها در  گروهی از ژن - )HLA( ژن گلبول سفید انسانی آنتیتفاوت در سیستم 

تقریباً  HLAاین تغییرات در ناحیه  ]1[.شود می - کنند عمل می) MHC( مجموعه سازگاري بافتی اصلی

مانند  هاي خود ایمنی بیماريگسترش عالوه بر این، این ناحیه در  ]27[به مدت سی سال کشف شده است،

را  MHC هاي للعاس و  همسان ترین یافته ارتباط بین ام ]27[.درگیر است لوپوس منتشرو  1دیابت نوع 

HLA-DRبه عنوان  15|DR HLA-DQو  15 هاي ژن دیگر اثر  محل ]1[.کند توصیف می 6

HLA-Cمحافظتی مانند  HLA-DRBو  554 به طور کل تخمین زده  ]1[.دهد را نشان می 11*1

هاي نوین ژنتیک  روش ]27[.باشد می استعداد ژنتیکیاز  ٪60تا  20دلیل  HLAشود که تغییرات  می

شده است  HLAکروموزومی  دوازده ژن دیگر بیرون ازجایگاه باعث کشف) مطالعه ارتباطی تمام ژنومی(

  ]27[.دهد اس را افزایش می که احتمال ابتال به ام
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  زا عوامل عفونت

شمار اند، اما عوامل تایید شده به  مطرح شده) MS(اس  به عنوان عوامل محرك ام ها میکروببسیاري از 

توان توضیح داد که نوعی عفونت، که توسط یک میکروب شایع و نه یک میکروب  اینگونه می ]6[.روند نمی

و  فرضیه بهداشتهاي پیشنهادي عبارتست از  مکانیسم ]6[.ن بیماري مرتبط استشود، به ای نادر تولید می

زا در اوایل زندگی یک  طبق فرضیه بهداشت، قرار گرفتن در معرض برخی از عوامل عفونت. فرضیه شیوع

حالت حفاظتی دارد، و این بیماري واکنشی نسبت به مواجه دیرهنگام با چنین عوامل محسوب 

زا است که بیشتر در مناطقی شایع  طبق فرضیه شیوع، علت این بیماري یک عامل عفونت ]1[.شود می

ونت در حال پیشرفت اس شیوع دارد و در بیشتر افراد بدون هیچ عالئمی موجب عف است که در آنجا ام

هاي زیاد این عامل موجب ابتال به دمیلیناسیون  فقط در تعداد کمی از موارد و پس از سال. شود می

  ]6[.از فرضیه بهداشت بیشتر از فرضیه شیوع حمایت و پشتیبانی شده است ]28[]6[.شود می

در مغز و مایع مغزي  هاي اولیگوکلونال گروهوجود : شواهد آن ویروسی که عامل بیماري است عبارتست از

، و آنسفالومیلیتام اس، ارتباط چندین ویروس با دمیلیناسیون انسانی  نخاعی بسیاري از افراد مبتال به

گروه  ویروس هرپس انسانی ]29[..هاي ویروسی ناشی از برخی عفونتوقوع دمیلیناسیون در حیوانات 

اند، کمتر  نشده بار-اپشتینافرادي که هرگز مبتال به عفونت ناشی از ویروس . ها است منتخبی از ویروس

اند  اس هستند در حالی که افرادي که در دوران جوانی به این عفونت دچار شده خطر ابتال به ام در معرض

سایر افراد  ]6[]1[.اند، در معرض خطر بیشتري قرار دارند تر مبتال شده نسبت به افرادي که در سنین پایین

ن بیماري همان برخورد تقریباً دیرهنگام با بر این باورند که هیچ تناقضی وجود ندارد زیرا عامل محرك ای

شند هایی که ممکن است مرتبط با سایر بیماري ]1[.ویروس مسبب براي اولین بار در زندگی است

  ]1[.سرخجه، و اوریون، سرخکعبارتست از 
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  سایر موارد

 ]21[.رود اس به شمار می یک عامل خطرساز مستقل براي ام سیگار کشیدنتحقیقات نشان داده است که 

 ]18[.براي حمایت از این فرضیه وجود نداردتواند یک عامل خطرساز باشد اما شواهد موثق  می استرس

مورد ارزیابی قرار گرفت، اما نتایج روشنی کسب  – حاللهابه ویژه  – سمهاارتباط با مواجهات شغلی و 

به عنوان عوامل بیماري مورد آزمایش قرار گرفتند؛ با این وجود، اکثر تحقیقات  واکسنهاتزریق  ]18[.نشد

بسیاري از عوامل خطرساز احتمالی دیگر از قبیل ]18[.ندارددهند که ارتباطی بین این دو وجود  نشان می

بررسی شدند؛ با این وجود، شواهد مبنی بر ارتباط آنها با این بیماري  هورمونو مصرف  رژیم غذایی

  ]30[.باشد نمی» قانع کننده«است و » نادر«

  پاتوفیزیولوژي

ها نیز نامیده  که پالك( سیستم اعصاب مرکزياس عبارتست از تشکیل ضایعات در  سه ویژگی اصلی ام

اي که هنوز به  ها به طرز پیچیده و به گونه این ویژگی. ها نورون غالف میلین، تورم، و تخریب )شود می

ها و عالئم  طور کامل شناخته نشده است در تعامل هستند تا تجزیه بافت عصبی و به نوبه خود نشانه

است که در اثر  ایمنی با واسطهاس یک اختالل  به عالوه افراد معتقدند که ام ]1[.بیماري را ایجاد کنند

طبق نظرات، حداقل  ]2[.کند تعامل ژنتیک فرد و عوامل محیطی که هنوز ناشناخته هستند، پیشرفت می

  ]1[.شوند حمله سیستم ایمنی خود فرد به سیستم عصبی ایجاد می ٔها در نتیجه بخشی از آسیب

  ضایعات

اشاره ) شوند با نام پالك یا ضایعات بهتر شناخته می –اسکلرا (هایی  به زخم» اسکلروز چندگانه«نام 

عصب موجود در  ماده سفیداین ضایعات در بیشتر موارد بر . دهند کند که سیستم عصبی را شکل می می

 بطن، یا ماده سفید موجود در حوالی نزدیک به ستون فقراتو  اي هاي قاعده عقده، ساقه مغز، بینایی

، ماده خاکستريها بین مناطق  هاي ماده سفید حمل سیگنال وظیفه سلول]1[.گذارند جانبی تاثیر می
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به ندرت درگیر  سیستم عصبی محیطی. هاي بدن است شود، و سایر قسمت جاییکه پردازش انجام می

  ]2[.شود می

هایی که مسئولیت ایجاد و حفظ الیه  ، سلولالیگودندروسیتهااس به از دست دادن  تر، ام به بیانی روشن

) پتانسیل عمل( هاي الکتریکی سیگنالکه در انتقال  – میلینموسوم به غالف  –چربی را بر عهده دارند 

این امر به نازك شدن یا از دست دادن کامل میلین، و ]1[.شود کنند، گفته می ها کمک می به نورون

پس از از بین رفتن میلین، نورون دیگر . انجامد نورون می آکسونهايهمزمان با پیشرفت بیماري، تجزیه 

، در بازسازي میلینروند ترمیم، به نام  ]2[.هاي الکتریکی را هدایت کند تواند به طور موثر سیگنال نمی

لول را به طور کامل توانند غالف میلین س ها نمی افتد، اما الیگودندروسیت مراحل اولیه بیماري اتفاق می

شوند تاثیر بازسازي میلین به طور متوالی کمتر شود و این  حمالت مکرر موجب می]31[ .بازسازي کنند

هاي آسیب دیده به وجود  مانند در اطراف آکسون-ن ادامه دارد تا زمانی که یک پالك زخمروند همچنا

) MRI( تصویربرداري رزونانس مغناطیسیطول یک حمله  ها منشأ عالئم هستند و در این زخم]31[.آید

تواند تعدادي  تواند بیانگر آن باشد که مغز می این امر می ]1[.دهد اغلب بیش از ده پالك جدید را نشان می

روند دیگري که در  ]1[.را بدون ایجاد عواقب چشمگیر به طور خودکار بازسازي کند هاي روي خود از زخم

هاي مجاور  غیرعادي ناشی از تخریب نورون ها افزایش تعداد استروسیتایجاد ضایعات دخیل است، یک 

  ]32[.اند توضیح داده شده الگوهاي زخمتعدادي از ]1[.است

  التهاب

هاي  سلول، ایمنولوژیکیبنابر یک توضیح . است التهابه دیگر این بیماري به غیر از دمیلیناسیون، نشان

کنند، موجب روند التهابی  که نقش مهمی در دفاع از بدن ایفا می لنفوسیت، نوعی )T cell( تی

  ]1[.شوند می
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هاي ایمنی است و عوامل محلول از قبیل  حمله میلین فرایندهاي التهابی را که محرك سایر سلول

مغزي، به نوبه خود -تجزیه بیشتر سد خونی. کند کند، آغاز می را آزاد می ها بادي آنتیو  ها سیتوکین

ها و سایر  ، و فعالسازي بیشتر سیتوکینماکروفاژها، فعالسازي تورمموجب آثار مخربی از قبیل 

ها را حداقل از سه  تواند انتقال اطالعات بین نورون التهاب به طور بالقوه می]2[.شود هاي مخرب می پروتئین

هاي سالم انتقال نورون را متوقف  توانند از طریق نورون شده می عوامل محلول آزاد]1[.راه کاهش بدهد

این عوامل ممکن است منجر به از بین رفتن میلین یا تسریع آن شوند، یا ممکن است باعث شوند . کنند

  ]1[.آکسون به طور کامل از بین برود

هاي تی به داخل سیستم اعصاب  است که از ورود سلول مویرگیبخشی از سیستم  مغزي- سد خونی

ها که از طریق عفونت ناشی از ویروس یا  ممکن است به این انواع سلول. کند مرکزي جلوگیري می

کند، به طور نمونه وقتی عفونت  بعد از اینکه آن خود را بازسازي می. اند، نفوذ کند باکتري به وجود آمده

  ]2[.افتند اي تی در داخل مغز گیر میه پاك شود، سلول

  تشخیص

و  تصویربرداري پزشکیها و عالئم، همراه با  اسکلروز چندگانه به طور معمول بر اساس ارائه نشانه

تائید چنین تشخیصی به ویژه در مراحل اولیه ]14[.شود هاي آزمایشگاهی الزم تشخیص داده می آزمایش

معیار  ]33[]1[.ها مشابه با سایر مشکالت پزشکی باشند آن دشوار است زیرا ممکن است عالئم و نشانه

ها و مناطق مختلف تاکید  ، که بر شواهد بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیکی ضایعات در زماندونالد مک

نیز از لحاظ تاریخی بیشترین  معیار پوزرو  شوماخررود و  ترین شیوه تشخیص به شمار می دارد، رایج

کنند، برخی از  در حالی که معیارهاي فوق امکان تشخیص غیرتهاجمی را فراهم می ]34[.اهمیت را دارند

یا نمونه برداري از مناطقی است که در آنجا  کالبد شکافیکنند که تنها مدرك موثق  افراد بیان می

  ]36[]35[]1[.اند اس یافت شده ضایعات ام
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اگر یک فرد اپیزودهاي مجزایی از عالئم عصبی بیماري را داشته باشد، ممکن است اطالعات بالینی به 

افرادي که به دنبال مراقبت پزشکی بعد از فقط یک حمله  ]35[.اس کافی باشند تنهایی براي تشخیص ام

ترین ابزارهاي تشخیصی  رایج. هاي دیگري را نیز انجام بدهند هستند، باید براي تشخیص بیماري آزمایش

ممکن است . پتانسیلهاي برانگیختهو  مایع مغزي نخاعی، تجزیه تصویربرداري سیستم عصبیعبارتست از 

را نشان ) ها ضایعات یا پالك(مغز و ستون فقرات مناطق دمیلیناسیون  تصویربرداري رزونانس مغناطیسی

هاي فعال را  تجویز شود تا پالك ماده حاجبو به عنوان یک  وریديد به صورت توان می گادولینیم. بدهد

یق حذف، وجود ضایعات تاریخی را که به عالئم موجود در هنگام ارزیابی مربوط مشخص کند و، از طر

تواند  می پونکسیون کمريبه دست آمده از یک  مایع مغزي نخاعیآزمایش  ]37[]35[.شوند، نشان بدهد نمی

مایع مغزي نخاعی براي بررسی . مزمن در سیستم اعصاب مرکزي را ارائه بدهد التهابشواهد وجود 

Ig(ایمنوگلبولین  هاي اولیگوگلونال گروه G ( 75هاي التهابی هستند که در  ، که نشانهالکتروفورزدر-

ممکن است سیستم عصبی در افراد  ]38[]35[.شود شوند، آزمایش می اس مشاهده می افراد مبتال به ام 85٪

به دلیل دمیلیناسیون این مسیرها واکنش  اعصاب حسیو  یناییعصب باس نسبت به تحریک  مبتال به ام

حسی  هاي برانگیخته پتانسیلو  بیناییتوانند با استفاده از  هاي مغزي می این واکنش. کمتري نشان بدهد

  ]39[.ش شوندآزمای

  هاي بالینی دوره

  اس اي ام پیشرفت انواع زیرمجموعه

دوره آتی، از  بینی پیشها براي  جموعهزیرم. اند چندین زیرمجموعه، یا الگوهاي پیشرفت، توضیح داده شده

بینی بیماري بلکه جهت  ها نه تنها براي پیش این زیرمجموعه. کند دوره قبلی بیماري استفاده می

ایاالت متحده  انجمن ملی اسکلروز چندگانه، 1996در سال . اهمیت دارند گیري درباره درمان تصمیم

  ]4[:کا چهار دوره بالینی را توضیح دادآمری
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  بهبود یابنده-عودت کننده.1

  پیشرونده ثانویه،.2

  پیشرونده اولیه، و.3

  عودت کننده–پیشرونده.4

بدون هیچ نشانه ) بهبودي(ها دوره خاموشی نسبی  ها تا سال بینی پس از ماه اي غیرقابل پیشه عودت

نواقصی که . رود ده به شمار میبهبود یابن-جدیدي از فعال شدن بیماري، ویژگی زیرمجموعه عودت کننده

شوند که مورد دوم در حدود  مشکالتکنند، ممکن است موجب رفع یا ایجاد  در طول حمالت بروز می

تر است  افتد و در افرادي که زمان بیشتري به این بیماري مبتال هستند رایج از حمالت اتفاق می 40٪

وقتی نواقص همواره بین  ]1[. .دهد اس را توضیح می از افراد مبتال به ام ٪80این مطالب دوره اولیه  ]14[]1[.

با اینکه هنوز افراد در طوالنی مدت  ]40[گیرد نام می» خیم ام اس خوش«حمالت رفع شوند، گاهی اوقات 

براي اشاره به » اسکلروز چندگانه بدخیم«از طرف دیگر، عبارت  ]1[.شوند دچار میزانی ازکارافتادگی می

 ]41[.رود گیرد، به کار می اس که در مدتی کوتاه میزان از کار افتادگی آنها شدت زیادي می امافراد مبتال به 

اي  ، فرد دچار حملهCISدر . شود آغاز می) CIS( سندرم مجزاي بالینیاین زیرمجموعه معموالً با یک 

  ]42[]1[.گانه را به طور کامل نداردشود، اما معیارهاي اسکلروز چند می دمیلیناسیوندال بر 

بهبود یابنده اولیه، که در - اس عودت کننده از افراد مبتال به ام ٪65رونده ثانویه در حدود  اس پیش ام

نهایت بدون هیچ دوره مشخصی از بهبودي بین حمالت حاد خود کاهش نورولوژیک پیشرونده را تجربه 

شایع ترین مدت ]4[.هاي کوچکی دیده شود هاي گاه به گاه و بهبودي ممکن است عودت ]4[]1[.کنند می

   19اس پیشرونده ثانویه  بهبود یابنده به ام-ت کنندهاس عود زمان بین شروع بیماري و تبدیل آن از ام

شود و بعد از عالئم اولیه  میاز افراد ظاهر  ٪20-10زیرمجموعه پیشرونده اولیه تقریباً در  ]43[.سال است

پیشرفت از کار افتادگی از زمان شروع بیماري، بدون بهبودي بیماري  ]14[]44[.بهبودي حاصل نخواهد شد

اس  معموالً سن شروع ام ]4[.اس است هاي این نوع از ام هاي موقتی و کم از ویژگی یا وجود بهبودي
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سن شروع آن مشابه با سن . بهبود یابنده است- پیشرونده اولیه باالتر از سن شروع نوع عودت کننده

  ]1[..سالگی، است 40بهبود یابنده، حدود -اس عودت کننده شروع نوع پیشرونده ثانویه در ام

شود از زمان شروع بیماري فرد یک کاهش نورولوژیک ثابت را  عودت کننده موجب می-اس پیشرونده ام

اس  این نادرترین نوع از انواع ام. دهد ه این افراد حمالت تحمیلی مشخصی نیز دست میتجربه کند اما ب

  ]4[.است

اسکلروز بالو ، بیماري دویکها عبارتست از  اند؛ این بیماري توضیح داده شده انواع غیرمعمول ام اس

ر اینکه آیا اینها در حال حاضر بر س. اسکلروز چندگانه ماربورگو  اسکلروز منتشر شیلدر، کانسنتریک

اسکلروز  ]45[}}.روند، اختالف نظر وجود دارد هاي دیگري به شمار می اس هستند یا بیماري انواعی از ام

کشد تا به مرحله پیشرونده  اي که زمان بیشتري طول می در کودکان متفاوت است به گونه چندگانه

  ]1[.رسند کمتر از بزرگساالن است که به این مرحله میبا این وجود، میانگین سنی کودکانی ]1[.برسد

  مدیریت

، چند روش درمانی در بهبود آن اي براي اسکلروز چندگانه وجود ندارد با اینکه هیچ درمان شناخته شده

اهداف اولیه درمان عبارتست از بازگرداندن کارکرد بدن بعد از یک حمله، جلوگیري از . اند مفید واقع شده

مانند هر درمان پزشکی دیگر، درمان دارویی مورد استفاده . گیري از از کار افتادگی حمالت جدید، و پیش

کنند با  استفاده می هاي جایگزین درمانبرخی از افراد از . دارد عوارض جانبیاس چندیدن  در مدیریت ام

  .در این زمینه وجود ندارداینکه شواهد موثقی 

  حمالت حاد

، با دوز باال درمان متیل پردنیزولون، از قبیل کورتیکواستروئیدهاوریدیدر طول حمالت عالئم دار، تجویز 

دهاي خوراکی مشابه رسد میزان تاثیر و ایمنی کورتیکواستروئی و به نظر می ]1[معمول این حمالت است،
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با اینکه مصرف کورتیکواستروئید معموالً براي کاهش عالئم در کوتاه مدت موثر است، اما این  ]46[.است

ممکن است بتوان پیامد حمالت شدید را  ]47[.بر بهبود بلند مدت نخواهد داشت نوع درمان تاثیر زیادي

  ]1[.درمان کرد پالسمافرز دهند با مصرف که به کورتیکواستروئیدها واکنش نشان نمی

  هاي تغییر دهنده بیماري درمان

  بهبود یابنده- اسکلروز چندگانه عودت کننده

هشت نوع درمان تغییر دهنده ) RRMS(بهبود یابنده -نهادهاي قانونی اسکلروز چندگانه عودت کننده

، گالتیرامر استات، 1b-اینترفرون بتا، 1a-اینترفرون بیتا: اند که عبارتست از بیماري را تائید کرده

مقرون به صرفه  ]50[.دي متیل فوماراتو  ]49[تري فیلومید ]48[،فینگلومید، ناتالیزوماب، میتوکسانترون

  ]51[.نامشخص است 2012بودن آن نسبت به 

ها و گالتیرامر استات  اینترفرون ]48[.حمالت نسبتاً موثر هستند آنها در کاهش تعداد RRMSدر 

 ]52[.دهند کاهش می ٪30ها را تقریباً تا  و کامالً معادل یکدیگرند و عودت ]14[هاي اول هستند درمان

 ]54[]53[.شود به نتایج بهتري دست یابیم درمان بلند مدت و زودهنگام روش ایمنی است و موجب می

دهد؛ با این وجود، به دلیل مسائل  ناتالیزوماب میزان عودت را نسبت به عوامل اول بیشتر کاهش می

 ]14[دهند ها واکنش نشان نمی عامل ثانویه براي افرادي است که به سایر درمانمربوط به عوارض جانبی، 

میتوکسانترون که به دلیل عوارض جانبی شدید استفاده از آن محدود است،  ]52[.یا بیماري مزمن دارند

درمان سندرم ]14[.دهند سومین گزینه براي افرادي است که نسبت به سایر داروها واکنش نشان نمی

طبق  ]55[]1[.دهد اس بالینی را کاهش می احتمال پیشرفت ام اینترفرونهابا ) CIS(مجزاي بالینی 

ها و گالتیرامر استات در کودکان کامالً شبیه به تاثیر آنها در بزرگساالن  تحقیقات، تاثیر اینترفرون

هاي جدیدتر از قبیل فینگلومید، تري فیلومید و دي متیل فومارات، مانند  نقش برخی از عامل ]56[.است

  ]57[.، هنوز به طور کامل مشخص نشده است2011هاي سال  عامل
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  اسکلروز چندگانه پیشرونده

فقط یک دارو، میتوکسانترون،  2011و در  ]14[دهد اس پیشرونده اولیه را تغییر نمی هیچ درمانی روند ام

دهند که  ر این تعداد، شواهد احتمالی نشان مید ]58[.اس پیشرونده ثانویه تائید شده است براي ام

ها را در طول دو سال کاهش  میتوکسانترون روند پیشرفت بیماري را آهسته و میزان عودت

  ]60[]59[.دهد می

  عالئم مربوطه

اند، با این  اند که در درمان برخی از عالئم بیماري موثر بوده نشان داده بازتوانی عصبیهم داروها و هم 

نظیر شلی  عالئم بیماريبرخی از  ]70[.اند حال هیچ یک از اینها در تغییر مسیر بیماري تاثیري نداشته

دهند، این در حالی است که  روها از خود نشان میمثانه و گرفتگی عضالت، واکنش خوبی را نسبت به دا

چند از راهکاري  در مشکالت عصب شناختی، استفاده]1[. .دهند دیگر عالئم واکنش بسیار اندکی نشان می

را مشخص  "تیم مرکزي"توان  براي بهبود کیفیت زندگی مهم است؛ با این حال، مشکل می اي شیوه

هاي  برنامه ]1[.ن است مورد نیاز باشدهاي مختلف خدمات درمانی متفاوتی ممک ساخت چرا که در زمان

تاثیري در دهند اما  اس را افزایش می چند منطوره بازتوانی میزان فعالیت و مشارکت افراد مبتال به ام

اي نظیر ورزش،  هاي ویژه اگرچه شواهد خوبی در ارتباط با موثر بودن شیوه ]71[.بهبود سطح اختالل ندارند

با این  ]73[]72[]72[.در دست وجود دارد هاي درمانی شناختی رفتاري شیوهوانشناختی، بویژه هاي ر و درمان

  ]74[.هاي درمانی فردي وجود دارد حال شواهد بسیار اندکی براي تاثیر کل شیوه

  هاي جایگزین درمان

استفاده کنند، با این حال  هاي مکمل یا جایگزین درماناس ممکن است از  افراد مبتال به ام ٪50بیش از 

شواهدي در خصوص  ]75[.درصد این افراد بسته به چگونه تعریف شدن درمان جایگزین متغیر خواهد بود

در حالی که  ]76[]75[.هاي این چنین در غالب موارد یا ضعیف است و یا اینکه وجود ندارد موثر بودن درمان
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ال شواهد کافی شواهد غیر قطعی وجود دارد که ویتامین دي در درمان این بیماري موثر است، با این ح

ام است  هایی که فایده آنها براي افراد مبتال به از جمله درمان ]77[.براي نتیجه گیري قطعی موجود نیست

نطیر  هاي آرامش بخش تکنیک ]79[]78[]75[هاي غذایی و رژیمی، مکمل: توان به به اثبات نرسیده است می

خود  ]81[،درمان با استفاده از اکسیژن تحت فشار ]80[]75[،)شاهدانه دارویینظیر ( داروهاي گیاهی ]75[،یوگا

الزم به ذکر است که استفاده  ]82[]75[.طب سوزنیو  پا درمانی، هاي قالب دار عفونتی با استفاده از کرم

ها معموالً زنان هستند، یا کسانی که براي مدت طوالنی مبتال به این بیماري  کنندگان از این نوع درمان

هاي رایج رضایت کمتري از خود نشان  اند، این افراد ناتوانی بیشتري دارند و نسبت به درمان بوده

  ]75[.دهند می

  بینی بیماري پیش

عواملی نظیر جنسیت فرد، : مسیري که بیماري در آینده طی خواهد کرد بستگی به زیرگونه بیماري دارد

جنس زن، زیرگونه  ]7[.فرد در آن موثر خواهد بود ناتوانیو عالئم اولیه بیماري؛ و همچنین درجه  سن،

هاي کم در سالهاي  فروکش کننده، آماس عصب دیدي یا عالئم حسی در آغاز بیماري، حمله- عودکننده

متوسط زندگی  ]83[]7[.اولیه و بویژه سال اول در آغاز بیماري نشان دهنده مسیري بهتر از بیماري هستند

سال از متوسط عمر افراد  10تا  5باشد، که این میزان بین  سال می 30وع بیماري بیماران از زمان شر

   ]1[.باشد غیر مبتال کمتر می

ها  با این وجود، علت دو سوم بیماري ]83[. .رسند سالگی می 70اس به سن  بتال به امافراد م ٪40تقریباً 

، این در حالی است که بویژه بسیار شایع است خودکشی ]1[. .باشد مستقیماً مربوط به عوارض بیماري می

اگرچه اکثر مبتالیان به این  ]1[. .باشند ها و عوارض دیگر براي افراد ناتوان بسیار خطرناك می عفونت

بیماران توانایی راه  ٪90دهند، با این حال  ي قبل از مرگ خود توانایی راه رفتن را از دست میبیمار

  ]84[]83[. .سال اول بیماري 15در  ٪75سال اول بیماري دارند، و  10رفتن بدون کمک دیگران را در 
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  گیرشناسی همه

نفر از هر  30حدوداً (میلوین نفر  2-2٫5ابر با اس در جهان بر تعداد افراد مبتال به ام 2010تا سال 

هاي زده  تخمین ]9[]8[.باشد باشد، که البته این میزان بسته به هر منطقه متفاوت می می) نفر 100٫000

در  ]85[. .انسان را گرفته است 18٫000جان حدوداً  2010گویند که این بیماري در سال  شده اینگونه می

جنوب نفر است، این در حالی است که این میزان در  100٫000نفر از هر  0٫5آفریقا این میزان کمتر از 

نفر  100٫000نفر از هر  80رسد، و در اورپا این میزان  نفر می 100٫000نفر از هر  8٫3به  شرقی آسیا

. نفر است 100٫000نفر از هر  200این میزان در برخی از نژادهاي اروپاي شمالی بیش از  ]8[. .باشد می

نفر  100٫000نفر از هر  2٫5شوند تقریباً برابر با  تعداد افراد جدیدي که به این بیماري مبتال می]9[.

میزان افراد مبتال به این بیماري در حال افزایش است، با این حال دلیل این افزایش را  ]8[. .باشد می

مطالعات بسیاري بر روي الگوهاي جمعیت و ]9[. .هاي بهتر پیدا کرد توان به سادگی از طریق تشخیص می

وص علت این بیماري محصول این و بوجود آمدن تعدادي نظریه در خص ]28[جغرافیایی انجام شده است

دهه دوم زندگی یا اوایل اس اغلب خود را در بزرگساالن دراواخر  بیماري ام ]21[]18[]6[. .مطالعات بوده است

سالگی  50تواند در موارد نادري در دوران کودکی یا پی از  دهد اما این بیماري می دهه سوم نشان می

مانند  ]44[. .سال رایجتر است 50زیرگونه پیش رونده اولیه این بیماري در افراد باالي  ]9[]8[. .بروز کند

بسیاري از اختالالت خود ایمنی، این بیماري در زنان رایجتر است، و ممکن است این میزان افزایش نیز 

این در حالی  ]1[. .باشد هان در زنان دو برابر مردان می، میزان این بیماري در ج2008تا سال  ]19[]1[.یابد

  ]44[.ان استاست که در افراد باالي پنجاه سال میزان این بیماري در زنان و مردان یکس
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  داروها

- اس عودکننده هاي موثرتر، بهتر، و قابل تحمل تر براي ام در حال حاضر تحقیقاتی براي یافتن درمان

 محافظت عصبیهاي پیشرفت کننده؛  هایی براي زیرگونه ننده در حال انجام است؛ درمانفروکش ک

چندین داروي خوراکی  2010تا  2000هاي  در بین سال ]94[.هاي موثر عالمتی استراتژي ها؛ و درمان

داروهاي خوراکی  ]95[.رود استفاده از آنها رایج تر گردد اند که انتظار می براي این بیماري به مصرف رسیده

، که در حال حاضر پس از سپري الکینیمودباشند، داروهایی نظیر  دیگري نیز در حال آزمایش شدن می

هاي گذشته و بدست آمدن نتایج ترکیبی آن در حال سپري کردن فاز سوم خود  کردن دوره ي

هاي  از سوي دیگر، مطالعات مشابهی به منظور بهبود تاثیر و سهولت استفاده از درمان ]96[.باشد می

هاي  این مطالعات شامل استفاده از داروهاي ترکیبی جدید نظیر نسخه. باشند گذشته در حال انوجام می

، که امید است تا با دوزهاي کمتري با همان تاثیر به بیماران داده β-a1 -اینترفرون شده پگیله

مورد تایید  "1a-پگ اینترفرون بتا”درخواست تایید داروي  2013رود در سال  انتظار می ]98[]97[.شود

هاي مونوکولونال  پاد تن. اند نیز بسیار مورد عالقه متخصصان بوده هاي مونوکولونال اد تنپ ]98[.قرار گیرد

همگی نتایج مثبتی را  افاتومومابو  اکرلیزوماب ریتوکسیمابنظیر  CD20و  داکلیزوماب، آلمتوزوماب

استفاده این داروها بروز  ]69[.باشند اند و به عنوان داروهاي احتمالی در حال مطالعه شدن می نشان داده

توان به  عوارض جانبی احتمالی خطرناکی را در پی داشته است، بویژه از این عوارض جانبی می

هاي  هاي پاد تن توان به انجام تست هاي می از جمله این آزمایش]95[هاي فرصت طلب اشاره داشت عفونت

تواند نشان دهد چه کسانی در هنگاه استفاده از داروي ناتالیزوماب در  اشاره داشت که می سی ویروس جی

هاي مونوکلونال در آینده  اگرچه پاد تن ]95[.گیرند خطر لوکو انسفالوپاتی مالتی فوکال پیش رونده قرار می

اي نقش خواهند داشت، با این حال به خاطر خطرهایی که این دارو دارد  در درمان این بیماري تا اندازه

ا چند دارو دو ی تاثیرگذاري ترکیبیراهکار تحقیقاتی دیگر ارزیابی  ]95[.این نقش بسیار اندك خواهد بود
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ها  اس این است که این درمان دلیل اصلی استفاده از برخی از داروها در بیماري ام ]99[.باشد می

 ]99[.گیرند و از این رو استفاده از آنها جنبه اختصاصی ندارد ا در بدن هدف میهاي مختلفی ر مکانیسم

بخشد نیز ممکن است، اما ایرادهایی  ، که در آنها یک دارو اثر داروي دیگر را بهبود میافزایی هماستفاده از 

نیز ممکن است وجود داشته باشد مانند جلوگیري از عملکرد داروي دیگر یا وخیم تر شدن عوارض 

اند، با این حال هیچ کدام از آنها نتایج  هاي ترکیبی بسیاري مورد آزمایش قرار گرفته درمان]99[. .جانبی

گرچه  ]99[.اس قلمداد کرد اند تا بتوان آنها را به عنوان درمان مناسب ام پی نداشتهمثبت قابل قبولی را در 

از اهمیت بسیاري  درمان سلول بنیادینیا کننده، نظیر هاي اح تحقیقات بر روي محافظت عصبی و درمان

همچنین، هیچ درمان موثري  ]100[.برخوردارند، با این حال در حال سپري کردن مراحل اولیه خود هستند

 بسیاري از داروهاي جدید همچنین داروهاي در حال. هاي پیش رونده این بیماري وجود ندارد براي گونه

مورد نظر ) SPMS(اس  یا اس پی ام) PPMS(اس  تولید احتماالً به عنوان داروهاي درمانی پی پی ام

  ]95[.خواهند بود

  تی بیمارينشانگرهاي زیس

  

اي سفید نشان  که رسوب آهن را در ضایعه "اکو-توالی فاز گرادیان"فاده از اسکن مغز با است آرآي ام

هاي قرمز در گوشه سمت چپ  در درون مربع سبز رنگ در وسط تصویر؛ که با استفاده از فلش(دهد  می

  ]101[).اند تصویر بزرگ نمایی و عالمت گذاري شده

رود معیار تشخیص بیماري در آینده نزدیک تغییري به خود نبیند، با این حال  در حالی که انتظار می

که در فرایند تشخیص بیماري و همچنین پیشگیري از پیشرفت  نشانگرهاي زیستیتالش براي توسعه 

باشند  هاي جدید تشخیص که در حال بررسی می شیوه]95[.باشد باشند در حال انجام می بیماري موثر می

باشند، اما هیچ  می نخاعی-مایعات مغزي، و مظالعات بر روي سرم و ها پاد تنشامل استفاده از ضد میلین 
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در حال حاضر هیچ گونه بررسی  ]102[.اند کدام از اینها نتایج مثبت قابل اتکایی را به همراه نداشته

چندین راهکار امید بخش . آزمایگاهی که بتواند فرایند پیش تشخیض را پیش بینی کند وجود ندارد

، و استئو پونتین، ترکیب اکسید نیتریکو  اکسید نیتریک، 6-اینترلوکین: اند که شامل پیشنهاد داده شده

ها در  ها است، نقش پروتئین از آنجایی که پیشرفت بیماري نتیجه تخریب نورون ]102[.شوند می -A فتوئین

در حال  ان-آستیالس پارتاتو  تائو، هاي عصبی ناوكهاي عصبی نظیر  نشان دادن از دست رفتن بافت

توانند  از طرف دیگر محققان به دنبال نشانگرهاي زیستی هستند که می ]102[.باشند بررسی شدن می

پیشرفت در  ]102[.دهند دهند و چه بیمارانی پاسخ نمی تشخیص دهند چه بیمارانی به داروها پاسخ می

) PET) (پی اي تی(که به اختصار  برش نگاري با گسیل پوزیتروننظیر  تصویربرداري عصبیهاي  شیوه

امیدهایی را براي تشخیص بهتر ) ام آر آي(یا همان  تصویربرداري تشدید مغناطیسیشود یا  خوانده می

هایی د  اند، اگرچه موثر واقع شدن چنین پیشرفت هاي پیش تشخیص فراهم آورده بیماري و پیشبینی

ام آرآي الزم به ذکر است  در خصوص شیوه]95[.بینجامد رعرصه پزشکی ممکن است چندین دهه به طول

توان از آنها در  ند و میا اند در محیط تحقیقاتی مفید بوده که چندین شیوه وجود دارند که نشان داده

، و تانسور انتشار، انتقال مغناطیسیهایی نظیر توالی احیاي وارونگی دوگانه،  عرصه پزشکی بهره برد، شیوه

هاي فعلی  اس نسبت به شیوه ها براي بیماري ام این شیوه ]103[.تصویربرداري تشدید مغناطیسی عملکردي

هاي معیاري  باشند، اما هنوز فاقد استانداردهاي قوانین دست یابی و بوجود آوردن ارزش مفصل تر می

باشند که این  باشند که شامل مواد حاجب می هاي دیگري در حال بوجود آمدن می شیوه ]103[.باشند می

جانبی، تورم، یا اختالل عملکردي نورونی را اندازه گیري  ماکروفاژهايمواد قادرند میزان سطوح 

توانند به عنوان تعیین  کنند و می ازه گیري میهایی که رسوبات آهن را در بدن اند و شیوه ]103[کنند،

به  هاي پرتوي ردیابهمچنین  ]103[.کننده این ویژگی در ام اس، یا خون رسانی به مغز ایفاي نقش کنند

کار رفته در برش نگاري با گسیل پوزیترون یا همان پی اي تی ممکن است به عنوان نشانگرهاي 

، یا رمیلیناسیون آپوپتوزیسنظیر تورم مغزي، آسیب شناسی غشاي مغزي،  فرایندهاي تغییر داشده شده

  ]104[.ایفاي نقش کنند
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  نخاعی مزمن- هاي وریدي مغزي نارسایی

هایی که  اس رگ اینگونه بیان داشت که در بیماري ام پائولو زامبونی، جراح عروق به نام 2008در سال 

 نخاعی مزمن-نارسایی وریدي مغزيوي به این پدیده با نام . شوند کنند باریک می خون مغز را تخلی می

اس در مطالعه خود  این جراح در همه بیماران مبتال به ام. اشاره کرد) CCSVI) (سی سی اس وي آي(یا 

انجام داده، و پس از آن در تلویزون براي اصالح  عمل جراحیاین نارسایی را مشاهده کرد، و بر روي آنها 

 ]105[.از شرکت کنندگان در این مطالعه بهبود یافتند ٪73نامید و ادعا داشت که  "روش آزادسازي"آن را 

. ام اس، بویژه در کانادا، را در تلویزیون به خود جلب کرد نظریه وي توجه بسیاري از بیماران مبتال به

هاي فعلی  از انجایی که تحقیقات او نه غیر منطقی بوده است و نه کنترل شده، و از آنجایی که داده]106[.

ها در خصوص تحقیقات وي  نند، نگرانیک هاي وي در خصوص علت اصلی بیماري را تایید نمی فرضه

ابه از سوي دیگر مطالعات بیشتر در این خصوص یا قادر به یافتن رابطه مش]107[.افزایش یافته است

که  ]108[هاي آنها در خصوص علت اصلی بیماري بسیار ضعیف تر بوده است، اند و یا اینکه یافته نبوده

به خاطر  "شیوه آزادسازي" ]109[.فرضیه وي به شدت مخالفت به عمل بیاید همین امر باعث شده تا با

قع شدن جان افراد را گرفته است به هاي خطرناك شده و یا بدون اثبات مفید وا اینکه منجر به بیماري

نهاد اس پیش براي درمان بیماري ام 2013از این رو در سال  ]107[.شدت مورد انتقاد قرار گرفته است

در حال انجام ) CCSVI) (سی سی اس وي آي(تحقیقات بیشتر براي بررسی فرضیه  ]110[.شود نمی

  ]111[.باشند می

  تغذیه

نمک  مصرف بیش از حدانجام شد، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که  2013در پژوهشی که در سال 

مانند ام اس  بیماري هاي خود ایمنیو ایجاد  سیستم ایمنی بدنمی تواند با اختالل در  رژیم غذاییدر 
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THبه عبارت دیگر مصرف باالي نمک باعث فعال سازي و تکثیر بیش از حد سلول ها. در ارتباط باشد

بشمار می روند که در برانگیختن پروتئین التهابی  Tمی گردد که نوعی از کمک کننده هاي سلول  17

interleukin-17 اما بااین وجود یافتن عامل تغییرات مولکولی که باعث تکثیر بیش از حد . نقش دارند

TH هاي مرسوم می شود تا حدي ناشناخته مانده که علت این امر این است که در روش  17

دستخوش تغییر و صدمه می شوند  سلول هاآزمایشگاهی براي فعال سازي سلول هاي ایمنی اغلب این 

قیقاتی بر این باورند که مصرف با این وجود تیم تح. که همین امر نتایج تحقیق را مورد پرسش قرار داده

  ]112[.باالي نمک می تواند در پیشرفت روند بیماري نقش داشته باشد
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اختالالت خواب 

گاهی ناراحتیهاي . شود هایی است که در اثر تغییر شرایط محیطی دچار اختالل می خواب از اولین پدیده

ها و عدم ارضاء نیازهاي  محیطی که باعث اضطراب و تشویش کودك شده یا موجب ناکامی خواسته

براي شناخت اختالالت خواب الزم است . کند گردد، خواب وي را مختل و ایجاد اختالل می اساسی او می

  .ب طبیعی توضیح داده شود تا تفاوت آن با اختالل خواب مشخص گرددابتدا خوا

شود که با  پذیر ارگانیسم تعریف می حالت منظم، تکرارشونده و به آسانی برگشت: خواب طبیعی

هاي خارجی در مقایسه با حالت بیداري  حرکتی نسبی و باال رفتن قابل توجه آستانه واکنش به محرك بی

  .گردد مشخص می

هاي فوق را در  شود که فرد یکی از ویژگی جه به تعریف فوق، اختالل خواب به مواردي گفته میبا تو

  .خواب نشان نداده و به نحوي وضعیت منظم و آستانه واکنش او دچار به هم خوردگی شده باشد

  :اختالالت مربوط به خواب عبارتند از

خوابی اختالل بی  

 اختالل پر خوابی)somnia disorder Hyper(  

پرخوابی مفرط یا نارکولپسی)Narcolepsy(  

زدگی در خواب هراس یا وحشت)night terror (  

کابوسهاي شبانه)nightmare (  

 راه رفتن در خواب)sleep – walking(  

 فشردن دندانها در خواب یا بروکسیسم)Bruxism(  

 گفتار در خواب یا سومنیلوکی)somniloquy(  
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   خوابی اختالل بی

خوابی گاهی در  الل ، فرد در هنگام خواب به مدت طوالنی قادر به خوابیدن نیست که این بیدر این اخت

خوابی  گیرد و فرد همراه با بی ابتداي خواب یا بیداري در فاصله شب و یا کوتاهی مدت خواب صورت می

  .داراي اضطراب بوده و بدون وجود عامل بیرونی داراي دلواپسی است

   ) somnia disorder Hyper( اختالل پر خوابی 

حتی . زدن هستند اینگونه کودکان یک میل دائمی براي خوابیدن دارند و مرتب در کالس در حال چرت

گاهی دیده شده که در فاصله زمانی بین دو کالس به جاي آنکه به حیاط بروند و بازي کنند ترجیح 

کنند که شب راحت و  ظهار میدهند در کالس بخوابندو هنگام پرسش از چگونگی خواب شب ، ا می

در واقع . برعکس از صبح زود بیدار شدن گله دارند . خوابی دارند  خوابند و کمتر شکایت از بی طوالنی می

به علت نزدیکی . صورت عادت است آنها نیاز به خواب بیشتري نسبت به دیگران دارندکه اغلب هم به

بین آن دوحتما نیاز به نظر روانپزشک است و تنها  بعضی از عالئم پرخوابی با نارکولپسی، جهت تشخیص

  .توان تکیه نمود به عالئم اولیه نمی

   ) Narcolepsy( پرخوابی مفرط یا نارکولپسی

خوابی شبانه نیست و  آلودگی مفرط و شدید در طول روز است که علت آن بی این اختالل خواب

هوش شده است و بدن  کنند او بی فیان تصور میرود که اطرا آموز، در این هنگام چنان به خواب می دانش

آید به طوریکه اگر دست او را بلند کنیم ، بدون آنکه بیدار شود یا حرکتی نماید ،  به حالت فلج درمی

دقت شود که با خوابهاي بعد از حمالت صرعی اشتباه . افتد کنیم بالفاصله می وقتی دستش را رها می

غالبا این اختالل . باشند نفر دچارآن می 4ست و از هر ده هزار نفر فقط نشود چون این خواب بسیار نادر ا
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خواب رفتن در شب و بیداري ضمن خواب   شود و در تاریخچه آنها زود به در دوران نوجوانی مشاهده می

  .براي تشخیص آن حتما نظر روانپزشک و متخصص کودکان نیاز است. شود شب، مشاهده می

   ) night terror( گی در خوابزد اختالل هراس یا وحشت

در این اختالل، کودك یا نوجوان ناگهان با وحشت از خواب برخواسته، دیگران را با صداي خود از خواب 

  .آورد کند و چند دقیقه بعد باز به خواب رفته و صبح هم چیزي را به یاد نمی بیدار می

محیط ندارد و در رختخواب خود نشسته والدین معموال کودك را در حالیکه آگاهی و شناختی نسبت به 

اگر چه .یابند کشد و به شدت ترسیده است، می یا در حال حرکت در اطراف اطاق در حالیکه فریاد می

صورت . کودك در این حال بیدار نیست اما ممکن است چشمان او باز باشد و به چیزي خیره شده باشد

دهد، گاهی  ند و حرکاتی تکراري از خود نشان میکودك بهم ریخته، آشفته و عرق کرده است، تنفسش ت

کند ممکنست در اطراف اتاق بدود و فریاد بکشد که  پناهی می کودك در حالی که به شدت احساس بی

  .چیزي پشت سرش و در تعقیب اوست

در این حال کودك ممکن است به والدین چنگ بزند و از آنان استدعاي کمک کند اگر چه ممکن است 

کند، نامربوط به  برخی از مواقع آنجه کودك در این حال بیان می. اضاي او را تشخیص ندهندوالدین تق

تا زمانی که او دچار  در هنگام حمله هراس، اگر سعی در آرام کردن کودك نمایند، . یکدیگر است

شت هیجانات شدید است متاسفانه این سعی روي او اثري ندارد و گاه تا ده دقیقه حالت اضطراب و وح

. دهد هاي خود را تشخیص نمی داند در کجاست و جهت ادامه دارد اگر او را از خواب بیدار کنند نمی

تر از کابوسهاي شبانه است و باعث فعالیت  آورتر و ترسناك زدگی شبانه بسیار هراس بنابراین وحشت

  .شود بیشتر اعصاب خودکار می
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سالگی است  12تا  4شروع این اختالل بین . هد می دقیقه بعد از خواب رخ 200تا  30این اختالل حدود 

در این اختالل، نسبت پسرها به دخترها بیشتر است، و در .یابد و به تدریج با باال رفتن سن کاهش می

  .باشند درصد کودکان دچار این مشکل می 4حدود 

   :سبب شناسی

به عنوان متغیرهاي مؤثر در  دانشمندانی چون بک واین فشار هیجانات، تهییج و تحریک بیش از حد را

زدگی شبانه در بیشتر در  دهد که احتماال وحشت همچنین تحقیقات نشان می. اند این مساله مطرح کرده

دار  کودکانی که بسیار حساس هستند یعنی کودکانی که احساساتشان به سرعت و به سادگی جریحه

  .دهد شود، رخ می می

زدگی شبانه در نتیجه بار اضافی اضطراب است که تنشهاي  وحشتطرفداران نظریه روانکاوي معتقدند که 

  .کند در خالل خواب، عبور می "من"ناشی از آن از مکانیسم دفاعی 

آنان وجود همبستگی باال در بین . دانند گروهی از دانشمندان نیز ریشه این اختالل را ژنتیکی می

ابتالي بستگان این گونه کودکان را به دوقلوهاي یکسان را در این خصوص و نیز باال بودن درصد 

زدگی شبانه، شب ادراري، راه رفتن در خواب، نسبت به گروه کنترل، بعنوان دلیل  مشکالتی نظیر وحشت

  .کنند ادعاي خود ذکر می

برخی از دانشمندان معتقدند که عدم بلوغ دستگاه اعصاب مرکزي ممکن است به عنوان عامل مؤثر در 

  .ته باشداین اختالل سهم داش

  ) nightmare(کابوسهاي شبانه
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در کابوسهاي شبانه کودك از خواب بیدار شده و کامال از وضعیت خود آگاه است و حالت هذیان و توهم 

از نظر زمانی، کابوسهاي شبانه معموال در نیمه دوم شب . ندارد و قادر است خوابی را که دیده، تعریف کند

  .افتد دگی شبانه در ثلث اول خواب اتفاق میز دهد، در حالی که در وحشت روي می

– sleep(راه رفتن در خواب  walking(   

در این اختالل فرد رختخواب را ترك . مشخصه این گروه از کودکان تکرار عمل راه رفتن در خواب است

ه اي ب کند بدون آنکه از عمل خود در صبح روز بعد خاطره کرده و در اطراف خود شروع به قدم زدن می

شود و از چند دقیقه تا  دقیقه بعد از شروع خواب آغاز می 200تا  30این واقعه معموال . یاد داشته باشد

عالوه بر راه . رود زند و راه می فرد از جاي خود بلند شده، لحاف را کنار می. کشد نیم ساعت طول می

. ن به دستشویی انجام دهدرفتن، ممکن است فعالیتهایی مانند لباس پوشیدن، باز کردن در و یا رفت

. رود گردد و دوباره به خواب می گاهی نیز شخص هنوز به مرحله راه رفتن نرسیده، به رختخواب برمی

  .تفاوت است اعتنا و بی زده دارد و به محرکهاي محیط بی ضمن وقوع این حالت، شخص حالت بهت 

تواند همه جا را ببیند و  د، ولی میخور هم می هنگام راه رفتن در خواب، تعادل جسمی شخص تاحدي به

البته این امر بدان معنی نیست که هیچ خطري او را تهدید . راه برود، بدون اینکه به اشیاء برخورد کند 

گاهی حین . ها به پایین افتد کند، در واقع او به آسانی ممکن است زمین بخورد و یا از پنجره و پله نمی

  .شود ولی هیچ چیزي از آنچه انجام داده است به یاد ندارد دار میانجام این اعمال، خود به خود بی

روند، غالبا در کودکی  بزرگساالنی که در خواب راه می. سالگی است 12تا  6سن شروع این اختالل بین 

سالگی مجددا ظاهر  30تا  20رود و در سنین  شوند و البته براي مدتی از بین می به این اختالل دچار می

درصد  15دهند و  درصد کودکان این اختالل را نشان می 6تا  1طبق آمار بدست آمده حدود . شود می

  .و در پسرها بیشتر از دخترها رایج است.شوند نیز گاه به گاه به آن دچار می

   )Bruxism( فشردن دندانها در خواب یا بروکسیسم 
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در . شردن دندانها در خواب استهایی که ممکن است هنگام خوابیدن روي دهد، ف یکی دیگر از پدیده

فشردن دندانها در خواب . فشارد ساید یا محکم آنها را به هم می این حال کودك دندانهایش را به هم می

اما . شود درصد افراد طبیعی دیده می 15تا  13در بین کودکان و افراد بالغ نسبتا شایع است ودر حدود 

در ضمن این عمل براي اطرافیان او بسیار . زند فرد لطمه می گردد که به دندانهاي گاهی آنچنان شدید می

گاهی علت فشردن دندانها در خواب اشکالی است که در جفت شدن . کننده و آزاردهنده است ناراحت

گاهی نیز علت آن اضطراب و . تواند آن را درمان کند دندانها بهم وجود دارد و در این حال دندانپزشک می

  .تواند مفید باشد ه روان درمانی میخشم فروخورده است ک

   )somniloquy(گفتار در خواب یا سومنیلوکی 

گفتار در . مانند فشردن دندانها در خواب، گفتار در خواب نیز بین کودکان و بزرگساالن کامال شایع است

خواب ممکن است شامل چند واژه شود که معموال تشخیص آنها از یکدیگر براي فردي که آنها را 

گفتار در . گاهی نیز گفتار در خواب شامل شرح حال زندگی فرد و عالیق اوست. شنود، دشوار است می

گفتار در خواب اگر به . زدگی شبانه و راه رفتن در خواب تظاهر کند خواب ممکن است همراه با وحشت

  .تنهایی وجود داشته باشد نیازمند درمان نیست

  تاریخچه اختالالت خواب

م زندگی خود را به خواب اختصاص می دهد و شاید همین نکته شرط الزم سرمایه هر انسان یک سو

براساس یک تعریف عام، می توان خواب را معرف زیست شناختی . گذاري وي در دو سوم دیگر باشد

خوابدیده ها، به عنوان یکی از مولفه : ترین و روانشناختی ترین حالت کنشی طبیعت انسانی تلقی کرد

اب، جنبه روانی آن را تشکیل می دهند و اهمیت خواب از زوایه زیست شناختی نیز آشکار هاي اصلی خو

تا زمانی نه چندان دور، خواب . است، چرا که به منزله شرط الزم تعادل و توازن حیاتی به شمار می رود

یداري می کردند که در تضاد با پر جنب و جوشی فعالیت حالت ب   را به عنوان حالت فعل پذیري تلقی
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امروزه می دانیم که خواب یک رویداد خاص و فعال زندگی ارگانیک است که براي تحول . قرار می گرفت

فعالیت نیرویی و سوخت و سازي خاصی که در خالل خواب در همه . و تعادل آن کامالً ضرورت دارد

، ضریب فعالیت و منابع. سطوح ارگانیزم به وقوع می پیوندد، نقش ترمیم کننده آن را تضمین می کند

اگر چه در قلمرو خواب با یک . پتانسیل واکنش پذیري بخش بیداري ما، از خواب به دست مس آید

رویداد مجموعه اي مواجه هستیم اما درك بهتر مراحل روي آورد نسبت به این قلمرو تحلیل آن، 

ن در عصر باستان به از زمانی که گالی ی. بررسی چهار چوب تاریخی و زیست شناختی آن است   مستلزم

وجود بی نظمی هاي تنفسی و قلبی در خالل خواب اشاره کرد تا عهد متخصصان فیزیولوژي در قرن 

هجدهم، به جز توجهه به تجلیات عالیم چشم در هله هاي مختلف خواب وسط فونتانا، به هیچ گونه 

ژگیهاي خواب با جنبه هاي در قرن نوزدهم، وابستگی وی. پدیده تازه اي در این قلمرو، دست نیافتند

روانی و خوابدیده ها توسط موري بر جسته شد و گروه دو سن نیس نیز بر اساس مشاهدات و دقیقی که 

این دو مولف ژ، . بیشتر جنبه شخصی داشتند، به گونه اي بدیع در پیشرفت این زمینه، مشارکت کرد

  . رسی قرار دادندنخستین کسانی بودند که زمینه تصاویر نیمه خواب را مورد بر

از نخستین سالهاي قرن حاضر، توسط محققانی چون لهرمیت، پیه رون و دیگران پژوهشهاي 

این محققانی، تأثیر خواب بر ارگانیزم و سازمانهاي نظام . فیزیولوژیکی واقعی در قلمرو خواب آغاز شدند

امام بررسی دقیق . دندنباتی و همچنین بازتابهاي این نظام در خالل خواب را توصیف کر –عصبی 

موج نماي ‹ عالمتهاي الکتریکی فعالیتهاي کرتکی، مستلزم دستیابی به فن جدیدي بود، فنی که با کشف

بر اساس استقرار الکترو . مغز بدست آمد و راه را بر پژوهشهاي گسنرده تر و کاویده تر گشود› الکتریکی

ي آورد تجربی نسبت به آن، وارد عصر علمی فیزیولوژي، معلومات سنتی درباره خواب دگرگون شد، رو

خود گردید، تحلیل و سنجش در این قلمرو از سطح مشاهده شخصی فراتر رفت و به جهشی عظیم دست 

  . یافت

  :تعریف اختالالت خواب
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گاهی خواب روي نمی دهد یا در زمان نامناسبی روي می دهد یا اینکه به نظر آرام بخش نمی رسد که ‹ 

  . ›خواب می نامیم آن را اختالل 

اختالالت خواب را انواعی تعریف می کند که از یک اختالل روانی دیگر، اختالل  DSM-IV-TRدر ‹ 

  . ›بیداري حاصل می گردند -جسمی با مواد ناشی نمی شوند بلکه از مکانیزم ناهنجار خواب

م است خوب خوابیدن به به طور کل تعریف دقیق و جامعی از اختالالت خواب وجود ندارد، اما آنچه مسل

در خالل خواب است . اندازه خوب خوردن و خوب هضم کردن براي سالمت جسمانی و روانی اهمیت دارد

خواب از ارگانیزم علیه . که ارگانیزم، انرژي خود را ترمیم می کند و سلولهاي عصبی احیا می شوند

 - قط یک بخش عصبیبا این وجود، خواب ف. تنودي حمایت می کند - خستگی مفرط و فزون

از لحاظ روانشناسی، تأثیر ترمیم کننده آن به اندازه اي است که اشخاص تنیده و . فیزیولوژیکی نیست

روانی کودك و  - همچنین در علت شناسی بیماریهاي عصبی. عصبی را با خوابانیدن درمان می کنند

  . بزرگسال در بیشتر مواقع با بی خواب ییا کم خوابی مواجه می شویم

  :عالئم عمده اختالالت خواب

ساعت می خوابند، برخی  10تا  9بسیاري از مردم پر خواب هستند شبها : نیاز افراد به خواب متغیر است

گفته شده است که افراد . نیز کم خوابند، اما طول خواب همیشه با یک اختالل خواب همبستگی ندارد

چهار عالمت عمده . توضیح نامعلوم باقی مانده است کم خواب احتماالً دچار بیماري توام هستند، اما این

و آشفتگی ) نابهنجاري خواب(  سومنیابیخوابی، پرخوابی، پارا: مشخص کننده اکثر اختالالت خواب است

  . برنامه خواب بیداري، این عالئم غالباً همپوشی دارند

  :بیخوابی* 

  . »بیخوابی عبارتست از اشکال در شروع یا دوام خواب« 



٣٥

ما نمی توانیم بی خوابی را به صورت مفید، بر حسب . ابی شایع ترین نوع شکایت از خواب استبیخو

ساعت خواب احساس می  6برخی افراد هر شب بعد از کمتر از . تعداد ساعت هاي خواب تعریف کنیم

ی ساعت خواب احساس می کنند که استراحت کاف 9کنند که کامالً استراحت کرده اند، سایرین بعد از 

شکایت از بی خوابی اشاره دارد به این که فرد روز بعد احساس می کند که خوب استراحت . نکرده اند

طبق این تعریف، تقریباً یک سوم تمام بزرگساالن گاهی دچار بی خوابی می شوند و نزدیک . نکرده است

اختاللهاي  اغلب کسانی که بی خوابی جدي دارند به. به یک دهم بی خوابی جدي یا مزمن دارند

گاهی افراد به دلیل . جسمانی یا روان شناختی، مانند اختالل هاي اضطرابی یا افسردگی نیز مبتال هستند

سر و صدا، نگرانی ها، سوء هاضمه، دماي آزارنده، استفاده از الکل یا کافئین و مسایل گوناگون دیگر 

    .مشکل خوابیدن دارند

  :پرخوابی

شبانه طوالنی، اشکال در حفظ حالت هشیاري در خالل روز، دوره هاي  خواب آلودگی مفرط، با خواب«

    .»خواب ناخواسته در روز تظاهر می کند

را باید براي بیمارانی گذاشت که از میل دائم به خواب و استعداد قابل اثبات » خواب آلودگی«اصالح 

خواب هستند، و قادر به بیدار آشکار براي خواب ناگهانی در حال بیداري شکایت می کنند، دچار حمالت 

شایع ترین حاالت به وجود . شکایت از پرخوابی به نسبت بی خوابی شیوع کمتري دارد. ماندن نیستند

آورنده خواب آلودگی مفرط، که شدت آن ها براي ارزیابی و نوار نگاري در مراکز خاص اختالالت خواب 

  .کافی بوده است، عبارتند از آپنه خواب و نارکولپسی

بیداري، مشخص با دشواري در بیدار  -پر خواب گذرا و موقعیتی عبارتست از اختالل الگوي طبیعی خواب

ماندن و میل به ماندن طوالنی در رختخواب یا با استفاده از هر فرصت کوته براي رفتن به رختخواب به 
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زندگی، تعارض یا  این تغییر به طور ناگهانی در واکنش به یک تغییر مهم و مشخص. منظور چرت زدن

     .فقدان پدید می آید

  :سومنیاپارا

از طریق پدیدار شدن وقایع رفتاري یا فیزیولوژیکی نابهنجاري در  سومنیانابهنجاري خواب یا همان پارا

    .بیداري، مشخص می شود -رابطه با خواب، مراحل تشخیص خواب یا فواصل خواب

ست که ناگهان در ضمن خواب پدید آمده یا در آستانه بین یک پدیده غیر عادي و ناخوشایند ا سومنیاپارا

خواب روي داده و لذا خواب به خاطر  4یا  3ها در مراحل سومنیااکثر پارا. خواب و بیداري روي می دهد

    .آورده نمی شوند

  :بیداري -اختالل برنامه خواب

عالمت . طلوب مربوط استبیداري به جابه جائی خواب از دوره شبانه روزي م -آشفتگی برنامه خواب

مشترك این اختالالت ناتوانی بیمار در به خواب رفتن در زمان دلخواه است، هر چند در سایر مواقع می 

همچنین قادر به بیداري کامل در زمان دلخواه نبوده، اما در سایر مواقع می توانند کامالً . توانند بخوابند

عمالً شکایت اولیه . بی خوابی یا خواب آلودگی ایجاد نمی کننداین اختالالت دقیقاً . بیدار و هشیار باشند

. بیمار از بی خوابی یا خواب آلودگی است و ناتوانی هاي فوق الذکر فقط با پرسش دقیق آشکار می گردد

پرسش . بیداري را می توان عدم هماهنگ بین رفتارهاي خواب و بیدار تلقی کرد - آشفتگی برنامه خواب

    .شخیص گذاري بیمار مبتال به اختالل خواب کمک کننده استسابقه خواب در ت

  :طبقه بندي اختالالت خواب

در رابطه با اختالالت خواب سه طبقه بندي ارائه شده است که مفصلترین طبقه بندي اختالالت خواب در 

انجمن اختالالت ) ICSD(راهنماي تشخیص و کد گذاري : طبقه بندي بین المللی اختالالت خواب
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اختالالت خواب را به چهار طبقه تقسیم کرده است؛ دیس  ICSD. واب آمریکا ارائه شده استخ

روان پزشکی و اختالالت خواب  -ها، اختالالت خواب وابسته به اختالالت طبیسومنیاها، پاراسومنیا

     .پیشنهاد شده

بین المللی بیماري  مرور دوم طبقه بندي اختالالت خواب مربوط به دهمین بازنگري طبقه بندي آماري

، موقوع اختالالت خواب فقط انواع غیر عضوي را در بر می )ICD-10(ها و مسائل بهداشتی وابسته 

که در آن ها آشفتگی هاي اساسی در (ها، اختالالت روانزاد سومنیااین اختالالت به انواع دیس . گیرد

رخدادهاي دوره (ها سومنیاود و پاراکه از علل هیجانی ناشی می ش) مقدار، کیفیت، یا زمان خواب است

ها مشتملند بر بی خوابی، پر سومنیادیس . طبقه بندي شده اند) اي نابهنجار که در خواب روي می دهد

ها در کودکی به رشد مربوطند، انواع بزرگسالی روان سومنیاپار. بیداري - خواب و اختالل برنامه خوابی

اختالالت حرکتی دوره اي در طبقات دیگر . واب و کابوسزاده بوده و مشتملند بر خوابگردي، وحشت خ

     .مورد بحث قرار می گیرند

مورد سوم طبقه بندي اختالالت خواب چهارمین مجموعه تشخیصی و آماري انجمن روانپزشکی آمریکا 

)DSM-IV ( است که نسبت به سومین مجموعه)DSM ( تغییراتی به شرحی که در پی می آید در آن

  :دمشاهده می شو

نخست آن که طبقه بندي اختاللهاي خواب در این مجموعه با طبقه بندي بین المللی اختالالت خواب 

مطابقت دارد؛ دوم، به جاي طبقه بندي اختاللهاي خواب بر اساس نشانه شناسی، بر مبناي علت شناسی 

     .قسمت طبقه بندي کرده است 4مفروض، آنها را در 

  اختاللهاي نخستین: قسمت اول

ختاللهاي خواب نخستین یا همان اولیه اختالالتی هستند که در آنها هیچ یک از سبب شناسیهاي ذکر ا

احتمال می رود . اختالل روانی دیگر، یک حالت طبی عمومی، یا یک ماده عامل اصلی نیست(شده یعنی، 
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کننده خواب و  که اختالالت خواب اولیه از نابهنجاري هاي درون زا در مکانیسمهاي زاینده یا تنظیم

    .بیداري به وجود آمده و اغلب از طریق عوامل شرطی سازي پیچیده می شود

تقسیم می شود که ) شبه خواب( سومنیااین اختالل عمده خود شامل دو قسمت فرعی نارسا خوابیها و پار

  :این دو گروه نیز شامل اختالالت فرعی دیگر می شود که به شرح ذیل می باشد

  ابیهانارسا خو - الف

  :بی خوابی نخستین - 1

تشخیص بی خوابی اولیه زمانی گذاشته می شود که شکایت عمه اشکال در شروع و دوام خواب و عدم 

اصطالح اولیه به این معنی است که بی . احساس راحتی پس از خواب، حداقل به مدت یک ماه است

افزایش برانگیختگی فیزیولوژیکی و  .خوابی بدون رابطه با علل شناخته شده جسمی و روانی پدید می آید

به طور کلی، بیماران مبتال به بی خوابی . روانشناختی و شرطی شدن منفی براي خواب غالباً وجود دارد

هر چه بیمار سعی می کند بیشتر بخوابد، . اولیه با به دست آوردن خواب کلی اشتغال ذهنی دارند

    .رفتن دشوارتر می شوداحساس ناکامی و ناراحتی بیشتر شده و به خواب 

بی خوابی هاي اولیه اختالل هایی هستند که معموالً در بزرگساالن جوان و میانساالن دیده می شوند اما 

% 40تا  30فراوانی این اختالل را در بزرگساالن بین . آغاز آنها می تواند از کودکی و نوجوانی نیز باشد

فراوانی بیشتري برخوردار می گردد و در زنان بیش از  این اختالل با افزایش سن از. تخمین زده اند

گاهی در خالل چند ماه پایان می پذیرد و گاهی : طول مدت آن متغییر است. مردان مشاهده می شود

 -به صورت مزمن در می آید و می تواند سالها باقی بماند و گاهی نیز. پس از بروز بتدریج افزایش می یابد

     .جنبه نوسانی دارد –یش تنیدگی زاي زندگی برحسب رویدادهاي کم و ب

  :فزون خوابی نخستین - 2
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پرخوابی اولیه زمانی تشخیص گذاشته می شود که علت دیگري براي خواب آلودگی مفرط که حداقل به 

بعضی از مردم پر خواب هستند، که مثل کم خوابها، در . مدت یک ماه روي می دهد، نمی توان یافت

جار قرار می گیرند خواب آنها، هر چند طوالنی، اما از نظر ساختار و فیزیولوژي محدوده تغییرات بهن

چنین الگویی بدون شکایت در مورد . بیداري هم طبیعی است - بازده خواب و برنامه خواب. نرمال است

. کیفیت خواب، خواب آلودگی روزانه، یا مشکالتی در زمینه خلق، انگیزش و عملکرد ضمن بیداري است

بعضی از مردم، خواب . ابی ممکن است یک الگوي تمام عمر باشد و ظاهراً بروز خانوادگی داردپرخو

    .متغیري دارند و در بعضی از مواقع زندگی خود پر خواب می گردند

فزون خوابی در عین حال براساس خواب مفرط شبانه یا خواب آلودگی در خالل روز متمایز می شود و 

این خواب آلودگی مفرط دست کم یک ماه طول می کشد و . تر از بی خوابهاستفراوانی آن به مراتب کم

نه تنها به درماندگی فرد منجر می شود بلکه اغلب نارساکنش وریهاي اجتماعی، حرفه اي یا قلمروهاي 

    .مهم در پی دارد

. بر خیزدساعت است و فرد به سختی می تواند صبحها از خواب   12تا  8مدت میزان خواب شبانه بین 

ناگهانی را ندارد، در خالل ساعات › حمله‹ خواب آلودگی مفرط که بتدریج افزایش می یابد و جنبه ي 

طبق . معمول بیداري به صورت خوابهاي روزانه ارادي یا وهله هاي غیر ارادي خواب متجلی می شود

DSM- IV-TRسه روز داشته حداقل   این اختالل اگر بیمار دوره هاي خواب آلودگی مفرط بطول

  . چندین بار در سال حداقل به مدت دو سال روي می دهد باید عود کننده کد گذاري شود. باشد

  :نارکولپسی - 3

نارکولپسی یا همان خواب زدگی عبارتست از خواب آلودگی مفرط روزانه و تظاهرات غیر طبیعی خواب ‹ 

REM ماه روي می دهد 3که روزانه، حداقل به مدت‹ .  
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ل با خواب آلودگی شدید در ساعات روز فعالیت که با حمله خواب همراه است و می تواند در این اختال

  .هر شرایطی اتفاق می افتد و معموال چند دقیقه طول می کشد مشخص شود

گاهی نارکولپسی با کاهش تنود عضالنی و یا فقدان تنود عضالنی همراه است که فرد مبتال براي چند 

کاتا یکسی، خواب متناقض همراه با افلج ( بر زمین می افتد، ولی کامالً هشیار است ثانیه تا چند دقیقه 

بیمار ممکن است چندان بار در روز به خواب نابهنگام دچار شود، خواب وي به طور ). عضالنی است

 اکثر محققان معتقدند که نارلوکولپسی در اثر ناهنجاري مغزي. ناگهانی با مرحله متناقض شروع می شود

ایجاد می شود که در آن مکانیزمهاي عصبی پدید آورنده مرحله خواب متناقض در زمان نامناسب فعال 

استفاده از داروي آمفتامین دایمی و مین به دستور پزشک می تواند در بهبودي بیمار مؤثر . می شوند

  . واقع شود

یقه طول می کشند و تظاهرات دق 20تا  10بار روي میدهند و   6 تا 2این حمالت بطور تیپیک روزانه 

  .مشتملند بر توهمات هیپناگوژیک و هیپنویامپیک، کاتاپلکسی و فلج خواب REMغیر طبیعی خواب 

نارکولپسی نه نوعی صرع و نه اختالل روانزاد، بلکه نوعی ناهنجاري خفیف مکانیم هاي خواب سلسله 

عالمت آن حمالت خواب است، و شایعترین  REMاعصاب مرکزي است، بخصوص مکانیسم هاي مهاري 

  . یعنی بیمار نمی تواند جلوي خواب خود را بگیرد

بررسیهاي همه گیري شناختی نشان می دهند که فراوانی خوابزدگی در زنان و مردان به طور مساوي 

  . سالگی بندرت بروز می کند 40است و پس از % 16تا %2بین 

  :›وابسته به تنفس‹ اختالالت خواب - 4

اب مربوط به تنفس با انقطاع خواب منجر به خواب آلودگی شدید یا بیخوابی که ناشی از اختالل خو

  . آشفتگی تنفسی وابسته به خواب است مشخص می باشد
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خیلی از افراد مبتال به وقفه تنفسی . به طور کل یکی از علت هاي بی خوابی، وقفه تنفسی در خواب است

طوالنی تر نتوانند نفس بکشند و بعد از خواب بیدار شده و در خواب ممکن است به مدت نیم دقیقه یا 

براي تنفس تقال می کنند، وقتی که این افراد ترتیبی می دهند تا هنگام خواب نفس بکشند ولی کمتر از 

آنها در طول روز بعد، احساس خواب آلودگی کرده و ممکن است سر درد . نیمی از این زمان را بخوابند

  .داشته باشند

برخی موارد وقفه تنفسی در خواب از ناهنجاري هاي مغز ناشی می شوند ولی رایج تر ین علت گوچه 

به  -معموالً مردان میانسال -وقتی کسی که شکم بسیار بزرگی دارد. مسدود شدن مجاري تنفسی است

 .پشت می خوابند، وزن شکم در عضالت دیافراگم که نفس را کنترل می کند، اختالل ایجاد می نماید

درصد در  3یا  2درصد در زنان بزرگسال،  4درصد مردان بزرگسال،  8وقفه تنفسی در خواب تقریباً در 

  . کودکان گزارش شده است

، )دوره هاي وقفه تنفسی( اختالل خواب مربوط به تنفسی نابهنجار طی خواب مشتمل است بر آپنه ها 

). ح ناهنجار اکسیژن و دي اکسید کربنسطو(، تهویه کم )تنفس آهسته یا سطحی ناهنجار( تنگی نفس

انسدادي، سندروم آپنه خواب  -سندروم آپنه خواب: سه نوع اختالل خواب مربوط به نفس ذکر شده است

  . مرکزیو سندرم تهویه کم حفره هاي مرکزي

  :اختالل ریتم چرخه خواب - 5

ت که در نتیجه عدم ویژگی اصلی اختالل آهنگ خواب شبانه روزي، قطع مداوم یا متفاوت خواب اس

خواب خاص هر فرد است با اجبارهاي  -مطابقت سیستم چرخه اي درونزاد که مسئول تناوب بیداري

  .برونی در مورد وقت خوابیدن و طول مدت خواب به وجود می آید

بر خالف دیگر اختاللهاي نخستین خواب، اختاللهاي وابسته به ریتم چرخه خواب با مکانیزمهاي درونی 

اما عدم مطابقتی ککه ذکر شد موجب می . پدید آیی حاالت خواب و بیداري، وابستگی ندارندمسئول 
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شود تا افراد مبتال به این اختالالز اینکه در پاره اي از ساعات روز دچار بیخوابی و در پاره اي دیگر از 

اجتماعی، حرفه  مواقع دچار خواب آلودگی می شوند، در رنج باشند و یا نابسامانهایی که در کنش وري

ظرفیت تطبیق افراد . اي و یا در قلمروهاي دیگر زندگی آنها به وجود می آیند، احساس درماندگی کنند

  . با تغییرات چرخه خواب بسیار متفاوت است

در نتیجه، بسیاري از کسانی که واجد نشانه هاي اختالل وابسته به ریتم خواب هستند هرگز به مراکز 

نند و نشانه شناسی نیز در اغلب مواقع با اندازه اي وخیم نیست که در چهارچوب تخصصی مراجعه نمی ک

ضوابط تشخیصی این اختالل قرار گیرد و بنابراین تنها افرادي که داراي نشانه هاي وخیم و پایدار مانند 

  . به خواب رفتن در خالل کار یا در حین رانندگی هستند از متخصصان کمک می طلبند

  :ختالل ریتم چرخه خواب عبارتند ازانواع فرعی ا

الگوي پایدار تأخیر در شروع خواب و بیداري دیر هنگام، با ناتوانی در به : نوع مرحله خواب تأخیري* 

  .خواب رفتن و بیدار شدن و در زمان زودتر مطلوب

ه پس از خواب آلودگی و بیداري در یک زمان نامناسب از روز نسبت به وقت محلی، ک: نوع پرواز زدگی* 

  .مسافرت مکرر در بیش از یک منطقه زمانی، روي می دهد

بی خوابی طی یک دوره اساسی خواب یا خواب آلودگی مفرط در دوره بیداري اساسی : نوع کار شیفتی* 

  . که با کار شیفتی شب یا تغییر مکرر کار شیفتی همراه است

  :نارسا خوابیهاي تصریح نشده - 6

ص شامل بی خوابیها، فزون خوابیها یا اختاللهاي چرخه اي خواب است که با مقوله نارساخوبیهاي نامشخ

مواردي را که در پی می آیند می توان به عنوان . ضوابط هیچ یک از نارسا خوابیهاي خاص مطابقت ندارند

  : نمونه ذکر کرد
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ا مزاحمتهاي مکرر بیخوابیها یا فزون خوابیهاي معنادار بالینی که به عوامل محیطی مانند صدا، نور ی* 

  .نسبت داده می شوند

  .خواب آلودگی مفرط که با محرومیت دایم از خواب مرتبط است* 

دریافتهاي حسی ناراحت کننده اي که نیاز شدید به حرکت : › ساقهاي بیقرار‹ نشانگان ایدیوپاتیک * 

به خواب رفتن آغاز می شوند  این دریافتها معموالً به هنگام شب و قبل از. دادن پاها را به وجود می آورند

ناراحتی از سر . و با حرکت دادن پاها و یا راه رفتن موقتاً آرامن می گردند ولی ساقها بی حرکت می مانند

  .گرفته می شود این دریافتهاي حسی می توانند خواب را به تأخیر اندازد یا فرد را از خواب بیدار کنند

اعضا، حرکتهاي مکرر و با دامنه کوتاه و ضعیف بخصوص در نشانگان ایدیوپاتیک حرکتهاي ادواري * 

  انتهاي اعضاي زیرین

آن را به یک    موقعیتهایی که در آنها متخصص بالینی به وجود نارساخوابی پی می برد اما نمی تواند* 

  . بیخوابی نخستین، یک عارضه جسمانی و با مصرف دارو ربط دهد

  :شبه خواب سومنیاپارا -ب

اختاللهایی هستند که بر اساس رفتارهاي نابهنجار و یا پدیده هاي فیزیولوژیک در خالل  سومنیاپارا

در این . بیداري مشخص می شوند -خواب، در جریان مراحل خاص آن و یا در وهله هاي انتقال خواب

اختاللها، مشکل اصلی به خودي خود متوجه خواب نیست بلکه ناشی از رویدادهایی است که فرایند 

ها قرار می گیرنئ رفتارهایی سومنیاپاره اي از رفتارهایی که در قلمرو پارا. را مختل می کنند خواب

هستند که اگر به هنگام بیداري انجام شوند کامالً بهنجارند در حالی که تجلی آنها در خالل خواب باعث 

  . مشکالتی می شود

  :اختالل کابوس - 1
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هاي ترسناك است که منجر به بیداري از خواب می عالمت اساسی اختالل کابوس وقوع مکرر رویا

رویاهاي ترسناك یا انقطاع در خواب به علت بیدار شدن . فرد هنگام بیدارشدن کامالً هشیار می شود.شود

این اختالل در . موجب ناراحتی قابل مالحظه فرد یا نارسایی در کارکرد اجتماعی یا شغلی می شود

بوسها منحصراً طی اختالل روانی دیگر روي دهد یا ناشی از اثرات صورتی تشخیص داده نمی شود که کا

کابوسها معموالً .یا یک حالت طبی عمومی می باشد) ماده مخدر یا دارو( فیزیولوژیکی مستقیم یک ماده 

هشیاري کامل و احساس ترس یا اضطراب باقیمانده همراه است،   با بیدار شدنی که با بازگشت سریع به

     .میزان گزارش کابوسها در زنان بیشتر از مردان، است. رسندبه پایان می 

   

  :اختالل وحشتزدگی به هنگام خواب - 2

تقریباً همیشه با . وحشت شبانه به شکل برخاستن از خواب در ثلث اول شب در ضمن خواب عمیق است

س آغاز می شود فریاد یا گریه اي گوشخراش، همراه با تظاهرات رفتاري اضطراب شدید تا حد حمله هرا

بطور تیپیک، بیمار با حالتی وحشتزده در بستر می نشیند، مدتی بلند جیغ می کشد، و گاهی بالفاصله 

گاهی بیمار در حالتی فاقد احساس جهت یابی . بیدار شده و احساس وحشت شدید به او دست می دهد

ضمن این حالت روي داده است به  اکثراً بیمار بخواب رفته و روز بعد خاطره اي از آنچه. بیدار می ماند

وحشت شبانه، به صورت دوره هاي مجزا، در کودکان شایعتر است و پسر بچه ها بیشتر از . یاد نمی آورد

وحشت شبانه رابطه نزدیکی با . دختر بچه ها مبتال شده و زمینه خانوادگی نیز کم و بیش نیز وجود دارد

احتمال دارد که . مربوط است، اما با کابوس کامالً فرق داردخوابگردي دارد و ندرتاً با شب ادراري نیز 

وحشت شبانه بازتاب یک ناهنجاري عصبی جزئی باشد چون در موردي که وحشت شبانه در نوجوانی 

  . شروع می شود گاهی نخستین عالمت صرع لوب تامپورال از آب در می آید

  :خوابگردي - 3



٤٥

ر رفتار حرکتی پیچیده، از جمله برخاستن از بستر و راه عالمت اساسی اختالل خوابگردي دوره اي مکر

دوره هاي خواب گردي طی خواب با موج کوتاه شروع و لذا . رفتن، است که طی خواب شروع می شود

طی دوره ها، فرد داراي کاهش هشیاري و حساسیت . بیشتر اوقات طی ثلث اول شب پایدار می شوند

و داراي بی تفاوتی نسبی براي مکالمه با دیگران یا بیدار شدن  چهره اي فاقد احساس، چشم هایی خیره،

پس از دوره ممکن . دارد  اگر فرد طی دوره بیدار شود، یاد آوري محدودي از وقایع دوره. توسط آنهاست

است در ابتدا دوره گذرایی از آشفتگی یا اشکال در جهت یابی وجود داشته باشد، اما بعد از آن بهبودي 

خوابگردي باید از نظر بالینی موجب ناراحتی یا آسیب . د شناختی و رفتار مناسب وجود داردکامل کارکر

  . قابل مالحظه اي در کارکرد اجتماعی، شغلی یا دیگر زمینه هاي مهم شود

معموالً خوابگردي با چشم باز و هماهنگی نسبی دستگاههاي حسی و حرکتی صورت می گیرد که در 

خوابگردي معموالً در اوایل . ساالن و در پسران بیش از دختران دیده مس شودکودکان شایع تر از بزرگ

  . خواب و در وهله هاي سوم و چهارم مرحله خواب متعارف اتفاق می افتد و ارتباطی با رویا ندارد

  :هاي تصریح نشدهسومنیاپارا - 4

ت هستند که به رفتار هائی که به گونه اي دیگر مشخص نشده اند شامل گروهی از اختالالسومنیاپارا

بیداري روي می دهند، ولی واجد مالك  -نابهنجار یا رویدادهاي فیزیولوژیکی من خواب یا انتقال خواب

  :نمونه هاي آن عبارتند از. هاي پاراسومسناهاي اختصاصی تر نیستند

 REMفعالیت حرکتی، معموالً با ماهیتی خشن، که در مرحله خواب : REMاختالل رفتاري خواب * 

خواب ظاهر می شود بر خالف خوابگردي، این دوره ها در اواخر شب روي میدهند و با یاد آوري جزئیات 

  .رویا همراهند
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دوره ها ممکن است در شروع . براي انجام حرکات ارادي در مرحله انتقالی خواب بیداري: فلج خواب* 

شدید و در مواردي با ترس از مرگ قریب این دوره ها معموالً با اضطراب . خواب یا در ختم آن روي دهند

  .الوقوع همراهند

وجود دارد اما از تعیین اولیه بودن،  سومنیاموقعیت هائی که متخصصص به این نتیجه رسیده که پارا* 

  . یا ناشی از مواد یا اختالل طبی عمومی بودن آن ناتوان است

  اختاللهاي خواب توام با یک اختالل روانی دیگر: قسمت دوم* 

  :بیخوابی و فزون خوابی مرتبط با یک اختالل روانی دیگر* 

اگر چه اغلب اختاللهاي روانی با اختاللهاي خواب همراهند اما هنگامی می توان به تشخیص بیخوابی یا 

فزون خوابی مرتبط با یک اختالل روانی دیگر مبادرت کرد که اغتشاش خواب، شکایت اصلی بیمار بوده و 

افرادي که به این نوع . م باشد که به تنهایی انجام یک آزمایش بالینی را توجیه کندبه اندازه اي وخی

بیخوابی یا فزون خوابی مبتال هستند معموالً توجه خود را به اختالل خواب معطوف می کنند و ذکري از 

ي ناشی از کننده یک اختالل دیگر به میان نمی آورند، حتی در بیشتر مواقع نشانه ها   نشانه هاي متمایز

اختالل روانی خود را به بدخوابی نسبت می دهند، بیخوابی یا فزون خوابی نشانه اي است که در بیشتر 

کسانی که به اختالل افسردگی مهاد مبتال هستند غالباً از . اختاللهاي روانی در سطح اول قرار دارد

توانی در خوابیدن مجدد، گله مشکالت به خواب رفتن، مقطع بودن خواب یا بیداریهاي نابهنگام و نا

فزونی خوابی مرتبط با یک اختالل خلقی، در بیشتر موارد با یک اختالل دو قطبی، یک وهله اخیر . مندند

بسیاري از افراد مبتال به اختالل . افسرده وار یا یک وهله افسرده وار مهد بودن ریخت مشخص توام است

هستند و ممکن است در نیمه هاي شب با افکار اضطراب اضطرابی تعمیم یافته دچار مشکالت خواب نیز 

در برخی از مبتالیان به اختالل وحشتزدگی، شاهد بروز حمله هاي وحشتزدگی . آمیز بیدار شوند

  . شبانگاهی هستیم که بیخوابی را بر می انگیزدند
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با اختالل خواب  کودکان و نوجوانان مبتال به اختالل افسردگی اساسی عموماً در مقایسه با بزرگساالن

به طور کلی، پر خوابی عالمت شایع در اختالالت افسردگی در نوجوانان و . کمتر مراجعه می کنند

اختالالت . بزرگساالن جوانتر بی خوابی عالمت شایع در اختالالت افسردگی در بزرگساالن مسن تر است

  . خواب مربوط به اختالل روانی دیگر در زنان شایعتر از مردان است

  اختالل خواب ناشی از عوارض طبی عمومی: قسمت سوم* 

عالمت اساسی اختالل خواب ناشی از یک حالت طبی عمومی اختالل بارز در خواب است که به اندازه 

عالیم . کافی شدید است تا توجه بالینی مستقلی را ضروري سازد و ناشی از یک حالت طبی عمومی است

شواهدي از . ابی، یک نابهنجاري خواب یا ترکیبی از اینها باشدمشتمل بر بی خوابی، پرخو ممکن است

که اختالل خواب پیامد فیزیولوژیکی . سابقه، معاینه فیزیکی یا یافته هاي آزمایشگاهی وجود دارد

سازگاري که    اختالل از طریق اختالل روانی دیگر نظیر، اختالل. مستقیم یک حالت طبی عمومی است

بهتر توضیح داده نمی شود در صورتی که . ک حالت طبی عمومی شدید استدر آن عامل استرس زا ی

عالیم . سیر یک دلیر یوم روي دهد این تشخیص داده نمی شود  آشفتگی خواب منحصراً در جریان

خواب از نظر بالینی باید موجب ناراحتی یا آسیب قابل مالحظه اي در کارکرد اجتماعی، شغلی و یا دیگر 

  . ودزمینه هاي مهم ش

  اختالالت خواب ناشی از مصرف مواد: قسمت چهارم

پزشک باید مشخص DSM-IVطبق . هر نوع آشفتگی خواب می تواند ناشی از مصرف یک ماده باشد

  .کند که شروع اختالل در جریان مسمومیت روي داده است یا بازگیري

ر کسانی که د) CNS(خواب آلودگی مربوط به تحمل یا ترك یک محرك سلسله اعصاب مرکزي 

خواب آلودگی ممکن است . آمفتامین، کئکائین، کافیئین و مواد وابسته را ترك می کنند شایع است
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مصرف مستمر مسکن هاي سلسله . همراه با افسردگی شدید باشد که گاهی به ابعاد انتحاري می رسد

  .اعصاب مرکزي، نظیر الکل، می تواند خواب آلودگی ایجاد کند

شه روشن نیست، ندرتاً انواع گوناگونی از داروها مسائل مربوط به خواب را به عنوان یک به دالیلی که همی

عارضه جانبی بوجود می آورند و بعضی از داروها نیز ضمن اختالل خواب به وجود نیاورده ولی موقع قطع 

ین تأثیري تقریباً هر داروئی با تأثیر مسکن و آرام بخش ممکن است چن. مصرف ایجاد بیخوابی می کنند

همچنین خواب افرادي که سیگار میکشند، ممکن است بعلت ترکیبی از رفتار تشریفاتی آرام . داشته باشد

معهذا، دوزهاي باالي . بخش و تمایل دوزهاي پائین نیکوتین به ایجاد آرامش در واقع تسهیل شود

فرد غیر سیگاري می یک فرد سیگاري کمتر از . نیکوتیندر خواب، بخصوص شروع آن، تداخل می کند

  . ترك نیکوتین ممکن است خواب آلودگی یا برانگیختگی ایجاد کند. خوابد

  :آثار و نتایج اختالالت خواب

به نوشته پایگاه اینترنتی آکادمی پزشکی خواب آمریکا، اختالالت خواب یکی از انواع شایع بیماري ها به 

ي که بر سالمت افراد در دراز مدت می گذارد به حساب می آید که بر خالف شیوع قابل توجه آن و تأثیر

به ویژه این بیماري ها به علت آنکه اختالالت قلب و عروق ایجاد . حد کافی مورد توجه قرار نگرفته است

اختالالت خواب عالوه بر آنکه موجب بروز بیماري هاي زیادي می شوند به . می کنند اهمیت زیادي دارند

  . وز از کارایی الزم باز می دارند آثار اقتصادي فوري هم دارندعلت آنکه فرد را در طول ر

مثالً بد خلقی و بی عالقگی، (سالمت   به طور کلی بی خوابی مزمن ممکن است منجر به کاهش احساس

و نیز باعث شکایت ذهنی از . طی روز شود) کاهش توجه، انرژي و تمرکز حواس و افزایش و کسالت

خوابی باعث ایجاد یا همراه شدن اختالالت دیگر مانند افسردگی و اضطراب همچنین بی . خستگی روانه

و آن نیز منجر به مشکالت بین فردي، مشکالت اجتماعی و شغلی شود و تحریک پذیري در روز    شده

همچنین . و عدم تمرکز ممکن است منجر به بروز حوادث شود  بی توجهی. تمرکز ضعیف را افزایش دهد
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مثالً سر درد، افزایش تنش ( فزایش بروز مشکالت روانی فیزیولوژیکی مربوط به استرسبی خوابی باعث ا

پر خوابی نیز ممکن . همانطور که بی افراد را دچار مشکل می کند. می شود) ماهیچه اي، ناراحتی، معده

دوره . است منجر به ناراحتی و نارسایی کارکردي قابل مالحظه اي در کار و روابط اجتماعی و شغلی شود

دوره . براي نمونه شغلی شود. اي خواب روزانه غیر عمدي می تواند نگران کننده و حتی خطرناك باشد

سطح هشیاري پایین که هنگام مبارزه فرد با . هاي خواب فرد در حال رانندگی یا کار بایک دستگاه است

ف و حافظه ضعیف در خواب آلودگی پدیدار می شود ممکن است منجر به اثر بخشی ضعیف، تمرکز ضعی

  . ضمن فعالیتهاي روزانه شود

   

  : روشهاي درمان اختالالت خواب

  .روشهاي درمان در اختالالت خواب شامل دارو درمانی و روانشناختی می باشد

  :دارو درمانی) الف

پین در حال حاضر، باربی توریکها را به علت خطرها و پیامدهاي ثانوي آنها تجویز نمی کنند و از بنزودیاز

با این حال متخصصان بالینی و دارو . ها به عنوان متداولترین داروهاي خواب آور استفاده می شود

شناختی همگی بر این باورند که مصرف مداوم این داروها با تأثیر بر وهله هاي خواب متناقص، کوتاه 

ی دهد، به خوابی ساختار خواب را تغییر م -کردن آنها و همچنین ایجاد کاهش مدت زمان خواب عمیق

ترمیم کننده منجر نمی شودع تقلیل کارآمدي فرد را در پی دارد و باالخره موجب وابستگی و یا اعتیاد 

وانگهی، بنزودیازپین ها بر علل ایجاد کننده اختالل خواب مؤثر نیستند و بنابراین مصرف آنها . می شود

تجویز دارو در خالل کودکی نیز . کاهش یابدفقط باید به صورت کوتاه مدت باشد به حداقل مقدار مؤثر 

حتی بیش از دوره  –تقریباً همواره با شکست مواجه می شود و در دوره نوجوانی نیز استفاده از آن 
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باید با رعایت احتیاط صورت گیرد چون این خطر وجود دارد که فرد یک چرخه خود دارو  -کودکی

    .درمانگري مزمن گرفتار شود

 - اي رژیم که براي تسهیل خواب مورد استفاده قرار می گیرند عبارتند از مالتونین والبرخی از مکمل ه

مالتونین یک هورمون درونزاد است که توسط غده صنوبري ترشح می وشد و به تنظیم خواب . تریپتوفان

    .معهذا، تجویز مالتونین برونزاد نتایج مختلطی در پژوهش بالینی داده است. ارتباط دارد

  :رمانهاي روانشناختید) ب

رواندرمانی هاي که با روشهاي متعدد براي درمان اختالالت خواب مورد استفاده قرار می گیرند و عمدتاً 

براي درمان بی خوابیها به دو روش که متمرکز بر نشانها و روي آوردهاي وسیع تر که مشکالت و 

  .شودتعارضهاي توام با اختالل را مد نظر قرار می دهد تقسیم می 

  روشهاي متمرکز بر نشانه مرضی - 1

  :روشهاي تنش زادیی* 

پسخوراند «و یا » تنش زایی تدریجی» «آموزش خود زاد«وجه مشترك انواع روشهاي تنش زدایی مانند 

در این است که بیخوابیها را ناشی از فعال سازي فیزیولوژیکی نامتناسبی می دانند که امکان » زیستی

برحسب روش و  -یادگیري روشهاي تنش زداي. فاده از این روشها وجود داردکاهش بهینه آن با است

هنگامی . مستلزم مدت زمانی بیش و کم طوالنی است و تمرینها باید به صورت منظم انجام شوند -بیمار

که فرد بر چگونگی استفاده از روش مسلط شد، می تواند قبل از خواب و یا در وهله هاي بیداري شبانه از 

تحقیقات مختلف به مقایسه درجه اثر بخشی این روشها پرداخته اند و نشان داده اند که . ود جویدآن س

نکته مهم این است که به رغم تأثیر روشهاي تنش زدایی در بهبود . هیچ یک بر دیگري برتري ندارد

وان این پس می ت. نشانه ها، هیچگونه کاهش قابل مالحظه تنش جسمانی در بیماران مشاهده نمی شود

احتمال را در نظر گرفت که روشهاي تنش زدایی با معطوف کردن توجه فرد نسبت به فرآیندهاي 
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جسمانی، مانعی در راه تمرکز افکار وي بر اختاللهاي خواب به وجود می آورند و در حقیقت اثر بخشی 

د که فعال سازي ول فالک و مک نالتی نشان داده ن. آنها از تأثیرشان در سطح شناختی ناشی می شود

به بهبود اختاللهاي خواب منجر می  –بدون نیاز به هیچ نوع تنش زدایی  -تجسمهاي مطبوع یا حنثی

    .شود

  روش قصد متناقض

ابداع شده است، قطع نشخوارهاي فکري درباره فقدان ) 1960(در روش قصد متناقض که توسط فرانکل 

ن است که اراده یا قصد فرد براي خوابیدن، یک انتظار فکر اصلی ای. خواب، نقش بنیادي را ایفا می کند

بنابراین فرد . اضطراب آمیز را در پی دارد، انتظاري که موجب تشدید نشانه ها و مانع خوابیدن می شود

در این روش از بیمار می خواهند به جاي هدف قرار دادن خواب، کوشش . باید از این قصد فاصله بگیرد

  .به مشاهده واکنشهاي جسمانی خود بپردازدکند تا بیدار بماند و 

در پژوهشی به بررسی تأثیر روش قصد متناقض پرداختند و درجه تأثیر روشهاي قصد ) 1979(ترنرآشر

متناقض، مهار محرك، تنش زدایی تدریجی و داروي کاذب را در درمان بیمارانی که از بیخوابیهاي مزمن 

تحقیق، بهبود ارزشیابی فاعلی خواب و کاهش مصرف داروهاي نتایج این . رنج می بردند، مقایسه کردند

     .خواب آور در همه گروه هاي درمانگري را مورد تأیید قرار داد

   

  : روش مهار محرك* 

ابداع شده مبتنی بر تحلیل عملیاتی خواب و اختاللهاي ) 1972(که توسط بوتزین » مهار محرك«روش 

خوابیدن به منزله یک رفتار ابزاري موجب برانگیختن خواب می  این محقق بر این باور است که. آن است

به صورت محرکهایی در می آیند ) اطاق خواب، رختخواب(محرکهایی که تداعی گر خواب هستند : شود

پس اختاللهاي خواب می توانند از فقدان . که نشانگر خوابند و نقش تقویت کننده را ایفا می کنند
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وقتی یک فرد . وجود محرکها و رفتارهاي ناسازگار با خواب ناشی شوند محرکهاي نشانگر مشخص و یا

، چهارچوب خوابیدن به عنوان ...اغلب اوقات در رختخواب کتاب می خواند، تلویزیون تماشا می کند و

محرك نشانگري براي خواب محسوب نمی شود بلکه به صورت چهار چوبی براي خواندن، نشخوار فکري 

بنابراین، درمانگري اختاللهاي خواب مستلزم . در می آید -که باز دارند خوابند -گريو یا فعالیتهاي دی

  :تحلیل و تغییر این شرایط است و درمانگر، هدفهایی را که در پی می آیند دنبال می کند

  ؛)مانند رختخواب(تقویت محرکهاي نشانگر خواب  -

  کاهش محرکهاي نشانگر رفتارهاي ناسازگارانه با خواب؛ -

  . خواب دلنشین -کمک به بیمار در تنظیم آهنگ بیداري -

تحقیقات نشان داده اند که استفاده از این روش، به کاهش مشکالت وهله به خواب رفتن، بهبود طول 

  . مدت خواب و وضع فرد به هنگام بیدار شدن، منجر می شود
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)PSQI(معرفی پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ 

لی در چرخه شبانه روزي انسان است که نقش مهمی در بازسازي قواي جسمی و خواب یکی از عناصر اص

توان آن را  برند، می درصد مردم از اختالالت خواب رنج می 30با توجه به اینکه بیش از . کند روانی ایفا می

یکی از بهترین ابزارهایی که در زمینه سنجش کیفیت خواب . ترین مشکالت روانشناختی دانست از مهم

  .است) PSQI(طراحی و ساخته شده است پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ 

توسط  1989و در سال  Pittsburgh Sleep Quality Indexمعادل انگلیسی این پرسشنامه 

این پرسشنامه در . و همکارانش در موسسه روانپزشکی پیتسبورگ ساخته شد) Buysse(دکتر بویس 

گویه فرعی است بنابراین کل پرسشنامه داراي  10خود شامل  5ل گویه است اما چون سوا 9اصل داراي 

 7این پرسشنامه داراي . شود گذاري می نمره 3تا  0اي از  درجه 4آیتم است که در یک طیف لیکرت  19

  : زیرمقیاس است که عبارتند از

  )subjective sleep quality(کیفیت ذهنی خواب  - 1

  )sleep latency(تأخیر در به خواب رفتن  - 2

  )sleep duration(مدت زمان خواب  - 3

  )habitual sleep efficiency(میزان بازدهی خواب  - 4

  )sleep disturbances(اختالالت خواب  - 5

  )use of sleeping medication(آور  استفاده از داروهاي خواب - 6

  )daytime dysfunction(اختالالت عملکردي روزانه  - 7

  )PSQI(ه کیفیت خواب پیتزبورگ نمره گذاري پرسشنام
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گویه سه نوع نمره  19باید ابتدا به این ) PSQI(براي نمره گذاري پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ 

به صورتی  9تا  5به یک صورت دیگر و سواالت  4و  2به یک صورت، سواالت  3و  1سواالت . بدهید

  :شوند که عبارتند از گذاري می دیگر نمره

ها استفاده  گیرد اما عدد به دست آمده در محاسبه سایر مقیا نمره گذاري صورت نمی :3و  1سواالت 

  .شود می

 60، بیشتر از )2نمره (دقیقه  60تا  31، )1نمره (دقیقه  30تا  16، )0نمره (دقیقه  15کمتر از  :2سوال 

  ).3نمره (دقیقه 

ساعت  5و کمتر از ) 2نمره (ساعت  6تا  5، )1نمره (ساعت  7تا  6، )0نمره (ساعت  7بیشتر از  :4سوال 

  ).3نمره (

، گزینه یک بار )0نمره (گزینه هیچ : تا سه بدهید که به این شرح است 0به هر ماده نمره  :بقیه سواالت

  ). 3نمره (، گزینه سه بار یا بیشتر در هفته )2نمره (، گزینه دوبار در هفته )1نمره (در هفته 

  :گردد ها به این صورت محاسبه می قیاسپس از انجام این کار زیر م

  9نمره سوال  :کیفیت ذهنی خواب - 1

. خواهد بود 6تا  0که عددي بیم  1-5و سوال  2جمع نمرات سوال  :تأخیر در به خواب رفتن -2

تا  3، نمره )گیرد می 1( 2تا  1، نمره )گیرد می 0( 0نمره : سپس باید نمرات را به این صورت تبدیل کنید

  ).گیرد می 3( 6تا  5، نمره )گیرد می 2( 4

  4پاسخ سوال  :مدت زمان خواب -3

میزان  1از سوال  3براي به دست آوردن بازدهی خواب ابتدا با تفریق سوال  :میزان بازدهی خواب - 4

در . میزان خواب واقعی را به دست آورید 4سپس از پاسخ سوال . ماندن در رختخواب را محاسبه کنید
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ضرب کنید تا  100ماندن در رختخواب را تقسیم بر ساعات خواب بودن کرده و در  مرحله بعد ساعت

تا  75، به 0نمره  85پس از به دست آوردن درصد به درصد باالتر از . درصد کارایی خواب به دست آید

  .بدهید 3نمره  65و به کمتر از  2نمره  74تا  65، به 1نمره  84

براي نمره : را جمع کرده و به صورت زیر تبدیل کنید 10-5تا  2-5پاسخ سواالت  :اختالالت خواب -5

  .بدهید) 3نمره ( 27تا  19و ) 2نمره ( 18تا  10، براي نمره )1نمره ( 9تا  1، براي نمره )0(صفر 

  6نمره سوال  :آور استفاده از داروهاي خواب - 6

 0نمره : رتیب تبدیل نماییدو سپس به این ت 8و  7جمع نمره سواالت  :اختالالت عملکردي روزانه - 7

  ).3نمره ( 6تا  5، نمره )2نمره ( 4تا  3، نمره )1نمره ( 2تا  1، نمره )0نمره (

  .خواهد بود 21تا  0زیرمقیاس که در کل بین  7جمع نمرات  :نمره کل

  تفسیر نمرات به دست آمده

  :وندش تا سه خواهد بود که به صورت زیر تفسیر می 0در هر مقیاس نمره فرد بین 

  0نمره  :نبود مشکل خواب

  1نمره  :مشکل خواب متوسط

  2نمره  :مشکل خواب جدي

  3نمره  :مشکل خواب بسیار جدي
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Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)

Form Administration Instructions, References, and Scoring

Form Administration Instructions

The range of values for questions 5 through 10 are all 0 to 3.

Questions 1 through 9 are not allowed to be missing except as noted below.  If these questions 
are missing then any scores calculated using missing questions are also missing.  Thus it is 
important to make sure that all questions 1 through 9 have been answered.  

In the event that a range is given for an answer (for example, ‘30 to 60’ is written as the answer to 
Q2, minutes to fall asleep), split the difference and enter 45.

Reference

Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ:  The Pittsburgh Sleep Quality Index:  
A new instrument for psychiatric practice and research.  Psychiatry Research 28:193-213, 1989.

Scores – reportable in publications

On May 20, 2005, on the instruction of Dr. Daniel J. Buysse, the scoring of the PSQI was changed 
to set the score for Q5J to 0 if either the comment or the value was missing.  This may reduce the 
DISTB score by 1 point and the PSQI Total Score by 1 point.

PSQIDURAT DURATION OF SLEEP
IF Q4 > 7, THEN set value to 0
IF Q4 < 7 and > 6, THEN set value to 1
IF Q4 < 6 and > 5, THEN set value to 2
IF Q4 < 5, THEN set value to 3
Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)

PSQIDISTB SLEEP DISTURBANCE
IF Q5b + Q5c + Q5d + Q5e + Q5f + Q5g + Q5h + Q5i + Q5j (IF Q5JCOM 
is null or Q5j is null, set the value of Q5j to 0) = 0, THEN set value to 0

IF Q5b + Q5c + Q5d + Q5e + Q5f + Q5g + Q5h + Q5i + Q5j (IF Q5JCOM 
is null or Q5j is null, set the value of Q5j to 0) > 1 and < 9, THEN set value 
to 1

IF Q5b + Q5c + Q5d + Q5e + Q5f + Q5g + Q5h + Q5i + Q5j (IF Q5JCOM 
is null or Q5j is null, set the value of Q5j to 0) > 9 and < 18, THEN set 
value to 2
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IF Q5b + Q5c + Q5d + Q5e + Q5f + Q5g + Q5h + Q5i + Q5j (IF Q5JCOM 
is null or Q5j is null, set the value of Q5j to 0) > 18, THEN set value to 3

Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)

PSQILATEN SLEEP LATENCY
First, recode Q2 into Q2new thusly:
IF Q2 > 0 and < 15, THEN set value of Q2new to 0
IF Q2 > 15 and < 30, THEN set value of Q2new to 1
IF Q2 > 30 and < 60, THEN set value of Q2new to 2
IF Q2 > 60, THEN set value of Q2new to 3
Next
IF Q5a + Q2new = 0, THEN set value to 0
IF Q5a + Q2new > 1 and < 2, THEN set value to 1
IF Q5a + Q2new > 3 and < 4, THEN set value to 2
IF Q5a + Q2new > 5 and < 6, THEN set value to 3

Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)

PSQIDAYDYS DAY DYSFUNCTION DUE TO SLEEPINESS
IF Q8 + Q9 = 0, THEN set value to 0
IF Q8 + Q9 > 1 and < 2, THEN set value to 1
IF Q8 + Q9 > 3 and < 4, THEN set value to 2
IF Q8 + Q9 > 5 and < 6, THEN set value to 3
Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)

PSQIHSE SLEEP EFFICIENCY
Diffsec = Difference in seconds between day and time of day Q1 and day 

Q3
Diffhour = Absolute value of diffsec / 3600

             newtib =IF diffhour > 24, then newtib = diffhour – 24
           IF diffhour < 24, THEN newtib = diffhour

(NOTE, THE ABOVE JUST CALCULATES THE HOURS BETWEEN GNT 
(Q1) AND GMT (Q3))
tmphse = (Q4 / newtib) * 100

IF tmphse > 85, THEN set value to 0
IF tmphse < 85 and > 75, THEN set value to 1
IF tmphse < 75 and > 65, THEN set value to 2
IF tmphse < 65, THEN set value to 3
Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)

PSQISLPQUAL OVERALL SLEEP QUALITY
Q6
Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)

PSQIMEDS NEED MEDS TO SLEEP
Q7
Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)

PSQI TOTAL
DURAT + DISTB + LATEN + DAYDYS + HSE + SLPQUAL + MEDS
Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 21 (worse)
Interpretation:  TOTAL < 5 associated with good sleep quality

TOTAL > 5 associated with poor sleep quality
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  :بررسی مطالعات گذشته 

مورد ارزیابی  MSبیمار مبتال به  28در انگلستان،  2009و همکاران در سال  Tachibanaدر مطالعه 

مورد به صورت  8دچار اختالالت خواب بودند که %) 54(بیمار  25ه این بررسی نشان داد ک. قرار گرفتند

مورد  1مورد بصورت خرخر شبانه و  3مورد بصورت سختی در به خواب رفتن،  3بیدار شدن هاي مکرر، 

  .بصورت بیدارشدنهاي مکرر جهت ادرار کردن بود

Neau  به  بیمار مبتال 205در فرانسه  2012و همکاران در مطالعه اي در سالMS  را مورد بررسی قرار

نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از بیماران مبتال به اختالالت خواب هستند که با . دادند

  .عالئم و مشکالت دیگري نظیر خستگی، افسردگی، درد و کاهش کیفیت زندگی افراد همراه می باشد

بیمار مبتال به  120ر ایاالت متحده بر روي د 2005و همکاران در سال  Flemingنتایج مطالعه اي که 

MS  انجام دادند، نشان داد که مصرف داروهاي مختلف، افسردگی و شدت بیماريMS  از جمله

  .مهمترین عواملی هستند که سبب افزایش احتمال ابتال به اختالالت خواب در این بیماران می شوند

صورت گرفت، میزان ابتال به خواب  2011ر سال و همکاران د Rozsakمطالعه اي که در لهستان توسط 

  .گزارش کرد% 8/59و میزان شیوع بی خوابی را % 5/20آلودگی را 

 MS 96در آلمان اعالم شد که در بیماران مبتال به  2010و همکاران در سال  Veuthierدر مطالعه 

ی مزمن مبتال به درصد از بیماران بدون خستگ 60درصد از بیمارانی که خستگی مزمن داشتند و 

  .اختالالت خواب می باشند
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  فصل دوم
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  .می باشد مقطعی – توصیفی:  نوع مطالعه

  

بیمارستان   اعصابکلینیک مراجعه کننده به  MSبیماران مبتال به  شامل  : جمعیت مورد مطالعه

  .می باشند 93در سال بوعلی قزوین 

  

  : معیارهاي ورود به مطالعه 

 MSه بیماري بتال با.1

فردوجود اطالعات صحیح مورد نظر از .2

سال 18سن باالي .3

سال 2حداقل مدت بیماري .4

  رضایت جهت شرکت در طرح تحقیقاتی.5

  

 :معیارهاي خروج  از مطالعه 

عدم دسترسی به اطالعات صحیح مورد نظر .1

در فاز حادابتال به بیماري .2

اعتیاد به مواد مخدر .3
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سیستم ایمنیمصرف داروهاي تضعیف کننده .4

حاملگی.5

  عدم  رضایت جهت شرکت در پژوهش.6

  

  .می باشد (Convenient)در دسترس بصورت  :روش نمونه گیري 

  

  .نفر می باشد 60شامل   :حجم نمونه 

  

بیماران مبتال به پس از تأیید کمیته پژوهشی دانشگاه ، افراد مورد مطالعه از میان  : روش انجام مطالعه

MS  که معیارهاي ورود به  93در سال بیمارستان  بوعلی قزوین  اعصابلینیک کمراجعه کننده به

اطالعات دموگرافیک . مطالعه را داشتند انتخاب شدند تا حجم نمونه به تعداد مورد نظر در مطالعه رسید

 افراددر تمامی  ، میزان تحصیالت، مصرف سیگار، مصرف دارو و بیماریهاي همراهو جنسیتشامل سن 

 DESS (Expanded disability scale score)ارزیابی ناتوانی بیماران بر اساس معیار  .شد ارزیابی

  .وارد مطالعه شدند 2بیشتر یا مساوي  EDSSانجام شد که در این مطالعه بیماران با 

 PSQIارزیابی کیفیت خواب بیماران با تاکید بر اختالالت ریتم شبانه روزي بر اساس پرسشنامه 

(Pittsburg sleep quality index)  انجام شد که روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف به اثبات
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بخش شامل برداشت فرد از خواب خود، دوره نهفتگی خواب، مدت  7این ارزیابی بر اساس . رسیده است

زمان خواب، کارایی خواب معمول، اختالالت خواب، استفاده از داروهاي خواب آور و اختالل در عملکرد 

نمره صفر به . می باشد 3امتیازات براي هر پرسش از صفر تا . ماه گذشته تدوین شده است 1زانه طی رو

این است که فرد حداقل  3مشکل را نداشته و منظور از نمره این معنی است که فرد در یک ماه گذشته 

خواب مطلوب و  نشاندهنده کیفیت 5مجموع امتیازات کمتر از . بار در هفته آن مشکل را داشته است 3

  . یا باالتر نشانگر کیفیت ضعیف خواب می باشد 5مجموع امتیازات 

  

  :  روش تجزیه و تحلیل داده ها

-Chiو با استفاده از آزمونهاي آماري  SPSS 22داده ها پس از جمع آوري توسط نرم افزار آماري 

square  وT-test  مورد تجزیه و تحلیل آماري قرار گرفتند .P<0.05 وان سطح معنی دار در نظر بعن

  .گرفته شد

  

  : مالحظات اخالقی 

در این پژوهش صرفاً به جمع آوري آن دسته از اطالعاتی پرداخته شد که در راستاي انجام مطالعه، مورد 

مورد مطالعه این اطمینان داده شد که اطالعات فردي بدست آمده از آنها،  بیماراننیاز بودند و به تمامی 

  .ه نزد محقق باقی خواهند ماندبصورت محرمان
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  فصل سوم
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  :پس از آنالیز داده ها یافته هاي زیر بدست آمد

%) 20(نفر  12از این میان . بودند MSنفر بیمار مبتال به  60کل افراد مورد مطالعه در پژوهش شامل 

  .مؤنث بودند%) 80(نفر  48مذکر و 

سال  57سال و حداکثر آن  18حداقل سن . بود 15/5حراف از معیار سال با ان 17/33میانگین سنی افراد 

سال بود که اختالف آماري  57/34و در زنان برابر با  63/31میانگین سنی در مردان برابر با . گزارش شد

   (P=0/4). معنی داري با یکدیگر نداشتند

 43 .انده زنان سیگاري بودندان را شامل میشد و درصد باقیممرد بیماران که کل% 3/28معادل نفر  17

  .کردند سیگار مصرف نمی% 7/71نفر معادل 

% 45/45نفر معادل  5گزارش شد که از این میان % 3/18نفر معادل  11مصرف داروهاي خواب آور در  

   (P>0/05). زن بودند% 55/54نفر معادل  6مرد و 

لیسانس %) 3/23(نفر  14دیپلم، در  %)45(نفر  27کمتر از دیپلم، در %) 20(نفر  12سطح تحصیالت در 

  .باالتر از لیسانس گزارش شد%) 7/11(نفر  7و در 

. بود 4/3با انحراف معیار  9/6در کل بیماران برابر با  (PSQI)میانگین اندکس کیفیت خواب پیتسبورگ 

بود  8/1راف از معیار با انح 9/7و در زنان برابر با  2/2با انحراف از معیار  9/5این میزان در مردان برابر با 

   (P<0.01). که اختالف معنی داري به لحاظ آماري با یکدیگر داشتند

 4/6و در بیماران غیر سیگاري برابر با  3/7در افراد سیگاري برابر با  PSQIمیانگین میزان اندکس 

که همچنین بررسی ها نشان داد  (P>0.05). گزارش شد که اختالف معنی داري با یکدیگر نداشتند
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بطور معنی داري ) 4/7(در افرادي که از داروهاي خواب آور استفاده می کردند  PSQIمیزان متوسط 

   (P<0.001).  بود) 2/6(بیش از سایر بیماران 

 Advanced)توزیع فراوانی انواع اختالالت ریتم شبانه روزي خواب که شامل سندرم فاز سریع خواب 

sleep phase syndrome)  تاخیري خواب ، سندرم فاز(Delayed sleep phase syndrome)  و

می باشد، در بیماران به  (Irregular sleep phase wake)الگوي به هم ریخته خواب و بیداري 

فاقد اختالل ریتم شبانه %) 4/63(نفر  38بود و %) 15(نفر  9و %) 6/16(نفر  10، %) 5(نفر  3ترتیب 

  .روزي خواب بودند

، سندرم فاز تاخیري خواب 4/5در بیماران براي سندرم فاز سریع خواب برابر با  PSQIمیانگین میزان 

و بیداري و بیماران فاقد اختالل ریتم شبانه روزي  2/11، الگوي به هم ریخته خواب برابر با 3/12برابر با 

   (P<0.001). بود که اختالف آماري به شدت معنی داري با یکدیگر داشتند 1/5خواب برابر با 
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  نمــودارها
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بیماري مولتیپل اسکلروز یک بیماري اتوایمیون سیستم اعصاب مرکزي است که بیشتر بیماران درگیر 

سن شروع بیماري اغلب در . میلیون نفر در دنیا دارد 5/2ساله می باشند و شیوعی در حدود  50تا  20

اختالالت خواب در این . جوانی بوده و زنان بطور معمول بیش از زنان به این بیماري مبتال می شوند

بیماران ممکن است در اثر دمیلینیزاسیون اعصاب و در نتیجه، اختالل در عملکرد ساعت بیولوژیک در اثر 

  .وجود پالك ایجاد شود

دهد، کیفیت دو سوم باقیمانده زندگی را بطور کیفیت خواب که حدود یک سوم زندگی ما را تشکیل می 

شیوع اختالالت خواب در جمعیت عمومی بطور دقیق مشخص نیست و . یقین تحت تاثیر قرار می دهد

لیکن مشخص شده . گزارش شده اند MSمطالعات مختلفی در مورد میزان این اختالالت در مبتالیان به 

الزم به . وابی، پرخوابی مفرط روزانه و یا هر دو می شوداست که این اختالالت در نهایت منجر به بی خ

یاداوري است که ریتم خواب، متناسب با شرایط جغرافیایی و فرهنگی مناطق مختلف، متفاوت است و 

و همکاران میزان  Clark. سن بیماران نیز از جمله فاکتورهاي مؤثر در این زمینه به حساب می آید

از سوي دیگر در . سه برابر افراد سالم گزارش کردند MSتالیان به شیوع کیفیت بد خواب را در مب

در  MSبیمار مبتال به  16و همکاران، در بررسی خستگی و اختالالت خواب در  Taphoormمطالعه 

مقایسه با گروه شاهد، هیچگونه اختالف معنی داري در زمینه اختالل ریتم خواب میان دو گروه شناسایی 

 MSانواع اختالالت خواب را در مبتالیان به  Tachibanaو همکاران و نیز  Feriniمطالعات . نشد

با توجه به نتایج متفاوت در مطالعات صورت گرفته در گذشته و اهمیت این موضوع و . نشان داده است

، در این مطالعه به بررسی میزان MSتاثیر بسیار مهم اختالالت خواب بر کیفیت زندگی مبتالیان به 

  .پرداختیم MSبد خواب در بیماران مبتال به کیفیت 

 MSدر مبتالیان به  (PSQI)میانگین اندکس کیفیت خواب پیتسبورگ در مطالعه ما مشخص شد که 

بعنوان کیفیت نامطلوب خواب  5با توجه به اینکه اندکس باالتر از . بود 4/3با انحراف معیار  9/6برابر با 

ت آمده نشاندهنده این مطلب است که بطور میانگین، بیماران درنظر گرفته می شود، یافته هاي بدس

بررسی شده در این مطالعه از کیفیت مطلوب خواب برخوردار نیستند که این میزان بطور معنی داري در 
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در مطالعه دکتر محمدرضا نجفی و . زنان و افراد مصرف کننده داروهاي خواب آور افزایش داشته است

عنوان بررسی اختالالت ریتم شبانه روزي خواب در مبتالیان به مولتیپل  تحت 89همکاران در سال 

با انحراف  9/7برابر با  MSدر بیماران مبتال به  PSQIاسکلروز مشخص شد که متوسط میزان اندکس 

همچنین در بررسی صورت گرفته  .می باشد که با یافته هاي حاصل از مطالعه ما مطابقت دارد 6/3معیار 

با  MSدر مبتالیان به  PSQIمتوسط میزان اندکس  2009و همکاران در سال  Stwartتوسط 

گزارش شد که با یافته هاي  8/6با خستگی شدید را  MSو در مبتالیان به  2/6خستگی متوسط برابر با 

در مطالعه دیگري که تحت عنوان ارتباط بین اختالالت خواب و خستگی در بیماران . ما مطابق است

بیمار مبتـال بـه بیماري  15انجـام گردیده اسـت،  2004مولتیپل اسکلـروزیس توسط آتارین مبتال بـه 

فرد  15بیمار مبتال به بیماري که خستگی را تجربه نکرده بودند و  15که دچار خستگی شده بودند و 

ده است که، که نتـایج حاصله نشـان دا. سالم از نظر اختالالت خواب با یکدیگر مورد مقـایسه قرار گرفتند

نفـر خواب منقطـع و سه نفر  10از گروه بیماران دچار خستگی دو نفـر در شروع خواب تأخیر داشتـه، 

بیمار مبتال که خستگی نداشتند مراحل خواب نامنظم داشته، دو نفر  15یکی از . خواب طبیعـی داشتند

. ه کنترل خواب طبیعـی داشتندنفر گرو 15نفر خواب طبیعی داشتند و همه  12خواب منقطع داشته و 

  . بنابراین خستگـی، خواب منقطع و چرخه هاي خواب غیرطبیعی با هم مرتبط بودند

 MSبا وجود مطالعات فراوان صورت گرفته در این زمینه، هنوز هم علت اختالالت خواب در مبتالیان به  

ري در مسیرهاي عصبی مرتبط با تغییرات متابولیک و نیز ضایعات ساختا. بطور دقیق شناخته نشده است

 ي این اختالالتهسته هاي قاعده اي، تاالموس، سیستم لیمبیک و نواحی کورتیکال می تواند در پاتولوژ

  . مؤثر باشد

با طیف وسیعی از اختالالت خواب  MSبر اساس یافته هاي بدست آمده می توان عنوان کرد که بیماري 

ات مختلف با یکدیگر متفاوت است که احتمال می رود نتایج گرچه نتایج حاصل از مطالع. همراه است

، اختالالت خلقی همزمان و MSمتفاوت این مطالعات ناشی از حجم کم نمونه ها، عدم تفکیک انواع 

به نظر می رسد که محل ضایعات . نهایتاً شرایط فرهنگی و اجتماعی مختلف در جوامع گوناگون باشد
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و  MSعصاب بینایی و هیپوتاالموس در پاتوژنز هر دو گروه از اختالالت، دمیلیناتیو سیستم عصبی نظیر ا

اختالالت خواب، نقش مهمی داشته باشد که البته تعیین ارتباط آناتومیک پالك هاي عصبی با انواع 

  .می یاشد MRIاختالالت خواب، نیازمند بررسی هاي بیشتري با استفاده از 

بسیار آزاردهنده باشد، درمان اختالالت خواب  MSدر مبتالیان به از آنجا که کیفیت بد خواب می تواند 

را کاهش داده و به  MSمشکالت جانبی بیماران مبتال به و رویکرد منطقی به آن می تواند بخشی از 

لذا مطالعات بعدي با حجم نمونه بیشتر و در سطحی . ارتقاي کیفیت زندگی آنان کمک شایانی نماید

   .ینه پیشنهاد می گرددگسترده تر در این زم
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فصل اول


مــقدمــه


بيان مسأله :


فلج چندگانه یا اِسکلروزِ چندگانه (به انگلیسی: Encephalomyelitis disseminata یا Multiple sclerosis) که با نام اختصاری اِماِس یا MS نیز شناخته میشود، یک بیماری التهابی است که در آن غلافهای میلین سلولهای عصبی در مغز و نخاع آسیب میبینند. این آسیب دیدگی در توانایی بخشهایی از سیستم عصبی که مسئول ارتباط هستند اختلال ایجاد میکند و باعث به وجود آمدن علائم و نشانههای زیادی،[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid11955556-2"[۲] از جمله مشکلات فیزیکی، روانی و در برخی موارد مشکلات روانپزشکی شود. برخی شواهد دال بر پیوست این بیماری با درجه زیبایی دارد .[۳] اماس به چند شکل ظاهر میشود و علائم جدید آن یا به صورت حملات مرحلهای (به شکل برگشتی) یا در طول زمان (به شکل متناوب) اتفاق میافتد.[۴] ممکن است در بین حملات نشانه بیماری به کلی از بین برود؛ با این وجود مشکلات عصبی دائمی مخصوصا با پیشرفت بیماری در مراحل بعدی به طور مداوم اتفاق میافتد.[۴] 

اگرچه علت بیماری مشخص نیست اما مکانیزم اصلی آن تخریب توسط سیستم ایمنی بدن و یا اختلال در سلولهای تولید کننده میلین میباشد.[۵] دلایل ارائه شده در مورد این مکانیزمها شامل عوامل ژنتیکی و عوامل محیطی مانند عفونت میباشد.[۲]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid17444504-6"[۶] معمولاً اماس بر اساس نشانهها و علائم و نتایج آزمایشهای پزشکی تشخیص داده میشود. درمان مشخصی برای اماس وجود ندارد. درمانهای موجود به منظور بهبود عملکرد بدن پس از هر حمله و جلوگیری از حملات جدید صورت میگیرد.[۲] 

اگرچه داروهایی که برای درمان اماس تجویز میشود اندکی موثرند اما دارای اثرات جانبی هستند و تحمل آن دشوار است. با وجود اینکه شواهدی در مورد اثربخشی درمانهای جایگزین اماس وجود ندارد، بسیاری از مردم به دنبال آن درمانها هستند. پیش بینی نتیجه دراز مدت درمان بسیار دشوار است، اما نتیجه قابل قبول بیشتر در زنان، افرادی که در سنین پایین تر به این بیماری مبتلا شدهاند، افرادی که در آنها دورههای عود مشاهده میشود و افرادی که آنها در مراحل اولیه حملههای کمی را تجربه کردهاند مشاهده میشود.[۷] امید به زندگی افراد دارای اماس ۵ تا ۱۰ سال کمتر از دیگران است.[۱] از سال ۲۰۰۸، بین ۲ تا ۲٫۵ میلیون نفر در سراسر جهان به این بیماری مبتلا شدهاند، این در حالی است که نرخ ابتلا در بخشهای مختلف جهان و در بین جوامع مختلف تفاوت آشکاری دارد.[۸] این بیماری به طور معمول در سنین ۲۰ تا ۵۰ سالگی و در زنان دو برابر مردان اتفاق میافتد.[۹] نام "اسکلروز چندگانه" به زخمها (سختینه-- به عبارت دیگری پلاک یا زخم) که در ماده سفید مغز یا ستون فقرات قرار دارد گفته میشود.[۱۰] اماس در سال ۱۸۶۸ توسط ژان مارتین شارکو توصیف شد. محققان در حال توسعه درمانها و روشهای تشخیص جدید هستند.

یکی از علائم این بیماران ابتلا به خستگی مزمن است که می تواند با علائم دیگری نظیر اختلالات خواب در بیماران همراه باشد. لذا درمان هریک می تواند بر بهبودی دیگری و کاهش مشکلات ناشی از بیماری نقش داشته باشد. در مبتلایان به MS که دچار اختلالات خواب هستند ممکن است سایر عوارض و علائم بیماری نظیر سندرم پای بی قرار را با فراوانی و شدت بیشتری مشاهده گردند. اختلالت خواب در مبتلایان به MS انواع مختلفی نظیر نارکولپسی، بی خوابی و اختلالات تنفسی را شامل می شوند.

مشکلات مرتبط با خواب از حیطه وسیعی برخوردار است به گونهای که تا کنون حدود  ۱۶۸بیماری مرتبط با خواب شناخته شده است. 

بدخوابی، بیخوابی و دیگر اختلالات مرتبط با خواب باعث پایین آمدن کیفیت خواب و بیماریهای مرتبط با خواب میشوند به گونهای که تاکنون حدود ۱۶۸ بیماری مرتبط با خواب شناخته شده است. 
چنانچه فرد خواب عمیق شبانه را تجربه نکند در طول روز دچار خواب آلودگی و خستگی میشود که این امر منجر به بروز مشکلاتی در محیطهای کاری افراد و یا منجر به بروز تصادفات خواهد شد. 
حدود  ۲۰تا  ۳۰درصد تصادفات ناشی از مشکلات و اختلالات مرتبط با خواب است. 
 ۲۵تا ۴۰درصد مردم از خرخر شکایت دارند و حدود  ۳۰تا  ۳۵درصد مردم نیز دچار مشکل بیخوابی هستند.  ۵درصد مردان و  ۲/۵تا  ۳درصد زنان دچار وقفه تنفسی حین خواب میشوند. 


اختلالات مربوط به خواب عبارتند از:


· اختلال بيخوابي


· اختلال پر خوابي (somnia disorder Hyper)


· پرخوابي مفرط يا ناركولپسي(Narcolepsy)


· هراس يا وحشتزدگي در خواب(night terror) 


· كابوسهاي شبانه(nightmare) 


· راه رفتن در خواب (sleep – walking)


· فشردن دندانها در خواب يا بروكسيسم (Bruxism)


· گفتار در خواب يا سومنيلوكي (somniloquy)

با توجه به آمار و ارقام مختلفی که در زمینه شیوع اختلالات خواب در مبتلایان به MS گزارش شده است و با توجه به اهمیت این موضوع، در این مطالعه به بررسی میزان کیفیت بد خواب در بیماران مبتلا به MS پرداختیم.

بررسـي متــون

گرچه امروزه پزشکان روشهای متعدد و قابل اطمینانی برای تشخیص بیماری ام اس در اختیار دارند، اما هنوز کسی نمی داند که علت ایجاد این بیماری چه چیزی می باشد. در واقع، پزشکان از قرن نوزدهم تا کنون در مورد علت بروز بیماری ام اس در بعضی از افراد سر درگم هستند. دکتر ژان کروولیه که در سال ۱۸۳۵ میلادی اولین توصیفات را در مورد این بیماری بیان نمود، عقیده داشت که عدم توانایی بعضی از افراد در عرق کردن باعث بروز این بیماری می شود زیرا او مشاهد کرده بود که هوای گرم می تواند باعث بروز حملات ام اس شود. با اینحال پزشکان امروزه می دانند که گرچه حرارت و هوای گرم می تواند باعث تشدید علایم و مشکلات بیماران مبتلا به ام اس شود اما نه عرق ریختن و نه عدم آن، هیچکدام نمی توانند باعث ایجاد بیماری ام اس در افراد شوند.


ژان مارتین شارکو، عصب شناس فرانسوی که نام رسمی ام اس را ابداع نمود معتقد بود که هوای سرد، مشکلات روحی و هیجانی، یا ابتلا قبلی به عفونتهایی مثل حصبه، وبا یا آبله می تواند باعث بروز ام اس شود. گرچه پزشکان امروزه می دانند که در معرض هوای سرد قرار گرفتن و یا مشکلات روحی و هیجانی نمی توانند باعث ایجاد ام اس شوند اما این عقیده ژان مارتین شارکو که گفته بود ابتلا قبلی به عفونتها ممکن است مسئول بروز بیماری باشد هنوز تحت بررسی و آزمایش می باشد و ممکن است واقعاً ثابت شود که این مسئله یک علت زمینه ای شروع کننده بیماری می باشد.
سایر عقاید اولیه درمورد علت ایجاد ام اس در اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم میلادی، پزشکانی که در مورد بیماری ام اس تحقیق می کردند نظریه های گوناگونی در مورد علت بروز این بیماری در افراد می دادند. بعضی از پزشکان عقیده داشتند که فکر کردن زیاد افراد باعث ایجاد این بیماری می شود که این نظریه بعدها ثابت شد که غلط می باشد. عصب شناس معروف، دکتر زیگموند فروید که نظریه او در مورد تأثیر ضمیر ناخود آگاه در ایجاد بیماریهای جسمی و روحی باعث پدید آمدن دوره ای جدید در روانپزشکی شد، معتقد بود که آن چیزی که او اصطلاحاً به آن "هیستری زنانه" میگفت مسئول بروز بیماری ام اس می باشد. با اینحال، تحقیقات دانشمندان نشان داده است که نه مشکلات روحی و هیجانی و نه روند تفکرات باعث بروز بیماری ام اس نمی شوند
نظریه دیگری در مورد علت ایجاد بیماری ام اس وجود دارد که برمبنای سمومی که در محیط وجود دارد مثل سر ب، مس، نیکل، جیوه و حشره کش ها استوار است، اما شواهد موجود هنوز قادر به اثبات نقش مهمی برای هریک از این عوامل نیستند. سایر نظریه هایی که در مورد علت ایجاد بیماری ام اس وجود دارند که هنوز هیچکدام از آنها ثابت نشده اند عبارتند از: کمبود ویتامینها، رژیم غذایی حاوی چربی حیوانی زیاد، آلرژی ها و حساسیت ها، وجود لخته های خونی در مغز، حمله مستقیم یک ویروس، نقائص مادرزادی در سیستم عصبی و صدمات جسمی مثل سقوط از بلندی.
نظریه ای وجود دارد که انجام واکسیناسیون می تواند باعث بروز بیماری ام اس شود زیرا گزارشهایی شده است که بعد از واکسیناسیون هایی که برای آبله، حصبه، تب زرد، هاریشن دیفتری، کزاز، هپاتیت و آنفلوآنزا انجام شده است مواردی از بیماری ام اس دیده شده است. با این حال هنوز با وجود تحقیقاتی که صورت گرفته است، ثابت نشده است که انجام واکسیناسیون می تواند باعث بروز بیماری ام اس شود.

علائم و نشانهها


علائم اصلی اماس

فرد دارای اماس همه علائم یا نشانههای عصب شناختی را دارد؛ رایج ترین این نشانهها مشکلات سامانه عصبی خودگردان، دیداری، حرکتی و حسی میباشند.[۱] علائم خاص از طریق محلهای زخم در سیستم عصبی مشخص میشوند و شامل کم بساوایی یا خواب رفتگی مانند مور مور شدن، گز گز کردن، ضعف عضلات، واکنشهای غیر ارادی، گرفتگی عضلات یا ناتوانی در حرکت، ناتوانی در هماهنگی و تعادل ناهماهنگی عضلات، مشکل در صحبت کردن یا مشکل در غذا خوردن، مشکلات دیداری (جنبش کره چشم، کاهش دید یا دوبینی)، احساس خستگی، درد شدید یا درد مزمن و مشکل در ادرار و مدفوع میباشد.[۱] دشواری در فکر کردن و مشکلات عاطفی مانند افسردگی یا خلق ناپایدار نیز در بین مبتلایان به اماس رایج است.[۱] پدیده یوتافس، شدت یافتن نشانههای بیماری بر اثر تماس با دمای بالا و نشانه لرمیت، احساس سوزش در پشت هنگام خم کردن گردن از ویژگیهای بیماری اماس میباشند.[۱] معیار اصلی ناتوانی و شدت مقیاس وضعیت ناتوانی گسترده (EDSS) میباشد که همراه با معیارهای دیگر مانند اسکلروز چندگانه تابعی کامپوزیت در تحقیقات مورد استفاده قرار میگیرد.[۱۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid10467378-12"[۱۲]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid12356200-13"[۱۳] این شرایط در ۸۵٪ موارد به شکل سندروم در طول چند روز آغاز میشود که از این تعداد ۴۵٪ دارای مشکلات حرکتی، ۲۰٪ دچار تاری دید و ۱۰٪ دارای سندروم مرتبط با نقض در عملکرد ساقه مغز میباشند، این در حالی است که ۲۵٪ باقیمانده دچار بیشتر از یک مورد از مشکلات ذکر شده میباشند.[۱۴] دوره این نشانهها در ابتدا در دو الگو اتفاق میافتد؛ یا به صورت دورههای وخیم تر شدن ناگهانی بیماری که چند روز تا چند ماه به طول میانجامد (عود، وخیم تر شدن، دوره بیماری، حملات یا تشدید ناگهانی نامیده میشوند) که به دنبال آن بهبودی بیمار صورت میگیرد (۸۵٪ موارد) و یا وخیم تر شدن تدریجی در طول زمان بدون دورههای بهبودی (۱۰-۱۵٪ موارد).[۹] ممکن است در مواردی ترکیبی از این دو اتفاق بیفتد[۴] یا ممکن است افرادی دچار دورههای عود و بهبودی شوند که بعدها ادامه دار باشد.[۹] این دورههای عود بیماری معمولاً غیرقابل پیش بینی هستند و بدون هیچ نشانهای اتفاق میافتند.[۱] وخیم تر شدن شرایط بیمار به ندرت و در بیشتر موارد دوبار در سال اتفاق میافتد.[۱] با این وجود در بعضی موارد این وخیم تر شدن بیماری به دنبال نشانههای معمول میآید و بیشتر در بهار و تابستان اتفاق میافتد.[۱۵] به طور مشابه، عفونتهای ویروسی مانند سرماخوردگی معمولی، آنفلوآنزا یا التهاب معده و رودهها احتمال آن را افزایش میدهند.[۱] 

استرس نیز ممکن است باعث بروز حمله شود.[۱۶] باردار بودن احتمال عود بیماری را کاهش میدهد، اگرچه در طول چند ماه اول پس از وضع حمل این احتمال بیشتر میشود.[۱] به طور کل، به نظر نمیرسد باردار بودن بر ناتوانی دراز مدت تاثیر داشته باشد.[۱] موارد بسیاری از جمله واکسن زدن، شیر دهی،[۱] ضربه شدید بدنی[۱۷] و پدیده یوتافس بر نرخ عود بیماری تاثیر نمیگذارند.[۱۵]

عوامل


علت اماس نامشخص است، با این وجود باور میشود این بیماری بر اثر ترکیبی از عوامل محیطی مانند عوامل آلوده کننده و ژنتیک اتفاق میافتد برخی شواهد دال بر پیوست این بیماری با درجه زیبایی دارد .[۱] تئوریها در تلاشند تا دادهها را با توضیحاتی واقع بینانه ترکیب کنند اما این مورد تاکنون به عنوان موردی قطعی ثابت نشده است. اگرچه تعدادی فاکتورهای ریسک محیطی وجود دارد و اینکه بعضی از آنها قابل تعدیل هستند، تحقیقات بیشتری برای تعیین اینکه حذف آنها میتواند از بیماری اماس پیشگیری کند مورد نیاز است.[۱۸]

گستره شیوع

ام اس در افرادی که در مناطق دور از استوا زندگی میکنند شایع است، اگرچه موارد استثانایی نیز وجود دارد.[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid18606967-19"[۱۹] این موارد گروههای قومی که احتمال بروز بیماری در آنها کم است و در مناطقی دور از استوا مانند سامی، سرخپوستان آمریکایی، هاتریت کانادا، مائوری نیوزیلند[۲۰] و اینویت کانادا[۹] زندگی میکنند و نیز گروههایی که احتمال بروز بیماری در آنها بالاست و نزدیک استوا زندگی میکنند مانند مردم ساردن

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-Milo2010-9"[۹]، فلسطینیها و پارسیان هند را در بر میگیرد.[۲۰] علت این الگوی شیوع جغرافیایی مشخص نیست.[۹] اگرچه گرادیان شمال جنوب موارد اماس در حال کاهش است[۱۹] اما مقدار سال ۲۰۱۰ هنوز مورد استفاده قرار میگیرد.[۹] ام اس در مناطقی که افراد شمال اروپا در آن زندگی میکنند بسیار شایع است[۱] و تنوع جغرافیایی میتواند به سادگی بیانگر گستره جهانی این جوامع خطر پذیر باشد. کاهش تماس با نور خورشید باعث کاهش تولید ویتامین دی میشود و میتواند توجیهی برای این موضوع باشد.[۲۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid20494325-22"[۲۲] رابطه بین ماه تولد و اماس بیانگر این ایده است، افرادی که در نیمکره شمالی و در نوامبر به دنیا آمدهاند در مقایسه با افرادی که می به دنیا آمدهاند دیرتر دچار این بیماری میشوند.[۲۳] عوامل محیطی در دوران کودکی میتواند بر ابتلای افراد به این بیماری نقش داشته باشد، چندین مطالعه نشان داد افرادی که قبل از ۱۵ سالگی به قسمتهای مختلف دنیا سفر کردهاند نرخ ابتلا شدنشان به این بیماری همان نرخ ابتلای منطقه جدید است. اگر مهاجرت بعد از سن ۱۵ سالگی اتفاق افتد، نرخ ابتلا شدن فرد همان نرخ کشور تولدش میباشد.[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid15556803-18"[۱۸] با این وجود شواهدی وجود دارد که نشان میدهد اثر مسافرت میتواند شامل افراد بالای ۱۵ سال نیز بشود.[۱]

ژنتیک

ام اس به عنوان یک بیماری ارثی به شمار نمیرود، با این وجود تعدادی تنوع ژنتیکی بیانگر افزایش ابتلا به اماس میباشد.[۲۴]احتمال ابتلا به اماس در میان بستگان فرد به ویژه بستگان درجه یک بیشتر است[۲]. دوقلوهای همسان در ۳۰٪ موارد هردو به این بیماری مبتلا میشوند، این در حالی است که دوقلوها در ۵٪ موارد و خواهر و برادرها در ۲٫۵٪ موارد با هم به این بیماری مبتلا میشوند و این میزان برای افراد نیمه مشترک کمتر است.[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid11955556-2"[۲]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-25"[۲۵] اگر پدر و مادر فردی به این بیماری مبتلا باشند، احتمال ابتلای فرزند آنها ۱۰ برابر خواهد بود.[۹] 

اماس در بعضی گروههای نژادی رایج تر است.[۲۶] ژنهای خاصی که با اماس در ارتباط هستند شامل تفاوت در سیستم آنتیژن گلبول سفید انسانی (HLA)- گروهی از ژنها در کروموزوم ۶ که به عنوان مجموعه سازگاری بافتی اصلی (MHC) عمل میکنند- میشود.[۱] این تغییرات در ناحیه HLA تقریباً به مدت سی سال کشف شده است،[۲۷] علاوه بر این، این ناحیه در گسترش بیماریهای خود ایمنی مانند دیابت نوع ۱ و لوپوس منتشر درگیر است.[۲۷] همسان ترین یافته ارتباط بین ام اس و عللهای MHC را به عنوان HLA-DR 15|DR 15 و HLA-DQ 6 توصیف میکند.[۱] محلهای ژن دیگر اثر محافظتی مانند HLA-C 554 و HLA-DRB 1*11 را نشان میدهد.[۱] به طور کل تخمین زده میشود که تغییرات HLA دلیل ۲۰ تا ۶۰٪ از استعداد ژنتیکی میباشد.[۲۷] روشهای نوین ژنتیک (مطالعه ارتباطی تمام ژنومی) باعث کشف دوازده ژن دیگر بیرون ازجایگاه کروموزومی HLA شده است که احتمال ابتلا به اماس را افزایش میدهد.[۲۷]

عوامل عفونتزا

بسیاری از میکروبها به عنوان عوامل محرک اماس (MS) مطرح شدهاند، اما عوامل تایید شده به شمار نمیروند.[۶] اینگونه میتوان توضیح داد که نوعی عفونت، که توسط یک میکروب شایع و نه یک میکروب نادر تولید میشود، به این بیماری مرتبط است.[۶] مکانیسمهای پیشنهادی عبارتست از فرضیه بهداشت و فرضیه شیوع. طبق فرضیه بهداشت، قرار گرفتن در معرض برخی از عوامل عفونتزا در اوایل زندگی یک حالت حفاظتی دارد، و این بیماری واکنشی نسبت به مواجه دیرهنگام با چنین عوامل محسوب میشود.[۱] طبق فرضیه شیوع، علت این بیماری یک عامل عفونتزا است که بیشتر در مناطقی شایع است که در آنجا اماس شیوع دارد و در بیشتر افراد بدون هیچ علائمی موجب عفونت در حال پیشرفت میشود. فقط در تعداد کمی از موارد و پس از سالهای زیاد این عامل موجب ابتلا به دمیلیناسیون میشود.[۶]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid8269393-28"[۲۸] از فرضیه بهداشت بیشتر از فرضیه شیوع حمایت و پشتیبانی شده است.[۶]

شواهد آن ویروسی که عامل بیماری است عبارتست از: وجود گروههای اولیگوکلونال در مغز و مایع مغزی نخاعی بسیاری از افراد مبتلا بهام اس، ارتباط چندین ویروس با دمیلیناسیون انسانی آنسفالومیلیت، و وقوع دمیلیناسیون در حیوانات ناشی از برخی عفونتهای ویروسی..[۲۹] ویروس هرپس انسانی گروه منتخبی از ویروسها است. افرادی که هرگز مبتلا به عفونت ناشی از ویروس اپشتین-بار نشدهاند، کمتر در معرض خطر ابتلا به اماس هستند در حالی که افرادی که در دوران جوانی به این عفونت دچار شدهاند نسبت به افرادی که در سنین پایینتر مبتلا شدهاند، در معرض خطر بیشتری قرار دارند.[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid17444504-6"[۶] سایر افراد بر این باورند که هیچ تناقضی وجود ندارد زیرا عامل محرک این بیماری همان برخورد تقریباً دیرهنگام با ویروس مسبب برای اولین بار در زندگی است.[۱] سایر بیماریهایی که ممکن است مرتبط باشند عبارتست از سرخک، اوریون، و سرخجه.[۱]

سایر موارد

تحقیقات نشان داده است که سیگار کشیدن یک عامل خطرساز مستقل برای اماس به شمار میرود.[۲۱] استرس میتواند یک عامل خطرساز باشد اما شواهد موثق برای حمایت از این فرضیه وجود ندارد.[۱۸] ارتباط با مواجهات شغلی و سمها – به ویژه حلالها – مورد ارزیابی قرار گرفت، اما نتایج روشنی کسب نشد.[۱۸] تزریق واکسنها به عنوان عوامل بیماری مورد آزمایش قرار گرفتند؛ با این وجود، اکثر تحقیقات نشان میدهند که ارتباطی بین این دو وجود ندارد.[۱۸]بسیاری از عوامل خطرساز احتمالی دیگر از قبیل رژیم غذایی و مصرف هورمون بررسی شدند؛ با این وجود، شواهد مبنی بر ارتباط آنها با این بیماری «نادر» است و «قانع کننده» نمیباشد.[۳۰]

پاتوفیزیولوژی


سه ویژگی اصلی اماس عبارتست از تشکیل ضایعات در سیستم اعصاب مرکزی (که پلاکها نیز نامیده میشود)، تورم، و تخریب غلاف میلین نورونها. این ویژگیها به طرز پیچیده و به گونهای که هنوز به طور کامل شناخته نشده است در تعامل هستند تا تجزیه بافت عصبی و به نوبه خود نشانهها و علائم بیماری را ایجاد کنند.[۱] به علاوه افراد معتقدند که اماس یک اختلال ایمنی با واسطه است که در اثر تعامل ژنتیک فرد و عوامل محیطی که هنوز ناشناخته هستند، پیشرفت میکند.[۲] طبق نظرات، حداقل بخشی از آسیبها در نتیجهٔ حمله سیستم ایمنی خودِ فرد به سیستم عصبی ایجاد میشوند.[۱]

ضایعات

نام «اسکلروز چندگانه» به زخمهایی (اسکلرا – با نام پلاک یا ضایعات بهتر شناخته میشوند) اشاره میکند که سیستم عصبی را شکل میدهند. این ضایعات در بیشتر موارد بر ماده سفید موجود در عصب بینایی، ساقه مغز، عقدههای قاعدهای و ستون فقرات، یا ماده سفید موجود در حوالی نزدیک به بطن جانبی تاثیر میگذارند.[۱]وظیفه سلولهای ماده سفید حمل سیگنالها بین مناطق ماده خاکستری، جاییکه پردازش انجام میشود، و سایر قسمتهای بدن است. سیستم عصبی محیطی به ندرت درگیر میشود.[۲]

به بیانی روشنتر، اماس به از دست دادن الیگودندروسیتها، سلولهایی که مسئولیت ایجاد و حفظ لایه چربی را بر عهده دارند – موسوم به غلاف میلین – که در انتقال سیگنالهای الکتریکی (پتانسیل عمل) به نورونها کمک میکنند، گفته میشود.[۱]این امر به نازک شدن یا از دست دادن کامل میلین، و همزمان با پیشرفت بیماری، تجزیه آکسونهای نورون میانجامد. پس از از بین رفتن میلین، نورون دیگر نمیتواند به طور موثر سیگنالهای الکتریکی را هدایت کند.[۲] روند ترمیم، به نام بازسازی میلین، در مراحل اولیه بیماری اتفاق میافتد، اما الیگودندروسیتها نمیتوانند غلاف میلین سلول را به طور کامل بازسازی کنند. [۳۱]حملات مکرر موجب میشوند تاثیر بازسازی میلین به طور متوالی کمتر شود و این روند همچنان ادامه دارد تا زمانی که یک پلاک زخم-مانند در اطراف آکسونهای آسیب دیده به وجود آید.[۳۱]این زخمها منشأ علائم هستند و در طول یک حمله تصویربرداری رزونانس مغناطیسی (MRI) اغلب بیش از ده پلاک جدید را نشان میدهد.[۱] این امر میتواند بیانگر آن باشد که مغز میتواند تعدادی از زخمهای روی خود را بدون ایجاد عواقب چشمگیر به طور خودکار بازسازی کند.[۱] روند دیگری که در ایجاد ضایعات دخیل است، یک افزایش تعداد استروسیتها غیرعادی ناشی از تخریب نورونهای مجاور است.[۱]تعدادی از الگوهای زخم توضیح داده شدهاند.[۳۲]

التهاب

به غیر از دمیلیناسیون، نشانه دیگر این بیماری التهاب است. بنابر یک توضیح ایمنولوژیکی، سلولهای تی (T cell)، نوعی لنفوسیت که نقش مهمی در دفاع از بدن ایفا میکنند، موجب روند التهابی میشوند.[۱]

حمله میلین فرایندهای التهابی را که محرک سایر سلولهای ایمنی است و عوامل محلول از قبیل سیتوکینها و آنتیبادیها را آزاد میکند، آغاز میکند. تجزیه بیشتر سد خونی-مغزی، به نوبه خود موجب آثار مخربی از قبیل تورم، فعالسازی ماکروفاژها، و فعالسازی بیشتر سیتوکینها و سایر پروتئینهای مخرب میشود.[۲]التهاب به طور بالقوه میتواند انتقال اطلاعات بین نورونها را حداقل از سه راه کاهش بدهد.[۱]عوامل محلول آزاد شده میتوانند از طریق نورونهای سالم انتقال نورون را متوقف کنند. این عوامل ممکن است منجر به از بین رفتن میلین یا تسریع آن شوند، یا ممکن است باعث شوند آکسون به طور کامل از بین برود.[۱]

سد خونی-مغزی بخشی از سیستم مویرگی است که از ورود سلولهای تی به داخل سیستم اعصاب مرکزی جلوگیری میکند. ممکن است به این انواع سلولها که از طریق عفونت ناشی از ویروس یا باکتری به وجود آمدهاند، نفوذ کند. بعد از اینکه آن خود را بازسازی میکند، به طور نمونه وقتی عفونت پاک شود، سلولهای تی در داخل مغز گیر میافتند.[۲]

تشخیص


اسکلروز چندگانه به طور معمول بر اساس ارائه نشانهها و علائم، همراه با تصویربرداری پزشکی و آزمایشهای آزمایشگاهی لازم تشخیص داده میشود.[۱۴]تائید چنین تشخیصی به ویژه در مراحل اولیه آن دشوار است زیرا ممکن است علائم و نشانهها مشابه با سایر مشکلات پزشکی باشند.[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid11794488-33"[۳۳] معیار مکدونالد، که بر شواهد بالینی، آزمایشگاهی و رادیولوژیکی ضایعات در زمانها و مناطق مختلف تاکید دارد، رایجترین شیوه تشخیص به شمار میرود و شوماخر و معیار پوزر نیز از لحاظ تاریخی بیشترین اهمیت را دارند.[۳۴] در حالی که معیارهای فوق امکان تشخیص غیرتهاجمی را فراهم میکنند، برخی از افراد بیان میکنند که تنها مدرک موثق کالبد شکافی یا نمونه برداری از مناطقی است که در آنجا ضایعات اماس یافت شدهاند.[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid11456302-35"[۳۵]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid16283615-36"[۳۶]

اگر یک فرد اپیزودهای مجزایی از علائم عصبی بیماری را داشته باشد، ممکن است اطلاعات بالینی به تنهایی برای تشخیص اماس کافی باشند.[۳۵] افرادی که به دنبال مراقبت پزشکی بعد از فقط یک حمله هستند، باید برای تشخیص بیماری آزمایشهای دیگری را نیز انجام بدهند. رایجترین ابزارهای تشخیصی عبارتست از تصویربرداری سیستم عصبی، تجزیه مایع مغزی نخاعی و پتانسیلهای برانگیخته. ممکن است تصویربرداری رزونانس مغناطیسی مغز و ستون فقرات مناطق دمیلیناسیون (ضایعات یا پلاکها) را نشان بدهد. گادولینیم میتواند به صورت وریدی و به عنوان یک ماده حاجب تجویز شود تا پلاکهای فعال را مشخص کند و، از طریق حذف، وجود ضایعات تاریخی را که به علائم موجود در هنگام ارزیابی مربوط نمیشوند، نشان بدهد.[۳۵]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid18256986-37"[۳۷] آزمایش مایع مغزی نخاعی به دست آمده از یک پونکسیون کمری میتواند شواهد وجود التهاب مزمن در سیستم اعصاب مرکزی را ارائه بدهد. مایع مغزی نخاعی برای بررسی گروههای اولیگوگلونال ایمنوگلبولین (Ig G) در الکتروفورز، که نشانههای التهابی هستند که در ۷۵-۸۵٪ افراد مبتلا به اماس مشاهده میشوند، آزمایش میشود.[۳۵]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid16945427-38"[۳۸] ممکن است سیستم عصبی در افراد مبتلا به اماس نسبت به تحریک عصب بینایی و اعصاب حسی به دلیل دمیلیناسیون این مسیرها واکنش کمتری نشان بدهد. این واکنشهای مغزی میتوانند با استفاده از بینایی و پتانسیلهای برانگیخته حسی آزمایش شوند.[۳۹]

دورههای بالینی

پیشرفت انواع زیرمجموعهای اماس

چندین زیرمجموعه، یا الگوهای پیشرفت، توضیح داده شدهاند. زیرمجموعهها برای پیشبینی دوره آتی، از دوره قبلی بیماری استفاده میکند. این زیرمجموعهها نه تنها برای پیشبینی بیماری بلکه جهت تصمیمگیری درباره درمان اهمیت دارند. در سال ۱۹۹۶، انجمن ملی اسکلروز چندگانه ایالات متحده آمریکا چهار دوره بالینی را توضیح داد:[۴]

1. عودت کننده-بهبود یابنده

2. پیشرونده ثانویه،

3. پیشرونده اولیه، و

4. پیشرونده–عودت کننده

عودتهای غیرقابل پیشبینی پس از ماهها تا سالها دوره خاموشی نسبی (بهبودی) بدون هیچ نشانه جدیدی از فعال شدن بیماری، ویژگی زیرمجموعه عودت کننده-بهبود یابنده به شمار میرود. نواقصی که در طول حملات بروز میکنند، ممکن است موجب رفع یا ایجاد مشکلات شوند که مورد دوم در حدود ۴۰٪ از حملات اتفاق میافتد و در افرادی که زمان بیشتری به این بیماری مبتلا هستند رایجتر است .[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-Tsang2011-14"[۱۴] این مطالب دوره اولیه ۸۰٪ از افراد مبتلا به اماس را توضیح میدهد. .[۱] وقتی نواقص همواره بین حملات رفع شوند، گاهی اوقات «ام اس خوشخیم» نام میگیرد[۴۰] با اینکه هنوز افراد در طولانی مدت دچار میزانی ازکارافتادگی میشوند.[۱] از طرف دیگر، عبارت «اسکلروز چندگانه بدخیم» برای اشاره به افراد مبتلا به اماس که در مدتی کوتاه میزان از کار افتادگی آنها شدت زیادی میگیرد، به کار میرود.[۴۱] این زیرمجموعه معمولاً با یک سندرم مجزای بالینی (CIS) آغاز میشود. در CIS، فرد دچار حملهای دال بر دمیلیناسیون میشود، اما معیارهای اسکلروز چندگانه را به طور کامل ندارد.[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid15847841-42"[۴۲]

اماس پیشرونده ثانویه در حدود ۶۵٪ از افراد مبتلا به اماس عودت کننده-بهبود یابنده اولیه، که در نهایت بدون هیچ دوره مشخصی از بهبودی بین حملات حاد خود کاهش نورولوژیک پیشرونده را تجربه میکنند.[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid8780061-4"[۴] ممکن است عودتهای گاه به گاه و بهبودیهای کوچکی دیده شود.[۴]شایع ترین مدت زمان بین شروع بیماری و تبدیل آن از اماس عودت کننده-بهبود یابنده به اماس پیشرونده ثانویه ۱۹  سال است.[۴۳] زیرمجموعه پیشرونده اولیه تقریباً در ۱۰-۲۰٪ از افراد ظاهر میشود و بعد از علائم اولیه بهبودی حاصل نخواهد شد.[۴۴]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-Tsang2011-14"[۱۴] پیشرفت از کار افتادگی از زمان شروع بیماری، بدون بهبودی بیماری یا وجود بهبودیهای موقتی و کم از ویژگیهای این نوع از اماس است.[۴] معمولاً سن شروع اماس پیشرونده اولیه بالاتر از سن شروع نوع عودت کننده-بهبود یابنده است. سن شروع آن مشابه با سن شروع نوع پیشرونده ثانویه در اماس عودت کننده-بهبود یابنده، حدود ۴۰ سالگی، است..[۱]

اماس پیشرونده-عودت کننده موجب میشود از زمان شروع بیماری فرد یک کاهش نورولوژیک ثابت را تجربه کند اما به این افراد حملات تحمیلی مشخصی نیز دست میدهد. این نادرترین نوع از انواع اماس است.[۴]

انواع غیرمعمول ام اس توضیح داده شدهاند؛ این بیماریها عبارتست از بیماری دویک، اسکلروز بالو کانسنتریک، اسکلروز منتشر شیلدر و اسکلروز چندگانه ماربورگ. در حال حاضر بر سر اینکه آیا اینها انواعی از اماس هستند یا بیماریهای دیگری به شمار میروند، اختلاف نظر وجود دارد.}}[۴۵] اسکلروز چندگانه در کودکان متفاوت است به گونهای که زمان بیشتری طول میکشد تا به مرحله پیشرونده برسد.[۱]با این وجود، میانگین سنی کودکانی که به این مرحله میرسند کمتر از بزرگسالان است.[۱]

مدیریت


با اینکه هیچ درمان شناخته شدهای برای اسکلروز چندگانه وجود ندارد، چند روش درمانی در بهبود آن مفید واقع شدهاند. اهداف اولیه درمان عبارتست از بازگرداندن کارکرد بدن بعد از یک حمله، جلوگیری از حملات جدید، و پیشگیری از از کار افتادگی. مانند هر درمان پزشکی دیگر، درمان دارویی مورد استفاده در مدیریت اماس چندیدن عوارض جانبی دارد. برخی از افراد از درمانهای جایگزین استفاده میکنند با اینکه شواهد موثقی در این زمینه وجود ندارد.

حملات حاد

در طول حملات علائم دار، تجویز وریدی

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D9%88%D8%B1%D8%AA%DB%8C%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%AF" \o "کورتیکواستروئید"کورتیکواستروئیدها، از قبیل متیل پردنیزولون، با دوز بالا درمان معمول این حملات است،[۱] و به نظر میرسد میزان تاثیر و ایمنی کورتیکواستروئیدهای خوراکی مشابه است.[۴۶] با اینکه مصرف کورتیکواستروئید معمولاً برای کاهش علائم در کوتاه مدت موثر است، اما این نوع درمان تاثیر زیادی بر بهبود بلند مدت نخواهد داشت.[۴۷] ممکن است بتوان پیامد حملات شدید را که به کورتیکواستروئیدها واکنش نشان نمیدهند با مصرف پلاسمافرز درمان کرد.[۱]

درمانهای تغییر دهنده بیماری

اسکلروز چندگانه عودت کننده-بهبود یابنده

نهادهای قانونی اسکلروز چندگانه عودت کننده-بهبود یابنده (RRMS) هشت نوع درمان تغییر دهنده بیماری را تائید کردهاند که عبارتست از: اینترفرون بیتا-۱a، اینترفرون بتا-۱b، گلاتیرامر استات، میتوکسانترون، ناتالیزوماب، فینگلومید،[۴۸] تری فیلومید

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-Aubagio-49"[۴۹] و دی متیل فومارات.[۵۰] مقرون به صرفه بودن آن نسبت به ۲۰۱۲ نامشخص است.[۵۱]

در RRMS آنها در کاهش تعداد حملات نسبتاً موثر هستند.[۴۸] اینترفرونها و گلاتیرامر استات درمانهای اول هستند[۱۴] و کاملاً معادل یکدیگرند و عودتها را تقریباً تا ۳۰٪ کاهش میدهند.[۵۲] درمان بلند مدت و زودهنگام روش ایمنی است و موجب میشود به نتایج بهتری دست یابیم.[۵۳]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid22284996-54"[۵۴] ناتالیزوماب میزان عودت را نسبت به عوامل اول بیشتر کاهش میدهد؛ با این وجود، به دلیل مسائل مربوط به عوارض جانبی، عامل ثانویه برای افرادی است که به سایر درمانها واکنش نشان نمیدهند[۱۴] یا بیماری مزمن دارند.[۵۲] میتوکسانترون که به دلیل عوارض جانبی شدید استفاده از آن محدود است، سومین گزینه برای افرادی است که نسبت به سایر داروها واکنش نشان نمیدهند.[۱۴]درمان سندرم مجزای بالینی (CIS) با اینترفرونها احتمال پیشرفت اماس بالینی را کاهش میدهد.[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid21205678-55"[۵۵] طبق تحقیقات، تاثیر اینترفرونها و گلاتیرامر استات در کودکان کاملاً شبیه به تاثیر آنها در بزرگسالان است.[۵۶] نقش برخی از عاملهای جدیدتر از قبیل فینگلومید، تری فیلومید و دی متیل فومارات، مانند عاملهای سال ۲۰۱۱، هنوز به طور کامل مشخص نشده است.[۵۷]

اسکلروز چندگانه پیشرونده

هیچ درمانی روند اماس پیشرونده اولیه را تغییر نمیدهد[۱۴] و در ۲۰۱۱ فقط یک دارو، میتوکسانترون، برای اماس پیشرونده ثانویه تائید شده است.[۵۸] در این تعداد، شواهد احتمالی نشان میدهند که میتوکسانترون روند پیشرفت بیماری را آهسته و میزان عودتها را در طول دو سال کاهش میدهد.[۵۹]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-60"[۶۰]

علائم مربوطه

هم داروها و هم بازتوانی عصبی نشان دادهاند که در درمان برخی از علائم بیماری موثر بودهاند، با این حال هیچ یک از اینها در تغییر مسیر بیماری تاثیری نداشتهاند.[۷۰] برخی از علائم بیماری نظیر شلی مثانه و گرفتگی عضلات، واکنش خوبی را نسبت به داروها از خود نشان میدهند، این در حالی است که دیگر علائم واکنش بسیار اندکی نشان میدهند. .[۱]در مشکلات عصب شناختی، استفاده از راهکاری چند شیوهای برای بهبود کیفیت زندگی مهم است؛ با این حال، مشکل میتوان "تیم مرکزی" را مشخص ساخت چرا که در زمانهای مختلف خدمات درمانی متفاوتی ممکن است مورد نیاز باشد.[۱] برنامههای چند منطوره بازتوانی میزان فعالیت و مشارکت افراد مبتلا به اماس را افزایش میدهند اما تاثیری در بهبود سطح اختلال ندارند.[۷۱] اگرچه شواهد خوبی در ارتباط با موثر بودن شیوههای ویژهای نظیر ورزش، و درمانهای روانشناختی، بویژه شیوههای درمانی شناختی رفتاری در دست وجود دارد.[۷۲]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid15859525-72"[۷۲]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid12917976-73"[۷۳] با این حال شواهد بسیار اندکی برای تاثیر کل شیوههای درمانی فردی وجود دارد.[۷۴]

درمانهای جایگزین

بیش از ۵۰٪ افراد مبتلا به اماس ممکن است از درمانهای مکمل یا جایگزین استفاده کنند، با این حال درصد این افراد بسته به چگونه تعریف شدن درمان جایگزین متغیر خواهد بود.[۷۵] شواهدی در خصوص موثر بودن درمانهای این چنین در غالب موارد یا ضعیف است و یا اینکه وجود ندارد.[۷۵]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid19222053-76"[۷۶] در حالی که شواهد غیر قطعی وجود دارد که ویتامین دی در درمان این بیماری موثر است، با این حال شواهد کافی برای نتیجه گیری قطعی موجود نیست.[۷۷] از جمله درمانهایی که فایده آنها برای افراد مبتلا بهام است به اثبات نرسیده است میتوان به: مکملهای غذایی و رژیمی،[۷۵]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid17253500-78"[۷۸]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid21965673-79"[۷۹] تکنیکهای آرامش بخش نطیر یوگا،[۷۵] داروهای گیاهی (نظیر شاهدانه دارویی)،[۷۵]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-80"[۸۰] درمان با استفاده از اکسیژن تحت فشار،[۸۱] خود عفونتی با استفاده از کرمهای قلاب دار، پا درمانی و طب سوزنی.[۷۵]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-82"[۸۲] لازم به ذکر است که استفاده کنندگان از این نوع درمانها معمولاً زنان هستند، یا کسانی که برای مدت طولانی مبتلا به این بیماری بودهاند، این افراد ناتوانی بیشتری دارند و نسبت به درمانهای رایج رضایت کمتری از خود نشان میدهند.[۷۵]

پیشبینی بیماری

مسیری که بیماری در آینده طی خواهد کرد بستگی به زیرگونه بیماری دارد: عواملی نظیر جنسیت فرد، سن، و علائم اولیه بیماری؛ و همچنین درجه ناتوانی فرد در آن موثر خواهد بود.[۷] جنس زن، زیرگونه عودکننده-فروکش کننده، آماس عصب دیدی یا علائم حسی در آغاز بیماری، حملههای کم در سالهای اولیه و بویژه سال اول در آغاز بیماری نشان دهنده مسیری بهتر از بیماری هستند.[۷]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid3495637-83"[۸۳] متوسط زندگی بیماران از زمان شروع بیماری ۳۰ سال میباشد، که این میزان بین ۵ تا ۱۰ سال از متوسط عمر افراد غیر مبتلا کمتر میباشد.[۱] 

تقریباً ۴۰٪ افراد مبتلا به اماس به سن ۷۰ سالگی میرسند. .[۸۳] با این وجود، علت دو سوم بیماریها مستقیماً مربوط به عوارض بیماری میباشد. .[۱] خودکشی بویژه بسیار شایع است، این در حالی است که عفونتها و عوارض دیگر برای افراد ناتوان بسیار خطرناک میباشند. .[۱] اگرچه اکثر مبتلایان به این بیماری قبل از مرگ خود توانایی راه رفتن را از دست میدهند، با این حال ۹۰٪ بیماران توانایی راه رفتن بدون کمک دیگران را در ۱۰ سال اول بیماری دارند، و ۷۵٪ در ۱۵ سال اول بیماری. .[۸۳]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid11321195-84"[۸۴]

همهگیرشناسی


تا سال ۲۰۱۰ تعداد افراد مبتلا به اماس در جهان برابر با ۲٫۵-۲ میلوین نفر (حدوداً ۳۰ نفر از هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر) میباشد، که البته این میزان بسته به هر منطقه متفاوت میباشد.[۸]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-Milo2010-9"[۹] تخمینهای زده شده اینگونه میگویند که این بیماری در سال ۲۰۱۰ جان حدوداً ۱۸٫۰۰۰ انسان را گرفته است. .[۸۵] در آفریقا این میزان کمتر از ۰٫۵ نفر از هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر است، این در حالی است که این میزان در جنوب شرقی آسیا به ۸٫۳ نفر از هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر میرسد، و در اورپا این میزان ۸۰ نفر از هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر میباشد. .[۸] این میزان در برخی از نژادهای اروپای شمالی بیش از ۲۰۰ نفر از هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر است. .[۹]تعداد افراد جدیدی که به این بیماری مبتلا میشوند تقریباً برابر با ۲٫۵ نفر از هر ۱۰۰٫۰۰۰ نفر میباشد. .[۸] میزان افراد مبتلا به این بیماری در حال افزایش است، با این حال دلیل این افزایش را میتوان به سادگی از طریق تشخیصهای بهتر پیدا کرد. .[۹]مطالعات بسیاری بر روی الگوهای جمعیت و جغرافیایی انجام شده است[۲۸] و بوجود آمدن تعدادی نظریه در خصوص علت این بیماری محصول این مطالعات بوده است. .[۶]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid15556803-18"[۱۸]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid17492755-21"[۲۱] بیماری اماس اغلب خود را در بزرگسالان دراواخر دهه دوم زندگی یا اوایل دهه سوم نشان میدهد اما این بیماری میتواند در موارد نادری در دوران کودکی یا پی از ۵۰ سالگی بروز کند. .[۸]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-Milo2010-9"[۹] زیرگونه پیش رونده اولیه این بیماری در افراد بالای ۵۰ سال رایجتر است. .[۴۴] مانند بسیاری از اختلالات خود ایمنی، این بیماری در زنان رایجتر است، و ممکن است این میزان افزایش نیز یابد.[۱]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-pmid18606967-19"[۱۹] تا سال ۲۰۰۸، میزان این بیماری در جهان در زنان دو برابر مردان میباشد. .[۱] این در حالی است که در افراد بالای پنجاه سال میزان این بیماری در زنان و مردان یکسان است.[۴۴]

داروها

در حال حاضر تحقیقاتی برای یافتن درمانهای موثرتر، بهتر، و قابل تحمل تر برای اماس عودکننده-فروکش کننده در حال انجام است؛ درمانهایی برای زیرگونههای پیشرفت کننده؛ محافظت عصبی استراتژی ها؛ و درمانهای موثر علامتی.[۹۴] در بین سالهای ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۰ چندین داروی خوراکی برای این بیماری به مصرف رسیدهاند که انتظار میرود استفاده از آنها رایج تر گردد.[۹۵] داروهای خوراکی دیگری نیز در حال آزمایش شدن میباشند، داروهایی نظیر لاکینیمود، که در حال حاضر پس از سپری کردن دوره یهای گذشته و بدست آمدن نتایج ترکیبی آن در حال سپری کردن فاز سوم خود میباشد.[۹۶] از سوی دیگر، مطالعات مشابهی به منظور بهبود تاثیر و سهولت استفاده از درمانهای گذشته در حال انوجام میباشند. این مطالعات شامل استفاده از داروهای ترکیبی جدید نظیر نسخههای پگیلهشده اینترفرون- β-a۱، که امید است تا با دوزهای کمتری با همان تاثیر به بیماران داده شود.[۹۷]

HYPERLINK "http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D9%84%D8%AC_%DA%86%D9%86%D8%AF%DA%AF%D8%A7%D9%86%D9%87" \l "cite_note-PEG-98"[۹۸] انتظار میرود در سال ۲۰۱۳ درخواست تایید داروی “پگ اینترفرون بتا-۱a" مورد تایید قرار گیرد.[۹۸] پاد تنهای مونوکولونال نیز بسیار مورد علاقه متخصصان بودهاند. پاد تنهای مونوکولونال آلمتوزوماب، داکلیزوماب و CD۲۰ نظیر ریتوکسیماب اکرلیزوماب و افاتوموماب همگی نتایج مثبتی را نشان دادهاند و به عنوان داروهای احتمالی در حال مطالعه شدن میباشند.[۶۹] استفاده این داروها بروز عوارض جانبی احتمالی خطرناکی را در پی داشته است، بویژه از این عوارض جانبی میتوان به عفونتهای فرصت طلب اشاره داشت[۹۵]از جمله این آزمایشهای میتوان به انجام تستهای پاد تنهای ویروس جیسی اشاره داشت که میتواند نشان دهد چه کسانی در هنگاه استفاده از داروی ناتالیزوماب در خطر لوکو انسفالوپاتی مالتی فوکال پیش رونده قرار میگیرند.[۹۵] اگرچه پاد تنهای مونوکلونال در آینده در درمان این بیماری تا اندازهای نقش خواهند داشت، با این حال به خاطر خطرهایی که این دارو دارد این نقش بسیار اندک خواهد بود.[۹۵] راهکار تحقیقاتی دیگر ارزیابی تاثیرگذاری ترکیبی دو یا چند دارو میباشد.[۹۹] دلیل اصلی استفاده از برخی از داروها در بیماری اماس این است که این درمانها مکانیسمهای مختلفی را در بدن هدف میگیرند و از این رو استفاده از آنها جنبه اختصاصی ندارد.[۹۹] استفاده از همافزایی، که در آنها یک دارو اثر داروی دیگر را بهبود میبخشد نیز ممکن است، اما ایرادهایی نیز ممکن است وجود داشته باشد مانند جلوگیری از عملکرد داروی دیگر یا وخیم تر شدن عوارض جانبی. .[۹۹]درمانهای ترکیبی بسیاری مورد آزمایش قرار گرفتهاند، با این حال هیچ کدام از آنها نتایج مثبت قابل قبولی را در پی نداشتهاند تا بتوان آنها را به عنوان درمان مناسب اماس قلمداد کرد.[۹۹] گرچه تحقیقات بر روی محافظت عصبی و درمانهای احیا کننده، نظیر درمان سلول بنیادین از اهمیت بسیاری برخوردارند، با این حال در حال سپری کردن مراحل اولیه خود هستند.[۱۰۰] همچنین، هیچ درمان موثری برای گونههای پیش رونده این بیماری وجود ندارد. بسیاری از داروهای جدید همچنین داروهای در حال تولید احتمالاً به عنوان داروهای درمانی پی پی اماس (PPMS) یا اس پی اماس (SPMS) مورد نظر خواهند بود.[۹۵]

نشانگرهای زیستی بیماری

امآرآی اسکن مغز با استفاده از "توالی فاز گرادیان-اکو" که رسوب آهن را در ضایعهای سفید نشان میدهد (در درون مربع سبز رنگ در وسط تصویر؛ که با استفاده از فلشهای قرمز در گوشه سمت چپ تصویر بزرگ نمایی و علامت گذاری شدهاند).[۱۰۱]

در حالی که انتظار میرود معیار تشخیص بیماری در آینده نزدیک تغییری به خود نبیند، با این حال تلاش برای توسعه نشانگرهای زیستی که در فرایند تشخیص بیماری و همچنین پیشگیری از پیشرفت بیماری موثر میباشند در حال انجام میباشد.[۹۵]شیوههای جدید تشخیص که در حال بررسی میباشند شامل استفاده از ضد میلین پاد تنها، و مظالعات بر روی سرم و مایعات مغزی-نخاعی میباشند، اما هیچ کدام از اینها نتایج مثبت قابل اتکایی را به همراه نداشتهاند.[۱۰۲] در حال حاضر هیچ گونه بررسی آزمایگاهی که بتواند فرایند پیش تشخیض را پیش بینی کند وجود ندارد. چندین راهکار امید بخش پیشنهاد داده شدهاند که شامل: اینترلوکین-۶، اکسید نیتریک و ترکیب اکسید نیتریک، استئو پونتین، و فتوئین A- میشوند.[۱۰۲] از آنجایی که پیشرفت بیماری نتیجه تخریب نورونها است، نقش پروتئینها در نشان دادن از دست رفتن بافتهای عصبی نظیر ناوکهای عصبی، تائو و آستیلاس پارتات-ان در حال بررسی شدن میباشند.[۱۰۲] از طرف دیگر محققان به دنبال نشانگرهای زیستی هستند که میتوانند تشخیص دهند چه بیمارانی به داروها پاسخ میدهند و چه بیمارانی پاسخ نمیدهند.[۱۰۲] پیشرفت در شیوههای تصویربرداری عصبی نظیر برش نگاری با گسیل پوزیترون که به اختصار (پی ای تی) (PET) خوانده میشود یا تصویربرداری تشدید مغناطیسی یا همان (ام آر آی) امیدهایی را برای تشخیص بهتر بیماری و پیشبینیهای پیش تشخیص فراهم آوردهاند، اگرچه موثر واقع شدن چنین پیشرفتهایی د رعرصه پزشکی ممکن است چندین دهه به طول بینجامد.[۹۵]در خصوص شیوهام آرآی لازم به ذکر است که چندین شیوه وجود دارند که نشان دادهاند در محیط تحقیقاتی مفید بودهاند و میتوان از آنها در عرصه پزشکی بهره برد، شیوههایی نظیر توالی احیای وارونگی دوگانه، انتقال مغناطیسی، تانسور انتشار، و تصویربرداری تشدید مغناطیسی عملکردی.[۱۰۳] این شیوهها برای بیماری اماس نسبت به شیوههای فعلی مفصل تر میباشند، اما هنوز فاقد استانداردهای قوانین دست یابی و بوجود آوردن ارزشهای معیاری میباشند.[۱۰۳] شیوههای دیگری در حال بوجود آمدن میباشند که شامل مواد حاجب میباشند که این مواد قادرند میزان سطوح ماکروفاژهای جانبی، تورم، یا اختلال عملکردی نورونی را اندازه گیری کنند،[۱۰۳] و شیوههایی که رسوبات آهن را در بدن اندازه گیری میکنند و میتوانند به عنوان تعیین کننده این ویژگی در ام اس، یا خون رسانی به مغز ایفای نقش کنند.[۱۰۳] همچنین ردیابهای پرتوی به کار رفته در برش نگاری با گسیل پوزیترون یا همان پی ای تی ممکن است به عنوان نشانگرهای فرایندهای تغییر داشده شده نظیر تورم مغزی، آسیب شناسی غشای مغزی، آپوپتوزیس، یا رمیلیناسیون ایفای نقش کنند.[۱۰۴]

نارساییهای وریدی مغزی-نخاعی مزمن

در سال ۲۰۰۸، جراح عروق به نام پائولو زامبونی اینگونه بیان داشت که در بیماری اماس رگهایی که خون مغز را تخلی میکنند باریک میشوند. وی به این پدیده با نام نارسایی وریدی مغزی-نخاعی مزمن یا (سی سی اس وی آی) (CCSVI) اشاره کرد. این جراح در همه بیماران مبتلا به اماس در مطالعه خود این نارسایی را مشاهده کرد، و بر روی آنها عمل جراحی انجام داده، و پس از آن در تلویزون برای اصلاح آن را "روش آزادسازی" نامید و ادعا داشت که ۷۳٪ از شرکت کنندگان در این مطالعه بهبود یافتند.[۱۰۵] نظریه وی توجه بسیاری از بیماران مبتلا بهام اس، بویژه در کانادا، را در تلویزیون به خود جلب کرد. .[۱۰۶]از انجایی که تحقیقات او نه غیر منطقی بوده است و نه کنترل شده، و از آنجایی که دادههای فعلی فرضههای وی در خصوص علت اصلی بیماری را تایید نمیکنند، نگرانیها در خصوص تحقیقات وی افزایش یافته است.[۱۰۷]از سوی دیگر مطالعات بیشتر در این خصوص یا قادر به یافتن رابطه مشابه نبودهاند و یا اینکه یافتههای آنها در خصوص علت اصلی بیماری بسیار ضعیف تر بوده است،[۱۰۸] که همین امر باعث شده تا با فرضیه وی به شدت مخالفت به عمل بیاید.[۱۰۹] "شیوه آزادسازی" به خاطر اینکه منجر به بیماریهای خطرناک شده و یا بدون اثبات مفید واقع شدن جان افراد را گرفته است به شدت مورد انتقاد قرار گرفته است.[۱۰۷] از این رو در سال ۲۰۱۳ برای درمان بیماری اماس پیشنهاد نمیشود.[۱۱۰] تحقیقات بیشتر برای بررسی فرضیه (سی سی اس وی آی) (CCSVI) در حال انجام میباشند.[۱۱۱]

تغذیه

در پژوهشی که در سال 2013 انجام شد، دانشمندان به این نتیجه رسیدند که مصرف بیش از حد نمک در رژیم غذایی می تواند با اختلال در سیستم ایمنی بدن و ایجاد بیماری های خود ایمنی مانند ام اس در ارتباط باشد. به عبارت دیگر مصرف بالای نمک باعث فعال سازی و تکثیر بیش از حد سلول ها TH 17 می گردد که نوعی از کمک کننده های سلول T بشمار می روند که در برانگیختن پروتئین التهابی interleukin-17 نقش دارند. اما بااین وجود یافتن عامل تغییرات مولکولی که باعث تکثیر بیش از حد TH 17 می شود تا حدی ناشناخته مانده که علت این امر این است که در روش های مرسوم آزمایشگاهی برای فعال سازی سلول های ایمنی اغلب این سلول ها دستخوش تغییر و صدمه می شوند که همین امر نتایج تحقیق را مورد پرسش قرار داده. با این وجود تیم تحقیقاتی بر این باورند که مصرف بالای نمک می تواند در پیشرفت روند بیماری نقش داشته باشد.[۱۱۲]

اختلالات خواب 

خواب از اولين پديدههايي است كه در اثر تغيير شرايط محيطي دچار اختلال ميشود. گاهي ناراحتيهاي محيطي كه باعث اضطراب و تشويش كودك شده يا موجب ناكامي خواستهها و عدم ارضاء نيازهاي اساسي او ميگردد، خواب وي را مختل و ايجاد اختلال ميكند. براي شناخت اختلالات خواب لازم است ابتدا خواب طبيعي توضيح داده شود تا تفاوت آن با اختلال خواب مشخص گردد.


خواب طبيعي: حالت منظم، تكرارشونده و به آساني برگشتپذير ارگانيسم تعريف ميشود كه با بيحركتي نسبي و بالا رفتن قابل توجه آستانه واكنش به محركهاي خارجي در مقايسه با حالت بيداري مشخص ميگردد.


با توجه به تعريف فوق، اختلال خواب به مواردي گفته ميشود كه فرد يكي از ويژگيهاي فوق را در خواب نشان نداده و به نحوي وضعيت منظم و آستانه واكنش او دچار به هم خوردگي شده باشد.


اختلالات مربوط به خواب عبارتند از:


· اختلال بيخوابي


· اختلال پر خوابي (somnia disorder Hyper)


· پرخوابي مفرط يا ناركولپسي(Narcolepsy)


· هراس يا وحشتزدگي در خواب(night terror) 


· كابوسهاي شبانه(nightmare) 


· راه رفتن در خواب (sleep – walking)


· فشردن دندانها در خواب يا بروكسيسم (Bruxism)


· گفتار در خواب يا سومنيلوكي (somniloquy)


اختلال بيخوابي 


در اين اختلال ، فرد در هنگام خواب به مدت طولاني قادر به خوابيدن نيست كه اين بيخوابي گاهي در ابتداي خواب يا بيداري در فاصله شب و يا كوتاهي مدت خواب صورت ميگيرد و فرد همراه با بيخوابي داراي اضطراب بوده و بدون وجود عامل بيروني داراي دلواپسي است.


اختلال پر خوابي ( somnia disorder Hyper ) 


اينگونه كودكان يك ميل دائمي براي خوابيدن دارند و مرتب در كلاس در حال چرتزدن هستند. حتي گاهي ديده شده كه در فاصله زماني بين دو كلاس به جاي آنكه به حياط بروند و بازي كنند ترجيح ميدهند در كلاس بخوابندو هنگام پرسش از چگونگي خواب شب ، اظهار ميكنند كه شب راحت و طولاني ميخوابند و كمتر شكايت از بيخوابي دارند . برعكس از صبح زود بيدار شدن گله دارند . در واقع آنها نياز به خواب بيشتري نسبت به ديگران دارندكه اغلب هم بهصورت عادت است. به علت نزديكي بعضي از علائم پرخوابي با ناركولپسي، جهت تشخيص بين آن دوحتما نياز به نظر روانپزشك است و تنها به علائم اوليه نميتوان تكيه نمود.


پرخوابي مفرط يا ناركولپسي( Narcolepsy ) 


اين اختلال خوابآلودگي مفرط و شديد در طول روز است كه علت آن بيخوابي شبانه نيست و دانشآموز، در اين هنگام چنان به خواب ميرود كه اطرافيان تصور ميكنند او بيهوش شده است و بدن به حالت فلج درميآيد به طوريكه اگر دست او را بلند كنيم ، بدون آنكه بيدار شود يا حركتي نمايد ، وقتي دستش را رها ميكنيم بلافاصله ميافتد. دقت شود كه با خوابهاي بعد از حملات صرعي اشتباه نشود چون اين خواب بسيار نادر است و از هر ده هزار نفر فقط 4 نفر دچارآن ميباشند. غالبا اين اختلال در دوران نوجواني مشاهده ميشود و در تاريخچه آنها زود به خواب رفتن در شب و بيداري ضمن خواب شب، مشاهده ميشود. براي تشخيص آن حتما نظر روانپزشك و متخصص كودكان نياز است.


اختلال هراس يا وحشتزدگي در خواب( night terror ) 


در اين اختلال، كودك يا نوجوان ناگهان با وحشت از خواب برخواسته، ديگران را با صداي خود از خواب بيدار ميكند و چند دقيقه بعد باز به خواب رفته و صبح هم چيزي را به ياد نميآورد.


والدين معمولا كودك را در حاليكه آگاهي و شناختي نسبت به محيط ندارد و در رختخواب خود نشسته يا در حال حركت در اطراف اطاق در حاليكه فرياد ميكشد و به شدت ترسيده است، مييابند.اگر چه كودك در اين حال بيدار نيست اما ممكن است چشمان او باز باشد و به چيزي خيره شده باشد. صورت كودك بهم ريخته، آشفته و عرق كرده است، تنفسش تند و حركاتي تكراري از خود نشان ميدهد، گاهي كودك در حالي كه به شدت احساس بيپناهي ميكند ممكنست در اطراف اتاق بدود و فرياد بكشد كه چيزي پشت سرش و در تعقيب اوست.


در اين حال كودك ممكن است به والدين چنگ بزند و از آنان استدعاي كمك كند اگر چه ممكن است والدين تقاضاي او را تشخيص ندهند. برخي از مواقع آنجه كودك در اين حال بيان ميكند، نامربوط به يكديگر است. در هنگام حمله هراس، اگر سعي در آرام كردن كودك نمايند، تا زماني كه او دچار هيجانات شديد است متاسفانه اين سعي روي او اثري ندارد و گاه تا ده دقيقه حالت اضطراب و وحشت ادامه دارد اگر او را از خواب بيدار كنند نميداند در كجاست و جهتهاي خود را تشخيص نميدهد. بنابراين وحشتزدگي شبانه بسيار هراسآورتر و ترسناكتر از كابوسهاي شبانه است و باعث فعاليت بيشتر اعصاب خودكار ميشود.


اين اختلال حدود 30 تا 200 دقيقه بعد از خواب رخ ميهد. شروع اين اختلال بين 4 تا 12 سالگي است و به تدريج با بالا رفتن سن كاهش مييابد.در اين اختلال، نسبت پسرها به دخترها بيشتر است، و در حدود 4 درصد كودكان دچار اين مشكل ميباشند.


سبب شناسي: 


دانشمنداني چون بك واين فشار هيجانات، تهييج و تحريك بيش از حد را به عنوان متغيرهاي مؤثر در اين مساله مطرح كردهاند. همچنين تحقيقات نشان ميدهد كه احتمالا وحشتزدگي شبانه در بيشتر در كودكاني كه بسيار حساس هستند يعني كودكاني كه احساساتشان به سرعت و به سادگي جريحهدار ميشود، رخ ميدهد.


طرفداران نظريه روانكاوي معتقدند كه وحشتزدگي شبانه در نتيجه بار اضافي اضطراب است كه تنشهاي ناشي از آن از مكانيسم دفاعي "من" در خلال خواب، عبور ميكند.


گروهي از دانشمندان نيز ريشه اين اختلال را ژنتيكي ميدانند. آنان وجود همبستگي بالا در بين دوقلوهاي يكسان را در اين خصوص و نيز بالا بودن درصد ابتلاي بستگان اين گونه كودكان را به مشكلاتي نظير وحشتزدگي شبانه، شب ادراري، راه رفتن در خواب، نسبت به گروه كنترل، بعنوان دليل ادعاي خود ذكر ميكنند.


برخي از دانشمندان معتقدند كه عدم بلوغ دستگاه اعصاب مركزي ممكن است به عنوان عامل مؤثر در اين اختلال سهم داشته باشد.


كابوسهاي شبانه(nightmare) 

در كابوسهاي شبانه كودك از خواب بيدار شده و كاملا از وضعيت خود آگاه است و حالت هذيان و توهم ندارد و قادر است خوابي را كه ديده، تعريف كند. از نظر زماني، كابوسهاي شبانه معمولا در نيمه دوم شب روي ميدهد، در حالي كه در وحشتزدگي شبانه در ثلث اول خواب اتفاق ميافتد.


راه رفتن در خواب (sleep – walking) 


مشخصه اين گروه از كودكان تكرار عمل راه رفتن در خواب است. در اين اختلال فرد رختخواب را ترك كرده و در اطراف خود شروع به قدم زدن ميكند بدون آنكه از عمل خود در صبح روز بعد خاطرهاي به ياد داشته باشد. اين واقعه معمولا 30 تا 200 دقيقه بعد از شروع خواب آغاز ميشود و از چند دقيقه تا نيم ساعت طول ميكشد. فرد از جاي خود بلند شده، لحاف را كنار ميزند و راه ميرود. علاوه بر راه رفتن، ممكن است فعاليتهايي مانند لباس پوشيدن، باز كردن در و يا رفتن به دستشويي انجام دهد. گاهي نيز شخص هنوز به مرحله راه رفتن نرسيده، به رختخواب برميگردد و دوباره به خواب ميرود. ضمن وقوع اين حالت، شخص حالت بهت زده دارد و به محركهاي محيط بياعتنا و بيتفاوت است.


هنگام راه رفتن در خواب، تعادل جسمي شخص تاحدي بههم ميخورد، ولي ميتواند همه جا را ببيند و راه برود، بدون اينكه به اشياء برخورد كند . البته اين امر بدان معني نيست كه هيچ خطري او را تهديد نميكند، در واقع او به آساني ممكن است زمين بخورد و يا از پنجره و پلهها به پايين افتد. گاهي حين انجام اين اعمال، خود به خود بيدار ميشود ولي هيچ چيزي از آنچه انجام داده است به ياد ندارد.


سن شروع اين اختلال بين 6 تا 12 سالگي است. بزرگسالاني كه در خواب راه ميروند، غالبا در كودكي به اين اختلال دچار ميشوند و البته براي مدتي از بين ميرود و در سنين 20 تا 30 سالگي مجددا ظاهر ميشود. طبق آمار بدست آمده حدود 1 تا 6 درصد كودكان اين اختلال را نشان ميدهند و 15 درصد نيز گاه به گاه به آن دچار ميشوند.و در پسرها بيشتر از دخترها رايج است.


فشردن دندانها در خواب يا بروكسيسم ( Bruxism) 


يكي ديگر از پديدههايي كه ممكن است هنگام خوابيدن روي دهد، فشردن دندانها در خواب است. در اين حال كودك دندانهايش را به هم ميسايد يا محكم آنها را به هم ميفشارد. فشردن دندانها در خواب در بين كودكان و افراد بالغ نسبتا شايع است ودر حدود 13 تا 15 درصد افراد طبيعي ديده ميشود. اما گاهي آنچنان شديد ميگردد كه به دندانهاي فرد لطمه ميزند. در ضمن اين عمل براي اطرافيان او بسيار ناراحتكننده و آزاردهنده است. گاهي علت فشردن دندانها در خواب اشكالي است كه در جفت شدن دندانها بهم وجود دارد و در اين حال دندانپزشك ميتواند آن را درمان كند. گاهي نيز علت آن اضطراب و خشم فروخورده است كه روان درماني ميتواند مفيد باشد.


گفتار در خواب يا سومنيلوكي (somniloquy) 


مانند فشردن دندانها در خواب، گفتار در خواب نيز بين كودكان و بزرگسالان كاملا شايع است. گفتار در خواب ممكن است شامل چند واژه شود كه معمولا تشخيص آنها از يكديگر براي فردي كه آنها را ميشنود، دشوار است. گاهي نيز گفتار در خواب شامل شرح حال زندگي فرد و علايق اوست. گفتار در خواب ممكن است همراه با وحشتزدگي شبانه و راه رفتن در خواب تظاهر كند. گفتار در خواب اگر به تنهايي وجود داشته باشد نيازمند درمان نيست.


تاريخچه اختلالات خواب


هر انسان يك سوم زندگي خود را به خواب اختصاص مي دهد و شايد همين نكته شرط لازم سرمايه گذاري وي در دو سوم ديگر باشد. براساس يك تعريف عام، مي توان خواب را معرف زيست شناختي ترين و روانشناختي ترين حالت كنشي طبيعت انساني تلقي كرد: خوابديده ها، به عنوان يكي از مولفه هاي اصلي خواب، جنبه رواني آن را تشكيل مي دهند و اهميت خواب از زوايه زيست شناختي نيز آشكار است، چرا كه به منزله شرط لازم تعادل و توازن حياتي به شمار مي رود. تا زماني نه چندان دور، خواب را به عنوان حالت فعل پذيري تلقي  مي كردند كه در تضاد با پر جنب و جوشي فعاليت حالت بيداري قرار مي گرفت. امروزه مي دانيم كه خواب يك رويداد خاص و فعال زندگي ارگانيك است كه براي تحول و تعادل آن كاملاً ضرورت دارد. فعاليت نيرويي و سوخت و سازي خاصي كه در خلال خواب در همه سطوح ارگانيزم به وقوع مي پيوندد، نقش ترميم كننده آن را تضمين مي كند. منابع، ضريب فعاليت و پتانسيل واكنش پذيري بخش بيداري ما، از خواب به دست مس آيد. اگر چه در قلمرو خواب با يك رويداد مجموعه اي مواجه هستيم اما درك بهتر مراحل روي آورد نسبت به اين قلمرو تحليل آن، مستلزم  بررسي چهار چوب تاريخي و زيست شناختي آن است. از زماني كه گالي ين در عصر باستان به وجود بي نظمي هاي تنفسي و قلبي در خلال خواب اشاره كرد تا عهد متخصصان فيزيولوژي در قرن هجدهم، به جز توجهه به تجليات علايم چشم در هله هاي مختلف خواب وسط فونتانا، به هيچ گونه پديده تازه اي در اين قلمرو، دست نيافتند. در قرن نوزدهم، وابستگي ويژگيهاي خواب با جنبه هاي رواني و خوابديده ها توسط موري بر جسته شد و گروه دو سن نيس نيز بر اساس مشاهدات و دقيقي كه بيشتر جنبه شخصي داشتند، به گونه اي بديع در پيشرفت اين زمينه، مشاركت كرد. اين دو مولف ژ، نخستين كساني بودند كه زمينه تصاوير نيمه خواب را مورد بررسي قرار دادند. 


از نخستين سالهاي قرن حاضر، توسط محققاني چون لهرميت، پيه رون و ديگران پژوهشهاي فيزيولوژيكي واقعي در قلمرو خواب آغاز شدند. اين محققاني، تأثير خواب بر ارگانيزم و سازمانهاي نظام عصبي – نباتي و همچنين بازتابهاي اين نظام در خلال خواب را توصيف كردند. امام بررسي دقيق علامتهاي الكتريكي فعاليتهاي كرتكي، مستلزم دستيابي به فن جديدي بود، فني كه با كشف‹ موج نماي الكتريكي› مغز بدست آمد و راه را بر پژوهشهاي گسنرده تر و كاويده تر گشود. بر اساس استقرار الكترو فيزيولوژي، معلومات سنتي درباره خواب دگرگون شد، روي آورد تجربي نسبت به آن، وارد عصر علمي خود گرديد، تحليل و سنجش در اين قلمرو از سطح مشاهده شخصي فراتر رفت و به جهشي عظيم دست يافت. 


تعريف اختلالات خواب:


‹ گاهي خواب روي نمي دهد يا در زمان نامناسبي روي مي دهد يا اينكه به نظر آرام بخش نمي رسد كه آن را اختلال خواب مي ناميم ›. 


‹ در DSM-IV-TR اختلالات خواب را انواعي تعريف مي كند كه از يك اختلال رواني ديگر، اختلال جسمي با مواد ناشي نمي شوند بلكه از مكانيزم ناهنجار خواب- بيداري حاصل مي گردند›. 


به طور كل تعريف دقيق و جامعي از اختلالات خواب وجود ندارد، اما آنچه مسلم است خوب خوابيدن به اندازه خوب خوردن و خوب هضم كردن براي سلامت جسماني و رواني اهميت دارد. در خلال خواب است كه ارگانيزم، انرژي خود را ترميم مي كند و سلولهاي عصبي احيا مي شوند. خواب از ارگانيزم عليه خستگي مفرط و فزون- تنودي حمايت مي كند. با اين وجود، خواب فقط يك بخش عصبي- فيزيولوژيكي نيست. از لحاظ روانشناسي، تأثير ترميم كننده آن به اندازه اي است كه اشخاص تنيده و عصبي را با خوابانيدن درمان مي كنند. همچنين در علت شناسي بيماريهاي عصبي- رواني كودك و بزرگسال در بيشتر مواقع با بي خواب ييا كم خوابي مواجه مي شويم. 


علائم عمده اختلالات خواب:


نياز افراد به خواب متغير است: بسياري از مردم پر خواب هستند شبها 9 تا 10 ساعت مي خوابند، برخي نيز كم خوابند، اما طول خواب هميشه با يك اختلال خواب همبستگي ندارد. گفته شده است كه افراد كم خواب احتمالاً دچار بيماري توام هستند، اما اين توضيح نامعلوم باقي مانده است. چهار علامت عمده مشخص كننده اكثر اختلالات خواب است: بيخوابي، پرخوابي، پاراسومنيا ( نابهنجاري خواب) و آشفتگي برنامه خواب بيداري، اين علائم غالباً همپوشي دارند. 


* بيخوابي:


« بيخوابي عبارتست از اشكال در شروع يا دوام خواب». 


بيخوابي شايع ترين نوع شكايت از خواب است. ما نمي توانيم بي خوابي را به صورت مفيد، بر حسب تعداد ساعت هاي خواب تعريف كنيم. برخي افراد هر شب بعد از كمتر از 6 ساعت خواب احساس مي كنند كه كاملاً استراحت كرده اند، سايرين بعد از 9 ساعت خواب احساس مي كنند كه استراحت كافي نكرده اند. شكايت از بي خوابي اشاره دارد به اين كه فرد روز بعد احساس مي كند كه خوب استراحت نكرده است. طبق اين تعريف، تقريباً يك سوم تمام بزرگسالان گاهي دچار بي خوابي مي شوند و نزديك به يك دهم بي خوابي جدي يا مزمن دارند. اغلب كساني كه بي خوابي جدي دارند به اختلالهاي جسماني يا روان شناختي، مانند اختلال هاي اضطرابي يا افسردگي نيز مبتلا هستند. گاهي افراد به دليل سر و صدا، نگراني ها، سوء هاضمه، دماي آزارنده، استفاده از الكل يا كافئين و مسايل گوناگون ديگر مشكل خوابيدن دارند.  


پرخوابي:


«خواب آلودگي مفرط، با خواب شبانه طولاني، اشكال در حفظ حالت هشياري در خلال روز، دوره هاي خواب ناخواسته در روز تظاهر مي كند».  


اصلاح «خواب آلودگي» را بايد براي بيماراني گذاشت كه از ميل دائم به خواب و استعداد قابل اثبات آشكار براي خواب ناگهاني در حال بيداري شكايت مي كنند، دچار حملات خواب هستند، و قادر به بيدار ماندن نيستند. شكايت از پرخوابي به نسبت بي خوابي شيوع كمتري دارد. شايع ترين حالات به وجود آورنده خواب آلودگي مفرط، كه شدت آن ها براي ارزيابي و نوار نگاري در مراكز خاص اختلالات خواب كافي بوده است، عبارتند از آپنه خواب و ناركولپسي.


پر خواب گذرا و موقعيتي عبارتست از اختلال الگوي طبيعي خواب- بيداري، مشخص با دشواري در بيدار ماندن و ميل به ماندن طولاني در رختخواب يا با استفاده از هر فرصت كوته براي رفتن به رختخواب به منظور چرت زدن. اين تغيير به طور ناگهاني در واكنش به يك تغيير مهم و مشخص زندگي، تعارض يا فقدان پديد مي آيد.  


پاراسومنيا:


نابهنجاري خواب يا همان پاراسومنيا از طريق پديدار شدن وقايع رفتاري يا فيزيولوژيكي نابهنجاري در رابطه با خواب، مراحل تشخيص خواب يا فواصل خواب- بيداري، مشخص مي شود.  


پاراسومنيا يك پديده غير عادي و ناخوشايند است كه ناگهان در ضمن خواب پديد آمده يا در آستانه بين خواب و بيداري روي مي دهد. اكثر پاراسومنياها در مراحل 3 يا 4 خواب روي داده و لذا خواب به خاطر آورده نمي شوند.  


اختلال برنامه خواب- بيداري:


آشفتگي برنامه خواب- بيداري به جابه جائي خواب از دوره شبانه روزي مطلوب مربوط است. علامت مشترك اين اختلالات ناتواني بيمار در به خواب رفتن در زمان دلخواه است، هر چند در ساير مواقع مي توانند بخوابند. همچنين قادر به بيداري كامل در زمان دلخواه نبوده، اما در ساير مواقع مي توانند كاملاً بيدار و هشيار باشند. اين اختلالات دقيقاً بي خوابي يا خواب آلودگي ايجاد نمي كنند. عملاً شكايت اوليه بيمار از بي خوابي يا خواب آلودگي است و ناتواني هاي فوق الذكر فقط با پرسش دقيق آشكار مي گردد. آشفتگي برنامه خواب- بيداري را مي توان عدم هماهنگ بين رفتارهاي خواب و بيدار تلقي كرد. پرسش سابقه خواب در تشخيص گذاري بيمار مبتلا به اختلال خواب كمك كننده است.  


طبقه بندي اختلالات خواب:


در رابطه با اختلالات خواب سه طبقه بندي ارائه شده است كه مفصلترين طبقه بندي اختلالات خواب در طبقه بندي بين المللي اختلالات خواب: راهنماي تشخيص و كد گذاري (ICSD) انجمن اختلالات خواب آمريكا ارائه شده است. ICSD اختلالات خواب را به چهار طبقه تقسيم كرده است؛ ديس سومنياها، پاراسومنياها، اختلالات خواب وابسته به اختلالات طبي- روان پزشكي و اختلالات خواب پيشنهاد شده.  


مرور دوم طبقه بندي اختلالات خواب مربوط به دهمين بازنگري طبقه بندي آماري بين المللي بيماري ها و مسائل بهداشتي وابسته (ICD-10)، موقوع اختلالات خواب فقط انواع غير عضوي را در بر مي گيرد. اين اختلالات به انواع ديس سومنياها، اختلالات روانزاد (كه در آن ها آشفتگي هاي اساسي در مقدار، كيفيت، يا زمان خواب است) كه از علل هيجاني ناشي مي شود و پاراسومنياها (رخدادهاي دوره اي نابهنجار كه در خواب روي مي دهد) طبقه بندي شده اند. ديس سومنياها مشتملند بر بي خوابي، پر خواب و اختلال برنامه خوابي- بيداري. پارسومنياها در كودكي به رشد مربوطند، انواع بزرگسالي روان زاده بوده و مشتملند بر خوابگردي، وحشت خواب و كابوس. اختلالات حركتي دوره اي در طبقات ديگر مورد بحث قرار مي گيرند.  


مورد سوم طبقه بندي اختلالات خواب چهارمين مجموعه تشخيصي و آماري انجمن روانپزشكي آمريكا (DSM-IV) است كه نسبت به سومين مجموعه (DSM) تغييراتي به شرحي كه در پي مي آيد در آن مشاهده مي شود:


نخست آن كه طبقه بندي اختلالهاي خواب در اين مجموعه با طبقه بندي بين المللي اختلالات خواب مطابقت دارد؛ دوم، به جاي طبقه بندي اختلالهاي خواب بر اساس نشانه شناسي، بر مبناي علت شناسي مفروض، آنها را در 4 قسمت طبقه بندي كرده است.  


قسمت اول: اختلالهاي نخستين


اختلالهاي خواب نخستين يا همان اوليه اختلالاتي هستند كه در آنها هيچ يك از سبب شناسيهاي ذكر شده يعني، (اختلال رواني ديگر، يك حالت طبي عمومي، يا يك ماده عامل اصلي نيست. احتمال مي رود كه اختلالات خواب اوليه از نابهنجاري هاي درون زا در مكانيسمهاي زاينده يا تنظيم كننده خواب و بيداري به وجود آمده و اغلب از طريق عوامل شرطي سازي پيچيده مي شود.  


اين اختلال عمده خود شامل دو قسمت فرعي نارسا خوابيها و پارسومنيا (شبه خواب) تقسيم مي شود كه اين دو گروه نيز شامل اختلالات فرعي ديگر مي شود كه به شرح ذيل مي باشد:


الف- نارسا خوابيها


1- بي خوابي نخستين:


تشخيص بي خوابي اوليه زماني گذاشته مي شود كه شكايت عمه اشكال در شروع و دوام خواب و عدم احساس راحتي پس از خواب، حداقل به مدت يك ماه است. اصطلاح اوليه به اين معني است كه بي خوابي بدون رابطه با علل شناخته شده جسمي و رواني پديد مي آيد. افزايش برانگيختگي فيزيولوژيكي و روانشناختي و شرطي شدن منفي براي خواب غالباً وجود دارد. به طور كلي، بيماران مبتلا به بي خوابي اوليه با به دست آوردن خواب كلي اشتغال ذهني دارند. هر چه بيمار سعي مي كند بيشتر بخوابد، احساس ناكامي و ناراحتي بيشتر شده و به خواب رفتن دشوارتر مي شود.  


بي خوابي هاي اوليه اختلال هايي هستند كه معمولاً در بزرگسالان جوان و ميانسالان ديده مي شوند اما آغاز آنها مي تواند از كودكي و نوجواني نيز باشد. فراواني اين اختلال را در بزرگسالان بين 30 تا 40% تخمين زده اند. اين اختلال با افزايش سن از فراواني بيشتري برخوردار مي گردد و در زنان بيش از مردان مشاهده مي شود. طول مدت آن متغيير است: گاهي در خلال چند ماه پايان مي پذيرد و گاهي پس از بروز بتدريج افزايش مي يابد. به صورت مزمن در مي آيد و مي تواند سالها باقي بماند و گاهي نيز- برحسب رويدادهاي كم و بيش تنيدگي زاي زندگي – جنبه نوساني دارد.  


2- فزون خوابي نخستين:


پرخوابي اوليه زماني تشخيص گذاشته مي شود كه علت ديگري براي خواب آلودگي مفرط كه حداقل به مدت يك ماه روي مي دهد، نمي توان يافت. بعضي از مردم پر خواب هستند، كه مثل كم خوابها، در محدوده تغييرات بهنجار قرار مي گيرند خواب آنها، هر چند طولاني، اما از نظر ساختار و فيزيولوژي نرمال است. بازده خواب و برنامه خواب- بيداري هم طبيعي است. چنين الگويي بدون شكايت در مورد كيفيت خواب، خواب آلودگي روزانه، يا مشكلاتي در زمينه خلق، انگيزش و عملكرد ضمن بيداري است. پرخوابي ممكن است يك الگوي تمام عمر باشد و ظاهراً بروز خانوادگي دارد. بعضي از مردم، خواب متغيري دارند و در بعضي از مواقع زندگي خود پر خواب مي گردند.  


فزون خوابي در عين حال براساس خواب مفرط شبانه يا خواب آلودگي در خلال روز متمايز مي شود و فراواني آن به مراتب كمتر از بي خوابهاست. اين خواب آلودگي مفرط دست كم يك ماه طول مي كشد و نه تنها به درماندگي فرد منجر مي شود بلكه اغلب نارساكنش وريهاي اجتماعي، حرفه اي يا قلمروهاي مهم در پي دارد.  


مدت ميزان خواب شبانه بين 8 تا 12  ساعت است و فرد به سختي مي تواند صبحها از خواب بر خيزد. خواب آلودگي مفرط كه بتدريج افزايش مي يابد و جنبه ي ‹ حمله› ناگهاني را ندارد، در خلال ساعات معمول بيداري به صورت خوابهاي روزانه ارادي يا وهله هاي غير ارادي خواب متجلي مي شود. طبق DSM- IV-TRاين اختلال اگر بيمار دوره هاي خواب آلودگي مفرط بطول  حداقل سه روز داشته باشد. چندين بار در سال حداقل به مدت دو سال روي مي دهد بايد عود كننده كد گذاري شود. 


3- ناركولپسي:


‹ ناركولپسي يا همان خواب زدگي عبارتست از خواب آلودگي مفرط روزانه و تظاهرات غير طبيعي خواب REMكه روزانه، حداقل به مدت 3 ماه روي مي دهد›. 


اين اختلال با خواب آلودگي شديد در ساعات روز فعاليت كه با حمله خواب همراه است و مي تواند در هر شرايطي اتفاق مي افتد و معمولا چند دقيقه طول مي كشد مشخص شود.


گاهي ناركولپسي با كاهش تنود عضلاني و يا فقدان تنود عضلاني همراه است كه فرد مبتلا براي چند ثانيه تا چند دقيقه بر زمين مي افتد، ولي كاملاً هشيار است ( كاتا يكسي، خواب متناقض همراه با افلج عضلاني است). بيمار ممكن است چندان بار در روز به خواب نابهنگام دچار شود، خواب وي به طور ناگهاني با مرحله متناقض شروع مي شود. اكثر محققان معتقدند كه نارلوكولپسي در اثر ناهنجاري مغزي ايجاد مي شود كه در آن مكانيزمهاي عصبي پديد آورنده مرحله خواب متناقض در زمان نامناسب فعال مي شوند. استفاده از داروي آمفتامين دايمي و مين به دستور پزشك مي تواند در بهبودي بيمار مؤثر واقع شود. 


اين حملات بطور تيپيك روزانه 2 تا 6  بار روي ميدهند و 10 تا 20 دقيقه طول مي كشند و تظاهرات غير طبيعي خواب REM مشتملند بر توهمات هيپناگوژيك و هيپنويامپيك، كاتاپلكسي و فلج خواب.


ناركولپسي نه نوعي صرع و نه اختلال روانزاد، بلكه نوعي ناهنجاري خفيف مكانيم هاي خواب سلسله اعصاب مركزي است، بخصوص مكانيسم هاي مهاري REM و شايعترين علامت آن حملات خواب است، يعني بيمار نمي تواند جلوي خواب خود را بگيرد. 


بررسيهاي همه گيري شناختي نشان مي دهند كه فراواني خوابزدگي در زنان و مردان به طور مساوي بين 2%تا 16% است و پس از 40 سالگي بندرت بروز مي كند. 


4- اختلالات خواب‹ وابسته به تنفس›:


اختلال خواب مربوط به تنفس با انقطاع خواب منجر به خواب آلودگي شديد يا بيخوابي كه ناشي از آشفتگي تنفسي وابسته به خواب است مشخص مي باشد. 


به طور كل يكي از علت هاي بي خوابي، وقفه تنفسي در خواب است. خيلي از افراد مبتلا به وقفه تنفسي در خواب ممكن است به مدت نيم دقيقه يا طولاني تر نتوانند نفس بكشند و بعد از خواب بيدار شده و براي تنفس تقلا مي كنند، وقتي كه اين افراد ترتيبي مي دهند تا هنگام خواب نفس بكشند ولي كمتر از نيمي از اين زمان را بخوابند. آنها در طول روز بعد، احساس خواب آلودگي كرده و ممكن است سر درد داشته باشند.


گوچه برخي موارد وقفه تنفسي در خواب از ناهنجاري هاي مغز ناشي مي شوند ولي رايج تر ين علت مسدود شدن مجاري تنفسي است. وقتي كسي كه شكم بسيار بزرگي دارد- معمولاً مردان ميانسال- به پشت مي خوابند، وزن شكم در عضلات ديافراگم كه نفس را كنترل مي كند، اختلال ايجاد مي نمايد. وقفه تنفسي در خواب تقريباً در 8 درصد مردان بزرگسال، 4 درصد در زنان بزرگسال، 2 يا 3 درصد در كودكان گزارش شده است. 


اختلال خواب مربوط به تنفسي نابهنجار طي خواب مشتمل است بر آپنه ها ( دوره هاي وقفه تنفسي)، تنگي نفس( تنفس آهسته يا سطحي ناهنجار)، تهويه كم (سطوح ناهنجار اكسيژن و دي اكسيد كربن). سه نوع اختلال خواب مربوط به نفس ذكر شده است: سندروم آپنه خواب- انسدادي، سندروم آپنه خواب مركزيو سندرم تهويه كم حفره هاي مركزي. 


5- اختلال ريتم چرخه خواب:


ويژگي اصلي اختلال آهنگ خواب شبانه روزي، قطع مداوم يا متفاوت خواب است كه در نتيجه عدم مطابقت سيستم چرخه اي درونزاد كه مسئول تناوب بيداري- خواب خاص هر فرد است با اجبارهاي بروني در مورد وقت خوابيدن و طول مدت خواب به وجود مي آيد.


بر خلاف ديگر اختلالهاي نخستين خواب، اختلالهاي وابسته به ريتم چرخه خواب با مكانيزمهاي دروني مسئول پديد آيي حالات خواب و بيداري، وابستگي ندارند. اما عدم مطابقتي ككه ذكر شد موجب مي شود تا افراد مبتلا به اين اختلالاز اينكه در پاره اي از ساعات روز دچار بيخوابي و در پاره اي ديگر از مواقع دچار خواب آلودگي مي شوند، در رنج باشند و يا نابسامانهايي كه در كنش وري اجتماعي، حرفه اي و يا در قلمروهاي ديگر زندگي آنها به وجود مي آيند، احساس درماندگي كنند. ظرفيت تطبيق افراد با تغييرات چرخه خواب بسيار متفاوت است. 


در نتيجه، بسياري از كساني كه واجد نشانه هاي اختلال وابسته به ريتم خواب هستند هرگز به مراكز تخصصي مراجعه نمي كنند و نشانه شناسي نيز در اغلب مواقع با اندازه اي وخيم نيست كه در چهارچوب ضوابط تشخيصي اين اختلال قرار گيرد و بنابراين تنها افرادي كه داراي نشانه هاي وخيم و پايدار مانند به خواب رفتن در خلال كار يا در حين رانندگي هستند از متخصصان كمك مي طلبند. 


انواع فرعي اختلال ريتم چرخه خواب عبارتند از:


* نوع مرحله خواب تأخيري: الگوي پايدار تأخير در شروع خواب و بيداري دير هنگام، با ناتواني در به خواب رفتن و بيدار شدن و در زمان زودتر مطلوب.


* نوع پرواز زدگي: خواب آلودگي و بيداري در يك زمان نامناسب از روز نسبت به وقت محلي، كه پس از مسافرت مكرر در بيش از يك منطقه زماني، روي مي دهد.


* نوع كار شيفتي: بي خوابي طي يك دوره اساسي خواب يا خواب آلودگي مفرط در دوره بيداري اساسي كه با كار شيفتي شب يا تغيير مكرر كار شيفتي همراه است. 


6- نارسا خوابيهاي تصريح نشده:


مقوله نارساخوبيهاي نامشخص شامل بي خوابيها، فزون خوابيها يا اختلالهاي چرخه اي خواب است كه با ضوابط هيچ يك از نارسا خوابيهاي خاص مطابقت ندارند. مواردي را كه در پي مي آيند مي توان به عنوان نمونه ذكر كرد: 


* بيخوابيها يا فزون خوابيهاي معنادار باليني كه به عوامل محيطي مانند صدا، نور يا مزاحمتهاي مكرر نسبت داده مي شوند.


* خواب آلودگي مفرط كه با محروميت دايم از خواب مرتبط است.


* نشانگان ايديوپاتيك ‹ ساقهاي بيقرار› : دريافتهاي حسي ناراحت كننده اي كه نياز شديد به حركت دادن پاها را به وجود مي آورند. اين دريافتها معمولاً به هنگام شب و قبل از به خواب رفتن آغاز مي شوند و با حركت دادن پاها و يا راه رفتن موقتاً آرامن مي گردند ولي ساقها بي حركت مي مانند. ناراحتي از سر گرفته مي شود اين دريافتهاي حسي مي توانند خواب را به تأخير اندازد يا فرد را از خواب بيدار كنند.


* نشانگان ايديوپاتيك حركتهاي ادواري اعضا، حركتهاي مكرر و با دامنه كوتاه و ضعيف بخصوص در انتهاي اعضاي زيرين


* موقعيتهايي كه در آنها متخصص باليني به وجود نارساخوابي پي مي برد اما نمي تواند  آن را به يك بيخوابي نخستين، يك عارضه جسماني و با مصرف دارو ربط دهد. 


ب- پاراسومنيا شبه خواب:


پاراسومنيا اختلالهايي هستند كه بر اساس رفتارهاي نابهنجار و يا پديده هاي فيزيولوژيك در خلال خواب، در جريان مراحل خاص آن و يا در وهله هاي انتقال خواب- بيداري مشخص مي شوند. در اين اختلالها، مشكل اصلي به خودي خود متوجه خواب نيست بلكه ناشي از رويدادهايي است كه فرايند خواب را مختل مي كنند. پاره اي از رفتارهايي كه در قلمرو پاراسومنياها قرار مي گيرنئ رفتارهايي هستند كه اگر به هنگام بيداري انجام شوند كاملاً بهنجارند در حالي كه تجلي آنها در خلال خواب باعث مشكلاتي مي شود. 


1- اختلال كابوس:


علامت اساسي اختلال كابوس وقوع مكرر روياهاي ترسناك است كه منجر به بيداري از خواب مي شود.فرد هنگام بيدارشدن كاملاً هشيار مي شود. روياهاي ترسناك يا انقطاع در خواب به علت بيدار شدن موجب ناراحتي قابل ملاحظه فرد يا نارسايي در كاركرد اجتماعي يا شغلي مي شود. اين اختلال در صورتي تشخيص داده نمي شود كه كابوسها منحصراً طي اختلال رواني ديگر روي دهد يا ناشي از اثرات فيزيولوژيكي مستقيم يك ماده ( ماده مخدر يا دارو) يا يك حالت طبي عمومي مي باشد.كابوسها معمولاً با بيدار شدني كه با بازگشت سريع به  هشياري كامل و احساس ترس يا اضطراب باقيمانده همراه است، به پايان مي رسند. ميزان گزارش كابوسها در زنان بيشتر از مردان، است.  


 

2- اختلال وحشتزدگي به هنگام خواب:


وحشت شبانه به شكل برخاستن از خواب در ثلث اول شب در ضمن خواب عميق است. تقريباً هميشه با فرياد يا گريه اي گوشخراش، همراه با تظاهرات رفتاري اضطراب شديد تا حد حمله هراس آغاز مي شود بطور تيپيك، بيمار با حالتي وحشتزده در بستر مي نشيند، مدتي بلند جيغ مي كشد، و گاهي بلافاصله بيدار شده و احساس وحشت شديد به او دست مي دهد. گاهي بيمار در حالتي فاقد احساس جهت يابي بيدار مي ماند. اكثراً بيمار بخواب رفته و روز بعد خاطره اي از آنچه ضمن اين حالت روي داده است به ياد نمي آورد. وحشت شبانه، به صورت دوره هاي مجزا، در كودكان شايعتر است و پسر بچه ها بيشتر از دختر بچه ها مبتلا شده و زمينه خانوادگي نيز كم و بيش نيز وجود دارد. وحشت شبانه رابطه نزديكي با خوابگردي دارد و ندرتاً با شب ادراري نيز مربوط است، اما با كابوس كاملاً فرق دارد. احتمال دارد كه وحشت شبانه بازتاب يك ناهنجاري عصبي جزئي باشد چون در موردي كه وحشت شبانه در نوجواني شروع مي شود گاهي نخستين علامت صرع لوب تامپورال از آب در مي آيد. 


3- خوابگردي:


علامت اساسي اختلال خوابگردي دوره اي مكرر رفتار حركتي پيچيده، از جمله برخاستن از بستر و راه رفتن، است كه طي خواب شروع مي شود. دوره هاي خواب گردي طي خواب با موج كوتاه شروع و لذا بيشتر اوقات طي ثلث اول شب پايدار مي شوند. طي دوره ها، فرد داراي كاهش هشياري و حساسيت چهره اي فاقد احساس، چشم هايي خيره، و داراي بي تفاوتي نسبي براي مكالمه با ديگران يا بيدار شدن توسط آنهاست. اگر فرد طي دوره بيدار شود، ياد آوري محدودي از وقايع دوره  دارد. پس از دوره ممكن است در ابتدا دوره گذرايي از آشفتگي يا اشكال در جهت يابي وجود داشته باشد، اما بعد از آن بهبودي كامل كاركرد شناختي و رفتار مناسب وجود دارد. خوابگردي بايد از نظر باليني موجب ناراحتي يا آسيب قابل ملاحظه اي در كاركرد اجتماعي، شغلي يا ديگر زمينه هاي مهم شود. 


معمولاً خوابگردي با چشم باز و هماهنگي نسبي دستگاههاي حسي و حركتي صورت مي گيرد كه در كودكان شايع تر از بزرگسالان و در پسران بيش از دختران ديده مس شود. خوابگردي معمولاً در اوايل خواب و در وهله هاي سوم و چهارم مرحله خواب متعارف اتفاق مي افتد و ارتباطي با رويا ندارد. 


4- پاراسومنياهاي تصريح نشده:


پاراسومنياهائي كه به گونه اي ديگر مشخص نشده اند شامل گروهي از اختلالات هستند كه به رفتار نابهنجار يا رويدادهاي فيزيولوژيكي من خواب يا انتقال خواب- بيداري روي مي دهند، ولي واجد ملاك هاي پاراسومسناهاي اختصاصي تر نيستند. نمونه هاي آن عبارتند از:


* اختلال رفتاري خواب REM: فعاليت حركتي، معمولاً با ماهيتي خشن، كه در مرحله خواب REM خواب ظاهر مي شود بر خلاف خوابگردي، اين دوره ها در اواخر شب روي ميدهند و با ياد آوري جزئيات رويا همراهند.


* فلج خواب: براي انجام حركات ارادي در مرحله انتقالي خواب بيداري. دوره ها ممكن است در شروع خواب يا در ختم آن روي دهند. اين دوره ها معمولاً با اضطراب شديد و در مواردي با ترس از مرگ قريب الوقوع همراهند.


* موقعيت هائي كه متخصصص به اين نتيجه رسيده كه پاراسومنيا وجود دارد اما از تعيين اوليه بودن، يا ناشي از مواد يا اختلال طبي عمومي بودن آن ناتوان است. 


* قسمت دوم: اختلالهاي خواب توام با يك اختلال رواني ديگر


* بيخوابي و فزون خوابي مرتبط با يك اختلال رواني ديگر:


اگر چه اغلب اختلالهاي رواني با اختلالهاي خواب همراهند اما هنگامي مي توان به تشخيص بيخوابي يا فزون خوابي مرتبط با يك اختلال رواني ديگر مبادرت كرد كه اغتشاش خواب، شكايت اصلي بيمار بوده و به اندازه اي وخيم باشد كه به تنهايي انجام يك آزمايش باليني را توجيه كند. افرادي كه به اين نوع بيخوابي يا فزون خوابي مبتلا هستند معمولاً توجه خود را به اختلال خواب معطوف مي كنند و ذكري از نشانه هاي متمايز  كننده يك اختلال ديگر به ميان نمي آورند، حتي در بيشتر مواقع نشانه هاي ناشي از اختلال رواني خود را به بدخوابي نسبت مي دهند، بيخوابي يا فزون خوابي نشانه اي است كه در بيشتر اختلالهاي رواني در سطح اول قرار دارد. كساني كه به اختلال افسردگي مهاد مبتلا هستند غالباً از مشكلات به خواب رفتن، مقطع بودن خواب يا بيداريهاي نابهنگام و ناتواني در خوابيدن مجدد، گله مندند. فزوني خوابي مرتبط با يك اختلال خلقي، در بيشتر موارد با يك اختلال دو قطبي، يك وهله اخير افسرده وار يا يك وهله افسرده وار مهد بودن ريخت مشخص توام است. بسياري از افراد مبتلا به اختلال اضطرابي تعميم يافته دچار مشكلات خواب نيز هستند و ممكن است در نيمه هاي شب با افكار اضطراب آميز بيدار شوند. در برخي از مبتلايان به اختلال وحشتزدگي، شاهد بروز حمله هاي وحشتزدگي شبانگاهي هستيم كه بيخوابي را بر مي انگيزدند. 


كودكان و نوجوانان مبتلا به اختلال افسردگي اساسي عموماً در مقايسه با بزرگسالان با اختلال خواب كمتر مراجعه مي كنند. به طور كلي، پر خوابي علامت شايع در اختلالات افسردگي در نوجوانان و بزرگسالان جوانتر بي خوابي علامت شايع در اختلالات افسردگي در بزرگسالان مسن تر است. اختلالات خواب مربوط به اختلال رواني ديگر در زنان شايعتر از مردان است. 


* قسمت سوم: اختلال خواب ناشي از عوارض طبي عمومي

علامت اساسي اختلال خواب ناشي از يك حالت طبي عمومي اختلال بارز در خواب است كه به اندازه كافي شديد است تا توجه باليني مستقلي را ضروري سازد و ناشي از يك حالت طبي عمومي است. علايم ممكن است مشتمل بر بي خوابي، پرخوابي، يك نابهنجاري خواب يا تركيبي از اينها باشد. شواهدي از سابقه، معاينه فيزيكي يا يافته هاي آزمايشگاهي وجود دارد. كه اختلال خواب پيامد فيزيولوژيكي مستقيم يك حالت طبي عمومي است. اختلال از طريق اختلال رواني ديگر نظير، اختلال  سازگاري كه در آن عامل استرس زا يك حالت طبي عمومي شديد است. بهتر توضيح داده نمي شود در صورتي كه آشفتگي خواب منحصراً در جريان  سير يك دلير يوم روي دهد اين تشخيص داده نمي شود. علايم خواب از نظر باليني بايد موجب ناراحتي يا آسيب قابل ملاحظه اي در كاركرد اجتماعي، شغلي و يا ديگر زمينه هاي مهم شود. 


قسمت چهارم: اختلالات خواب ناشي از مصرف مواد


هر نوع آشفتگي خواب مي تواند ناشي از مصرف يك ماده باشد. طبق DSM-IVپزشك بايد مشخص كند كه شروع اختلال در جريان مسموميت روي داده است يا بازگيري.


خواب آلودگي مربوط به تحمل يا ترك يك محرك سلسله اعصاب مركزي (CNS) در كساني كه آمفتامين، كئكائين، كافيئين و مواد وابسته را ترك مي كنند شايع است. خواب آلودگي ممكن است همراه با افسردگي شديد باشد كه گاهي به ابعاد انتحاري مي رسد. مصرف مستمر مسكن هاي سلسله اعصاب مركزي، نظير الكل، مي تواند خواب آلودگي ايجاد كند.


به دلايلي كه هميشه روشن نيست، ندرتاً انواع گوناگوني از داروها مسائل مربوط به خواب را به عنوان يك عارضه جانبي بوجود مي آورند و بعضي از داروها نيز ضمن اختلال خواب به وجود نياورده ولي موقع قطع مصرف ايجاد بيخوابي مي كنند. تقريباً هر داروئي با تأثير مسكن و آرام بخش ممكن است چنين تأثيري داشته باشد. همچنين خواب افرادي كه سيگار ميكشند، ممكن است بعلت تركيبي از رفتار تشريفاتي آرام بخش و تمايل دوزهاي پائين نيكوتين به ايجاد آرامش در واقع تسهيل شود. معهذا، دوزهاي بالاي نيكوتيندر خواب، بخصوص شروع آن، تداخل مي كند. يك فرد سيگاري كمتر از فرد غير سيگاري مي خوابد. ترك نيكوتين ممكن است خواب آلودگي يا برانگيختگي ايجاد كند. 


آثار و نتايج اختلالات خواب:


به نوشته پايگاه اينترنتي آكادمي پزشكي خواب آمريكا، اختلالات خواب يكي از انواع شايع بيماري ها به حساب مي آيد كه بر خلاف شيوع قابل توجه آن و تأثيري كه بر سلامت افراد در دراز مدت مي گذارد به حد كافي مورد توجه قرار نگرفته است. به ويژه اين بيماري ها به علت آنكه اختلالات قلب و عروق ايجاد مي كنند اهميت زيادي دارند. اختلالات خواب علاوه بر آنكه موجب بروز بيماري هاي زيادي مي شوند به علت آنكه فرد را در طول روز از كارايي لازم باز مي دارند آثار اقتصادي فوري هم دارند. 


به طور كلي بي خوابي مزمن ممكن است منجر به كاهش احساس  سلامت (مثلاً بد خلقي و بي علاقگي، كاهش توجه، انرژي و تمركز حواس و افزايش و كسالت) طي روز شود. و نيز باعث شكايت ذهني از خستگي روانه. همچنين بي خوابي باعث ايجاد يا همراه شدن اختلالات ديگر مانند افسردگي و اضطراب شده  و آن نيز منجر به مشكلات بين فردي، مشكلات اجتماعي و شغلي شود و تحريك پذيري در روز تمركز ضعيف را افزايش دهد. بي توجهي  و عدم تمركز ممكن است منجر به بروز حوادث شود. همچنين بي خوابي باعث افزايش بروز مشكلات رواني فيزيولوژيكي مربوط به استرس( مثلاً سر درد، افزايش تنش ماهيچه اي، ناراحتي، معده) مي شود. همانطور كه بي افراد را دچار مشكل مي كند. پر خوابي نيز ممكن است منجر به ناراحتي و نارسايي كاركردي قابل ملاحظه اي در كار و روابط اجتماعي و شغلي شود. دوره اي خواب روزانه غير عمدي مي تواند نگران كننده و حتي خطرناك باشد. براي نمونه شغلي شود. دوره هاي خواب فرد در حال رانندگي يا كار بايك دستگاه است. سطح هشياري پايين كه هنگام مبارزه فرد با خواب آلودگي پديدار مي شود ممكن است منجر به اثر بخشي ضعيف، تمركز ضعيف و حافظه ضعيف در ضمن فعاليتهاي روزانه شود. 


 

روشهاي درمان اختلالات خواب: 


روشهاي درمان در اختلالات خواب شامل دارو درماني و روانشناختي مي باشد.


الف) دارو درماني:


در حال حاضر، باربي توريكها را به علت خطرها و پيامدهاي ثانوي آنها تجويز نمي كنند و از بنزوديازپين ها به عنوان متداولترين داروهاي خواب آور استفاده مي شود. با اين حال متخصصان باليني و دارو شناختي همگي بر اين باورند كه مصرف مداوم اين داروها با تأثير بر وهله هاي خواب متناقص، كوتاه كردن آنها و همچنين ايجاد كاهش مدت زمان خواب عميق- ساختار خواب را تغيير مي دهد، به خوابي ترميم كننده منجر نمي شودع تقليل كارآمدي فرد را در پي دارد و بالاخره موجب وابستگي و يا اعتياد مي شود. وانگهي، بنزوديازپين ها بر علل ايجاد كننده اختلال خواب مؤثر نيستند و بنابراين مصرف آنها فقط بايد به صورت كوتاه مدت باشد به حداقل مقدار مؤثر كاهش يابد. تجويز دارو در خلال كودكي نيز تقريباً همواره با شكست مواجه مي شود و در دوره نوجواني نيز استفاده از آن – حتي بيش از دوره كودكي- بايد با رعايت احتياط صورت گيرد چون اين خطر وجود دارد كه فرد يك چرخه خود دارو درمانگري مزمن گرفتار شود.  


برخي از مكمل هاي رژيم كه براي تسهيل خواب مورد استفاده قرار مي گيرند عبارتند از ملاتونين وال- تريپتوفان. ملاتونين يك هورمون درونزاد است كه توسط غده صنوبري ترشح مي وشد و به تنظيم خواب ارتباط دارد. معهذا، تجويز ملاتونين برونزاد نتايج مختلطي در پژوهش باليني داده است.  


ب) درمانهاي روانشناختي:


رواندرماني هاي كه با روشهاي متعدد براي درمان اختلالات خواب مورد استفاده قرار مي گيرند و عمدتاً براي درمان بي خوابيها به دو روش كه متمركز بر نشانها و روي آوردهاي وسيع تر كه مشكلات و تعارضهاي توام با اختلال را مد نظر قرار مي دهد تقسيم مي شود.


1- روشهاي متمركز بر نشانه مرضي


* روشهاي تنش زاديي:


وجه مشترك انواع روشهاي تنش زدايي مانند «آموزش خود زاد» «تنش زايي تدريجي» و يا «پسخوراند زيستي» در اين است كه بيخوابيها را ناشي از فعال سازي فيزيولوژيكي نامتناسبي مي دانند كه امكان كاهش بهينه آن با استفاده از اين روشها وجود دارد. يادگيري روشهاي تنش زداي- برحسب روش و بيمار- مستلزم مدت زماني بيش و كم طولاني است و تمرينها بايد به صورت منظم انجام شوند. هنگامي كه فرد بر چگونگي استفاده از روش مسلط شد، مي تواند قبل از خواب و يا در وهله هاي بيداري شبانه از آن سود جويد. تحقيقات مختلف به مقايسه درجه اثر بخشي اين روشها پرداخته اند و نشان داده اند كه هيچ يك بر ديگري برتري ندارد. نكته مهم اين است كه به رغم تأثير روشهاي تنش زدايي در بهبود نشانه ها، هيچگونه كاهش قابل ملاحظه تنش جسماني در بيماران مشاهده نمي شود. پس مي توان اين احتمال را در نظر گرفت كه روشهاي تنش زدايي با معطوف كردن توجه فرد نسبت به فرآيندهاي جسماني، مانعي در راه تمركز افكار وي بر اختلالهاي خواب به وجود مي آورند و در حقيقت اثر بخشي آنها از تأثيرشان در سطح شناختي ناشي مي شود. ول فالك و مك نالتي نشان داده ند كه فعال سازي تجسمهاي مطبوع يا حنثي- بدون نياز به هيچ نوع تنش زدايي – به بهبود اختلالهاي خواب منجر مي شود.  


روش قصد متناقض


در روش قصد متناقض كه توسط فرانكل (1960) ابداع شده است، قطع نشخوارهاي فكري درباره فقدان خواب، نقش بنيادي را ايفا مي كند. فكر اصلي اين است كه اراده يا قصد فرد براي خوابيدن، يك انتظار اضطراب آميز را در پي دارد، انتظاري كه موجب تشديد نشانه ها و مانع خوابيدن مي شود. بنابراين فرد بايد از اين قصد فاصله بگيرد. در اين روش از بيمار مي خواهند به جاي هدف قرار دادن خواب، كوشش كند تا بيدار بماند و به مشاهده واكنشهاي جسماني خود بپردازد.


ترنرآشر(1979) در پژوهشي به بررسي تأثير روش قصد متناقض پرداختند و درجه تأثير روشهاي قصد متناقض، مهار محرك، تنش زدايي تدريجي و داروي كاذب را در درمان بيماراني كه از بيخوابيهاي مزمن رنج مي بردند، مقايسه كردند. نتايج اين تحقيق، بهبود ارزشيابي فاعلي خواب و كاهش مصرف داروهاي خواب آور در همه گروه هاي درمانگري را مورد تأييد قرار داد.  


 

* روش مهار محرك: 


روش «مهار محرك» كه توسط بوتزين (1972) ابداع شده مبتني بر تحليل عملياتي خواب و اختلالهاي آن است. اين محقق بر اين باور است كه خوابيدن به منزله يك رفتار ابزاري موجب برانگيختن خواب مي شود: محركهايي كه تداعي گر خواب هستند (اطاق خواب، رختخواب) به صورت محركهايي در مي آيند كه نشانگر خوابند و نقش تقويت كننده را ايفا مي كنند. پس اختلالهاي خواب مي توانند از فقدان محركهاي نشانگر مشخص و يا وجود محركها و رفتارهاي ناسازگار با خواب ناشي شوند. وقتي يك فرد اغلب اوقات در رختخواب كتاب مي خواند، تلويزيون تماشا مي كند و...، چهارچوب خوابيدن به عنوان محرك نشانگري براي خواب محسوب نمي شود بلكه به صورت چهار چوبي براي خواندن، نشخوار فكري و يا فعاليتهاي ديگري- كه باز دارند خوابند- در مي آيد. بنابراين، درمانگري اختلالهاي خواب مستلزم تحليل و تغيير اين شرايط است و درمانگر، هدفهايي را كه در پي مي آيند دنبال مي كند:


- تقويت محركهاي نشانگر خواب (مانند رختخواب)؛


- كاهش محركهاي نشانگر رفتارهاي ناسازگارانه با خواب؛


- كمك به بيمار در تنظيم آهنگ بيداري- خواب دلنشين. 


تحقيقات نشان داده اند كه استفاده از اين روش، به كاهش مشكلات وهله به خواب رفتن، بهبود طول مدت خواب و وضع فرد به هنگام بيدار شدن، منجر مي شود. 

معرفی پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)

خواب یکی از عناصر اصلی در چرخه شبانه روزی انسان است که نقش مهمی در بازسازی قوای جسمی و روانی ایفا میکند. با توجه به اینکه بیش از ۳۰ درصد مردم از اختلالات خواب رنج میبرند، میتوان آن را از مهمترین مشکلات روانشناختی دانست. یکی از بهترین ابزارهایی که در زمینه سنجش کیفیت خواب طراحی و ساخته شده است پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) است.


معادل انگلیسی این پرسشنامه Pittsburgh Sleep Quality Index و در سال ۱۹۸۹ توسط دکتر بویس (Buysse) و همکارانش در موسسه روانپزشکی پیتسبورگ ساخته شد. این پرسشنامه در اصل دارای ۹ گویه است اما چون سوال ۵ خود شامل ۱۰ گویه فرعی است بنابراین کل پرسشنامه دارای ۱۹ آیتم است که در یک طیف لیکرت ۴ درجهای از ۰ تا ۳ نمرهگذاری میشود. این پرسشنامه دارای ۷ زیرمقیاس است که عبارتند از: 


۱- کیفیت ذهنی خواب (subjective sleep quality)


2- تأخیر در به خواب رفتن (sleep latency)


3- مدت زمان خواب (sleep duration)


4- میزان بازدهی خواب (habitual sleep efficiency)


5- اختلالات خواب (sleep disturbances)


6- استفاده از داروهای خوابآور (use of sleeping medication)


7- اختلالات عملکردی روزانه (daytime dysfunction)


نمره گذاری پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI)


برای نمره گذاری پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ (PSQI) باید ابتدا به این ۱۹ گویه سه نوع نمره بدهید. سوالات ۱ و ۳ به یک صورت، سوالات ۲ و ۴ به یک صورت دیگر و سوالات ۵ تا ۹ به صورتی دیگر نمرهگذاری میشوند که عبارتند از:


سوالات ۱ و ۳: نمره گذاری صورت نمیگیرد اما عدد به دست آمده در محاسبه سایر مقیاها استفاده میشود.


سوال ۲: کمتر از ۱۵ دقیقه (نمره ۰)، ۱۶ تا ۳۰ دقیقه (نمره ۱)، ۳۱ تا ۶۰ دقیقه (نمره ۲)، بیشتر از ۶۰ دقیقه (نمره ۳).


سوال ۴: بیشتر از ۷ ساعت (نمره ۰)، ۶ تا ۷ ساعت (نمره ۱)، ۵ تا ۶ ساعت (نمره ۲) و کمتر از ۵ ساعت (نمره ۳).


بقیه سوالات: به هر ماده نمره ۰ تا سه بدهید که به این شرح است: گزینه هیچ (نمره ۰)، گزینه یک بار در هفته (نمره ۱)، گزینه دوبار در هفته (نمره ۲)، گزینه سه بار یا بیشتر در هفته (نمره ۳). 


پس از انجام این کار زیر مقیاسها به این صورت محاسبه میگردد:


۱- کیفیت ذهنی خواب: نمره سوال ۹


۲- تأخیر در به خواب رفتن: جمع نمرات سوال ۲ و سوال ۵-۱ که عددی بیم ۰ تا ۶ خواهد بود. سپس باید نمرات را به این صورت تبدیل کنید: نمره ۰ (۰ میگیرد)، نمره ۱ تا ۲ (۱ میگیرد)، نمره ۳ تا ۴ (۲ میگیرد)، نمره ۵ تا ۶ (۳ میگیرد).


۳- مدت زمان خواب: پاسخ سوال ۴


۴- میزان بازدهی خواب: برای به دست آوردن بازدهی خواب ابتدا با تفریق سوال ۳ از سوال ۱ میزان ماندن در رختخواب را محاسبه کنید. سپس از پاسخ سوال ۴ میزان خواب واقعی را به دست آورید. در مرحله بعد ساعت ماندن در رختخواب را تقسیم بر ساعات خواب بودن کرده و در ۱۰۰ ضرب کنید تا درصد کارایی خواب به دست آید. پس از به دست آوردن درصد به درصد بالاتر از ۸۵ نمره ۰، به ۷۵ تا ۸۴ نمره ۱، به ۶۵ تا ۷۴ نمره ۲ و به کمتر از ۶۵ نمره ۳ بدهید.


۵- اختلالات خواب: پاسخ سوالات ۵-۲ تا ۵-۱۰ را جمع کرده و به صورت زیر تبدیل کنید: برای نمره صفر (۰)، برای نمره ۱ تا ۹ (نمره ۱)، برای نمره ۱۰ تا ۱۸ (نمره ۲) و ۱۹ تا ۲۷ (نمره ۳) بدهید.


۶- استفاده از داروهای خوابآور: نمره سوال ۶


۷- اختلالات عملکردی روزانه: جمع نمره سوالات ۷ و ۸ و سپس به این ترتیب تبدیل نمایید: نمره ۰ (نمره ۰)، نمره ۱ تا ۲ (نمره ۱)، نمره ۳ تا ۴ (نمره ۲)، نمره ۵ تا ۶ (نمره ۳).


نمره کل: جمع نمرات ۷ زیرمقیاس که در کل بین ۰ تا ۲۱ خواهد بود.


تفسیر نمرات به دست آمده


در هر مقیاس نمره فرد بین ۰ تا سه خواهد بود که به صورت زیر تفسیر میشوند:


نبود مشکل خواب: نمره ۰


مشکل خواب متوسط: نمره ۱


مشکل خواب جدی: نمره ۲


مشکل خواب بسیار جدی: نمره ۳


Pittsburgh Sleep Quality Index (PSQI)


Form Administration Instructions, References, and Scoring


Form Administration Instructions

The range of values for questions 5 through 10 are all 0 to 3.


Questions 1 through 9 are not allowed to be missing except as noted below.  If these questions are missing then any scores calculated using missing questions are also missing.  Thus it is important to make sure that all questions 1 through 9 have been answered.  


In the event that a range is given for an answer (for example, ‘30 to 60’ is written as the answer to Q2, minutes to fall asleep), split the difference and enter 45.

Reference

Buysse DJ, Reynolds CF, Monk TH, Berman SR, Kupfer DJ:  The Pittsburgh Sleep Quality Index:  A new instrument for psychiatric practice and research.  Psychiatry Research 28:193-213, 1989.


Scores – reportable in publications


On May 20, 2005, on the instruction of Dr. Daniel J. Buysse, the scoring of the PSQI was changed to set the score for Q5J to 0 if either the comment or the value was missing.  This may reduce the DISTB score by 1 point and the PSQI Total Score by 1 point.


PSQIDURAT 

DURATION OF SLEEP





IF Q4 > 7, THEN set value to 0





IF Q4 < 7 and > 6, THEN set value to 1





IF Q4 < 6 and > 5, THEN set value to 2





IF Q4 < 5, THEN set value to 3


Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)


PSQIDISTB
SLEEP DISTURBANCE



IF Q5b + Q5c + Q5d + Q5e + Q5f + Q5g + Q5h + Q5i + Q5j (IF Q5JCOM is null or Q5j is null, set the value of Q5j to 0) = 0, THEN set value to 0


IF Q5b + Q5c + Q5d + Q5e + Q5f + Q5g + Q5h + Q5i + Q5j (IF Q5JCOM is null or Q5j is null, set the value of Q5j to 0) > 1 and < 9, THEN set value to 1


IF Q5b + Q5c + Q5d + Q5e + Q5f + Q5g + Q5h + Q5i + Q5j (IF Q5JCOM is null or Q5j is null, set the value of Q5j to 0) > 9 and < 18, THEN set value to 2


IF Q5b + Q5c + Q5d + Q5e + Q5f + Q5g + Q5h + Q5i + Q5j (IF Q5JCOM is null or Q5j is null, set the value of Q5j to 0) > 18, THEN set value to 3

Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)


PSQILATEN 

SLEEP LATENCY





First, recode Q2 into Q2new thusly:


IF Q2 > 0 and < 15, THEN set value of Q2new to 0


IF Q2 > 15 and < 30, THEN set value of Q2new to 1


IF Q2 > 30 and < 60, THEN set value of Q2new to 2


IF Q2 > 60, THEN set value of Q2new to 3


Next





IF Q5a + Q2new = 0, THEN set value to 0


IF Q5a + Q2new > 1 and < 2, THEN set value to 1


IF Q5a + Q2new > 3 and < 4, THEN set value to 2


IF Q5a + Q2new > 5 and < 6, THEN set value to 3


Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)


PSQIDAYDYS 

DAY DYSFUNCTION DUE TO SLEEPINESS





IF Q8 + Q9 = 0, THEN set value to 0





IF Q8 + Q9 > 1 and < 2, THEN set value to 1





IF Q8 + Q9 > 3 and < 4, THEN set value to 2





IF Q8 + Q9 > 5 and < 6, THEN set value to 3


Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)


PSQIHSE 

SLEEP EFFICIENCY




Diffsec = Difference in seconds between day and time of day Q1 and day Q3




Diffhour = Absolute value of diffsec / 3600



             newtib =IF diffhour > 24, then newtib = diffhour – 24



           IF diffhour < 24, THEN newtib = diffhour


(NOTE, THE ABOVE JUST CALCULATES THE HOURS BETWEEN GNT (Q1) AND GMT (Q3))




tmphse = (Q4 / newtib) * 100




IF tmphse > 85, THEN set value to 0




IF tmphse < 85 and > 75, THEN set value to 1




IF tmphse < 75 and > 65, THEN set value to 2




IF tmphse < 65, THEN set value to 3

Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)


PSQISLPQUAL
 
OVERALL SLEEP QUALITY





Q6

Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)


PSQIMEDS 

NEED MEDS TO SLEEP





Q7

Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 3 (worse)


PSQI 


TOTAL





DURAT + DISTB + LATEN + DAYDYS + HSE + SLPQUAL + MEDS

Minimum Score = 0 (better); Maximum Score = 21 (worse)


Interpretation:  
TOTAL < 5 associated with good sleep quality






TOTAL > 5 associated with poor sleep quality

بررسی مطالعات گذشته :


در مطالعه Tachibana  و همکاران در سال 2009 در انگلستان، 28 بیمار مبتلا به MS مورد ارزیابی قرار گرفتند. این بررسی نشان داد که 25 بیمار (54%) دچار اختلالات خواب بودند که 8 مورد به صورت بیدار شدن های مکرر، 3 مورد بصورت سختی در به خواب رفتن، 3 مورد بصورت خرخر شبانه و 1 مورد بصورت بیدارشدنهای مکرر جهت ادرار کردن بود.


Neau و همکاران در مطالعه ای در سال 2012 در فرانسه 205 بیمار مبتلا به MS را مورد بررسی قرار دادند. نتایج این مطالعه نشان داد که بیش از نیمی از بیماران مبتلا به اختلالات خواب هستند که با علائم و مشکلات دیگری نظیر خستگی، افسردگی، درد و کاهش کیفیت زندگی افراد همراه می باشد.

نتایج مطالعه ای که Fleming و همکاران در سال 2005 در ایالات متحده بر روی 120 بیمار مبتلا به MS انجام دادند، نشان داد که مصرف داروهای مختلف، افسردگی و شدت بیماری MS از جمله مهمترین عواملی هستند که سبب افزایش احتمال ابتلا به اختلالات خواب در این بیماران می شوند.

مطالعه ای که در لهستان توسط Rozsak و همکاران در سال 2011 صورت گرفت، میزان ابتلا به خواب آلودگی را 5/20% و میزان شیوع بی خوابی را 8/59% گزارش کرد.

در مطالعه Veuthier و همکاران در سال 2010 در آلمان اعلام شد که در بیماران مبتلا به MS 96 درصد از بیمارانی که خستگی مزمن داشتند و 60 درصد از بیماران بدون خستگی مزمن مبتلا به اختلالات خواب می باشند.

فصل دوم


مواد و روشها

نوع مطالعه : توصیفی – مقطعی مي باشد.

جمعیت مورد مطالعه :  شامل بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به کلینیک اعصاب بیمارستان  بوعلی قزوین در سال 93 می باشند.

معیارهای ورود به مطالعه : 


1. ابتلا به بیماری MS 

2. وجود اطلاعات صحیح مورد نظر از فرد

3. سن بالای 18 سال

4. حداقل مدت بیماری 2 سال

5. رضايت جهت شركت در طرح تحقيقاتي

معیارهای خروج  از مطالعه :

1. عدم دسترسی به اطلاعات صحیح مورد نظر 

2. ابتلا به بیماری در فاز حاد

3. اعتیاد به مواد مخدر 

4. مصرف داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی

5. حاملگی

6. عدم  رضايت جهت شركت در پژوهش


روش نمونه گیری : بصورت در دسترس (Convenient) مي باشد.


حجم نمونه : شامل 60 نفر می باشد.

روش انجام مطالعه : پس از تأیید کمیته پژوهشی دانشگاه ، افراد مورد مطالعه از میان بیماران مبتلا به MS مراجعه کننده به کلینیک اعصاب بیمارستان  بوعلی قزوین در سال 93 که معيارهاي ورود به مطالعه را داشتند انتخاب شدند تا حجم نمونه به تعداد مورد نظر در مطالعه رسيد. اطلاعات دموگرافیک شامل سن و جنسیت، میزان تحصیلات، مصرف سیگار، مصرف دارو و بیماریهای همراه در تمامی افراد ارزیابی شد. ارزیابی ناتوانی بیماران بر اساس معیار DESS (Expanded disability scale score) انجام شد که در این مطالعه بیماران با EDSS بیشتر یا مساوی 2 وارد مطالعه شدند.

ارزیابی کیفیت خواب بیماران با تاکید بر اختلالات ریتم شبانه روزی بر اساس پرسشنامه PSQI (Pittsburg sleep quality index) انجام شد که روایی و پایایی آن در مطالعات مختلف به اثبات رسیده است. این ارزیابی بر اساس 7 بخش شامل برداشت فرد از خواب خود، دوره نهفتگی خواب، مدت زمان خواب، کارایی خواب معمول، اختلالات خواب، استفاده از داروهای خواب آور و اختلال در عملکرد روزانه طی 1 ماه گذشته تدوین شده است. امتیازات برای هر پرسش از صفر تا 3 می باشد. نمره صفر به این معنی است که فرد در یک ماه گذشته مشکل را نداشته و منظور از نمره 3 این است که فرد حداقل 3 بار در هفته آن مشکل را داشته است. مجموع امتیازات کمتر از 5 نشاندهنده کیفیت خواب مطلوب و مجموع امتیازات 5 یا بالاتر نشانگر کیفیت ضعیف خواب می باشد. 

روش تجزیه و تحلیل داده ها : 


داده ها پس از جمع آوری توسط نرم افزار آماری 22 SPSS و با استفاده از آزمونهاي آماري Chi-square و T-test مورد تجزیه و تحلیل آماری قرار گرفتند . P<0.05 بعنوان سطح معنی دار در نظر گرفته شد.


ملاحظات اخلاقي : 


در اين پژوهش صرفاً به جمع آوري آن دسته از اطلاعاتي پرداخته شد كه در راستاي انجام مطالعه، مورد نیاز بودند و به تمامي بیماران مورد مطالعه اين اطمينان داده شد كه اطلاعات فردي بدست آمده از آنها، بصورت محرمانه نزد محقق باقی خواهند ماند.

فصل سوم

نتـــايـج

پس از آنالیز داده ها یافته های زیر بدست آمد:


کل افراد مورد مطالعه در پژوهش شامل 60 نفر بیمار مبتلا به MS بودند. از این میان 12 نفر (20%) مذکر و 48 نفر (80%) مؤنث بودند.


میانگین سنی افراد 17/33 سال با انحراف از معیار 15/5 بود. حداقل سن 18 سال و حداکثر آن 57 سال گزارش شد. میانگین سنی در مردان برابر با 63/31 و در زنان برابر با 57/34 سال بود که اختلاف آماری معنی داری با یکدیگر نداشتند. (P=0/4) 


17 نفر معادل 3/28% بیماران که کل مردان را شامل میشد و درصد باقیمانده زنان سیگاری بودند. 43 نفر معادل 7/71% سیگار مصرف نمی کردند.


 مصرف داروهای خواب آور در 11 نفر معادل 3/18% گزارش شد که از این میان 5 نفر معادل 45/45% مرد و 6 نفر معادل 55/54% زن بودند. (P>0/05) 


سطح تحصیلات در 12 نفر (20%) کمتر از دیپلم، در 27 نفر (45%) دیپلم، در 14 نفر (3/23%) لیسانس و در 7 نفر (7/11%) بالاتر از لیسانس گزارش شد.

میانگین اندکس کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI) در کل بیماران برابر با 9/6 با انحراف معیار 4/3 بود. این میزان در مردان برابر با 9/5 با انحراف از معیار 2/2 و در زنان برابر با 9/7 با انحراف از معیار 8/1 بود که اختلاف معنی داری به لحاظ آماری با یکدیگر داشتند. (P<0.01) 

میانگین میزان اندکس PSQI در افراد سیگاری برابر با 3/7 و در بیماران غیر سیگاری برابر با 4/6 گزارش شد که اختلاف معنی داری با یکدیگر نداشتند. (P>0.05) همچنین بررسی ها نشان داد که میزان متوسط PSQI در افرادی که از داروهای خواب آور استفاده می کردند (4/7) بطور معنی داری بیش از سایر بیماران (2/6) بود.  (P<0.001) 

توزیع فراوانی انواع اختلالات ریتم شبانه روزی خواب که شامل سندرم فاز سریع خواب (Advanced sleep phase syndrome) ، سندرم فاز تاخیری خواب (Delayed sleep phase syndrome) و الگوی به هم ریخته خواب و بیداری (Irregular sleep phase wake) می باشد، در بیماران به ترتیب 3 نفر (5%) ، 10 نفر (6/16%) و 9 نفر (15%) بود و 38 نفر (4/63%) فاقد اختلال ریتم شبانه روزی خواب بودند.

میانگین میزان PSQI در بیماران برای سندرم فاز سریع خواب برابر با 4/5، سندرم فاز تاخیری خواب برابر با 3/12، الگوی به هم ریخته خواب برابر با 2/11 و بیداری و بیماران فاقد اختلال ریتم شبانه روزی خواب برابر با 1/5 بود که اختلاف آماری به شدت معنی داری با یکدیگر داشتند. (P<0.001) 

نمــودارها














فصل چهارم

بحث و نتيجه گيري

بیماری مولتیپل اسکلروز یک بیماری اتوایمیون سیستم اعصاب مرکزی است که بیشتر بیماران درگیر 20 تا 50 ساله می باشند و شیوعی در حدود 5/2 میلیون نفر در دنیا دارد. شروع بیماری اغلب در سن جوانی بوده و زنان بطور معمول بیش از زنان به این بیماری مبتلا می شوند. اختلالات خواب در این بیماران ممکن است در اثر دمیلینیزاسیون اعصاب و در نتیجه، اختلال در عملکرد ساعت بیولوژیک در اثر وجود پلاک ایجاد شود.


کیفیت خواب که حدود یک سوم زندگی ما را تشکیل می دهد، کیفیت دو سوم باقیمانده زندگی را بطور یقین تحت تاثیر قرار می دهد. شیوع اختلالات خواب در جمعیت عمومی بطور دقیق مشخص نیست و مطالعات مختلفی در مورد میزان این اختلالات در مبتلایان به MS گزارش شده اند. لیکن مشخص شده است که این اختلالات در نهایت منجر به بی خوابی، پرخوابی مفرط روزانه و یا هر دو می شود. لازم به یاداوری است که ریتم خواب، متناسب با شرایط جغرافیایی و فرهنگی مناطق مختلف، متفاوت است و سن بیماران نیز از جمله فاکتورهای مؤثر در این زمینه به حساب می آید. Clark و همکاران میزان شیوع کیفیت بد خواب را در مبتلایان به MS سه برابر افراد سالم گزارش کردند. از سوی دیگر در مطالعه Taphoorm و همکاران، در بررسی خستگی و اختلالات خواب در 16 بیمار مبتلا به MS در مقایسه با گروه شاهد، هیچگونه اختلاف معنی داری در زمینه اختلال ریتم خواب میان دو گروه شناسایی نشد. مطالعات Ferini و همکاران و نیز Tachibana انواع اختلالات خواب را در مبتلایان به MS نشان داده است. با توجه به نتایج متفاوت در مطالعات صورت گرفته در گذشته و اهمیت این موضوع و تاثیر بسیار مهم اختلالات خواب بر کیفیت زندگی مبتلایان به MS، در این مطالعه به بررسی میزان کیفیت بد خواب در بیماران مبتلا به MS پرداختیم.

در مطالعه ما مشخص شد که میانگین اندکس کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI) در مبتلایان به MS برابر با 9/6 با انحراف معیار 4/3 بود. با توجه به اینکه اندکس بالاتر از 5 بعنوان کیفیت نامطلوب خواب درنظر گرفته می شود، یافته های بدست آمده نشاندهنده این مطلب است که بطور میانگین، بیماران بررسی شده در این مطالعه از کیفیت مطلوب خواب برخوردار نیستند که این میزان بطور معنی داری در زنان و افراد مصرف کننده داروهای خواب آور افزایش داشته است. در مطالعه دکتر محمدرضا نجفی و همکاران در سال 89 تحت عنوان بررسی اختلالات ریتم شبانه روزی خواب در مبتلایان به مولتیپل اسکلروز مشخص شد که متوسط میزان اندکس PSQI در بیماران مبتلا به MS برابر با 9/7 با انحراف معیار 6/3 می باشد که با یافته های حاصل از مطالعه ما مطابقت دارد. همچنین در بررسی صورت گرفته توسط Stwart و همکاران در سال 2009 متوسط میزان اندکس PSQI در مبتلایان به MS با خستگی متوسط برابر با 2/6 و در مبتلایان به MS با خستگی شدید را 8/6 گزارش شد که با یافته های ما مطابق است. در مطالعه دیگری که تحت عنوان ارتباط بین اختلالات خواب و خستگی در بیماران مبتلا بـه مولتیپل اسکلـروزیس توسط آتارین ۲۰۰۴ انجـام گردیده اسـت، ۱۵ بیمار مبتـلا بـه بیماری که دچار خستگی شده بودند و ۱۵ بیمار مبتلا به بیماری که خستگی را تجربه نکرده بودند و ۱۵ فرد سالم از نظر اختلالات خواب با یکدیگر مورد مقـایسه قرار گرفتند. نتـایج حاصله نشـان داده است که، که از گروه بیماران دچار خستگی دو نفـر در شروع خواب تأخیر داشتـه، ۱۰ نفـر خواب منقطـع و سه نفر خواب طبیعـی داشتند. یکی از ۱۵ بیمار مبتلا که خستگی نداشتند مراحل خواب نامنظم داشته، دو نفر خواب منقطع داشته و ۱۲ نفر خواب طبیعی داشتند و همه ۱۵ نفر گروه کنترل خواب طبیعـی داشتند. بنابراین خستگـی، خواب منقطع و چرخه های خواب غیرطبیعی با هم مرتبط بودند. 

 با وجود مطالعات فراوان صورت گرفته در این زمینه، هنوز هم علت اختلالات خواب در مبتلایان به MS بطور دقیق شناخته نشده است. تغییرات متابولیک و نیز ضایعات ساختاری در مسیرهای عصبی مرتبط با هسته های قاعده ای، تالاموس، سیستم لیمبیک و نواحی کورتیکال می تواند در پاتولوژی این اختلالات مؤثر باشد. 

بر اساس یافته های بدست آمده می توان عنوان کرد که بیماری MS با طیف وسیعی از اختلالات خواب همراه است. گرچه نتایج حاصل از مطالعات مختلف با یکدیگر متفاوت است که احتمال می رود نتایج متفاوت این مطالعات ناشی از حجم کم نمونه ها، عدم تفکیک انواع MS، اختلالات خلقی همزمان و نهایتاً شرایط فرهنگی و اجتماعی مختلف در جوامع گوناگون باشد. به نظر می رسد که محل ضایعات دمیلیناتیو سیستم عصبی نظیر اعصاب بینایی و هیپوتالاموس در پاتوژنز هر دو گروه از اختلالات، MS و اختلالات خواب، نقش مهمی داشته باشد که البته تعیین ارتباط آناتومیک پلاک های عصبی با انواع اختلالات خواب، نیازمند بررسی های بیشتری با استفاده از MRI می یاشد.

از آنجا که کیفیت بد خواب می تواند در مبتلایان به MS بسیار آزاردهنده باشد، درمان اختلالات خواب و رویکرد منطقی به آن می تواند بخشی از مشکلات جانبی بیماران مبتلا به MS را کاهش داده و به ارتقای کیفیت زندگی آنان کمک شایانی نماید. لذا مطالعات بعدی با حجم نمونه بیشتر و در سطحی گسترده تر در این زمینه پیشنهاد می گردد. 
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