
ما ھو النوم ؟ 
What is sleep  

في عشرین دقیقة 
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اھتم اإلنسان باألحالم منذ العصر الحجري 



!  اھتمام األطباء بالنوم ھو مضیعة للوقت وللجھد ؟َ

entirely homogenous state the sleep is an

“The practice of medicine ends when the patient falls asleep”



األطباء بالنوم واألحالم على لم یقتصر االھتمام

Sigmund FREUD  
Dali’s “Sleep” of 1937 (Surrealist style) 

Salvador DALI 

!الالوعي ؟ تحرر
 

that are repressed feelings ”, representing royal road to the unconscious“Sigmund Freud called dreams the 
psychologically suppressed in the unconscious mind.



 Hans Berger 1929 : 1ST EEG 
19601970 sleep clinic

ثم وصف توقف التنفس أثناء النوم  1965في عام  •
Gastantمن قبل فریقین من الباحثین  OSA االنسدادي

et al  وJung and Kuhlo *

•  Kuhlo W.  رغامى خزع“كان أول من قام بإجراء  
tracheostomy   “ لعالجOSA

1960
REM- NREM

Aserinsky, Dement, and Kleitman

1970 sleep clinic
1972  Sleep speciality

*NEUROPHYSIOLOGICAL STUDIES OF ABNORMAL NIGHT SLEEP AND THE PICKWICKIAN SYNDROME.



  :تحسنت الوسائل العالجیة  1981في 
Uvulopalatopharyngoplasty أول كتاب طبي ھام  نشر

في منتصف السبعینات •
تعاقد جامعة ستانفورد مع •

Guilleminault   قاد إلى التطور
السریع لالستقصاءات واكتشاف دراسة 

 مخططات ومعاییر النوم الحیویة المختلفة
  أول من استخدم تسمیة  Hollandوكان 

Polysomnography  1974قي عام

Uvulopalatopharyngoplasty 
)Shiro Fujita   ثم )  1981عام

 CPAP   )Colinاكتشاف جھاز 
Sullivan 1981 (  

التطور 
یتسارع 
والمعرفة 

  تتسع

أول كتاب طبي ھام  
textbook   عن النوم

 1989واضطراباتھ عام 
Principles and Practice 

of Sleep Medicine



الطبیعي  النوم -  2
أھم النقاط الخاصة بالنوم الطبیعي - 1

االضطرابات الناجمة عن الحرمان من أھم – 2
النوم 

 



مراكز تنظیم النوم

GABA

suprachiasmatic n. (intrinsic biological clock) 
مع حلول العتمة وھو ما یسبب النعاس  المیالتونینبنم إفراز 

 ”Ascending Reticular Activating System “ARASمع عودة الضوء  المیالتونینفي حین یتثبط  إفراز 

Lesions in these nuclei result in a disorganization of the sleep–wake cycles as well as of the rest–activity, temperature, and feeding rhythms.





دورات نوم 6–4تتضمن لیلة النوم 
Contrary to popular belief, sleep is an active, ongoing, organized process

1 2 3 4 51 2 3 4 5

the architecture of sleep
organized and recurring cycles



تتألف كل دورة من دورات النوم من مرحلتین 
رئیسیتین 



خالل الطفولة تكون مدة النوم أطول وتتناقص تدریجیاً 
ساعات 9- 7لتصبح ثابتة عند البلوغ وتعادل 

Growth and restorative functions

الحرمان من النوم شائع لدى الطالب  



ساعات ولكنھا لیست مدة  8المدة الوسطیة للنوم ھي 
متجانسة ومتساویة لدى الجمیع

:   Evening types+األشخاص المسائیین 1.
–“owls” or “eveningness” 
ینامون في وقت متأخر ویجدون صعوبة في االستیقاظ باكرا ویبقون –

متعبین كل الیوم في حال حدث ذلك لیعود شعورھم باالنتعاش 
.  والنشاط في المساء   .  والنشاط في المساء   

morning typesاألشخاص الصباحیین 2.
–“larks” or “morningness”
یستیقظون في ساعة باكرة ویكونون في حالة راحة وانتعاش –
یعملون بفعالیة خالل النھار –

  مورثیةما یحدد ھذا النمط أو ذاك ھو مجموعة عوامل •
(CLOCK gene ?)



یغیر من صفات دورات النوم التقدم في السن

یصبح عدد دورات •
أقل النوم 

المدة تصبح •
اإلجمالیة للنوم أقل 

7 – 8 hours of sleep / day

اإلجمالیة للنوم أقل 

تنقص نسبة طور •
N3النوم العمیق 

یحدث تبدل في •
الساعة البیولوجیة 

نوم أبكر مع 
واستیقاظ أبكر 

ال تختلف حاجة المسن إلى النوم ولكن األرق وبعض التبدالت في 
نظم الساعة یؤدي إلى حرمانھ من النوم الكافي  البیولوجیة



بصورة أساسیة مدة الذي ینقص مع التقدم في العمر ھو 
نوم الریم وكذلك مدة  -+/ N3طور النوم العمیق 



Evolution of Sleep Patterns with Age



تغیر النماذج الطبیعیة لھندسة 
النوم مع التقدم في العمر

Children REM sleep at birth (50 % of sleep) استیقاظ          

ElderlyAdults

Sleep pattern according to age

قص فترات ون نقص فترات نوم الریمیالحظ عند الشخص المسن تبدل في نظام النوم أھمھا 
نوم واستیقاظ أبكر  مع ساعات استیقاظ متكرر أكثر تواتراً فترات  مع N3النوم العمیق 

REM sleep in early childhood into 
adulthood (25% to 30% of sleep)



اإلنسان حتاجھایعدد ساعات النوم التي 
le monde appartient a ceux qui ce levent tot !!

بصورة وسطیةساعات یومیا  8وسطیاً ینام البالغ •
ساعات لدى البعض  10یتراوح بین أقل من ثالث ساعات لدى البعض إلى أكثر من –

اآلخر
 غفوات“ساعات یومیا ولكن غالباَ مع  6من األشخاص ینام أقل من %  20–

.المعاوضةفقط ھم من ال یحتاجون لمثل ھذه %  naps  .1تعویضیة 
عدد الساعات التي یحتاجھا نفس الشخص تكون ثابتة دائماً خالل أسبوع • عدد الساعات التي یحتاجھا نفس الشخص تكون ثابتة دائماً خالل أسبوع •

) تعویض في حال لم ینم في إحدى اللیالي ( 
عدد ساعات النوم التي یحتاجھا اإلنسان إذا كان طبیعیاً وال یعاني من أحد •

.  أمراض النوم ال تؤثر على إنتاجیتھ وإبداعھ
كانا من أصحاب النوم   Thomas Edison وادیسوننابلیون •

)خالل النھار ؟ غفوات(القصیر 
. آینشتاین كان من أصحاب النوم الطویل•



ساھمت في حرمان الشخص من النوم ” الحداثة  “
الفیزیولوجي المناسب

بندق  بیاكل بیسبق یللي

“The early bird gets the worm”
le monde (l’avenir) appartient à  « ceux qui se 

lèvent tôt « 

بندق  بیاكل بیسبق یللي



ھو ظھور “ كمیة النوم كافیة أم ال “ما یقرر ما إذا كانت 
 sleep deprivationأعراض الحرمان من النوم 

أو النوم المفرط أثناء النھار  النیمومةوأھمھا 



أھم أعراض الحرمان من النوم 

the 
pick-

me-up 

leptin بھرموناتنقص ساعات النوم یمنع الجسم من التحكم  (-) 
ghrelinو  كما تضعف آلیات تثبیط السلوك االندفاعي   (+)

والرغبات الغریزیة 
كأس القھوة أو الكوال الذي یتجھ إلیھ الشخص بصورة تلقائیة 

یعطي اإلحساس العابر بأنھ صاٍح أكثر ولكنھ على المدى الطویل 
سوف یزید من اضطرابات النوم واألرق والقلق

 

me-up 
cup 



Role of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis ?

 Feeling وفرط االستثارة وسرعة الغضبوالمعاناة من الشدة  التھیج والتوتر•
Moody   من األعراض الرئیسیة المصادفة في حاالت اضطراب النوم

 Major depressive disorderاالكتئاب  •

Role of the hypothalamic-pituitary-adrenal (HPA) axis ?



اضطرابات التركیز وضعف الذاكرة

جفاف في الفم أو ألم في قد یعاني الشخص من •
الحنجرة أو من صداع شدید 

أو  sleep apneaیمكن أن یكون السبب •
 المریئي القلسولكن أیضاً  snoringالشخیر 

acid reflux الحامضي

النوم لمدة ساعتین اقل من المعتاد ینعكس •
بصورة سلبیة على التركیز والذاكرة ویالحظ 
المحیط تراجعا واضحاً في المھارات المھنیة 

less skilled at work  وتأخر زمن
 قیادةاالرتكاس مما یمكن أن یؤثر على 

وھو أمر خطر على المریض وعلى  المركبات
اآلخرین 



مع زیادة في المعدالت المصلیة لسكر – OSAخاصة في  -الحرمان من النوم  ینرافق
الشدة ومع زیادة أرقام الضغط الشریاني  وھرمونات والكورتیزولالدم والشحوم 



الحرمان االنتقائي من النوم 

ریم  الالالحرمان من نوم 

ضعف االرتكاس ونقص االستجابات •
hyporesponsiveness

خالل  والنیمومةالنعاس المفرط •
 excessive daytimeالنھار 

الحرمان من نوم الریم 

فرط حركیة وزیادة نشاط •
hyperactivity

 emotionalعدم ثبات انفعالي •
lability النھارexcessive daytime 

sleepiness 
lability

impulsivityالتسرع •
زیادة الشھیة للطعام وفرط الفعالیة •

)  لدى الحیوان(الجنسیة 



  EEGتخطیط الدماغ 

تخطیط الدماغ أثناء الیقظة 

تخطیط الدماغ أثناء النوم 



الدماغیة المختلفةالنظم الكھربائیة  تواترات

Frequencies in polysomnography limited to 4 distinct patterns:

DeltaDelta AlphaAlpha

DeltaDelta

< < 4 4 HzHz
Hertz

ThetaTheta

44--7 7 HzHz

AlphaAlpha

8 8 -- 13 13 HzHz

BetaBeta

> > 13 13 HzHz

ThetaTheta BetaBeta



 واالسترخاء تخطیط الدماغ الطبیعي أثناء الیقظة
the voltage fluctuations which results from ionic current within the neurons of the brain. 

Relaxed wakefulness

) میكروفولت 60–20ھرتز و 13–8( الفایتمیز تخطیط الدماغ الطبیعي أثناء الصحو بسیطرة نظم 

Relaxed wakefulness



لفتح وإغماض العینین  بارتكاسھیتمیز النظم الكھربائي الدماغي الطبیعي 
ولتنبیھ الشخص كالمیا

فتح 
العینین 

فتح 
العینین 

إغماض 
العینین 

العینین 



انقیاد النظم الدماغي للتنبیھات الضوئیة المتكررة ھو 
ارتكاس طبیعي

رفرفة 
  العینین

یتسرع النظم (للنظم الدماغي مع تواتر التنبیھات الضوئیة “ تواتر متزامن  “یظھر على تخطیط الدماغ 
photicالدماغي مع زیادة تواتر التنبیھات الضوئیة  stimulation  (ویكون ذلك أوضح في المساري القفویة



الطور األول من النوم ھو أخف مراحل النوم 

طور النعاس الخفیف ثم النعاس األعمق
pre-sleepیسمى أیضا طور ما قبل النوم 

من فترة النوم الكلیة%  5 - 3یشكل حوالي  
  



 0،5تواترھا أقل من (بطیئة العینیة الحركات الیعتبر ظھور موجات 
 ثوان 3–2وتستمر من  أول تبدل تخطیطي یترافق مع النعاس) ھرتز

slow rolling eye movementsslow rolling eye movements

slow rolling eye movements
slow rolling eye movements

وثقل في األجفان العضلياالرتخاء وحس مع اإلحساس بالنعاس ذلك  افقریت•

في الطور الثاني من النوم وما یلیھ من أطوار ھذه الموجات العینیة البطیئة تغیب •



  F8و   F7 الجبھیةتظھر موجات الحركات العینیة البطیئة بوضوح في المساري •
)تشیر إیجابیة القرنیة إلى جھة حركة العینین التي تنتقل من جھة إلى أخرى( 



التبدل التخطیطي الثاني الممیز ھو نقص سعة وتباطؤ موجات نظم ألفا مع ظھور 
واختفاء حركات الرفرفة العینیة )  ھرتز 7 -  4( تیتاموجات 

drowsiness

drop out of alpha activity 

slow rolling eye movements

ویتظاھر تخطیطیاً بنقص كبیر في بصورة تدریجیة یحدث االنتقال من مرحلة الصحو إلى مرحلة النوم  
العینین رفیفكما یالحظ غیاب تشوش   تیتامع ظھور ألفا بطيء أو  ظمنالوتباطؤ في  الفاسعة نظم 

disappearance of eye blinks



من خالل التنبیھات الحسیة عكس مرحلة نوم النعاس ھذه بسھولة من السھل 
مسببة االستیقاظالمختلفة 

یغلب أن ینفي المریض أنھ نام فعال مؤكدا أنھ ال یزال في حالة الیقظة

أو تشنجات “ حركات نفضیة “في بعض األحیان یالحظ على النائم في ھذا الطور •
من ) اإلنجراف(عضلیة مفاجئة أو اإلحساس بالسقوط ویحدث ذلك عند االنتقال 

وإلى المرحلة األولى من النوم 

Hypnagogic Jerk (Hypnic Jerk)
Sleep myoclonus



والطور الطور األول المرحلة االنتقالیة بین 
الثاني 

طور النعاس األعمق



مرحلة النعاس “ االنتقال إلى تعكس  في قمة الرأس Vظھور موجات 
”  العمیق وبدایة النوم الفعلي

 Vظھور موجات القمة الحادة •
یعكس الدخول في مرحلة النعاس 

 deep drowsinessالعمیق 
واالنتقال التدریجي إلى الطور 

.الثاني من النوم 

تعكس ھذه الموجات تغیر حالة •

vertex waves

خاصة Czالمسرى  تعكس ھذه الموجات تغیر حالة •
 alteredاالستجابة الدماغیة 

state of cerebral 
responsitivity .

من الضروري تفریق ھذه •
الموجات عن التبدالت المرضیة 

 توضعھاالموضعة وما یمیزھا ھو 
الغیر متبدل في منطقة قمة الرأس 

وغیابھا مع الدخول في مراحل 
.   النوم العمیق 

خاصة Czالمسرى 



یتوافق مع POSTsظھور الموجات القفویة الحادة العابرة 
النعاس العمیق أیضا

Post Occipital Sharp Transients of Sleep (POSTs)

Post Occipital Sharp Transients of Sleep (POSTs)



الحادة العابرة مرحلة النعاس  القفویةیعكس ظھور الموجات 
العمیق  

یمكن أن یستمر ظھور ھذه •
الموجات خالل الطور الثاني وكذلك 

في  بعض مراحل النوم العمیق 
.أیضاً 

یعتقد البعض أن ھذه الموجات لھا •
وتمثل عالقة بالذاكرة البصریة 

إعادة استعراض  “شكل من  إعادة استعراض  “شكل من 
 إلى القشر الواردة المعلومات
)  الفص القفوي( البصري الدماغي 

إعادة فحص المواد البصریة بھدف 
الیوم  التي تم جمعھا خالل 

playback”  ".
POSTS

  POSTSال تظھر موجات 
  severely amblyopic individualsلدى الشخص األعمى أو المصاب باضطراب بصري شدید 



الطور الثاني من النوم 
Stage II of sleep

 الطور الثاني من النوم ھو بدایة النوم الفعلي
وھو األطول مدة من بین كل أطوار النوم 

  من مدة النوم الكلیة%  60–50ویشكل 



أي إلى المرحلة ” النوم الفعلي“االنتقال إلى مرحلة 
  NREM sleepریم  الالالثانیة من نوم 

الذي یمیز ھذه المرحلة تخطیطیاً ھو ظھور •
: Sleep Spindlesمغازل النوم 1.

 ومتواقتةوتظھر بصورة متناظرة ) ھرتز 14– 13(تواترھا قریب من تواتر ألفا –
.في نصفي الكرة الدماغیة 

تستمر ثانیة أو ثانیتین   trainsتظھر بصورة متقطعة بشكل موجات متتالیة–
قد تستمر لفترة أطول لدى المعالجین (ثانیة  15– 5بفواصل زمنیة كل  قد تستمر لفترة أطول لدى المعالجین (ثانیة  15– 5بفواصل زمنیة كل 

) بالبنزودیازیبینات
:    K K complexمعقدات 2.

  طواراأل ةالطور أو متعدد ةثنائی)  تمتد ألكثر من نصف ثانیة(موجات بطیئة –
تظھر غالباً في نفس زمن ظھور المغازل وتتراكب فوقھا

أو ترتبط باستجابة یقظة  Kیمكن أن تظھر معقدات كاستجابة لتنبیھ وارد –
من النقاط الممیزة أیضاً 3.

EOGغیاب الحركات العینیة على 1.

في المساري  EMGظھور نشاط عضلي كثیف مستمر على تخطیط العضالت 2.
تحت الذقنیة



قد تكون متطاولة زمنیا ” معزولة“مغازل نوم 

12- to 14-Hz 



عریضة وعالیة السعة لدى   Kتكون معقدات  
األطفال الكبار والمراھقین ثم تتناقص  تدریجیا 

مع التقدم في العمر

spindles

K complex 

مغازل نوم  K+ مغازل نوم 

 K+ مغازل نوم 

Isolated K complex 



مع التقدم في السن لتصبح  Kمعقدات  فولتاجینقص 
وتتراكب مع مغازل النوم  بطیئة غیر حادةموجات 

degenerates into an insignificant slow potential with tiny superimposed spindle-like waves. 



في الطور الثاني من النوم  POSTsوكذلك   Vیمكن أن تظھر أیضاً موجات 



Stage N2 



 N3الطور الثالث من النوم 
(former Stage III & IV of sleep)

طور النوم العمیقمن النوم ھو  الثالثالطور 
من فترة النوم الكلیة %  20–10یشكل 



 N3مرحلة النوم العمیق 
*من قبل األكادیمیة األمریكیة لطب النوم N3بطور  4 و 3تم استبدال الطوران  

%   25 - 20یشكل حوالي •
من فترة النوم الكلیة لدى 

البالغ الشاب 
في  اتتناقص نسبة حدوثھ•

الثلث األخیر من النوم الثلث األخیر من النوم 
ویمكن أن یغیب تماما 

لیتناوب الطور الثاني مع 
.  قبیل الفجر  طور الریم

ینقص بصورة كبیرة مع •
التقدم في السن

 * The new AASM scoring rules 
combine stages 3 and 4 as stage N3.



 الطور اذھ یحدث خالل•
تباطؤ متدرج في النظم 

القاعدي الدماغي

یالحظ أوال سیطرة نظم •

مرحلة النوم العمیق یعید الجسم والدماغ بناء وتجدید  في
ما یحتاجھ للحفاظ على الوعي والطاقة 

یالحظ أوال سیطرة نظم •
ومن )  ھرتز 7- 4( تیتا

ثم یسیطر على المخطط 
نظم دلتا العالي السعة 

)   ھرتز 3–0،5(

 * The new AASM American Academy of Sleep Medicine (AASM)
scoring rules combine stages 3 and 4 as stage N3.

restorative functions 





0،5(سیطرة موجات دلتا 
تعكس مرحلة ) ھرتز 3–

 Very”العمیق جداً “النوم 
deep sleep   الموافقة

للطور الرابع من النوم 
ریمي بحسب  الال

التصنیف القدیم 
تظھر موجات دلتا تظھر موجات دلتا 
بصورة أوضح في 

.  الجبھیةالنواحي 

من الصعب إیقاظ المریض 
في ھذه المرحلة من النوم 
ویبقى بحالة عدم توجھ 
وتخلیط ذھني إن أوقظ 



ھي مرحلة إصالح ما تضرر  مرحلة النوم العمیق
وتقویة المناعة 

والنائم یكون بحالة النشاط العضلي محدودا یكون •
نسبیة ولكن ھذا ال  والحركیةاسترخاء عضلي 

یمنع ظھور بعض التشویش من منشأ حركي 
movement artifacts   على مساري تخطیط

. EMGالعضالت 
إضافة إلى تباطؤ النظم الدماغي یتباطأ النظم •

القلبي وتنخفض أرقام الضغط الشریاني مما یسمح القلبي وتنخفض أرقام الضغط الشریاني مما یسمح 
للقلب ولألوعیة أن ترتاح وتسترجع طاقتھا وتقوى 

.  وكذلك الذاكرة اإلجرائیة التصریحیةالذاكرة 

خالل ھذا الطور تحدث معظم االضطرابات •
والتي  Parasomniasالنوم   بأخطالالمعروفة 

. ینبغي أن ُتفرق عن بعض النوب الصرعیة 
  somnanbulismأثناء النوم  المشي–
 somniloquyالكالم أثناء النوم –
 night terrorsنوب الرعب اللیلي –
confusionalاالستیقاظ مع التخلیط – arousals



: مالحظة 
تشیر إلى اعتالل دماغي خالل الصحو سیطرة الموجات البطیئة 



–3المرحلة –تسجیل دراسة النوم 



–3المرحلة –تسجیل دراسة النوم 
   یبدو واضحاً سیطرة موجات البطیئة العالیة السعة دلتا



N3 stage 

القسم األول من النوم العمیق 
 تیتابدایة ظھور موجات 

  تیتاالمتشاركة مع موجات 

النوم األعمق
 Deepest stage of N3 sleep

سیطرة موجات  دلتا التي 
من %  50تشغل أكثر من 

ثانیة الواضحة في  30 الـمدة 
التخطیط 



طور نوم الریم ھو طور األحالم 

رغم كل ما قیل عن األحالم خالل آالف السنین وكل ما اكتشف خالل العقود األخیرة إال أن األحالم ال 
.  تزال تخفي العدید من األسرار

ال یزال من غیر الواضح ما الذي یؤدي إلى ظھور األحالم وما إذا كان ھناك ھدف من وجودھا•



Paradoxical sleepنوم الریم ھو نوم عجائبي 

تحدث معظم األحالم خالل ھذه الفترة وتتمیز بقدرة النائم على •
.تذكرھا في حال تم إیقاظھ خالل ھذا الحلم

في الدورة –ال تتجاوز عدة دقائق –تكون مدة نوم الریم قصیرة •
األولى للنوم وتزداد شیئاً فشیئاً لتدوم في آخر دورة للنوم حوالي 

.  نصف ساعة.  نصف ساعة
الجھاز العصبي الودي خالل فترة نوم الریم یكون •

sympathetic NS  كما ھو الحال في القشر فعال للغایة
العضالت اإلرادیة في الدماغي وعلى الرغم من ذلك تبقى 

ویعود ذلك إلى تثبیط األطراف والجذع في حالة سكون تام 
مع ( في القرن األمامي للنخاع  وغاما الفاالعصبونات الحركیة 

النوم  مما یفسر تسمیة) بقاء فعالیة العصبونات القشریة الحركیة
.  العجائبي



R stage

desynchronized low-voltage, high-frequency discharge pattern

flat chin EMG

eye movement artifacts

desynchronized متواقتیتمیز بنشاط كھربي ناقص السعة وتواتره سریع وغیر •



النشاط الكھربي في طور نوم الریم أقرب لنشاط 
حالة الصحو  

تكون االنفراغات الكھربیة العصبونیة بطیئة ثابتة ونظمیة  non-REM sleepریم  الالخالل نوم •
rhythmic

مع بدء طور الریم واألحالم تصبح االنفراغات العصبونیة فعالة ونشیطة وعشوائیة وھي بذلك •
تشبھ النظم  القشري الدماغي خالل الصحو والتفكیر 



!! الحرمان من نوم الریم یحسن من األعراض االكتئابیة 

في طور الریم من فوائد النوم •
التخلص من المعلومات غیر 
المفیدة أو غیر الضروریة أو 

وقد تكون ھذه ھي  الضارة وقد تكون ھذه ھي  الضارة
اآللیة التي تتحسن فیھا 

األعراض االكتئابیة في حال 
عوز نوم الریم 

OSA is most prevalent in REM sleep



بعد الحرمان من النوم المعاوضة

بعد الحرمان من النوم لمدة طویلة یدخل الشخص مباشرة في •
ویمتد ھذا الطور لساعات على  N3طور النوم العمیق 

.نوم الریم N2حساب طور 

لنوم “  rebound معاوضارتداد “في اللیلة التالیة یحدث • لنوم “  rebound معاوضارتداد “في اللیلة التالیة یحدث •
الریم ویمتد لفترات أطول من الفترات المعتادة قبل مرحلة 

الحرمان من النوم 



أیضاَ  الالریميتصادف األحالم في طور النوم 
REM – non REM dreams 

من األحالم تحدث خالل نوم الریم %  80•
یكون نوم الریم غنیاَ باالنفعاالت والمشاعر–
تكون مواضیعھا معقدة وأحیانا غریبة –
أو باللونین األبیض واألسود   colorfulتكون ملونة – أو باللونین األبیض واألسود   colorfulتكون ملونة –
في حال تم إیقاظ النائم یبقى متوجھا ویمكنھ تذكر حلمھ–

ریم  الالتحدث خالل نوم %  20•
تكون عادة منطقیة وأقرب للواقع –
ال یتذكرھا المریض إال بصعوبة –
قد (إن أوقظ المریض من النوم یبدو غیر متوجھ وفي حالة تخلیط ذھني –

)  تعطي االنطباع بأنھ في حالة ما بعد النوبة الصرعیة 



حالة خاصة من   Lucid dreamsالواعیة  األحالم
)غاما( جبھيمرحلة الریم تتمایز بنشاط قشري سریع 



اختبار النوم الكامل في انقطاع التنفس أثناء النوم

Polysomnography in OSA

مع أو –أھم الموجودات المشخصة لتوقف التنفس ھو فترات غیاب الصبیب الھوائي •
EEGونقص إشباع األكسیجین وظھور مخطط الیقظة على – بدون حركات تنفسیة 



hypopnea hypopnea hypopnea hypopnea

فترات من نقص  4حدوث  -خالل تسجیل المخططات لدقیقتین –یالحظ •
المترافق مع نقص إشباع األكسیجین ) hypopnea(الصبیب الھوائي 

oxygen desaturations )دون أن یترافق ذلك باستیقاظ   ) سھم أحمر

O2 desaturationsO2 desaturations O2 desaturations O2 desaturations



absence of flow

على الرغم من ) سھم أحمر(یالحظ غیاب الصبیب الھوائي •
)السھم األخضر(وجود حركات تنفسیة فعالة 

absence of flow



والحركات تنفسیة ) سھم عریض(یالحظ في ھذا المثال غیاب كل من الصبیب الھوائي •
Central sleep apneaمما یسمح بتشخیص ) السھم األخضر(



Mixed sleep apnea & Respiratory event–related arousal 
(RERA)

apnea 

arousal 

movement

توقف (یالحظ في ھذا المثال غیاب الصبیب الھوائي وتوقف الحركات التنفسیة •
توقف تنفس ( ھوائي  صبیبیتلوه حركات تنفسیة فعالة دون ) تنفس مركزي

التي تنھي حالة توقف التنفس والتي ) سھم أزرق(وحدوث الیقظة ) انسدادي
للصحو ومع نشاط عضلي واضح في األطراف EEGتترافق مع مخطط 

apnea 

absent effort effort 


