Non rapid eye movement (non-REM) parasomnias
are a relatively common condition in the general
human population. Current treatment plans are usually
based on small case series and reports. The aim of
this study was to investigate a case of sleep problems
associated with violence (non-REM parasomnias)
and obstructive sleep apnea (OSA) besides related
therapeutic approaches. The case was a 60-years-old
man with family history of this sleep disorder.
Measuring the quality of sleep and OSA, anxiety,
depression, quality of life, and post-traumatic stress
disorder (PTSD) in the subject was done using
standard questionnaires in the pre-treatment, posttreatment, and follow-up stages. The treatment plan
was as follows: execution of the principles of sleep

hygiene by the patient, use of the continuous positive
airway pressure machine (CPAP), and eight sessions
of weekly biofeedback therapy. A complete
polysomnographic report was obtained from the
patient before starting treatment and after the end of
treatment. This report included records of sleep
statistics, number of arousals, respiratory events, and
periodic limb movements during sleep stages. The
data obtained from the device were presented by
drawing appropriate graphs and tables. Prior to the
intervention, the subject suffered from OSA, anxiety,
minor depression, moderate quality of life, and some
degree of PTSD. After the intervention, there was a
relative improvement in all indicators, especially
OSA. Investigating the statistical data related to sleep

before therapeutic interventions showed that the
subject suffered from multiple awakenings (28 times)
during night sleep. Moreover, the number of
awakenings with more than 3-minute duration was
16. The total time in bed (TB) was 12:53' and the
total sleep time (TST) was 4:13'. Therefore, the sleep
efficiency index obtained from the division of TST to
TB showed a rate of 32.8%, which is relatively low
and indicates a weak quantitative index. The total
number of arousals was reported as 434 times, and
the arousal index obtained by dividing the total
number of arousals by the total number of hours of
sleep was recorded as 33.71. After therapeutic
interventions, the number of awakenings during night
sleep was reduced to 21 times. In addition, the
number of awakenings with more than 3-minute
duration was reduced to 11 times. After intervention,
TB was 11:36' and TST was 5:21'. Accordingly, the
increased TST/TB reached to 46.1%. The total
number of arousals decreased to 66 times, and in this
regard the arousal index showed a significant
decrease of 6.94. Prior to therapeutic interventions,
the number of OSA was reported 34 times (4.5% of
total sleep time) and the number of obstructive

hypopnea was reported 106 times (16.65% of total
sleep time). After the therapeutic interventions, the
patient's OSA completely disappeared and the number
of obstructive hypopnea was reported only 12 times
(1.13% of the total sleep time). The value of
apnea/hypopnea index (AHI) was 3.4 at the beginning
of the intervention, which decreased to 0.5 at the end
of the intervention. Analysis of periodic limb
movements during different stages of sleep before
therapeutic interventions showed that the number of
typical movements in the whole period was five
movements, which gives an index of 5.04. After
therapeutic interventions, the number of these
movements reached zero, and there were no
unwanted movements of the limbs during sleep.
The treatment protocol in this study resulted in
complete improvement in some parameters, such as
periodic limb movements and OSA and relative
improvement in other parameters, such as the
number of arousal and awakenings. The present
study was able to explore and clarify new aspects
both in terms of identifying the mechanisms of the
disorder and in terms of treatment.
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چکیده
مطالعه حاضر با هدف ارزیابی یک مووورد اخووتول خوووابگردی موورتبط بووا خشووونت و آپنووه انسوودادی و راهکارهووای
درمانی مرتبط با آن طراحی شد .در تحقیق حاضر ،یک مرد  60سوواله مبووتو بووه اخووتول خوووابگردی مطالعووه شوود.
طرح درمان شامل رعایت اصول بهداشت خواب توسط بیمووار ،اسووتفاده از ماشو ین ایجوواد فشووار هوووای مثبووت و
هشت جلسه درمان هفتگی بایوفیو دبک بووود .لبوول از مداخلووه ،فوورد بررسو ی شووده از اضووطراب ،افسووردگی جزوی ی،
 ،آپنووه انسوودادی و حرکووا ناخواسووته دورهای انوودامها رنووم میبوورد و
کیفیت زندگی متوسط ،درجههایی از
بعد از مداخله درمانی ،بهبود نسبی در همه شاخصها بووه ویو ژه مشووکل آپنووه انسوودادی و حرکووا انوودامها ایجوواد
شد.
پیامدهای عملی .بووا توجووه بووه شوویوع و پی یوودگیهای اخووتول پاراسووومنیای خووواب غیو ررم ،شووناخت ناکووافی از
علتها و مکانیسمهای درگیر و ناموفق بودن بسوویاری از درمانهووای دارویووی ،مطالعووه حاضوور میتوانوود در زمینووه
کشف علتهای احتمالی و روشهای درمانی جایگزین مبتنی بر عوامل فیزیکی و روانشناختی راهگشا باشد.

مقدمه
خواب یکی از مهمترین بخشهای زندگی ما انسانها محسوووب
میشووود و در صووورتی کووه اختوول ی در آن بووه وجووود بیا وی د ،در تمووام
جنبهای زندگی ما تاثیرگووذار خواهوود بووود .خوووابآلووودگی روزمووره،
خسووتگی ،مشووکو تنفسو ی و سووایر مشووکو جسوومی از مسووائلی
هستند که اختوال خواب موجووب آنهووا وم یشوووند .خوووابگردی بووه
ط ی خووواب بووه
مجموعووه حرکتو ی ناهوشو یاری اطوووم میگووردد کووه و
صووور اعمووال کووم و بو یش هماهنووش شووده (برخاسووتن ،راه رفووتن،
اجرای یک وظیفه ساده) متجلی میشود و خاطرهای از ا وی ن رو وی داد
در بیداری بالی نمیماند .این پدیده در کودکان و نوجوانووان و ن وی ز در
1،2
افراد هیستریک و پارهای از افراد مبتو به صرع مشاهده میشود.
م ی در
مطالعا اخیر نشان داده است که اگر چه ژنت وی ک نقووش مه و
ظهور خوابگردی دارد ،ناهنجاری خواب با دیگر اختوال خووواب وی ا
انواع اختوال روانی مرتبط است 2،3.تحقیقووا تجروب ی نشووان داده
) در
است که پاراسووومنیای خووواب غ وی ررم (
بزرگساالن با پوواتولو ی رواون ی ارتبووان نزدی وک ی دارد 4-6.هم ون ین ،در
مطالعووهای در سووال  2014روی تعووداد  9فوورد مبووتو ( 8موورد و یو ک

س یدند کووه موووارد خشووونت هموراه بووا
زن) ،محققین به این نتیجه ر و
خواب ،برای پیشگیری از عوالب تهدید کننده حیا  ،نیاز به ارزوی ابی
و مرالبت دل وی ق دارنوود .بووه ن وور میرسوود اخووتول ناهنجوواری خووواب
) یوو ک پاراسووومنیای
موورتبط بووا خشووونت (
7
خووواب غیو ررم متمووایز در بزرگسوواالن باشوود .ب وراین اسوواه هوودف
مطالعه حاضر ،بررسی جامع یک مورد فوورد بزرگسووال بووا تشووخیص
اختول خوابگردی خواب غیررم مرتبط با خشونت و آپنووه انسوودادی
) بود .همچنین یک طرح درمانی مبتنی بر
(
شاخصووههای روانشناسوو ی و فیزیکوو ی بوورای ایشووان پیوو اده گردیوود و
اثربخش بودن آن در طول زمان بررسی شد.
گزارش مورد
فرد مطالعه شده در تحقیق حاضر ،یک مرد  60ساله بووا سووابقه
خانوادگی اختول خوابگردی و هم نین سابقه حضووور در جبهووه بووه
مد  11ماه بود .در زمانهایی که اضطراب زمینووهای وجووود داشووته
باشوود ،اخووتوال خووواب اف وزایش و واکوونشهووای خشووونتآمیو ز و
حرکا ناخواسته اندامها شدیدتر وم یشوووند .بووه طووور کلووی در اکثوور
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موالع ،اختول خوابگردی همراه با خشونت است ،به نحوی که فرد
ممکن است به خویش و فردی که در نزدیکووی وی خواب وی ده اسووت،
آسوو یب جوودی وارد کنوود .او خوووابگردی ایشووان از سوونین 15-25
سالگی بوده که از سن  20سالگی عووازم جبهووه شوودهانوود و بووا داشووتن
اضطراب و مشاهده صحنههای دلخراش ،خوابگردی ایشان بووه او
رسیده و این وضعیت تا سن  50سالگی ادامه داشته و از ا وی ن سوون
به بعد میزان خوابگردی و دفعا آن کوواهش یافتووه ،امووا در عووو
خشونت حین خووواب افوزایش یافتووه اسووت .امووا وضووعیت اشووتها و
اعمووال جنسووی فوورد در حوود طبیعووی گوزارش شوود .فشووار خووون فوورد
مطالعه شده حوودود  5سووال بوواالتر از حوود طبی وع ی ،وزن حوودود 100
کیلوگرم و لد ایشووان  180سووانتیمتر بووود و بنووابراین شوواخص توووده
بووودنی ( ) حووودود  30/86کیلووووگرم بووور متووور مربوووع داشوووتند .در
زمانهووای لبوول از مداخلووه درمووانی ،بعوود از مداخلووه و در مرحلووه
پیگیری (دو موواه بعوود از انجووام مداخلووهها) جهووت سوونجش کیف وی ت
خووواب و آپنووه انسوودادی ،اضووطراب ،افسووردگی ،کیفیوو ت زنوودگی و
از حادثووه (
ارزیوو ابی میوو زان اضووطراب پوو
سی
) در فرد مورد مطالعووه بووه ترت وی ب از نسووخه معتبوور فار و
پرسشنامههای کیفیت خواب و آپنه انسوودادی بوورلین ،مق وی اه ک ول ی
شد و آسیب اضطراب ،پرسشنامه افسووردگی بووک ، -پرسشوونامه
کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی و پرسشوونامه ارزوی ابی
(مخصوص افراد باالی  15سال) استفاده شد .درمان بیمار زوی ر ن وور
پزشکان متخصص در «موسسه سومت مغز دانا» شهر شیراز انجووام
شد .طرح درمان در ا وی ن مطالعووه شووامل رعا وی ت بهداشووت خووواب،
) و هشووت
اسووتفاده از ماشوو ین ایجوواد فشووار هوووای مثبووت (
جلسه درمووان بایوف وی دبک بووود .درمووان دارویووی همزمووان وی کووه بووه
مد هشت هفته تجویز شوود شووامل وب یپروی دین ( 2میلوویگوورم هوور
شووب مولووع خووواب) (جهووت کنتوورل حرکووا ناخواسووته و اخووتول
حرکتی حین خواب بیمار) و آریپیپرازول (جهت کنتوورل حالووتهووای
اضطرابی و استره) ( 2/5میلیگرم هوور شووب مولووع خووواب) بووود.
لبل از شروع درمووان و بعوود از اتمووام مراحوول درمووانی ،از بیمووار وی ک
گووزارش پلوو یسووومنوگرافی کاموول ( ) (منحنوو ی خوووابنگوواری
جدول  .1اطوعا آماری خواب فرد مورد مطالعه لبل و بعد از مداخلههای درمانی
شاخصهای آماری خواب
زمان در بستر بودن ( )
)
کل دوره خواب (
شروع دوره خواب
پایان دوره خواب
)
زمان کلی خواب (
زمان بیداری بعد از شروع خواب
کل زمان بیدار شدن طی دوره خواب
تعداد بیدارشدنها
تعداد بیدار شدنها با طول زمان بیش از  3دلیقه
)
شاخص بهرهوری یا کیفیت خواب (
تعداد برانگیختگیها
شاخص برانگیختگی

چندگانووه) گرفتووه شوود .در ایو ن مطالعووه از دسووتگاه پلیسووومنوگراف
سو ی
اسوووتفاده شووود .برر و
مووودل
س ی از درجووه
شاخصهای روانشناختی نشووان داد کووه فوورد مووورد برر و
باالیی از مشکل آپنه انسدادی حین خواب رنم میبرد طوری کووه در
هر سه دستهبندی پرسشنامه برلین امتیاز مثبووت دریافووت کوورد ،امووا
در پایان مداخلووه درمووانی و همچ ون ین در مراحوول پیگ وی ری در دسووته
خفیوو ف و خطوور پووایین ایوو ن اخووتول لوورار گرفووت و بوورای هوور سووه
دستهبندی نمووره منفووی دریافووت کوورد .بیمووار از اضووطراب ،افسووردگی
رنم میبرد و بعوود
جزیی ،کیفیت زندگی متوسط و درجاتی از
از مداخلووه درمووانی و در مرحلووه پیگیو ری دو ماهووه ،بهبووود نسووبی در
بووه موود
همه شاخصهای روانشناختی ایجاد شد .دستگاه
 36روز بوورای بیمووار اسووتفاده شوود .مقوودار شوواخص آپنه/هایپوپنووه
برابوور بووا  3/4بووود و در روزهووای
( ) در شووروع مداخلووه
پایو انی بووه مقوودار  0/5کوواهش یافووت .بووا افوزایش روزهووای اسووتفاده،
میزان اعمال فشار هوای مثبت کاهش یافووت (شووکل  .)1در پا وی ان

ج ی از
هشووت جلسووه درمووان بیوف وی دبک ،در منح ون یهووای خرو و
دستگاه اثرا بهبودبخش درمان بیوفیدبک روی شاخصهای
س ی اطوعوا آمواری
للبیعرولی و تنفسی مشواهده شود .برر و
خووواب در فوورد مووورد مطالعووه نشووان داد کووه بعوود از انجووام
مداخلووووههای درمووووانی ،بهبووووودی لابوووولتوووووجهی در تعووووداد
بیدارشدنها در طی خواب شبانه ،شاخص بهرهوری یا کیف وی ت
خواب و تعداد کل برانگیختگیها ایجواد شوده اسوت (جودول
 .)1همچنین ،بعد از انجام مداخلههای درموانی ،اخوتول آپنوه
انسدادی بیموار بوه طوور ک ول ی از وب ین رفوت و تعوداد هایپوپنوه
انسوودادی نیو ز بووه طووور معنوویداری کوواهش یافووت (جوودول .)2
نتووایم آنووالیز حرکووا دورهای انوودامهووا طو ی مراحوول مختلووف
خوواب نشوان داد کوه انجوام مداخلوههای درموانی ،تعوداد ا وی ن
حرکا ناخواسته را به صفر رسانده است (شکل .)2

قبل از مداخله درمانی
12:53:11
12:52:30
09:43:21AM
10:35:51PM
04:13:30
06:27:00
06:27:00
28
16
 32/8درصد
434
33/71

بعد از مداخله درمانی
11:36:40
09:31:00
11:54:30
09:52:30
05:21:30
04:43:30
04:09:30
21
11
 46/1درصد
66
6/94
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جدول  .2آنالیز ولایع تنفسی فرد مورد مطالعه لبل و بعد از مداخلههای درمانی
آپنه

شاخصها
شاخص (تعداد والعه
تنفسی در ساعت)
تعداد کل
مد زمان
درصد ازکل زمان خواب

آپنه انسدادی

هایپوپنه انسدادی

آپنه  +هایپوپنه

وقایع تنفسی مرتبط با
برانگیختگیها

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

قبل

بعد

8/28

0/00

8/05

0

25/09

2/24

33/37

2/24

19/17

0/00

35
00:10:34
4/17
درصد

0
00:00:00

34
00:10:16
4/05
درصد

0
00:00:00

106
00:42:13
16/65
درصد

12
00:03:38
1/13
درصد

141
00:52:47
20/82
درصد

12
00:03:38
1/13
درصد

81

0

─

─

─

─

 0درصد

شکل  .1منحنی کلی دستگاه
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نمایانگر وضعیت کلی و میانگین شاخصها در طول دوره درمانی
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Number of periodic limb movements
NREM:
0
REM:
0
NREM + REM: 0
Wake:
0
S:
0
NS:
0

Number of periodic limb movements

B

NREM:
2
REM:
0
NREM + REM: 2
Wake:
3
S:
5
NS:
0

S: 5

A

Wake: 3

NREM: 2

NS: 0

Wake: 3

NREM: 2

NS: 0

Periodic limb movements index

Periodic limb movements index

0.47

NREM:
0
REM:
0
NREM + REM: 0
Wake:
0
S:
0
NS:
0

NS: 0

شکل  .2تعداد و شاخص حرکا
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دورهای اندامها طی مراحل مختلف خواب ) ( .لبل از مداخلههای درمانی و ( ) بعد از انجام مداخلههای درمانی

بحث
به طور کلی ،نتایم حاصل از پووهوهش حاضوور بیووانگر آن بووود کووه
مداخله درمانی ترکیبی شامل رعایووت بهداشووت خووواب ،اسووتفاده از
و بیوفیوودبک در طووول موود مطالعووه توانسووته
دستگاههووای
اسووت بووه طوورز چشوومگیری اخووتول خوووابگردی غیووررم همووراه بووا
خشونت بیمار را بهبود بخشیده و همچنووین عارضووه آپنووه انسوودادی
خواب وی را کامو از بووین بوورده و میوزان هایپوپنووه را بووه حوود بسوویار
پایینی کاهش دهد .ناراحتیهای مربون به خووواب ،دومووین مشووکل
رایجی است که فوورد را بووه دریافووت خوودما پزشووکی وا موویدارد .بوور
اساه آمار مرکز کنترل و پیشگیری از بیماریها ،بیش از یووک سوووم
س یاری از اخووتوال خووواب از
بزرگساالن به اندازه کافی نمیخوابند.ب و
خی
یک بیماری دیگر مانند اضطراب یا افسردگی منشا میگیرنوود .بر و
نیز بر اثر عدم رعایت زمان یا بهداشت اصولی خواب ،دچووار مشووکل
میشوند .بنابراین شناخت علل ایجادکننده جهووت انتخوواب بهتوورین
8
راه درمانی ،اهمیت ویژهای دارد.

س ی در
اختوال تنفسی شووامل توونف غیرطبی وع ی و ولفووه تنف و
طول خواب هستند .این اختول بر کیفیت زندگی فرد اثرگووذار بوووده
محووروم شووود.
و باعث میشود که او از خواب کافی در حالت
اختوال تنفسی خواب میتواند زندگی فوورد را بووه اشووکال مختلووف
س یهن
تهدید کنند .این اختوال حتی میتواند به کاهش سووطا اک و
خون ،افزایش فشار خون ،حمو للبی و سووکته مغووزی ن وی ز منجوور
شووووند 9،10.در مطالعوووه دیگوووری ،حضوووور حرکوووا دورهای انووودامهوووا
در نمونووهای
) در حین اسووتفاده از
(
از افراد مبتو به آپنووه انسوودادی خووواب ارزوی ابی گرد وی د و نشووان داده
وی ک اخووتول خووواب هموراه اسووت کووه بووا درمووان آپنووه
شد که
11
خواب از بین نمیرود.
ح ین
را بووا برانگیختگیهووای و
خ ی مطالعووا
با این حووال بر و
2،13
خواب به ویژه با طول مد آنها در ارتبان دانستهانوود .موافووق بووا
برخووی مطالعووا کووه نشووان دادهانوود آپنووه انسوودادی حو ین خووواب بووا
حرکا دورهای اندامهووا و برانگیختگوویهووا موورتبط هسووتند و درمووان
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اختول تنفسی موجب بهبودی حرکا و برلراری تعادل در فعالیت
اعصاب سمپاتیک و پاراسمپاتیک میشود 14.در مطالعووه حاضوور ن وی ز
به همراه سایر مداخلهها توانست تعووداد دفعووا
استفاده از
و طول مد برانگیخت وگ یهووا را بووه طوورز چشوومگیری کوواهش داده و
را از وب ین ببوورد.
و
حرکا دورهای اندامها حین خواب
به طور کلی ،بیوفیدبک در اختولهای روانتنی ن یر فشارخون باال،
سندرم روده تحریکپذیر باعث بهبودی عویم بیموواران شووده اسووت.
بیوفیدبک (نوروفیدبک) نیز در اخووتول نقووص توجووه و وب یش-
ش ی کووه توسووط
فعالی و اختولهای اضطرابی موثر اسووت .در پهوه و
اسماعیلی و همکاران ( )2015انجام شد ،تاثیر نوروفیدبک بوور بهبووود
کیفیو ت خووواب مراجعهکننوودگان مبووتو بووه اخووتول بو یخوووابی بووه
درمانگاههای روانشناسی-روانپزشووکی شووهر اصووفهان بررسووی شوود،
نتایم نشان دهنده اثربخشی نوروفیدبک در درمان اختول بیخوابی
و بهبووود کیفیو ت خووواب بیموواران بووود .بوور ایو ن اسوواه ،مو یتوووان
نوروفیو دبک را بووه عنوووان روشو ی جووایگزین ب ورای سووایر درمووانهووای
بیخوووابی در ن وور گرفووت و رفتاردرمووانی شووناختی مو یتوانوود باعووث
15
کاهش عویم چندوجهی اختول بیخوابی شود.
نتیجهگیری
بر اساه یافتههای مطالعه حاضر به ن ر میرسد رعایت
بهداشت خواب و درمانهای رفتاری ن یر درمان بیوفیدبک ،تاثیر
لابلتوجهی در روند بهبودی اختول مطالعه شده دارند .همچنین
میتواند هم بر جنبههای فیزیکی اختول تنف
استفاده از
موثر باشد و هم با تن یم فاکتورهای للبیعرولی و تنفسی به طور
کلی کیفیت خواب و به صور غیرمستقیم وضعیت روانشناختی
بیمار را بهبود بخشد .با این حال تحقیقا بیشتری الزم است تا
نقش و مکانیسم دلیق اثرا هر یک از این روندهای درمانی فوم
را بر بهبود و کاهش عویم اختول پاراسومنیای غیررم مشخص
کند.
قدردانیها
نویسندگان این مقاله از زحما دکتر کاظمی و دکتر کمالی
(اساتید مؤسسه سومت مغز دانا) در به نتیجه رساندن مراحل

مختلف طرح تشکر و لدردانی میکنند .همچنین از بیمار محترم
که در تمامی مراحل صبورانه با ما همکاری داشتند ،صمیمانه
سپاسگزاریم و آرزوی سومتی و بهبودی کامل برای ایشان داریم.
مشارکت پدیدآوران
کاظم خرمدل و محمد نامی طراحی و تحلیلنتایم مطالعه را
بر عهده داشتند .سلماپاساالری ،اجرای مطالعه و تهیه دستنوشته
را بر عهده داشت .همچنین همه نویسندگان نسخه نهایی مقاله را
خوانده و تایید کردهاند.
منابع مالی
پهوهش حاضر از پایاننامه کارشناسی ارشد سلما پاساالری
استخرا شده است که با مجوز کد  2656947مورد تأیید معاونت
پهوهشی مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز لرار گرفت .این
پایاننامه با هزینههای شخصی دانشجو و تحت ن ار مؤسسه
سومت مغز دانا و مؤسسه آموزش عالی فاطمیه شیراز انجام
گرفت.
دسترسپذیری دادهها
دادههای ایجادشده در مطالعه فعلی در صور
معقول از پدیدآور رابط ارائه میگردد.
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