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تقّطع النفس خالل النوم
ع النفس تقطّ

ع النفس خالل النوم؟ من هم األشخاص املعرضون لتقطّ
بصورة عامة، إن الرجال هم األشخاص األكثر عرضة لإلصابة بهذا 

املرض من النساء (مبعدل الضعف)؛ وهناك عدة عوامل تزيد من إحتمال 
اإلصابة به وهي: 

• الوزن الزائد والسمنة                 • قصر العنق
(Septal Deviation)   وجود حلميّات أنفية أو إنحراف في األنف •
• إمتداد في احلنك الرخو               • األدوية املسكنة والكحول

ع النفس خالل النوم؟ ما هي عوارض تقطّ
ع النفس • الشخير باإلضافة إلى تقطّ

• إزدياد النعاس خالل فترة النهار
• إنخفاض القدرة على التركيز خالل العمل

• إزدياد حاالت النوم خالل قيادة اآلليات 
• التعب والوهن الدائمني

ما هي السبل املتاحة لعالج هذا املرض ؟
يرتكز العالج في القدرة على إبقاء مجرى التنفس مفتوحاً وذلك بإجراء 

عمليات جراحية ملعاجلة أسباب اإلنسداد أو بإستخدام آلة لضغط 
الهواء توضع حول األنف خالل النوم باإلضافة إلى تخفيض الوزن الزائد، 

جتنب النوم على الظهر واإلمتناع عن تناول الكحول أو األدوية املسببة 
للنعاس.

ع النفس خالل النوم ؟ ما هي مضاعفات مرض تقطّ
هناك نوعني من املضاعفات: النوع األول متعلق برداءة نوعية النوم 

ع املستمر أو املتكرر واملتمثل بإزدياد النعاس خالل فترة  بسبب التقطّ
النهار، قلة التركيز وغيرها من االسباب.

أما النوع الثاني، فهو ناجت عن تضاؤل نسبة االوكسيجني في الدم خالل 
ع النفس ويشمل اإلرتفاع في ضغط الدم وإرتفاع  النوم بسبب تقطّ

نسبة إحتمال االصابة بنوبات قلبية ودماغية.

خالصة

ع النفس خالل النوم مرض يُصيب شريحة كبيرة من الناس  إن تقطّ
تفوق في عددها املصابني مبرض الربو، علماً أن إحتمال اإلصابة تزداد 

بشكل كبير مع إزدياد الوزن السيما لدى الرجال؛ مع اإلشارة إلى أن عدم 
تشخيص هذا املرض ومعاجلته بصورة صحيحة يؤديان إلى مضاعفات 

متعددة. 
1 8 7 8  -  2 0 1 3

متى يُعتبر مرضياً؟

GET CHECKED

ع النفس خالل النوم؟ ما هو تقطّ

ع النفس خالل النوم ناجت في  إن تقطّ
معظم احلاالت عن إنسداد مؤقت 
جملرى التنفس سببه ضيق مجرى 

الهواء عند مستوى األنف أو احلنك 
الرخو ( Soft Palate) أو البلعوم ، 

وإنخفاض قدرة عضالت الرقبة على 
ً خالل كل  إبقاء هذا اجملرى مفتوحا

مراحل النوم.

معظم األشخاص البالغني 
يتعرضون لتقطعٍ في النفس خالل 
نومهم، لكن هذا التقطع ال يُعتبر 
ً إال عندما يتعدى ال ٥ مرات  مرضيا
خالل كل ساعة نوم كمعدل 
ً أنه كلما زادت نسبة  وسطي؛ علما
التقطع إزدادت عوارض ومضاعفات 
هذا املرض.


