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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

اختالل خواب در اختالالت حرکتی

دکتر انوشه صفرچراتی

از ديدگاه بالينی اختالالت حرکتی نقطه مشترک روان پزشکی و نورولوژی محسوب شده واين نکته اهميت درمان های بين رشته ای 
را به صورتی بارز نشان می دهد. شناسايی جنبه های حرکتی، شناختی ، خلقی و رفتاری اختالالت حرکتی و پاتوفيزيولوژی زمينه 
ای آن می تواند منجر به درمان های موثر دراين بيماران گردد.در اين مقاله به بررسی يکی از مهمترين شکايات غير حرکتی يعنی 

اختالالت خواب در دو بيماری پارکينسون و هانتينتگتون می پردازيم.  

پارکينسون است و به صورت های مختلفی مانند  به  بيماران مبتال  از شايع ترين شکايت های غيرحرکتی   اختالالت خواب يکی 
تغييرات الگوی فيزيولوژيک خواب، بی خوابی، خواب منقطع و خواب آلودگی مفرط در طول روز ظاهر می شوند. انقطاع خواب می 
تواند به علت عالئم مکرر و راجعه پارکينسون، اثر داروها، اختالالت طبی همراه مانند ادرار شبانه، يا اختالالت روان پزشکی مانند 
افسردگی يا اضطراب باشد. ساير اختالالت اختصاصی مربوط به خواب مثل سندرم پاهای بيقرار، اختالالت رفتاری خواب ، حرکات 
دوره ای اندامها در خواب، و اختالالت تنفسی مربوط به خواب مثل آپنه انسدادی خواب نيز ممکن است رخ دهند که  برخی از آنان 
بخصوص اختالل رفتاری خواب REM و خواب آلودگی مفرط در طول روز ممکن است به صورت عالئم اوليه بيماری پارکينسون 
تظاهر يابند.داروهای تجويز شده در درمان اين بيماری نيز می توانند بر کيفيت خواب تاثير بگذارندکه اين خود چالش عمده ای در 
درمان اين بيماران به وجود می آورد.  تشخيص و درمان مناسب اختالالت خواب در اين بيماران منجر به بهبود خواب شبانه و تقويت 

هشياری در طول روز می گردد.

 در بيماری هانتينتگتون نيزامروزه مشخص شده است که عالوه بر عالئم شناختی و روان پزشکی، عالئم غير حرکتی مهمی مانند 
ناهنجاری های خواب و اختالل ريتم شبانه روزی نيز روی می دهد. اين اختالالت با عالئم بيماری تداخل می کند و حتی ممکن 

است موجب تشديد وخامت بيماری شوند.نشان داده شده است که در بيماران مبتال به هانتينگتون الگوهای فعاليت روز و شب 
مختل است. به نظر می رسد که اختالالت ريتم خواب شبانه روز از پاتولوژی در هسته سوپراکياسماتيک منشا می گيرد و درمان آن 

می تواند فوايد قابل توجهی برای بيماران مبتال به هانتينتگتون به بار آورد.

کلید واژه ها: اختالالت حرکتی ، خواب ، روان پزشکی ، پارکينسون ، هانتينگتون
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