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خشونت در خواب

دکتر نصرت اهلل پورافکاری

هر چند معموال تصور می شود که خواب و خشونت نافی هم هستند، اما اين دو ممکن است تواما روی دهند. خشونت مربوط به دوره 
خواب احتماال شايع تر از آن است که معموال تصور می شود. خشونت در خواب ممکن است با تعدادی از اختالالت قابل درمان خواب 

مرتبط باشد از جمله :

وحشت خواب / خوابگردی 2( حمالت تشنج شبانه 3( اختالل رفتار خواب REM 4( مستی خواب5( حاالت تجزيه ای روانزا در ( 1
طول خواب  رفتار اتوماتيک خشن،بدون هشياری، ممکن است در خواب رخ دهد. خشونت ناشی از اختالالت فوق گاهی با اقدام 
به خودکشی، حمله تهاجمی،حتی اقدام به ديگرکشی هدف دار اشتباه می شود. خشونت های خواب بايد به فهرست اتومانيسم 

ها اضافه شود. 

در تاريخچه اين ارتباط يکی از نخستين گزارش ها به قرون وسطی برميگردد و متعلق به يک چوب بر آلمانی است که پس از چند 
ساعت خواب ناگهان بيدار شده و تبرش را برداشت و به تصور حمله به مهاجمی خيالی همسرش را به قتل رساند) استو،1965(.نمونه 
ای ديگر به قرن 19 مربوط است که مردی جوان بچه کوچک خود را با حيوانی وحشی اشتباه گرفت و او را با کوبيدن به ديوار کشت. 

شناخته شده ترين اختالل خواب در زمينه ارتباط با خشونت احتماال خوابگردی است، اما نابهنجاری های ديگر خواب هم با احتمال 
خشونت مرتبط با خواب وجود دارند.

از نظر تعريف،رفتار وحشيانه )violence( در خواب عملی پرخاشگرانه است که به آسيب ديدن ناموجه فردی ديگر منجر می شود. 
رفتارهای خودآزارانه بی هدف و تخريبی هم ممکن است در اين عمل پرخاشگرانه وجود داشته باشند. 

 شيوع اين اختالل در جمعيت کلی در يک مقاله مروری 2 درصد ذکر شده است. مطالعات همه گيری شناسی جنس را ثابت ترين 
عامل خطر برای خشونت در خواب يافته اند. خشونت خواب در مردها 6/1 تا 8/2 برابر شايع تر از زن ها است. حدود 97 درصد صدمات 
و 80 درصد رفتارهای بالقوه مهلک در اختالل رفتار خواب REM توسط مردها روی می دهد. خشونت در خواب بين افراد باالی 35 
سال شايع تر است. سابقه خانوادگی خشونت در خواب، خوابگردی و وحشت خواب به طور توام بيشتر از نمونه هايی بود که خشونت 

در خواب نداشتند، يعنی برخی از خانواده ها آسيب پذيری بيشتری نسبت به اختالالت خواب دارند. 

در خوابگردی در 17درصد موارد خود بيمار يا همبستر او دچار مصدوميت می گردند. پريدن از پنجره، رفتن به پشت بام، افتادن از پله 
ها و بروز شکستگی استخوانی از عوارضی است که روی می دهد. در 17درصد بيماران مراقبت پزشکی حداقل در يک مورد برای رفتار 
خشونت بار ضرورت می يابد. از هر 6 همسر اين بيماران يک نفر پس از مورد حمله قرار گرفتن نيازمند مراقبت های پزشکی می گردد.

هدف درمان خشونت در خواب بايد معطوف به علت آن باشد. در همه موارد محيط خواب بيمار بايستی ايمن باشد: توصيه به بيمار 
که طبقه همکف يا زيرزمين را برای خوابيدن انتخاب کند،الزم است. پنجره و در اتاق خواب بايد قابل قفل کردن باشد. اشيا خطرناک 
مثل اسلحه گرم و سرد نبايد در اتاق قابل دسترسی باشد. استفاده از زنگ در ممکن است ايده خوبی باشد. اما گاهی صدای زنگ همه 
را بيدار ميکند غير از بيمار خوابگرد را. کاهش استرس، اجتناب از محروميت از خواب، پرهيز از نور و صدای مزاحم و تهی کردن مثانه 

قبل از خواب بايد رعايت گردد. 

برای اختالالت مربوط به مرحله بين خواب و بيداری )arousal disorders( استفاده از يک بنزوديازپين توصيه می شود. داروی 
مناسب برای اين موارد کلونازپام می باشد که با نيم ميلی گرم قبل از خواب شروع شده و در صورت تحمل تا 2 الی 3 ميلی گرم 
افزايش داده می شود. داروهای ضد صرع ) مثل کاربامازپين و گاباپنتين(ضدافسردگی ) مثل ترازودون و پاروکستين ( و نيز مالتونين 

موثر شناخته شده اند.

در اختالل رفتار خواب داروی انتخابی کلونازپام است که با دوز فوق الذکر تجويز می شود. در تشنج شبانه لوب پيشانی کاربامازپين 
داروی انتخابی است که در 20درصد موارد حمالت را قطع می کند و در 50درصد موارد موجب کاهش حمالت می گردد. برای موارد 

مقاوم ترکيب داروها،حتی درمان با جراحی مغز مطرح شده است.
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