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٣۵ 

 کودکان چاقی و خواب ختالالت
  

 نیت صادق خسرو دکتر :نویسنده
 خواب تحقیقات مرکز رئیس، تهران پزشکی علوم دانشگاه استاد :آدرس

sadeghniiat@yahoo.com 
 و جسمی رشد در بخصوص اي ویژه اهمیت از کودکان در ولیکن شود می محسوب سنین تمام در بشر حیاتی نیازهاي از یکی خواب
 . باشد می برخوردار آنان روحی
 عصبی سیستم نمو ژه وی به خود جسمی رشد اوج در کودك زمانی، دارد را خواب به نیاز بیشترین نوزادي دوران و تولد بدو در انسان
 به و گرفته قرار سن تاثیر تحت نیز خواب کیفیت نظر از بلکه، زمان مدت لحاظ از تنها نه نیاز این سن افزایش با که هرچند دارد قرار

 . شود می کاسته تدریج به نیز عمیق خواب و REM خواب میزان از سن افزایش با همچنین. یابد می کاهش تدریج
 ثرمتا آن از نیز کودك بیداري نتیجه در و یابد می کاهش گوناگونی عوامل تاثیر تحت کودکان در خصوص به خواب کمیت و کیفیت

 .شود می
، فوقانی تنفسی هاي راه در خصوص به تنفسی هاي بیماري، عروقی و قلبی هاي بیماري به توان می دخیل عوامل این مهمترین از

 بهداشت رعایت عدم و نامناسب محیطی شرایط، روانی روحی هاي بیماري، درد با همراه هاي بیماري، ریز درون غدد هاي بیماري
 .کرد اشاره خواب

 کیفیت کاهش و خوابی بی جمله از خواب اختالالت به ابتال از ناشی عوارض مهمترین از یکی تواند می کودکان چاقی میان نای در
 خواب حین تنفسی اختالالت ویژه به خواب اختالالت بروز براي مهم عاملی تواند می خود نیز وزن افزایش دیگر طرف از و باشد خواب
 می که شود می محسوب ازچاقی ناشی خواب اختالالت مهمترین از یکی انسدادي نوع از خواب حین یتنفس هاي وقفه به ابتال. باشد
 شب. گردد روز طی شدید آلودگی خواب نتیجه در و شبانه خواب طی بیداري باعث و کرده محروم عمیق خواب از را کودك تواند

 کودکان این در عالئم ترین مهم جمله از پذیري تحریک و صبحگاهی سردرد، چاقی تشدید، یادگیري و تمرکز در اختالل، ادراري
 صورت در حالیکه در، گردد می نامناسب درمان نتیجه در و تشخیص در اشتباه باعث خواب اختالالت به توجه عدم غالبا. بود خواهد

 ناشی عوارض و تشخیص در یرتاخ از پیشگیري جهت لذا. شود می مهیا خوبی به آنان مناسب درمان امکان، صحیح و موقع به تشخیص
 .شود می تاکید مهم این بر پزشکان توجه بر بنابراین. شود داده معلمین و والدین به الزم هاي آموزش است ضروري آن از


