خيلی خروپف کنيدسکته می کنيد

پزشکان چينی در ﯾک مطالعه جدﯾد ھشدار دادند افرادی که حين خواب ،زﯾاد
خروپف میکنند ،بيشتر در معرض خطر سکته مغزی ھستند.
خرخر کردن در خواب
در بررسی که روی بيش از  ٢٥ھزار نفر انجام گرفت ،مشخص شد که به دليل
افزاﯾش خطر لخته شدن خون احتمال مرگ ناشی از سکته مغزی در افرادی که در
خواب خروپف می کنند ،بيش از دو برابر است.
پزشکان چينی ھمچنين در اﯾن مطالعه درﯾافتند که احتمال ابتال به بيماری ھای
قلبی نيز در اﯾن افراد  ٨٠درصد بيشتر است.
ھنگامی که فرد به خواب می رود ،ماھيچه ھای مجاری تنفسی وی آرام و منبسط
می شوند و اﯾن امر می تواند در برخی افراد مشکل ساز شده و نفس فرد حداقل
به مدت  ١٠ثانيه قطع شود.جرﯾان ھوا در مقابل بافت نرمی که در مسير عبورش
قرار دارد مرتعش می شود و صدای خروپف را اﯾجاد می کند.ھمچنين ھنگامی که
مغز از قطع شدن نفس آگاه می شود ،سيگنالی را به ماھيچه ھای مجرای ھواﯾی
ارسال می کند تا مجدد منقبض شوند.
در موارد خفيف ابتال به وقفه تنفسی حين خواب ،اﯾن پدﯾده ھر  ١٠دقيقه ﯾک بار
اتفاق می افتد ،اما در موارد وخيم تر باعث می شود خواب فرد کامال تحت تاثير اﯾن
پدﯾده قرار گيرد.پزشکان چينی معتقدند خطر فزاﯾنده سکته مغزی در افرادی که
زﯾاد خروپف می کنند از اﯾن مشکل نشات می گيرد که جرﯾان خون در مغز و قلب با
وقفه ھای مداوم تنفس مختل می شود و در رسيدن خون به اﯾن اعضای حياتی
مشکل اﯾجاد می کند.
کاھش خروپف در خواب
عوامل مختلفی ھستند که در کنار ھم باعث به وجود آمدن خروپف در ھنگام خواب
می شوند.ھر کدام از اﯾن عوامل را ابتدا باﯾد بشناسيد و سپس آن ھا را رفع کنيد
تا دﯾگر خروپف به سراغ شما نياﯾد.

صداھاﯾی که شب به صورت ناخودآگاه به وجود می آﯾد شاﯾد از دست شما خارج
باشد و کنترلی روی آن ھا نداشته باشيد ،اما دﯾگران بسيار اذﯾت می شوند و نمی
توانند شب را به راحتی سپری کنند.
خروپف به دالﯾل مختلفی مانند خوردن غذای چرب ،بد بودن جای سر و  ...به وجود
می آﯾد ،اما اگر واقعا از گالﯾه ھای دﯾگران خسته شده اﯾد و دوست دارﯾد به اﯾن
مشکل پاﯾان دھيد بھتر است راه ھای زﯾر را امتحان کنيد.
طاقباز خوابيدن
اﯾن ﯾافته را ممکن است خودتان ھم تجربه کرده باشيد ،اما جالب است بدانيد
طاقباز خوابيدن از دالﯾل بروز خروپف شبانه می باشد.طاقباز خوابيدن باعث تشدﯾد
خروپف و قطع تنفس می شود و در صورتی که فرد به پھلو بخوابد تا حدود زﯾادی
از مشکالتش کمتر می شود.

کاھش وزن
در گام اول باﯾد به ميزان وزن خودتان دقت داشته باشيد ،چرا که تحقيقات نشان
می دھد افراد چاق بيش از دﯾگران خروپف می کنند.اﯾن افراد دارای معده ای بزرگ
ھستند و خارج شدن معده از فرم طبيعی خود ،باعث به وجود آمدن خروپف ھای
مختلف می شود.اگر اضافه وزن دارﯾد ،باﯾد حداقل ده درصد از وزنتان را کاھش
دھيد.ھمچنين سعی کنيد روی شانه چپ بخوابيد تا زبانتان راه تنفس را مسدود
نکند.
مشکالت دھان و دندان
گاھی اوقات بدون آنکه بدانيد و ﯾا نشانه ای را ببيند ،دچار مشکالت دھان و دندان
می شوﯾد و ھمين امر باعث می شود تا خروپف ھای شما بسيار بيشتر
شود.دانشمندان به اﯾن نتيجه رسيده اند که مشکالت دھان ودندان می تواند تا ٩٠
درصد در صدای خروپف شما تاثير داشته باشد.
اگر زﯾاد سروصدا می کنيد ،حتما به ﯾک دندان پزشک مراجعه کنيد تا مشکالت شما
برطرف شود.مراجعه به پزشک برای درمان خروپف راھکاری درمانی است که از

بروز فشار خون باال و بيماری ھای قلبی و عروقی جلوگيری کرده و باعث قدرت
ﯾادگيری مغز می شود
با اﯾن ھمه به پزشک مراجعه کنيد
بررسی ھا نشان می دھد ،راھکارھای باال برای خروپف ھای ضعيف صادق است
و اگر اﯾن مشکل شدﯾد و ﯾا ھمراه با وقفه تنفسی ھنگام خواب باشد ،حتما باﯾد به
پزشک مراجعه کرد.بسياری از افرادی که در خواب خروپف می کنند ،از عوارض آن
باخبر نيستند و به ھمين دليل به فکر درمان آن نمی افتند.
بررسی ھا نشان می دھند ،مراجعه به پزشک برای درمان خروپف راھکاری
درمانی است که از بروز فشار خون باال و بيماری ھای قلبی و عروقی جلوگيری
کرده و باعث قدرت ﯾادگيری مغز می شود.ھمچنين درمان خروپف ،عملکردھای
روزانه را به شدت افزاﯾش می دھد و ھمچنين از کم حوصلگی و تنبلی جلوگيری
می کند.

