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های احشایی است. این  هایی از ارگانطور مستمر و به کمک اعصاب آوران و وابران در حال ارسال و دریافت سیگنالسیستم عصبی مرکزی به  مکان:

ی ترکیبی  درونهای  دهند و درواقع پاسخی به چگونگی حفظ و کنترل هموئستازی در انسان است. حسهای درونی را شکل میحسدار،  ارتباطات ادامه

میان سالمت فیزیولوژیک و ذهنی فرد تمرکز  های درونی انسان و تجمیع و تفسیر این اطالعات است. این زمینه مطالعاتی بیشتر حول ارتباط  از حس

دل همین  به  و  سالدارد  طی  دایل  آن  از  حکایت  پیشین  مطالعات  است.  کرده  جلب  خود  سمت  به  را  حوزه  این  محققین  نظر  گذشته  که رند  های 

تجارب  حس همچنین  و  انگیزشی  شناختی،  فرآیندهای  احساسی،  حاالت  روی  به  مستقیم  اثرگذاری  دارای  درونی  افراد  های  در  ناخودآگاه  و  آگاهانه 

 ها دارای یک رابطه دو سویه با سالمت روان و سالمت فیزیولوژیک افراد هستند.  دیگر این حسعبارتهستند. به

اختالل تمامی  دارای  تقریبا  با خواب  مرتبط  اختالل ثانویه  پیامدهای های  به شکل  میان حسای  ارتباط  به  ما  این مطالعه  در  روانی هستند.  های  های 

های  ختالل های درونی و خواب با هم دارای ارتباط نزدیکی هستند. در مطالعه حاضر اتعدد حسهای مپردازیم. مدالیتههای خواب میدرونی و اختالل

بی از  اعم  اختالل  متعددی  اندامهدور  تحرکخوابی،  بخش  ها ای  رفتاری  اختالل   ،REM   قرار موردبررسی  فرانتال  لب  شبانه  صرع  اختالل  و  خواب 

 گیرند. می

ن گرما و سرما  و همچنی  روانی، ناتوانی در فرآیندهای شناختی و تغییر در سطح آستانه احساس دردطور معمول با حاالت مختلف  های خواب بهاختالل 

ازاین  هستند.  حس همراه  میان  ارتباط  به  توجه  با  اختالل رو  و  درونی  بررسی های  در  قوی  سیگنال  یک  که  قلبی  برانگیخته  پتانسیل  از  خواب  های 

های  افراد مبتال به اختالل  سالم با   های برانگیخته قلبی در افرادهای زمانی پتانسیلمطالعه دامنه و بازه  کنیم. در این های درونی است استفاده میحس

عنوان پیامدهای شایع این  های متعدد روانی که بهگیرد. همچنین نتایج حاصل با اختاللتر اشاره شد مورد مقایسه و بررسی قرار میخواب که پیش

 گیرد.  د موردبررسی قرار میشونها شناخته میاختالل 
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