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Abstract
Background and Aim: Human health has a close relationship with sleep quality and quantity. The
aim of the present study was to determine sleep quality in the elderly suffering from cardiovascular
disorders.
Materials and Methods: A descriptive cross-sectional study was conducted on 147 patients suffering
from coronary artery disease who visited Imam Ali hospital in Kermanshah city. Data collection was
performed using Pittsburgh sleep inventory and Beck’s depression inventory. Descriptive statistics
and Pearson’s correlation test were used to analyze the data. Data analysis was performed using
SPSS, version 25.
Results: A total of 131 participants (89.1%) were observed to have poor sleep quality: 84 patients
(64.1%) had a score between 5-9 which indicates mild sleep problems, 41 patients (31.2%) had a
score between 10-14 which indicates moderate sleep problems, and 6 patients (4.5%) had a score
between 15-21 showing severe sleep problems. Average score for all participants was 8.29±3.36
which indicates that patients suffering from coronary artery disease have poor sleep quality. Also, it
was found that age and education had no significant effect on sleep quality, while parameters such
as gender, body mass index, and psychological variables, including depression, anxiety, and rumination, were correlated with sleep quality (P<0.05).
Conclusions: Our results demonstrated that coronary disease patiets suffer from poor sleep quality.
Also, since psychological variables, such as depression and anxiety, had a correlation with sleep
quality, preventive actions are required to mitigate these psychological issues.
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بررسی کیفیت خواب و عوامل موثر بر آن در سالمندان مبتال به بیماری عروق
کرونر قلب
غزل داودی بروجردی ،1سید مجید احمدی ،2پروشا مرادی ،*1مهدی جعفری
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.1گروه روانشناسی بالینی ،دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ،تهران ،ایران
 .2گروه داخلی ،دانشکده پزشکی ،دانشگاه علوم پزشکی یاسوج ،یاسوج ،ایران
دریافت1398/7/2 :

پذیرش1398/10/4 :

چكيده:
سابقه و هدف :سالمت انسان با کمیت و کیفیت خواب ارتباط دارد .هدف مطالعه حارض تعیین کیفیت خواب در ساملندان با بیامری قلبی-عروقی از نوع عروق
کرونر قلب است.
روش مطالعه :این مطالعه توصیفی روی  147بیامر مبتال به بیامری عروق کرونر قلب مراجعهکننده به بیامرستان امام علی کرمانشاه انجام شد .برای تخصصی کردن
زمینه تحقیق بیامران مبتال به بیامری عروق کرونر قلب بررسی شدند .برای جمعآوری دادهها از پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ ،پرسشنامه افرسدگی بک استفاده
شده است .دادهها با استفاده از نرمافزار SPSSنگارش  25و روشهای آمار توصیفی و آزمون همبستگی پیرسون مورد تحلیل قرار گرفتند.
یافتهها131 :نفر (89/1درصد) کیفیت خواب ضعیف داشتند .که از این تعداد  84نفر( )%64/1منره در بازه  9-5داشتند که نشاندهنده مشکالت خواب خفیف میباشد.
 41نفر ( )%31/2منره در بازه  14-10داشتند که حکایت از شدت مشکالت متوسط دارد و  6نفر ( )%4/5منره در بازه  21-15داشتند که نشاندهنده مشکالت خواب شدید
است .میانگین منره کل کیفیت خواب در بیامران  8/29±3/36بود که نشاندهنده کیفیت خواب ضعیف بیامران مبتال به بیامری عروق کرونر قلب است .همچنین نتایج
نشان داد که سن و تحصیالت با کیفیت خواب ارتباط نداشت ،ولی متغیرهای جنسیت ،شاخص توده بدنی و متغیرهای روانشناختی مانند افرسدگی ،اضطراب و نشخوار
فکری با کیفیت خواب این بیامران مرتبط بود(.)p>0.05
نتیجه گیری :به نظر میرسد بیامران مبتال به بیامری عروق کرونر قلب کیفت خواب پایینی دارند .همچنین با توجه به رابطهای که بین متغیرهای روانشناختی مانند
افرسدگی و اضطراب و کیفیت خواب آنها وجود دارد ،انجام اقدامهایی برای کاهش این مولفهها نیز الزم به نظر میرسد.
واژگانکلیدی :کیفیت خواب ،ساملندی ،بیامری عروق کرونر قلب

مشکﻼت ﺧواب شایﻊترین شکایت افراد در سنین میانسالی و سالمندی است؛ به

طوری ﮐه در ژاپن  25درﺻد از افراد  55تا  64ساله از مشکﻼت ﺧواب رنﺞ میبرند.
) .(8تخمین زده میشود ﮐه بیﺶ از نیمی از ﺟمعیت سالمندی ﮐه بستری نشدهاند
به شکﻞ مﺰمن از اﺧتﻼلﻫای ﺧواب رنﺞ میبرند ) .(7ارتباط سن و بیﺧوابی

بهنﺤوی است ﮐه بﺰرگساﻻن و سالمندان اﻏﻠﺐ به زمان بیشتری برای به ﺧواب
رفتن نیاز دارند؛ ﻫمﭽنین ،به دفعات بیشتری در طول شﺐ بیدار میشوند و ﮐیﻔیت
ﺧواب پایینتری را در مﻘایسه با ﺟوانان گﺰارش میﮐنند ؛ این در ﺣالی است ﮐه
ﺧطر ابتﻼ به بیماریﻫای دیﮕر مانند بیماریﻫای ﮐرونر ﻗﻠﺐ در بﺰرگساﻻن و
سالمندان باﻻست ) .(10 ,9بیماریﻫای ﻗﻠبی-ﻋروﻗی مﻬﻢترین ﻋﻠﻞ مرگ و میر
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مقدمه:
در فرآیند تﺤول ،پیری پدیدهای زیستشناﺧتی است ﮐه بروز آن امری
اﺟتنابناپذیر تﻠﻘی شده و با ﺧاتمه رشد در ﻫمه افراد به تدریﺞ نمود مییابد و با
تﻐییرات ﻋﺼﺐشناﺧتی و ﻏیرﻋﺼﺐشناﺧتی متعددی ﻫمراه است(2,1) .؛ این دوره،
ﻫمﭽون دوره ﮐودﮐی ،نوﺟوانی ،ﺟوانی و میانسالی ،ویژگیﻫا و پیﭽیدگیﻫای
مختﺺ ﺧود را داراست .این مرﺣﻠه از زندگی با ورود فرد به  65سالﮕی آﻏاز میشود
) .(3با توﺟه به افﺰایﺶ ﺟمعیت سالمندان در ایران 7/25 ،درﺻد از ﺟمعیت-یعنی
بالﻎ بر  5میﻠیون نﻔر -را سالمندان تشکیﻞ میدﻫند ﮐه این میﺰان تا  40سال آینده
به  26میﻠیون نﻔر ﺧواﻫد رسید ).(4
در سالمندی ،بدن انسان با بیماریﻫای متعدد فیﺰیولوژیکی مواﺟه میشود ﮐه
بالینی آن ﻫا ﻋبارتند از :پرفشاری ﺧون ،بیماری ﻫای ﻗﻠبی-ﻋروﻗی،
تﻈاﻫرات

افسردگی ،فراموشی ،مشکﻼت شنوایی ،اﺧتﻼلﻫای ﺧواب ،سردرد و اﺧتﻼلﻫای

گوارشی ،نارساییﻫای ﮐﻠیوی ،سکته و ﺧونریﺰیﻫای مﻐﺰی ﻗرار میگیرد ).(7-5
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در ﮐشورﻫای در ﺣال توسعه ﻫستند ).(11

ﺧواب و تﻐییرﻫای سیستﻢ ایمنی بدن باﻫﻢ ارتباطی ﻗوی دارند؛ ﭼرﺧهﻫای ﺧواب
و بیداری در طول شبانهروز ازطریﻖ تاﺛیرگذاشتن بر سطﺢ ﺧونی سﻠولﻫای ایمنی
و ایجاد اﺧتﻼل در ﭼرﺧه ﺧواب و بیداری نﻘﺶ مﻬمی در ﻋمﻠکرد ایمنی بدن
ایﻔا میﮐند ) .(14-12ﻋﻼوه بر این ﮐه سالمندی به تنﻬایی با ﺿعﻒ در سیستﻢ
ایمنی ارتباط دارد؛ ﻫمسو با تاﺛیر ﺧواب بر این سیستﻢ ،به افﺰایﺶ ﺧطر ابتﻼ به
بیماریﻫای مﺰمن دامن میزند ) .(15براساس مطالعهﻫای پیشین ،بیمارانی ﮐه
از مشکﻼت ﺧواب رنﺞ میبرند در معرض ﺧطر ابتﻼ به مشکﻼت ﻗﻠبی ﻫستند؛
بنابراین ،ﺧواب برای ﺣﻔﻆ سﻼمت ﻗﻠبی-ﻋروﻗی افراد اﻫمیت باﻻیی دارد )-16
 .(20دو ﺧﺼوﺻیت مﻬﻢ در ﺧواب ﮐامﻞ؛ طول مدت ﺧواب و ﮐیﻔیت ﺧواب است.
مطالعهﻫا با تمرﮐﺰ بر نﻘﺶ طول مدت ﺧواب بر بروز مشکﻼت ﻗﻠبی-ﻋروﻗی
دریافتهاند ﮐه مدت ﮐﻢ ﺧواب با بروز بیماریﻫای ﻗﻠبی-ﻋروﻗی ارتباط دارد ),21
 .(22در برﺧی از مطالعهﻫا با تاﮐید بر نﻘﺶ مﻬﻢتر ﮐیﻔیت ﺧواب در مﻘایسه با
ﮐمیت آن ،مشخﺺ شده ﮐه ﮐیﻔیت ﺧواب ﺧطر ابتﻼ به بیماریﻫای ﻗﻠبی-ﻋروﻗی
را باﻻ میبرد ) .(24 ,23زیرا اﺧتﻼلﻫا در ﺧواب با افﺰایﺶ ﻗدرت و سرﻋت
انﻘباض ﻋﻀﻠه ﻗﻠﺐ و افﺰایﺶ نیاز به به اﮐسیژن و ﻫمﭽنین ترشﺢ اپینﻔرین و
نوراپینﻔرین و تﺤریﮏ سیستﻢ سمﭙاتیﮏ سبﺐ افﺰایﺶ تعداد تنﻔﺲ ،بروز آریتمی،
تشدید ایسکمی وانﻔارﮐتوس و درنﻬایت سکته ﻗﻠبی میشود )(25؛ از سوی دیﮕر،
برﺧی از مطالعهﻫا نیﺰ نشان دادهاند ﮐه بعد از سکته ﻗﻠبی ،ﮐیﻔیت ﺧواب ﮐاﻫﺶ
مییابد؛ برای مﺜال ،نورا و ﻫمکاران در سال  2012نشان دادند ﮐه بیماران سکته
ﻗﻠبی پﺲ از تجربه سکته ﮐیﻔیت ﺧواب پایینی دارند ).(26
با توﺟه به آنﭽه گﻔته شد ،ﺧواب در سالمندی و به ﺧﺼوص در افراد مبتﻼ به
بیماری ﻋروق ﮐرونر از اﻫمیت ویژهای برﺧوردار است؛ ﭼنانﭽه گﻔته شد ،بیمارانی
ﮐه مشکﻼت ﺧواب دارند در معرض ﺧطر ابتﻼ به مشکﻼت ﻗﻠبی ﻫستند .از سوی
دیﮕر ،افرادی ﮐه دﭼار بیماریﻫایی مانند بیماریﻫای ﻗﻠبی-ﻋروﻗی میشوند از
ﮐیﻔیت ﺧواب بدی برﺧوردار ﻫستند .ﻫمﭽنین ،بستری شدن در بیمارستان و ﻗرار
گرفتن در معرض استرسﻫای ناشی از بیماری ﻗﻠبی میتواند بر ﮐیﻔیت ﺧواب این
بیماران اﺛرگذار باشد) .(26باتوﺟه به اینکه اﮐﺜر افراد مبتﻼ به بیماریﻫای ﻗﻠبی
افرادی با سنین باﻻ ﻫستند و مطالعهﻫای ﮐمی ﮐه در زمینه ﮐیﻔیت ﺧواب افراد
مبتﻼ به بیماری ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ وﺟود دارد ،ﻫدف مطالعه ﺣاﺿر ،تعیین ﮐیﻔیت
ﺧواب و ﻋوامﻞ موﺛر بر آن در بیماران مبتﻼ به ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ و مﻘایسه ﮐیﻔیت
ﺧواب بین زنان و مردان سالمند مبتﻼ به بیماری ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ و در نﻬایت
بررسی ارتباط بین افسردگی ،اﺿطراب و نشخوار ذﻫنی با ﮐیﻔیت ﺧواب است؛
بنابراین در این مطالعه ﻗﺼد داریﻢ ﺿمن تعیین ﮐیﻔیت ﺧواب و ﻋوامﻞ موﺛر در آن
در بیماران مبتﻼ به بیماری ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ ،مشخﺺ ﮐنیﻢ ﮐه آیا ﮐیﻔیت ﺧواب
بین زنان و مردان سالمند مبتﻼ به بیماری ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ متﻔاوت است؟ آیا
بین افسردگی ،اﺿطراب و نشخوار ذﻫنی با ﮐیﻔیت ﺧواب بیماران سالمند مبتﻼ به
بیماری ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ ﻫمبستﮕی معناداری وﺟود دارد؟
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پرسشنامه افسردگی بک (:(BDI-II3
این پرسشنامه ،یﮏ پرسشنامه  21آیتمی ﺧود گﺰارش دﻫی برای سنجﺶ شدت
افسردگی در نوﺟوانان و بﺰرگساﻻن است .در این پرسشنامه پاسﺦﻫا بین ﺻﻔر تا
سه نمرهگذاری میشوند .ﺻﻔر تا  =13ﻏیر افسرده؛  14تا  =19افسردگی ﺧﻔیﻒ
تا متوسﻂ 20 ،تا  = 28افسردگی متوسﻂ تا شدید و  29تا  =63افسردگی شدید و
نمرهﻫای باﻻتر نشاندﻫنده افسردگی شدیدتر ﻫستند ) .(29نتایﺞ مطالعه طاﻫری
و ﻫمکاران در سال  1393نشان داد ﮐه این ابراز در سالمندان ایرانی از روایی و
پایایی مطﻠوبی برﺧوردار است ).(30
پرسشنامه سبک پاسخدهی نشخواری (:)RRS

مﻘیاس سبﮏ پاسﺦ نشخواری زیرمﻘیاسی از پرسشنامه سبﮏﻫای پاسﺦ نولن-
ﻫوﮐسما و مورو است .این مﻘیاس ﺧودگﺰارشی توسﻂ نولن -ﻫوﮐسما و مورو در

سال  1991ساﺧته شده ،دارای  22سوال ﭼﻬار گﺰینهای لیکرت است ﮐه مادهﻫای

آن در مﻘیاسی ﭼﻬار نﻘطهای از یﮏ )تﻘریبا ﻫرگﺰ( تا ﭼﻬار )تﻘریبا ﻫمیشه(
نمرهگذاری میشود ) .(31این مﻘیاس نشان میدﻫد ﮐه آزمودنی ﭼﻘدر در ﻫر
فکر یا رفتار نشخواری درگیر میشود .نمرهﻫا میتواند بین  22تا  88متﻐیر باشد.
این پرسشنامه در ایران توسﻂ منﺼوری بررسی شده و روایی آن تایید شده است.
آلﻔای ﮐرونباخ در پژوﻫﺶ منﺼوری  0/90به دست آمد ) .(32این پرسشنامه

توسﻂ باﻗری نژاد ،ﺻالﺤیفدردی و طباطبایی به فارسی ترﺟمه شده است و اﻋتبار
آن در نمونه ایرانی بهواسطه ﺿریﺐ آلﻔای ﮐرونباخ و بهﻋنوان شاﺧﺼی از ﻫمسانی
درونی  0/88گﺰارش شده است).(33
پرسشنامه اضطراب فراگیر :GAD-7
این پرسشنامه ﻫﻔت سوال دارد و توسﻂ اسﭙیتﺰر و ﻫمکاران در سال  2006ساﺧته
شد .برای نمره دﻫی در این پرسشنامه از ﭼﻬار مﻘیاس ﻫیﭻوﻗت ﺻﻔر ،بعﻀی
روزﻫا یﮏ ،ﭼند روز دو و تﻘریبا ﻫرروز استﻔاده شده است .این پرسشنامه یﮏ
سوال ﺿمیمه دارد ﮐه بیان میﮐند مشکﻼت تا ﭼه اندازه در ﻋمﻠکرد فرد مشکﻞ
ایجاد ﮐرده است .نمره بهدستآمده بین ﺻﻔر تا  21است و در نﻘطه برش  9دارای
ﺣساسیت  0/89؛ و اﺧتﺼاﺻیت  0/82است) .(34این پرسشنامه دارای ﺣساسیت
و اﺧتﺼاﺻیت ﻗابﻞ ﻗبولی برای اﺧتﻼل وﺣشتزدگی ،اﺿطراب اﺟتماﻋی و
اﺧتﻼل استرس پﺲ از سانﺤه است ) نﻘطه برش ﻫشت با ﺣساسیت  77درﺻد و
اﺧتﺼاﺻیت  82درﺻد و نﻘطه برش  10با ﺣساسیت  68درﺻد و اﺧتﺼاﺻیت 88
درﺻد برای ﻫر اﺧتﻼل اﺿطرابی(.
 Gad-2شامﻞ دو سوال اول پرسشنامه  GAD-7است ﮐه دارای روایی و پایایی
و دﻗت مناسبی است).(35
1 Pittsburg sleep quality index
2 Buysse
3 Beck Depression Inventory
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مواد و روشها:
در این مطالعه  147بیمار با تشخیﺺ بیماری ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ مراﺟعهﮐننده به
مرﮐﺰ درمانی امام ﻋﻠی ﮐرمانشاه در سال  ،1396شامﻞ بیماران با آنژین ناپایدار،
سکته ﻗﻠبی ،بیماران متﻘاﺿی ﺟراﺣی ﻗﻠﺐcoronary artery bypass graft ،
 surgery or percutaneous coronary angioplaﬆyبه ﻋنوان نمونه انتخاب
شدند .روش نمونهگیری به ﺻورت ﻫدفمند بوده است .بیمارانی ﮐه اﺣساس
ناراﺣتی زیادی از بیماری داشتند ،بیماران با مشکﻼت شناﺧتی یا مانند دمانﺲ یا
آلﺰایمر و بیماران با سکته مﻐﺰی و ﻫمین طور بیماران با مشکﻼت روانشناﺧتی
شدید مانند بیماران دارای ﻋﻼیﻢ سایکوتیﮏ و مشکﻞ ﺟسمی ﮐه ﻋﻼیﻢ شبیه
افسردگی داشتند مانند تیروﺋید از مطالعه ﮐنار گذاشته شدند .شرﮐتﮐنندگان در
این پژوﻫﺶ پﺲ از توﺿیﺢ در مورد طرح و اﺧذ رﺿایتنامه ،ابتدا مورد مﺼاﺣبه
بالینی نیمه ساﺧتاریافته ﻗرار میگرفتند و سﭙﺲ پرسشنامهﻫای سﻼمت بیمار 9
سوالی و دو سوالی پرسشنامه بﮏ را ﮐامﻞ ﮐردند ﮐه در ادامه به آنﻫا میپردازیﻢ.

پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبورگ:1
این پرسشنامه در سال  1989توسﻂ بویﺲ 2و ﻫمکاران ساﺧته شد .این پرسشنامه
 9سوال دارد ولی ﭼون پنجمین سوال دارای  10سوال فرﻋی است در مجموع این
پرسشنامه  18سوال ﺧواﻫد داشت .سوالﻫای آن ﻫﻔت ویژگی ﺧواب افراد را در
طول یﮏ ماه گذشته ارزیابی میﮐنند ﮐه ﻋبارتند از ﮐیﻔیت ﺧواب از نﻈر ﺧود فرد،
مدت زمان تاﺧیر در شروع ﺧواب ،طول مدت ﺧواب رﺿایتبخﺶ ،ﮐﻔایت ﺧواب،
مشکﻼت زمان ﺧواب ،استﻔاده از داروﻫای ﺧواب آور و اﺧتﻼلﻫای ﻋمﻠکرد
روزانه .این مﻘیاس براساس لیکرت از  0تا  3نمره گذاری میشود و ﺣاﺻﻞ ﺟمﻊ
نﻬایی نمرهﻫای مﻘیاسﻫای ﻫﻔتگانه بین ﺻﻔر تا  21ﺧواﻫد بود .نمره  0تا 5
نشان دﻫنده ﮐیﻔیت ﺧواب ﺧوب و نمره  5و باﻻتر از  5نشان دﻫنده ﮐیﻔیت ﺧواب
ﺿعیﻒ است) .(27نتایﺞ مطالعه مﻠﮏ و ﻫمکاران در سال  2011نشان داد ﮐه این
ابﺰار در نمونه ایرانی از روایی و پایایی مطﻠوبی برﺧوردار است ).(28

بررسی ﮐیﻔیت ﺧواب و ﻋوامﻞ موﺛر بر آن در سالمندان مبتﻼ به بیماری ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ 597 /

پرسشنامهﻫا پﺲ از اﺧذ رﺿایت آگاﻫانه از بیماران تکمیﻞ و دادهﻫا با استﻔاده از
نرمافﺰار SPSSنﮕارش  21تﺤﻠیﻞ شدند .برای اراﺋه آمار توﺻیﻔی از میانﮕین،
انﺤراف استاندارد ،فراوانی و درﺻد استﻔاده شد .برای بررسی نرمال بودن توزیﻊ
دادهﻫا ،از آزمون ﮐﻠوموگروف اسمیرنوف ،برای مﻘایسه بین گروهﻫا از آزمون من
ویتنی یو و برای بررسی رابطه بین متﻐیرﻫا از ﺿریﺐ ﻫمبستﮕی اسﭙیرمن ،آزمون
ﺧی دو استﻔاده شد.
یافتهها:
در مجموع147بیمار با تشخیﺺ بیماری ﮐرونر ﻗﻠﺐ مراﺟعهﮐننده به مرﮐﺰ درمانی
امام ﻋﻠی ﮐرمانشاه پرسشنامهﻫا را تکمیﻞ ﮐردند .از این تعداد  40درﺻد ﮐاندیدای
ﺟراﺣی باز یا استنت بودند و  60درﺻد تﺤت ﻋمﻞ ﺟراﺣی و استنت ﻗرار گرفته
بودند .میانﮕین سن شرﮐتﮐنندگان در این مطالعه  67/57±5/83بود 72 .نﻔر
)49درﺻد( شرﮐتﮐنندگان مرد بودند .از این تعداد 19/7) 29درﺻد( نﻔر ﮐارمند،
 27/9) 41درﺻد( نﻔر شﻐﻞ آزاد و  51) 75درﺻد( بیکار بودند .از نﻈر تﺤﺼیﻼت
 20درﺻد بی سواد 38 ،درﺻد تﺤﺼیﻼت زیر دیﭙﻠﻢ 32 ،درﺻد دیﭙﻠﻢ و فوق دیﭙﻠﻢ
و  10درﺻد لیسانﺲ و باﻻتر بودند.
نتایﺞ تﺤﻠیﻞ دادهﻫا نشان داد ﮐه با توﺟه به در نﻈر گرفتن نﻘطه برش  5برای
پرسشنامه ﮐیﻔیت ﺧواب  131 ،نﻔر) (%89/1ﮐیﻔیت ﺧواب ﺿعیﻒ داشتند .ﮐه از
این تعداد  84نﻔر) (%64/1نمره در بازه  9-5داشتند ﮐه نشاندﻫنده مشکﻼت
ﺧواب ﺧﻔیﻒ میباشد 41 .نﻔر ) (%31/2نمره در بازه  14-10داشتند ﮐه ﺣکایت
از شدت مشکﻼت متوسﻂ دارد و  6نﻔر ) (%4/5نمره در بازه  21-15داشتند ﮐه
دﭼار مشکﻼت شدید ﺧواب بودند .میانﮕین نمره ﮐﻞ ﮐیﻔیت ﺧواب در بیماران
 8/29±3/36بود ﮐه نشاندﻫنده ﮐیﻔیت ﺧواب ﺿعیﻒ بیماران ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ
است .نمره آزمودنیﻫا در سایر ﺧرده مﻘیاسﻫا در ﺟدول زیر آمده است .نتایﺞ
مرتبﻂ به ﺧرده مﻘیاسﻫا نشان میدﻫد ﮐه ﮐﻔایت ﺧواب بیماران وﺿعیت بدتری
نسبت به سایر ﺧرده مﻘیاسﻫا دارد.
ﺟدول .1نتایﺞ ﺣاﺻﻞ از بررسی ﮐیﻔیت ﺧواب در افراد با ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠبی
نمره ﮐﻞ ﺧواب ﺧواب ﺿعیﻒ

8/29 ± 3/26

ﮐیﻔیت ذﻫنی ﺧواب

1/13 ± 0/84

تﺄﺧیر در به ﺧواب رفتن

1/55 ± 0/71

مدت زمان ﺧواب

1/56 ± 1/17

میﺰان بازدﻫی ﺧواب

2/53 ± 0/97

اﺧتﻼل ﻫای ﺧواب

1/2 ± 0/67

استﻔاده از داروﻫای ﺧوابآور

0/53 ± 1/07

اﺧتﻼل ﻫای ﻋمﻠکردی روزانه

0/56 ± 0/72

برای مﻘایسه ﮐیﻔیت ﺧواب بین زنان و مردان از آزمون یومن ویتنی استﻔاده شد.
به این دلیﻞ ابتدا ،به بررسی نرمال بودن توزیﻊ متﻐیر ﮐیﻔیت ﺧواب پرداﺧته شد.

متﻐیر ﮐیﻔیت ﺧواب با استﻔاده از آزمون ﮐﻠوموگروف اسمیرنوف استﻔاده شد و
نتایﺞ نشان داد ﮐه متﻐیر ﮐیﻔیت ﺧواب از توزیﻊ نرمال برﺧوردار نبود .ﻻزم به
ذﮐر است ﮐه ﻫیﭽکدام از متﻐیرﻫای مورد استﻔاده در این مطالعه توزیﻊ نرمال
نداشتند) .(P‹0/05مﻘایسه ﮐیﻔیت ﺧواب بین مردان و زنان نشان داد ﮐه میانﮕین
ﮐیﻔیت ﺧواب زنان  9/24±3/43و میانﮕین ﮐیﻔیت ﺧواب مردان 7/31±2/78
بود ﮐه نشاندﻫنده ﮐیﻔیت ﺧواب بدتر در زنان است ) .(P=0/001ﻫمﭽنین ﺿریﺐ
ﻫمبستﮕی اسﭙیرمن نشان داد ﮐه ﮐیﻔیت ﺧواب بیماران ﮐرونر ﻗﻠبی با متﻐیرﻫای

بحث:
با توﺟه به اﻫمیت و نﻘﺶ ﮐیﻔیت ﺧواب در سﻼمت روان و به تبﻊ آن تاﺛیری ﮐه
بر سﻼمت ﺟسﻢ دارد؛ ﻫدف از این مطالعه ،بررسی ﮐیﻔیت ﺧواب و ﻋوامﻞ موﺛر بر
آن در سالمندانی است ﮐه از بیماری ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ رنﺞ میبرند .این تﺤﻘیﻖ
نشان داد ﮐه )93/2درﺻد( ﮐیﻔیت ﺧواب ﺿعیﻔی داشتند؛ این امر گویای ﮐیﻔیت
پایین ﺧواب در سالمندان مبتﻼ به ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ است .در مطالعهای ﮐه روی
سالمندان ﮐﻬریﺰك انجام شد  88/4از افراد مشکﻞ ﺧواب) ﺧﻔیﻒ ،متوسﻂ و شدید(
داشتند ﮐه با مطالعه ﺣاﺿر ﻫمسو است ).(36
در این مطالعه مشخﺺ شد ﮐه زنان سالمند مبتﻼ به بیماری ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ
در مﻘایسه با مردان سالمند مبتﻼ به بیماری ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠبی از ﮐیﻔیت ﺧواب
ﮐمتری رنﺞ میبرند؛ بیماری ﻗﻠبی توﺟیه ﮐننده تﻔاوت ﺟﺰﺋی مشاﻫده شده در
مطالعه ذﮐر شده با مطالعه ماست .ﻫمﭽنین مطالعه ﺣاﺿر با مطالعه انجام شده
توسﻂ نورا و ﻫمکاران ) (2012ﻫمسو است؛ براساس آنﭽه نورا و ﻫمکاران در سال
 2012گﺰارش دادند بیماران سکته ﻗﻠبی پﺲ از تجربه سکته ﮐیﻔیت ﺧواب پایینی
دارند ) .(26مطالعهای ﮐه توسﻂ مﻬدی ﮐﻬندل و ﻫمکاران در سال  1393روی
سالمندان زن و مرد مبتﻼ به بیماری ﮐرونر ﻗﻠﺐ انجام شد ،نتایﺞ مشابﻬی با مطالعه
ما به دست آورده است و به این شکﻞ بیان ﮐردهاند زنان نسبت به مردان ﮐیﻔیت
ﺧواب پایینتری داشتند ).(37
ﻫمﭽنین نتایﺞ نشان داد ﮐه متﻐیرﻫای اﺿطراب فراگیر ،افسردگی ،نشخوار ذﻫنی
و توده بدنی با ﮐیﻔیت ﺧواب در این بیماران ارتباط دارد .به این شکﻞ ﮐه ﻫر
ﭼه میﺰان متﻐیرﻫای ذﮐر شده در این افراد باﻻتر باشد ،ﮐیﻔیت ﺧواب پایینتری
ﺧواﻫند داشت .ﻫمسو با مطالعه ﺣاﺿر ،اﺣمد بهپژوه و سیمین سﻠیمانی در سال
 2016ﺧاطرنشان ﮐردند ﮐه بین ﮐیﻔیت ﺧواب سالمندان و افسردگی ارتباط وﺟود
دارد؛ یعنی بین افسردگی با ﮐاﻫﺶ ﮐیﻔیت ﺧواب ارتباط دو طرفه وﺟود دارد ).(38
در مطالعه دیﮕری ﮐه توسﻂ مﻬران پارسافر و ﻫمکاران در سال  1394انجام شد؛
ارتباط بین افسردگی و اﺿطراب با ﮐیﻔیت ﺧواب بررسی شده است ﮐه نتایﺞ نشان
داد اﺿطراب و افسردگی با ﮐیﻔیت ﺧواب ارتباط منﻔی داشت .نتایﺞ گﺰارش شده
در پژوﻫﺶ ذﮐرشده با مطالعه ما ﻫمسو است ) .(39در مطالعه دیﮕری ﮐه توسﻂ
فرشته پورمﺤسنی ﮐه در سال  1392انجام شد ،ارتباط بین نشخوار ذﻫنی و ﺧواب
ارزیابی شد ﮐه نتایﺞ نشان داد نشخوار ذﻫنی با ﺧواب ارتباط دارد .به این شکﻞ
ﮐه نشخوار ذﻫنی باﻻ با ﮐیﻔیت ﺧواب پایین در دانشجویان ارتباط دارد ).(40
ﻫمﭽنین در مطالعهای ﮐه توسﻂ ترﮐمانی و ﻫمکاران در سال  1396به انجام
رسید ،مشخﺺ شد ﮐه بین شاﺧﺺ توده بدنی و درﺻد ﭼربی با ﮐیﻔیت ﺧواب
ﻫمبستﮕی معکوس وﺟود دارد؛ یعنی با افﺰایﺶ شاﺧﺺ توده بدنی و درﺻد ﭼربی
در بدن افراد پیﺶبینی میشود افراد از ﮐیﻔیت ﺧواب ﺿعیﻒتری بﻬره ببرند ).(41
با توﺟه به اینکه بیماران بستری در بخﺶ بودند ،مﺤﻘﻖ توانایی ﮐنترل برﺧی
متﻐیرﻫا را نداشت ﮐه میتوانستند در ﮐیﻔیت ﺧواب اﺛر داشته باشند مانند :آداب
ﺧواب ،وابستﮕیﻫای بیمار به مﺤﻞ ﺧوابیدن ﺧود و  ...و یا رفتوآمدﻫا در بخﺶ،
سرو ﺻدا و تمامی ﻋوامﻞ مﺤیطی موﺛر درایجاد اﺧتﻼل در ﺧواب بیمار .ﻫمﭽنین
ﻋدم ﮐنترل دفعهﻫای بیماری ﻗﻠبی نیﺰ میتوانست اﺛر گذار باشد ﮐه در این مطالعه
در نﻈر گرفته نشد .منﻈور این است ﮐه ﮐسی ﮐه برای نخستین بار مبتﻼ شده
برﺧورد با بیماریاش متﻔاوت باشد و با ﮐسی ﮐه ﭼند بار بستری شده نیﺰ تﻔاوت
دارد .پیشنﻬاد میشود ﮐه در مطالعهﻫای آینده متﻐیرﻫای مﺰاﺣﻢ فوق ﮐنترل شوند
و این متﻐیرﻫا مطالعه و بررسی شوند ﭼراﮐه ،شیوع باﻻی بیماران ﻗﻠبی -ﻋروﻗی
و پیشروی ﺟامعه به سمت سالمندی ،بررسی ﻋوامﻞ موﺛر بر ﮐیﻔیت ﺧواب و
اﻗدامﻫای موﺛر در این زمینه را ﺿروری به نﻈر میرساند.
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متﻐیر

انﺤراف استاندارد ±میانﮕین

اﺿطراب فراگیر ) ،(r=0/45 ،P‹0/001افسردگی ) ،(r=0/45 ،P‹0/001نشخوار
ذﻫنی ) ،(r=0/50 ،P‹0/001و شاﺧﺺ توده بدنی ) ،(r=0/21 ،P‹0/02رابطه
مﺜبت معناداری دارد .به این معنا ﮐه با افﺰایﺶ این متﻐیرﻫا ،ﮐیﻔیت ﺧواب بیماران
ﺿعیﻒتر میشود.

 پروشا مرادی و ﻫمکاران/ 598

 انجام مداﺧﻠهﻫایی برای بﻬبود ﮐیﻔیت ﺧواب،مبتﻼ به بیماری ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ
 به دلیﻞ، از سوی دیﮕر.سالمندان مبتﻼ به این بیماری ﺿروری بهنﻈر میرسد
 افسردگی و نشخوار ذﻫنی بهنﻈر میرسد بﻬتر،ارتباط ﮐیﻔیت ﺧواب با اﺿطراب
 ﻫمﭽنین پیشنﻬاد.است این ﻋوامﻞ در پروتکﻞﻫای درمانی درنﻈر گرفته شوند
میشود در مطالعهﻫای آینده در بیماران سالمند مبتﻼ به ﻋروق ﮐرونر ﻗﻠﺐ و
 باتوﺟه به اینکه، ﻋﻼوه بر این.بیماران ﻏیرسالمند مطالعهﻫای مشابﻬی انجام گیرد
 انجام،ﮐیﻔیت ﺧواب ﻗبﻠی و ﮐیﻔیت ﺧواب بعد از بﻬبودی میتواند افﺰایﺶ یابد
 ﺿمن توﺟه، در پایان.مطالعهﻫای طولی درمورد ﮐیﻔیت ﺧواب ﺿروری است
 بﻬتر است،به اینکه ﻋوامﻞ زیستی میتوانند بر ﮐیﻔیت ﺧواب تاﺛیرگذار باشند
.مطالعهﻫایی برای بررسی ﻫرﭼه بﻬتر ﻋوامﻞ زیستی انجام گیرد
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