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بھ نام خداوند بخشاینده مھربان
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:بھ تقدیم 

.ھمسرم  کھ تکیھ گاه وجودش سایھ سار آسمان پرمھر زندگی من است

:تقدیم بھ 

.فرازترین  لحظات من استپدرم  کھ پشت و پناه ھمیشگی در پر نشیب و 

:تقدیم بھ 

.مادرم کھ بھشت آغوشش وخیرخواستنش  ضمانت گامھای من است

:و تقدیم بھ

.تک تک بیمارانی کھ در بالین شان علم طب را آموختیم
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:با سپاس بیکران از

خانم دکتر شبنم جلیل القدر

خانم دکتر زھره یزدی

آقای دکتر ھادی موسی خانی
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چکیده 

ماژورومقایسھتاالسمیبھمبتالونوجوانانبیقراردرکودکانیپاسندرمویژگیھایوشیوع
.شاھدگروهبا

کمیاختاللاثردرکھاستارثیومزمنبیماریھایترینکنندهناتوانازتاالسمی: مقدمھ
مدتطوالنیدرمانسیردرزندگیکیفیتبھبودبرای. شودمیایجادھموگلوبینتولیددر

پاھایسندرمجملھازآنبامرتبطواختالالتشبانھخواببھتااستالزمتاالسمیبیماران
احساسباھمراهناخوشایندبیقراروضعیتیپاھایسندرم. گیردصورتباالییبیقرارتوجھ

برطرفدادنحرکتباوتشدیداستراحتباکھباشدمیشبانھبصورتپاھادرناراحتی
شودمی .

باماژورتاالسمیبیمارانبیقراردرپایسندرمویژگیھایوشیوعمقایسھمطالعھاین: ھدف
بودکنترلجمعیت .

سالازقزویناستانقدسبیمارستاندرشاھد- موردمطالعھیکدر: بررسیروش
تعدادوماژورتاالسمیبھمبتالوسال١٨زیرنوجوانوکودک٣٩تعداد،١٣٩٣- ١٣٩۴

واردکنترلگروهعنوانبھجنسوسننظرازشدهھمسانسالمنوجوانوکودکنفر٣٩
تکمیلطریقازارزیابی. میشوددادهوجودبابیقرارپاھایسندرمتشخیص. شدندمطالعھ

پرسشنامھشاملکھ:استانداردھاینامھپرسش International RLS Study Group
criteria for the diagnosis of RLS(IRLSG) پاھایسندمشدتارزیابیمنظوربھ

ونوجوانانمخصوصنوعدودربیقرارپاھایسندرمغربالگریپرسشنامھوبیقرار
نامبا) ھستندوالدینکنندهتکمیل(کودکانمخصوص

screening Questionnaire RLS from a Clinical Guide to

Pediatric Sleep,Diagnosis and Management of Sleep problems.

دادهآنالیز.  . شدبرگزیدهبیمارانخواباختاللوخوابالگویبررسیجھتفیالدلفیااز
. شدانجامSPSS 16افزارنرمتوسطاسکوئر- کایوھمبستگیآزمونازاستفادهباھا

.شدگرفتھنظردر٠۵/٠معناداریسطح



9

شیوع: نتایج RLS بیشترکنترلگروهبامقایسھدرتاالسمیبیماراندرھمچنینودختراندر
سندرم. بود RLS دار،کافیئنموادمصرفبدنی،تودهشاخصسن،بامعناداریارتباط

سندرمبین. داشتبیمارروزانھعملکرد RLS عالئموجودوفریتینوھموگلوبینسطحبا
نشدمشاھدهمعناداریارتباطخانوادهاعضایدر .

سندرم: گیرینتیجھ RLS با. دادکاھشمدرسھدرراکودکانعملکردوروزانھعملکرد
سندرمبھابتالبدنی،تودهشاخصافزایش RLS بھتواندمیحاضرمطالعھنتایج. شدبیشتر

آنموقعبھدرمانوبیقرارپاھایسندرمتشخیصباتاالسمیبیمارانزندگیکیفیتارتقای
رساندیاریمزمنبیماریکنترلو .

درپاھاایدورهحرکتبیماریبیقرار،پاھایسندرمماژور،تاالسمی: کلیدیھایواژه
قطعیبیقرارپاھایاحتمالی،سندرمبیقرارپاھایسندرمخواب، .
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:مقدمھ وبیان مسئلھ و اھمیت موضوع

میماھانھخونتزریقنیازمندکھشدیدومزمنبیمارییکعنوانبھماژورتاالسمی
کیفیتبرقراریلذا. استشدهشناختھمزمنھایبیماریترینکنندهناتواناز،باشد

آھنباراضافھوخونتزریقعوارضازنظرصرفافراداینبرایمطلوبنسبتازندگی
مھمیھدفعنوانعوارض،بھایجادازجلوگیریبرایآھنشالتورمصرفآندنبالبھو

برای.است،مطرحداردادامھنیزعمرپایانتاکھافراداینمدتطوالنیدرمانسیردر
شبانھخواببھتااستالزمافرادایندرمطلوبنسبتایاومطلوبکیفیتبازندگیداشتن

زمینھخواباختالالتبھبودباتا.گیردصورتباالییتوجھریزبھآنبامرتبطاختالالتو
شایعشاندرعادیجمعیتازبیشقبلیمطالعاتدرکھبیقرارپاھایسندرمجملھازای

.بیفزاییمشانزندگیکیفیتبراست،

شبانھبصورتپاھادرناراحتیاحساسباھمراهناخوشایندوضعیتیسندرم پاھای بیقرار 
۵باسندرماین.میشودبرطرفاندامھادادنحرکتباوتشدیداستراحتباکھباشدمی

:میشوددادهتشخیصزیرکرایتریای

باھمراهمیدھد،کھرخھمیشھنھولیمعموالکھپاھادادنحرکتبرایاضطراریک) ١
.پاھاستدرناخوشاینداحساسیک

واستراحتھایدورهدرکھناخوشاینداحساسوپاھادادنتکانبرایاضطراریک)٢
.میشودتشدیدنشستنوکشیدندرازنظیرفعالیتعدم

تکانباآنازبخشییاآنکلکھناخوشاینداحساسھروپاھادادنتکانبرایاضطرار) ٣
.داردادامھھمفعالیتحیندرحداقلوزدنقدمنظیر.میشودبرطرفدادن

دورهدرتنھاکھاستراحتطیدرناخوشاینداحساسوپاھادادنتکانبراضطرار) ۴
.استشدیدترروزبھنسبتغروبھنگاموشبھادریامیشودتشدیدویاایجاداستراحت
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مشکالتوایزمینھبیماریبامرتبطکھباشدشرطیبھبایدمذکورموارددادنرخ) ۵
ناراحتیاحساسپا،کرامپھایپاھا،ادموریدی،،استازمیالژی:مثل.نباشددیگریرفتاری

.)١(ھاپا

استممکنبیماری.استشدهتعریفباالتروسالھ١٢کودکانبرایفوقکرایتریای
احتمالی/قطعینسبتبا% ۵.٩شیوعSilberوKotagal .باشدقطعی واحتمالیبصورت

)٢.(اندکردهگزارشخواباختاللارزیابیبرایشدهدادهارجاعکودکاندر3/1

سالمنوجواناندرشیوع،میشوددیدهسالمجمعیتاز% ١۵تا٣بیقراردرپاھایسندرم
.)٣(استشدهگزارش% ۶.٣

Luberge٢(.استکردهگزارش% ۶.١درراکودکاندرپاناراحتی(

Pichitachi ،جواناناز% ٢وسالھ١١- ٨کودکاناز%١.٩درراسندرم پاھای بیقرار
دربیقرار احتمالیسندرم پاھای شیوع.کردگزارشانگلیسوامریکادرسالھ١٧- ١٢

)٣(.شدگزارش%٠.٣و% ٠.٧ترتیببھشدهمطالعھجمعیتھمین

سندرمعالئمھفتھدرشبچندحداقلدبیرستانینوجواناناز%٨، POOLمطالعھدر
)٢(.دادندنشانرابیقرارپاھای

.داردوجودبیقرارپاھایسندرمازمشابھگزارشاتنیزتوسعھحالدرکشورھایدر

).۴(شدگزارش%٢ترکیھنوجواناندرشیوع

اختاللباکنندهمراجعھبیقرارپاھایسندرمبھمبتالبیمار١١٨رویبرمطالعھیکدر
).١(است١/۵بابرابرمونث/مذکرنسبتبرزیلدرخواب

بیماریموارد% ٨۵باشدایزمینھبیماریبھثانویھویااولیھبصورتاستممکنبیماری
دیابتنیزو) ۵(بودآھنفقرونوروپاتیمانندایزمینھبیماریبھثانوی% ١۵واولیھ

ھمراھیدرریویوھیپرتنشنکبدبیماری,کلیھمزمننارسایی,عروقیقلبیھایبیماری,
).٢٠,٧١۵,۵,۶(میشوددیدهبیقرارپاھایسندرمبا
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انجام شده و سلسیکلبیماریبھمبتالسالھ١٨تا٢کودک۶۴رویبرای کھمطالعھدر 
شیوعو%12.5:سندرم پاھای بیقرارشیوعاستفاده شده است،PSQپرسشنامھدر آن از

).8. (شدگزارش%23.4اختالل حرکت دوره ای اندامھا در خواب

از شیوع این سندرم ومیزان ابتالی افراد جامعھ چھ درحضور بیماری ھای زمینھ در ایران
ای و چھ در سالمت جسمانی کامل اطالعات دقیق و آماری کھ نتیجھ معتمدی بھ ھمراه 

اما امری کھ بدیھی بھ نظر میرسد اینست کھ چھ در میان .داشتھ باشد در اختیار نیست 
و بی آنکھ آگاھی کافی از را دارا ھستنددی عالئم آن بالغین و چھ در کودکان افراد زیا

.ندداشتھ باشند از عوارض آن در رنجمجموعھ عالئم 

از جملھ عوارض سندرم پاھای بیقرار شامل اختالالت خواب و بیداری مکرر از خواب و 
نیز عدم آرامش کافی درصبح روز بعد میشود کھ بخودی خود از کیفیت عملکرد فرد در 

بھ دلیل اھمیت مطلب بخصوص در کودکان کھ اختالل خواب ناشی .وزمره میکاھدامورات ر
ا شیوع سرخوردگی اجتماعی میشود ، الزم دیدیم تاز این سندرم منجر بھ افت تحصیلی و 

مورد مطالعھ استان قزوین ماژوراالسمیو نوجوانان تدرکودکان سندرم پاھای بیقرار را 
تاالسمی ماژوربا افراد سالم مبتال بھ شیوع آن در جمعیت ای از نظرمقایسھقرار بدھیم و 

.داشتھ باشیم
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:دالیل انتخاب موضوع

انواع موربیدیتی و مشکالتی کھ سندرم پاھای بیقرار در زندگی افراد با توجھ بھ)١
ت یایجاد می نماید کھ البتھ با تشخیص و درمان بھ موقع از شدت آن کاستھ و بر کیف

افزوده میگردد بر آن شدیم تا موضوع شیوع این سندرم را در حیطھ زندگی فرد
.کودکان بھ انجام برسانیم

در چند پژوھش در ایران شیوع سندرم پاھای بیقرار در جمعیت تاالسمی ماژور )٢
انجام شده است اما تمرکز مطالعات در بالغین بوده است لذا برآن شدیم تا این 

-١٣٩٣در سال کھدھیم استان قزوین انجام سال ١٨موضوع را در جمعیت زیر 
و در مقایسھ با جمعیت سالم کھ از نظر سن و جنس یکسانونفر بودند ٩۴٣٩

. بھ انجام برسانیمپرسشنامھطریقازبیماری زمینھ ای نداشتند
نامھ ای انجام شده است ،ھزینھ اضافی بھ اینکھ این تحقیق بھ صورت پرسشبا توجھ )٣

.مطالعھ تحمیل نشده و لذا مقرون بھ صرفھ و قابل اجرا بودبھ افراد مورد 
تیم تحقیقاتی از نظر منابع انسانی جھت انجام این مطالعھ قادر بھ جمع آوری و ثبت و )۴

د مصرفی این مطالعھ در واتحلیل داده ھا بوده و از نظر تجھیزات تخصصی و م
.کمتر از یکسال قابل اجرا بود

این مطالعھ با توجھ بھ محرمانھ ماندن اطالعات از نظر مالحظات اخالقی در)۵
شخصی افراد و عدم استفاده از اسامی آنھا ھیچگونھ شبھ ای در مطالعھ ایجاد نشده و 

.از نظر مشکالت اخالقی پزشکی مبرا میباشد
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:ھدف کلی

وماژورتاالسمیبھمبتالونوجوانانبیقراردرکودکانپاھایسندرمویژگیھایوشیوع
.شاھدگروهبامقایسھ

Specific Objectives)(طرح جزئیاھداف - ب

در کودکان و نوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور تعیین فراوانی نسبی سندرم پای بیقرار) ١
.با گروه شاھدآن مقایسھ وبرحسب سن 

تعیین فراوانی نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور ) ٢
.با گروه شاھدآن مقایسھ وبرحسب جنس 

تعیین فراوانی نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور ) ٣
.با گروه شاھدآنمقایسھوشاخص توده بدنیبرحسب

فراوانی نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور تعیین ) ۴
.با گروه شاھدآن مقایسھ ومواد کافئین داربرحسب مصرف 
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تعیین فراوانی نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور ) ۵
.گروه شاھدبا آن مقایسھ وبرحسب وجود تلویزیون در اطاق خواب  

تعیین فراوانی نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور ) ۶
.با گروه شاھدآن مقایسھ وبرحسب انجام تکالیف مدرسھ 

تعیین فراوانی نسبی سندرم پای بیقرار در کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور ) ٧
.با گروه شاھدآن مقایسھ وبیماران ھموگلوبین برحسب 

تعیین فراوانی نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور ) ٨
.با گروه شاھدآن مقایسھ وبرحسب سطح فریتین 

تعیین فراوانی نسبی سندرم پای بیقرار در کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور ) ٩
.با گروه شاھدآن مقایسھ وبیقرارپاھایسندرمبرحسب کرایتریاھای 

وانان مبتال بھ تاالسمی ماژور تعیین فراوانی نسبی سندرم پای بیقرار در کودکان ونوج) ١٠
با گروه آن مقایسھ وبیقرارپاھایسندرمبیمار از مادروشرح حال فامیلی از پدربرحسب

.شاھد 
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Applied Objectives)(اھداف کاربردی -ج

و درمان بھ موقع آن بیقرارپاھایسندرمارتقای کیفیت زندگی بیماران تاالسمی با تشخیص 
.می تواند در کنترل بیماری مزمن این کودکان کمک کننده باشد

:ل ھای پژوھشئوایا س)Hypothesis(فرضیھ ھا -د

فراوانی نسبی سندرم پای بیقرار در کودکان و نوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور ) ١
با گروه شاھد چقدر است؟آن مقایسھ وبرحسب سن 

فراوانی نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور برحسب ) ٢
با گروه شاھد چقدر است؟آن مقایسھ وجنس

نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور برحسبفراوانی ) ٣
چقدر است؟با گروه شاھدآن مقایسھ وشاخص توده بدنی
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فراوانی نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور برحسب ) ۴
چقدر است؟با گروه شاھدآن مقایسھ ومواد کافئین دارمصرف 

فراوانی نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور برحسب ) ۵
چقدر است؟با گروه شاھدآن مقایسھ ووجود تلویزیون در اطاق خواب  

فراوانی نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور برحسب ) ۶
چقدر است؟با گروه شاھدآن مقایسھ وانجام تکالیف مدرسھ

فراوانی نسبی سندرم پای بیقرار در کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور برحسب ) ٧
چقدر است؟با گروه شاھدآن مقایسھ وبیماران ھموگلوبین

فراوانی نسبی سندرم پای بیقراردر کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور برحسب ) ٨
چقدر است؟با گروه شاھدآن مقایسھ وسطح فریتین 

فراوانی نسبی سندرم پای بیقرار در کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ماژور برحسب ) ٩
چقدر است؟با گروه شاھدآن مقایسھ وبیقرارپاھایسندرمکرایتریاھای 

ماژور فراوانی نسبی سندرم پای بیقرار در کودکان ونوجوانان مبتال بھ تاالسمی ) ١٠
با گروه آن مقایسھ وبیقرارپاھایسندرمبیمار از و مادر برحسب شرح حال فامیلی از پدر

شاھد چقدر است؟
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کلیدیھایواژه

Major Thalassemia:

شدنساختھدرکمیاختاللازناشیخونیکممزمنوژنتیکیبیماریماژورتاالسمی
حفظبرایومیشوندعالمتداریکسالگیازقبلبیماران،استھموگلوبینھایزنجیره

.ھستندخونماھانھتزریقنیازمند٩حددرھموگلوبینسطح

Restless Leges Syndrome (RLS):

بیقرارپاھایسندرم

Definite RLS:

.باشندداشتھراکرایتریای۵ھرکھبیمارانی: سندرم پاھای بیقرار قطعی

Probabale RLS:

دارندراکرایتریامواردازتا٣- ۴کھبیمارانی: سندرم پاھای بیقرار احتمالی

Perriodic Limb Movement Disorder ( PLMD):

خوابطیدراندامھاایدورهدادنحرکتاختالل
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Non-Rapid Eye Movement Sleep ( NON REM Sleep):

مرحلھایندردیدنرویاونداردوجودآندرچشمھاسریعحرکاتکھخوابازایمرحلھ
.افتدنمیاتفاق

Rapid Eye Movement Sleep ( REM):

وداردوجودچشمھاسریعحرکاتودھدمیرخدیدنرویاآندرکھخوابازایمرحلھ
.داردکاھشعضالنیتوننیزومیشودثبتولتاژپایینباامواجمغزدرنوارو

:محدوددیت ھای پژوھش

دو شدیم ایشان را بھناچارسنین مختلف قرار داشتند ،تاالسمیک در انبیماراینکھبھ دلیل 
سالگی و گروه دوم ١٢تا ٠از راگروه اول.نماییمتقسیمگروه سنی برای ارزیابی آسانتر 

سال والدین پرسشنامھ را تکمیل ١٢- ٠درگروه . قرار دادیمگیسال١٨تا ١٢تا را 
پرسشنامھ ھا در حضور پژوھشگر و تکمیلدر تک تک موارد در بیماران و شاھد،.نمودند

بھ صورت چھره بھ چھره انجام گرفت تا ابھامی باقی نماند و منظور ھر سئوال شرح داده 
.شد

کل بعدی عدم دستیابی بھ میزان ھموگلوبین و فریتین در گروه شاھد بود کھ بصورت مش
در گروه مورد فقطروتین و دوره ای از کودکان سالم چک نمیشود و لذا این دو متغیر را

.ارزیابی نمودیم

بعضی از والدین بھ دلیل عدم آگاھی از ضرورت وجود این سندرم در فرزندانشان از 
امھ سرباز میزدند و یا ساده انگارانھ بدان می نگریستند کھ پس از توضیحات پرکردن پرسشن
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در باب گرفتاری ھا و محاط کردن کیفیت ھای زندگی فرد توسط آن آگاه تر پژوھشگرجامع 
.گشتھ و نسبت بھ تکمیل پرسشنامھ تمایل بیشتری داشتند
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فصل دوم

دانستنی ھای پژوھش-

بر مطالعات انجام شدهمروری -
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:دانستنی ھای پژوھش

شدیدخونیکمباکھاستمزمنھایبیماریترینکنندهناتوانازماژورتاالسمی
راباالییموربیدیتیوپیامدھاخونماھانھتزریقبھمبرمنیازو۵حددرھموگلوبین

:پردازیممیآندربارهتوضیحاتیبھادامھدرمیکندایجادجامعھوفردبرای

بھمبتالفردھردر. میشوداطالقگلوبینزنجیرهتولیددرژنتیکیکمیاختاللبھتاالسمی
بتا(آنازبخشیفقدانیاو)ماژورتاالسمیبتا(گلوبینبتازنجیرهکامل،فقدانبتاتاالسمی
گلوبینزنجیرهازبخشیفقدانآلفاتاالسمیدر. باشدداشتھوجودمیتواند) مینورتاالسمی

.میشودناشیگلوبینتولیدمقدارازتاالسمیدراولیھپاتولوژی. داردوجودآلفا

ژنناکافیتولیددلیلبھبتاوآلفاگلوبینزنجیرهتولیددربزرگیمشکلبتاتاالسمیدر
.یابدمیکاھشAھموگلوبیننھایتاکھداردوجودبتاگلوبین

تکاملگسیختگیھمازباعثتاالسمیژنیھایجھشبیمارانایناستخوانمغزدر
مغزعبارتی،بھمیشودموثرانجامغیرخونسازینتیجھدرکھمیشودھااریتروسیت

در.داردوجودھمشدیدخونیوکمکمھارتیکولوسیتتعدادولیاستفعالبیشاستخوان
وداردوجودگاماوبتاھایزنجیرهبھنسبتگلوبینآلفاھایزنجیرهافزایشبتاتاالسمی

قرمزگلبولغشایعملباانکلوزیوناین.میشودایجاد) ۴آلفا(آلفاگلوبینتترامرنتیجھدر
تولیدافزایشوخونیکمنھایتاومیکندکوتاهراقرمزگلبولعمرومیکندپیداتداخل

.میدھدرخاریتروئید

کمیکصورتبھعالئمنشونددرمانکھصورتیدربتاتاالسمیبھمبتالکودکاندر
تظاھرزندگیدومماه۶درقلبینارساییوضعفباھمراهپیشروندهھمولیتیکخونی
تاالسمیبھمبتال،بیمارانجنینیھموگلوبینتولیدمیزانوژنیجھشنوعبھبستھ.میکند

باکودکاناغلب.شدخواھندخونترنسفوزیوننیازمندسالگی٢تاماھگی٢،ازورژما
اشتھاییحالی،بی،بیخستگیعموما.میشوندقلبینارساییدچارکمترو۴ھموگلوبین

ازقبلعالئماینوھستندکودکانوشیرخوارانشدیدخونیکمدردیررسھاییافتھ
.ھستندشایعاستبیمارانایندرمانپایھ،کھخونتزریقشروع



24

پرپالزییھا(تاالسمیکھایچھرهشاملشدیدبیماریبھمبتالکودکانکالسیکتظاھرات
قابل،بزرگیخوانیتاسپاتولوژیکھایشکستگی) فرنتالپھن،برجستگیبینیمگزیال،پل

تظاھرات.میشوددیدهتوسعھحالدرکشورھایدرھمھنوزکاشکسیوکبد،طحالتوجھ
:شاملکھھستندموثرغیرخونسازیھاینشانھواقعدرذیل

وصورتدراستخوانمغزفضایوسیعگسترشھمراه(مدوالریفضاھایگسترش
بھنیازومدوالریخارجخونسازی،) میکندایجادتاالسمیکچھرهشبیھنماییکھجمجمھ
مداخلھایتغذیھوحمایتیاقداماتدرمیتواندطحالوکبد،بزرگیباالبسیارکالری

ایقھوهشیرخاصرنگیکتولید،مجموعازردیوھموسیدروزوپریدگیرنگ.کند
.میکند

ایروده_ایمعدهمجرایازآھنجذبمیزاندرافزایشایجادباعثمزمنخونیکم
.شدخواھدآیندهدرعوارضبروزبھمنجرآنسمیتعلتبھموضوعاینکھمیشود

پیداکمتریشیوعوافتدمیاتفاقکمترخونتزریقصورتدرتظاھراتاینازبسیاری
ایجادباعثترانسفوزیونازناشیآھنافزایشدلیلبھھنآذخیرهافزایشولی.کردخواھد

شالتورازاستفادهبامیتوانراعوارضاینبیشتر.میباشدمبتالیاندربزرگنگرانییک
،گلبولکم،رتیکولوسیتشدیدخونیکم:بیمارانمحیطیخونالمدر.کردگیریپیشآھن
غیرشکلھایباقرمزھایگلبولباھمراهمیکروسیتوزوفراواندارھستھقرمزھای

اینکھمگراست۵ازترپایینپیشروندهبصورتھموگلوبینسطح.میشودرویتطبیعی
باآنانجامواستماھیانھطوربھعموماخونترنسفوزیونبرنامھ.شودانجامخونتزریق
.میباشدترنسفوزیونازقبللیتردسیدرگرم١٠.۵- ٩بینھموگلوبینسطحسنجش

ازعمدتاکھمیباشدآھنذخایرافزایشتعادلبرایمفیدروشیسرمفریتینمیزانارزیابی
برعالوه.میشودتجویزآھنشالتورباالبھلیتردسیدرگرممیلی١٠٠٠ازبیشترفریتین

ذخیرهآھنمیزانارزیابیدیگرروشھایT2فازMRIوکبدبیوپسی،فریتینچک
آھندفعداردوجودخوراکیوتزریقیفرمھایبھکھآھنشالتوردادنبامیتوان.میباشد

)٩(.نمودجلوگیریآنرسوبازوساختممکنومدفوعادرارراهازرا
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یکی از شایع ترین اختالالت خواب عنوانبھ در ادامھ بھ موضوع سندرم پاھای بیقرار 
:میپردازیم

اختالالت خواب در زندگی روزمره افراد صرف نظر از تمامی بی توجھی ھا کھ در زمینھ 
بحث انگیز ترین ازچھ توسط افراد و چھ پزشکان،بدان میشود؛ یکیآنو درمان صتشخی

ناآگاھی نسبت بھ  اینکھ عالئمی .مقوالتی است کھ در زندگی امروز بشر با آن مواجھ است
گی در قالب یک گروه از مکھ در فرد وجود دارد نیازمند پیگیری و حتی درمان میباشد و ھ

باعث شده است کھ افراد بدون تالشی برای اختالالت بھ نام اختالالت خواب جای میگیرد 
رطرف کردن آن بھ زندگی ادامھ دھند،این ادامھ دادن در حضور چنین اختالالتی منجر بھ ب

شان و نیز فقدان تمرکز کافی در ساعاتی از روز میشود کھ باید ایکاھش کیفیت زندگی
از جملھ پراھمیت ترین و شایع ترین اختالالت خواب .بیشترین بھره وری را دارا میشدند

را نام ببریم کھ نھ تنھا بالغین بلکھ کودکان راھم اسیر خود کرده ارسندرم پاھای بیقرباید 
در زندگی روزمره ھم افراد زیادی را میبینیم کھ در اوقاتی بجز شبھا ھم بدان مبتال . است

ھستند والبتھ عالئم خود را بھ عنوان یک اختالل نیازمند درمان قلمداد نمیکنند و در پی 
.درمان آن نیز نیستند

و تشخیصنحوهکھ فقدان آن تاکنون بچشم میخورد،شناساندن این سندرم بھ مردم وتالشی 
کھ بھ تک تک افراد وارد می جامعھ ای کھ در برابر بار استرسیدر .طرق درمان آن است 

آورد نتواند اختالل ایجاد شده در افراد را تشخیص و درمان نماید،تالش افراد آن جامعھ 
تھ و نھایتا سرخوردگی اجتماعی برای آن افراد و عدم پیشرفت نتیجھ کمتر از مطلوب داش

. وردبھ ارمغان می آراتلف برای آن جامعھدر زمینھ ھای مخ

ی است کھ بسیاری از افراد از جملھ کودکان بھ خوابجملھ اختالالتازسندرم پاھای بیقرار
بھ عالئم این سندرم ردفندانستن ابتالی ھمانطور کھ ذکرآن از پیش رفت؛.آن گرفتار ھستند 

تحت تاثیر قرار باعثاختالل خواب شبانھ شده کھ تشدید منجر بھ و عدم درمان مناسب 
وضعیت تحصیلی ، عملکرد شغلی،خواب :از جملھ فرد گرفتن تمامی جنبھ ھای زندگی 

و نیز بھم آلودگی روزانھ ،افزایش فشار خون و نھایتا در صورت عدم درمان مشکالت قلبی 
با وجود تمامی جنبھ ھای مھم یاد شده تحقیق و یا پروژه علمی کھ .ریختگی خانواده میشود

تحقیقاتی در باره ارتباط سندرم پاھای .استکمتر انجام شده،نشان دھدایران درشیوع آن را 
در و شیوع آن در بیماران ھمودیالیزیبیقرار و ارتباطش با نارسایی کلیھ و آنمی فقر آھن

)٣،۴،۶،٧،٨(.استبالغین بودهدر جمعیت کھ بیشترانجام شده استو سایر کشورھاایران 
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را در جمعیت عمومی از این % ۵.۵شیوع ٢٠٠٢در امریکا در سال در مطالعات قبلی 
سندرم یاد کردند و در زنان،مصرف قھوه ،سن باالتر ،چاقی،وجود بیماری ھای زمینھ ای 

اسکلتی،مصرف سیگار و الکل ،خرخر شبانھ را بھ مثل فشارخون باال و مشکالت عضالنی
)٢(.عنوان عوامل ھمراه و تشدید کننده عالئم این سندرم قلمداد کرده است

در مطالعھ دیگری کھ بر روی بیماران ھمودیالیزی و نارسایی کلیھ انجام گرفتھ است نیز 
عروقی و افزایش فشارخون –سندرم پاھای بیقرار را عامل مھمی در بروز مشکالت قلبی 

دانستھ و دیده شده است کھ با کنترل عالئم این سندرم نیاز بھ مصرف داروھای ضد فشار 
)۶،٧،١٠(.خون کاستھ شده است

ھمچنین در بیماران مبتال بھ فقر آھن کھ مبتال بھ عالئم سندرم پاھای بیقرار ھم بودند ،دیده 
ام دوره درمان فقر آھن شان از شدت عالئم شده است کھ پس از مصرف دوره ای آھن و اتم

)١١(.این سندرم تا حدود زیادی کاستھ شده است و یا کامال برطرف گشتھ است

در سایر مطالعاتی کھ اخیرا انجام شده است نیز بروز سندرم پاھای بیقرار در کودکانی کھ 
)٣(.گزارش شده استوالدینشان درجاتی از عالئم این سندرم را دارند بیشتر 

شیوع :در ایران نیز مطالعاتی در باره سندرم پاھای بیقرار انجام شده است از آن جملھ است 
کھ ارتباطی با سطح فریتین و ١٣٨٨این سندرم در بیماران ھمودیالیزی در بوشھر در سال 

شدت عالئم وجود نداشتھ است ولی سابقھ خانوادگی مثبت را عامل مھمی در بروز سندرم 
)١٢(.دانستھ استدر افراد 

در میان بیماران ھمودیالیزی ارزیابی بروز سندرم پاھای بیقرار ١٣٨٢در تھران در سال 
دچار عالئم % ۶١.۵اختالل خواب داشتھ اند و% ٩٩.۴انجام شده است کھ از کل بیماران 

)۶(.سندرم پاھای بیقرار بوده اند

از % ۴٢مطالعھ ای دیگر انجام شده کھ ١٣٩٠در استان چھارمحال و بختیاری در سال 
بیماران ھمودیالیزی کھ مبتال بھ یک آنمی زمینھ ای ناشی از بیماری ھای مزمن ھستند را 

)٧(.درگیر عالئم سندرم پاھای بیقرار دانستھ است



27

انجام شده است بھ ارزیابی شیوع سندرم پاھای ١٣٨٧مطالعھ ای کھ در تبریز در سالدر
اختالالت خواب و % ٨٣ن تاالسمی ماژور پرداختھ است کھ از کل بیماران بیقرار در بیمارا

دچار عالئم سندرم پاھای بیقرار بوده اند کھ البتھ ارتباطی با سطح فریتین و آھن % ٢۴
)١٣(.وسن نداشتھ و در کل در زنان شایع تر بوده است

بیقرار در جمعیت شیوع سندرم پاھای آید لزوم بررسی از آنچھ از مندرجات باال بر می
و بخصوص مبتالیان بھ تاالسمی واقع شده است ارزیابی کمترمورد کودکان کھ تا کنون 

حال در اینجا بھ توضیح بیشتر .روشن میگردد، ماژور کھ نیازمند تزریق خون ماھانھ ھستند 
:پیرامون این سندرم می پردازیم

کرایتریا جھت تشخیص دارد ۵سندرم پاھای بیقرار جدیدبراساس کرایتریای تعریف شده
:کھ عبارتند از

باھمراهمیدھد،کھرخھمیشھنھولیمعموالکھپاھادادنحرکتبرایاضطراریک) ١
.پاھاستدرناخوشاینداحساسیک

واستراحتھایدورهدرکھناخوشاینداحساسوپاھادادنتکانبرایاضطراریک) ٢
.میشودتشدیدنشستنوکشیدندرازنظیرفعالیتعدم

تکانباآنازبخشییاآنکلکھناخوشاینداحساسھروپاھادادنتکانبرایاضطرار) ٣
.داردادامھھمفعالیتحیندرحداقلوزدنقدمنظیر.میشودبرطرفدادن

دورهدرتنھاکھاستراحتطیدرناخوشاینداحساسوپاھادادنتکانبراضطرار) ۴
.استشدیدترروزبھنسبتغروبھنگاموشبھادریامیشودتشدیدویاایجاداستراحت

مشکالتوایزمینھبیماریبامرتبطکھباشدشرطیبھبایدمذکورموارددادنرخ) ۵
ناراحتیاحساسپا،کرامپھایپاھا،ادموریدی،،استازمیالژی:مثل.نباشددیگریرفتاری

).١(پاھا
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کرایتریا را داشتھ باشد تشخیص سندرم پاھای بیقرار قطعی نام ۵در صورتی کھ فرد ھر 
تا ٢نام دارد، و اگر احتمالیز کرایتریا سندرم اتا٣یا۴در صورت داشتن . گزارده میشود 

)٢(.از کرایتریا را دارا باشند در خطرابتال بھ سندرم پاھای بیقرار احتمالی میباشند

موجود و نیز مطالعات قبلی زمینھ خانوادگی این سندرم مثال حضور براساس شواھد 
) ٣(.ندان ھمراھی داردزتر در فرھمزمان عالئم در ھردو یا یکی از والدین ،با بروز باال

ھمچنین بروز و تشدید عالئم سندرم پاھای بیقرار در مواقعی کھ با اضطراب کودکان 
رویداد دیگری کھ استرس و اضطراب ،ولو در ھمراھی دارد نظیر شب ھای امتحان و یا 

.سایر زمینھ ھا را بھ کودک القا نماید ،بیشتر است

انسدادیآپنھ،سندرمخوابیبیھمچنین ارتباط و ھمراھی آن با سایر اختالالت خواب مثل 
درگردی،تکلمب،خواخوابدرپاھاایدورهحرکتبیماری،روزانھآلودگی،خوابخواب

اختالالتاینازھرکدام) ١٠(.باشدمیمطرحپاراسومنیاانواعو کردنخواب،خرخر
منفیتاثیرنھایتاوخوابالگویریختنبھموخوابکیفیوکمیکاھشسبباستممکن

.کھ در مطالعھ حاضر بھ آن پرداختھ شده استگرددبیمارانروزانھعملکرددر

بھعادت:رعایت بھداشت خواب نظیربروز بیشتر عالئم با چاقی و جنسیت زن وعدم 
وخوابساعتخواباطاقدرتلویزیونوجودھفتھ،درشب٣حداقل،قھوهچاینوشیدن
بھ عنوان یک فرضیھ قوی مطرح می خوابازقبلشاممصرفزمانونامنظمبیداری

.در این مطالعھ برآنیم تا بھ ثابت کردن و یا رد آن بپردازیم.باشد

ھاتئوریبرخیاما.میباشدناشناختھسندرم پاھای یبیقرارایزمینھوعلتاصلیمکانیسم
مطرحمغزدوپامینرژیکرسپتوراختاللسرمفریتینیاوآھنھموستازنقشجملھآناز

) ٢١(نمودند

:متونبررسی

رسانیروزبھبمنظوراستدادهانجام٢٠١٣درامریکادرpicchiettiکھایمطالعھدر
پاھایسندرمدربارهکھاخیریمطالعاتاساسبربیقرارپاھایسندرمتشخیصکرایتریای

آنبرسعی. دادقرارارزیابیموردراپرسشنامھسئوال١۵است،شدهانجامکودکانبیقرار
توصیفدرکودکانبرایترفھمقابلوترسادهلغاتازکرایتریاایندرکھاستداشتھ

وافتراقیھایتشخیصوھمراهھایبیمارینظیردیگرھایجنبھ.نمایداستفادهعالیمشان
بیقراراحتمالیپاھایسندرمکرایتریای.استدادهقرارمدنظررا،نیزمرتبطھایوضعیت
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شدهرسانیروزبھنیزخوابدراندامھاایدورهحرکتاختاللومرتبطوضعیتھایو
:جدیدکرایتریای.است

باھمراهمیدھد،کھرخھمیشھنھولیمعموالکھپاھادادنحرکتبرایاضطراریک) 1
.پاھاستدرناخوشاینداحساسیک

واستراحتھایدورهدرکھناخوشاینداحساسوپاھادادنتکانبرایاضطراریک) 2
.میشودتشدیدنشستنوکشیدندرازنظیرفعالیتعدم

تکانباآنازبخشییاآنکلکھناخوشاینداحساسھروپاھادادنتکانبرایاضطرار)٣
.داردادامھھمفعالیتحیندرحداقلوزدنقدمنظیر.میشودبرطرفدادن

دورهدرتنھاکھاستراحتطیدرناخوشاینداحساسوپاھادادنتکانبراضطرار)۴
.استشدیدترروزبھنسبتغروبھنگاموشبھادریامیشودتشدیدویاایجاداستراحت

مشکالتوایزمینھبیماریبامرتبطکھباشدشرطیبھبایدمذکورموارددادنرخ) 5
ناراحتیاحساسپا،کرامپھایپاھا،ادموریدی،،استازمیالژی:مثل.نباشددیگریرفتاری

)١(پاھا

سندرمشیوعبررسیبھاست،شدهانجامامریکادر٢٠١٠درسالکھکوتاگالمطالعھدر
پاھایسندرم:استپرداختھگرفتھانجامقبالکھمختلفیمطالعاتدردربالغینبیقرارپاھای
کرایتریایبراساسکھمیشوددیدهپاھادرکھاست،حرکتیحسیاختاللیکبیقرار

(IRLSSG 4)داردکرایتریا:

ناخوشاینداحساسیکبروزبدلیلپاھادادنحرکتبراضطرار)١

استراحتھنگامدرآنشدنبدتریاوایدورهشروع)٢

دادنحرکتباشدنبھتر) ٣

غروبھنگامیاشبھادربیقراریحاالتدادنرخ)۴
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وجودبیماردرآنھاھمھچنانچھواستشدهتعریفباالبھسال١٢افرادبرایکرایتریااین
بیقرارپاھایسندرمباشدداراراآنازبخشیاگروقطعی بیقرارپاھایسندرمباشندداشتھ

.استاحتمالی 

.داشتندبیقرارپاھایسندرماشمطالعھموردکودکاناز% ۶.٩البرگمطالعھدر

نسبتوموارد% ۵.٩دررابیقرارپاھایسندرمشیوعکوتاگالوسیلبرمطالعھدر
.کردندگزارشخواباختاللبھمبتالکودکان١/٣دررااحتمالی /قطعی

پاھایسندرمشیوعانگلستانوامریکادرکھاستشدهگزارشpicchiettiمطالعھدر
پاھایسندرمشیوع.باشدمیسال١٧تا١٢در%٢وسال١١تا٨در%1.9قطعیبیقرار
.استبوده% ٠.٣و% ٠.٧ترتیببھسنیگروهھماندراحتمالی بیقرار

رابیقرارپاھایسندرمعالیمنوجواناناز%٢٠٠۶،٨درpollمطالعھدرامریکادر
مثل.استباالتربیقرارپاھایسندرمشیوعطبیوبالینیھایوضعیتازبعضیدر.دارند

اختالل حرکت دوره ای وفعالبیشکودکاندر: اطفالدروبالغیندراورمیوحاملگی
)٢.(استشایعتر،رشدیودردھایاندامھا در طی خواب

است،شدهانجامغربیدراروپای٢٠٠٧سالدرpicchiettiتوسطکھایمطالعھدر
% ١٠-۵شیوعبابالغیندرخوابنورولوژیکیاختاللیکبعنوانبیقرارپاھایسندرم

دربیقرارپاھایسندرمتشخیصبرایIRLSSGمعیارھایازنیزاینجادر.استشدهبیان
سواالتخانواده۵٢٣بھ.استشدهاستفادهسال١٧- ١٢وسال١١-٨سنیگروهدو

از%٢وھاسالھ١١-٨از%١.٩کھاندرسیدهنتیجھاینبھنھایتاکھشدهدادهپرسشنامھ
ھفتھدربار٢ازبیشترکھشدیدتامتوسطدیسترس.ھستندسندرمدچاراینھاسالھ١٧- ١٢

ھر% ١۶درووالدیک%٧٠ازبیشتردر.استشدهگزارشموارداز% ١- ٠.۵درباشد
یکبیقرارپاھایسندرمکھبودایننھایینتیجھ.بودندبیقرارپاھایسندرمدچاروالددو

وباشدترشایعنیزصرعودیابتازتواندمیحتیکھاستکودکاندرشایعاختالل
)٣.( استزمینھایندربیشترمطالعاتنیازمند

بیقراردرپاھایسندرمشیوعتعیینبرای٢٠١١سالدرترکیھدرایلمازکھبررسیدر
تکمیلبھسال١٨-١۵درمحدودهدبیرستانینوجوان٣٣٠۴است،دادهانجامنوجوانانبین
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دختر% ۵١وپسر% ۴٩کھاندپرداختھبیقرارقطعیپاھایسندرمتعیینبرایپرسشنامھ
سندرمعالیم% ٢در.شددادهتشخیصقطعیبیقرارپاھایسندرمموارد% ٣.۶در.بودند
رفتنبخوابدربیماران% ١.٧.استشدهگزارشدرھفتھیکبارازبیشدربیقرارپاھای
در.استبوده% ٠.٨خوابمشکالتباعالیمتکررھمراھیشیوع.بودندمشکلدچار
فعالیھمراھیبیش.بودندبیقرارپاھایسندرمدچار،خودمبتالنوجوانانوالدینموارد۵۶%

نھایینتیجھ.استاختالالتسایرازبیشترخوابشروعدرسختیباتوجھعدماختاللو
توجھونیازمنداستزیادبسیاربیقرارپاھایسندرمشیوعنوجوانانمیاندرکھبودستاین

)۴.(استبیشتر

تشخیصدرژنتیکوآھننقشارزیابیبرای٢٠١٠سالدرpicchiettiکھبررسیدر
از%١.٩دربیقرارپاھایسندرماست،دادهانجامامریکادربیقرارپاھایسندرمدرمانو

وعدمفعالیبیشاختاللجدیدتشخیصیتکنیکھایبراساس.میدھدرخسالھ١٨- ٨افراد
خوابدرپاھاایدورهحرکتاختاللبازیادیارتباطاضطرابو،افسردگیتمرکز

بیقرارپاھایسندرمعالیمشدتوبروزدرمقالھایندرژنتیکوآھنفقرنقش.دارد
بیقرارپاھایسندرمعالیمشدتکاھشبھمنجرآھنتجویزکھبطوری. استشدهمطرح

ھستند،وابتالیمرتبطبیقرارپاھایسندرمباژنتیکیمختلفواریان۵.استکودکاندر
پاھایسندرمزودرسبروزدرمھمیدلیلبعنوانبیقرارپاھایسندرمبھخانوادهاعضای
)۵.(استشدهمطرحکودکاندربیقرار

فراوانیبررسیبمنظور٨٢سالدرتھراندرھمکارانوحسینیمالکھبررسیدر
ازنفر۵١۴اند،دادهانجامھمودیالیزیبیماراندربیقرارپاھایسندرموخواباختالالت
% ٩٩.۴میانآنازکھدادندقرارارزیابیموردپرسشنامھباراھمودیالیزیبیماران
)۶.(ھستندبیقرارپاھایسندرمدچارنیز% ۶١.۵ودارندخواباختالل

٢٠١١سالدربختیاریوچھارمحالاستاندرھمکارانوعلیدوستیکھایمطالعھدر
بیماراندررابیقرارپاھایسندرموخوابکیفیتبیناند،ارتباطدادهانجام) ١٣٨٧(

بیقرارپاھایدچارسندرم% ۵٧.٣کنندهشرکت١٧١میاناز.اندکردهارزیابیھمودیالیزی
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عالیمو% ۵٣.۶شدیدعالیمدارایخوابکیفیتنظراز.نیستندمبتال% ۴٢.٧وھستند
دھندهونشان.استدارمعنیآمارینظرازکھ.بودند% ۵٠عالمتبدونو% ۴۶خفیف
)٧.(استھمودیالیزیبیماراندربیقرارپاھایسندرمباالیشیوع

آنمیبھمبتالسالھ١٨- ٢کودک٢٠١١،۶۴سالدرھمکارانوروگرسمطالعھدر
برایپرسشنامھوسومنوگرافیپلیبارازنجیرهھردودرسیکلھموگلوبینباسلسیکل

درپاھاپریودیکحرکاتکھبودایننتیجھ. دادندقرارارزیابیموردخواباختاللبررسی
سایرباھمراھیدرکھمیشوددیدهNon-REMمرحلھدرمکرربصورتخوابحین

)٨.(استبیقرارپاھایسندرمنظیرخواباختالالت

شیوعاند،دادهمصرانجامدر٢٠١٠سالدرھمکارانوصبریکھایمطالعھدر
مراجعھھمودیالیزیبیماران.اندکردهارزیابیھمودیالیزیبیماراندرراخواباختالالت

میانگینباماه۴طیدرراMansouraدانشگاهنفرولوژیواورولوژیمرکزبھکننده
حینانسدادیآپنھ،سندرمخوابیبیمثلخواباختالالتنظراز۴١.۵- ١۶.٣سنی

موردخوابحینرفتنوراهروز،نارکولپسیحینآلودگیبیقرار،خوابپاھایخواب،سندرم
خوابیبی: بطوریکھ. بودبیماراندر% ٧٩.۵خواباختالالتشیوع.انددادهقراربررسی

،خواب%)۴٢(بیقرارپاھای،سندرم%)٣١.٨(خوابحینانسدادیآپنھسندرم،%)٩.۶۵(
گزارش%) ٣.۴(خوابحینرفتنوراه%)١۵.٩(،نارکولپسی%)٢٧.٣(روزحینآلودگی

بخصوص.استعادیجمعیتازبیشتربیمارانایندرخواباختالالتبطورکلی.استشده
ارزیابیسومونوگرافیپلیازطریقاستبھترکھ.باشندھیپوآلبومینمیکیاآنمیکاگر

)١٠. (گردند

یک،استشدهانجامامریکادر٢٠١٣سالدرمکیتوسطکھموردیگزارشیکدر
٠.۵mgروزانھوبودبیقرارپاھایسندرمبھمبتالقبلسال١٢ازکھراسالھ۵٨خانم

موردرابودشدهعالیمتشدیددچاراخیرچندسالحدودازومیکردمصرفروپنیرول
دادهافزایش١.۵mgبھدارودوز،ویعالیمتشدیدبدلیل. استدادهقرارارزیابی

روپنیرولبرعالوهوی.بودنیزرحم،ھیپرلیپیدمی،کانسراضطراببھمبتالایشان.شد
،٨۵:فریتین:بیمارآزمایشاتبھتوجھبا.میکردمصرفنیزومیواستاتین،سرترالین
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شروعخوراکیآھنایشانبرای٩TIBC  :298:%ترنسفریناشباعدرصد،٢٨:آھن
وشدروزحیندربیقرارپاھایسندرمعالیمکاھشبھمنجرآھنسطحشدننرمالبا. شد

)١١.(یافتکاھشنیزشبانھھایوبیداریشبانھعالیموشدقطعنیزروپنیرول

در بوشھربھ ارتباط بین سطح فریتین سرم درمیان بیماران ١٣٨٨سلیمی پور در سال
مراکزدردیالیزيبیمار١٣٠تعدادھمودیالیزی کھ سندرم پای بیقرار داشتند پرداختھ است،

بیمار ١٣٠از میان . داده استقراربررسيموردمقطعيصورتبھبوشھراستاندیالیز
و %) ۵٨.١(نفر مرد ٢۵مبتال بھ سندرم پای بیقرار بودند کھ از آن میان %) ٣٣.١(نفر۴٣
بیقرارپايسندرمباداريمعنيارتباطمثبتخانوادگيسابقھ. بودند%) ۴١.٩(نفر زن ١٨
طولسرم،فریتینجنس،سن،فاکتورھايبابیقرارپايسندرمبھابتالشانس.ھ استداشت
)١٢.(ارتباط نداشتنیتروژنوکلیھنارسایيدوره

اند،بھدادهانجامتبریزدر٢٠٠٨سالدرھمکارانوسرخابیکھمقطعیمطالعھیکدر
تبریزکودکانبیمارستاندرماژورتاالسمیبیمارانبیقراردرپاھایسندرمشیوعبررسی
بیماراناز% ٨٣.اندکردهارزیابیراسالھ٣۵- ٣ازبیماراننفر۵٨کھاندپرداختھ
پاھایسندرمبھمبتال% ٢۴میانآنازکھ.برندمیرنجخوابازاختالالتماژورتاالسمی

افرادسنوآھنوفریتینسطحباارتباطیمطالعھایناساسبرسندرماین.میباشندبیقرار
)١٣.(نیستدارمعنیآمارینظرازالبتھکھاستشایعترزناندرولی.ندارد

پاھایسندرمشیوعانددادهانجام٢٠٠۵سالدرھنددرھمکارانوسونادکھبررسیدر
سومسطحھایبیمارستانبھمراجعھ،کھآھنفقرازناشیآنمیکبیماراندربیقراررا

غیرافرادازنفر٢۵۶وآھنفقرآنمیبھمبتالبیمار۶۴.اندکردهراارزیابیاندداشتھھند
غیرافراداز% ۶.٢۵بیقراردرپاھایسندرمکھشدایننتیجھ.کردندبررسیراآنمیک
اھدایاوداشتندمنوراژیکھکسانیدر.داردشیوعآنمیکبیماراندر% ٣۴.٣٧وانمیک
)١۴.(استترشایعبیقرارپاھایسندرمبودندخونکننده
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بالینیتاثیراست،گرفتھانجامھاپکینزجاندانشگاهدر٢٠٠٧سالدرکھایمطالعھدر
درپالسبوبامقایسھبیقراردرپاھایسندرمبھمبتالیانعالیمکاھشدررانیرولروپھ

موردراسالھ٧۵-٢افراد. دادندقرارارزیابیموردبالینی،عالیمشروعآغازینمراحل
نیزوبیماریشروعبیقراروسنپاھایسندرممئعالبینارتباطیکھدادندقرارمطالعھ

نیرولروپھمصرفبیمارانسنازنظرصرفاما.نشدمشاھدهداروازشدهتجویزدوز
)١۵.(استبیقرارپاھایسندرمعالیمکاھشبھمنجر

فقربیقراروپاھایسندرم،شیوعفرانسھدر٢٠٠٧سالدرھمکارانوکونافولمطالعھدر
بھمبتالکودکانعالیمشدت.اندکردهارزیابیبیش فعال واختالل توجھکودکاندرراآھن
واختاللفعالبیشکودکانازترشدیدبسیاربیقرارپاھایوسندرمتوجھواختاللفعالبیش

استشدهدادهنشانکھاستشدهارزیابینیزآھنفقرکودکانایندر.استتنھاییبھتوجھ
)١۶.(افزایدمیعالیمشدتبرآھنفقرکھ

شدهانجام٢٠٠۴درسالسوئددرآوستابیمارستاندراولفبرگتوسطکھبررسیدر
خوناھداکنندگان.کردندارزیابیخونکنندگاناھدادررابیقرارپاھایسندرمشیوعاست،
گرفتھنظردرمطالعھایندرھیپوتزعنوانبھکھ.باشندداشتھآھنفقراستممکن

انتخابپرسشنامھسواالتبھپاسخبرایراسالھ۶۴-١٨خوناھداکنندگانازنفر٩۵۶.شد
آھنمیانگین.بیقراربودندپاھایسندرمدچارزناناز% ٢۴.٧ومرداناز% ١۴.٧.کردند

میاناز.کننددریافتگرممیلی٢٠٠٠استشدهتوصیھکھبودگرممیلی٧٨١دریافتی
آھنفقرنفعبھقویاکھدارند% ١۴.۵ازبیشتردرصد گستره گلبول ھای قرمز٧.۴زنان
پاھایسندرمکھدادنشانمطالعھاین.بیقراربودندپاھایسندرمدچار% ٣٧.۴زنان.است

فقربیقراردچارپاھایسندرمبھمبتالزنان.استشایعبسیارخونکنندهاھدازنانبیقراربین
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شدهداشتند،گزارشخواباختاللولینداشتندآھنفقرکسانیکھبھنسبتشدیدتریآھن
)١٧.(است

شاھدی- موردبصورتامریکادر٢٠١٢سالدرھمکارانوسیدلکھایمطالعھدر
میگرنبھمبتالنوجوانانوکودکاندربیقرارپاھایسندرمشیوعافزایشبررسیبمنظور

بھمبتالبیمار١١١است،شده،انجامنبودندسردردبھمبتالکھکودکانیسایربھنسبت
غربالگریپرسشنامھطریقازکھکنترلگروهبیمار٧٣بارااورابدونیااورابامیگرن
نتیجھاینبھنھایتاوکرده،مقایسھبودندکردهارزیابیدرایشانرابیقرارپاھایسندرم
ازباالترواضحیبطورمیگرنبھمبتالافراددربیقرارپاھایسندرمشیوعکھرسیدند

)١٨.(بودکنترلگروه

درراعالیمتوصیفاستدادهانجاماروپادر٢٠١٣سالدروییردکھایمطالعھدر
سئوال۴باکھکودکی٣١از. دادقرارارزیابیموردخودشانکالمتوسطکودکان

پاھایسندرمبھمبتال% ۵٢،بودندگرفتھقراربیقرار پاھایسندرماسکرینموردپرسشنامھ
میخواھدپاھا،پاھایمرویعنکبوتحرکتاحساس:نظیرکلماتیازوبودندبیقرار 

برRLSتشخیصروایناز.میکردنداستفادهعالیمشانتوصیفبرایپاھادربدود،کشش
برندمیبکارکھکلماتیودارندعالیمازوالدینشوکودکخودکھاستتوصیفاتیاساس
تقریبا.ھستندخستھوآلودخوابروزطیدرکودکاناین. داردتشخیصدرزیادیاھمیت
بیماراناز% ۶١درخوابیبی.اندکردهگزارشراپاھادادنحرکتبراضطرارھمگی

نھایینتیجھ. استبودهمختل% ٨١درنیزسومونوگرافیپلیارزیابی.استشدهگزارش
)١٩.(استمتفاوتبالغینازکودکاندرعالیمتوصیف: کھبوداین

ارزیابیدراست،سعیشدهانجام٢٠١٠سالدرامریکادرکھکوتارهمطالعھدر
اختالل حرکت دوره ای اندامھا وبیقرارپاھایسندرمبالینیخصوصیاتوپاتوفیزیولوژی

دانشنفر١٢٠ازمطالعھایندر.نمایندانزودرستشخیصدرکمکتانمودنددر خواب
استداشتھبیقرارپاھایسندرمنفر١شدندبررسیاختاللایندوجھتازکھمدرسھآموز

ھمراهھایبیماریوبدلیلمیکندایفازمینھایندرمھمینقشژنتیکمواردازبسیاریدر.
از.روبروستدشواریبابیقرارپاھایسندرمتشخیصاوقاتگاھیآتیپیکعالیمداشتنو
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درتنظیمبایدفاکتورھا،ریسکوپاتوفیزیولوژیبررسیوبیماربھترمدیریتبرایاینرو
)٢٠.(شودبرداشتھگامترمناسبکرایتریای

سنیننوجوانان،استدادهانجام٢٠١۴درسالھنددرمتگودکھمقطعیمطالعھدریک
،انتخاببیقرارپاھایسندرمغربالگریپرسشنامھتکمیلبرایرندمبصورترامدرسھ

بیقرارپاھایسندرمبھابتالخطردر% ۴۶.۵" منتخبنوجوان١٠٠میاناز،کرد
تفاوت.ھستنددچاراحتمالیبیقرارپاھایسندرمبھنوجواناناز%١۴.۴وباشندمیاحتمالی 
)٢١.(استنبودهدارمعنیآماریاطالعاتاساسبرجنسیت

بیقرارپاھایسندرم،شیوعدادهانجامنیویورکدر٢٠٠۵سالدرHappeکھبررسیدر
قراربررسیموردیکتیپدیابتبھمبتالبالغینوکودکاندرراخوابمشکالتسایرو

نفربودند٧۵کھخودوالدینکمکبھکھدیابتبھمبتالکودک۴۶میاناز.استداده
بیقرار پاھایسندرمدچاردیابتیکودکاناز% ٢.٢کھنمودندتکمیلراپرسشنامھ

HbA1cخونیسطحافزایشبینآماریدارمعنیارتباطکھاینستمطالعھایننتیجھ.بودند
خوابمشکالتداشتنبامصرفیانسولینمیزانولی.داردوجودخوابشروعمشکالتبا

دربیقرارپاھایسندرمو١تیپدیابتبینداریمعنیارتباطاینکھنھایتا.نداردارتباطی
شروعمشکالتکاھشبھمنجردیابتمطلوبکنترلاما.نداردوجودبالغینوکودکان
)٢٢.(میشودخواب

درراآھننقشاسترساندهچاپبھ٢٠١٢درسالامریکادرداسمنکھایمطالعھدر
/ لیتر۵٠ازکمتربیماراگرفریتینکھدادهقرارارزیابیموردبیقرارپاھایسندرمدرمان
،منجربیمارانبھماه٣برایالمنتالآھن۶mg/kg/dose- ٣دادنباباشدگرممیکرو
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اشباعدرصدبایدآھنبادرمانازبعدوقبلالبتھ. میشودرفتاروخواباختالالتبھبودبھ
)٢٣.(گرفتاندازهرافریتینوترنسفرین

فصل سوم

روش اجرای طرح-
نوع پژوھش-
جامعھ پژوھش-
متغییرھا-
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روش انتخاب نمونھ ھا و شرایط نمونھ گیری-
روش اجرای پژوھش-
روش تجزیھ و تحلیل داده ھا-
مالحظات اخالقی-

:نوع پژوھش

.شاھدی میباشد-این مطالعھ از نوع موردی

:جامعھ پژوھش
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سال دارند بھ ١٨کھ زیر ١٣٩٣- 94کلیھ بیماران تاالسمی ماژور استان قزوین در سال 
.عنوان موارد در مطالعھ و افراد سالم کھ جنس وسن یکسان دارند بھ عنوان گروه شاھد

:متغییرھا

:کھ شامل.متغییر داریم١٢ما 

میزان اختالالت خواب،،نحوه انجام تکالیف مدرسھ ،شاخص توده بدنیسن، جنس،
،خواباطاقدرتلویزیونوجوددار،مصرف مواد کافئینھموگلوبین ،سطح فریتین،

پاھایسندرمعالئم و کرایتریای،بیقرارپاھایسندرممادرازپدر ودرفامیلیحالشرح
)تاالسمی ماژور و سالم(،گروه ھای مورد بررسی بیقرار
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عنوان
وابستھمستقلمتغیر

کیفیکمی
مقیاسعلمیتعریف

رتبھ اسمیگسستھپیوستھ
ای

سن بھ سالسالھای عمرسن

دختر/پسربر اساس ظاھرجنس

شاخص 
توده بدنی

مجذور : شاخص توده بدنی
وزن/قد

نرمال:٢۴-١٩
اضافھ :٣٠-٢۵

وزن
چاق:< ٣٠

نحوه انجام 
تکالیف 
مدرسھ


بر انجام تکالیف مدرسھ 
اساس نظر معلم

/متوسط/خوب
ضعیف

اختالالت 
خواب

بررسی از نظر آپنھ 
انسدادی،پاراسومنیا،خروپف 
شبانھ ،بیقراری حین خواب 

،اختالل در بخواب 
رفتن،بیداری مکرر شبانھ 

بدلیل خواب گردی و 
صحبت در خواب

خیر/بلھ

سطح 
ھموگلوبین

میزان ھموگلوبین خون 
٩بیشتر از mg/dl خیر/بلھ

سطح 
فریتین

بیشتر از خوننیتیسطح فر
خیر/بلھ١٠٠٠

مصرف 
مواد کافئین 

دار
ریخ/بلھ مارانیبا پرسش از ب

وجود 
تلویزیون در 
اطاق خواب

خیر/بلھ با پرسش از بیماران

شرح حال 
در یلیفام

راز ماد
سندرم پای 

بیقرار


میوجود عال RLS مادردر

ریخ/بلھماریب

شرح حال 
فامیلی در 

از پدر
سندرم پای 

بیقرار


RLSوجود عالیم  ر پدر د

خیر/بلھبیمار

سندرم پای 
بیقرار

بر اساس کرایتریای 
IRLSSG )٢(

/ندارد Probable/
definite

گروه مورد 
مطالعھ

بر افراد مورد مطالعھ
اساس تعریفی کھ در بخش 

.روش آمده است

بیماران 
شاھد/تاالسمی
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:روش انتخاب نمونھ ھا و حجم نمونھ ھا

درماژورتاالسمیبھمبتالبیمارانرویبرشاھدی –یموردبصورتکھ مطالعھاین
شده است،با رعایت انجام)١٣٩۴الی شھریور ١٣٩٣خرداد(تاریخازقزویندانشگاه

ملاشرا نفر٣٩کھرا مونثومذکرسال از١٨محدودیت سنی کھ افراد کمتر از 
دادهIRLSSG ( 2 )کرایتریایوجودبابیقرار پاھایسندرمتشخیص.ھستند، میشود 
یکسان ،نسبت بھ گروه جنسوسنباسال١٨زیرسالمافرادشاملکنترلگروه.میشود

کودکانپزشکویزیتطیونداشتھایزمینھبیماریھیچاین افراد.موارد انتخاب شدند
دوبھبیمارانبیقرارپاھایسندرمتشخیصازپس.باشدمیتاییدموردآنانسالمتی

.شوندمیتقسیمبیقرارپاھایسندرموبدونباگروه

سال١٨زیرماژورتاالسمیبھمبتالبیمارانھمھشامل:کرایتریای ورود بھ مطالعھ
.است

دوپامینرژیکترکیباتبادرمانتحتقبلازکھبیمارانی: کرایتریای خروج از مطالعھ
بامرتبطغیرمزمنریویقلبیدارند،حاملگی،بیمارانقراردوپامینرژیکآنتیو

اخیر،تشخیصمخدرموادیاالکلمصرفکلیوی،سابقھ،نارساییایزمینھبیماری
ماه۶طیدرباالدوزبااستروییدمصرفسابقھواخیرماه۶ازکمتردرتاالسمی

.اخیر

کھ شامل پرسشنامھ :استانداردھاینامھپرسشتکمیلطریقازارزیابی
International RLS Study Group criteria for the diagnosis of RLS(IRLSG)

پرسشنامھ غربالگری سندرم پاھای بیقرار وبھ منظور ارزیابی شدت سندم پاھای بیقرار
با نام ) تکمیل کننده والدین ھستند(در دو نوع مخصوص نوجوانان و مخصوص کودکان 

screening Questionnaire RLS from a Clinical Guide to Pediatric
Sleep,Diagnosis and Management of Sleep problems.

بیمارانی.برگزیده شدبیمارانخواباختاللوابخوالگویبررسیجھتاز فیالدلفیا
بھ صورت بیقرارپاھایسندرمبھمبتالدارندرابیقرارپاھایسندرمعالمت۵ھمھکھ

بیقرار پاھایسندرمبھ :مورد از کرایتریا را دارا باشند ۴یا ٣قطعی و اگر در حد 
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سندرمتا از کرایتریا را دارا باشند در خطر ابتال بھ ٢احتمالی مبتال ھستند و اگر در حد 
خصوصدرکھپرسشنامھاینسئواالتازیکیفقط.احتمالی می باشندبیقرارپاھای

.استشدهحذفسنیمحدودهبھتوجھ،بااستترافیکدرتوقفورانندگی

نیزمیباشدخروجکرایتریایجزکھھمزمانایزمینھبیماریداشتنپرسشنامھدر
.بودشدهسئوال

چھرهبصورتوطرحمجریراھنماییباصحتازاطمینانجھتھاپرسشنامھتکمیل
.انجام شدچھرهبھ

:یمداشتسئوالبخش۴خوابارزیابیبرای

:شاملخوابعاداتبررسی)١

خوابازبیداریوخوابشروع،زمانخوابکلزمانبیداری،مدتوخوابزمان

.آنستحفظیاشروعدرمشکل:آنازمامنظورکھخوابمشکالت)٢

٣-٢حداقلخوابدرنفسقطعخروپف،احساسشاملخوابدرتنفسیمشکالت) ٣
یادقیقھ٣٠خوابشروعتاخیرصورتدر.خفگیاحساسبابیداریھفتھدرشب

تواناییعدموھفتھدرشبیکحداقلخوابازبیداری.است>بی خوابی<بیشتر
.بودخواھدخوابحفظدرمشکلبعنوانمجددرفتنبخواب

:خواببھداشت) ۴

اطاقدرتلویزیونوجودھفتھ،درشب٣حداقل،قھوهچاینوشیدنبھعادتشامل
.باشدمیخوابازقبلشاممصرفزمانونامنظمبیداریوخوابساعت، خواب

١٢- ٠در گروه سنی ضعیف/متوسط/خوبانواعبھبیماراناینتکالیف مدرسھنحوه انجام 
.شدتقسیمسال و بر اساس معدل در سنین باالتر 
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بیمارستان قدس در استان قزوین تنھا مرکز مراجعھ بیماران تاالسمیک استان قزوین 
لذا از بیماران در .جھت ارزیابی و تشخیص و دریافت واحدھای خون ماھانھ است

زمانھای دریافت پک سل بصورت حضوری و چھره بھ چھره سئواالت پرسیده 
بھ درمانگاه جھت ویزیت ھای درباره گروه شاھد نیز از افراد سالمی کھ مراجعھ.شد

بیماری سرپایی بھ دالیل مختلف داشتند و از نظر پزشک محترم متخصص کودکان 
دیگری نداشتند کھ در ارزیابی ما خللی وارد نماید ؛ برگزیده شدند و سئواالت بصورت 

سال در ھر دو گروه ١٢در مورد افراد زیر .چھره بھ چھره پرسیده و درج شد
سپس داده ھا جمع اوری و با استفاده از نرم .وال از والدین تکمیل شدپرسشنامھ با سئ

.مورد تحلیل قرار گرفت١۶ورژنSPSSافزار 

:ابزار گرد اوری داده ھا

پرسشنامھشاملکھ استاندارد پرسشنامھازھادادهگردآوریبرای

International RLS Study Group criteria for the diagnosis ofRLS(IRLSG )

؛ بیقرارپاھایسندمشدتارزیابیمنظوربھ

ونوجوانانمخصوصنوعدودربیقرارپاھایسندرمغربالگریپرسشنامھو
نامبا) ھستندوالدینکنندهتکمیل(کودکانمخصوص

screening Questionnaire RLS from a Clinical Guide to Pediatric
Sleep,Diagnosis and Management of Sleep problems.

.شدبرگزیدهبیمارانخواباختاللوخوابالگویبررسیجھتفیالدلفیااز

IRLSSG و، توسط کمیتھ تحقیق وبررسی اختالالت خواب آمریکا مورد تائید میباشد
سال نیز ١٢برای شرکت کنندگان زیر .تنظیم شده استسال ١٢برای افراد باالی 

پرسشنامھ توسط استاد محترم راھنما بر اساس معیارھای تشخیص و عالئم سئواالت 
رایج سندرم پاھای بیقرار در کودکان کم سن و کرایتریای تشخیصی مورد تایید جھانی 

.سئواالت درج شده است
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١۶ورژنSPSSکمکبھامارینالیزآباپرسشنامھطریقازشدهآوریجمعاطالعات
.استChi-squreازاستفادهباگروهدوھرھایمقیاسومقایسھبررسی

برایشد،وبیانانحراف معیار -/+میانگینعددباپیوستھمتغیرھایبرایاطالعات
استدرصدبصورتغیرپیوستھمتغیرھای

P-valueآیدمیحساببھارزشمند٠.٠۵ازکمتر.

:مالحظات اخالقی

در ابتدای .در این مطالعھ سعی در رعایت تمام جوانب مسائل اخالقی را داشتیم
پرسشنامھ ضمن معرفی مجری طرح وکار پایان نامھ رزیدنتی کودکان و ھدف از تکمیل 

میباشد ،بھ عنوان قدم اول و سپس درمان آن و بیقرارپاھایسندرمآن کھ ھمانا تشخیص 
بھ دلیل نحوه تکمیل پرسشنامھ کھ .اد درج شده استکمک بھ بھبود کیفیت زندگی این افر

حضوری و چھره بھ چھره بود بھ تک تک سئواالت شرکت کنندگان بھ روشنی پاسخ 
پرسشنامھ بدون نوشتن نام و نام خانوادگی افراد تنظیم شده و .داده شد تا ابھامی باقی نماند

.با رضایت شخصی توسط افراد تکمیل شده است
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رمفصل چھا

یافتھ ھای پژوھش
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:نتایج

سال بھ عنوان گروه ١٨نفر از مبتالیان بھ تاالسمی ماژور زیر ٣٩در این مطالعھ 
از آن میان . مورد و با رعایت جنس و سن ایشان از گروه شاھد بھ ھمان تعداد برگزیدیم 

و بھ ھریک پرسشنامھ سال تقسیم نمودیم ١٨تا ١٢سال و از ١٢تا ٠بھ دو گروه کلی 
نفری مبتالیان بھ تاالسمی ٣٩نفر از کل آمار ١٩در کل .متناسب با سن خود را دادیم

.سال قرار داشتند١٨تا ١٢نفر بین ٢٠سال بودند و ١٢ماژور زیر 

:سال١٢- ٠در گروه 

کھ با انحراف .در گروه شاھد می باشدسال٧در گروه مورد وسال ۶.٩میانگین سنی 
بھ معنی متناسب بودن سن ). p-value=0.98(از نظر آماری معنی دار نبود٣.۴معیار

.ھر دو گروه در قیاس با ھم است

نفر ٧و پسرنفر١٢بودند و در گروه شاھد دخترنفر ٨و پسرنفر ١١در گروه مورد 
در .بودنددختر% ۴٢.١و پسر% ۵٧.٩بطور میانگین در گروه بیماران بودند کھ دختر

تفاوت آماری معنی .بودنددختر% ٣۶.٨و پسر% ۶٣.٢اھد نیز بطور میانگین گروه ش
)p-value=0.74.(داری بین  انتخاب دو جنس درگروه ھای شاھد و مورد وجود نداشت

نظرازسانتی متر کھ١١۶و در گروه شاھد١١١میانگین در گروه بیمار : از نظر قد 
.)value=0.59-P(نبودنددارمعنیآماری

کیلوگرم کھ از 26کیلوگرم و در گروه شاھد21میانگین در گروه بیمار:از نظر وزن 
)value=0.53-p(.نظر آماری معنی دار نبود

زیر سن مدرسھ بودند و بقیھ افراد نیز %) ٣۶.٨(نفر ٧از نظر انجام تکالیف مدرسھ 
گروه بیماران فقط یک نفر در.نحوه انجام تکالیف مدرسھ شان در ھردو گروه خوب بود

.متوسط بود
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بوده ١٩.٨و در گروه شاھد ١٨.١میانگین در گروه بیماران :از نظر شاخص توده بدنی
)=٠.٢p-value(.است کھ از نظر آماری نیز معنی دار نیست

:در قسمت سئواالت مربوط بھ پدر افراد

پاسخ )%۴٧.۴(نفر٩پاسخ مثبت و)%۴٢.١(نفر٨در گروه بیماران در سئوال اول؛  
نفر ٧کھ در مقایسھ با گروه شاھد .نمی  دانم را برگزیده بودند)%١٠.۵(نفر٢منفی  و

نمیدانم را )%٢١.١(نفر۴وپاسخ منفی )% ۴٢.١(نفر٨پاسخ مثبت و) % ٨.٣۶(
این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبوده و بھ معنی شباھت دو . انتخاب کرده بودند

).p-value=0.67.(گروه در این زمینھ است

پاسخ)% ۴٧.۴(نفر٩ومثبتپاسخ)% ٣۶.٨(نفر٧دوم؛سئوالدربیمارانگروهدر
شاھدگروهبامقایسھدرکھ.بودندبرگزیدهرادانمنمی)% ١۵.٨(نفر٣ومنفی
رانمیدانم) % ٠.٠(ھیچکسومنفیپاسخ)%۴٧.۴(نفر٩ومثبتپاسخ)%۵٢.۶(نفر١٠

دوشباھتمعنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودندکردهانتخاب
).p-value=0.17.(استزمینھایندرگروه

% ۵٢.۶(نفر١٠ومثبتپاسخ)%٣١.۶(نفر۶سوم؛سئوالدربیمارانگروهدر
،    شاھدگروهبادرمقایسھکھ.بودندبرگزیدهرادانمنمی) % ١۵.٨(نفر٣ومنفیپاسخ)
رانمیدانم)%١٠.۵(نفر٢ومنفیپاسخ) % ۶٨.۴(نفر١٣ومثبتپاسخ)%٢١.١(نفر۴

دوشباھتمعنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودندکردهانتخاب
).p-value=0.60.(استزمینھایندرگروه

) % ۴٢.١(نفر٨ومثبتپاسخ)%۴٢.١(نفر٨چھارم؛سئوالدربیمارانگروهدر
شاھدگروهبامقایسھدرکھ.بودندبرگزیدهرادانمنمی)%١۵.٨(نفر٣ومنفیپاسخ

رانمیدانم)%١۵.٨(نفر٣ومنفیپاسخ) % ٨۴( نفر١۶ومثبتپاسخ)% 0.0(ھیچکس
ابتالی بھ پدران معنیبھواستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودندکردهانتخاب

بیماران بھ اختالل حرکات خشن در پاھا میباشد کھ نسبت بھ گروه شاھد بیشتر است و از 
).p-value=0.05.(نظر آماری نیز معنی دار است
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:افرادمادربھمربوطسئواالتقسمتدر

)%۵٧.٩(نفر١١ومثبتپاسخ)% ٣۶.٨(نفر٧اول؛سئوالدربیمارانگروهدر
گروهبامقایسھدرکھ.بودندبرگزیدهرادانمنمی) % ۵.٣(نفر١ومنفیپاسخ
)%١٠.۵(نفر٢ومنفیپاسخ)% ٧٣.٧(نفر ١۴ومثبتپاسخ)% ١۵.٨(نفر     ٣،شاھد

معنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودندکردهانتخابرانمیدانم
).p-value=0.31.(استزمینھایندرگروهدوشباھت

پاسخ)%۵٧.٩(نفر١١ومثبتپاسخ)% ٣۶.٨(نفر٧؛دومسئوالدربیمارانگروهدر
نفر     ۴: شاھدگروهبامقایسھدرکھبودندبرگزیدهرادانمنمی)%۵.٣(نفر١ومنفی

رانمیدانم) % ٠.٠(ھیچکس ومنفیپاسخ)%٧٨.٩(نفر١۵ومثبتپاسخ) % ٢١.٢(
دوشباھتمعنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودندکردهانتخاب

).p-value=0.29.(استزمینھایندرگروه

)%۶٣.٢(نفر١٢ومثبتپاسخ)%٢١.١(نفر۴؛سومسئوالدربیمارانگروهدر
: شاھدگروهبامقایسھدرکھبودندبرگزیدهرادانمنمی) % ١۵.٨(نفر٣ومنفیپاسخ

)%٠.٠(ھیچکسومنفیپاسخ)%۶٨.۴(نفر١٣ومثبتپاسخ)%٣١.۶(نفر    ۶
معنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودندکردهانتخابرانمیدانم
).p-value=0.20.(استزمینھایندرگروهدوشباھت

پاسخ)%۴٧.۴(نفر٩ومثبتپاسخ)%٢۶.٣(نفر۵؛چھارمسئوالدربیمارانگروهدر
نفر        ٢،شاھدگروهبامقایسھدرکھ.بودندبرگزیدهرادانمنمی)%٢۶.۴(نفر۵ومنفی

انتخابرانمیدانم)%١٠.۵(نفر٢ومنفیپاسخ)%٧٨.٩(نفر١۵ومثبتپاسخ)۵%.١٠(
ایندرگروهدوشباھتمعنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودندکرده
).p-value=0.21.(استزمینھ
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:در سئواالت مرتبط با عادات خواب فرد

: بھ سئوال اول در گروه بیماران کھ درباره ساعت بھ خواب رفتن کودک در شبھا میباشد
می ٢١.۴۵ساعت   در گروه شاھد در و بطور میانگین٢٣.٢٢بطور میانگین در ساعت

.کھ این تفاوت از نظر اماری معنی دار است.در گروه بیماران دیرتر بھ خواب میروند. باشد
p-value=0.02).(

شد ، درگروه بیماران ابھ سئوال دوم کھ درباره ساعت بیدارشدن کودک در ھر صبح میب
تفاوت از نظر کھ این .میباشد٧.٣و در گروه شاھد در ساعت٨.۶بطور میانگین در ساعت

)(p-value=0.001.رتر بیدار میشوندیآماری معنی دار است و در بیماران د

٩.۴بھ سئوال سوم کھ درباره مدت زمان کلی خواب ھر شب میباشد در گروه بیماران 
در گروه بیماران مدت زمان کلی خواب بیشتر است اما .میباشد٩.١ساعت و در گروه شاھد 
.)(p-value=0.5.معنی دار نیستاین تفاوت از نظر آماری

در سئوال چھارم کھ درباره چرت زدن کودک در طی روز میباشد در گروه بیماران 
۴در گروه شاھد .پاسخ منفی دادند%) ۴٢.١(نفر ٨پاسخ مثبت و%) ۵٧.٩(نفر١١
در گروه بیماران میزان .پاسخ منفی دادند%) ٧٨.٩(نفر١۵پاسخ مثبت و  %) ٢١.١(نفر

.استو این اختالف از نظر آماری معنی دار نھ بیشتر است چرت روزا

p-value=0.02).(

در سئوال چھار قسمت الف کھ در صورت پاسخ بلھ در سئوال قبل تکمیل میشد تعداد 
چرت میزند سئوال شده است کھ در گروه بیماران کھ اروزھای ھفتھ را کھ کودک در آنھ

در ھفتھ ودر گروه شاھد کمتر از یک روز در روز ٢چرت روزانھ داشتند بطور میانگین 
).p-value=0.55(کھ از نظر آماری معنی دار نیست .ھفتھ چرت میزدند

درباره مصرف مواد کافئین دار از قبیل چای ، قھوه،شکالت،نوشابھ در در سئوال پنجم
پاسخ مثبت و )%۴٧.۴(نفر ٩: است کھ در گروه بیمارانیکساعت قبل خواب سئوال شده 

پاسخ مثبت )%١۵.٨(نفر٣ودر گروه شاھد .پاسخ منفی دادند)%۵٢.۶(نفر١٠
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تفاوت آشکاری در این موضوع بین دو گروه مشھود .پاسخ منفی دادند) %84.2(نفر١۶و
.است کھ از نظر آماری نیز معنی دار است

(p-value=0.03)

میشد و در باره در سئوال پنجم قسمت الف؛ کھ در صورت پاسخ مثبت بھ سئوال قبل تکمیل
تعداد روزھای ھفتھ ایکھ کودک مصرف مواد کافئین دار یک ساعت قبل از خواب را دارد 

بار ١روز در ھفتھ و در گروه شاھد کمتر از ٢سئوال شده بود، در گروه بیماران نزدیک 
(pvalue=0.6).درھفتھ بود کھ تفاوت چندانی از نظر آماری نداشت

نفر      ١١ویزیون در اطاق خواب کودک بود کھ در میان بیمارانسئوال ششم درباره وجود تل
) %٢١.١(نفر۴پاسخ خیر و در گروه شاھد)%۴٧.١(نفر٨پاسخ بلھ دادند و) % ۵٧.٩(

کھ این تفاوت از نظر آماری معنی دار است.پاسخ خیر دادند)%٧٨.٩(نفر١۵پاسخ بلھ و

.(p-value=0.02)

صورت جواب مثبت سئوال قبل باید تکمیل میشد درباره در سئوال ششم قسمت الف کھ در 
اینکھ چند شب از ھفتھ قبل از خواب تلویزیون می بینند در گروه بیماران نزدیک بھ سھ 

.روز در ھفتھ و در گروه شاھد کمتر از یک روز در ھفتھ ،بطور میانگین تلویزیون میبینند

(p-value=0.69).این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبوده است

در سئوال ھفتم درباره ورزش کردن در طی روز سئوال شده است کھ در گروه بیماران 
در گروه شاھد نیز.پاسخ منفی دادند)۴٧.۴%(نفر٩پاسخ مثبت و)%۵٢.۶(نفر١٠
این تفاوت از نظر .پاسخ منفی دادند)%21.1(نفر۴پاسخ مثبت و نیز ) %٧٨.٩(نفر١۵

(p-value=0.08).آماری معنی دار نبوده است
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در سئوال ھفتم قسمت الف کھ در صورت پاسخ مثبت بھ سئوال قبل تکمیل میشد ؛بھ این امر 
روز در ھفتھ ودر ١.۵خواب ورزش میکنند در گروه بیمارانقبل ازروز از ھفتھ کھ چند 

در ھفتھ بھ طور میانگین  ورزش میکنند کھ این ) نزدیک دو روز(روز١.٨گروه شاھد 
.(p-value=0.52).تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست

نفر        ١٣سئوال ھشتم درباره وجود تاخیر در بھ خواب رفتن کودک سئوال شده بود کھ 
(نفر۵از گروه شاھد نیز.پاسخ خیر دادند)% ٣١.۶(نفر۶بیماران پاسخ بلھ و)۴%.۶٨(

پاسخ خیر دادند ؛کھ این تفاوت از نظر آماری ) % ٧٣.٧(نفر١۴بلھ دادند  وپاسخ) %٣.٢۶
معنی دارنیست

.(p-value=0.09)

در است،وال ھشتم قسمت الف کھ درصورت پاسخ مثبت بھ سئوال قبلی تکمیل شدهئدر س
٢.۵پاسخ اینکھ چند شب از ھفتھ در بھ خواب رفتن تاخیر وجود دارد ،در گروه بیماران 

این .شب در ھفتھ تاخیر دارند١شب تاخیر بھ صورت میانگین در ھفتھ و در گروه شاھد 
(p-value=0.68).تفاوت از نظر آماری معنی دار نبوده است

بیداری مکرر در طی خواب دارد یا خیر در گروه سئوال نھم درباره اینکھ آیا کودک 
در گروه .دادند)% ۶٨.۴(نفر١٣جواب مثبت و جواب منفی )%٣١.۶(نفر۶بیماران

پاسخ منفی بوده ) % ٧٨.٩(نفر١۵پاسخ مثبت و) %٢١.١(نفر۴شاھد این میزان،
(p-value=0.46).کھ تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.است

لف کھ در صورت پاسخ مثبت بھ سئوال قبل تکمیل میشد در گروه در سئوال نھم قسمت ا
و این میزان در .شب از ھفتھ بیداری مکرر در خواب بطور میانگین دارند١بیماران 

.گروه شاھد کمتر از یک شب در ھفتھ بود کھ از نظر آماری معنی دار نبود

(p-value=0.52)
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ود کھ در ھیچ یک از موارد وجود تکلم یا خواب گردی در طی خواب ب١٠سئوال 
درباره تکلم در خواب در گروه بیماران .خواب گردی وجود نداشت در ھردو گروه

در گروه شاھد این . پاسخ منفی دادند)%٧٨.٩(نفر١۵پاسخ مثبت و)%٢١.١(نفر۴
این تفاوت از نظر .پاسخ منفی بود) % ۴٢.١(نفر٨پاسخ مثبت و)% ۵٧.٩(نفر١١میزان؛

.و در گروه شاھد آمار تکلم در خواب باالتر است.داراستآماری معنی 

.(p-value=0.02)

قسمت الف در پاسخ بھ اینکھ چند در ھفتھ تکلم در خواب دارند ،در مورد ١٠در سئوال 
کسانیکھ پاسخ مثبت بھ سئوال قبلی داده بودند ،در گروه بیماران کمتر از یک شب در 

کھ این تفاوت .ب در ھفتھ  تکلم در خواب داشتندھفتھ و در گروه شاھد نزدیک بھ دو ش
(p-value=0.57).از نظر آماری معنی دار نبود

پاسخ مثبت )%۵.٣(نفر١درباره داشتن خروپف در خواب در گروه بیماران١١سئوال 
پاسخ )%۴٢.١(نفر٨این میزان در گروه شاھد. پاسخ منفی دادند) %٩۴.٧(نفر١٨و

.این تفاوت از نظر آماری معنی دار است. پاسخ منفی بود)%۵٧.٩(نفر١١مثبت و

(p-value=0.008)

قسمت الف در پاسخ بھ اینکھ چند شب از ھفتھ خرو پف دارد کھ در صورت ١١سئوال 
شب ٠.٨شب از ھفتھ و گروه شاھد ٠.٣پاسخ مثبت بھ سئوال قبلی پر شده است بیماران 

در .این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبوداز ھفتھ بطور میانگین خروپف داشتند کھ
(p-value=0.45).مجموع کمتر از یک شب در ھفتھ در ھر دو گروه بود

در بیمارکھ در صورت وجود سندرم پاھای بیقراررخ میدھد دو درباره عالئم ھمراه
اینکھ آیا کودک تا کنون دردھای رشدی راسئوال مطرح شد کھ سئوال اول درباره 

پاسخ )%٣١.۶(نفر۶، پاسخ ھرگز )%٣١.۶(نفر۶ده است ؛در گروه بیمارانتجربھ کر
پاسخ مکررا را دادند )%۵.٣(نفر ١پاسخ گاھی اوقات  و)%٣١.۶(نفر۶،بندرت 

۵، بندرتپاسخ)%٣١.۶(نفر۶،ھرگزپاسخ)% ٤٢.١(نفر٨:در گروه شاھد.
این تفاوت .دادندرامکرراپاسخ) %٠.٠(ھیچکس واوقاتگاھیپاسخ) %٢۶.٣(نفر

(p-value=0.7).از نظر آماری معنی دارنبود
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دوم در این زمینھ درباره وجود گزگز یا خارش یا مورمور شدن یا احساس خاص  سئوال 
،ھرگزپاسخ)%٥٧.٩(نفر١١بیمارانگروهدرمشابھ دیگری در پاھای کودک بود کھ 

% ١٠.٥(نفر٢واوقاتگاھیپاسخ)%٢١.١(نفر٤،بندرتپاسخ) % ١٠.٥(نفر٢
% ٢١.١(نفر٤ھرگز،پاسخ)% ٦٣.٢(نفر١٢شاھدگروهدر.دادندرامکرراپاسخ)
رامکرراپاسخ) %٠.٠(ھیچکس واوقاتگاھیپاسخ) %١٥.٨(نفر٣،بندرتپاسخ)

)p-value=0.4.(دارنبودمعنیآمارینظرازتفاوتاین.دادند

:سئواالت کرایتریای تشخیص سندرم پاھای بیقرار 

و)% ٠.٠(ھیچکسبیمارانجمعیتبیندرقطعیبیقرارپاھایسندرمشیوعبطورکلی
.است) %٣۶.٨(نفر٧بیماراندراحتمالیبیقرارپاھایسندرمشیوعو

% ٠.٠(ھیچکسنیزاحتمالیبیقرارپاھایسندرمبھابتالخطرمعرضدرافرادشیوع
.است)

٠.٠(ھیچکس شاھدجمعیتبیندرقطعیبیقرارپاھایسندرمشیوعنیزشاھدگروهدر
.است) % ۵.٢(نفر١شاھدجمعیتدراحتمالیبیقرارپاھایسندرمشیوعوو)%

) % ١٠.۵٢(نفر٢نیزاحتمالیبیقرارپاھایسندرمبھابتالخطرمعرضدرافرادشیوع
.است

گانھ در فرد بھ معنی سندرم پای بیقرار قطعی و ۵الزم بھ ذکر است کھ وجود تمام عالئم 
عالمت بھ معنی ٢عالمت بھ معنی سندرم پاھای بیقرار احتمالی و وجود ٣یا ۴وجود 

در این گروه سنی مقایسھ ابتالی بیماران .وجود خطر احتمال ابتال بھ سندرم مذکور است
(p-value=0.01).از نظر آماری نیز معنی دار استنسبت بھ شاھد باالتر و

:کھ درباره سایر عالئم احتمالی سندرم پاھای بیقرار است در ادامھ سئواالت 

کوبیدن پا بھ تخت یا (آرام بودن کودک در حین خواب کھ شاملراجع بھ نا١۵در سئوال
پاسخ %) ٢۶.٣(نفر ۵:میباشد در گروه بیماران) دیوار ،رد کردن پتو، افتادن از تخت 

پاسخ گاھی اوقات ، %) ٢۶.٣(نفر۵پاسخ بھ ندرت ، %) ١۵.٨(نفر٣ھرگز ، 
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پاسخ) %۴٢.١(نفر٨: در مقابل در گروه شاھد .پاسخ مکررا داده اند %) ٣١.۶(نفر۶
،اوقاتگاھیپاسخ%)٣۶.٨(نفر٧،ندرتبھپاسخ%)۵.٣(نفر١،ھرگز

این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبوده کھ.انددادهمکرراپاسخ%)١۵.٨(نفر٣
(p-value=0.38).است

:درباره ناآرامتر بودن کودک نسبت بھ کودکان ھم سن وی ١۶سئوال 

،ندرتبھپاسخ%) ٣۶.٨(نفر٧،ھرگزپاسخ%) ٣۶.٨(نفر٧در گروه بیماران

درمقابلدر.انددادهمکرراپاسخ%) ۵.٣(نفر١،اوقاتگاھیپاسخ%) ٢١.١(نفر۴
،ندرتبھپاسخ%) ٢۶.٣(نفر۵،ھرگزپاسخ%) ۵٧.٩(نفر١١: شاھدگروه

تفاوتاینکھ.انددادهمکرراپاسخ%) ۵.٣(نفر١،اوقاتگاھیپاسخ%) ١٠.۵(نفر٢
)p-value=0.59.(استنبودهدارمعنیآمارینظراز

،در گروه بیماران درباره عالمتدار بودن افراد درجھ اول خانواده بود١٧سئوال  کھ 
یک نفر عمھ (پاسخ مثبت دادند کھ در توضیحات درج شده است %) ٢١.١(نفر۴

) کودک،یک نفر مادربزرگ کودک،یک نفر عموی کودک ،یک نفر پدربزرگ بیمار
).طبق گزارش والدین(عالئم سندرم پاھای بیقرار داشتھ اند

.دادندپاسخ منفی %)٧٨.٩(نفر ١۵بھ این سئوال در گروه بیماران 

درجتوضیحاتدرکھدادندمثبتپاسخ%) ٢۶.٣(نفر۵: در گروه شاھد١٧بھ سئوال 
نفر،یککودکعموینفرکودک،یکدایینفرکودک،یکخالھنفردو(استشده

گزارشطبق(اندداشتھبیقرارپاھایسندرمعالئم) ،یک نفر عمھ کودکبیمارپدربزرگ
.)والدین

.دادندمنفیپاسخ%)٧٣.٧(نفر١۴شاھد گروهدرسئوالاینبھ

)p-value=0.7.(این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست

درباره اینکھ آیا مشکل اختصاصی کھ افراد درجھ اول خانواده را گرفتار ١٨سئوال 
پاسخ مثبت %) ٢١.١(نفر۴یا خیر سئوال شده است کھ در گروه بیماران  کرده است  

تاخیر در شروع خواب در مادر کودک،بیداری (نوشتھ اند کھ دادند و در توضیحات 
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مکرر در پدر کودک و تکان دادن پاھا در پدر،حرکات پرتابی خشن در حین خواب در 
ھم %) ٧٨.٩(نفر ١۵بھ این سئوال.مورد وجود دارد۴در ھر کدام از آن )پدر کودک

. پاسخ منفی دادند

تکان دادن (اندنوشتھتوضیحاتدرودادندمثبتپاسخ%) ١٠.۵(نفر٢در گروه شاھد  
.وجود دارد) پاھا در پدر کودک،سحرخیزی در مادر کودک

.دادندمنفیپاسخھم%) ٨٩.۵(نفر١٧بھ این سئوال 

(p-valu=0.37).تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نیست

کودک بود کھ درباره  میزان مصرف غذاھای حاوی کافئین بطور متوسط در ١٩سئوال 
پاسخ بندرت، %) ۵.٣(نفر ١پاسخ ھرگز،%) ١۵.٨(نفر٣در گروه بیماران 

در مقایسھ .پاسخ مکررا را داده اند)%۴٢.١(نفر ٨،پاسخ گاھی اوقات%) ٣۶.٨(نفر٧
٩بندرت،پاسخ) %١۵.٨(نفر٣ھرگز،پاسخ) %١٠.۵(نفر٢:با گروه شاھد

کھ از نظر .انددادهرامکرراپاسخ)%٢۶.٣(نفر۵،اوقاتگاھیپاسخ) %۴٧.۴(نفر
)(p-value=0.54.آماری معنی دار نیست

در باره تشخیص بیماری کم خونی دھنده خاص سئوال شده بود کھ از گروه ٢٠سئوال 
و در توضیحات تاالسمی ماژور را %) ١٠٠(نفر ١٩بیماران ھمگی پاسخ مثبت دادند

از نظر .سالم را ذکر نمودندوضعیت%)  ١٠٠(نفر١٩و در گروه شاھد.ذکر کردند
(p-value=0.00).آماری معنی دار است

حداقلگرفتھانجامآنالیزدر. شدچکدر گروه بیماران فریتینوھموگلوبینمیزان
فریتینبرایو٨.٣mg/dlمیانگینبا١٠mg/dlحداکثرو٧mg/dlھموگلوبین

.باشدمی٢٠٣٧میانگینبا٧٠٠٠حداکثرو٣۴٠حداقل

در و فریتینسطح ھموگلوبین میانگین در زمینھ Correlation Analysisاین مطالعھدر 
P-valueبا تک تک سئواالت عادات خواب انجام شد با این تفسیرکھ اگر گروه بیماران،

با آن سئوال وفریتینھموگلوبینسطح میانگین در ھر سئوال ارزشمند باشد ارتباط  بین 
.عددی بین صفر تا یک خواھد شدCorrelation Analysisوجود دارد و 
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خواب وبھداشت عادات تسئواالھریک ازبا فریتنو میانگینھموگلوبینمیانگین ارتباط 
را در نظر ٢٠٣٧و میانگین فریتین٨.٣٢mg/dlمیانگین ھموگلوبین را ( :در بیماران

).گرفتیم

نیستارزشمندو)p-value =0.62(ھموگلوبین با ساعت خواب شبانھمیانگینارتباط
برای Correlationعددلذادارد لذا ) =٠.۶١p-value(ارتباط فریتین با این سئوال نیز

بخوابساعتاست و ارتباطی بین میانگین ھموگلوبین و فریتین بامعنیبیھردو متغیر
.نداردوجودبیمارانرفتن

ارزشمندو) p-value =0.62(  صبحھرشدنبیدارزمانباھموگلوبینمیانگینارتباط
Correlationعددلذالذادارد(P-value=0.32)نیزسئوالاینبافریتینارتباطنیست
بیدارزمانبافریتینوھموگلوبینمیانگینبینارتباطیواستمعنیبیمتغیرھردوبرای
.نداردوجودبیمارانصبحھرشدن

و) p-value =0.27(  شبانھخوابکلیزمانمدتباھموگلوبینمیانگینارتباط
عددلذالذادارد) P-value=0.68(نیزسئوالاینبافریتینارتباطنیستارزشمند

Correlationوھموگلوبینمیانگینبینارتباطیواستمعنیبیمتغیرھردوبرای
.نداردوجودشبانھخوابکلیزمانمدتبافریتین

:درباره آن دستھ ازسئواالت کھ پاسخ بلھ و خیر دارند

ابی نمودیم کھ در یارتباط میانگین ھموگلوبین و فریتین را با پاسخ مثبت بھ سئواالت ارز
:آن

:در طی روز نچرت زددرباره 

٨ومیباشد٨.١mg/dlایشانھموگلوبینمیانگینکھدادندمثبتپاسخ%) ۵٧.٨(نفر١١
٨.۵mg/dl(p-value=0.47)ھموگلوبینمیانگینکھدادندمنفیپاسخ%) ۴٢.١(نفر
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فریتینمیانگینومیباشد١۴٠٠سئوالاینبھمثبتپاسخباافرادفریتینمیانگین.داشتند
) p-value=0.09(.است٢٩٠٩منفیپاسخباافرادبرای

درکھروزھاییتعدادبافریتینوھموگلوبینمیزانبینارزشمندیارتباطآمارینظراز
.نداردوجودمیزنندچرتھفتھ

:درباره مصرف چایی و قھوه قبل از خواب 

میباشد٨.٠۶mg/dlایشانھموگلوبینمیانگینکھدادندمثبتپاسخ%) ۴٧.٣(نفر٩
(p-value=0.23)8.55ھموگلوبینمیانگینکھدادندمنفیپاسخ%) ۵٢.۶(نفر١٠و

mg/dlومیباشد1681سئوالاینبھمثبتپاسخباافرادفریتینمیانگین.  داشتند
(p-value=0.4)است2357منفیپاسخباافرادبرایفریتینمیانگین

وچاییمصرفبافریتینوھموگلوبینمیزانبینارزشمندیارتباطآمارینظراز
.نداردوجودخوابازقبلقھوه

:در باره وجود تلویزیون در اطاق کودک

میباشد٨.٣٧mg/dlایشانھموگلوبینمیانگینکھدادندمثبتپاسخ%) ۵٧.٨٩(نفر١١
(p-value=0.75)٨.٢۵ھموگلوبینمیانگینکھدادندمنفیپاسخ%) ۴٢.١(نفر٨و

mg/dlومیباشد2170سئوالاینبھمثبتپاسخباافرادفریتینمیانگین.  داشتند
(p-value=0.67)است1854منفیپاسخباافرادبرایفریتینمیانگین

درتلویزیونوجودبافریتینوھموگلوبینمیزانبینارزشمندیارتباطآمارینظراز
.نداردوجودکودکاطاق



58

:تاخیر در بخواب رفتن

میباشد8.06mg/dlایشانھموگلوبینمیانگینکھدادندمثبتپاسخ%) ۶٨.۴(نفر١٣
mg/dl (p-value=0.07)ھموگلوبینمیانگینکھدادندمنفیپاسخ%) ٣١.۵(نفر۶و

میانگینومیباشد١۶٣٠سئوالاینبھمثبتپاسخباافرادفریتینمیانگین.  داشتند8.86
(p-value=0.2)است٢٩١٩منفیپاسخباافرادبرایفریتین

درتلویزیونوجودبافریتینوھموگلوبینمیزانبینارزشمندیارتباطآمارینظراز
.نداردوجودکودکاطاق

ابتالی بھارتباط تک تک متغیرھا را با Correlation analysisدر راستای ارزیابی 
کھ ی ستمنظور آن دستھ از افراد(ارزیابی کردیم ھر دو گروهدرسندرم پاھای بیقرار 

و سئوال از کرایتریای تشخیصی سندرم پاھای بیقرار جواب مثبت داده ٣حداقل بھ 
).حداقل مبتال بھ سندرم پای بیقرار احتمالی بودند

کھداشتندبیقرارپایسندرم%)٣۶.٨(نفر٧مجموعاتاالسمیکبیمارانمیاندر
١٢ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیباشد٧.۴آنھاسنیمیانگین

ازوp-value=0.73کھ.است6.7برایشانسنیمیانگینکھمیباشند%) ۶٣.١۵(نفر
وجودبیقرارپایسندرمبھابتالباسن افرادبینارتباطیونیستدارمعنیآمارینظر

.ندارد
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میانگینکھداشتندبیقرارپایسندرم%)٣۶.٨(نفر٧مجموعاتاالسمیکبیمارانمیاندر
%) ۶٣.١۵(نفر١٢ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیباشدسانتی متر١١٠قد شان 
آمارینظرازوp-value=0.90کھ.استسانتی متر ١١٢برایشانقدمیانگینکھمیباشند

.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالباافرادقدبینارتباطیونیستدارمعنی

میانگینکھداشتندبیقرارپایسندرم%)٣۶.٨(نفر٧مجموعاتاالسمیکبیمارانمیاندر
%) ۶٣.١۵(نفر١٢ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیباشدکیلوگرم ٢٣آنھاوزنی

آمارینظرازوp-value=0.46کھ.استکیلوگرم ٢٠برایشانوزنمیانگینکھمیباشند
.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالباافرادوزنبینارتباطیونیستدارمعنی

بیقرارپایسندرم%)٣۶.٨(نفر٧مجموعاتاالسمیکبیمارانمیاندرسنیگروهدراین
بیقرارپایسندرمکھافرادیومیباشد٢٠.٩١آنھابدنیتودهشاخصمیانگینکھداشتند
کھ.است١۶.۵۶برایشانشاخصاینمیانگینکھمیباشند%) ۶٣.١۵(نفر١٢ندارند

p-value=0.17تودهشاخصبودنباالتربینارتباطیونیستدارمعنیآمارینظرازو
.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالبابدنی

میانگینکھداشتندبیقرارپایسندرم%)٣۶.٨(نفر٧مجموعاتاالسمیکبیمارانمیاندر
١٢ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیباشد٨.١mg/dlآنھاھموگلوبین 

-pکھ.است8.4mg/dlبرایشانھموگلوبینمیانگینکھمیباشند%) ۶٣.١۵(نفر
value=0.62بھابتالباافرادھموگلوبینبینارتباطیونیستدارمعنیآمارینظرازو

.نداردوجودبیقرارپایسندرم

میانگینکھداشتندبیقرارپایسندرم%)٣۶.٨(نفر٧مجموعاتاالسمیکبیمارانمیاندر
میباشند%) ۶٣.١۵(نفر١٢ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیباشد٢٠۵۴آنھافریتین 

نیستدارمعنیآمارینظرازوp-value=0.97کھ.است٢٠٢٧برایشانوزنمیانگینکھ
.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالباافرادفریتینبینارتباطیو
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بھ طور کھداشتندبیقرارپایسندرم%)٣۶.٨(نفر٧مجموعاتاالسمیکبیمارانمیاندر
١٢ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیشب بھ خواب میروند و١٠.٣٠در ساعت میانگین 

-pکھ.شب بھ خواب میروند١١.٨در ساعت میانگینبھ طورکھمیباشند%) ۶٣.١۵(نفر
value=0.28ساعت بھ خواب رفتن با بینارتباطیونیستدارمعنیآمارینظرازو

.نداردوجودبیقرارپایسندرمابتالی بھ

بھکھداشتندبیقرارپایسندرم%)٣۶.٨(نفر٧مجموعاتاالسمیکبیمارانمیاندر
پایسندرمکھافرادیوبیدار میشوندخوابصبح از٨.۴٢ساعتدرمیانگینطور

صبح بیدار ٨.٧ساعتدرطورمیانگینبھکھمیباشند%) ۶٣.١۵(نفر١٢ندارندبیقرار
ساعتبینارتباطیونیستدارمعنیآمارینظرازوp-value=0.6کھ. میشوند

.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالیبابیدارشدن در صبح

بھکھداشتندبیقرارپایسندرم%)٣۶.٨(نفر٧مجموعاتاالسمیکبیمارانمیاندر
ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیوخواب شبانھ داشتندساعت٩.۴٢میانگینطور
کھ. خواب شبانھ داشتندساعت٩.۴١درطورمیانگینبھکھمیباشند%) ۶٣.١۵(نفر١٢

p-value=0.98باخواب شبانھمیزان بینارتباطیونیستدارمعنیآمارینظرازو
.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالی

:شاھدگروه 

داشتبیقرارپایسندرم%)۵.٢(نفر١مجموعاگروه شاھدمیاندرسنیگروهدراین
ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیباشد٢٢.١اوبدنیتودهشاخصکھ

کھ.است١٩.٧برایشانشاخصاینمیانگینکھمیباشند%) ٩۴.٧(نفر١٨

p-value=0.57شاخصبودنباالتربینارتباطیونیستدارمعنیآمارینظرازو
.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالبابدنیتوده
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۴سن اوکھداشتبیقرارپایسندرم%)۵.٢(نفر١مجموعاگروه شاھدمیاندر
میانگینکھمیباشند%) ٩۴.٧(نفر١٨ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیباشدسال 
ونیستدارمعنیآمارینظرازوp-value=0.39کھ.است٧.١برایشانسنی

.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالباافرادسنبینارتباطی

٩۵قد او کھداشتبیقرارپایسندرم%)۵.٢(نفر١مجموعاشاھدگروهمیاندر
کھمیباشند%) ٩۴.٧(نفر١٨ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیباشدسانتی متر

معنیآمارینظرازوp-value=0.43کھ.استسانتی متر١١٧برایشانقدی میانگین
.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالباافرادقدبینارتباطیونیستدار

اووزنکھداشتبیقرارپایسندرم%)۵.٢(نفر١مجموعاشاھدگروهمیاندر
کھمیباشند%) ٩۴.٧(نفر١٨ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیباشدکیلوگرم٢٠

دارمعنیآمارینظرازوp-value=0.49کھ.استکیلوگرم ٢٧برایشانوزنمیانگین
.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالباافرادوزنبینارتباطیونیست

اووزنکھداشتبیقرارپایسندرم%)۵.٢(نفر١مجموعاشاھدگروهمیاندر
کھمیباشند%) ٩۴.٧(نفر١٨ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیباشدکیلوگرم٢٠

دارمعنیآمارینظرازوp-value=0.49کھ.استکیلوگرم٢٧برایشانوزنمیانگین
.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالباافرادوزنبینارتباطیونیست

ساعتدرکھداشتبیقرارپایسندرم%)۵.٢(نفر١مجموعاگروه شاھدمیاندر
میباشند%) ٩۴.٧(نفر١٨ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیرودخواببھشب٩
نظرازوp-value=0.11کھ. میروندخواببھشب٩.٧ساعتدرطورمیانگینبھکھ

پایسندرمبھابتالیبارفتنخواببھساعتبینارتباطیونیستدارمعنیآماری
.نداردوجودبیقرار
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درطوربھکھداشتبیقرارپایسندرم%)۵.٢(نفر1مجموعاگروه شاھدمیاندر
١٨ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیومیشودبیدارخوابازصبح٧ساعت

-pکھ. میشوندبیدارصبح٧.٣٧ساعتدرطورمیانگینبھکھمیباشند%) ٩۴.٧(نفر
value=0.76دربیدارشدنساعتبینارتباطیونیستدارمعنیآمارینظرازو

.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالیباصبح

طوربھکھداشتبیقرارپایسندرم%)۵.٢(نفر١مجموعاگروه شاھدمیاندر
١٨ندارندبیقرارپایسندرمکھافرادیوداشتشبانھخوابساعت١٠میانگین

-pکھ. داشتندشبانھخوابساعت٩درطورمیانگینبھکھمیباشند%) ٩۴.٧(نفر
value=0.58باشبانھخوابمیزانبینارتباطیونیستدارمعنیآمارینظرازو

.نداردوجودبیقرارپایسندرمبھابتالی

نھایتا در مقایسھ بین دو گروه بیماران و شاھد در ابتالی بھ سندرم پای بیقرار با داشتن 
نفر و در گروه ٧در گروه بیماران )سندرم پاھای بیقرار احتمالی(تا از کرایتریا ٣حداقل 
نفر مبتال بھ پای بیقرار داریم کھ این تفاوت از نظر اماری نیز معنی دار است و در ١شاھد 

(p-value=0.01).ران باالتر استبیما

:سال١٨- ١٢گروهدر

انحرافباکھ.باشدمیشاھدگروهدر١۵.٢وموردگروهدر١۵.٢سنیمیانگین
p-value=0.93)نبوددارمعنیآمارینظراز1.9معیار سنبودنمتناسبمعنیبھ.(

.استھمباقیاسدرگروهدوھر

زننفر15ونفرمرد5شاھدگروهدروبودندزننفر15ومردنفر5موردگروهدر
شاھدگروهدر.بودندزن% 75ومرد% 25بیمارانگروهدرمیانگینبطورکھبودند
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انتخاببینداریمعنیآماریتفاوت.بودندزن% 75ومرد% 5میانگینبطورنیز
(p-value=1).نداشتوجودموردوشاھدھایدرگروهجنسدو

.

نظرازکھمترسانتی165شاھدگروهدرو155بیمارگروهدرمیانگین: قدنظراز
P-value=0.00 )بودنددارمعنیآماری ).

بھ دلیل کوتاھی قدی کھ بطور عمومی در بیماران تاالسمی ماژور وجود دارد کھ در (
پاتوفیزیولوژی بیماری مطرح است و حتی خیلی از ایشان نیازمند ھورمون رشد نیز 

.) ھستند

کھکیلوگرم۶٠شاھدگروهدروکیلوگرم۵١.٨بیمارگروهدرمیانگین:وزننظراز
.(p-value=0.04)بوددارمعنیآمارینظراز

.سبت بھ گروه شاھد در ھمان سن وجنس وزن کمتری داشتندبیماران ن

میانگین و در گروه شاھد ١۵.٩در قسمت آخرین معدل تحصیلی در گروه بیماران بطور 
.بود کھ از نظرآماری معنی دار است و در گروه شاھد معدل باالتر است١٧.٧

(pvalue=0.01)

ازکھ٢١.٣شاھدگروهدرو٢١.۵بیمارگروهدرمیانگین:بدنیاز نظر شاخص توده 
(p-value=0.87).نبوددارمعنیآمارینظر

:افرادپدربھمربوطسئواالتقسمتدر

پاسخ%) ٧٠(نفر١۴ومثبتپاسخ%) ١٠(نفر٢اول؛سئوالدربیمارانگروهدر
نفر۵شاھدگروهبامقایسھدرکھ.بودندبرگزیدهرادانمنمی%) ٢٠(نفر۴ومنفی

انتخابرانمیدانم%) ۵(نفر١ومنفیپاسخ% )٧٠(نفر١۴ومثبتپاسخ% ) ٢۵(
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درگروهدوشباھتمعنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودندکرده
.(p-value=0.2).استزمینھاین

پاسخ% )50(نفر10ومثبتپاسخ% )45(نفر9دوم؛سئوالدربیمارانگروهدر
شاھدگروهبامقایسھدرکھ.بودندبرگزیدهرادانمنمی% )5( نفر1ومنفی
انتخابرانمیدانم% ) 5(نفر١ومنفیپاسخ%) 45(نفر٩ومثبتپاسخ%) 50(نفر١٠

درگروهدوشباھتمعنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودندکرده
.(p-value=0.9).استزمینھاین

پاسخ% )65(نفر13ومثبتپاسخ%) 20(نفر4سوم؛سئوالدربیمارانگروهدر
،شاھدگروهبادرمقایسھکھ.بودندبرگزیدهرادانمنمی% ) 15(نفر٣ومنفی

انتخابرانمیدانم%) 15(نفر3ومنفیپاسخ% ) 60(نفر12ومثبتپاسخ%) 25(نفر5
درگروهدوشباھتمعنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودندکرده
.(p-value=0.9).استزمینھاین

پاسخ% ) 75(نفر15ومثبتپاسخ%) 5( نفر1چھارم؛سئوالدربیمارانگروهدر
نفر ۵شاھدگروهبامقایسھدرکھ.بودندبرگزیدهرادانمنمی%) 20(نفر4ومنفی

انتخابرانمیدانم%) 0.0(ھیچکس ومنفیپاسخ% ) 75( نفر١۵ومثبتپاسخ% )25(
گروه پدرانبھابتالیمعنیبھواستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودندکرده

ازواستبیشترشاھدگروهبھنسبتکھمیباشدپاھادرخشنحرکاتاختاللبھشاھد 
استدارمعنینیزآمارینظر

.(p-value=0.03)

:افرادمادربھمربوطسئواالتقسمتدر

پاسخ%) ٧٠(  نفر١۴ومثبتپاسخ% )٢٠( نفر۴اول؛سئوالدربیمارانگروهدر
نفر٧شاھد،گروهبامقایسھدرکھ.بودندبرگزیدهرادانمنمی% ) ١٠(نفر٢ومنفی

کردهانتخابرانمیدانم%) ١۵(نفر٣ومنفیپاسخ% )۵٠(نفر١٠ومثبتپاسخ% )٣۵( 
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ایندرگروهدوشباھتمعنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودند
.(p-value=0.43).استزمینھ

منفیپاسخ%) 55( نفر١١ومثبتپاسخ% )40( نفر8دوم؛سئوالدربیمارانگروهدر
% 35( نفر7: شاھدگروهبامقایسھدرکھبودندبرگزیدهرادانمنمی%) 5(نفر١و
کردهانتخابرانمیدانم% ) 10(نفر٢ومنفیپاسخ%) 55( نفر١1ومثبتپاسخ) 

ایندرگروهدوشباھتمعنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودند
.(p-value=0.8).استزمینھ

پاسخ%) 60(  نفر١٢ومثبتپاسخ%) 25( نفر5سوم؛سئوالدربیمارانگروهدر
( نفر۶: شاھدگروهبامقایسھدرکھبودندبرگزیدهرادانمنمی% ) ١۵(نفر٣ومنفی

کردهانتخابرانمیدانم%) 25(نفر۵ومنفیپاسخ%) 45( نفر9ومثبتپاسخ%) 30
ایندرگروهدوشباھتمعنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودند
.(p-value=0.6).استزمینھ

پاسخ%) 60(  نفر12ومثبتپاسخ%) 20( نفر4چھارم؛سئوالدربیمارانگروهدر
نفر5شاھد،گروهبامقایسھدرکھ.بودندبرگزیدهرادانمنمی%) 20(نفر4ومنفی

کردهانتخابرانمیدانم%) 15(نفر3ومنفیپاسخ%) 60( نفر12ومثبتپاسخ%) 25( 
ایندرگروهدوشباھتمعنیبھونبودهدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین. بودند
.(p-value=0.8).استزمینھ

:افراد عادات خوابدر سئواالت مربوط بھ 

در سئوال اول کھ تعداد روزھای ھفتھ را کھ در آن چرت میزنند، سئوال شده بود ؛ 
روز در ھفتھ ٢.٩روز در ھفتھ و در گروه شاھد٣.٣درگروه بیماران بطور میانگین 

(p-value=0.59).کھ از نظر آماری این اختالف معنی دار نیست.چرت میزنند
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در سئوال دوم تعداد روزھای ھفتھ را کھ در آن ھر صبح در ساعت مشخصی بیدار 
بطورروز ۵.۵روز و در گروه شاھد ۵.٢میشوند ،سئوال شده بود؛ در گروه بیماران 

(p-value=0.64).آماری معنی دار نیستبود کھ این اختالف از نظرمیانگین

را بخواب میروند در سئوال سوم کھ تعداد روزھای ھفتھ کھ در ساعت مشخصی از شب 
از ۴.۶از شبھا در ھفتھ و در گروه شاھد ۴.٨در گروه بیماران : سئوال پرسیده بودیم

(p-value=0.8).شبھا ،بطور میانگین بود کھ از نظر آماری ارزشمند نیست

.استگروهدودروچرت روزانھوبیداریخوابساعاتمشابھتمعنیبھنای

در سئوال چھارم کھ مصرف مواد کافئین دار در یکساعت قبل از خواب را سئوال 
از شبھا بطور ١.٧شب در ھفتھ و در گروه شاھد ٢.۵نمودیم ،در گروه بیماران 

(p-value=0.15).کھ از نظر آماری ارزشمند نیست.میانگین بود

پنجم کھ درباره دیدن تلویزیون در رختخواب در چند شب ھفتھ است در گروه سئوال 
کھ از .شب در ھفتھ بطور میانگین بود١.۵شب در ھفتھ و در گروه شاھد ٢.٩بیماران 

(p-value=0.08).نظر آماری ارزشمند نیست

اب خود بخواب میروند درباره تعداد شبھای ھفتھ کھ در جایی بجز رختخوسئوال ششم 
این میزان از .شب است ٧شب و در گروه شاھد ٢بیماران سئوال شده بود کھ در گروه 

.درگروه شاھد بیشتر است. (p-value=0.01)نظر آماری معنی داراست

فرد میباشد کھ براساس اظھار نظر خانواده است سئوال ھفتم درباره تکلم و خواب گردی 
وفقط یک نفر در گروه شاھد خواب گردی در ھر ماه یک یا دو شب دارد ولی در گروه 

در مورد تکلم در خواب در گروه بیماران .بیماران کسی خواب گردی نداشت
۵در گروه شاھد . جواب منفی دادند %) ٨٠(نفر ١۶جواب مثبت دادند و%) ٢٠(نفر۴
کھ این تفاوت نیز از نظر .جواب منفی دادند %) ٧۵(نفر١۵جواب مثبت و%) ٢۵(فر ن

(p-value=0.7).آماری معنی دار نیست

در سئوال ھفتم قسمت الف کھ در صورت پاسخ مثبت بھ سئوال قبل تکمیل میشد درباره 
ماران اینکھ تکلم در خواب را در چند شب از ھفتھ دارند سئوال شده بود کھ در گروه بی
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این .شب از ھفتھ دارند٠.٨شب ز ھفتھ و در گروه شاھد در ٠.۵بطور میانگین در 
(p-value=0.48).تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست

سئوال شده بود کھ در )بر اساس نظر افراد خانواده(سئوال ھشتم وجود خروپف درخواب
در گروه .منفی دادندجواب %) ٨۵(نفر١٧وجواب مثبت%) ١۵(نفر٣گروه بیماران 

کھ از نظر آماری .جواب منفی دادند%) ٩۵(نفر١٩جواب مثبت و%) ۵(نفر١شاھد 
)(p-valu=0.2.معنی دار نیست

در قسمت الف از سئوال ھشتم کھ در صورت پاسخ مثبت دادن فرد در سئوال قبلی 
روه تکمیل میشد تعداد شبھای ھفتھ کھ در آن خروپف دارند سئوال شده بود کھ در گ

شب در ھفتھ را بطور ٠.٢شب در ھفتھ و در گروه شاھد ٠.٣بیماران بطور میانگین 
(p-value=0.72).این تفاوت از نظر آماری معنی دار نبود.میانگین داشتند

سئوال نھم از وجود دردھای رشد در فرد سئوال شده بود کھ در گروه بیماران 
مکررا و %) ٣٠(نفر۶رماه وکمتر از یک بار د%) ٣٠(نفر۶ھرگز و%) ٣٠(نفر۶
.فقط در گذشتھ را انتخاب کرده بودند%) ١٠(نفر٢

درماهباریکازکمتر%) ۴۵(نفر٩وھرگز%) ١٠(نفر٢در گروه شاھد نیز
کھ این .بودندکردهانتخابراگذشتھدرفقط%) ١۵(نفر٣ومکررا%) ٣٠(نفر۶و

(p-value=0.4).تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست

در گروه :سئوال اولگروه سئواالت مربوط بھ کرایتریای سندرم پاھای بیقرار دردر 
در گروه شاھد .جواب خیر دادند%) ۵٠(نفر ١٠جواب بلھ و %) ۵٠(نفر ١٠بیماران 

جواب نمی دانم %) ١۵(نفر ٣جواب خیر و%) ۴۵( نفر٩جواب بلھ%) ۴٠( نفر٨نیز
)p-value=0.19.(نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین.دادند

جواب%) ۵۵(نفر١١وبلھجواب%) ۴٠(نفر٨بیمارانگروهدردر سئوال دوم ، 
جواب%) ۴۵( نفر٩نیزشاھدگروهدر.دادندجواب نمی دانم %)۵( نفر١و خیر
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نظرازتفاوتاین. دادنددانمنمیجواب%) ١٠(نفر٢وخیرجواب%) ۴۵( نفر٩بلھ
)p-value=0.5.(نیستدارمعنیآماری

جواب%) ۵٠(نفر١٠وبلھجواب%) ٣۵(نفر٧بیمارانگروهدردر سئوال سوم، 
جواب%) ٣٠( نفر۶نیزشاھدگروهدر.دادنددانمنمیجواب%)١۵( نفر٣وخیر
نظرازتفاوتاین. دادنددانمنمیجواب%) ١٠(نفر٢وخیرجواب%) ۶٠( نفر١٢بلھ

)p-value=0.45.(نیستدارمعنیآماری

%) ۵٠(نفر١٠وبلھجواب%) ۵٠(نفر١٠بیمارانگروهدردر سئوال چھارم ، 
%) ۵٠( نفر١٠نیزشاھدگروهدر.دادنددانمنمیجواب%)٠.٠( ھیچکسوخیرجواب
این. دادنددانمنمیجواب%) ٠.٠(ھیچکسوخیرجواب%) ۵٠( نفر١٠، بلھجواب
دو گروه از نظر این سئوال )p-value<001.(نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوت

.مشابھند

جواب%) ۶۵(نفر١٣وبلھجواب%) ١٠(نفر٢بیمارانگروهدردر سئوال پنجم ،
، بلھجواب%) ۴٠( نفر٨نیزشاھدگروهدر.دادنددانمنمیجواب%)٢۵( نفر۵وخیر
نظرازتفاوتاین. دادنددانمنمیجواب%) ١٠(نفر٢وخیرجواب%) ۵٠( نفر١٠

)p-value=0.07.(نیستدارمعنیآماری

جواب%) ۵۵(نفر١١وبلھجواب%) ٣٠(نفر۶بیمارانگروهدردر سئوال ششم،
،بلھجواب%) ٣۵( نفر٧نیزشاھدگروهدر.دادنددانمنمیجواب%)١۵( نفر٣وخیر
ازتفاوتاین. دادنددانمنمیجواب%) ٠.٠(ھیچکسوخیرجواب%) ۶۵( نفر١٣
)p-value=0.19.(نیستدارمعنیآمارینظر

و  )% ۵(نفر١بطورکلی شیوع سندرم پاھای بیقرار قطعی در بین جمعیت بیماران
.است)%٣۵(نفر٧شیوع سندرم پاھای بیقرار احتمالی در بیماران 

)% ١۵(نفر٣شیوع افراد در معرض خطر ابتال بھ سندرم پاھای بیقرار احتمالی نیز
.است

% ٢٠(نفر۴شاھدجمعیتبیندرقطعیبیقرارپاھایسندرمدر گروه شاھد نیز شیوع
.است)%٢۵(نفر۵جمعیت شاھددراحتمالیبیقرارپاھایسندرمشیوعو)
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)%۵(نفر١نیزاحتمالیبیقرارپاھایسندرمبھابتالخطرمعرضدرافرادشیوع
بیقرارپایسندرممعنیبھفرددرگانھ۵عالئمتماموجودکھاستذکربھالزم.است

عالمت٢وجودواحتمالیبیقرارپاھایسندرممعنیبھعالمت٣یا۴وجودوقطعی
شیوع سندرم پای بیقرار در .استمذکورسندرمبھابتالاحتمالخطروجودمعنیبھ

نداردنظر آماری ازتفاوت معنی داریمیان بیماران در این گروه سنی با گروه شاھد

.(P-value=0.7).

در پرسشنامھ بررسی شدت سندرم پای بیقرار در افراد کھ مبتالیان بھ سندرم مذکور آنرا 
:تکمیل نمودند

١گروه بیماران، در : تخمین میزان شدت ناراحتی فرد از بیقراری اندامھا:سئوال اول
جواب متوسط،%) ٢۵(نفر۵جواب شدید، %) ١۵(نفر٣جواب خیلی شدید،%) ۵(نفر 

.جواب ھرگز را دادند%) ۴۵(نفر ٩جواب خفیف ،%) ١٠(نفر ٢

شدید،جواب%) ۵(نفر١شدید،خیلیجواب%) ۵(نفر١:در گروه شاھد نیز
ھرگزجواب%) ٣٠(نفر۶،خفیفجواب%) ٢۵(نفر۵متوسط،جواب%) ٣۵(نفر٧
.دادندرا

(p-value=0.5).کھ از نظر آماری معنی دار نیست

بیماران،گروهدر: تخمین میزان احساس نیاز فرد بھ تکان دادن اندامھا:سئوال دوم
جواب%) ۵٠(نفر١٠شدید،جواب%) ۵(نفر١شدید،خیلیجواب%) ٠(ھیچکس
.دادندراھرگزجواب%) ٣۵(نفر٧،خفیفجواب%) ١٠(نفر٢متوسط،

شدید،جواب%) 15(نفر3شدید،خیلیجواب%) ۵(نفر١:نیزشاھدگروهدر
ھرگزجواب%) 15(نفر3،خفیفجواب%) 30(نفر6متوسط،جواب%) ٣۵(نفر٧
)p-value=0.19.(نیستدارمعنیآمارینظرازکھ.دادندرا

گروهدر: تخمین میزان کاھش ناراحتی فرد با تکان دادن دست یا پا: سئوال سوم
%) ٣۵(نفر٧شدید،جواب%) ١۵(نفر٣شدید،خیلیجواب%) ٢۵(نفر۵بیماران،

.دادندراھرگزجواب%) ١٠(نفر٢،خفیفجواب%) ١۵(نفر٣متوسط،جواب
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شدید،جواب%) ٣۵(نفر٧شدید،خیلیجواب%) ٢٠(نفر۴:نیزشاھدگروهدر
ھرگزجواب%) ١٠(نفر٢،خفیفجواب%) ١٠(نفر٢متوسط،جواب%) ٢۵(نفر۵
.دادندرا

)p-value=0.6.(نیستدارمعنیآمارینظرازکھ

در: تخمین میزان شدت اختالل خواب با داشتن بیقراری دستھا و پاھا:سئوال چھارم
شدید،جواب%) ٠.٠(ھیچکس شدید،خیلیجواب%) ۵(نفر١بیماران،گروه

ھرگزجواب%) ۴۵(نفر٩،خفیفجواب%) ٣۵(نفر٧متوسط،جواب%) ١۵(نفر٣
.دادندرا

شدید،جواب%) ١۵(نفر٣شدید،خیلیجواب%) ٠.٠(ھیچکس:نیزشاھدگروهدر
ھرگزجواب%) ۴٠(نفر٨،خفیفجواب%) ٢٠(نفر۴متوسط،جواب%) ٢۵(نفر۵
.دادندرا

)p-value=0.2.(نیستدارمعنیآمارینظرازکھ

بیماران،گروهدر: در پاسخ بھ میزان تخمین شدت بیقراری دستھا وپاھا: سئوال پنجم
جواب%) ٣۵(نفر٧شدید،جواب%) ٢٠(نفر۴شدید،خیلیجواب%) ٠.٠(ھیچکس
.دادندراھرگزجواب%) ٣٠(نفر۶،خفیفجواب%) ١۵(نفر٣متوسط،

شدید،جواب%) ۵(نفر١شدید،خیلیجواب%) ۵(نفر١:نیزشاھدگروهدر
ھرگزجواب%) ٢٠(نفر۴،خفیفجواب%) ١۵(نفر٣متوسط،جواب%) ۵۵(نفر١١
.دادندرا

)p-value=0.39.(نیستدارمعنیآمارینظرازکھ

:در پاسخ بھ اینکھ چندبار در ھفتھ دچار عالئم بیقراری اندامھا میشونددر سئوال ھفتم 
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نفر ٣غالبا ، %) ٢٠(نفر ۴بسیاری از اوقات، %) ٠.٠(ھیچکس : در گروه بیماران 
در ھفتھ ، روز ١معموال؛ %) ٢۵(نفر ۵روز در ھفتھ،٣-٢بعضی از اوقات ؛%) ١۵(
.ھرگز را جواب دادند%) ۴٠(نفر ٨

بعضی%) ٢۵(نفر۵،غالبا%) ٢۵(نفر۵اوقات،ازبسیاری%) ۵(نفر١: در گروه شاھد
ھرگز%) ٣٠(نفر۶،ھفتھدرروز١معموال%) ١۵(نفر٣ھفتھ،درروز٣-٢اوقاتاز
.دادندجوابرا

(p-value=0.6).کھ از نظر آماری معنی دار نیست

ھشتم ؛ در پاسخ بھ اینکھ در  ھر بار کھ دچار عالئم دستھا یا پاھا میشوید چقدر سئوال
طول میکشد؟

ساعت٢۴ساعت در ٨خیلی شدید ؛ بیشتر از %) ٠.٠(ھیچکس: در گروه بیماران

ساعت ٢۴ساعت در ٨تا ٣شدید ؛ شدید %) ۵(نفر ١

ساعت٢۴ساعت در ٣تا ١متوسط ؛%) ١۵(نفر٣

ساعت ٢۴ساعت در ١کمتر از خفیف ؛%) ٣۵(نفر ٧

ھرگز%)۴۵(نفر٩

ساعت٢۴درساعت٨ازبیشتر؛شدیدخیلی%) ۵(نفر١:در گروه شاھد 

ساعت٢۴درساعت٨تا٣؛شدید%) ٢٠(نفر۴

ساعت٢۴درساعت٣تا١؛متوسط%) ٢۵(نفر۵

ساعت٢۴درساعت١از؛کمترخفیف%) ٣۵(نفر٧

ھرگز%)١۵(نفر ٣

=p-value)..(1از نظر آماری معنی دار نیستکھ این تفاوت 

:میزان تاثیر داشتن عالئم بیقراری دستھا و پاھا در فعالیت ھای روزانھ:نھم سئوال 
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:در گروه بیماران

خیلی زیاد%) ٢٠(نفر ۴

زیاد%) ١٠(نفر٢

متوسط%) ٢٠(نفر۴

کم%) ۵٠(نفر١٠

ھرگز%) ٠.٠(ھیچکس 

:در گروه شاھد

زیادخیلی%) ٠.٠(ھیچکس

زیاد%) ۴٠(نفر٨

متوسط%) ٣٠(نفر۶

کم%) ٣٠(نفر۶

ھرگز%) ٠.٠(ھیچکس

(p-value=0.02).ھستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:میزان اختالل خلقی فرد ناشی از بیقراری دستھا و پاھا سئوال دھم 

)شامل افسردگی ،عصبانیت ، غمگینی،اضطراب ، تحریک پذیری است( 

:بیمارانگروهدر

زیادخیلی%) ٠.٠(ھیچکس 
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زیاد%) ٢٠(نفر۴

متوسط%) ٣۵(نفر٧

کم%) ١۵(نفر٣

ھرگز%) ٣٠(نفر۶

:شاھدگروهدر

زیادخیلی%) ٢٠(نفر۴

زیاد%) ١٠(نفر٢

متوسط%) ١٠(نفر٢

کم%) ٣٠(نفر6

ھرگز%) ٣٠(نفر۶

)p-value=0.07.(نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

حداقلگرفتھانجامآنالیزدر. شدچکبیمارانگروهدرفقطفریتینوھموگلوبینمیزان
فریتینبرایو٨.١mg/dlمیانگینبا١٠mg/dlحداکثرو۶mg/dlھموگلوبین

.باشدمی١۵٢٣میانگینبا۵٠٠٠حداکثرو٢٧۵حداقل

تکتکبافریتینوھموگلوبینسطحزمینھدرCorrelation Analysisمطالعھایندر
باشدارزشمندسئوالھردرP-valueاگرتفسیرکھاینباشدانجامخوابعاداتسئواالت

Correlation Analysisوداردوجودسئوالآنباوفریتینھموگلوبینسطحبینارتباط
.شدخواھدیکتاصفربینعددی
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خواببھداشتوعاداتازسئواالتھریکبافریتینمیانگینوھموگلوبینمیانگینارتباط
١۵٢٣رافریتینومیانگین٨.١٩mg/dlافرادبرایراھموگلوبینمیانگین: (بیماراندر
).گرفتیمنظردر

:روزطیدرزدنچرتبافریتینمیانگینوھموگلوبینمیانگینارتباط

)سئوالاینباھموگلوبینمیانگینارتباط p-value=0.42)ارتباط. نیستارزشمند
عددونیستارزشمندلذادارد(p-value=0.19)نیزسئوالاینبافریتینمیانگین

Correlationوھموگلوبینمیانگینبینارتباطی.استمعنیبیمتغییرھردوبرای
.نداردوجودروزطیدربیمارانزدنچرتبافریتین

:صبحدرھرروزمشخصشدنبیدارساعتبافریتینمیانگینوھموگلوبینمیانگینارتباط

میانگینارتباط. نیستارزشمند) (p-value=0.63سئوالاینباھموگلوبینمیانگینارتباط
نیزسئوالاینبافریتین

(  p-value=0.85)عددلذانیستارزشمندوداردCorrelationبیمتغییرھردوبرای
مشخصشدنبیدارساعتباوفریتینھموگلوبینمیانگینبینارتباطی.استمعنی

.نداردوجودبیماراندرصبحدرھرروز

:ھرشبمشخصخوابیدنساعتبافریتینمیانگینوھموگلوبینمیانگینارتباط

ارتباط. نیستارزشمند(p-value=0.14)سئوالاینباھموگلوبینمیانگینارتباط
نیزسئوالاینبافریتینمیانگین

(  p-value=0.84)عددلذاداردCorrelationارتباطی.استمعنیبیمتغییرھردوبرای
وجودبیماراندرھرشبمشخصخوابیدنساعتبافریتینوھموگلوبینمیانگینبین

.ندارد
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ازقبلیکساعتدارکافئینموادمصرفبافریتینمیانگینوھموگلوبینمیانگینارتباط
:شبدرخواب

میانگینارتباط.نیستارزشمند(p-value=0.9)سئوالاینباھموگلوبینمیانگینارتباط
Correlationعددلذانیستارزشمندداردو(p-value=0.79)نیزسئوالاینبافریتین
موادمصرفباوفریتینھموگلوبینمیانگینبینارتباطی.استمعنیبیمتغییرھردوبرای

.نداردوجودبیماراندرشبدرخوابازقبلیکساعتدارکافئین

:رختخوابدرتلویزیوندیدنبافریتینمیانگینوھموگلوبینمیانگینارتباط

میانگینارتباط.نیستارزشمند(p-value=0.53)سئوالاینباھموگلوبینمیانگینارتباط
Correlationعددلذانیستارزشمندودارد(p-value=0.36)نیزسئوالاینبافریتین
دیدنباوفریتینھموگلوبینمیانگینبینارتباطی. استمعنیبیدومتغییرھربرای

.نداردوجودبیماراندررختخوابدرتلویزیون

:خویشرختخواببجزمکانیدرخوابیدنبافریتینمیانگینوھموگلوبینمیانگینارتباط

آمارینظرازمیزاناین(p-value=0.004)سئوالاینباھموگلوبینمیانگینارتباط
گروهدرلذامیباشد١وبودهمحاسبھقابلآنبرایCorrelationعددواستارزشمند
رختخوابشانبجزمکانھاییدریشتردردارندتریپایینھموگلوبینکسانیکھبیماران

سئوالاینبافریتینمیانگینارتباط. میخوابند

 )p-value=0.88 (عددونیستارزشمندلذاداردCorrelationواستمعنیبیآنبرای
.نداردوجودبیمارانخوابمحلوفریتینباارتباطی

بھابتالیبارامتغیرھاتکتکارتباطCorrelation analysisارزیابیراستایدر
کھستافرادیازدستھآنمنظور(کردیمارزیابیگروهدودرھربیقرارپاھایسندرم
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حداقلودادهمثبتجواببیقرارپاھایسندرمتشخیصیکرایتریایازسئوال٣بھحداقل
.)بودنداحتمالیبیقرارپایسندرمبھمبتال

تا از کرایتریا داشتند کھ میانگین ٣ابتال بھ حداقل %) ۴٠(نفر ٨در گروه بیماران مجموعا 
سال ١۵.۴مبتال نبودند کھ میانگین سنی شان %) ۶٠(نفر ١٢سال بود و ١۴.٨سنی شان 

بود ارتباطی بین سن و ابتال بھ سندرم پاھای بیقرار در این گروه سنی در میان بیماران 
(p-value=0.56).وجود ندارد

میانگینکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
سانتی ١۵٣شانقدمیانگینکھنبودندمبتال%) ۶٠(نفر١٢وبودسانتی متر١۵٧شانقد

بیمارانمیاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوقدبینارتباطیبودمتر
)p-value=0.48.(نداردوجود

میانگینکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
کیلوگرم۴٧شانوزنمیانگینکھنبودندمبتال%) ۶٠(نفر١٢وبودکیلوگرم۵٩.١شانوزن
درسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوبین وزنارتباط آماری ارزشمندبود

)p-value=0.01.(داردوجودبیمارانمیان

میانگینکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
شاخص توده میانگینکھنبودندمبتال%) ۶٠(نفر١٢وبود٢٣.٩شانشاخص توده بدنی 

پاھایسندرمبھابتالوشاخص توده بدنیبینماری ارزشمندآارتباطبود١٩.٩بدنی شان
)p-value=0.01.(داردوجودبیمارانمیاندرسنیگروهایندربیقرار

میانگینکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
ھموگلوبین میانگینکھنبودندمبتال%) ۶٠(نفر١٢وبود7.6mg/dlشانھموگلوبین 

٨.۵mg/dlسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوھموگلوبینبینارتباطیبود
)p-value=0.1.(نداردوجودبیمارانمیاندر
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میانگینکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
بود١٣٩٩فریتینمیانگینکھنبودندمبتال%) ۶٠(نفر١٢وبود١٧٠٩شانفریتین

وجودبیمارانمیاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوفریتینبینارتباطی
)p-value=0.65.(ندارد

میانگینکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
معدل درسی شانمیانگینکھنبودندمبتال%) ۶٠(نفر١٢وبود١۶شانمعدل درسی

میاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالومعدلبینارتباطیبود٩.١۵
)p-value=0.97.(نداردوجودبیماران

بھ طور کھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
مبتال نبودند کھ بھ طور %) ۶٠(نفر ١٢نفر در طی روزدر ھفتھ چرت میزدند و۴میانگین

چرت زدن در طی بینارتباطینفر در طی روز در ھفتھ چرت میزدند کھ ٢.٨میانگین  
-p.(نداردوجودبیمارانمیاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوروز

value=0.31(

طوربھکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
کھنبودندمبتال%) ۶٠(نفر١٢وساعت مشخصی از روز بیدار میشونددرنفر۶میانگین

بینارتباطیکھمیشوندبیدارروزازمشخصیساعتدرنفر۴.۶میانگینطوربھ
درسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوبیدارشدن در ساعت مشخصی از روز 

)p-value=0.18.(نداردوجودبیمارانمیان

طوربھکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
بھکھنبودندمبتال%) ۶٠(نفر١٢وشب میخوابندازمشخصیساعتدرنفر6.2میانگین

آماری ارزشمندارتباطیکھمیخوابندشبازمشخصیساعتدرنفر3.8میانگینطور
سنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوشبازمشخصیساعتدرخوابیدن بین
کسانیکھ در ساعت مشخصی بھ خواب میروند بیشتر مبتال بھ دارد وجودبیمارانمیاندر

(p-value=0.02)..سندرم پاھای بیقرار میباشند
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طوربھکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
بھکھنبودندمبتال%) ۶٠(نفر١٢ومصرف کافئین قبل از خواب دارند نفر٣میانگین

قبلکافئینمصرفارتباطیکھدارندخوابازقبلکافئینمصرفنفر2.2میانگینطور
.نداردوجودبیمارانمیاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوخواباز

)p-value=0.32(

طوربھکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
طوربھکھنبودندمبتال%) ۶٠(نفر١٢ودر رختخواب تلویزیون میبینندنفر4.2میانگین
ازقبلکافئینمصرفبینارتباطیکھمیبینندتلویزیونرختخوابدرنفر٢میانگین
.نداردوجودبیمارانمیاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوخواب

)p-value=0.11(

طوربھکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴٠(نفر٨مجموعابیمارانگروهدر
کھنبودندمبتال%) ۶٠(نفر١٢ورختخواب خود میخوابندجایی بجز درنفر3.1میانگین

ارتباط آماری کھمیخوابندخودرختخواببجزجاییدرنفر1.2میانگینطوربھ
دربیقرارپاھایسندرمبھابتالوخویشرختخواببجزجاییدرخوابیدن بینارزشمند 

بھ سندرم پاھای بیقرار شبھای مبتالیان و .داردوجودبیمارانمیاندرسنیگروهاین
.بیشتری در جایی بجز رختخواب خودشان میخوابند

)p-value=0.02(

٣کھ برای تک تک متغیر ھا با ابتال بھ حداقل Correlation Analysisبر اساس ارزیابی 
:کرایتریای سندرم پای بیقرار در گروه شاھد انجام گرفت

میانگینکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴۵(نفر٩مجموعاشاھدگروهدر
سال١۵.١شانسنیمیانگینکھنبودندمبتال%) ۵۵(نفر١١وبودسال١۵.٣شانسنی
گروه شاھدمیاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوسنبینارتباطیبود

)p-value=0.84.(نداردوجود
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قدمیانگینکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴۵(نفر٩مجموعاشاھدگروهدر
سانتی١۶٧.٢شانقدمیانگینکھنبودندمبتال%) ۵۵(نفر١١وبودمترسانتی١۶٧شان
گروه میاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوقدبینارتباطیبودمتر

(p-value=0.92).نداردوجودشاھد

میانگینکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) (45نفر9مجموعاشاھدگروهدر
کیلوگرم58.2وزنشانمیانگینکھنبودندمبتال%) 55(نفر١1وبودکیلوگرم62.2وزنشان

گروه شاھدمیاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالووزنبینارتباطیبود
p-value=0.52).(نداردوجود

میانگینکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴۵(نفر٩مجموعاشاھدگروهدر
تودهشاخصمیانگینکھنبودندمبتال%) ۵۵(نفر١١وبود٢٢.١شانبدنیتودهشاخص

ایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوشاخص توده بدنیبینارتباطیبود٢٠.۶شانبدنی
)p-value=0.34. (نداردوجودشاھدگروهمیاندرسنیگروه

میانگینکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴۵(نفر٩مجموعاشاھدگروهدر
معدل تحصیلی میانگینکھنبودندمبتال%) ۵۵(نفر١١وبود١٧.۶۵شانمعدل تحصیلی

گروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوتحصیلیمعدلبینارتباطیبود١٧.٨٢شان
)p-value=0.81. (نداردوجودشاھدگروهمیاندرسنی

طوربھکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴۵(نفر٩مجموعاشاھدگروهدر
بھکھنبودندمبتال%) ۶۵(نفر١١ومیزدندچرتھفتھروزدرطیدرنفر٢.٧میانگین

طیدرزدنچرتبینارتباطیکھمیزدندچرتھفتھدرروزطیدرنفر٣میانگینطور
وجودشاھد میاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوروز
(pvalue=0.8).ندارد

طوربھکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴۵(نفر٨مجموعاشاھدگروهدر
نبودندمبتال%) ۵۵(نفر١١ومیشوندبیدارروزازمشخصیساعتدرنفر5.3میانگین

بینارتباطیکھمیشوندبیدارروزازمشخصیساعتدرنفر5.6میانگینطوربھکھ
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درسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوروزازمشخصیساعتدربیدارشدن
(p-value=0.7).نداردوجودشاھدمیان

طوربھکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴۵(نفر٩مجموعابیمارانگروهدر
بھکھنبودندمبتال%) ۵۵(نفر١١ومیخوابندشبازمشخصیساعتدرنفر۵.١میانگین

درخوابیدنبینارتباطیکھمیخوابندشبازمشخصیساعتدرنفر۴.١میانگینطور
شاھدمیاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوشبازمشخصیساعت
(p-value=0.4). .نداردوجود

طوربھکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴۵(نفر٩مجموعاشاھدگروهدر
بھکھنبودندمبتال%) ۵۵(نفر١١ودارندخوابازقبلکافئینمصرفنفر٢.١میانگین

قبلکافئینمصرفارتباطیکھدارندخوابازقبلکافئینمصرفنفر١.٣میانگینطور
.نداردوجودگروه شاھدمیاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوخواباز

(p-value=0.36)

طوربھکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴۵(نفر٩مجموعابیمارانگروهدر
طوربھکھنبودندمبتال%) ۵۵(نفر١١ومیبینندتلویزیونرختخوابدرنفر1.2میانگین
ازقبلکافئینمصرفبینارتباطیکھمیبینندتلویزیونرختخوابدرنفر1.7میانگین
.نداردوجودشاھدگروهمیاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالوخواب

(p-value=0.58)

طوربھکھداشتندکرایتریاازتا٣حداقلبھابتال%) ۴۵(نفر٩مجموعاشاھدگروهدر
بھکھنبودندمبتال%) ۵۵(نفر١١ومیخوابندخودرختخواببجزجاییدرنفر1میانگین

خوابیدن دربینارتباطیکھمیخوابندخودرختخواببجزجاییدرنفر0.4میانگینطور
گروهمیاندرسنیگروهایندربیقرارپاھایسندرمبھابتالباجایی بجز رختخواب خویش

)p-value=0.4(.نداردوجودشاھد
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داشتنبابیقرارپایسندرمبھابتالیدرشاھدوبیمارانگروهدوبینمقایسھدرنھایتا
بیقرارپایبھمبتالنفر٩شاھدگروهدرونفر٨بیمارانگروهدرکرایتریاازتا٣حداقل
بین بیماران و (p-value=0.74)..نیستدارمعنینیزامارینظرازتفاوتاینکھداریم

شاھد در این گروه سنی تفاوتی وجود ندارد یکی از دالیل این امر در مقایسھ با گروه سنی 
جمعیت عمومی سال میتواند افزایش شیوع سندرم پاھای بیقرار با افزایش سن در ١٢- ٠

.است کھ در دیگرمطالعات نیز بھ آن پرداختھ شده است

بھ سندرم پاھای ابتال%) ٢۵.۶(نفر١٠شاھدو%) ٣٨.۴(نفر١۵بیماران: در مجموع 
پایسندرمو%) ٢.۵(نفر١قطعیبیقرارپایسندرمبیماران،درتفکیکبھ.داشتندبیقرار 
و%) ٧.۶(نفر٣آنبھابتالخطرمعرضدرافرادو%) ٣۵.٨(نفر١۴احتمالیبیقرار

درو%) ١۵.٣(نفر۶احتمالیو%) ١٠.٢(نفر۴قطعیبیقرارپایسندرمشاھدگروهدر
بود کھ درمیان شاھد آمار ابتال بھ %)  ٧.۶(نفر٣احتمالیبیقرارپایسندرمبھابتالخطر

سندرم پای بیقرار قطعی باالتر است اما در کل آمار ابتال بھ سندرم پای بیقرار قطعی و 
.استدارمعنیاماریظرنازاحتمالی در  گروه بیماران بیشتر است کھ 

وبیقرارپایسندرمبھمبتال%) ١۵(پسر٣سال١٢باالی تاالسمیکبیمارانگروهدر
استپسرانازباالتربیقرارپایسندرمبھمبتالدخترانآمار.داشتوجود%) ٢۵(دختر۵

)P-value=0.85.(نیستدارمعنیآمارینظرازاما

وبیقرارپایسندرمبھمبتال%) ١۵.٧(پسر٣سال١٢زیرتاالسمیکبیمارانگروهدر
استپسرانازباالتربیقرارپایسندرمبھمبتالدخترانآمار.داشتوجود%) ٢١(دختر۴

)P-value=0.13.(نیستدارمعنیآمارینظرازاما

بھ %) ۵.٢(دخترنفر١و %) ٠.٠(ھیچ پسرسال١٢گروه سنی زیر در گروه شاھد نیز در
-P).کھ از نظر آماری معنی دار نیستکرایتریای سندرم پای بیقرار مبتال بودند ٣حداقل 

value=0.27)

بھ سندرم پای بیقرار مبتال دختر %) ٢۵(نفر۵پسر و%) ٢٠(نفر۴سال ١٢و در باالی 
(P-value=0.32).ھستند
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:جداول

:سال١٢- ٠در گروه سنی 

:مقایسھ متغیرھای دموگرافیک در دو گروه١-۴جدول

P_valueشاھد بیمارمتغییر
٠.٩٨سال٧سال ۶.٩سن

%)۵٧.٩(نفرپسر١١جنس
نفر ٨

%)۴٢.١(دختر

%) ۶٣.٢(پسرنفر١٢
نفر ٩

%)٣۶.٨(دختر

٠.٧۴

٠.۵٩سانتی متر١١۶سانتی متر١١١قد
٠.۵٣کیلوگرم٢۶کیلوگرم ٢١وزن

١٨.١١٩.٨٠.٢٨شاخص توده بدنی
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بر اساس نتایج جدول فوق رعایت متغییرھای چھار گانھ باال در انتخاب گروه شاھد 
.اختالف معنی داری در دو گروه وجود نداردبھ نحوی کھ .،انجام شده است

:بیمارانارزیابی میانگین ھموگلوبین و فریتین در گروه٢-۴جدول

میانگینحداکثرحداقلمتغییر
٧mg/dl١٠mg/dl٨.٣mg/dlھموگلوبین 

٣۴٠٧٠٠٠٢٠٣٧فریتین
فریتین درج شده است بر اساس نتایج جدول فوق میزانھای حداقل و حداکثر ھموگلوبین و 

.کھ این اندازه گیری فقط در گروه بیمار میباشد.

نفر زیرسن مدرسھ بودند وبقیھ نیز در ھر دو گروه خوب ٧از نظر عملکرد در مدرسھ  
.بجز یک نفر در گروه بیماران کھ متوسط بود.لمداد شده بودندقدر ارزیابی کیفی 

:پدر افرادارزیابی کرایتریای سندرم پاھای بیقرار در 

:مقایسھ سئوال اول کرایتریا از پدرافراد در دو گروه٣-۴جدول

P_valueشاھد بیمار سئوال اول از پدر 
٠.۶٧%)٣۶.٨(نفر٧%)۴٢.١(نفر٨پاسخ بلھ 

%)۴٢.١(نفر٨%)۴٧.۴(٩پاسخ خیر 
%)٢١.١(نفر۴%)١٠.۵(٢پاسخ نمیدانم 

در پاسخدھی بھ این از نظر آماری گروهبراساس جدول فوق،تفاوت آشکاری در دو 
.سئوال وجود ندارد
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:گروهدودرازپدر افرادکرایتریادومسئوالمقایسھ۴-۴جدول

P_valueشاھدبیمارسئوال دوم از پدر
٠.١٧%)۵٢.۶(نفر١٠%)٣۶.٨(نفر٧پاسخ بلھ 
%)۴٧.۴(نفر٩%)۴٧.۴(نفر٩پاسخ خیر

%)٠.٠(نفر٠%)١۵.٨(نفر٣نمیدانم
اینبھپاسخدھیدرآمارینظرازگروهدودرآشکاریفوق،تفاوتجدولبراساس

.نداردوجودسئوال

:گروهدودرافرادازپدرکرایتریاسومسئوالمقایسھ۵-۴جدول

P_valueشاھدبیمارپدرازسومسئوال
٠.۶%)٢١.١(نفر۴%)٣١.۶(نفر۶پاسخ بلھ 

%)۶٨.۴(نفر١٣%)۵٢.۶(نفر١٠خیرپاسخ 
%)١٠.۵(نفر٢%)١۵.٨(نفر٣نمیدانم

اینبھپاسخدھیدرآمارینظرازگروهدودرآشکاریفوق،تفاوتجدولبراساس
.نداردوجودسئوال

:گروهدودرافرادازپدرکرایتریاچھارمسئوالمقایسھ۶-۴جدول

داردوجودسئوالاینبھپاسخدھیدرگروهدودر،آشکاریفوق،تفاوتجدولبراساس
.ودر گروه بیماران میزان بروز مشکل باالتر است

:گروهدودرافرادمادرازکرایتریااولسئوالمقایسھ٧-۴جدول

P_valueشاھدبیمارپدرازچھارمسئوال
٠.٠۵%)٠.٠(نفر٠%)۴٢.١(نفر٨پاسخ بلھ 
%)٨۴(نفر١۶%)۴٢.١(نفر٨پاسخ خیر

%)١۵.٨(نفر٣%)١۵.٨(نفر٣نمیدانم
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P_valueشاھدبیمارسئوال اول از مادر
٠.٣١%)١۵.٨(نفر٣%)٣۶.٨(نفر٧بلھپاسخ
%)٧٣.٧(نفر١۴%)۵٧.٩(نفر١١خیرپاسخ

%)١٠.۵(نفر٢%)۵.٣(نفر١نمیدانم
.آماری وجود ندارد،از نظرگروهدودرآشکاریفوق،تفاوتجدولبراساس

:گروهدودرافرادازمادرکرایتریادومسئوالمقایسھ٨-۴جدول

P_valueشاھدبیمارمادرازدوم سئوال
٠.٢٩%)٢١.٢(نفر۴%)٣۶.٨(نفر٧بلھپاسخ
%)٧٨.٩(نفر١۵%)۵٧.٩(نفر١١خیرپاسخ

%)٠.٠(نفر٠%)۵.٣(نفر١نمیدانم
.نداردوجودآمارینظر،ازگروهدودرآشکاریفوق،تفاوتجدولبراساس

:گروهدودرافرادازمادرکرایتریاسومسئوالمقایسھ٩-۴جدول

P_valueشاھدبیمارمادرازسومسئوال
٠.٢%)٣١.۶(نفر۶%)٢١.١(نفر۴بلھپاسخ
%)۶٨.۴(نفر١٣%)۶٣.٢(نفر١٢خیرپاسخ

%)٠.٠(نفر٠%)١۵.٨(نفر٣نمیدانم
.نداردوجودآمارینظر،ازگروهدودرآشکاریفوق،تفاوتجدولبراساس

:گروهدودرافرادازمادرکرایتریامچھارسئوالمقایسھ١٠-۴جدول

مچھارسئوال
ازمادر

P_valueشاھدبیمار

٠.٢١%)١٠.۵(نفر٢%)٢۶.٣(نفر۵بلھپاسخ
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%)٧٨.٩(نفر١۵%)۴٧.۴(نفر٩خیرپاسخ
%)١٠.۵(نفر٢%)٢۶.۴(نفر۵نمیدانم

.نداردوجودآمارینظر،ازگروهدودرآشکاریفوق،تفاوتجدولبراساس

:در قسمت عادات خواب

:مقایسھ میانگین ساعات خواب در دو گروه١١-۴جدول

p-valueمیانگین در شاھد میانگین در بیماران  
درخوابیدنساعت

شب
٢٣.٢٢٢١.۴۵0.03

در ساعت بیداری 
صبح

٨.۶٧.٣0.001

مدت زمان کلی 
خواب شب 

٩.۴٩.١0.5

.بر اساس نتایج جدول فوق میانگین ساعات خواب در بیماران باالتر است

:مقایسھ چرت زدن روزانھ در دو گروه١٢-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانچرت زدن روزانھ 
٠.٢%)٢١.١(نفر ۴%)۵٧.٩(نفر١١بلھ 
%)٧٨.٩(نفر١۵%)۴٢.١(نفر٨خیر
.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:در این سئوال از میان کسانیکھ پاسخ مثبت داده بوده اند١-١٢-۴جدول

میانگین روز ھفتھ چرت زدن روزانھ
دربیماران 

ھفتھروزمیانگین
شاھددر

p-value

روز در ١کمتر از ٢بلھ
ھفتھ

٠.۵۵
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.معنی دار نیستاین تفاوت از نظر آماری 

:در دو گروهخوابقبلکافئینمصرفمقایسھ ١٣-۴جدول

مصرف کافئین قبل 
خواب

p-valueشاھدبیماران

٠.٠٣%)١۵.٨(نفر٣%)۴٧.۴(نفر٩بلھ
%)٨۴.٢(١۶%)۵٢.۶(نفر١٠خیر

وبھ معنی معنی مصرف بیشتر کافئین در .استدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین
.بیماران است

:دتندر میان کسانیکھ مصرف کافئین داش١-١٣-۴جدول

ھفتھروزمیانگینکافئین درشب
دربیماران

ھفتھروزمیانگین
شاھددر

p-value

٠.۶روز١کمتر از روز٢بلھ
.کھ از نظر آماری معنی دار نیست

:در دو گروهخواباطاقدرتلویزیونمقایسھ وجود ١۴-۴جدول

اطاق تلویزیون در 
خواب

p-valueشاھد بیماران

٠.٠٢%)٢١.١(نفر۴%)۵٧.٩(نفر١١بلھ
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%)٧٨.٩(نفر١۵%)۴٧.١(نفر٨خیر
.ستھدارمعنیآمارینظراز

:میان کسانی کھ در اطاق خواب تلویزیون دارند،مشاھده آن قبل خوابدر ١-١۴-۴جدول

مشاھده تلویزیون 
قبل خواب

ھفتھروزمیانگین
دربیماران

ھفتھروزمیانگین
درشاھد

p-value

٠.۶روز١کمتر از روز٣بلھ
.این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست

:در دو گروهروزطیدرکردنورزشمقایسھ ١۵-۴جدول

درکردنورزش
روزطی

p-valueشاھدبیماران

٠.٠٨%)٧٨.٩(نفر١۵%)۵٢.۶(نفر١٠بلھ
%)٢١.١(نفر۴%)۴٧.۴(نفر ٩خیر
.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:درمیان کسانیکھ در طی روز ورزش میکنند١-١۴-۴جدول

ورزش قبل از 
خواب

میانگین روزھای 
ھفتھ دربیماران

روزھایمیانگین
در شاھدھفتھ

p-value

٠.۵نزدیک بھ دو روزروز١.۵بلھ
.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:گروهدودررفتنخواببھدرتاخیروجودمقایسھ١۵-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانتاخیر در خوابیدن
٠.٠٩%)٢۶.٣(نفر۵%)۶٨.۴(نفر١٣بلھ 
%)٧٣.٧(نفر١۴%)٣١.۶(نفر۶خیر
.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین
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:دارندتاخیررفتنخواببھدرکسانیکھمیاندر١-١۵-۴جدول

ھفتھھایشبمیانگینخوابیدنتاخیر در
دربیماران

ھفتھشبھایمیانگین
دربیماران

p-value

٠.۶٨شب١شب٢.۵بلھ
.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:در دو گروهخوابازمکرربیداریمقایسھ ١۶-۴جدول

ازمکرربیداری
خواب

p-valueشاھدبیماران

٠.۴۶%)٢١.١(نفر۴%)٣١.۶(نفر۶بلھ
%)٧٨.٩(نفر١۵%)۶٨.۴(نفر١٣خیر
.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:در میان کسانیکھ بیداری مکرر از خواب دارند١-١۶-۴جدول

ازمکرربیداری
خواب

میانگین شبھای ھفتھ 
در بیماران

ھفتھشبھایمیانگین
شاھددر

p-value

شب از ١کمتر از شب ١بلھ
ھفتھ

٠.۵٢

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

.در ھردو گروه پاسخ منفی دادند:وجود خواب گردی در خواب مقایسھ 

:در دو گروهتکلم در خوابمقایسھ١٧-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانخوابدرتکلم
٠.٠٢%)۵٧.٩(نفر١١%)٢١.١(نفر۴بلھ

%)۴٢.١(نفر٨%)٧٨.٩(نفر١۵خیر
.ھست و در گروه شاھد باالتر استدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین
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:تکلم در خواب در میان کسانیکھ پاسخ مثبت داده اندمقایسھ١-١٧-۴جدول

ھفتھشبھایمیانگینخوابدرتکلم
بیماراندر

ھفتھشبھایمیانگین
شاھددر

p-value

شب در ١کمتر از بلھ
ھفتھ

٠.۵٧شب در ھفتھ٢

.ستنیدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:در دو گروهخوابدرخروپفوجود١٨-۴جدول

درخروپفوجود
خواب

p-valueشاھدبیماران

٠.٠٠٨%)۴٢.١(نفر٨%)۵.٣(نفر١بلھ
%)۵٧.٩(نفر١١%)٩۴.٧(نفر١٨خیر
.استباالترشاھدگروهدرودارھستمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:کسانیکھ در طی خواب خروپف دارنددر میان ١-١٨-۴جدول

درخروپفوجود
خواب

ھفتھشبھایمیانگین
بیماراندر

ھفتھشبھایمیانگین
شاھددر

p-value

٠.۴۵کمتر از یک شبشب١کمتر از بلھ
.دارنیستمعنیآمارینظرازتفاوتاین

بیقراررخپاھایسندرموجودصورتدربیمارکھدرھمراهعالئمدرباره١٩-۴جدول
:از مھمترین شان وجود دردھای رشد استمیدھد

p-valueشاھدبیمارانرشددردھایوجود
٠.٧%)۴٢.١(نفر٨%)٣١.۶(نفر۶ھرگز

%)٣١.۶(نفر۶%)٣١.۶(نفر۶بھ ندرت
%)٢۶.٣(نفر۵%)٣١.۶(نفر۶گاھی اوقات

%)٠.٠(ھیچکس%)۵.٣(نفر١مکررا
.دارنیستمعنیآمارینظرازتفاوتاین



91

مورمور (در عالئم ھمراه وجود احساس خاصی در پاھای فرد است٢٠-۴جدول
)شدن،خزیدن،خارش

احساس خاص در 
پاھا

p-valueشاھدبیماران

٠.۴%)۶٣.٢(نفر١٢%)۵٧.٩(نفر١١ھرگز
%)٢١.١(نفر۴%)١٠.۵(نفر٢بھ ندرت

%)١۵.٨(نفر٣%)٢١.١(نفر۴گاھی اوقات
%)٠.٠(ھیچکس%)١٠.۵(نفر٢مکررا

.دارنیستمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:بیقرارپاھایسندرمتشخیصکرایتریایسئواالت

در دو گروهبیقرارپاھایسندرممقایسھ شیوع ٢١-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانمتغییر
سندرم پای بیقرار

قطعی
٠.٠١%)٠.٠(ھیچکس%)٠.٠(ھیچکس

بیقرارپایسندرم
احتمالی

%)۵.٣(نفر١%)٣۶.٨(نفر٧

سندرمدر خطر 
احتمالیبیقرارپای

%)١٠.۵٢(نفر٢%)٠.٠(ھیچکس

یک کرایتریای 
مثبت یا ھیچ

%)٨۴.٢(نفر١۶%)۶٣.١۵(نفر١٢

کسی بھ سندرم پاھای بیقرار قطعی بین دو گروه مبتال :نتایج جدول فوق براساس
در افراد در .نفر سندرم احتمالی دارند١نفر و در شاھد ٧ولی در گروه بیماران .نیست
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این میزان از نظر آماری ارزشمند بوده و در .نفر در گروه شاھد ھستند٢معرض خطر نیز 
.گروه بیماران از شاھد باالتر است

:در طی خوابآرام بودن کودکمقایسھ ٢٢-۴جدول

آرام بودن کودک 
حین خواب

p-valueشاھدبیماران 

٠.٣٨%)۴٢.١(نفر٨%)٢۶.٣(نفر۵ھرگز
%)۵.٣(نفر١%)١۵.٨(نفر٣بندرت

%)٣۶.٨(نفر٧%)٢۶.٣(نفر۵گاھی اوقات
%)١۵.٨(نفر٣%)٣١.۶(نفر۶مکررا

.دارنیستمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:سنھمکودکانبھنسبتکودکبودنآراممقایسھ ٢٣-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانکودکبودنآرام
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ھمکودکانبھنسبت
سن

٠.۵٩%)۵٧.٩(نفر١١%)٣۶.٨(نفر٧ھرگز
%)٢۶.٣(نفر۵%)٣۶.٨(نفر٧بندرت

%)١٠.۵(نفر٢%)٢١.١(نفر۴گاھی اوقات
%)۵.٣(نفر١%)۵.٣(نفر١مکررا

.دارنیستمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:سئواالت مربوط بھ اعضای خانواده

:ابتالی اعضای خانواده درجھ اول بھ سندرم پای بیقرارمقایسھ ٢۴-۴جدول

اعضایابتالی
اولدرجھخانواده

p-valueشاھدبیماران

٠.٣٧%)١٠.۵(نفر۵%)٢١.١(نفر۴بلھ
%)٨٩.۵(نفر١۴%)٧٨.٩(نفر١۵خیر

:درتوضیحات در بیمارانی کھ ابتالی سایر اعضای خانواده را دارند،نام برده اند کھ

نفر،یککودکعموینفرکودک،یکمادربزرگنفرکودک،یکعمھنفریک(
.میباشد) بیمارپدربزرگ
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کودکعموینفرکودک،یکدایینفرکودک،یکخالھنفردو: (در گروه شاھد نیز
.اندداشتھبیقرارپاھایسندرمعالئم) کودکعمھنفربیمار،یکپدربزرگنفر،یک

:مشکل در خانواده فرد سئوال شده بود کھوجود ابتالی مقایسھ ٢۵-۴جدول

اعضایابتالی
خانواده

p-valueشاھدبیماران

٠.٣٧%)١٠.۵(نفر٢%)٢١.١(نفر۴بلھ
%)٨٩.۵(نفر١٧%)٧٨.٩(نفر١۵خیر

:در گروه بیماران در توضیحات نوشتھ شده است

پاھادادنتکانوکودکپدردرمکررکودک،بیداریمادردرخوابشروعدرتاخیر(
.وجود دارد)کودکپدردرخوابحیندرخشنپرتابیمادر،حرکاتدر

وجود ) کودکمادردرکودک،سحرخیزیپدردرپاھادادنتکان: (در گروه شاھد نیز
.این تفاوت از نظر آماری معنی دار نیست.دارد

:در کودکئین دارمیزان کلی مصرف مواد غذایی کافمقایسھ ٢۶-۴جدول

موادکلی مصرف
دارکافئینغذایی

p-valueشاھدبیماران

٠.۵۴%)١٠.۵(نفر٢%)١۵.٨(نفر٣ھرگز
%)١۵.٨(نفر٣%)۵.٣(نفر١بندرت

%)۴٧.۴(نفر٩%)٣۶.٨(نفر٧گاھی اوقات
%)٢۶.٣(نفر۵%)۴٢.١(نفر٨مکررا

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین
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:در دو گروهتشخیص کم خونی در گذشتھ در کودکمقایسھ ٢٧-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانخونیکمتشخیص
٠.٠٠%)٠.٠(ھیچکس%)١٠٠(نفر١٩بلھ

%)١٠٠(نفر١٩%)٠.٠(ھیچکسخیر

در گروه شاھد کسی مبتال بھ آنمی نیست و در گروه بیماران ھمگی مبتال بھ آنمی ھستند 
.کھ در توضیحات تاالسمی ماژور را ذکر کرده اند

فریتین بیماران با تک تک سئواالت میانگین ھموگلوبین و میانگین مقایسھ ٢٨-۴جدول
.)میباشد٢٠٣٧میانگین فریتین و ٨.٣mg/dl:میانگین ھموگلوبین (:عادات خواب

p-valueCorrelation Analysisمتغییر
زمانباھموگلوبینمیانگین ارتباط

صبحھرشدنبیدار
٠.۶٢_

بیدارزمانبافریتینمیانگینارتباط
صبحھرشدن

٠.۶١_
مدتباھموگلوبینمیانگین ارتباط

شبانھخوابکلیزمان
٠.٢٧_

زمانمدتبافریتینمیانگین ارتباط
شبانھخوابکلی

٠.٣٢_
ساعتباھموگلوبینمیانگین ارتباط

شبھادررفتنخواببھ
٠.٦٢_

بھساعتبافریتینمیانگین ارتباط
شبھادررفتنخواب

٠.٦٨_



96

فریتین در مدت میانگینھموگلوبین ومیانگینبر اساس نتایج جدول فوق،ارتباطی بین
لذا.زمان خواب یا ساعات بیدار شدن و بھ خواب رفتن کودک وجود ندارد

Correlation Analysisانجام نمیشود.

ھر یک ازبھمثبتپاسخبابیماران فریتینوھموگلوبینمیانگینارتباط٢٩-۴جدول 
:سئواالت

پاسخ متغییر
بیماران

میانگینتعداد نفرات
ھمو

گلوبین
mg/dl

میانگین
فریتین

p-value
ھموگلوبین

p-value
فریتین

چرت 
زدن در 

روز

٨.١١۴٠٠٠.۴٧٠.٠٩%)۵٧.٨(نفر١١بلھ

٨.۵٢٩٠٩(%42.1)نفر٨خیر
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مصرف
وچایی
قبلقھوه

خواباز

٨.٠۶١۶٨١٠.٢٣٠.۴(%47.3)نفر٩بلھ

٨.۵۵٢٣۵٧(%52.6)نفر١٠خیر

وجود
تلویزیون

اطاقدر
کودک

٨.٣٢١٧٠٠.٧۵٠.۶٧)(%57.8نفر١١بلھ 

٨.٢۵١٨۵۴%)۴٢.١(نفر٨خیر

درتاخیر
بخواب

رفتن

٨.٠۶١۶٣٠٠.٠٧٠.٢%)۶٨.۴(نفر١٣بلھ 

٨.٨۶٢٩١٩%)٣١.۵(نفر۶خیر

براساس نتایج جدول فوق،بین میانگین ھموگلوبین و فریتین با چرت زدن در طی روز و 
مصرف کافئین قبل خواب و وجود تلویزیون در اطاق کودک و تاخیر در بھ خواب رفتن 

.انجام نمیشودCorrelation Analysisارتباطی و جود ندارد لذا 

:بیقرار بر اساس میانگین سن در بیمارانمقایسھ ابتال بھ سندرم پای ٣٠- ۴جدول 

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

p-valueسنیمیانگینتعداد نفراتپاسخ نفرات
٧بلھ

%)٣۶.٨(نفر
٠.٧۴سال۴.٧

١٢خیر
%)۶٣.١(نفر

سال۶.۴

.بر اساس نتایج جدول فوق، این مقایسھ بر اساس سن از نظر آماری معنی دار نیست
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:بیماراندرقد میانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ٣١-۴جدول

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

p-valueقدمیانگینتعداد نفراتنفراتپاسخ

نفر٧بلھ
)٣۶.٨(%

٠.٩سانتی متر١١٠

١٢خیر
%)۶٣.١(نفر

سانتی متر١١٢

.نیستدارمعنیآمارینظرازقداساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر

:بیماراندرمیانگین وزناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ٣٢-۴جدول

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

p-valueوزنمیانگینتعداد نفراتنفراتپاسخ
٧بلھ

%)٣۶.٨(نفر
٠.۴۶کیلو گرم٢٣

١٢خیر
%)۶٣.١(نفر

کیلوگرم٢٠

.نیستدارمعنیآمارینظرازوزناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر

درشاخص توده بدنی میانگین اساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ٣٣-۴جدول
:بیماران
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٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

میانگینتعداد نفراتنفراتپاسخ
شاخص توده 

بدنی

p-value

٧بلھ
%)٣۶.٨(نفر

٢٠.٩١٠.١٧

١٢خیر
%)۶٣.١(نفر

١۶.۵۶

معنیآمارینظربدنی ازتودهشاخصاساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیستدار

درھموگلوبینمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ٣۴-۴جدول
:بیماران

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

میانگینتعداد نفراتنفراتپاسخ
ھموگلوبین

p-value

٧بلھ
%)٣۶.٨(نفر

٨.١mg/dl٠.۶٢

١٢خیر
%)۶٣.١(نفر

٨.۴mg/dl

دارمعنیآمارینظرازھموگلوبیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیست

:بیماراندرفریتینمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ٣۵-۴جدول

p-valueفریتینمیانگینتعداد نفراتنفراتپاسخ٣حداقل
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کرایتریای
پایسندرم
بیقرار

٢٠۵۴٠.٩٧%)٣۶.٨(نفر٧بلھ

١٢خیر
%)۶٣.١(نفر

٢٠٢٧

.نیستدارمعنیآمارینظرازفریتیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر

شبانھ درخوابیدنساعتمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ٣۶-۴جدول
:بیماران

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

ساعت میانگینتعداد نفراتنفراتپاسخ
خوابیدن شبانھ

p-value

٢٢.٣٠٠.٢٨%)٣۶.٨(نفر٧بلھ

١٢خیر
%)۶٣.١(نفر

٢٣.٨

نظرازشبانھ خوابیدنساعتمیانگیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیستدارمعنیآماری

شدنبیدارساعتمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ٣٧-۴جدول
:بیمارانھرصبح در

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

ساعت میانگینتعداد نفراتنفراتپاسخ
بیدار شدن 

ھرصبح

p-value

٨.۴٢٠.۶%)٣۶.٨(نفر٧بلھ

١٢خیر
%)۶٣.١(نفر

٨.٧

نظرھرصبح ازشدنبیدارساعتمیانگیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیستدارمعنیآماری
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شدنبیدارساعتمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ٣٨-۴جدول
:بیماراندرھرصبح

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

کلی میانگینتعداد نفراتنفراتپاسخ
خواب شبانھ

p-value

٧بلھ
%)٣۶.٨(نفر

٠.٩٨ساعت۴٢.٩

١٢خیر
%)۶٣.١(نفر

ساعت۴١.٩

نظرازشبانھخوابکلیمیانگیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیستدارمعنیآماری

:در گروه شاھد

:سنی در گروه شاھدمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ٣٩-۴جدول

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

p-valueمیانگین سنیتعداد نفراتنفراتپاسخ
٠.٣٩سال۴%)۵.٢(نفر١بلھ 
نفر١٨خیر

)٩۴.٧(%
سال٧.١

دارمعنیآمارینظرازسنیمیانگیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیست
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:شاھدگروهدرقدمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ۴٠-۴جدول

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

p-valueمیانگین قدتعداد نفراتنفراتپاسخ
٠.۴٣سانتی متر٩۵%)۵.٢(نفر١بلھ 

١٨خیر
%)٩۴.٧(نفر

سانتی ١١٧
متر

دارمعنیآمارینظرازقدیمیانگیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیست

:شاھدگروهدروزنمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ۴١-۴جدول

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

p-valueمیانگین وزنتعداد نفراتنفراتپاسخ
٠.۴٩کیلوگرم٢٠%)۵.٢(نفر١بلھ 
١٨خیر

%)٩۴.٧(نفر
کیلوگرم٢٧

دارمعنیآمارینظرازوزن میانگیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیست

دربدنیتودهشاخصمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ۴٢-۴جدول
:شاھدگروه

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

میانگین تعداد نفراتنفراتپاسخ
شاخص توده 

بدنی

p-value

٢٢.١٠.۵٧%)۵.٢(نفر١بلھ 
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١٨خیر
%)٩۴.٧(نفر

١٩.٧

نظرازبدنیتودهشاخصمیانگیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیستدارمعنیآماری

ھرخوابیدنساعتمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ۴٣-۴جدول
:شاھدگروهشب در

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

میانگین ساعت تعداد نفراتنفراتپاسخ
خوابیدن ھر 

شب

p-value

٢١٠.١١%)۵.٢(نفر١بلھ 
١٨خیر

%)٩۴.٧(نفر
٢١.٧

نظرشب ازھرخوابیدنساعتمیانگیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیستدارمعنیآماری

شدنبیدارساعتمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ۴۴-۴جدول
:شاھدگروهدرھرصبح

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

میانگین تعداد نفراتنفراتپاسخ
ساعتمیانگین

شدنبیدار
ھرصبح

p-value

٧٠.٧۶%)۵.٢(نفر١بلھ 

١٨خیر
%)٩۴.٧(نفر

٧.٣٧

نظرھرصبح ازشدنبیدارساعتمیانگیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیستدارمعنیآماری
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ھرخوابساعتکلمیانگیناساسبربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ۴۵-۴جدول
:شاھدگروهشب در

٣حداقل
کرایتریای

پایسندرم
بیقرار

میانگین کل تعداد نفراتنفراتپاسخ
ساعت خواب 

ھر شب

p-value

٠.۵٨ساعت١٠%)۵.٢(نفر١بلھ 

١٨خیر
%)٩۴.٧(نفر

ساعت٩

ازشبھرخوابساعتکلمیانگیناساسبرمقایسھاینفوق،جدولنتایجاساسبر
.نیستدارمعنیآمارینظر

:شاھدبیماران و گروهدربیقرارپایسندرمبھابتالمقایسھ۴۶-۴جدول

کرایتریای٣حداقلداشتن
بیقرارپایسندرم

p-valueتعداد نفرات

٠.٠١%)٣۶.٨(نفر٧گروه بیماران
%)۵.٢(نفر١گروه شاھد

بھ سندرم پاھای بیقرار در بیماران بالتر و از بر اساس نتایج جدول فوق ،  مقایسھ ابتالی 
.نظر آماری نیز معنی دار است
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:سال١٨- ١٢گروه سنی در 

:مقایسھ اطالعات دموگرافیک در دو گروه۴٧-۴جدول

p-valueشاھدمیانگین در بیمارانمیانگین در متغییر
١۵.٢٠.٩سال١۵.٢سن

%) ٢۵(پسرنفر۵جنس
%)٧۵(دخترنفر١۵

%) ٢۵(پسرنفر5
%)٧۵(دخترنفر١۵

١

٠.٠٠سانتی متر١۶۵سانتی متر١۵۵قد
٠.٠۴کیلوگرم۶٠کیلوگرم۵١.٨وزن

٢٣.٩١٩.٩٠.٠١شاخص توده بدنی
تفاوت زیادی وجود دارد کھ از نظر و شاخص توده بدنیمتغییر قد و وزنسھدر 

.آماری نیز معنی دار است

درکھداردوجودماژورتاالسمیبیماراندرعمومیبطورکھقدیکوتاھیبھ دلیل 
نیزرشدھورموننیازمندایشانازخیلیحتیواستمطرحبیماریپاتوفیزیولوژی

ولی در .داشتندکمتریوزنوجنسسنھماندرشاھدگروهبھنسبتبیماران.ھستند
آماری نیز ارزشمند التر است کھ از نظر امحاسبھ شاخص توده بدنی گروه بیماران ب

.است
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:فریتین در بیمارانمیانگینھموگلوبین ومیانگین ۴٨-۴جدول

میانگینحداکثرحداقلمتغییر
mg/dl۶١٠٨.١ھموگلوبین

٢٧۵۵٠٠٠١۵٢٣فریتین
.این میزانھا در گروه بیماران چک شده است

:در دو گروهآخرین معدل تحصیلیمقایسھ ۴٩-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانمتغییر
میانگین آخرین

معدل
١۵.٩١٧.٧٠.٠١

اختالف دو گروه از این نظر معنی دار است و میانگین آخرین معدل تحصیلی در شاھد 
.باالتر است

:فردپدرازبیقرارپاھایسندرمتشخیصیسئواالتدر

:پدر فردمقایسھ اولین سئوال کرایتریا از ۵٠-۴جدول

اولین سئوال از 
پدرفرد

p-valueشاھدبیماران

٠.٢%)٢۵(نفر۵%)١٠(نفر٢بلھ 
%)٧٠(نفر١۴%)٧٠(نفر١۴خیر

%)۵(نفر١%)٢٠(نفر۴نمیدانم 
.این میزان از نظر آماری معنی دار نیست

:فردپدرازکرایتریاسئوالدومینمقایسھ۵١-۴جدول



107

ازسئوالدومین
پدرفرد

p-valueبیمارانبیماران

٠.٩%)۵٠(نفر١٠%)۴۵(نفر٩بلھ 
%)۴۵(نفر٩%)۵٠(نفر١٠خیر

%)۵(نفر١%)۵(نفر١نمیدانم 
.نیستدارمعنیآمارینظرازمیزاناین

:فردپدرازکرایتریاسئوالسومینمقایسھ۵٢-۴جدول

ازسئوالسومین 
پدرفرد

p-valueشاھدبیماران

٠.٩%)٢۵(نفر۵%)٢٠(نفر۴بلھ 
%)۶٠(نفر١٢%)۶۵(نفر١٣خیر

%)١۵(نفر٣%)١۵(نفر٣نمیدانم 
.نیستدارمعنیآمارینظرازمیزاناین

:فردپدرازکرایتریاسئوالچھارمینمقایسھ۵٣-۴جدول

ازسئوالچھارمین 
پدرفرد

p-valueشاھدبیماران

٠.٠٣%)٢٠(نفر۵%)۵(نفر١بلھ 
%)٧۵(نفر١۵%)٧۵(نفر١۵خیر

%)٠.٠(ھیچکس%)٢٠(نفر۴نمیدانم 
.و در گروه شاھد باالتر است.استدارمعنیآمارینظرازمیزاناین

:در سئواالت تشخیصی سندرم پاھای بیقرار از مادر فرد



108

:فردمادرازکرایتریاسئوالاولینمقایسھ۵۴-۴جدول

اولین سئوال 
ازمادرفرد

p-valueشاھد بیماران

٠.۴٣%)٣۵(نفر٧%)٢٠(نفر۴بلھ 
%)۵٠(نفر١٠%)٧٠(نفر١۴خیر

%)١۵(نفر٣%)١٠(نفر٢نمیدانم 
.نیستدارمعنیآمارینظرازمیزاناین

:فردازمادرکرایتریاسئوالدومینمقایسھ۵۵-۴جدول

سئوالدومین 
ازمادرفرد

p-valueشاھدبیماران

٠.٨%)٣۵(نفر٧%)۴٠(نفر٨بلھ 
%)۵۵(نفر١١%)۵۵(نفر١١خیر

%)١٠(نفر٢%)۵(نفر١نمیدانم 
.نیستدارمعنیآمارینظرازمیزاناین

:فردازمادرکرایتریاسئوالسومینمقایسھ۵۶-۴جدول

سئوالسومین 
ازمادرفرد

p-valueشاھدبیماران

٠.۶%)٣٠(نفر۶%)٢۵(نفر۵بلھ 
%)۴۵(نفر٩%)۶٠(نفر١٢خیر

%)٢۵(نفر۵%)١۵(نفر٣نمیدانم 
.نیستدارمعنیآمارینظرازمیزاناین

:فردازمادرکرایتریاسئوالچھارممقایسھ۵٧-۴جدول

سئوالچھارمین 
ازمادرفرد

p-valueشاھدبیماران
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٠.٨%)٢۵(نفر۵%)٢٠(نفر۴بلھ 
%)۶٠(نفر١٢%)۶٠(نفر١٢خیر

%)١۵(نفر٣%)٢٠(نفر۴نمیدانم 
.نیستدارمعنیآمارینظرازمیزاناین

:ارزیابی وضعیت خواب وبیداری و مقایسھ آن در دو گروه۵٨-۴جدول

:ھریک از متغییر ھا در ھر ھفتھ میباشدمیانگین 

p-valueشاھدبیمارانمتغییر
میانگین روزھایی کھ 

چرت میزنند 
٠.۵٩روز٢.٩روز٣.٣

میانگین روزھاییکھ 
ھرصبح درساعت 

معینی بیدار میشوند 

٠.۶۴روز۵.۵روز٢.۵

شبھایی کھمیانگین 
در ساعت معینی 

میخوابند

٠.٨شب۴.۶شب٨.۴

میانگین شبھایی کھ 
قبل خواب کافئین 

مصرف میکنند

٠.١۵شب١.٧شب۵.٢

میانگین شبھایی کھ 
در رختخواب 

تلویزیون میبینند

٠.٠٨شب١.۵شب٣

میانگین شبھایی کھ 
در جایی بجز 

٠.٠١شب٧شب٢
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رختخواب میخوابند
در میان میخوابندرختخواببجزجاییدرکھشبھاییمیانگین:بر اساس نتایج جدول فوق

.این تفاوت از نظر آماری نیز معنی دار است.بیماران آمار باالتر است

یک نفر مبتال بھ آن بود در میان گروه شاھد در زمینھ خواب گردی در ھر دو گروه،فقط 
.و در گروه بیماران کسی مبتال نبود.کھ ھر ماه یک یا  دو شب اتفاق می افتاد

:در دو گروهتکلم در خوابمقایسھ۵٩-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانخوابدرتکلم
٠.٧%)٢۵(نفر۵%)٢٠(نفر۴بلھ 
%)٧۵(نفر١۵%)٨٠(نفر١۶خیر
.تفاوت از نظر آماری معنی دار نیستاین 

:ان کسانی کھ تکلم در خواب دارنددر می١-۵٩-۴جدول

میانگین شبھای ھفتھ خوابدرتکلم
بیماراندر 

ھفتھشبھایمیانگین
شاھددر

p-value

٠.۵٠.٨٠.۴٨بلھ
.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:در دو گروهخوابدرخروپفمقایسھ وجود ۶٠-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانخوابدرخروپف
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٠.٢%)۵(نفر١%)١۵(نفر٣بلھ
%)٩۵(نفر١٩%)٨۵(نفر١٧خیر
.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:سانیکھ در طی خواب خرو پف داشتنددر میان ک١-۶٠-۴جدول

میانگین شبھای ھفتھ خرو پف در خواب
دربیماران

ھفتھیشبھامیانگین
شاھددر

p-value

٠.٣٠.٢٠.٧٢بلھ
.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:دو گروهوجود دردھای رشد درمقایسھ۶١-۴جدول

رشددردھایوجود
افراددر

p-valueشاھدبیماران

٠.۴%)١٠(نفر٢%)٣٠(نفر۶ھرگز
کمتر ازیکبار 

درماه
%)۴۵(نفر٩%)٣٠(نفر۶

%)٣٠(نفر۶%)٣٠(نفر۶مکررا
%)١۵(نفر٣%)١٠(نفر٢فقط در گذشتھ

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

سندرم پاھای بیقرارتشخیص کرایتریای 

:شیوع سندرم پاھای بیقرار در دو گروهمقایسھ۶٢-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانکرایتریا
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سندرم پای بیقرار 
قطعی

٠.٧۴%)٢٠(نفر۴%)۵(نفر١

پایسندرم
احتمالیبیقرار

%)٢۵(نفر۵%)٣۵(نفر٧

در خطر ابتالی بھ 
سندرم احتمالی

%)۵(نفر١%)١۵(نفر٣

%)۵٠(نفر١٠%)۴۵(نفر٩یک کرایتریا یا ھیچ
سندرم پاھای بیقرار قطعی در بین گروه شاھد ابتالی میزان ، جدول فوق نتایجبر اساس

احتمالی و خطر ابتالی آن در میان بیماران باالتر ولی سندرم پاھای بیقرار .باالتر است
رار احتمالی در دو قاین میزان از نظر آماری در زمینھ ابتالی بھ حداقل سندرم پای بی.است

.گروه ارزشمند نیست

:کرایتریای تشخیصی سندرم پاھای بیقرار بر اساس ھر یک از سئواالت

:کرایتریااولسئوالبراساسدوگروهمقایسھ۶٣-۴جدول

p-valueشاھد بیمارانسئوال اول
٠.١٩%)۴٠(نفر٨%)۵٠(نفر١٠بلھ

%)۴۵(نفر٩%)۵٠(نفر١٠خیر
%)١۵(نفر٣%)٠.٠(ھیچکسنمی دانم

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:کرایتریادومسئوالبراساسدوگروهمقایسھ۶۴-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانسئوال دوم
٠.۵%)۴۵(نفر٩%)۴٠(نفر٨بلھ

%)۴۵(نفر٩%)۵۵(نفر١١خیر
%)١٠(نفر٢%)۵(نفر١نمی دانم
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.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:کرایتریاسوم سئوالبراساسدوگروهمقایسھ۶۵-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانسئوال سوم
٠.۴۵%)٣۵(نفر۶%)٣۵(نفر٧بلھ

%)۶٠(نفر١٢%)۵٠(نفر١٠خیر
%)١٠(نفر٢%)١۵(نفر٣نمی دانم

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:کرایتریاچھارمسئوالبراساسدوگروهمقایسھ۶۶-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانسئوال چھارم
٠.٠%)۵٠(نفر١٠%)۵٠(نفر١٠بلھ

%)۵٠(نفر١٠%)۵٠(نفر١٠خیر
%)٠.٠(ھیچکس%)٠.٠(ھیچکسنمی دانم

.ھر دو گروه از این نظر مشابھند

:کرایتریاپنجمسئوالبراساسدوگروهمقایسھ۶٧-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانسئوال پنجم
٠.٠٧%)۴۵(نفر٨%)١٠(نفر٢بلھ
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%)۵٠(نفر١٠%)۶۵(نفر١٣خیر
%)١٠(نفر٢%)٢۵(نفر۵نمی دانم

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:کرایتریاششمسئوالبراساسدوگروهمقایسھ۶٨-۴جدول

p-valueشاھدبیمارانسئوال ششم
٠.١٩%)٣۵(نفر٧%)٣٠(نفر۶بلھ

%)۶۵(نفر١٣%)۵۵(نفر١١خیر
%)٠.٠(ھیچکس%)١۵(نفر٣نمی دانم

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:نتایج زیر بدست آمدبیقراردر بررسی پرسشنامھ درجھ بندی شدت سندرم پای 

:در دو گروهاندامھابیقراریازناراحتیاحساسشدتمقایسھ ۶٩-۴جدول

شدت احساس 
ناراحتی از بیقراری 

اندامھا

p-valueشاھد بیماران

٠.۵%)۵(نفر١%)۵(نفر١خیلی شدید
%)۵(نفر١%)١۵(نفر٣شدید

%)٣۵(نفر٧%)٢۵(نفر۵متوسط
%)٢۵(نفر۵%)١٠(نفر٢خفیف
%)٣٠(نفر۶%)۴۵(نفر٩ھرگز

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین



115

:در دو گروهاندامھادادنحرکتبھنیازمقایسھ ٧٠-۴جدول

میزان نیاز بھ 
حرکت دادن اندامھا

p-valueشاھدبیماران

٠.١٩%)۵(نفر١%)٠.٠(ھیچکسخیلی شدید
%)١۵(نفر٣%)۵(نفر١شدید

%)٣۵(نفر٧%)۵٠(نفر١٠متوسط
%)٣٠(نفر۶%)١٠(نفر٢خفیف
%)١۵(نفر٣%)٣۵(نفر٧ھرگز

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:در دو گروهاندامھاحرکتباناراحتیمیزانکاھشمقایسھ ٧١-۴جدول

میزانکاھش
حرکتباناراحتی
اندامھا

p-valueشاھدبیماران

٠.۶%)٢٠(نفر۴%)٢۵(نفر۵کاھش نمیدھد
%)٣۵(نفر٧%)١۵(نفر٣کاھش مختصر
%)٢۵(نفر۵%)٣۵(نفر٧کاھش متوسط

%)١٠(نفر٢%)١۵(نفر٣بخوبی کاھش میدھد
%)١٠(نفر٢%)١٠(نفر٢عالمتی باقی نیست

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین
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:در دو گروهعالئمبخاطرخواباختاللشدتمقایسھ ٧٢-۴جدول

میزان شدت اختالل 
بخاطر عالئمخواب

p-valueشاھدبیماران

٠.٢%)٠.٠(ھیچکس %)۵(نفر١خیلی شدید
%)١۵(نفر٣%)٠.٠(ھیچکسشدید

%)٢۵(نفر۵%)١۵(نفر٣متوسط
%)٢٠(نفر۴%)٣۵(نفر٧خفیف
%)۴٠(نفر٨%)۴۵(نفر٩ھرگز

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:مقایسھ خواب آلودگی وخستگی روزانھ در دو گروه٧٣-۴جدول

میزان خواب الودگی 
و خستگی روزانھ

p-valueشاھدبیماران

٠.٣٩%)۵(نفر١%)٠.٠(ھیچکس خیلی شدید
%)۵(نفر١%)٢٠(نفر۴شدید

%)۵۵(نفر١١%)٣۵(نفر٧متوسط
%)١۵(نفر٣%)١۵(نفر٣خفیف
%)٢٠(نفر٢%)٠.٠(ھیچکسھرگز

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین
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:مقایسھ شدت بیقراری پاھا و دستھا٧۴-۴جدول

میزان شدت بیقراری 
پاھا و دستھا

p-valueشاھدبیماران

٠.۴٧%)٠.٠(ھیچکس%)۵(١خیلی شدید
%)۵(نفر١%)٠.٠(ھیچکسشدید

%)٣۵(نفر٧%)٣۵(نفر٧متوسط
%)٣۵(نفر٧%)٢٠(نفر۴خفیف
%)٢۵(نفر۵%)۴٠(نفر٨ھرگز

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:در دو گروهبیقراریسندرمعالئمباھفتھروزھایتعدادمقایسھ ٧۵-۴جدول

تعداد روزھای ھفتھ 
با عالئم سندرم 

بیقراری

p-valueشاھدبیماران

٠.۶۶%)۵(نفر١%)٠.٠(ھیچکس از اوقاتبسیاری 
%)٢۵(نفر۵%)٢٠(نفر۴غالبا

%)٢۵(نفر۵%)١۵(نفر٣بعضی اوقات
%)١۵(نفر٣%)٢۵(نفر۵معموال
%)٣٠(نفر۶%)۴٠(نفر٨ھرگز

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین
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:در دو گروهعالئمباراپیزودھرکشیدنطولمقایسھ ٧۶-۴جدول

میزان طول کشیدن 
پیزود عالئم راابھر 

p-valueشاھدبیماران

٠.١%)۵(نفر١%)٠.٠(ھیچکسخیلی شدید
%)٢٠(نفر۴%)۵(نفر١شدید

%)٢۵(نفر۵%)١۵(نفر٣متوسط
%)٣۵(نفر٧%)٣۵(نفر٧خفیف
%)١۵(نفر٣%)۴۵(نفر٩ھرگز

.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:در دو گروهروزانھفعالیتبرعالئمتاثیرمقایسھ ٧٧-۴جدول

میزان تاثیر عالئم 
بر فعالیت روزانھ

p-valueشاھدبیماران

٠.٠٢%)٠.٠(ھیچکس%)٢٠(نفر۴خیلی زیاد
%)۴٠(نفر٨%)١٠(نفر٢زیاد

%)٣٠(نفر۶%)٢٠(نفر۴متوسط
%)٣٠(نفر۶%)۵٠(نفر١٠کم

%)٠.٠(ھیچکس%)٠.٠(ھیچکسھرگز
.ران باالتر استاست و در گروه بیمادارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

:در دو گروهعالئمازناشیخلقیاختاللشدتمقایسھ ٧٨-۴جدول

شدت اختالل خلقی 
ناشی از عالئم

p-valueشاھدبیماران

٠.٠٧%)٢٠(نفر۴%)٠.٠(ھیچکسخیلی زیاد
%)١٠(نفر٢%)٢٠(نفر۴زیاد

%)١٠(نفر٢%)٣۵(نفر٧متوسط
%)٣٠(نفر۶%)١۵(نفر٣کم

%)٣٠(نفر۶%)٣٠(نفر۶ھرگز
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.نیستدارمعنیآمارینظرازتفاوتاین

بافریتینوھموگلوبینسطحزمینھدرCorrelation Analysisارزیابی ٧٩-۴جدول
:خوابعاداتسئواالتتکتک

میانگین متغییر
ھموگلوبین

mg/dl

میانگین 
فریتین

p-value
ھموگلوبین 

p-value
فریتین

Correlation
Analysis

چرت زدن 
در طی روز

8.1915230.420.19_

ساعت 
بیدارشدن در 

ھر صبح

8.1915230.630.85_

ساعت 
خوابیدن در 

ھر شب

8.1915230.140.84_

مصرف 
کافئین 

یکساعت قبل 
خواب

8.1915230.90.79_

دیدن 
در تلویزیون

رختخواب

8.1915230.530.36_

خوابیدن در 
مکانی بجز 
رختخواب 

خویش

برای 8.1915230.0040.88
١: ھموگلوبین

: برای فریتین
-

خوابیدن در مکانی بجز ابین میانگین ھموگلوبین بیماران ببراساس نتایج جدول فوق،
بھ ٩و با ھموگلوبین پایین تر از .معنی داری وجود داردرتباطرختخواب خودشان ا

برابر Correlation Analysisبرای این میزان عدد.عنوان مقدار نرمال ھمراھی دارد
.است١با 
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تا از کرایتریای ٣بررسی ارتباط بین میانگین سن بیماران با داشتن حداقل ٨٠-۴جدول
:سندرم پاھای بیقرار

٣داشتن حداقل 
کرایتریا ی 

سندرم پاھای 
بیقرار

p-valueمیانگین سنینفراتتعدادپاسخ نفرات
٠.۵۶سال١۴.٨%)۴٠(نفر٨بلھ

١٢خیر
%)۶٠(نفر

سال١۵.۴

.این ارتباط از نظر اماری معنی دار نیست:بر اساس نتایج جدول فوق

کرایتریایازتا٣حداقلداشتنبابیمارانقدمیانگینبینارتباطبررسی٨١-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرم

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

p-valueمیانگین قدینفراتتعدادپاسخ نفرات
٠.۴٨سانتی متر١۵٧%)۴٠(نفر٨بلھ

سانتی ١۵٣%)۶٠(نفر١٢خیر
متر

.نیستدارمعنیامارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

کرایتریایازتا٣حداقلداشتنبابیمارانوزنمیانگینبینارتباطبررسی٨٢-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرم

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

p-valueمیانگین وزنینفراتتعدادپاسخ نفرات
٠.٠١کیلوگرم۵٩.١%)۴٠(نفر٨بلھ

کیلوگرم۴٧%)۶٠(نفر١٢خیر
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تا از کرایتریا ارتباط ٣بین وزن بیشتر و ابتالی بھ حداقل :بر اساس نتایج جدول فوق
.معنی دار وجود دارد

تا٣حداقلداشتنبابیمارانشاخص توده بدنیمیانگینبینارتباطبررسی٨٣-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایاز

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

میانگین نفراتتعدادسخ نفراتپا
شاخص توده 

بدنی

p-value

٢٣.٩٠.٠١%)۴٠(نفر٨بلھ

١٩.٩%)۶٠(نفر١٢خیر

ازتا٣حداقلبھابتالیوشاخص توده بدنی باالتربین:بر اساس نتایج جدول فوق
.داردوجوددارمعنیارتباطکرایتریا

ازتا٣حداقلداشتنبابیمارانھموگلوبینمیانگینبینارتباطبررسی٨۴-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریای

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

میانگین نفراتتعدادپاسخ نفرات
ھموگلوبین

p-value

٧.۶٠.١%)۴٠(نفر٨بلھ
٨.۵%)۶٠(نفر١٢خیر

.نیستدارمعنیامارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

ازتا٣حداقلداشتنبابیمارانفریتینمیانگینبینارتباطبررسی٨۵-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریای

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

p-valueمیانگین فریتیننفراتتعدادپاسخ نفرات
١٧٠٩٠.۶۵%)۴٠(نفر٨بلھ

١٣٩٩%)۶٠(نفر١٢خیر

.نیستدارمعنیامارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر
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ازتا٣حداقلداشتنبابیمارانمعدل تحصیلیمیانگینبینارتباطبررسی٨۶-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریای

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

میانگین معدل نفراتتعدادپاسخ نفرات
تحصیلی

p-value

١۶٠.٩٧%)۴٠(نفر٨بلھ
١۵.٩%)۶٠(نفر١٢خیر

٨٧- ۴جدول.نیستدارمعنیامارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر
داشتنبابیماراندرمیزنند چرتروزدرکھنفراتیتعدادمیانگینبینارتباطبررسی
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقل

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

میانگین تعداد نفراتتعدادپاسخ نفرات
نفراتی کھ در 

روز چرت 
میزنند

p-value

٠.٣١نفر۴%)۴٠(نفر٨بلھ
نفر٢.٨%)۶٠(نفر١٢خیر

.نیستدارمعنیامارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

بیدارمشخصساعتدرکھنفراتیتعدادمیانگینبینارتباطبررسی٨٨-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلداشتنبادربیمارانمیشوند

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

میانگین تعداد نفراتتعدادپاسخ نفرات
نفراتی کھ در 

ساعت مشخص 
بیدار میشوند

p-value

٠.١٨نفر۶%)۴٠(نفر٨بلھ
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نفر۴.۶%)۶٠(نفر١٢خیر

.نیستدارمعنیامارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

میخوابند مشخصساعتدرکھنفراتیتعدادمیانگینبینارتباطبررسی٨٩-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلداشتنبادربیماران

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

میانگین تعداد نفراتتعدادپاسخ نفرات
نفراتی کھ در 

ساعت مشخص 
میخوابند

p-value

٠.٠٢نفر۶.٢%)۴٠(نفر٨بلھ

نفر٣.٨%)۶٠(نفر١٢خیر

در ساعت است وکسانیکھدارمعنیامارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر
.مشخصی از شب میخوابند بیشتر دچار عالئم سندرم پاھای بیقرار ھستند

خوابقبلکافئینمصرفبانفراتتعدادمیانگینبینارتباطبررسی٩٠-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلداشتنبادربیماران

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

میانگین تعداد نفراتتعدادپاسخ نفرات
نفرات با 

مصرف کافئین 
قبل خواب

p-value

٠.٣٢نفر٣%)۴٠(نفر٨بلھ
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نفر٢.٢%)۶٠(نفر١٢خیر

.نیستدارمعنیامارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

میبینند تلویزیونرختخوابدرکھنفراتیتعدادمیانگینبینارتباطبررسی٩١-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلداشتنبادربیماران

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

میانگین تعداد نفراتتعدادپاسخ نفرات
نفراتی کھ در 

رختخواب 
تلویزیون میبینند

p-value

٠.١١نفر۴.٢%)۴٠(نفر٨بلھ

نفر٢%)۶٠(نفر١٢خیر

.نیستدارمعنیامارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

خوابندنمیخودرختخوابدرکھنفراتیتعدادمیانگینبینارتباطبررسی٩٢-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلداشتنبادربیماران

٣حداقلداشتن
یکرایتریا

پاھایسندرم
بیقرار

میانگین تعداد نفراتتعدادپاسخ نفرات
نفراتی کھ در 

رختخواب خود 
نمی خوابند  

p-value

٠.٠٢نفر٣.١%)۴٠(نفر٨بلھ



125

نفر٢.١%)۶٠(نفر١٢خیر

بر اساس نتایج جدول فوق، این ارتباط معنی دار است و افرادی کھ در رختخواب خویش 
.را دارندنمیخوابند بیشتر عالئم سندرم پای بیقرار 

بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلمبتالیان بھبینارتباطبررسی٩٣-۴جدول
:در ھر دو گروه

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

p-valueشاھدبیماران
٠.٧۴%)۴۵(نفر٩%)۴٠(نفر٨

.نیستدارمعنیماریآنظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجبراساس

کرایتریایازتا٣حداقلداشتنباگروه شاھدسنمیانگینبینارتباطبررسی٩٣-۴جدول 
:بیقرارپاھایسندرم

٣حداقلداشتن
سندرمکرایتریای

بیقرارپاھای

p-valueمیانگین سنی  نفراتتعدادپاسخ نفرات
٠.٨۴سال١۵.٣%)۴۵(نفر٩بلھ

سال١۵.١%)۵۵(نفر١١خیر

.این ارتباط از نظر آماری معنی دار نیست:بر اساس نتایج جدول فوق

ازتا٣حداقلداشتنباشاھدگروهقدمیانگینبینارتباطبررسی٩۴-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریای

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

p-valueمیانگین قدی  نفراتتعدادپاسخ نفرات
سانتی ١.۶٧%)۴۵(نفر٩بلھ

متر
٠.٩٢

سانتی ١.۶٧%)۵۵(نفر١١خیر
متر
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.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

ازتا٣حداقلداشتنباشاھدگروهوزنمیانگینبینارتباطبررسی٩۵-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریای

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

p-valueمیانگین وزن نفراتتعدادپاسخ نفرات
٠.۵٢کیلوگرم۶٢.٢%)۴۵(نفر٩بلھ

کیلوگرم۵٨.٢%)۵۵(نفر١١خیر

.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

تا٣حداقلداشتنباشاھدگروهبدنیتودهشاخصمیانگینبینارتباطبررسی٩۵-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایاز

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

میانگین نفراتتعدادپاسخ نفرات
شاخص توده 

بدنی

p-value

٢٢.١٠.٣۴%)۴۵(نفر٩بلھ

٢٠.۶%)۵۵(نفر١١خیر

.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

ازتا٣حداقلداشتنباشاھدتحصیلی گروهمعدلمیانگینبینارتباطبررسی٩۶-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریای

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

میانگین معدل نفراتتعدادپاسخ نفرات
تحصیلی

p-value

١٧.۶٠.٨%)۴۵(نفر٩بلھ

١٧.٨%)۵۵(نفر١١خیر

.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر
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گروهدرمیزنند چرتروزدرکھنفراتیتعدادمیانگینبینارتباطبررسی٩٧-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلداشتنباشاھد

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

تعدادمیانگیننفراتتعدادنفراتپاسخ 
درکھنفراتی

چرتروز
میزنند

p-value

٠.٨نفر٢.٧%)۴۵(نفر٩بلھ
نفر٣%)۵۵(نفر١١خیر

.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

بیدارمشخصساعتدرصبحکھنفراتیتعدادمیانگینبینارتباطبررسی٩٨-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلداشتنباشاھدمیشوند درگروه

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

تعدادمیانگین نفراتتعدادپاسخ نفرات
کھنفراتی

درصبح ساعت 
مشخص بیدار 

میشوند

p-value

٠.٧نفر۵.٣%)۴۵(نفر٩بلھ

نفر۵.۶%)۵۵(نفر١١خیر

.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر
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میخوابند مشخصساعتدرکھنفراتیتعدادمیانگینبینارتباطبررسی٩٩-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلداشتنباشاھددرگروه

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

تعدادمیانگیننفراتتعدادنفراتپاسخ 
درکھنفراتی
مشخصساعت

میخوابند

p-value

٠.۴نفر۵.١%)۴۵(نفر٩بلھ

نفر۴.١%)۵۵(نفر١١خیر

.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

مصرفکافئینخوابازقبلکھنفراتیتعدادمیانگینبینارتباطبررسی١٠٠-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلداشتنباشاھدمیکنند درگروه

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

تعدادمیانگیننفراتتعدادپاسخ نفرات
قبل کھنفراتی

از خواب کافئین 
مصرف میکنند

p-value

٠.٣۶نفر٢.١%)۴۵(نفر٩بلھ

نفر١.٣%)۵۵(نفر١١خیر
.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر
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تلویزیونرختخوابدرکھنفراتیتعدادمیانگینبینارتباطبررسی١٠١-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلداشتنباشاھدمیبینند درگروه

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

تعدادمیانگیننفراتتعدادپاسخ نفرات
در کھنفراتی

رختخواب 
تلویزیون میبینند

p-value

٠.۵٨نفر١.٢%)۴۵(نفر٩بلھ

نفر١.٧%)۵۵(نفر١١خیر

.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

نمیخوابند خوددررختخوابکھنفراتیتعدادمیانگینبینارتباطبررسی١٠٢-۴جدول
:بیقرارپاھایسندرمکرایتریایازتا٣حداقلداشتنباشاھددرگروه

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

تعدادمیانگیننفراتتعدادپاسخ نفرات
کھنفراتی

رختخواب در
خود نمیخوابند

p-value

٠.۴۵نفر١%)۴۵(نفر٩بلھ

نفر٠.۴%)۵۵(نفر١١خیر
.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر
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در بین سال١٢جنسیت در زیر بامقایسھ ابتالی بھ سندرم پای بیقرار ١٠٣-۴جدول 
:دو گروه بیماران وشاھد

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

p-valueبیماران
بیماران

p-valueشاھد
شاھد

نفرپسر ٣
)١۵.٧(%

٠.٢٧%)٠.٠(ھیچکس٠.١٣

نفر ۴
%)٢١(دختر

%)۵.٢(نفردختر١

.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر

دوسال بین١٢- ١٨در جنسیتبابیقرارپایسندرمبھابتالیمقایسھ١٠۴-۴جدول
:وشاھدبیمارانگروه

٣حداقلداشتن
کرایتریای

پاھایسندرم
بیقرار

p-valueبیماران
بیماران

p-valueشاھد
شاھد

٠.٣٢%)٢٠(نفرپسر٠.٨۵۴%)١۵(نفرپسر٣
%)٢۵(نفردختر۵%)٢۵(نفردختر۵

.نیستدارمعنیآمارینظرازارتباطاین:فوقجدولنتایجاساسبر
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:فصل پنجم

بحث

پیشنھادات

مآخذ

برگھ اطالع رسانی

پرسشنامھ در ھر دو گروه سنی

چکیده انگلیسی
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:بحث

زنجیره گلوبین تولیددرکمی تاالسمی یکی از بیماری ھای مزمن خونی ناشی از اختالل 
مبتالیان بھ تاالسمی .مینور و اینترمدیا تقسیم میشود ،است کھ خود بھ سھ دستھ ماژور

غیر موثر توسط مراکز خارج از مغز یماژور بھ دلیل افت شدید ھموگلوبین و خونساز
استخوان ناچار بھ تزریق ماھانھ خون از بعد از زمان تشخیص کھ معموال در کودکی 

و ٩mg/dlدر حد درکل در این بیماران ترجیح بر حفظ ھموگلوبین .است، میشوند
.است١٠٠٠فریتین در حد کمتر از 

سندرم پاھای بیقرار ازجملھ شایع ترین اختالالت خواب میباشد کھ بصورت تکان دادن 
پاھا یا بخشی از بدن نظیر بازوھا در اوقات استراحت وقبل از خواب،با تشدید یافتن در

بعدازظھرھا و ھنگام غروب میباشد کھ با تکان دادن اندام یا بخشی از بدن توسط فرد 
.،این ناراحتی بھ میزان قابل توجھی کاھش می یابد

دراین مطالعھ شیوع این سندرم را در مبتالیان بھ تاالسمی ماژور و ارزیابی وضعیتھایی 
و ارتباط ابتال بھ سندرم ابتالی سایر اعضای خانوادهمثل عادات و بھداشت خواب و 

پاھای بیقرار را با  سطوح ھموگلوبین و فریتین در مقایسھ با گروه شاھد مورد تحلیل و 
مبتالبیقرارپایسندرمبھشاھدگروهازبیشتربا تاالسمیبیماران.ارزیابی قرار دادیم

شایعتر از ظر اماری معنی دار و ناز احتمالیبیقرارپایسندرم، بیماراندر. بودند
در حالیکھ مجموع استباالترشاھدگروهدرقطعیبیقرارپایسندرم.بودگروه شاھد 

سندرم /احتمالی بیقرارپایسندرمنسبت ابتالی .ابتال در گروه بیماران بیشتر است
.میباشد۴بھ ۶دو در شاھ١بھ١۴در بیمارانبھ ترتیب قطعیپاھای بیقرار 

ش ابتال بھ سندرم پای بیقرار شود در بیشتر میتواند باعث افزایابتال بھ آنمی زمینھ ای 
نشان)٢٠٠٨(سرخابی.مطالعات نسبت سندرم پای بیقرار احتمالی بھ قطعی باالتر است

% ٢۴میانآنازاست،کھ% ٨٣ماژورتاالسمیبیماراندرخواباختالالتشیوعداد
سطحباارتباطیبود کھشایعتردختران درکھ میباشندبیقرارپاھایسندرمبھمبتال

کھ بھ بررسی ) ١٣٨٢(در بررسی دیگردر تھران ).١٣(نداشتافرادسنوآھن،فریتین
اختاللاز بیماران % ٩٩.۴پرداختند،ھمودیالیزیبیماراندربیقرار پاھایسندرمشیوع
)۶(.بودندبیقرارپاھایسندرمدچار% ۶١.۵کھ از آن میان داشتندخواب
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پاھایسندرموخوابکیفیتبینارتباطبررسیبطور مشابھبختیاریودرچھارمحال
). ٧(بودندبیقرارپاھایدچارسندرم% ۵٧.٣کھانجام شد ھمودیالیزیبیمارانبیقراردر

در تھران بھ بررسی مشکالت خواب در کودکان سن مدرسھ و قبل ) ٢٠١٣(قلعھ باغی 
در سن قبل از مدرسھ . ان مشکالت خواب دارندکودک% ٣٠- ٢۵.از آن پرداختھ است

).٣٩(مشکالت در طی خواب و تکلم در خواب و مدت خواب وجود داشت 

در% ۴۶.۵کھپرداختھنددربیقرارپاھایسندرمبھ بررسی شیوع ) ٢٠١۴(متگود
پاھایسندرمبھنوجواناناز%١۴.۴وبودندبیقراراحتمالیپاھایسندرمبھابتالخطر

شیوع گزارش کرد ،مصردر) ٢٠١٠( صبری.  )٢١(ھستنددچارقطعیبیقرار
از دیگر %)۶۵.٩(خوابیبیبود کھ % ٧٩.۵ھمودیالیزیبیماران درخواباختالالت

سندرمشیوعغربیدراروپای)٢٠٠٧( Picchietti).١٠(اختالالت شایعتر بود
- ٨از%١.٩بررسی کرد سال١٧- ١٢وسال١١- ٨سنیگروهدودررابیقرارپاھای

یک در) ٢٠١٠(کوتاره. )٣(بودندسندرمدچاراینھاسالھ١٧- ١٢از%٢وھاسالھ١١
را خوابطیدرپاھاایدورهحرکاتواختاللبیقرارپاھایسندرمامریکابررسی در

ھنددر)٢٠٠۵(سوناد) . ٢٠(استداشتھبیقرارپاھایسندرمنفر١ارزیابی کردد کھ 
درو % ٣۴.٣٧آھنفقرازناشیآنمیکبیماراندررابیقرارپاھایسندرمشیوع
پاھایسندرمشیوعکوتاگالوسیلبر) ١۴(.کردگزارش%۶.٢۵انمیکغیرافراد

اختاللبھمبتالکودکان١/٣راقطعیبھاحتمالینسبتوموارد% ۵.٩دررابیقرار
پاھایسندرمشیوعانگلستانوامریکادرpicchietti. )٢(.کردندگزارشخواب
سندرمشیوع.میباشدسال١٧تا١٢در%٢وسال١١تا٨در%   ١.٩قطعیبیقرار
اولفبرگ). ۵(بود% ٠.٣و% ٠.٧ترتیببھسنیگروهھماندراحتمالیبیقرارپاھای

وپسراناز% ١۴.٧خون کنندگاناھدادررابیقرارپاھایسندرمشیوع،سوئددر
-٢انکودکدریافت کھ)٢٠١١(روگرس). ١٧(گزارش کرددختران از% ٧.٢۴

را ) PLMD( خوابحیندرپاھاپریودیکحرکاتسلسیکلآنمیبھمبتالسالھ١٨
بیقرارپاھایسندرمباھمراھیدرکھداشتندNon-REMمرحلھدرمکرربصورت

گزارش کردسالھ١٨-٨افراداز%١.٩درراRLS)٢٠١٠(Picchietti).٨(بود
)٢(داشتھ استRLSمھمی در ابتال بھ نقشژنتیکوآھنفقر
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نوجوانان گزارش % ٣.۶را در قطعیبیقرارپایسندرمدر ترکیھ) ٢٠١١(ایلماز
پایسندرمبھنوجواناناز%١۴.۴گزارش کرد،ھنددر)٢٠١۴(متگود).۴(کرد

).٢١(.ھستنددچارقطعیبیقرار

ابتال بھ سندرم پاھای بیقرار در بیماران مقایسھدر در نتیجھ دیگری از پژوھش حاضر
ن در ھر دو گروه سنی ابتال بھ حرکات دوره ای خشن اوشاھد دریافتیم در پدران بیمار

.بیشتر از شاھد است _ کھ یکی از انواع اختالالت خواب میباشد_ در پاھا

Guilleminault)در کودکان را ت شبانھ و راه رفتن در خواب ابتال بھ وحش)٢٠٠٣
از کودکانی کھ پاراسومنیا و % ٣٠.مقایسھ کردبا گروه شاھدرا قبل از سن بلوغ 

اختالالت تنفسی حین خواب داشتھ اند سابقھ خانوادگی مثبت در اعضای خانواده از نظر 
RLS،نشان داد)٢٠٠٧(picchietti).٣١(ابتال بھ اختالالت تنفسی خواب داشتند

در این .وجود دارد% ١٠-۵شیوعبابالغیندرخوابنورولوژیکیاختاللیکبعنوان
.)٣(بودندRLSدچاروالددوھر% ١۶درووالدیک%٧٠ازبیشترمطالعھ 

picchietti)( 2010درمانوتشخیصدرراژنتیکوآھننقشRLSامریکادر
ھستند،وابتالیمرتبطRLSباژنتیکیمختلفواریان۵وی دریافت .است،.کردارزیابی
).۵(بودکودکاندرRLSزودرسبروزدرمھمیدلیلRLSبھخانوادهاعضای

دریافتیمدر این مطالعھبھ تفکیک جنسیتابتال بھ سندرم پای بیقرارھمچنین در مقایسھ
معنی دار از نظر آماری ولیاستباالتر دختران در میانابتال بھ سندرم پاھای بیقرار 

.مطالعات قبلی نیز نتیجھ مشابھی داشتند.نیست

کردهارزیابیخونکنندگاناھدادررابیقرارپاھایسندرمشیوع،سوئددراولفبرگ
).١٧(بیقراربودندپاھایسندرممبتالبھزناناز% ٢۴.٧ومرداناز% ١۴.٧.است

ماژورتاالسمیبیماراندرخواباختالالتشیوعکھدادنشانتبریزدر) ٢٠٠٨(سرخابی
شایعترزناندرومیباشندبیقرارپاھایسندرمبھمبتال% ٢۴میانآنازاست،کھ% ٨٣

کھ پرداختنوجواندربیقرارپاھایسندرمارزیابیبھھنددر)٢٠١۴(متگود) . ١٣(است
.)٢١(نبوددارمعنیآماریاطالعاتاساسبریجنسیتتفاوتدر مبتالیان  
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کل .در زمینھ عادات خواب ، ما دریافتیم کھ مدت زمان کلی خواب دربیماران باالتر است
ن ازمان خواب شبانھ ،دیر بیدار شدن در ھر صبح و دیر تر خوابیدن در ھر شب در بیمار

باداریمعنیارتباطولی.سال از نظر آماری معنی دار ھم ھست١٢-٠بیشتر و در 
سال میانگین ١٨- ١٢ھمچنین در این زمینھ در گروه سنی .نداردفریتینوھموگلوبینسطوح

شبھایی کھ در جایی بجز رختخواب خود میخوابند ھم در بیماران باالتر است کھ ارتباط 
.آماری معنی داری نیز با کمتر بودن سطح ھموگلوبین دارد

Sivertsen)و عدم توجھ کافی در مدرسھ تاخیر در شروع خواب در مطالعھ ای)٢٠١٣
کھ در بود% ٣.٣شیوع تاخیر بھ خواب رفتن بھ طور کلی : بررسی نموددرنوجوانان 

واب ھمراھی تاخیر در بھ خ.بود% ٢.٧از پسران با شیوع باالتر % ٣.٧با شیوع دختران 
بررسی در یک در استرالیا )٢٠١١(Olds.)٢٨(ھمراه بودافت عملکرد تحصیلی رفتن با

نشان داد کودکان چاقتر کھ کیفیت اط بین عادات خواب و وزن و فعالیت روزانھ کودکان ارتب
)٣٠.(نسبت بھ دیگران عملکرد روزانھ کمتری داشتندخواب کمتری داشتند 

Dahl)٢٠١۵ (ھ فرد و بھ بررسی خواب ناکافی شبانھ و تاثیر آن بر فعالیت ھای روزان
بر کورتکس پره فرونتال اثر گذاشتھ و بر خواب نا کافی. عملکرد شناختی وی پرداخت

Solym).٣٣(ت و توجھ فرد در روز بعد اثر منفی دارداعملکرد روزانھ و کنترل احساس
Reka)بھ ارزیابی پارامترھای عادات خواب در گروھی از کودکان رومانی در) ٢٠١٣ ،

میشود و کاھش مدت خواب شبانھ موجب خستگی در طی روز .سنین مدرسھ پرداختھ است
باعث کاھش عملکرد روزانھ و تکالیف مدرسھ میشود و بر کیفیت زندگی فرد اثر منفی 

Wilson).۴١(دارد K)٢٠١۴( بھ بررسی محیط خواب و مدت خواب در کودکان قبل از
دیرتر بھ خواب میرفتند و خواب کسانیکھ محیط خواب نامناسبی داشتند.سن مدرسھ پرداخت
در ژاپن ،ارتباط بین دیر خوابیدن ) ٢٠١۵(Shingo Kitamura).۴٢.(شبانھ کمتری داشتند

دیر خوابیدن در کودکان .سالھ ژاپنی ارزیابی نمود٢و مشکالت خواب را در کودکان 
میتواند معضالتی مثل افزایش خواب آلودگی روزانھ  وکاھش وضعیت شناختی را ایجاد 

را در مبتالیان بھ اختالالت خواب آلودگی روزانھ)  ٢٠١٢(Gemma Slater).٢٧(نماید
چاقی و افسردگی و خواب ناکافی در ھر سن ریسک فاکتور .خواب بررسی نموده است
خواب آپنھ انسدادی خواب وچاقی فاکتورھای مھمی درایجاد. خواب آلودگی روزانھ بود
در قزوین بھ بررسی مشکالت ) ٢٠١۴(القدرجلیلدکتر). ٣۶.(الودگی روزانھ بوده است

کودکان خواب آلودگی روزانھ % ۶.٩.قبل از سن مدرسھ پرداختکودکاندرخواب
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% ٨٧.بوده است% ٢.٧و مشکالت تنفسی و خرخر % ١.٢بروز اختالالت خواب .داشتند
).٣٨(اتاق خواب مشترک با والدین دارند

عدم رعایت کافی بھداشت خواب بھ طور کلی در بیماران بیشتر در این مطالعھ دریافتیم کھ 
در بیماران نسبت بھ مثال مصرف کافئین ووجود تلویزیون در اطاق خواب . از شاھد میباشد

شاھد باالتر است البتھ ارتباط معنی داری بین میزان ھموگلوبین و فریتین نداشت اما در میان 
.معنی دار بوداز نظر آماریدر بیماران نسبت بھ شاھدھامیزاناین سال ١٢- ٠بیماران 

Tushar)٢٠١۵ ( نوجواناندر را اثر روانپزشکی بااثربخشی کافئین را بھ عنوان یک ماده
با مصرف خواب و خواب آلودگی روزانھ نادرست درباره عادات .مورد ارزیابی قرار داد
).٢۶(بیشتر کافئین مرتبط بود

التر از بیماران افتیم کھ تکلم در خواب و خروپف شبانھ در گروه شاھد بدر این مطالعھ دریا
خواب گردی فقط در یک نفر از بیماران گزارش شد و .ستانظر آماری معنی دار ازکھ بود

.در شاھد نداشتیم

Guilleminault)قبلکودکاندرراخوابدررفتنراهوشبانھوحشتبھابتال) ٢٠٠٣
تنفسیاختالالتکھنفری۴٩میانازنفر۴٣.کردمقایسھشاھدگروهبارابلوغسناز

درمانعنوانبھجراحیمطالعھایندر.شدنددرمانتانسیلکتومیباداشتندخوابحین
).٣١(استشدهبردهنامخوابانسدادیآپنھاصلی

سنازقبلکودکاندرخوابمشکالتبررسیبھقزویندر) ٢٠١۴(القدردکترجلیل
خواباختالالتبروز.داشتندروزانھآلودگیخوابکودکان% ۶.٩.استپرداختھمدرسھ

والدینبامشترکخواباتاق% ٨٧.استبوده% ٢.٧خرخروتنفسیمشکالتو% ١.٢
.)٣٨(دشتندا

دراین مطالعھ دریافتیم کھ با افزایش وزن و چاقی و افزایش شاخص توده بدنی ابتال بھ 
سال از نظر آماری معنی ١٨-١٢سندرم پاھای بیقرار نیز افزایش می یابد کھ در گروه سنی 

.با سطوح ھموگلوبین و فریتین نداشتولی ارتباطی .بوددار 

Olds)روزانھفعالیتووزنوخوابعاداتنبیارتباطبررسیبھاسترالیادر) ٢٠١١
کمتری روزانھفعالیتوبیشتر وزنکودکانی کھ خواب کمتری داشتند . پرداخت کودکان
بھ برسی ارتباط بین  چاقی و دیابت و اختالالت خواب ) ٢٠١٣(Jian Liu).٣٠(داشتند
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وجود نتیجھ نھایی.اختالل خواب داشتند%٣٢چاقی و % ٣٧دیابت و %١٩.پرداختھ است
در دیابت اختالل خواب موجب افزایش افزایش .متغییر یافت نمود٣ارتباط آشکاری بین این 

درامریکا نقش چاقی را در اختالالت خواب )٢٠١١(Perla A. Vargas).۴٠(وزن میشود
شان کیفیت خواب مناسبی نداشتند و % ۵١ارزیابی نموده است در بررسی افراد دیده شد کھ 

بدنی شان شاخص توده٣/١وابشان کمتر از دیگران بود و از میان آنان مدت زمان کلی خ
).٣۴(داشتند% ٢۵باالتر از 

بھتردر میان شاھد ونحوه انجام تکالیف مدرسھ در این مطالعھ دریافتیم کھ معدل تحصیلی 
و در عین حال گروه سال از نظر آماری نیز معنی دار است١٨- ١٢وبین بوداز بیماران 

تالی کمتری ھم بھ سندرم پای بیقرار دارند لذا ابتال بھ اختالالت خواب میتواند شاھد اب
.شودو تکالیف مدرسھموجب کاھش معدل درسی

Solyom Reka)گروھیدرخوابعاداتپارامترھایارزیابیبھ،رومانیدر) ٢٠١٣
اثراتومیکندتغییرسنافزایشباخوابکلیزمان. ختپردامدرسھسنینکودکاناز

باعثومیشودروزطیدرخستگیموجبشبانھخوابمدتکاھش.داردزیادیروانی
).۴١(داردمنفیاثرفردزندگیکیفیتبرومیشودمدرسھتکالیفوروزانھعملکردکاھش

Dahl)٢٠١۵ (وفردروزانھھایفعالیتبرآنتاثیروشبانھناکافیخواببررسیبھ
بروگذاشتھاثرفرونتالپرهکورتکسبرکافیناخواب. پرداختویشناختیعملکرد
.)٣٣(داردمنفیاثربعدروزدرفردتوجھواحساستکنترلوروزانھعملکرد

بر عملکرد روزانھ و فعالیتھای افراد نیز مطالعھ تاثیرابتال بھ سندرم پاھای بیقرار دراین 
وبیماران بیشتر از شاھد است روزانھ درعملکرد درمورد سئوال قرار گرفت کھ اختالل 

.سال از نظر آماری معنی دار است١٨- ١٢در 

Gemma Slater)خواباختالالتبھمبتالیاندرراروزانھآلودگیخواب)  ٢٠١١
حرکاتاختاللوخوابانسدادیآپنھشاملخواباختالالتترینشایعاز. نمودبررسی

Olds.گرددفردآلودگیخوابموجببعدروزدرمیتواندکھمیباشدپاھاایدوره
کودکانروزانھفعالیتووزنوخوابعاداتبینارتباطبررسیبھاسترالیادر)٢٠١١(

شتند ودامفیدروزانھفعالیتدیگرانازکمترکودکانی کھ خواب کمتری داشتند.پرداخت
کمتریبدنیفعالیتازکودکان دیگر بودند وچاقتربرابر١.۴٧وباالتربدنیتودهشاخص

.پرداختدرنوجوانانخوابشروعدرتاخیربررسیبھ) ٢٠١٣(Sivertsen).٣٠(دارند
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ازدختراندر% ٣.٧شیوعباکھمیباشد% ٣.٣کلیطوربھرفتنخواببھتاخیرشیوع
اینسومنیاورفتنخواببھدرتاخیرکھنوجوانانی.استباالتر% ٢.٧شیوعباپسران
).٢٨(ندارنددروسبھکافیتوجھنیزمدرسھدردارند

Shingo Kitamura)٢٠١۵ (درراخوابمشکالتوخوابیدندیربین،ارتباطژاپندر
زمانورفتن ،داشتند خوابتاخیر دربھ% ٢١.٢. نمودارزیابیژاپنیسالھ٢کودکان

Ogunleye.)٢٧(بود بیشتراین کودکاندرخوابمشکالتوبودکوتاھترنیزخوابشان
سالھ پرداخت و شاخص ١۵-١١در انگلستان بھ ارزیابی دیر خوابیدن در کودکان )٢٠١۵(

%) ٣٧(دیر تر از دختران %) ۴٧(پسران . توده بدنی را نیز در ایشان اندازه گرفت
).٢٩(میخوابند و آشفتگی خواب در این گروه بیشتر از دیگران است 

بھ خصوص شیوع سندرم پای بیقراردر مبتالیان بھ تاالسمی ماژور حاضردر مطالعھ
اختالالت خواب یکی ازتاالسمی بھ عنوان آنمی مزمن .بیش از گروه شاھد بودسال ١٢زیر

مطالعھ در نپال بر ) 43( .تاثیر دارد فقر آھن بر خواب و مدت زمان خواب  .می باشد
بار در ٢.١ساعت میخوابیدند و ٨.٨طی شب فقر آھن نشان داد کھ باشیرخوارانروی 

دفعات بیدار شدن در حالیکھبود در حضور آنمی چرت روزانھ کوتاھتر.شب بیدار میشدند 
غیر آنمیک سن در مقایسھ باکمتر نسبت بھخواب کودکان آنمیک . نداشتتغییریدر شب 

س مصرف آھن باعث افزایش مدت کلی بر عک)32( .شتندھا و چرت روزانھ کمتری دا
شیوع باالی اختالالت خواب در جمعییت )٢٠٠٩(Katarzyna Kordasخواب شبانھ میشود 

بھ مقایسھ Daniel LCھای خاص مبتال بھ کم خونی ھای ارثی گزارش شده است از جملھ
سالھ راه رفتن ١٠- ۴کودکان مبتال درسنین . مبتالیان آنمی سیکل سل  با گروه شاھد پرداخت

پاراسومنیا و انورزی شبانھ در .در خواب و اختالالت تنفسی بیشتر از گروه شاھد داشتند
وی پیشنھاد میکند تا بھ طور روتین بھ . برخی از ژنوتیپ ھای سیکل بیشتر گزارش شد

Ezzat Hlمطالعھ  .خواب سیکل سل جھت بھبود عملکرد بیماران پرداختھ شودبررسی 
اختالالت ارتباط معکوس بین  بیماران نارسایی کلیھ وجودبر رویدر امریکا ) ٢٠١۵(

)۴۵(درا نشان داھموگلوبین و کلیرانس کراتینین ،فسفر، خواب با سطوح خونی آلبومین 
پرسشنامھوسومنوگرافیپلیباسلسیکلآنمیبھمبتالسالھ١٨تا٢کودک۶۴بررسی .

بصورت) PLMD( خوابدرپاھاپریودیکحرکاتنشان داد خواباختاللبررسیبرای
نظیرخواباختالالتسایرباھمراھیدرکھمیشوددیدهNON-REMمرحلھدرمکرر
دربیقرارراپاھایسندرمشیوعھنددر)٢٠٠۵(سوناد)٩.(استبیقرارپاھایسندرم
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% ۶.٢۵بیقراردرپاھایسندرمشیوع . کردارزیابیرا،آھنفقرازناشیآنمیکبیماران
تبریزدر)٢٠٠٨( سرخابی).١۴(بودآنمیکبیماراندر% ٣۴.٣٧وانمیکغیرافراداز
خواباختالالتماژورتاالسمیبیماراناز% ٨٣پاھای بیقرارسندرمشیوعبررسیدر

استشایعترزناندربودند  کھ بیقرارپاھایسندرمبھمبتال% ٢۴میانآناز.داشتند
بیماراندررابیقرارپاھایسندرموخواباختالالت) ١٣٨٢(حسینیمال). ١٣(

دچارنیز% ۶١.۵ودارندخواباختالل% ٩٩.۴میانآنازکھبررسی کردھمودیالیزی
بختیاریوچھارمحالدراستان) ٢٠١١(علیدوستی.)۶(ھستندبیقرارپاھایسندرم

. کردارزیابیھمودیالیزیبیماراندررابیقرارپاھایسندرموخوابکیفیتبین،ارتباط
)٧(ھستندبیقرارپاھایدچارسندرم% ۵٧.٣

picchietti )پاھایسندرمدرمانوتشخیصدرراژنتیکوآھننقش)  ٢٠١٠
وجود داشتھ کھ سالھ١٨-٨افراداز%١.٩دربیقرارپاھایکرد،سندرمبررسیرابیقرار
) ٢٠١٣( مکی. )٢(استشدهبیقرارپاھایسندرمعالیمشدتکاھشبھمنجرآھنتجویز

سالھ امریکایی کھ مبتال بھ سندرم پای ۵٨تاثیر درمان با آھن را در یک خانم امریکادر
).١١(موجب قطع روپنیرول شد ن درمان با آھ.بیقرار بود گزارش کرد

از نقاط قوت مطالعھ ما میتوان بھ پرسشنامھ ای بودن طرح و انجام چھره بھ چھره کھ 
اشتباه در فھم سئواالت توسط تکمیل کننده پرسشنامھ را در بر داشتھ باشد ؛اشاره کمترین 

برای اولین بار ھمچنین میتوان، ارزان بودن انجام کار و ارزیابی آن در استان قزوین .کرد
و سنجیدن ارتباط سطوح ھموگلوبین و فریتین با تک تک سئواالت وارزیابی از طریق آنالیز 

.ارتباطی با آنھا را نام برد

انجام پلی سومونوگرافی در تشخیص اختالل حرکت دوره ای پاھا در خواب کاربرد دارد در 
بھ دلیل .نامھ میسر استحالیکھ تشخیص سندرم پاھای بیقرار بالینی و از طریق پرسش

ھمراھی این دو اختالل با ھم میتوان از راه انجام پلی سمنو گرافی بھ ابتالی فرد بھ سندرم 
ھموگلوبین و فریتین در ھمچنین .کھ در مطالعھ حاضر انجام نشد.پاھای بیقرار ھم پی برد

.چک نشد گروه شاھد 

تاالسمی ماژور در با سال ١٨زیر کودکانشاھدی حاضر کھ در بین –در مطالعھ موردی 
و مقایسھ آن با گروه شاھد کھ از نظر سن و جنس یکسان ٩۴- ١٣٩٣استان قزوین در سال 

بودند ؛
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دریافتیم کھ شیوع سندرم پای بیقرار در بیماران تاالسمیک بیشتر ازجمعیت عادی است و 
.داشتند خواب بیشتر مدت زمان این بیماران . ارتباطی با سطح ھموگلوبین و فریتین ندارد

عملکرد تحصیلیبر منفی ابتال بھ سندرم پای بیقرار باعث افت عملکرد روزانھ و تاثیر 
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:پیشنھادات

سالم الزم بھ نظر میرسد کھ در جمعیت حتی با توجھ بھ شیوع باالی سندرم پاھای بیقرار 
قرار گیرد بیماران تاالسمیک ری گدر برنامھ غربالارزیابی و تشخیص این سندرم

ی بیقرار مورد بیمارستان باید از نظر سندرم پامراجعھ بھ در تاالسمی مبتالیان بھ
در این زمینھ الزم .گیرندغربالگری اختالالت خواب از جملھ سندرم پاھای بیقرارقرار 

برای مثال با توضیح در مورد این سندرم و .ت تا از ھمکاری والدین نیز بھره ببریماس
ھیم تا با زیر نظر قرار ا،از ایشان بخوبیمار دارد عالئمش و اثری کھ بر کیفیت زندگی 

.دادن کودکشان با بروز عالئم و یا شدت یافتن آن،پزشک خود را در جریان قرار دھند

یماری زمینھ ای ندارند نیز این غربالگری میتواند در اوقات درباره کودکان سالم کھ ب
رموارد انجام گیرد یا سایمراجعھ بھ مطب یا در مانگاه کودکان برای ویزیتھای دوره ای 

کھ البتھ الزمھ آن آگاھی بخشیدن بھ پزشکان ارجمند پبرامون سندرم پاھای بیقرار و 
.اثرات آن بر زندگی فرد است
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Prevalence and characteristics of Restless leg syndrome in children
and adolescents with major thalassemia Compared with control
group?

Abstract

Background: Thalassemia is known as the most debilitating chronic
and inherited diseases caused by quantitative defective production
of hemoglobin.It is necessary to give more attention to sleep and
related disorders such as Restless legs syndrome (RLS) to improve
quality of life in long-term treatment of thalassemia patients.RLS is
an uncomfortable feeling in the legs at night which is aggravated by
rest and relieved by movement.

Aim: RLS Prevalence and characteristics comparison in patients with
major thalassemia with control group.

Method:In a case-control study in Ghods hospital at Qazvin province
from 2014 to 2015, total of 39 children and adolescent under 18
years old with thalassemia, and 39 healthy matched for age and sex
in the control group were included.Standard questionnaire of
“International RLS Study Group criteria for the diagnosis of RLS
(IRLSG)” was completed. screening questionnaire RLS from a Clinical
Guide to Pediatric Sleep,Diagnosisand Management of Sleep
problems designed for children and adolescent that completed by
their parents. RLS diagnosed with IRLSSGcriteria.Analysis done by
correlation test and chi-square with Spss. 16. Significant level was
0.05.

Results: RLS prevalence was higher in girls and also in thalassemia
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relationship with BMI, caffeine intake and daily
performance(p<0.05).there was no significant correlation of RLS with
hemoglobin level and ferritin and RLS symptoms in family members.

Conclusion: RLS prevalence was higher in thalassemia patients. RLS
decreased daily performance and children's school performance.
Higher BMI increased the risk of RLS. The results of this study can
help to improve the quality of life of patients with thalassemia
diagnosis and treatment of restless legs syndrome and control
chronic disease.

Keywords: Thalassemia Major, Restless legs syndrome, periodic limb
movements disorder, probable Restless leg syndrome, definite
restless legs syndrome.


