
 بررسي كيفيت خواب، كيفيت زندگي و بي خوابي در بيماران دچار آرتروز زانو و مقايسه با افراد سالم :عنوان

 اصغرزاده اسمني :نگارش و پژوهش، دکتر پاکپور: مشاور ،  استاد  یدکتر مهناز عباس: راهنما استاد
 

 دهیچک
حرکت زانو و ضعف عضالت  تيبه علت درد و محدود رايز باشدیمجامعه در  یناتوان عياز علل شاو  تينوع آرتر نيترعيشا تياستئوآرتر :مقدمه

تخريب غضروف مفصلي و از بين رفتن كارايي مناسب مفصل در بيمار به صورت درد، نا . شودیروزانه دچار اختالل م یهاتيدر انجام فعال ماريب

ادامه ، اختالل در شللللروع خواب. دگذارمی از جنبه ها اثر  یاريبر بسللللهمچنين  .نمايدپايداري مفصلللللي ، كاهم دامنه حركتي و دفورميتي بروز مي 

و در نتيجه موجب اثر بر روی کيفيت  بي خوابي بيشتر به عنوان يك عالمت مطرح است. از جمله اين موارد مي باشند ...و مفصلي، اختالالت خواب

 .خواب، كيفيت زندگي و ميزان بي خوابي بين افراد مبتال به آرتروز زانو و افراد سالم استهدف از اين مطالعه مقايسه كيفيت . زندگی بيمار می شود

 درمانگاه به كننده اسللللتئوآرتريت زانو مراجعه دچار بيماران در شللللاهدي-موردی روش به یليتحل-توصلللليفيمطالعه  اين: ها روش و مواد

 داده ACRبراساس کرايتريای  روماتولژي متخصص استئوآرتريت زانو توسط تشخيص .انجام شد واليت قزوين روماتولژي بيمارستان
. شلللدند خارج مطالعه از دارند دارو مدت طوالني مصلللرف و روانپزشللل ي بيماري مزمن، جراحی زانو، سلللابقه بيماري كه بيماراني.  شلللد

. دمطالعه شلللدن وارد گروه كنترل عنوان بودند به همسلللان بيماران گروه با جنسلللي و سلللني نظر از كه نيز بيماري سلللابقه بدون و سلللالم افراد

در اين بررسللللي از تمامي . توسللللط همه افراد ت ميل شللللد و بي خوابي SF 36و كيفيت زندگي  پرسللللشللللنامه هاي كيفيت خواب پيتزبور 

 .مشخص كنند Womac scoreبيماران خواسته شد تا شدت درد خود را با استفاده از  

در گروه  کيبه تفک. دادند یم ليتشک انيرا آقا( % ۳۲.۶) نفر  ۱۲۷را جنس زن و   % 67.4نفر معادل  ۲۶۳ ماريب ۳۹0در مجموع : نتایج

ند و در گروه کنترل ن  % ۳۴.4خانم و    % ۶۵.6مورد  قا بود ند % 30.8زن و   % 69.2 زيآ قا بود و  ۳۴افراد  انيسللللللن در م نيکمتر .آ

 ازيامت نيانگيم م،يبر اسللاس عال WOMACپرسللشللنامه  .سللال را داشللتند( 11.03±) ۵۵.27 نيانگيسللال بود که به طور م ۷۸ نيشللتريب

و شدت استئوآرتريت زانو يافت  خواب تيفيکارتباط معنا دار بين  (.=0.02p)گروه کنترل ثبت شد یبرا 4.45و  ماريگروه ب یبرا 41.94

اضللطراب  یها اريافراد مورد مطالعه، در مع یزندگ تيفيدر پرسللشللنامه ک یدو مؤلفه اضللطراب و افسللردگ یدر بررسلل(. =0.006p)شللد 

شللدت بی خوابی در گروه مورد نشللان . (>0.001p.)برخوردار بودند یشللترياضللطراب ب زانيدر گروه مورد در مقابل گروه کنترل از م

 ( >0.001p.)دهنده شدت بی خوابی باال در بيماران مبتال به استئوآرتريت زانو بود

وجود دارد و از طرفی اين بيماری  PSQIرابطه معناداری بين ابتال به استئوآرتريت زانو و کيفيت خواب بر اساس پرسشنامه : گیری نتیجه

از طرفی با . گردد SF36می تواند با اختالل در معيارهای اضطراب و افسردگی باعث کاهم کيفيت زندگی بيماران بر اساس پرسشنامه 

بدين صورت که . اين بيماری رابطه معنا داری با بی خوابی و اختالالت خواب دارد ISIتوجه به نتابج حاصل از پرسشنامه بی خوابی 

بدتر باشد کيفيت زندگی و کيفيت خواب نيز کاهم  WOMACهرچه ميزان درد و خشکی و عملکرد فيزيکی افراد بر اساس پرسشنامه 

 .می بابد

 Osteoarthritis, Knee ،Quality of Life ،Sleep Hygiene :هکلیدواژ

 


