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 مقاله است که پس از طی فرایند« از انتشار شیشده پرفتهیپذ»نسخه این 

داوری، برای چاپ، قابل پذیرش تشخیص داده شده است. این نسخه در مدت 

کوتاهی پس از اعالم پذیرش به صورت آنالین و قبل از فرایند ویراستاری 

از  شیشده پرفتهیپذ»گزینه  اراک یمجله دانشگاه علوم پزشکشود. منتشر می

ها تایج آندهد تا نرا به عنوان خدمتی به نویسندگان ارائه می« انتشار

ترین زمان ممکن پس از پذیرش برای جامعه علمی در دسترس باشد. در سریع

ی فرایند آماده سازی و انتشار نهایی را طی می کند، اپس از آنکه مقاله

خارج و در یک شماره مشخص در « از انتشار شیشده پرفتهیپذ»از نسخه 

آرایی و ویراستاری فنی شود. شایان ذکر است صفحه سایت نشریه منتشر میوب

شود که ممکن است بر محتوای باعث ایجاد تغییرات صوری در متن مقاله می

 آن تأثیر بگذارد و این امر از حیطه مسئولیت دفتر نشریه خارج است.

 

 ونه استناد شود: گلطفا این

Niazi A, Moradi M, Mazloumi E. [Comparison of Sleep Quality in Pregnant Women with 

Preeclampsia and Healthy: A Case-Control Study (Persian)]. Journal of Arak University of Medical 

Sciences. Forthcoming 2023. Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6571.1 

Doi: http://dx.doi.org/10.32598/jams.25.3.6571.1  
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Abstract 

Background and Aim: Preeclampsia is a common complication of the second half of pregnancy. 

Sleep disorders can cause high blood pressure by causing oxidative stress and endothelial 

dysfunction. Therefore, the present study was performed to determine the voluntary relationship 

between sleep and preeclampsia. 

Materials and Methods: This is a case-control study that was performed on 240 women referred 

to university hospitals in Mashhad. Sampling was performed in the case group of hospitalized 

women with a definite diagnosis of preeclampsia and in the control group among pregnant women 

without preeclampsia referred to the obstetrics clinic. Data collection tools included demographic 

information questionnaire and gynecological / obstetric records, Pittsburgh Sleep Quality 

Questionnaire and clinical evaluation form to determine the symptoms and severity of 

preeclampsia. Data analysis was performed using SPSS statistical software (version 22) and Mann-

Whitney, Chi-square and Fisher tests. A p value of less than 0.05 was considered significant. 

Ethical Considerations: Research Ethics Code: IR.MUMS.NURSE.REC.1397.042 

Findings: The mean amount of real sleep at night in the group of healthy individuals (8.4. 2.3) 

was significantly higher than patients (8.8. 2.2) (p = 0.028). In terms of loud snoring, waking up 

in the middle of the night was most common in the affected group (P <0.001). There was a 

statistically significant difference between the two groups in terms of sleep quality score level (P 

<0.001) based on logistic regression test in women with severe sleep problems at risk of 

preeclampsia (P <0.001, 95% CI 2.9-42.2, 11 / 11OR :) (11/11) was equal compared to healthy 

women. 

Conclusion: The present study showed that sleep disorders in pregnancy are associated with an 

increased risk of preeclampsia. 

 

Keywords: Sleep Disorder, Blood Pressure, Preeclampsia, Pregnancy, Sleep Quality 
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 :چکیده

استرس اکسیداتیو و اختالل از طریق ایجاد اختالالت خواب . است  عارضه شایع نیمه دوم حاملگی اکالمپسیپره :زمینه و هدف

لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط اختالالت خواب و پره اکالمپسی  شود.افزایش فشار خون  ممکن است سببعملکرد اندوتلیال 

 انجام شد.

مراجعه کننده به بیمارستانهاي دانشگاهی شهر  زن 042که بر روي  شاهدي می باشد -از نوع مورداین پژوهش  :مواد و روش ها

مشهد انجام شد. نمونه گیري در گروه مورد از زنان بستري با تشخیص قطعی پره اکالمپسی و در گروه شاهد از بین زنان باردار 

اطالعات پرسشنامه  اطالعات شاملابزار گردآوري  کننده به درمانگاه مامایی صورت گرفت. غیرمبتال به پره اکالمپسی مراجعه

عالیم و شدت پره اکالمپسی و فرم ارزیابی بالینی جهت تعیین  ،پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگمامایی زنان/ سوابقو  دموگرافیک

. انجام شدو فیشر ، کاي دو من ویتنیهاي آماري ( و آزمون00نسخه ) SPSS افزار آماريها با استفاده از نرمتجزیه و تحلیل داده .بود

 دار در نظرگرفته شد.معنی 20/2تر از کم p میزان

 بود.  IR.MUMS.NURSE.REC.1397.042کد اخالق  مالحظات اخالقی:

(  2/8±0/0 مبتال )بیشتر از افراد بطور معنی داري  (4/8±3/0 ) میانگین میزان خواب واقعی در شب در گروه افراد سالم یافته ها:

 220/2(. از نظر خروپف با صداي بلند ، بیدار شدن در نیمه شب بیشترین فراوانی در افراد گروه مبتال مشاهده شد )=p 2/ 208بود )

P<(بین دو گروه از نظر سطح نمره کیفیت خواب تفاوت آماري معناداري وجود داشت .)220/2 P< ) بر اساس آزمون رگرسیون

( برابر در 00/00) (:P< ،0.2-40.0 20% CI،00/00OR 220/2)در زنان با مشکل جدي خواب خطر بروز پره اکالمپسی لجستیک 

 مقایسه با زنان سالم بود. 

 طر بروز پره اکالمپسی همراه است.مطالعه حاضر نشان داد اختالالت خواب در بارداري با افزایش خ نتیجه گیري:

 فشارخون، پره اکالمپسی، بارداري، کیفیت خواب :واژگان کلیدي
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 :مقدمه

اختالالت فشارخون باال از مهمترین و بحث انگیزترین مسایل حل نشده در طب مامایی هستند و جزء شایع ترین عوارض حاملگی 

مساوي یا پره اکالمپسی یا مسمومیت حاملگی وضعیتی است که فشار خون  کل حاملگی ها اتفاق می افتد. 0-02است که  در %

به علت درپره اکالمپسی ی شود و با پروتئینوري همراه است. ( ایجاد م02که در نیمه دوم حاملگی )پس از هفته  22/042باالتر از 

دالیل مرگ مادري و ایجاد ناتوانی در مادران  اسپاسم عروقی و فعال شدن اندوتلیوم، جریان خون اعضا کاهش می یابد. این عارضه از

 نوزادان متولد شده از مادران پره. (0. 0)میلیون زن در کل جهان با این مشکل روبرو هستند 4و نوزادان است که هر ساله بیش از 

شود مادر  باعث می NICU هستند. بستري شدن این نوزادان در  به محدودیت رشد داخل رحمیالو یا مبت رم ه تمپسی، اغلب پرالاک

 مپسی در برخی زنان باعث میال. از سوي دیگر وقوع اک(3)جسمی خود، از نظر روحی نیز تحت فشار قرار گیرد تالبر مشک الوهع

از عوارض مهم پره اکالمپسی در مادر، اثرات قلبی و . (4)مپسی رنج ببرندالمغزي ناشی از اک الالتشود که آنها تا آخر عمر از اخت

خونریزي میکروآنژیوپاتیک،  آندوتلیال،عروقی است که با کاهش برون ده قلبی و افزایش مقاومت عروقی، آسیب به سلولهاي 

مپسی و الدرصد و در اک 00مپسی شدید، الناتال در پره اک میزان مرگ و میر پره. (0)ترومبوسیتوپنی و آنمی خود را نشان می دهد

با وجود تحقیقات گسترده اي که بر روي عوامل ایجاد کننده پره اکالمپسی صورت گرفته  .(6)درصد می باشدHELLP ،00 سندرم

. سن باالي مادر، نولی پاریته، دیابت حاملگی، سابقه قبلی پره اکالمپسی (7)است، این بیماري همچنان اتیولوژي ناشناخته اي دارد

عواملی نظیر سبک زندگی،  .(8. 4)در مادر، افزایش توده بدنی، محل سکونت، شغل و درآمد خانواده خطر ابتال را افزایش می دهند

  .(2)استرس روانی و اختالالت خواب ممکن است در ایجاد پره اکالمپسی نقش داشته باشند

درصد از زنان باردار در جهان از آن رنج می برند. اختالالت خواب به  72شایعترین مشکالت دوران بارداري است که اختالل خواب از 

اختالالت خواب با استرس اکسیداتیو . (02)صورت بیدار شدن هاي شبانه، کمتر شدن خواب شبانه و کاهش کارایی خواب بروز می کند

ث افزایش هورمون هاي آدرنال و کورتیزول، فعال شدن و اختالل عملکرد اندوتلیال همراه است همچنین این اختالالت می توانند باع

 در مطالعه .(00)اعصاب سمپاتیک و افزایش فاکتور نکروز توموري آلفا از سلولها شود و این عوامل در افزایش فشار خون موثر هستند

و احتمال ابتال به پره  پره اکالمپسی ارتباط معناداري وجود داشت ( بین کیفیت خواب و0200همکاران )کردي و  شاهدي -مورد

انجام  (0202) و همکاران ویلیامز که توسط مطالعه کوهورتیک . در (00)برابر بود 48/0اکالمپسی در صورت کیفیت نامناسب خواب 

. (00)ساعت با افزایش خطر فشارخون ناشی از حاملگی و پره اکالمپسی همراه بود 02ساعت و بیشتر از  0خواب کمتر از شد 

Alebiosu (0222و همکاران)  سنجیدند که نتایج در یک مطالعه گذشته نگر کیفیت خواب را در افراد مبتال به فشارخون مزمن

و همکاران  Vozoris نتایج پژوهش .(03)سیستولیک و دیاستولیک بود بین اختالالت خواب با فشار خون بیان کننده عدم ارتباط

بین اختالل خواب و طول مدت خواب  رارابطه معناداري فرد مبتال به اختالل خواب  00643در مطالعه اي مقطعی بر روي ( 0203)

اختالل خواب در بارداري و نتایج متناقض در زمینه ارتباط اختالل  و اهمیت به شیوعبا توجه  .(04)نشان ندادبا بروز فشار خون 

 خواب و پره اکالمپسی مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط اختالالت خواب و پره اکالمپسی انجام شد. 
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 :مواد و روش ها

مراجعه کننده به بیمارستانهاي  زن 042بر روي 0327شاهدي بود که در سال  -این پژوهش یک مطالعه تحلیلی از نوع مورد

پس از کسب مجوز کمیته اخالق از دانشکده پرستاري  .ام البنین، و هاشمی نژاد( انجام شد قائم، دانشگاهی شهر مشهد ) امام رضا،

هفته،  42تا  08معیار ورود شامل ملیت  ایرانی، سن بارداري ، جمع آوري داده ها آغاز شد.  و اخذ سایر مجوزهاي الزممامایی مشهد 

ماه قبل ، ابتال به پره اکالمپسی در گروه مورد و عدم ابتال  6عدم مشکالت گفتاري، شنیداري یا ذهنی، نداشتن تجربه استرس زا طی 

 می باشد.  ه ادامه شرکت در مطالعهمعیار خروج در حین مطالعه شامل عدم تمایل فرد ب به پره اکالمپسی در گروه شاهد بود. 

ي مشابه وجود نداشت و همچنین امکان انجام مطالعه پایلوت هم نبود، حجم نمونه بر اساس اندازه اثر که مطالعهبا توجه به این 

نفر برآورد شد که با در نظر گرفتن  026، در در هر گروه 22/2با توان  22/2و در سطح اطمینان  d=  0/2  (00)پیشنهادي کوهن

از آنجاییکه تعداد مورد  خواهد شد. فتهدر نظر گرنفر  002و در مجموع نفر  000هر گروه  يبرا تنهای در هااز دست دادن نمونه

 برابر ریزش اضافه شد. ریزش بیشتري داشت در نتیجه به تعداد گروه شاهد بیش از دو

 يواحدها به. شد داده حیتوض آنها به پژوهش، انجام از هدف و گرفت قرار پژوهش يواحدها اریاخت در آگاهانه تیفرم رضا ابتدا در

در دسترس از زنان بستري در بخش روش  نمونه گیري گروه مورد به .ماند خواهد محرمانه اطالعاتشان که شد داده نانیاطم پژوهش

یص پره تشخ .انجام شدمامایی و زایشگاه با تشخیص قطعی پره اکالمپسی بر اساس عالیم بالینی و آزمایشگاهی و تایید پزشک 

ساعته  04میلی گرم در ادرار  322همراه با پروتئینوري بیش از  22روي  042اکالمپسی بر اساس فشارخون مساوي و یا بزرگتر از 

پالس در تست نواري بود. این اطالعات از طریق مطالعه پرونده بالینی و اندازه گیري فشارخون توسط  0و یا مساوي یا بیشتر از 

گروه شاهد )سالم( از بین زنان باردار غیرمبتال به پره اکالمپسی مراجعه کننده د پزشک متخصص زنان بدست  آمد. پژوهشگر و تایی

به درمانگاه مامایی جهت مراقبت هاي دوران بارداري و زایشگاه ها ي بیمارستان هاي مذکور به طور در دسترس انتخاب شدند.  در 

مان انجام می شد تا در صورت بروز پره اکالمپسی، فرد از گروه شاهد به گروه مورد منتقل  ساعت پس از زای 04گروه شاهد پیگیري تا 

و فرم  ،پرسشنامه کیفیت خواب پیتزبرگمامایی زنان/ سوابقو  دموگرافیکاطالعات پرسشنامه  اطالعات شاملابزار گردآوري شود. 

ه توسط پژوهشگر براي هر یک از افراد گروه مورد و شاهد تکمیل ک ارزیابی بالینی جهت تعیین عالیم و شدت پره اکالمپسی می باشد

تن  7. روایی پرسشنامه اطالعات دموگرافیک و  سوابق زنان/ مامایی محقق ساخته از طریق روایی محتوي با استفاده از نظرات گردید

رفته یین عالیم و شدت پره اکالمپس برگفرم ارزیابی بالینی جهت تع  از  اعضاي هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد تعیین شد.

 (.0از رفرنس بارداري زایمان ویلیامز می باشد )

گویـه و هفت مولفـه اسـت کـه کیفیـت ذهنـی خـواب، تأخیـر در بــه خــواب  02داراي 0پیتزبرگپرسشــنامه کیفیــت خــواب 

در عملکـرد  اللخـواب، میـزان مصـرف داروي خـواب آور و اختـ التاختـ ،رفتــن، طــول مــدت خــواب مفیــد، کفایـت خـواب

نشـان  3درجـه اي بـوده و نمـره ي  4روزانـه  را مــورد ســنجش قــرار مــی دهــد. امتیــاز هـر مولفـه در یـک طیـف لیکـرت 

مؤلفـه مـورد بررسـی قـرار  7هـاي  نمره گـذاري بایـد حداکثـر و حداقـل دهنـده ي حداکثـر امتیـاز منفـی مـی باشـد. در نمره

اسـت. در نمـره کل،  00تـا  2هـاي هـر مؤلفـه و تبدیـل آنهـا بـه یـک نمـره کل  نمره موعـی کل، شـامل مـجده گیـرد. نمره

پژوهش ایتم مربوط  با توجه به باردار بودن واحدهاي، کیفیـت خـواب نامناسـب را نشـان مـی دهـد. الترو با  6کسـب امتیـاز کلـی 

                                                           
1 sleep Pittsburgh PSQI (index quality ) 
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به پرسشنامه  گذشتهاز واحدهاي پژوهش درخواست شد که بر اساس بازه زمانی یک ماه  به مصرف داروي خواب آور حذف گردید.

و  حسین آباديتوســط  زو روایــی آن نیــ تایید شد 83/2با ضریب آلفا کرونباخپایایـی ایــن پرسشــنامه، پاسخ دهند. 

راي توصیف مشخصات فردي از شاخص هاي میانگین و انحراف معیار براي . ب(06)مورد تایید قرار گرفته است (0202)همــکاران

با  بعد از جمع آوريداده ها یع فراوانی نسبی و مطلق براي متغیرهاي کیفی  نسبی استفاده  شد. متغیرهاي کمی و شاخصهاي توز

براي نسبت شانس از آزمون مدل و  بررسی شدنداز  آزمون کاي اسکوئر،  من ویتنی و  با استفاده   SPSS 20کمک نرم افزار 

 رگرسیون لوجستیک استفاده شد. 

 

 یافته ها: 

نفر مبتال به پره اکالمپسی غیر  02مبتال به پره اکالمپسی شدید و  نفر 42نفر در گروه مبتال به پره اکالمپسی)22 نفر، 042در نهایت 

 =003/2P. در این مطالعه بین دو گروه از نظر تحصیالت)نفر در گروه شاهد )سالم( وارد تجزیه و تحلیل آماري شدند 002شدید( و

اختالف آماري معناداري وجود   (P=042/2و تعداد حاملگی )(P=083/2درآمد)، ( =603/2P(، محل زندگی ) =008/2P(، شغل مادر)

بود که بر اساس آزمون 0/30±2/7و در گروه مورد  2/02±0/6نداشت و دو گروه همگن بودند. میانگین سن مادران در گروه شاهد 

همچنین  طبق آزمون من ویتنی بین دو گروه از نظر (. =2.228pمن ویتنی بین دو گروه تفاوت آماري معناداري مشاهده شد )

 (.0() جدول P<220/2( و میانگین سن بارداري تفاوت معناداري بین دو گروه مشاهده شد )=2.20pشاخص توده بدنی )
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 کالمپسیا: میانگین و انحراف معیار متغیرهاي دموگرافیک و زنان/ مامایی نمونه مورد مطالعه در دو گروه سالم و پره 0جدول 

 نتیجه آزمون گروه متغیر

 کالمپسیاپره  سالم

 میانگین±انحراف معیار میانگین±انحراف معیار

 Z=-6/0 0/30±2/7 2/02±0/6 سن مادر

228/2=P 

 من ویتنی

 Z=-6/0 3/08±8/6 0/06±2/8 شاخص توده بدنی

202/2=P 

 من ویتنی

 Z=-2/0 0/34±0/4 0/37±6/3 0سن بارداري

220/2>P 

 من ویتنی

  تعداد )درصد( تعداد )درصد( 

 تحصیالت مادر     بی سواد

 زیر دبیرستان

 و باالتر دبیرستان                       

                      

4 (0.6) 

82(03.3) 

66 (43.2) 

 

0(0.0) 

00(06.6) 

34 (37.7) 

 

4=df  ،8/0=Chi 

003/2=P 

 کاي اسکوئر

 شغل مادر        خانه دار

 شاغل                    

037(20.3) 

03(8.6) 

80(22) 

 2(2.2) 

3=df  ،7/0=Chi 

008/2=P 

 کاي اسکوئر

 محل زندگی          شهر

 روستا                       

28(60.3) 

00(34.6) 

60(67.7) 

02(30.0) 

0=df  ،0/2=Chi 

603/2=P 

 کاي اسکوئر

 درآمد               کمتر از حد کفاف

 در حد کفاف                  

 بیشتر از حد کفاف                 

20(62.6) 

02(32.3) 

2(2) 

00(60.0) 

34(37.7) 

0(0.0) 

0=df  ،7/0=Chi 

083/2=P 

 کاي اسکوئر

 تعداد حاملگی      نخست زا

 چندزا                    

42(06.6) 

002(73.3) 

30(34.4) 

02(60.0) 

042/2=P 

 من ویتنی

 

                                                           
 بر اساس اولین روز آخرین قاعدگی2
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بود و بین دو گروه از این  ساعت 2/8±0/ مبتال 0افراد  درو  4/8±3/0میانگین میزان خواب واقعی در شب در گروه افراد سالم 

(. از نظر خروپف با صداي بلند ، بیدار شدن در نیمه شب بیشترین فراوانی =p 2/ 208شد )نظر تفاوت آماري معناداري مشاهده 

(. بین دو >P 220/2در افراد گروه مبتال مشاهده شد و بین دو گروه از نظر آزمون من ویتنی تفاوت آماري معناداري وجود داشت)

افراد در گروه پره  %07.8طوریکه به ( >P 220/2شت)گروه از نظر سطح نمره کیفیت خواب تفاوت آماري معناداري وجود دا

مشکل جدي خواب داشتند . بر اساس آزمون کاي دو دو گروه از نظر زمان به خواب  افراد در گروه سالم %6اکالمپسی در مقابل 

احساس (، P=088/2(، عدم توانایی تنفس راحت حین خواب)P=687/2(، اجبار به دوش گرفتن قبل از خواب)P=008/2رفتن)

و  0)جدول مشاهده نشد ( بین دو گروه تفاوت آماري معناداريP=306/2) دیدن (، کابوسP=402/2سرماي شدید حین خواب)

3). 

 

سالم و پره  ، در دو گروه و احساس گرماي شدید توزیع فراوانی واحدهاي پژوهش مدت زمان خواب و خروپف در هفته:  0 جدول

 اکالمپسی

 

 

 متغیر

 آزموننتیجه  گروه

 کالمپسیاپره  سالم

 )درصد( تعداد )درصد( تعداد

 df  ،7/03=Chi=3   خروپف با صداي بلند

220/2>P 

 کاي اسکوئر دقیق

 00( 0/60) 032( 8/87) هیچ

 2( 2/02) 6( 0/4) یک بار در هفته

 4( 4/4) 0( 7/2) دو بار در هفته

 00( 4/04) 00( 4/7) سه بار در هفته

 df  ،7/04=Chi=3   شدن نیمه شب یا صبح زودبیدار 

220/2>P 

 کاي اسکوئر دقیق
 

 30( 2/36) 022( 2/68) هیچ

 2( 0/02) 4( 7/0) یک بار در هفته

 6( 7/6) 7( 8/4) دو بار در هفته

 40( 0/47) 36( 0/04) سه بار در هفته

 df  ،2=Chi=3   احساس گرماي شدید

P=  2.202  

 کاي اسکوئر
027( 3/70) هیچ  (3/03 )48  

2( 0/6) یک بار در هفته  (2/8 )8  

7( 7/4) دو بار در هفته  (8/7 )7  

00( 2/06) سه بار در هفته  (2/32 )07  
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 سالم و پره اکالمپسی ، در دو گروه و گویه هاي مرتبط با آن توزیع فراوانی واحدهاي پژوهش بر حسب نمره کیفیت خواب: 3جدول 

 

 32بعد از گذشت  به خواب رفتن

 دقیقه

 

 

47(3/30) 

 

 

34(37.7) 

3=df  ،6/0=Chi 

008/2=P 

 هیچ کاي اسکوئر دقیق

 (0)0 (4)7 یک بار در هفته

 (8)8 (3)0 دو بار در هفته

 (47.7)43 (62)20 سه بار در هفته

  اجبار به دوش گرفتن قبل از خواب

040(24) 

 

83(20.0) 

3=df  ،2/0=Chi 

687/2=P 

 اسکوئر دقیقکاي 
 هیچ

 (3)3 (0)4 یک بار در هفته

 2 (2.6)0 دو بار در هفته

 (4)4 (0)4 سه بار در هفته

  عدم توانایی تنفس راحت حین خواب

003(80) 

 

67(74.4) 

3=df  ،4/6=Chi 

088/2=P 

 کاي اسکوئر دقیق

 هیچ

 (7)7 (0.3)8 یک بار در هفته

 (0)0 (0)3 دو بار در هفته

 (00.0)00 (02.6)06 سه بار در هفته

  احساس سرماي شدید حین خواب

034(82.3) 

 

77(80.0) 

3=df  ،2/3=Chi 

402/2=P 

 کاي اسکوئر دقیق
 هیچ

 (0)0 (0)4 یک بار در هفته

 (4)4 (4)6 دو بار در هفته

 (7)7 (4)6 سه بار در هفته

  کابوس دیدن

007(84.6) 

 

70(78.8) 

3=df  ،4/3=Chi 

306/2=P 

 کاي اسکوئر دقیق
 هیچ

 (00.0)04 (8)00 یک بار در هفته

 (0)0 (4)6 دو بار در هفته

 (3)3 (3)0 سه بار در هفته
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  سطح نمره کیفیت خواب
(7/02 )06 

 
(4/4 )4 

3=df  ،7/03=Chi 

220/2>P 

 کاي اسکوئر دقیق

 نبود مشکل

 60( 8/67) 004( 7/80) مشکل متوسط

 00( 8/07) 2(2/6) مشکل جدي

 2( 2/2) 0( 7/2) مشکل بسیار جدي

 

خطر ابتال به پره اکالمپسی در زنان  ،و سن بارداري بر اساس آزمون رگرسیون لجستیک با حذف اثر عوامل سن و شاخص توده بدنی

برابر زنان بدون سابقه بیدار شدن در نیمه شب است  23/7 با سابقه بیدار شدن از خواب در نیمه شب یا صبح زود یک بار در هفته

سابقه خر و پف با صداي بلند دو  خطر ابتال به پره اکالمپسی در زنان باهمچنین  ،(P<220/2)بودمعنی دار تفاوت که از لحاظ اماري 

خطر بروز پره . (P<220/2)اهده شدبود که اختالف آماري معنی داري بین دو گروه مشبرابر زنان بدون سابقه ، 40/2بار در هفته 

خطر بروز پره اکالمپسی در زنان همچنین  .(P<220/2)بود شاهددر گروه زنان برابر  00/00در زنان با مشکل جدي خواب اکالمپسی 

که اختالف آماري معنی داري بین دو  بودنسبت به زنان سالم برابر  42/0با سابقه سه بار بیدار شدن ناشی از گرماي شدید در هفته 

 (.4)جدول (p=0.029)گروه مشاهده شد
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 کالمپسی نمونه مورد مطالعها بر بروز پره مورد مطالعه: نتیجه رگرسیون لجستیک اثر متغیرهاي 4جدول 

 ضریب 
خطاي معیار 

 ضریب
 آماره والد

درجه 

 آزادي

نسبت 

 شانس

 %20فاصله اطمینان 

 نسبت شانس
نتیجه 

 آزمون
 حد باال حد پایین

 228/2 222/0 204/0 206/0 0 270/7 200/2 200/2 سن مادر

 033/2 270/0 220/2 232/0 0 003/0 202/2 232/2 شاخص توده بدنی

 060/2 230/0 806/2 202/2 0 207/0 260/2 -280/2 میزان خواب واقعی در شب به ساعت

         بیدار شدن نیمه شب یا صبح زود
         هیچ )مرجع(

 220/2 376/04 208/0 230/7 0 404/2 634/2 202/0 یک بار در هفته

 226/2 000/8 832/2 672/0 0 768/0 020/2 280/2 دو بار در هفته

 <220/2 604/6 227/0 646/3 0 200/08 320/2 024/0 سه بار در هفته

         خروپف با صداي بلند
         هیچ )مرجع(

 200/2 440/02 024/0 040/3 0 070/0 000/2 066/0 یک بار در هفته

 247/2 002/86 233/0 400/2 0 206/3 032/0 046/0 دو بار در هفته

 <220/2 402/02 047/0 707/4 0 873/04 423/2 003/0 سه بار در هفته

         سطح نمره کل خواب

         )مرجع( نبود مشکل

 044/2 032/6 630/2 268/0 0 362/0 082/2 677/2 مشکل متوسط

 <220/2 020/40 200/0 000/00 0 027/00 680/2 428/0 مشکل جدي

         احساس گرماي شدید
         هیچ )مرجع(

 080/2 448/0 700/2 280/0 0 706/0 006/2 684/2 یک بار در هفته

 004/2 727/6 740/2 002/0 0 234/0 060/2 820/2 دو بار در هفته

 227/2 074/4 067/0 427/0 0 022/7 307/2 872/2 سه بار در هفته

 

 بحث:

پره ه بمبتال  بیشتر از افرادمعناداري بطور نتایج مطالعه حاضر نشان داد میانگین میزان خواب واقعی در شب در گروه افراد سالم 

. تاخیر در به خواب نامطلوب با پره اکالمپسی ارتباط داشت( کیفیت خواب 0202و همکاران) Takmazدر مطالعه. بوداکالمپسی 

جر به ایجاد دوره هاي هیپوکسی اختالالت تنفسی من. (07)شایع تر بود یگروه  پره اکالمپس نزنا رفتن و اختالل در عملکرد روزانه در

( با 38.8در مطالعه حاضر بیشترین فراوانی خروپف). (08)و فقدان اکسیژن شده که باعث فعال شدن مسیرهاي التهابی می گردد 

 002( که بر روي 0200کردي و همکاران) شاهدي-مورده در مطالعصداي بلند در گروه زنان مبتال به پره اکالمپسی مشاهده شد. 

بین کیفیت خواب با پره اکالمپسی ارتباط معناداري وجود  ،زن غیر مبتال انجام شد 002زن باردار مبتال به پره اکالمپسی و 
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ه با نتایج ک (>P 220/2(. دو گروه از نظر کیفیت خواب، مدت زمان خواب، خروپف ارتباط معنی داري داشتند)P<2.220داشت)

 .(00)همسو می باشد مطالعه حاضر

Edwards  ( در پژوهشی بر روي 0222و همکاران )زن غیر مبتال دریافتند اختالالت خواب  07بیمار مبتال به پره اکالمپسی و  00

( نسبت به دقیقه 020±03در گروه مورد) REMتاخیر طوالنی تر تا شروع مرحله میانگین در زنان مبتال بیشتر بود به طوري که 

و کاهش مدت زمان آن را به ادم مغزي و ترشح  REMتاخیر در شروع شدن مرحله  (.P<2.220)( وجود داشتدقیقه 20±00شاهد)

( میانگین تعداد حرکات شبانه بدن در گروه 0220و همکاران ) Ekholm در مطالعه .(02)سیتوکین ها در زنان مبتال نسبت داده اند

حرکات بدن در رختخواب در ساعات اولیه خواب در گروه پره (. >220/2P)مبتال به پره اکالمپسی به صورت معناداري بیشتر بود

(. این پژوهشگر حرکات بدن در رختخواب =P 23/2بیشتر بود) ( دقیقه 62/06±7/0)نسبت به گروه شاهد( 03.60±4/0)اکالمپسی

و به این ترتیب نتیجه گیري کرد که کیفیت خواب نامطلوب با پره  راي تعیین کیفیت خواب در نظر گرفترا به عنوان شاخصی ب

داراي مشکل جدي خواب بودند  از افراد در گروه زنان مبتال به پره اکالمپسی %07.8اضرمطالعه ح در .(02) اکالمپسی ارتباط دارد

 بود به طوري که زنان مبتال داراي کیفیت خواب نامطلوب بودند. %6که این مقدار در گروه شاهد

در افراد با فشارخون طبیعی با ساعت در شب چه در افراد مبتال به فشار خون باال و چه  0/4تا  6/3به میزان  کاهش ساعات خواب

و  00-32زن در رده سنی ( که بر روي پرستاران 0203و همکاران) Gangwisch. در پژوهش(00)افزایش فشار همراه بوده است

که . در مطالعه دیگر (00)ساعت با اختالالت فشارخون همراه است 0سال صورت گرفت نشان داد طول مدت خواب کمتر از  00-40

بین اختالل خواب، مدت زمان خواب و کیفیت خواب با فشارخون باال ارتباط سال و غیرباردار صورت گرفت  08بر روي افراد باالي 

احتمال  %3/32و %7/30و%7/44مدت و خواب نامطلوب به ترتیب وجود داشت به طوري که افراد با اختالل خواب، خواب کوتاه 

. (03)برابر نسبت به افراد غیر مبتال، داراي فشارخون بودند 60/0افراد با اختالل خواب  بیشتري جهت ابتال به فشارخون داشتند.

Gottlieb ( 0226و همکاران ) ساعت   6بیان کردند افرادي که کمتر از ساله  022-42در یک مطالعه مقطعی بر روي زنان و مردان

. محرومیت از (04)ساعت در شب می خوابند میانگین فشارخون باالتري دارند 8تا  7در شب می خوابند در مقایسه با افرادي که 

در  (00)احتباس نمک ناشی از ترشح کورتن، استرس روانی سبب افزایش فشارخون شود خواب با افزایش فعالیت سیستم سمپاتیک،

که با مطالعات انجام شده همسو می ساعت داشتند 0زمان خواب کمتر از مدت  پره اکالمپسی به  از زنان مبتال %66مطالعه حاضرنیز 

  باشد.

افزایش فشار سیستولی در طی ساعات بیداري می تواند ناشی از افزایش فعالیت سمپاتیک مرکزي باشد زیرا احساس گرماي شدید 

نیز از افزایش همین فعالیت است و یا اینکه علت افزایش فشارخون، انقباض عروق محیطی و همچنین افزایش برون ده قلبی می 

ر پژوهش حاضر احساس گرماي شدید حین خواب سه .دکه این دو در اثر اختالل فعالیت بارورفلکس ها ایجاد می شوند  (04)باشد

 برابر افزایش داد.  0.4بار در هفته خطر پره اکالمپسی را 

از محدودیت هاي این مطالعه استفاده از  شاهد و انجام رگرسیون بود.-انجام مطالعه به صورت مورد از نقاط قوت مطالعه حاضر

 وبا توجه به جمع آوري اطالعات در بارداري  که بودآن تکیه بر حافظه مادران براي تکمیل و ابزارخودگزارش دهی کیفیت خواب 
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ساعت پس از  04تا زنان در گروه شاهد پیگیري سپري نشدن مدت زمان زیادي از بروز اختالالت خواب قابل چشم پوشی است. 

 (. 0پس از ختم بارداري است) که این امر به دلیل رفع عالیم پره اکالمپسی زایمان انجام شد

 نتیجه گیري: 

توجه به شناخت و برنامه ریزي ، همراه استبروز پره اکالمپسی افزایش خطر با  در بارداري اختالالت خوابنشان داد مطالعه حاضر 

روه و سایر گماماها، پزشکان بنابراین پیشنهاد می گردد . ضروري به نظر میرسدزنان باردار جهت کنترل و درمان مشکالت خواب در 

توجه بیشتري نموده و با آموزش اقدامات خود د افرابه الگو و کیفیت خواب  پیش بارداري و  بارداري مراقبتهايهاي پزشکی در 

اقب متع و پیشگیري از بروز اختالالت خواب در جهت بهبود کیفیتدر صورت نیاز درمانی اقدامات تشخیصی زودرس و و مراقبتی 

  کمک نمایند. نظیر پره اکالمپسی

IR.MUMS.NURSE.REC.1397.042 با کد  مشهدپژوهش دانشگاه علوم پزشکی  خالقاین تحقیق در کمیته ا: مالحظات اخالقی

 .تصویب شد

بررسی عوامل خطر و شاخص سودمندي کفایت کمی مراقبت هاي دوران بارداري در زنان مبتال به طرح نتایج این تحقیق حاصل : حامی مالی

 .است مشهد، دانشگاه علوم پزشکی پرستاري مامایی، دانشکده پره اکالمپسی در گروه مامایی

 زشکیپالت تمامی نویسندگان معیارهاي استاندارد نویسندگی بر اساس پیشنهادهاي کمیته بین المللی ناشران مج: انسهم نویسندگ

(ICMJE) را دارند. 

 .طبق نظر نویسندگان هیچ گونه تضاد منافعی در این پژوهش وجود ندارد: تعارض منافع

 تقدیر و تشکر

 .که در انجام این تحقیق ما را یاري نمودند، تشکر و قدردانی می گردد مشهددانشگاه علوم پزشکی  پژوهشیبدینوسیله از معاونت 
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