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مقاله پژوهشی

مقايسه كيفيت و انواع اختالالت خواب در بيماران ديابتی نوع دو كنترل شده و
كنترل نشده
بهمن صادقی سده ،*1افسانه طالیی ،2محمود پرهام ،3عارفه سادات صادقی ،4سحر صادقی
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1گروه پزشک اجتماعی ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران؛ 2دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران؛ 3دانشگاه علوم پزشکی قم ،قم،
ایران؛ 4دانشجو ،دانشگاه علوم پزشکی اراک ،اراک ،ایران.
تاریخ پذیرش95/7/30 :

تاریخ دریافت94/4/24 :

چکيده:
زمينه و هدف :شواهد آزمایشگاهی و اپيدميولوژیک نشان داده است که طول مدت خواب و کيفيت آن با دیابت
ارتباط داشته و ممکن است خطر ابتال به دیابت مليتوس نوع دو را باال ببرد .اختالالت خواب در بيماریهای مزمن
بسيار شایعاند؛ لذا این مطالعه جهت مقایسه کيفيت و انواع اختالل خواب در بين دو گروه از بيماران دیابتی
نوع دو با کنترل خوب و نامطلوب و یافتن ارتباط بين کنترل متابوليک قند و خواب طراحی شد.
روش بررسی :در این مطالعه مورد شاهدی  160نفر از بيماران دیابتی نوع دو مراجعهکننده به مرکز دیابت شهر
قم و اراک برحسب سطح  A1Cبه دو گروه با کنترل خوب ( 65نفر) و کنترل نامطلوب ( 95نفر) تقسيم شدند و
دادهها بر اساس پرسشنامه سنجش کيفيت خواب پيتزبورگ و جداول نه گانه  DSM-IV-TRجمعآوری و با تست
کای اسکور ،تی تست و رگرسيون لجستيک آناليز شدند.
یافتهها :در این مطالعه کيفيت خواب رابطه خطی مستقيم با سطح  ،HBA1Cبهعنوان مارکر اصلی کنترل
گالیسميک داشت و در کل کژ خوابیها در دیابت کنترل نشده بيشتر بود.
نتيجهگيری :با توجه به نقش بارز کنترل گالسميک در بيماری دیابت مليتوس نوع دو ،تعدیل عوامل موثر بر آن
بسيار مهم است .سبک زندگی یکی از مهمترین عوامل موثر بر مراقبت بيماری دیابت است و خواب و استراحت
کافی یکی از مهمترین اجزا زندگی بشر و موثر بر کنترل قند است .لذا باید ارتقاء کمی و کيفی خواب و
تشخيص و درمان اختالالت آن بهعنوان مداخلهای جهت بهبود کنترل قند خون در بيماران با دیابت نوع دو مدنظر
قرار گيرد .از جنبه دیگر نيز ،بيمارانی که قند خون مطلوبی دارند ،از خواب بهتری برخوردار بوده و کيفيت خواب
آنان نيز بهتر است.
واژههای کليدی :دیابت نوع دو ،سطح  ،HBA1Cاختالل خواب ،خواب.

مقدمه:
دارای اختالل تحمل گلوکز ،بهاندازه پیشگیری دارويي

ديابت ملیتوس نوع دو يکي از چالشهای

اثربخش بوده است (.)1

بهداشتي دهههای اخیر است .صاحبنظران عقیده دارند
که شیوع اخیر ديابت ملیتوس نوع دو در جامعه ارتباط

برآورد ميشود که تا سال  2030میالدی ،تعداد

مشموخصي با تغییر در ويژگيهای ژنتیک و قومیتي

افراد مبتال به ديابت ملیتوس نوع دو به بیش از 366

افراد جامعه ندارد ،بلکه تغییر در سبک زندگي افراد و

میلیون نفر برسد که بیشتر از دو برابر تعداد سال 2000

مدرن شدن جامعه ،بیشترين تأثیر را در افزايش بروز

میالدی است .اکثر اين موارد جديد از کشورهای

ديابت داشته است .مداخله روی سبک زندگي افراد

درحالتوسعه خواهند بود و به نظر ميرسد که خاورمیانه
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اختالالت خواب در بيماران دیابتی نوع دو

در اين بین ،بیشترين افزايش در شیوع ديابت را تا سال

بین فردی ميشود و بر روند مراقبت و پیگیری در

 2020میالدی داشته باشد .در ايران بیش از  3میلیون نفر

بیماریهای مزمن موثر ميباشد (.)۴
افسردگي ،اضـطراب و اخـتالﻻت تطـابقي و

مبتال به ديابت هستند که اين رقم ،هر  1۵سال يکبار،

اختالل خواب شايعترين اخـتالﻻت روانشناختي در

 3برابر ميشود (.)2
با توجه به اهمیت کنترل مناسب قند خون در

ديابتيها ميباشند .بهنحویکه شیوع اضطراب و

بیماران ديابتي ،تعديل عوامل اثرگذار بر کنترل مناسب

افسردگي به ترتیب  %67و  %۵0برآورد شده است .اين

قند خون اهمیت زيادی دارد .سبک زندگي افراد يکي

عوامل خود منجر به ،تبعیــت کمتــر از رژيــم غذايي و

از مهمترين عواملي است که با تعديل آن ميتوان برآيند

دارويــي ،کنتــرل ضعیفتر قند خون ،کارکرد ضعیفتر

مراقبتي را در اين بیماران بهبود بخشید ،خواب و

جسـمي و روانـي ،عـوارض جسـمي بیشتر و مراجعه

استراحت در مقابل فعالیت و ورزش ،يکي از اجزای

بیشتر به فوريتها و بستری مکرر ميشود (.)۵

مهم سبک زندگي انسان بوده و دوروی يک سکه

بررسيهای اپیدمیولوژی نشان داده است که

هستند ،اختالل در هرکدام از آنها موجب اختالل در

افزايش يا کاهش طول مدت خواب شبانه با کنترل

ديگری ميشود .با توجه به تغییرات سبک زندگي مردم

نامناسب قند خون افراد ديابتي ارتباط داشته است.

در قرن بیستم %20 ،از میزان خواب انسانها نسبت به

محرومیت موقت خواب ميتواند منجر به اختالل در

میزان خواب در قرن نوزدهم کاسته شده و درنتیجه

متابولیسم گلوکز گردد .همچنین خواب کمتر از

موجب خوابآلودگي بیشتر مردم در طول روز گرديده

 6ساعت و يا بیشتر از  8ساعت بر شیوع فشارخون،

است (.)3

ديابت و سندروم متابولیک موثر است .خواب کمتر از

مطالعات نشاندهندهی نقش خواب در

 ۵تا  6ساعت با نسبت شانس بروز ديابت  2/۵1و نسبت

سوختوساز گلوکز ميباشند ،بهطوریکه طي مرحلهی

شانس بروز اختالل تحمل گلوکز  1/66همراه است و از

( )NON-REMمیزان مصرف گلوکز در کمینهی مقدار،

طرف ديگر نمونههای با  9ساعت و بیشتر خواب شبانه

در بیداری ،در بیشینه مقدار و طي خواب ( )REMدر

هم نسبت شانس ابتال باﻻتری نسبت به خواب نرمال

وضعیت بینابیني قرار دارد (.)3

دارند .درنهايت ميتوان گفت که خطر ديابت با خواب
کم ،اختالل در شروع خواب و تأخیر در شروع به

بررسيهای آزمايشگاهي نشان ميدهد ،محرومیت

خواب افزايش مييابد (.)6

کامل از خواب شبانه به مدت  2۴ساعت ،محرومیت
نسبي چند روزه از خواب شبانه و خوابیدن  12ساعته

تحقیق  Chasensو همکاران ،نشان داد که

چند روز متوالي ،همگي موجب افزايش مقاومت

تشديد ديابت با میزان آشفتگي خواب ،آشفتگي دوره

بافتهای محیطي در برابر انسولین ،افزايش شیوع و بروز

شبانهروزی و فعالسازی سیستم ايمني ارتباط دارد (.)7

ديابت ملیتوس نوع دو ،افزايش اختالل در تحمل گلوکز

مطالعه  Cappuccioو همکاران ،نشان داد که

يا کنترل نامناسب قند خون و افزايش احساس گرسنگي

کیفیت بدخواب شبانه بر کنترل نامناسب قند ،نگرش

و مصرف مواد غذايي ميشوند (.)3

نامناسب بیماران و میزان تمکین و منابعت از دستورات
پزشک موثر است (.)8

کیفیت خواب بهطور ذاتي با کیفیت زندگي
مرتبط است .همچنین خواب را برای سالمتي و کیفیت

در متا آنالیز  Zeighamiو همکاران ،بیان شده

زندگي بهتر ضروری ميدانند .اختالل در کیفیت خواب

است که مشکل در شروع خواب و کفايت خواب

با مشکالت جسمي ،رفتاری و رواني همراه است و

به ترتیب خطر نسبي باﻻتری در بروز ديابت نوع دو

باعث اختالل در عملکرد رواني ،اجتماعي و تعامالت

دارند (.)9
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گاهي خواب روی نميدهد يا در زمان نامناسبي

در شروع خوابوبیداری ديرهنگام ،با ناتواني در به

روی ميدهد يا اينکه به نظر آرامبخش نميرسد که آن

خواب رفتن و بیدار شدن و در زمان زودتر مطلوب؛

را اختالل خواب مينامیم .صرفنظر از نوع اولیه،

 -2نوع پرواز زدگي :خوابآلودگي و بیداری در

پاراسومنیا ،ناشي از بیماری رواني و ناشي از بیماری طبي

يکزمان نامناسب از روز نسبت به وقت محلي که پس

ديگر ،در  DSM-IV-TRاختالﻻت خواب به انواع زير

از مسافرت مکرر در بیش از يک منطقه زماني ،روی

تقسیم شده است.

ميدهد؛  -3نوع کار شیفتي :بيخوابي طي يک دوره

 -1بيخوابي اولیه :که در آن شکايت عمده

اساسي خواب يا خوابآلودگي مفرط در دوره بیداری

اشکال در شروع و دوام خواب و عدم احساس راحتي

اساسي که با کار شیفتي شب يا تغییر مکرر کار شیفتي

پس از خواب ،حداقل به مدت يک ماه است؛

همراه است.

 -2فزون خوابي اولیه :که در آن علت ديگری

 -6اختالل کابوس :عالمت اساسي اختالل

برای خوابآلودگي مفرط که حداقل به مدت يک ماه

کابوس وقوع مکرر روياهای ترسناك است که منجر به

روی ميدهد ،نميتوان يافت؛

بیداری از خواب ميشود .فرد هنگام بیدار شدن کامالً

 -3نارکولپسي :يا همان خوابزدگي عبارت

هشیار ميشود .روياهای ترسناك يا انقطاع در خواب به

است از خوابآلودگي مفرط روزانه و تظاهرات

علت بیدار شدن موجب ناراحتي قابلمالحظه فرد يا

غیرطبیعي خواب  REMکه روزانه ،حداقل به مدت 3

نارسايي در کارکرد اجتماعي يا شغلي ميشود؛
 -7اختالل وحشتزدگي به هنگام خواب:

ماه روی ميدهد؛
 -۴اختالﻻت ريتم تنفس :اختالل خواب مربوط

وحشت شبانه به شکل برخاستن از خواب در ثلث اول

به تنفس با انقطاع خواب منجر به خوابآلودگي شديد

شب در ضمن خواب عمیق است .تقريباً همیشه با فرياد

يا بيخوابي که ناشي از آشفتگي تنفسي وابسته به خواب

يا گريهای گوشخراش ،همراه با تظاهرات رفتاری

است ،مشخص ميباشد .اختالل خواب مربوط به تنفسي

اضطراب شديد تا حد حمله هراس آغاز ميشود؛

نابهنجار طي خواب مشتمل است بر آپنه ها (دورههای

 -8خوابگردی :عالمت اساسي اختالل خوابگردی

وقفه تنفسي) ،تنگي نفس (تنفس آهسته يا سطحي

دورهای مکرر رفتار حرکتي پیچیده ،ازجمله برخاستن از

ناهنجار) ،تهويه کم (سطوح ناهنجار اکسیژن و

بستر و راه رفتن ،است که طي خواب شروع ميشود.

دیاکسید کربن) .سه نوع اختالل خواب مربوط به نفس

دورههای خوابگردی طي خواب با موجکوتاه شروع و

ذکر شده است :سندروم آپنه خواب -انسدادی ،سندروم

لذا بیشتر اوقات طي ثلث اول شب پايدار ميشوند.
اکثر مطالعات انجام شده بر روی خواب و

آپنه خواب مرکزی و سندرم تهويه کم حفرههای

ديابت به کمیت و کیفیت خواب اشاره نموده و در

مرکزی؛
 -۵اختالل ريتم چرخه خواب :ويژگي اصلي

اغلب موارد ،اثر کیفیت نامطلوب خواب بر کنترل

اختالل آهنگ خواب شبانهروزی ،قطع مداوم يا متفاوت

گاليسمسک تأيید شده است .کیفیت خواب طیف

خواب است که درنتیجه عدم مطابقت سیستم چرخهای

وسیعي از اختالل خواب ،از بيخوابي تا خواب به مدت

درونزاد که مسئول تناوب بیداری -خواب خاص هر

طوﻻني ،با درمانهای متفاوتي دارد که در کمتر

فرد است با اجبارهای بروني در مورد وقت خوابیدن و

مطالعهای نوع اختالل خواب بررسي شده است؛ لذا

طول مدت خواب به وجود ميآيد.

جهت مداخله و ارتقا کمیت و کیفیت خواب ،ﻻزم
است که انواع شايع اختالل خواب را با دقت بیشتر

انواع فرعي اختالل ريتم چرخه خواب عبارتاند

شناخت تا بتوان مداخله درماني موثرتری نمود.

از -1 :نوع مرحله خواب تأخیری :الگوی پايدار تأخیر
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اختالالت خواب در بيماران دیابتی نوع دو

روش بررسی:
در اين مطالعه مورد شاهدی با حجم نمونه

شرط ورود به اين مطالعه ديابت ملیتوس نوع

 160نفر در يک گروه  6۵نفره بیماران ديابتي واجد

دو شناخته شده بیش از  6ماه با پرونده مراقبت فعال و

پرونده مراقبت فعال مراجعهکننده به کلینیک ديابت شهر

محدوده سني  30تا  8۵سال بود .بیماران با مصرف

اراك و کلینیک ديابت شهر قم که بر اساس آخرين

داروی خوابآور در  ۴هفته گذشته و هموگلوبینوپاتي

 HBA1Cموجود مشروط بر آنکه در حداکثر  3ماه

شناخته شده ياآنمي و همولیز يا جراحي اخیر و تزريق

گذشته اخذ شده باشد .سطح زير  %7داشتند و در يک

خون در  3ماه گذشته ،عوارض ماکرو واسکوﻻر و

گروه  9۵نفره بیماران ديابتي واجد پرونده مراقبت فعال

میکرو واسکوﻻر کنترل نشده ،مصرف مکملهايي

مراجعهکننده به کلینیک ديابت شهر اراك و کلینیک

نظیر ويتامین  Eو  ،Cعقبماندگي ذهني ،دپرسیون

ديابت شهر قم که بر اساس آخرين  HBA1Cموجود

ماژور ،مصرف داروی آنتي سايکوتیک و مشاغل

مشروط بر آنکه در حداکثر  3ماه گذشته اخذ شده

خاص که مستلزم مسافرت طوﻻني و مکرر باشد ،از

باشد ،سطح باﻻی  %7/1داشتند .برحسب نوبت مراجعه يا

مطالعه حذف شدند.

شماره پرونده انتخاب و بهصورت جفتي بر اساس طول

در اين پژوهش ،ديابت کنترل شده :سطح

مدت ابتال به ديابت ،سن ،جنس ،تأهل ،تحصیالت و

گلوکز خون ناشتا  90تا  130يا سطح گلوکز بعد از غذا

درآمد ،شاخص تودهی بدني ،مصرف سیگار ،ابتال به

زير  170يا سطح هموگلوبین گلیکوزيله زير %7

بیماریهای مزمن ،شغل و نوبتکاری همسان شدند.

( )HBA1C≤7در نظر گرفته و کیفیت خواب نامطلوب،

در شرايط کامالً مشابه و در مدت زمان کامالً

جمع امتیاز مکتسبه از  7مولفه خواب پرسشنامه پیتزبورگ

يکسان تکتک بیماران پس از توضیح اولیه و کسب

بیشتر از  ۵تا حداکثر  21در نظر گرفته شد .برای کاهش

رضايت شرکت در مطالعه مبادرت به تکمیل پرسشنامه

تأثیر تورش يادآوری ،از ورود افراد دارای فراموشي که

سنجش کیفیت خواب پیتزبورگ با ضريب آلفای

قادر به يادآوری وضعیت خواب خود در يک ماه قبل

کرانباخ  %83و در نسخه فارسي ،با آلفای کرونباخ 0/8

نبودند ،جلوگیری شد که اين تصمیم بر اساس اظهارات

و پايايي  0/93تا  0/98نمودند ( .)11،10سپس فرم

خود آنها صورت گرفت.

جمعآوری اطالعات طراحي شده بر مبنای جداول

نهايتاً پس از جمعآوری دادهها و ورود به محیط

 9گانه اختالل خواب بر اساس معیارهای DSM-IV-TR

نرم افزار آماری  SPSSبا رسم جداول و نمودارها و

و جداول  9گانه از مبحث خواب طبیعي و اختالﻻت

استفاده از تست کای اسکوئر و تي تست گروه های

خواب کتاب خالصه روانپزشکي کاپالن و سادوك نیز

مستقل و استفاده از روش تحلیل رگرسیون لجستیک

توسط کارورز مجری طرح تکمیل شد .در صورت

آنالیز آماری انجام شد.

همپوشاني عالئم و دشواری طبقهبندی اختالل يا وجود
اختالل واضح خواب يا کیفیت واضح نابسامان خواب،

يافتهها:

بیماران با کسب اجازه و مشورت با پزشک مسئول

در اين مطالعه جهت مشخص نمودن متغیرهای

ديابت مرکز ،جهت تشخیص ،طبقهبندی و درمان ﻻزم

مخدوشکننده موثر بر خواب ،دو گروه از نظر سن،

به روانپزشک همکار طرح يا کلینیک روانپزشکي

مدت ابتال ،سطح  A1Cو شاخص توده بدني ،جنس،

ارجاع ميشدند .نوع اختالل با تشخیص و تأيید

تأهل ،شغل و تحصیالت ،نوع درمان ،مصرف سیگار و

روانپزشک ،ثبت ميشد.

ترياك و بیماریهای همراه يکسان شدند.
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بر اساس شاخص کیفیت خواب پیتزبورگ در

زن  11/8±۵/6بود ( .)P≤0/0۵بر حسب سطح  A1Cنیز در

 7مولفه خواب مقايسه دو گروه نشان داد که در ديابت کنترل

 6۵نفر گروه کنترل شده و  9۵نفر ديابت کنترل نشده

شده توصیف کلي فرد از کیفیت خواب ( ،)P=0/011طول

به ترتیب  ۵/98±3/1و  1۴/۵±۴/3بود (.)P≤0/0۵

مدت خواب مفید ( )P=0/023۴و کفايت خواب

درمجموع در گروه  6۵نفره بیمار ديابتي

( )P=0/0289بهتر و عوامل مختل کننده خواب ()P=0/0183

کنترل شده  %۴6/2کیفیت خواب نامطلوب (جمع

و مصرف داروی خوابآور ( )P=0/0191و اختالل عملکرد

امتیاز باﻻی  )۵داشتند .حال آنکه در گروه بیماران

روزانه ( )P=0/003کمتر از ديابت کنترل نشده ميباشد .صرفاً

ديابتي کنترل نشده  %9۵/8کیفیت نامطلوب خواب

تأخیر در به خواب رفتن در دو گروه تفاوت معنيدار آماری

داشتند.
عوامل مرتبط با وضعیت خواب شبانه مبتاليان به

نداشت (.)P=0/673

میانگین نمره خواب بر مبنای شاخص پیتزبورگ

ديابت کنترلشده و کنترل نشده بر اساس مدل آنالیز

در  160نفر نمونه  11/0۵±۵/7بود .به تفکیک جنس نیز

کوواريانس چندگانه ( )MANCOVAمطابق جدول

بر اساس تست تي در  ۴8نفر مرد  9/1۴±۵/7و در  112نفر

شماره  1بود.

جدول شماره  :1عوامل مرتبط با کيفيت خواب شبانه در کل نمونه های مورد بررسی
متغير

مقدار اثر هاستلينگ

آزمون واریانس

P

جنس

0/034

1/69

*0/041

تحصيالت

0/021

2/10

0/176

بيماری همراه

0/046

1/07

0/239

تأهل

0/037

3/65

0/089

شغل

0/011

1/39

0/459

نوع درمان

0/013

1/87

0/672

مدت ابتال

0/018

2/45

*0/034

سيگار

0/019

1/64

*0/002

شاخص توده بدن

0/022

2/19

0/098

هموگلوبين گليکوزیله

0/016

3/41

*0/001

* :تفاوت آماری معنی دار.

بر اساس مدل آنالیز آماری رگرسیون دوطرفه

پايین تری برخوردار بود (نمودار شماره  .)1به اين

پیرسون رابطه خطي قوی بین نمره کل کیفیت خواب

ترتیب ميتوان نتیجه گرفت که افراد با قند خون

و سطح  A1Cبه دست آمد ( R=0/709و .)RScore=0/۴8۴

مطلوب ،از خواب بهتری برخوردار خواهند بود .به

بر اين اساس با افزايش درصد هموگلوبین گلیکوزيله،

همین نسبت افزايش کیفیت خواب نیز بر کنترل قند

با قدرت پیش بیني  ،%86بیمار از کیفیت خواب

خون موثر است.
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اختالالت خواب در بيماران دیابتی نوع دو

نداشت و در هر دو جنس مرد و زن به ترتیب ()R=0/722

رگرسیون دوطرفه بین سطح  A1Cو امتیاز کل

و ( )R=0/718نشاندهنده رابطه خطي نسبتاً قوی بود.

کیفیت خواب به تفکیک جنس تفاوت آماری معنيدار

نمودار شماره  :1رابطه بين سطح  A1Cو امتياز کل کيفيت خواب
يافته های حاصل از تکمیل جداول  9گانه

بیداری های مکرر همراه با افزايش برانگیختگي

اختالل خواب نشان داد که بيخوابي به صورت

فیزيولوژيکي و روان شناختي و شرطي شدن منفي

اشکال در شر وع و دوام خواب و عدم احساس راحتي

برای خواب در بیش از  %30هر دو گروه وجود

پس از خواب ،با اشکال در به خواب رفتن و

داشت (جدول شماره .)2

جدول شماره  :2توزیع فراوانی انواع اختالل خواب به تفکيک گروه
متغير

HBA1C≥7.1

HBA1C≤7

P

دارد

ندارد

دارد

ندارد

بيخوابی

(23 )٪35/3

(42 )٪64/7

(31 )٪32/6

(64 )٪64/7

0/079

پرخوابی

(8 )٪12/3

(57 )٪87/7

(2 )٪2/1

(93 )٪97/9

0/238

نارکولپسی

(6 )٪9/2

(59 )٪90/8

(12 )٪12/6

(83 )٪87/4

0/171

خوابگردی

(5 )٪7/7

(60 )٪92/3

(11 )٪11/6

(84 )٪88/4

0/424

ریتم شبانه

(16 )٪24/6

(44 )٪75/4

(20 )٪21/0

(75 )٪81/0

*0/041

وحشت خواب

(12 )٪18/4

(53 )٪81/6

(39 )٪41

(56 )٪59

*0/0002

(6 )٪9/2

(59 )٪90/8

(9 )٪9/4

(86 )٪90/6

0/491

(22 )٪33/8

(43 )٪66/2

(41 )٪43/1

(54 )٪56/9

*0/009

(13 )٪20

(52 )٪80

(17 )٪17/9

(78 )٪82/1

1/000

کابوس
کژخوابی
ریتم تنفسی

* :تفاوت آماری معنی دار.
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نارکولپسي بهصورت خوابآلودگي مفرط روزانه

داشت .بيخوابيها ،پرخوابيها و اختالﻻت ريتم

و حمالت بهطور تیپیک  10تا  20دقیقه و خواب در مواقع

شبانهروزی که واجد مالكهای کژ خوابي خاصي نبودند.

نامناسب در اين بیماران به ترتیب در  %6و  %9موارد

بهويژه سندرم پاهای بيقرار ( )RLSشايعترين اختالل

وجود داشت .وحشت شبانه ( )Sleep Terror Disorderنیز

خواب در هر دو گروه بود (جدول شماره .)2

از اختالﻻت شايع هر دو گروه بود .اختالل ريتم

آنالیز آماری رگرسیون لجستیک نشان داد که

شبانهروزی خواب ،به شکل تأخیر مرحله خواب و

بین انواع اختالل خواب و سطح  A1Cصرفاً کژ خوابي

انقطاع مداوم يا عودکننده خواب در هر دو گروه وجود

رابطهای مستقیم داشت (جدول شماره .)3

جدول شماره  :3رابطه بين انواع اختالل خواب و سطح

A1C

β-value

SD

Odds Ratio

95% CI

P

بيخوابی اوليه

0/05

0/05

1/05

0/95-1/16

0/35

پرخوابی

0/01

0/12

1/01

0/81-1/27

0/93

نارکولپسی

-0/24

0/58

0/79

0/25-1/47

0/68

خوابگردی

0/59

0/47

1/81

0/73-1/51

0/20

ریتم شبانه

-0/32

0/59

0/72

0/23-1/29

0/58

کژ خوابی

1/92

0/62

3/83

2/04-4/8

*0/002

کابوس

0/26

0/90

1/29

0/22-2/60

0/78

وحشت خواب

-0/67

0/59

0/51

0/16-1/62

0/25

ریتم تنفسی

0/42

0/52

1/52

0/55-2/22

0/43

متغير

* :تفاوت آماری معنی دار.

بحث:
خواب متفاوت ،در اين پژوهش هم راستا با ساير

در اين مطالعه يافتهها نشان داد که  %۴6/2گروه

مطالعات بود (.)7-9

اول و  %9۵/8گروه دوم از کیفیت خواب مطلوب
برخوردار نبودند .حال آنکه در مطالعات معتبر ،حداقل

شواهد تحقیقاتي ديگر نیز خطر ابتال به ديابت و

 %8جمعیت بالغین اختالل خواب دارند .اين مشکل در

اختالل خواب بهصورت کمخوابي و پرخوابي را نشان

زنان به مراتب بیشتر از مردان ميباشد ( .)12در اين

دادهاند که امتیاز کل کیفیت خواب باﻻی  ۵در هر دو

تحقیق بیش از  %30موارد هر دو گروه بهنوعي از

گروه مورد مطالعه ما نیز حکايت از همین همراستايي

اختالل خواب مبتال بودند که نشاندهنده شیوع باﻻی

دارد (.)8
نمونههای شرکت کرده در اين پژوهش در

اين مشکل در بیماران ديابتي است و مشابه مطالعات

 %33/9و  %29/۵موارد کماکان سیگار ميکشیدند.

ديگر ميباشد (.)8
يافته کیفیت بد خواب در گروه ديابت کنترل

شواهد بالیني نشان دادهاند که ريسک ابتال به ديابت در

نشده ،اختالل بيخوابي اولیه و کژ خوابي ،کفايت

سیگاریها  %۵0باﻻتر است ()11؛ همچنین مشخص شده
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اختالالت خواب در بيماران دیابتی نوع دو

است که سیگار منجر به اختالل در کنترل متابولیک ديابت

محرومیت نسبي يا کامل از خواب موجب

و افزايش مقاومت به انسولین ميگردد ( .)13سیگار منجر

کاهش سطح سرمي لپتین (ترکیب ايجادکنندهی

به افزايش بروز عوارض میکرو واسکوﻻر ديابت ميگردد

احساس سیری) و افزايش سطح خوني گرلین (ترکیب

که همه موارد فوق خود بر اختالل خواب موثرند (.)1۴

اشتهاآور) ميشود که اين دو مکانیسم منجر به اختالل

از طرفي تحقیقات نشان داده است که تأخیر در

در کنترل قند و همزمان تشديد وخامت بیماری خواهند

شروع خواب ،کژ خوابي ،خواب منقطع و خوابآلودگي

شد ( .)20،19از ديگر فرضیههای مطرحشده در مورد

روزانه ،افسردگي و مصرف روزانه بیشتر کافئین و قند در

ارتباط خواب و ديابت ،اين است که افراد با خواب کم

افراد سیگاری بیشتر خواهد بود (.)1۵

يا مختل ،تمايل و فرصت بیشتری برای خوردن مواد
غذايي و افراد با خواب زياد فرصت کمي برای مصرف

طول مدت ابتال به بیماری ديابت ملیتوس نوع دو

انرژیدارند (.)21

با کیفیت خواب در ارتباط بود .به اين معني که در
بیماراني که مدت بیشتری از ابتالء آنان ميگذشت،

در اين تحقیق انواع اختالل خواب در هر

امتیاز کیفیت خواب کمتری داشتند که اين يافته را

 ۴دسته اختالل خواب ،بدون قضاوت در خصوص عامل

ميتوان با افزايش سن ،احتمال عدم پاسخ به قرص و

سببي آن و بدون پیشداوری در خصوص تأثیر ديابت بر

لزوم مصرف انسولین وبروز عوارض بیشتر مرتبط

خواب بررسي شد .بر اين اساس به ترتیب  %3۵/3و

دانست؛ ولي جهت پذيرش يا رد آن نیاز به مطالعه بیشتر

 %32/6دو گروه بيخوابي بهصورت اختالل در شروع

وجود دارد.

خواب يا دوام آن و خواب منقطع داشتند که برابر شیوع

در مطالعه حاضر کیفیت خواب و همه اجزای

آن در جمعیت بالغین است ( .)22اين اختالل عموماً در

مرتبط بر آن در گروه بیماران ديابتي کنترل نشده

مراحل  1و  2خواب  NREMبه وجود ميآيد و در

بهمراتب بدتر بود .تنها تأخیر در شروع خواب در دو

دسته ديس سومنیاها تقسیمبندی ميشود؛ همچنین در

گروه تفاوت آماری معنيدار نداشت که اين بدان

گروه بیماران ديابتي با کنترل نامطلوب اختالل ريتم

معناست که مشکل تأخیر در شروع خواب در هر دو

شبانه و نوع شايع آن يعني تأخیر مرحله خواب (الگوی

گروه جزء شکايات شايع بوده و بهشدت ديابت و کنترل

مداوم شروع ديررس خوابوبیداری ديرهنگام که همراه

آن کمتر مرتبط ميباشد.

با ناتواني در زود خوابیدن و زود بیدار شدن است) بیشتر
ديده شد که آنهم عموماً مربوط به مرحله

رابطه معنيدار سطح هموگلوبین گلیکوزيله با

NREM

نمره اختالل در خواب بهگونهای همسو با بسیاری از

بوده و جزء ديس سومنیاها ميباشد .کژ خوابي بهصورت

بررسيهای قبلي ،بیانگر نقش الگوی خواب غیرطبیعي

اختالل در شروع خواب يا تداوم خواب که در

بهعنوان عاملي در اختالل کنترل بهینه قند خون در

گروه های ديگر دستهبندی نگردد و نوع شايع آن يعني

مبتاليان به ديابت است (.)16

تأخیر مرحله خواب (زمان خوابوبیداری بهطور غیر

همچنین مشخصشده است که محرومیت نسبي يا

قابل اجتنابي ديرتر و نامتجانس بازمان مطلوب است) نیز

کامل از خواب شبانه موجب افزايش فعالیت سیستم

در دسته ديس سومنیاها قابلتقسیم بندی است .در همین

سمپاتیک ،افزايش سطح شبانهی کورتیزول خون و

زير گروه سندرم پای بيقرار که عموماً در مراحل

افزايش سطح هورمون رشد در طول روز ميشود که

ابتدايي خواب  NREMظاهر ميشود ،در گروه ديابت

همگي موجب کاهش تحمل گلوکز و افزايش مقاومت

کنترل نشده بیشتر بود .در دسته پاراسمنیاها صرفاً ميتوان

بافتهای محیطي نسبت به انسولین شده و زمینهساز ابتال به

بهوفور بیشتر وحشت خواب در گروه با کنترل نامطلوب

ديابت و کنترل متابولیک نامناسب آن ميگردند (.)17،18

ديابت اشاره نمود که آن هم عموماً در مرحله انتقال
72

1396  مرداد و شهریور/3  شماره،19  دوره/مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

 کژ خوابي و،مداخالت درماني بهويژه بر ريتم شبانه

 اتفاق ميافتد؛ بنابراينREM  به خوابNREM خواب

.وحشت خواب اهمیت و ارزش درماني بیشتری دارند

ميتوان اظهار کرد که کنترل نامطلوب سطح گلوکز با
NREM

ديس سومنیاها و عموماً اختالل خواب مرحله
.همراه است

:تشکر و قدردانی
اين تحقیق حاصل پاياننامه مقطع دکترای

:نتيجهگيری

حرفهای مصوب دانشکده پزشکي و معاونت محترم
آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي اراك با

 همسو با،جمعبندی يافتههای اين پژوهش

عنوان "بررسي کیفیت خواب و اختالﻻت خواب در

بررسيهای قبلي نشاندهندهی اهمیت توجه به بهداشت

افراد ديابتي نوع دو در دو گروه با کنترل خوب و ديابت

خواب و وضعیت روانشناختي فرد بهعنوان يک راهکار

 ميباشد که92 /3/22  مورخ837 کنترل نشده" و با کد

 همچنین.پیشگیری و درمان بهینه بیماران ديابتي است

در مرکز ديابت شهر قم و شهر اراك انجام شده است؛

سیکل معیوب کیفیت نامطلوب خواب و کنترل قند

بنابراين بر خود ﻻزم ميدانیم از حمايت مالي معاونت

 نشاندهنده احتمال،خون در هر دو جنس زن و مرد

آموزش و تحقیقات دانشگاه علوم پزشکي اراك و کلیه

کنترل بهتر قند خون با تنظیم هرچه بیشتر کیفیت خواب

پرسنل زحمتکش مرکز ديابت شهر قم و واحد ديابت

 در اين راستا تجويز داروها و.و يا برعکس آن ميباشد

.کلینیک امام رضا (ع) شهر اراك تقدير و تشکر نمايیم

 وNonREM مداخله بر ديس سومنیاها و در مرحله
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Background and aims: Evidence from laboratory and epidemiologic studies has showed that
sleep duration and its quality relate with diabetes and may increase diabetes risk. Sleep disorders
in Chronic diseases are prevalent. This study was aimed to compare sleep quality and disorders
among patients with controled and uncontroled diabetes mellitus and relationship between
metabolic controls of glucose and sleep.
Methods: In this case control study160 Type 2 diabetic mellitus patients referred to the Qom and
Arak diabete center were selected and according to Glycemic control was assessed by
hemoglobin A1c (HBA1C) level divided in to groups with good control (n=65) and uncontroled
control (n=95). Data were collected using Pittsburgh sleep quality index (PSQI) and DSM-IV-TR
schedule and analyzed using chi-square, logestic regression and t-test.
Results: In the currentr study, sleep duration and quality were in significant linear corolation
with HBA1C level, a key marker of glycemic control and in general, major sleeping disorders in
uncontroled diabetes were dissomnia.
Conclusion: According to the importance rule of good glycemic control in type 2 diabetic
mellitus patients, adjustment of related factors is important. Life style is one of the most
important effective factor for care of diabetic patients. Sleep and rest are the most important
components of human life, and for glysemic control. So, optimizing sleep duration and quality
and identifying and treatment of sleep disorders should be considered as an intervention to
improve glucose control in patients with type 2 diabetes. In the other hand, patients with good
glycemic control have beter sleep and beter sleep quality.
Key words: HBA1C, Sleep, Sleep disorders, Type 2 Diabetes.
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