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تا تَجِ تِ ًقش تسسای  .تیواراى تستری در تخش هراقثت ّای ٍیصُ است یکی از شایعتریي هشکالت  ، خَاب اختالالت:  زمینه و هدف

اختالالت خَاب تیواراى تر رٍی  ایي دارٍ اثرات درهاًیتررسی تا ّذف  ایي هطالعِهالتًَیي تِ عٌَاى یک تٌظین کٌٌذُ فیسیَلَشیک خَاب ، 

 .طراحی شذ در تخش هراقثت ّای ٍیصُ ، تستری 

کاًذیذ جراحی تای پس عرٍق  ٍ جراحی قلة ICUتیوار تستری در تخش  80دٍ سَ کَر ،  درایي هطالعِ کار آزهایی تالیٌی :روش بررسی

جْت کلیِ تیواراى ، پرسش .  ، در قالة دٍ گرٍُ دریافت کٌٌذُ هالتًَیي ٍ لَرازپام ، تطَرسریال ٍ کاهال تصادفی ، ٍارد هطالعِ شذًذکرًٍر 

تیواراى .  تحت درهاى تا دارٍ ، قرار گرفتٌذ ،شة  4تیواراى دٍگرٍُ تِ هذت . تکویل شذ ٍ پرسشٌاهِ استاًذارد استٌفَرد ،ًاهِ اطالعات فردی 

ٍ صثح رٍز ششن ، قرار گرفتِ  Sleep Log ٍتحت تررسی کیفیت خَاب تا پرسشٌاهِ استٌفَرد ( شة پٌجن تستری) در شة قثل از عول 

  .آًالیس شذ SPSSر تا استفادُ از ًرم افسا ادُ ّاد. سطح سرهی لپتیي ، هالتًَیي ٍ کَرتیسٍل ، تیواراى چک شذ 

پس از . ٍجَد ًذاشت ٍ اهتیاز ّای خَاب استٌفَرد تفاٍت هعٌی داری  اًذکس ّای آًترٍپَهتریکگرٍُ از ًظر  دٍتیي تیواراى  :یافته ها

 کلهیساى .   (P value:0/001)شذهشاّذُ  ،در تیي دٍ گرٍُ خَاب استٌفَرد اختالف هعٌی داری در خصَص تغییر اسکَر  درهاى دارٍیی ،

ٍلی ایي تفاٍت تیي دٍ گرٍُ  تَد لَرازپام کوتر از گرٍُ  آًْاخَاب شثاًِ رٍزی ٍ هیاًگیي خَاب در گرٍُ هالتًَیي تیشتر ٍ ساعات خَاب رٍزاًِ 

از ًظر آهاری هعٌی دار تَد ٍ افسایش َّرهَى هالتًَیي سطح گرٍُ لَرازپام ، تفاٍت هقادیر قثل ٍ تعذ از درهاى در خصَص  در . ًثَدهعٌی دار 

، تصَرت افسایش سطح َّرهَى َّرهَى ّای  هالتًَیي  ،در هَرد آهاری هعٌی داری در گرٍُ هالتًَیي ، تفاٍت  . (P value:0/001)داشت 

. (P value:0/001)پس از درهاى تا دارٍی هالتًَیي هشاّذُ شذکَرتیسٍل افسایش َّرهَى ٍ  (P value:0/001) هالتًَیي

جْت اثثات ، تر تْثَد ساعات خَاب شثاًِ ٍ کاّش ساعات خَاب رٍز  تاثیر دارٍی هالتًَیيتا تَجِ تِ  :نتیجه گیری و پیشنهادات 

ّوچٌیي . ایي دارٍ در جاهعِ آهاری تسرگتر ، تا دٍز تیشتری از دارٍ تررسی شَد  پیشٌْاد هی شَد،  خَاب درهاى اختالالت ترتری ایي دارٍ ، در

. شة تجَیس ٍ تاثیرات آى را تر تْثَد خَاب ارزیاتی ًوَد 4هی تَاى دارٍ را تیشتر از 

 

 ICU-  CABG –مالتونین  –کورتیسول  –لپتین  –ریتم سیرکادین خواب  :ٍاشُ ّای کلیذی 

 


