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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

بررسی ارتباط عالئم افسردگی و اضطراب با سندرم وقفه تنفسی خواب

 فريبرز رضايی طلب، فاطمه محرری، فرهاد فريد حسينی

مقدمه: سندرم آپنه انسدادی خواب يک اختالل نسبتا شايع است که مشخصه آن دوره های انسداد راه هوايی فوقانی حين خواب 
است. عالئم اصلی آن خرخر شبانه و خواب آلودگی طی روز است. هرچند بيماران ممکن است از شکايات متنوع ديگری مثل خواب 

منقطع، سردرد، اختالالت خلقی، کاهش تمرکز و تحريک پذيری شکايت داشته باشند. با اينحال ارتباط  دقيق  آپنه خواب با 
افسردگی و اضطراب کامال شناخته نشده است. همچنين پذيرش درمان انتخابی آپنه انسدادی خواب که جريان مداوم هوا با فشار 
مثبت است )CPAP( ميتواند تحت تاثير وضعيتهای روانشناسی خصوصا کالستروفوبيا قرار گيرد. هدف اين مطالعه بررسی عالئم 

افسردگی و اضطراب در بيماران مبتال به آپنه انسدادی خواب است.

روش مطالعه: اين يک مطالعه مقطعی بر روی 178 بيمار با تشخيص سندرم آپنه انسدادی خواب مراجعه کننده به کلينيک خواب 
بيمارستان ابن سينا از سپتامبر 2008 تا می 2012 ميباشد. بيماران مطابق يک چک ليست شامل شکايات اصلی و عالئم همراه 

مورد مصاحبه قرار گرفتند. ارزيابی وضعيت روان پزشکی توسط سيستم نمره دهی Beck )اضطراب و افسردگی( انجام شد.توسط 
پلی سومنوگرافی استاندارد شبانه، وضعيت اختالل خواب از جمله اندکس آپنه-هيپوپنه )AHI( تعيين شد. خواب آلودگی روزانه 

توسط معيار اپوورث )ESS( نمره دهی شد.

یافته ها و نتیجه گیری: ميانگين سنی بيماران 50,33 بود. ارتباطی بين جنسيت و شدت آپنه پيدا نشد. اين مطالعه شيوع نسبتا 
باالی عالئم روان پزشکی را نشان داد به طوری که 53,9 درصد بيماران عالئم اضطرابی و 46,1 درصد عالئم افسردگی را نشان 

دادند. همچنين اين مطالعه نشان داد که شدت آپنه به طور معناداری با شدت افسردگی و نيز خواب آلودگی مرتبط است.
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