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    21تا24 مهرماه 1394  
تهران، سالن شهید غرضی بیمارستان میالد

تاثیر جراحی اندوسکوپیک پولیوز بینی بر بهبود پارامترهای پلی سومنوگرافیک خواب

 نويد نوری زاده، محمد رضا مجيدی، امير رضايی اردانی، بشير رسوليان، فريبرز رضايی طلب، هادی اسدپور، کامران خزائنی

مقدمه: انسداد بينی از جمله زيسک فاکتورهای مطرح شده در ايجاد اختالالت تنفسی حين خواب است. در اين ميان پوليپوز بينی 
يکی از علل شايع انسداد بينی بوده که بيماران دارای آن با ميزان باالتری از اختالالت خواب مراجعه می نمايند. در صورتی که انسداد 
ناشی از پوليپوز منجر به اختالالت تنفسی حين خواب شود منتقی است که تصحيح جراحی آن باعث بهبود اختالل گردد. هدف از اين 
مطالعه بررسی تاثير جراحی اندوسکوپيک پوليپوز بينی و سينوس بر کيفيت خواب و پارامترهای پلی سومنوگرافيک خواب می باشد.

روش کار: 15 بيمار دارای پوليپوز ماسيو دوطرفه بينی در فاصله زمانی مرداد 91 تا شهريور 92، وارد مطالعه شده و همگی تحت 
اندوسکوپی عملکردی بينی و سينوس های پارانازال قرار گرفتند. اين بيماران در دو دوره زمانی قبل و پس از عمل جراحی تحت 
قرار  با پلی سومنوگرافی(  پارامترهای خواب  )بررسی  پيترزبورگ( و عينی  با پرسشنامه  )بررسی کيفيت خواب  ارزيابی های ذهنی 

گرفتند.

 نتايج: معيار ذهنی کيفيت خواب که در اين مطالعه بر اساس پرسشنامه کيفيت خواب پيترزبورگ ارزيابی گرديد بهبود معنی داری را 
نشان داد. در اين ميان زيرمجموعه “اختالل خواب” که به صورت بيدار شدن شبانه فرد توصيف می شود بهبود معنادار آماری داشت. 
مقايسه اندکس هيپوپنه آپنه در دوران قبل و پس از عمل نشان داد که اين ميزان علی رغم کاهش، از نظر آماری تفاوت معناداری پيدا 
نکرد )P=0/233(. در مطالعه حاضر ساختار خواب بر اساس معيراهای پلی سومنوگرافيک ميزان خواب عميق، ميزان خواب REM و 
کفايت خواب مورد ارزيابی قرار گرفت. علی رغم افزايش ميران خواب REM از 10/7±15/2 در دوره قبل از عمل به 7/9±18/9 در 
دوره بعد از عمل تفاوت معنمادار آماری گزارش نشد. با اين وجود شاخص کيفيت خواب به طور معناداری پس از عمل افزايش داشت 
)P=0/008(. پس از ارزيابی اندکس اروزال به اين نتيجه رسيديم که اين ميزان به طور معناداری بعد از عمل کاهش داشت )31/6 

.)P=0/021 قبل از عمل و 17/1 پس از عمل و

نتيجه گيری: همانند اکثر مطالعات انجام شده در زمينه تاثير جراحی بينی بر پارامترهای خواب، تحليل نتايج بيانگر بهبود ذهنی 
کيفيت خواب بود. بهبود ساختار خواب که در نتيجه کاهش کيزان اروزال و افرايش کفايت خواب حاصل می شود، توجيه کننده بهتر 
شدن ذهنی کيفيت خواب می باشد. پارامترهای پلی سومنوگرافيک پس از جراحی اندوسکوپيک بينی و سينوس در کل، روند بهبود 

را طی کرده اگر چه اين تغييرات در اندکس هيپوپنه-آپنه چشمگير نمی باشد.

کلمات کليدی: آپنه انسدادی خواب، پلی سومنوگرافی،جراحی اندوسکوپی بينی و سينوس
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