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چکیده
زمینه و هدف:

کیفیّت پایین خواب در بیماران تحت همودیالیز شایع می باشد و از طرفی این بیماران با کمبود کارنیتین مواجه هستند .ال-

کارنیتین یک مکمّل غذایی است که با وظایف متابولیکی متع ّدد باعث کاهش عوارض حین دیالیز می گردد .این مطالعه به منظور تعیین اثر مکمّل
الکارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب بیماران تحت همودیالیز انجام شد.

مواد و روشها:

این مطالعه ،یک کارآزمایی بالینی تصادفی شده و دوسو کور می باشد که روی  93بیمار همودیالیزی بیمارستان امام

خمینی(ره) شیروان در سال  4332انجام شد .بیماران با استفاده از روش بلوکهای جایگشتی در دو گروه مداخله و کنترل قرار گرفتند .گروه
مداخله طبق تجویز پزشک  955میلیگرم مکمّل الکارنیتین دو بار در روز به مدّت  42هفته و گروه کنترل نیز همان مقدار دارونما دریافت
نمودند .برای گردآوری اطّالعات ،از پرسشنامه مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیّت خواب پیتزبورگ استفاده شد که قبل و بعد از مداخله
در دو گروه تکمیل گردید .دادهها توسّط نرمافزار آماری  SPSSویرایش  44/9و با استفاده از آزمونهای تی مستقل ،من ویتنی ،ویلکاکسون،
کای اسکوئر ،فیشر ،تحلیل کوواریانس و با سطح معنیداری  P< 5/59مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

یافتهها:

میانگین نمره کلّ کیفیّت خواب قبل از انجام مداخله در گروه دارو  3/6±1/2و در گروه دارونما  45/4±1/43و پس از انجام مداخله

به ترتیب  6/1±2/8و  3/4±3/18بود که در هر دو گروه نسبت به ابتدای مطالعه تفاوت معنیداری داشت( .)P< 5/59البتّه نمره کلّ کیفیّت
خواب در گروه مداخله  %33کاهش و در گروه کنترل  %3/3کاهش داشت .بر اساس پرسشنامه کیفیّت خواب پیتزبورگ ،نمره پایینتر وضعیّت
بهتری از کیفیّت خواب را نشان میدهد.

نتیجهگیری:

این مطالعه نشان داد که مکمّل الکارنیتین می تواند موجب بهبود کیفیّت خواب بیماران تحت همودیالیز گردد.

واژه های کلیدی :همودیالیز ،الکارنیتین ،کیفیّت خواب.
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تأثیّر مکمّل الکارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب

علّت اختالالت خواب در بیماران تحت همودیالیز

مقدمه
کیفیّت خواب پایین در بیماران تحت همودیالیز

کامالً مشخص نمی باشد .به نظر می رسد عوامل مختلف

در مقایسه با جمعیّت عمومی سالم باالتر می باشد .نتایج

نظیر مصرف داروها ،تغذیه نامناسب ،خستگی ،درد و

مطالعات نشان می دهد که  7تا  44درصد از جمعیّت

کرامپهای عضالنی ،نوروپاتی محیطی ،آنمی ،اختالالت

عمومی دارای کیفیّت پایین خواب هستند .در حالی که

متابولیکی و ...در بروز اختالالت خواب تأثیّر داشته

شیوع آن در بیماران تحت همودیالیز  41تا  33درصد

باشند( .)7اختالالت متابولیکی از عوارض نارسایی مزمن

است( .)1در پژوهش براز و همکاران( )1331بر روی

کلیه می باشد که از آن جمله میتوان به سنتز ناکافی

کیفیّت خواب و کیفیّت زندگی بیماران همودیالیزی

کارنیتین و کاهش قابل توجّه آن در بیماران تحت

مشخص گردید که  71درصد بیماران دچار کیفیّت پایین

همودیالیز اشاره نمود (.)3،3

خواب بودند( .)2در مطالعه دشتی و همکاران ( )1334نیز

کارنیتین یا تری متیل آمینو بوتیریک اسید ما ّدهای

کیفیّت پایین خواب در این بیماران  37/7درصد گزارش

طبیعی و یا به عبارتی یک شبه ویتامین ضروری برای

شدهاست(.)3

انسان است( .)11،14کلیه یکی از مهم ترین مکانهای

کیفیّت خواب پایین در کوتاه مدّت می تواند

سنتز کارنیتین است .پس از تخریب پارانشیم کلیه،

باعث کسالت ،کاهش قدرت حافظه ،کاهش سطح

کارنیتین آندوژن به شدّت کاهش می یابد .برای رسیدن

هوشیاری ،کاهش توانایی شناختی ،کاهش قدرت سیستم

به تعادل روزانه این مادّه ،بدن نیاز به کارنیتین اگزوژن نیز

ایمنی ،چرت زدن طی روز ،سرگیجه ،تاری دید و در دراز

دارد که گوشت قرمز و فرآوردههای لبنی منابع غنی از

مدّت باعث ابتال به پرفشاری خون ،نارسایی قلبی ،دیابت،

کارنیتین اگزوژن هستند؛ امّا ،به دلیل وضعیّت تغذیهای

چاقی و در نهایت موجب تسریع در روند پیری شود.

نامطلوب در بیماران تحت همودیالیز کارنیتین اگزوژن نیز

همچنین بر کار و فعّالیّتهای اجتماعی ،اوقات فراغت،

به حدّ کافی به بدن نمی رسد .در کنار این موارد ،مولکول

خلقوخو ،ارتباط با دیگران ،فعّالیّتهای جنسی ،لذّت از

کوچک کارنیتین آزادانه از صافی دیالیز عبور می کند.

زندگی و عملکرد مثبت روزانه فرد تأثیّر می گذارد(.)4

بنابراین ،سطح کارنیتین در بیماران همودیالیزی کاهش می

ارزیابی و برنامهریزی تدابیر و اقدامات مناسب جهت

یابد( .)11کارنیتین از جمله موادی است که به علّت

بهبود کیفیّت خواب بیماران تحت همودیالیز جزو مهم

برداشت توسّط همودیالیز تجویز آن برای بیماران

مراقبت پرستاری از این بیماران می باشد و می تواند به

همودیالیزی ضرورت دارد .توص ّیه می شود که تجویز آن

طور معناداری زندگی آنها را بهبود بخشد .معموالً برای

شش ماه بعد از آغاز همودیالیز شروع شود(.)12

رفع مشکالت خواب در این بیماران ،داروهای خوابآور

الکارنیتین فرم فعّال بیولوژیکی کارنیتین و از

به خصوص بنزودیازپینها تجویز می شود( .)5با این که

مشتقات اسیدآمینه و یک مکمّل غذایی است( .)14،13مهم

این داروها باعث القا یا طوالنی شدن مراحل خواب می

ترین وظیفه الکارنیتین انتقال اسیدهای چرب با زنجیره

شوند؛ امّا ،ممکن است در استفاده از آنها کیفیّت خواب

بلند از سیتوپالسم به داخل میتوکندری عضالت جهت بتا

همچنان پایین باقی بماند( .)1ایجاد مقاومت نسبت به اثر

اکسیداسیون آنها می باشد( .)14برخی گزارشها نشان

دارو و بروز عالیم قطع مصرف دارو به هنگام قطع

دهنده نقش بتا اکسیداسیون اسیدهای چرب و کارنیتین در

ناگهانی آن از دیگر عوارض بنزودیازپینها بوده و گاهی

تنظیم خواب می باشند( .)15میاگاوا و همکاران()2413

باعث تشدید اختالالت خواب آنها نیز می شوند(.)5

در ژاپن ،نشان دادند که مکمّل الکارنیتین می تواند در
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حاتمی و همکاران

کاهش مشکالت خواب در بیماران مبتال به نارکولپسی

های جایگشتی چهارتایی به دو گروه آزمون( 23نفر) و

مؤثّر باشد( .)11در مطالعه کروسیانی و همکارانش در سال

کنترل( 34نفر) تقسیم شدند .طی انجام مطالعه ،در گروه

های( )2444و( )2441بر روی بیماران کانسری در

کنترل یک بیمار فوت کرد .یک بیمار هم به علّت

نیویورک ،الکارنیتین خستگی ،خلق و خواب این بیماران

مسافرت از مطالعه خارج شد .در نهایت  57نفر مطالعه را

را بهبود بخشیده است(.)13،17

به اتمام رساندند.

از سوی دیگر مطالعات متعدّدی در مورد مصرف

معیارهای ورود به مطالعه شامل :سن بیشتر از

مکمّل الکارنیتین در بیماران همودیالیزی انجام شده است.

13سال ،سابقه حدّاقل شش ماه انجام همودیالیز ،داشتن

یافتهها نشان می دهد که الکارنیتین می تواند بر عملکرد

پرونده در بخش دیالیز مرکز مورد نظر ،انجام دیالیز هر

عضالت اسکلتی ،درد و کرامپهای عضالنی ،خستگی،

هفته  2یا  3نوبت و هر بار  3الی  4ساعت ،تأیید

وضعیّت تغذیهای ،پروسههای التهابی و آنمی که همگی

اندیکاسیون دریافت الکارنیتین خوراکی از طرف پزشک

در بروز اختالالت خواب در بیماران تحت همودیالیز

معالج ،تمایل به شرکت در پژوهش ،نداشتن معلولیّت

نقش دارند ،مؤثّر باشد( .)13-21با توجّه به شیوع

جسمی و ذهنی  ،توانایی شنیداری ،گفتاری و هوشیاری

اختالالت خواب در بیماران همودیالیزی و اهمیّت درمان

قابل قبول برای پاسخگویی به سؤواالت بود .معیارهای

آن و بر اساس مطالب ذکر شده این سؤوال مطرح می

خروج از مطالعه نیز عبارت بودند از :استفاده از داروهای

شود که آیا مصرف مکمّل الکارنیتین بر کیفیّت خواب این

مسکن ،خوابآور و یا آرامبخش ،استفاده از مکمّل ال-

بیماران تأثیّر دارد .از آن جا که طی بررسیهای به عمل

کارنیتین ،ویتامینهای  Cو  Eبه عنوان پیش سازهای ال-

آمده مطالعات محدودی در این زمینه انجام شده است،

کارنیتین ،ابتال به اختالالت مزمن جسمی مانند بیماریهای

این مطالعه با هدف تعیین تأثیّر مکمّل الکارنیتین بر

قلبی ،تنفسی ،کبدی یا سابقه تشنج ،سابقه ابتال به

کیفیّت خواب بیماران تحت درمان با همودیالیزانجام

اختالالت روانپزشکی ،سابقه پیوند کلیه ،عدم تمایل به

گردید.

ادامه همکاری ،فوت ،مسافرت ،پیدایش عوارض ناخواسته
دارویی ،عدم مصرف دارو بیش از یک هفته و بروز

مواد و روشها

رویداد استرسزا در زندگی.

پژوهش حاضر ،از نوع کارآزمایی بالینی تصادفی

ابزار گردآوری اطّالعات شامل پرسشنامه

شده ،دوسوکور و دارای دو گروه آزمون و کنترل است که

مشخصات واحدهای پژوهش و پرسشنامه کیفیّت خواب

بر روی بیماران تحت همودیالیز در بیمارستان امام

پیتزبورگ بود .پرسشنامه مشخصات واحدهای پژوهش

خمینی(ره) شیروان در سال  1332انجام شد .حجم نمونه

حاوی اطّالعات دموگرافیک و اطّالعات مربوط به بیماری

بر اساس نتایج مطالعات قبلی و با در نظر گرفتن سطح

بود .جهت تعیین روایی پرسشنامه پژوهشگر ساخته ،از

اطمینان  35درصد و توان آزمون  34درصد 25 ،نفر در هر

روایی محتوی استفاده گردید .ابزار در اختیار ده نفر از

گروه محاسبه شد .روش نمونهگیری به صورت مبتنی بر

استادن دانشکده پرستاری و مامایی سبزوار قرار داده شد و

هدف بود .در ابتدای مطالعه  53بیمار همودیالیزی که

بعد از اعمال نظرات ،مورد استفاده قرارگرفت.

معیارهای ورود به پژوهش را داشتند ،انتخاب شدند .پس

پرسشنامه استاندارد کیفیّت خواب پیتزبورگ که

از توضیح هدف پژوهش برای بیماران و اخذ رضایتنامه

توسّط بویس و همکاران در سال  1333طراحی گردید،

کتبی از آنها ،به صورت تصادفی بر اساس روش بلوک-

یک ابزار خودگزارشی میباشد که کیفیّت خواب را در
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تأثیّر مکمّل الکارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب

طول یک ماه گذشته بررسی میکند .آن حاوی  13سؤوال

نداشته باشند و مطالعه دو سوکور باشد .در این مطالعه

در  7بخش کیفیّت ذهنی ،دیر به خواب رفتن ،کفایت

واحدهای پژوهش در گروه مداخله طبق تجویز پزشک

خواب ،دوره خواب ،اختالل خواب ،استفاده از داروهای

روزانه یک گرم مکمّل خوراکی الکارنیتین را به صورت

خوابآور و عملکرد ناقص در طول روز می باشد که هر

 544میلیگرم (دو قرص  254میلیگرمی ،ساخت شرکت

بخش مربوط به یک بعد خواب است .نمره کلّ این

البراتوارهای شهر دارو) دو بار در روز و واحدهای

پرسشنامه بین صفر تا  21است .نمره کم تر از پنج نشان

پژوهش در گروه کنترل قرص دارونما (ساخت واحد نیمه

دهنده کیفیّت خواب مطلوب و نمرات باالتر از پنج نشان

صنعتی آزمایشگاه فارماسیوتیکس دانشکده داروسازی

دهنده کیفیّت خواب پایین است( .)22این پرسشنامه

مشهد) با ظاهری کامالًًمشابه با قرصهای الکارنیتین به

دارای استاندارد جهانی است که در پژوهشهای بسیاری

مدّت  12هفته دریافت نمودند .انتخاب این دوز با توجّه

برای ارزیابی کیفیّت خواب و تعیین اختالل خواب

به نتایج مطالعات قبلی در بیماران همودیالیزی و نتیجه-

استفاده شده است و از اعتبار و پایایی باالیی برخوردار

گیری در مورد ایمن بودن دوز مذکور و نظر پزشک معالج

است( .)24،23اعتبار این پرسشنامه برای جمعیّت ایرانی،

بود.

به واسطه مطالعه فرهادی نسب و عظیمی مورد تأیید قرار

پیگیری واحدهای پژوهش به منظور کنترل آنها از

گرفته است( .)25فرهی و همکاران حساسیّت  144درصد،

نظر مصرف نمودن مکمّلهای خوراکی الکارنیتین و

ویژگی  34درصد و آلفای کرونباخ  33درصد را برای

عوارض احتمالی دارویی (ته ّوع ،استفراغ ،اسهال و

نسخه فارسی این پرسشنامه به دست آوردند( .)21جهت

کرامپهای شکمی) و جلوگیری از ریزش نمونهها ،از

استفاده از این شاخص در پژوهش حاضر ،میزان پایایی با

طریق مالقات حضوری با آنها طی جلسات همودیالیز که

استفاده از روش همسانی درونی (آلفای کرونباخ)31 ،

به صورت یک روز در میان می باشد ،انجام شد .شماره

درصد محاسبه شد.

تلفنی نیز در اختیار بیماران و یا همراهان قرار داده شد تا

پس از توضیح در خصوص نحوه تکمیل

در صورت بروز مشکل سریعاً اطّالع دهند .در پایان هفته

پرسشنامه کیفیّت خواب و محرمانه بودن کلیه اطّالعات

دوازدهم مجدداً پرسشنامه کیفیّت خواب پیتزبورگ توسّط

کسب شده ،پرسشنامهها توسّط پژوهشگر تکمیل گردید.

هر دو گروه تکمیل گردید .پس از اتمام نمونهگیری و

در شروع مطالعه از کلیه واحدهای پژوهش خواسته شد

گردآوری دادهها ،فرمها کدگذاری شده و کدها توسّط

که در مدّت زمان مطالعه هر گونه تغییر در الگوی غذایی،

کمک پژوهشگر وارد رایانه شد .اطّالعات توسّط نرمافزار

فعّالیّت بدنی و داروهای مصرفی خود را به پژوهشگر

آماری اس.پی.اس.اس .ویرایش  11/5با استفاده از آزمون-

اطّالع دهند .صافیهای مورد استفاده جهت همودیالیز

های آماری تی مستقل ،من ویتنی ،ویلکاکسون ،کای

کلیّه واحدهای پژوهش از جنس پلی سولفان بوده و طبق

اسکوئر ،فیشر ،تحلیل کوواریانس و با سطح معنیداری

هماهنگی با پزشک و مسؤول بخش در طول مطالعه

 P<4/45مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

تغییری در نوع صافی همودیالیز ایجاد نشد.
قبل از شروع مطالعه ،جعبههای حاوی قرصهای

یافتهها

ال کارنیتین و قرصهای دارونما توسّط کمک پژوهشگر

واحدهای پژوهش شامل  22نفر مرد(33/1

به صورت  Aو  Bکد گذاری شدند تا هم پژوهشگر و هم

درصد) و 35نفر زن( 11/4درصد) بودند 32/5( ،درصد)

واحدهای پژوهش از نوع قرصهای هر گروه اطّالع

واحدهای پژوهش متأهّل 42/1( ،درصد) بیسواد44/4( ،
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جدول  :1مقایسه تفاوت میانگین و انحراف معیار نمره کیفیّت خواب واحدهای پژوهش در دو گروه مداخله و کنترل
کیفیّت خواب

قبل از مداخله
مداخله

بعد از مداخله
کنترل

قبل و بعد از مداخله
مداخله

کنترل

کنترل

P

مداخله

1/141

>1/113

1/141

>1/113

1/113

3

نمره کل

9/6±4/2

31/3±4/31

1/665

6/4±2/8

9/6±1/48

کیفیّت خواب ذهنی

3/62±1/82

3/51±1/96

1/611

3/16±1/6

3/51±1/88

>1/113

>1/113

1/564

خواب نهفته

2/3±3/15

2/11±3/16

1/691

3/34±1/81

2/16±1/98

>1/113

1/146

1/112

1/181

مدّت زمان خواب

3/69±1/89

3/69±1/81

1/661

3/24±1/69

3/64±1/61

1/151

کفایت خواب

3/18±3/16

3/63±3/16

1/416

3/11±1/98

3/5±3/11

1/185

1/118

1/655

اختالل خواب

3/36±1/54

3/23±1/42

1/82

1/91±1/25

3/38±1/46

1/134

P

مصرف داروهای خوابآور

1/34±1/15

1/16±1/26

1/438

1/3±1/1

1/16±1/26

1/662

3

1/12

عملکرد روزانه

3/52±1/99

3/86±3/14

1/38

1/86±1/58

3/63±1/96

>1/113

>1/113

1/3

درصد) بیکار و ( 14/3درصد) ساکن شهر بودند .میانگین

میانگین نمره کلّ کیفیّت خواب در گروه مداخله از

سنّی واحدهای پژوهش  54/53±14/44سال و میانگین

 3/1±4/2به  1/4±2/3رسید که نسبت به ابتدای مطالعه

سابقه درمان با همودیالیز  32/32±35/42ماه بود .اکثر

تفاوت آماری معناداری داشت( .)p<4/441در گروه کنترل

واحدهای پژوهش  3بار در هفته ( 34/7درصد) و هر بار

نیز میانگین نمره کلّ کیفیّت خواب از  14/1±4/13به

به مدّت  4ساعت ( 75/4درصد) دیالیز می شدند.

 3/7±3/43رسید و تفاوت آماری معناداری قبل و بعد از

بیشترین علّت نارسایی کلیوی فشار خون باال (33/1

مطالعه وجود داشت ( .)p=4/441البتّه نمره کلّ کیفیّت

درصد) بود 53/1 .درصد از واحدهای پژوهش سابقه

خواب در گروه مداخله  %33کاهش و در گروه کنترل

بیماری زمینهای و  54/3درصد سابقه مصرف داروهای

 %3/3کاهش داشت .همچنین نتایج آزمون ویلکاکسون

قلبی ،فشار خون و دیابت را داشتند.

نشان داد که نمره تمامی ابعاد کیفیّت خواب به جز مصرف

در شروع مطالعه سطح هموگلوبین در دو گروه
اندازهگیری شد .دو گروه از این نظر تفاوت معنادار آماری

داروهای خوابآور قبل و بعد از مطالعه در گروه مداخله
اختالف آماری معناداری داشته است(جدول .)1

نداشتند( .)p=4/414پس از اتمام مطالعه میانگین سطح
هموگلوبین در گروه مداخله از  14/53±1/34به

بحث

 11/41±1/17رسید .از نظر آماری تفاوت معناداری وجود

شیوع کیفیّت خواب پایین در بیماران تحت

داشت( .(P=4/441میانگین سطح هموگلوبین در گروه

همودیالیز بین  41تا  33درصد می باشد( .)1در پژوهش

کنترل از  14/33±1/41به  14/43±1/42رسید و تفاوت

حاضر 34/2 ،درصد بیماران نمره کیفیّت خواب باالی  5را

آماری معنادار بود( .)p>4/441با توجّه به مقادیر به دست

گزارش کردند .میانگین نمره کلّ کیفیّت خواب بیماران

آمده میانگین سطح هموگلوبین در گروه مداخله افزایش و

تحت همودیالیز در ابتدای مطالعه  3/3بود که نشان دهنده

در گروه کنترل کاهش یافته است.

کیفیّت خواب پایین می باشد .معصومی و همکاران

در شروع مطالعه میانگین نمره کلّ کیفیّت خواب

( )1332گزارش کردهاند که  31/1درصد واحدهای

در گروه مداخله و گروه کنترل به ترتیب  3/1±4/2و

پژوهش کیفیّت خواب پایین دارند( .)7همچنین در مطالعه

 14/1±4/13بود که تفاوت دو گروه از نظر آماری معنادار

صادقی و همکاران( 33/7 )1333درصد و در مطالعه

نبود( .)p=4/715از نظر میانگین نمرات اجزای کیفیّت

اریاووز و همکاران( 33/5 )2443درصد بیماران کیفیت

خواب نیز تفاوت آماری معناداری بین دو گروه در شروع

خواب نامطلوب را گزارش کردند که با پژوهش حاضر

مطالعه وجود نداشت( .)P4/45پس از اتمام مطالعه،
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تأثیّر مکمّل الکارنیتین خوراکی بر کیفیّت خواب

در این مطالعه تأثیّر مکمّل خوراکی الکارنیتین بر

دیابت ،بیماری ریوی ،نمایه توده بدنی( )BMIباال،

کیفیّت خواب بیماران تحت همودیالیز مورد بررسی قرار

اختالالت روانی و افسردگی ،خارش و درد یافت شد(.)1

گرفت .مکمّل الکارنیتین باعث بهبود نمره کلّی کیفیّت

نظر به این که مصرف الکارنیتین می تواند در بهبود

خواب و تمامی ابعاد آن به غیر از مصرف داروهای

مشکالت قلبی عروقی ،دیابت ،نمایه توده بدنی باال،

خوابآور در بیماران تحت همودیالیز گردید .نتایج

افسردگی و درد مؤثّر باشد( ،)3شاید این عامل به طور غیر

پژوهش حاضر با مطالعه ماسون( ،)2411که نشان داد ال-

مستقیم در بهبود اختالل خواب مؤثّر بوده است.

کارنیتین باعث بهبود کفایت خواب و دوره خواب در

آنمی یکی از عوارض شایع همودیالیز است که با

بیماران مبتال به سندرم رت می شود ،همسو می

کاهش تولید پیش سازهای اریتروسیت و یا کاهش طول

باشد( .)23بهبود در عملکرد روزانه که یکی از ابعاد

عمر گلبولهای قرمز مشخص می شود .اثر مکمّل

کیفیّت خواب است ،نشان می دهد که الکارنیتین می

کارنیتین بر آنمی در بیماران تحت همودیالیز در مطالعات

تواند تأثیّر قابل توجّهی در کاهش خستگی و خواب-

متعدّد بررسی شده است .نتایج نشان داده است که مصرف

آلودگی طی روز به عنوان یکی از عوارض داروهای

مکمّل کارنیتین با افزایش هماتوکریت و هموگلوبین و

خوابآور ،داشته باشد .نکته قابل توجّه در پژوهش حاضر

بهبود آنمی همراه است( .)11در این مطالعه نیز اثر مکمّل

ل کیفیّت خواب و نمره مدّت زمان خواب
بهبود نمره ک ّ

الکارنیتین بر هموگلوبین مورد بررسی قرار گرفت که طبق

واقعی در گروه کنترل می باشد که ممکن است به دلیل

نتایج میانگین سطح هموگلوبین از  14/53±1/34به

اثرات روانی تجویز دارونما باشد.

 11/41±1/17افزایش یافت .یافتههای حاصل از مطالعه

با توجّه به این که در بررسیهای انجام شده،

میتوالی و همکاران( )2445نیز نشان داده که تجویز مکمّل

مطالعهای با هدف بررسی تأثیّر مکمّل الکارنیتین بر

الکارنیتین باعث افزایش قابل توجّه در سطح هموگلوبین

کیفیّت خواب بیماران تحت همودیالیز یافت نشد؛ لذا،

بیماران تحت همودیالیز می گردد( .)34اصالح آنمی بیدار

مطالعاتی که مرتبط با عوامل مؤثّر بر روی کیفیّت خواب

شدنهای مکرّر از خواب و دیگر اختالالت خواب را

در این بیماران می باشند مورد بررسی قرار گرفت .در

کاهش می دهد و باعث افزایش عملکرد فیزیکی و

مطالعه اسپهبدی و همکاران( )1332در مورد تأثیّر ویتامین

افزایش کیفیّت زندگی بیماران می گردد(.)2

 Cبر کیفیّت خواب بیماران همودیالیزی ،ویتامین  Cباعث

به منظور تعیین عوامل مداخلهگر بر کیفیّت خواب

بهبود کیفیّت خواب ذهنی ،خواب نهفته ،دوره خواب،

بیماران ،ارتباط هر یک از متغ ّیرهای دموگرافیک مانند

اختالل خواب و بهبود نمره کلّ کیفیّت خواب بوده

سن ،جنس ،وضعیّت تأهّل ،اشتغال ،سطح تحصیالت،

است( .)5از آن جا که ویتامین  Cیک مادّه آنتی اکسیدان

سابقه درمان با همودیالیز و اتیولوژی بیماری با نمره کلّی

قوی و پیش ساز الکارنیتین بوده و از طرفی اثرات درمانی

کیفیّت خواب واحدهای پژوهش بررسی شد .نتایج نشان

الکارنیتین به عنوان داروی آنتی اکسیدان در بیماران

داد متغیّرهای مورد بررسی اثر معناداری بر نمره کلّی

همودیالیزی در مطالعات متعدّد گزارش شده است(.)23

کیفیّت خواب ندارند ( )P<4/45در مطالعه عدالتنژاد

بنابراین ،بهبود کیفیّت خواب در پژوهش حاضر را می

( )2413نیز تفاوت معناداری بین سن و جنس با کیفیّت

توان به اثرات آنتی اکسیدانی الکارنیتین نسبت داد.

خواب مشاهده نگردید که تأیید کننده یافتههای این

در مطالعه الدر و همکاران( ،)2443بدترین نمره
کیفیّت خواب در همراهی با انواع مشکالت قلبی عروقی،
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نتیجهگیری

 کیفیّت خواب آنها کاهش یافته است،واحدهای پژوهش

- مصرف مکمّل ال،با توجّه به نتایج این پژوهش

و در مورد سایر مشخصات دموگرافیک این همبستگی

کارنیتین می تواند باعث بهبود کیفیّت خواب بیماران

)2444(  در مطالعه ایلیسکو و همکاران.)32(وجود ندارد

 از سوی دیگر با توجّه به اثرات.تحت همودیالیز گردد

 سطح تحصیالت و، اشتغال، وضعیّت تأهّل،بین جنس

، وضعیّت تغذیهای،مطلوب الکارنیتین بر روی آنمی

سابقه درمان با همودیالیز با نمره کلّی کیفیّت خواب

 درد و کرامپهای عضالنی می تواند به عنوان،خستگی

همبستگی معناداری وجود نداشت که همسو با نتایج

.یک داروی مفید و کم عارضه مورد استفاده قرار گیرد

.)33(مطالعه حاضر می باشد
در مدّت زمان انجام این مطالعه هیچ عارضه

تقدیر و تشکر

 از.دارویی به دنبال مصرف الکارنیتین مشاهده نشد

این پژوهش برگرفته از پایان نامه دانشجویی

محدودیّتهای این مطالعه ارزیابی کیفیّت خواب

دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

واحدهای پژوهش بوسیله پرسشنامه کیفیّت خواب بود که

 این پژوهش دارای کد اخالق.میباشد

صحّت و دقّت کم تری در مقایسه با پلیسومنوگرافی

از کمیته اخالق در پژوهش دانشگاه علوم پزشکی سبزوار

 وجود بحرانهای جسمی و روحی، محدودیّت دیگر.دارد

می باشد ودر سایت کارآزمایی بالینی به شماره مرکز ثبت

، برای این منظور.مؤثّر بر کیفیّت خواب بیماران می باشد

کارآزمایی بالینی ایران با شماره

افرادی که دچار بیماری های شدید جسمی و یا اختالالت

medsab.Rec.92.24

IRCT2014030516848N1

 بدین وسیله از مسؤولین محترم دانشگاه.ثبت شده است

- پیشنهاد می.روحی روانی بودند از مطالعه خارج شدند

 پرستاران و بیماران بخش، مسؤولین،علوم پزشکی سبزوار

 اثر الکارنیتین بر کیفیّت،شود در پژوهشهای بعدی

همودیالیز بیمارستان امام خمینی(ره) شیروان و همه

خواب این بیماران با داروهای خوابآور مورد مقایسه و

 تشکر،عزیزانی که ما را در انجام این پژوهش یاری دادند

.بررسی قرار گیرد

.و قدردانی می شود
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Background & Purpose: Poor sleep quality is common among
hemodialysis patients. On the other hand, hemodialysis patients
are encountered with carnitine deficiency. L-carnitine is a dietary
supplement that has various metabolic functions and decreases
the complications during dialysis. The purpose of this study was
to determine the effect of oral L-carnitine supplementation on
sleep quality in hemodialysis patients.
Materials & Methods: In this double blind randomized clinical
trial, 59 qualified hemodialysis patients were gone under
investigation in Imam Khomeini Hospital in Shirvan during 2013.
Patients were divided into intervention and control groups by
permutation blocking method. Patients in the intervention group
received 500 mg of L-carnitine supplement twice a day, and the
placebo group was similarly taking placebo for 12 weeks. Tools
for data collection consist of demographic form and Pittsburgh
Sleep Quality Index which were completed before and after the
intervention. Data were analyzed with SPSS statistical software
version 11.5 and using independent t-test, Mann-Whitney test,
chi-square, Fisher, Wilcoxon tests, Analysis of Covariance and
significance level of P0.05.
Results: Before intervention, the mean PSQI scores were
9.6±4.2 and 10.1±4.13, respectively in the drug group and the
placebo group and, after the intervention, the scores were,
respectively, 6.4±2/8 and 9/7±3/48 that showed significant
differences in both groups, compared to baseline(P0.05). Also,
The PSQI score decreased by 33% in the intervention group and
by 3/9% in the control group. Based on the Pittsburgh Sleep
Quality Index, the lower score demonstrates a better condition of
sleep qualiy.
Conclusion: This study showed that oral L-carnitine
supplementation can improve sleep quality in hemodialysis
patients.
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