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Εισαγωγή: Η ρευματοειδής αρθρίτιδα (ΡΑ) επηρεάζει
τη σωματική λειτουργικότητα, την αυτοεξυπηρέτηση, την
ικανότητα για εργασία, και οδηγεί σε ψυχολογική
επιβάρυνση και κοινωνική απομόνωση. Παράλληλα,
επηρεάζει αρνητικά και την ποιότητα του ύπνου.

Σκοπός: Η σε βάθος διερεύνηση της σχέσης μεταξύ
ενεργότητας της ΡΑ και της ποιότητας του ύπνου.

Υλικό: Ασθενείς διαγνωσμένοι με ΡΑ με τα
αναθεωρημένα κριτήρια ACR 1987 (Ν=147, μέση ηλικία
63,7, 78,2% γυναίκες), σε δύο ιδιωτικά ιατρεία της Αθήνας
συμμετείχαν σε συγχρονική έρευνα κατά το διάστημα
Ιανουάριος-Απρίλιος 2017.

Μέθοδος: Καταγράφηκαν δημογραφικά και κλινικά
δεδομένα, υπολογίστηκε η ενεργότητα της νόσου με το
DAS28, ενώ συμπληρώθηκαν και τα ερωτηματολόγια SF12 για τη σχετιζόμενη με την υγεία ποιότητα ζωής (ΣΥΠΖ),
και FACIT-F για την κόπωση.

Η ποιότητα του ύπνου εξετάστηκε με το Pittsburg Sleep
Quality Index (PSQI) που εκτιμά επτά διακριτές διαστάσεις
του ύπνου, δηλ. διάρκεια ύπνου, διαταραχές ύπνου,
χρόνο έλευσης ύπνου, δυσλειτουργικότητα κατά τη
διάρκεια της ημέρας, αποδοτικότητα ύπνου,
υποκειμενική εκτίμηση της ποιότητας ύπνου και χρήση
φαρμάκου για ύπνο.

Αποτελέσματα: Η μέση διάρκεια της ΡΑ στο δείγμα
ήταν 11,3±7,3 έτη. Ο δείκτης DAS28 ήταν 3,45±1,16
υποδηλώνοντας μέτρια ενεργότητα νόσου, το PSQI
10,2±4,6 δείχνοντας κακή ποιότητα ύπνου, το FACIT-F
25,6±10,6 υποδηλώνοντας μέτρια κόπωση, ενώ τα PCS-12
και MCS-12 ήταν 42,6±10,3 και 45,7±8,9 αντίστοιχα, που
υποδηλώνουν ΣΥΠΖ χαμηλότερη από του γενικού
πληθυσμού. Οι περισσότεροι ασθενείς (77,6%) είχαν
χαμηλή ποιότητα ύπνου (PSQI≥5), και παράλληλα
εμφάνιζαν υψηλότερη κόπωση από τους ασθενείς με καλή
ποιότητα ύπνου (FACIT-F: 21.6 vs. 39.3, p<0.001).
Επιβεβαιώθηκαν οι αναμενόμενες συσχετίσεις της
ποιότητας ύπνου με την ενεργότητα νόσου (Spearman’s
rho=0.87, p<0.001), με την σωματική υγεία (-0.66, p<0.001),
την ψυχική υγεία (-0.71, p<0.001) και την κόπωση (-0.87,
p<0.001). Συμπεράσματα: Αποτυπώθηκε η
αντίστροφη σχέση μεταξύ ποιότητας ύπνου και
ενεργότητας ΡΑ, η οποία επιβεβαιώθηκε για κάθε
επιμέρους διάσταση του ύπνου, και μετά από διόρθωση
για άλλους παράγοντες επίδρασης.

