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Tytuł badania: Wpływ pracy zmianowej na jakość i rytm snu oraz stężenia hormonów

zaangażowanych w regulację metabolizmu energetycznego

Cel badania:Celem badania  jest stwierdzenie, w jak dużym stopniu praca zmianowa

negatywnie wpływa na rytm i jakość snu, oraz stężenia hormonów zaangażowanych w

regulację bilansu energetycznego oznaczanych rano na czczo.

Grupa badana:

Kobietyw wieku 30-45 lat:

- 15 pielęgniarek pracujących od co najmniej 5 lat w szpitalu w systemie nocnej pracy

zmianowej

- 15 pielęgniarek lub pracowników administracji szpitala w porównywalnym wieku, które

w ciągu ostatnich 5 lat nie pracowały w takim trybie.

Kryteria wykluczające z udziału w badaniu: choroby przewlekłe wpływające na sen,

regulację hormonalną i metaboliczną, aktualnie trwająca infekcja, ciąża, laktacja, okres

okołomenopauzalny.

Metodyka badań ankietowych

Badania wykonywane w Instytucie Psychiatrii Neurologii:

1) Ankieta do oceny aktywności fizycznej, rytmu i jakości snu składająca się z:

-dziennika snu do wypełniania rano w ciągu kolejnych 14 dni

-skal klinicznych do wypełnienia jednorazowo przed oddaniem dziennika snu i

pobraniem krwi: Ateńskiej Skali Bezsenności (AIS), oceniającej obecność objawów

bezsenności, Skali Senności Epworth (ESS), oceniającej obecność nadmiernej

senności w ciągu dnia, Kwestionariusza “skowronek-sowa” oceny chronotypu (MEQ i

MCTQ) oraz skali poranności (CMS), oceniających rytm okołodobowy snu i

czuwania, Skali reagowania bezsennością na stres (FIRST), oceniającej reagowanie
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pogorszeniem jakości snu na stres w codziennym życiu, Międzynarodowego

kwestionariusza aktywności fizycznej (IPAQ), oceniającego aktywność fizyczną.

2) Pobranie krwi

Badania wykonywane na Wydział Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul.

Nowoursynowska 161/35:

1) wywiad żywieniowy

2) badania antropometryczne – pomiar masy ciała, obwodu bioder i talii

3) oznaczenie składu ciała metodą bioimpedancji

4) oznaczenia parametrów biochemicznych i hormonalnych: glukozy, tyreotropiny i

hormonów tarczycy, leptyny, kortyzolu, greliny i insuliny, w próbkach krwi pobranej

w IPiN.

Przebieg badania:

-zgłoszenie chęci uczestniczenia w badaniu do Dr  AdamaWichniaka e-mail:

wichniak@ipin.edu.pl, tel. 22 4582-556, tel. kom. 600-107-410.

-spotkanie z Dr Adamem Wichniakiem: sprawdzenie kryteriów uczestniczenia w badaniu,

przekazanie do wypełnienia ankiety do oceny aktywności fizycznej, rytmu i jakości snu

-prowadzenie dziennika snu przez 14 dni oraz wypełnienie skal

-oddanie ankiety i pobranie krwi

-badania na Wydziale Nauk o Żywieniu Człowieka i Konsumpcji, ul. Nowoursynowska

161/35
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