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مقاله پژوهشی

افسردگی و اضطراب در بیماران همودیالیسی شهرستان زاهدان و
علل مرتبط با آن
الُام شُرکی ،1مىصًر شکیبا ،2سیدٌ یاسمه قاسمی علیآباد
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مقدمٍ :اضطزاب ي افسزدگی ،اس شایعتزیه اختالت رياوی در بیماران مزشمه ،اس جملزٍ بیمزاران َمًدیزازیشم مزیباشزذ کزٍ بزا
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عًامل مختلفی ارتباط داشتٍ ي میتًاوذ بز ابعاد مختلف سوذگی ایه افزاد اثزگزذار باشزذ ایزه مطازعزٍ بزا َزذ

بزرسزی میزشان

افسزدگی ي اضطزاب در بیماران َمًدیازیشم شُزستان ساَذان ي عًامل مزتبط با آن اوجام شذٌ است
شیییًٌی مطالعییٍ :ایززه مطازعززٍم تًصززیفی -مقطعززی در داوشززهاٌ علززًم پششز ی ساَززذان در سززا  0953اوجززام شززذ ريش
ومًوٍگیزم ،سزشمارم بًد کٍ در آن تعذاد  022بیمار مًرد بزرسی قزار گزفتىذ وتایج با اسزتفادٌ اس وززمافزشار  SPSSوسزخٍم
 03ي با دي ريش آمار تًصیفی ي استىباطی تجشیٍ ي تحلیل اوجام شذ
یافتٍَا :در ایه بزرسی ،فزاياوی افسزدگی در بیماران با  50درصذ ،افسزدگی خفیزف 3/2 ،درصزذ 02/0 ،درصزذ ،افسززدگی
متًسط ي  10/0درصذ ،افسزدگی شذیذ را گشارش کزدوذ شیًع اضطزاب ویزش در جمعیزت مزًرد مطازعزٍ 42/1 ،درصزذ بزًد
وتایج وشان داد کٍ بیه افسزدگی ي اضطزاب با جىسیت ،ارتباطی يجًد وذارد اما با تعذاد سا َام دیازیش ،مذت سمزان دیزازیش در
َفتٍ ي سه ،ارتباط معىیدارم دارد
وتیجٍگیری :وتایج ایه مطازعٍ ،فزاياوی باالم افسزدگی ي اضطزاب را در بیماران تحزت َمًدیزازیش مزشمه شُزسزتان ساَزذان
وشان داد ایه مسأزٍ ویاس بٍ بزوامٍریشم ي رسیذگی جذم دارد
کلمات کلیدی :افسزدگی ،اضطزاب ،بیماران َمًدیازیشم
ارجاع :شُزکی ازُام ،ش یبا مىصًر ،قاسمی علیآباد سیذٌ یاسمه افسردگی ي اضطراب در بیماران َمًدیالیسی شُرستان زاَدان ي علل
مرتبط با آن .مجلٍ داوش ذٌ پشش ی سابل 0022؛ 0-2 6)0(0

مقدمٍ
ًارعایی ؽذیذ کلیهِ ،)End stage renal disease( ESRD
هزحلههِای اس ًارعههایی کلیههِ اعهه کههِ ًیههاس بههِ درهههاى
خایگشیٌی کلیِ دارد (.)1
در عالّای اخیز ،بزٍس ٍ ؽیَع  ESRDدر کل دًیا بهِ
دًبال افشایؼ ؽیَع دیاب ٍ ّایپزتاًغیَى ،افهشایؼ یافتهِ
اع ( .)2تؼذاد بیواراى  ESRDدر ارٍپها در اًتْهای عهال
 ،1993تؼذاد ً 197721فز در هقایغِ با تؼذاد  70950در
عال  1981بَد ( .)3طبق بزرعیّا ،در خاٍرهیاًِ ،بیواراى
بههزای رٍػ خههایگشیٌی کلیههِ 76 ،درفههذ ّوَدیههالیش،
 21درفههذ پیًَههذ ٍ  3درفههذ ،دیههالیش فههفا ی اعههتفادُ
هیکٌٌذ .ایي بیواری با تَخِ بِ سهاى ٍ ًاتَاًی ،بار سیهادی
را بههِ ایههي کؾههَرّا ٍارد هههیًوایههذ ( .)4در ایههزاى ،تؼههذاد
بیوهاراى ّوَدیهالیشی ،عهانًِ حهذٍد  15درفهذ افهشایؼ

هی یابذ ( .)5هؾکالت رٍاًی هاًٌذ افغهزدگی ٍ اضهرزا ٍ
اختالل در رٍابط اختواػی در بیواریّای هشهي ،اس خولهِ
بیوههاری هههشهي کلیههَی ٍ  ESRDؽههایغ اع ه ( .)6ایههي
بیواراى ،اعتزط درهاى طَنًی ،دیهالیش ،خهذایی اس کهار ٍ
فؼالی هؼوَل را تدزبِ هیکٌٌهذ ( .)7سهیٌهِ ٍ اخهتالنت
فیشیَلَصیک ًاؽی اس بیواری هشهي ٍ اخهتالنت ػقهبی اس
خولِ اختالل خَا  ،عٌذرم پای بی زار ،عَسػ ٍ خهارػ
بذى ّوزاُ با افغزدگی ،باػه تؾهذیذ ػالیهن هزبهَ بهِ
بیوههاری کلیههَی ٍ ّوههیي طههَر تؾههذیذ اخههتالل کههارکزد
اختواػی ،کاّؼ کیفی سًذگی ٍ ػذم ّوکهاری در رًٍهذ
درهاى ،هیؽَد (.)7 ،6
خْ درهاى افغزدگی ،اس رٍػّای دارٍیی ٍ غیز دارٍیی
هتؼذدی اعتفادُ ؽذُ اع ( ٍ )8چِبغا با ٍخهَد درههاىّها،
افغزدگی در ایي افزاد اس بیي ًزٍد ٍ طَنًی ًیش ؽَد (.)8

 -1اعتادیار ،گزٍُ داخلی ،داًؾکذُی پشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ساّذاى ،ساّذاى ،ایزاى
 -2اعتاد ،گزٍُ رٍاىپشؽکی ،داًؾکذُی پشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ساّذاى ،ساّذاى ،ایزاى
 -3گزٍُ داخلی ،داًؾکذُی پشؽکی ،داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ساّذاى ،ساّذاى ،ایزاى
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در آهزیکا ٍ ارٍپا 23 ،تا  42درفذ بیوهاراى ّوَدیهالیشی،
ػالین افغهزدگی را دارًهذ ( .)10 ،9هرالؼهات اًدهام ؽهذُ در
ایزاى ًیش ًؾاىدٌّذُی ؽیَع بانی افغهزدگی در بیوهاراى بها
ًارعایی کلیِ ههیباؽهذ .اس خولهِ در بزرعهی اًدهام ؽهذُ در
بیوارعتاى ّاؽویًضاد تْزاىً ،ؾاى داد کِ بیؼ اس  50درفهذ
بیواراى اس افغزدگی با درخات هختلف رًح هیبزًذ (.)8
ّوچٌیي هرالؼِی ٍداػی ٍ ّوکاراى (ً )11ؾاى دادًذ
کِ بیواراى ّوَدیالیشی ،عرح ًاهرلَبی اس عاله رٍاى ٍ
اهیذٍاری دارًذ.
هرالؼِ ی ًَیذیاى ٍ ّوکاراى ( )12در ساّهذاى ،خْه
بزرعی بْذاؽ رٍاًی بیواراى ّوَدیالیشیً ،ؾاىدٌّذُ ی
عرح پاییي بْذاؽ رٍاًی ایي افزاد در هقایغهِ بها گهزٍُ
ؽاّذ بَد ٍ ایي اهز بها دفؼهات دیهالیش ٍ خٌغهی ارتبها
هؼٌیداری داؽ .
ػَاهههل هتؼههذد اختوههاػی ،بههالیٌی ٍ رٍاًههی بههز ایدههاد
افغزدگی اثز دارًهذ ،کهِ ػبارتٌهذ اس :خٌغهی  ،بیکهاری ٍ
ٍضؼی ا تقهادی ( .)13سًهاى ػالیهن اضهرزابی ٍ ههزداى
ػالین افغزدگی را بیؾتز ًؾاى هیدٌّذ (.)14
افغزدگی ٍ اضرزا  ،اس ػلل هْن ػذم تبؼی اس درهاى
هیباؽذ ٍ ایي هرلب هیتَاًذ عاله ٍ سًذگی بیوهاراى را
بهها هؾههکالت خههذی هَاخههِ عههاسد ( .)7اس طزفههی ارسیههابی
افغزدگی بِ دلیل ّوپَؽهاًی ػالیهن اٍرههی ٍ افغهزدگی
هاًٌذ خغتگی ،اس دع رفتي اؽتْا ،اختالل خَا ٍ غیزُ
چالؼ بزاًگیش اع  .با تَخِ بِ ایهي ههَارد ،بزرعهی د یهق
فزاٍاًی افغزگی ٍ تَخِ بهِ عهاله رٍاًهی ٍ اضهرزا در
بیواراى  ٍ ESRDػلل هزتبط با آى اّویه بغهیار سیهادی
داردّ .هذ اس ایهي هرالؼههِ ،بزرعهی فزاٍاًهی افغههزدگی ٍ
اضرزا در بیواراى ّوَدیالیشی ؽْزعتاى ساّذاى بَد.
مًاد ي ريشَا
ایهههي هرالؼهههِی تَفهههیفی -هقرؼهههی بههها کهههذ اخهههال
 IR.ZAUMS.rec.1396.380هقهههَ کویتهههِی اخهههال
داًؾگاُ ػلَم پشؽکی ساّذاى اًدام ؽهذ .خاهؼهِی آههاری
ؽاهل کلیِی بیواراى ّوَدیالیشی هشهي ؽْزعتاى ساّذاى
در عههال  1397کههِ در دٍ هزکههش بیوارعههتاى ػلههیابههي
ابیطالب ٍ خاتنانًبیا ،حهذا ل بهِ ههذت  3ههاُ اس ؽهزٍع
دیالیشؽههاى گذؽههتِ بههَدٍ ،ارد هرالؼ هِ ؽههذًذ .ایههي افههزاد
عههابقِی بیوههاری ؽههٌاختِ ؽههذُی رٍاًههی ،عههایکَس ٍ یهها
عکتِ ی هغشی ًذاؽتٌذ .بیواراى با ػذم توایل بِ هؾارک
ٍ یا عابقِ ی رد پیًَذ ،اس هرالؼِ خارج گزدیذًذ .بها تَخهِ
2

بِ هؼیارّای ٍرٍد ٍ خزٍج ،تؼذاد  200بیوهار ٍارد هرالؼهِ
ؽذًذ .پظ اس تأییذ کویتِ ی اخال پشؽکی داًؾگاُ ػلهَم
پشؽههکی ساّههذاى ،بهها رػایه توههاهی افههَل ّلغههیٌکیٍ ،
هزاخؼِ بِ هزاکش دیالیش ٍ بؼذ اس اخهذ رضهای اس بیوهاراى،
پزعؼًاهِ تَعط پضٍّؾگز تکویل گزدیذ .در ایي هرالؼِ،
اس پزعؼًاهِی افغزدگی ٍ اضهرزا ّویلتهَى ٍ هقیهاط
درخِبٌذی اضرزا ّویلتَى ( )HAM-D7اعهتفادُ ؽهذ.
هقیاط درخِبٌذی ّویلتَى ،ؽاهل  14ههَرد بهَدُ ٍ ّهز
هَرد در ارتبا با ػالین خاؿ اضرزا ههیباؽهذ .در ایهي
آسهَى کِ تَعط درهاًگز ًوزُگذاری هیؽهَدّ ،هز ههَرد،
 5رتبههِ داؽ ه کههِ حغههب ؽههذت ػالیههن اس فههفز تهها 4
ًوزُگذاری ؽذ .ػذد ففزً ،ؾاىدٌّهذُی ػهذم ٍخهَد آى
ػاله ٍ ػذد ً ،4ؾاىدٌّهذُ ی ؽهذت ّوهاى ػالهه در
بیوار هیباؽذ .حذاکثز ًوزُ ی آسهَى 56 ،بَد .ایي هقیهاط
تَعط فزد هقاحبِگز درخِبٌهذی ههیؽهذ .ایهي هقیهاط
طیف ٍعیؼی اس ػالین اس خولِ خلق هضرز  ،تٌؼ ،تزط،
بیخَابی ،اؽکال در توزکش ،خلق افغهزدُ ،تهٌؼ ػضهالًی
(تیک یها لهزسػ)ٍ ،ضهغ خغهوی ػوهَهی ،ػالیهن لبهی-
ػزٍ ههی ،تٌفغههی ،هؼههذُای ٍ رٍدُای ،ػالیههن هزبههَ بههِ
دعتگاُ ادراری ،تٌاعلی ٍ خؾکی دّهاى ٍ تؼزیهق ٍ رفتهار
حیي هقاحبِ را در بزهیگیزد ،کِ هؼوَنً بِ ػٌَاى ػالیهن
یک حال اضهرزابی تؾهخیـ دادُ ههیؽهَد .بهز اعهاط
ًقرِ ی بزػ در هرالؼات ایزاىً ،وهزُ ی  17-14اضهرزا
خفیهههف 24-18 ،هتَعهههط ٍ  30-25اضهههرزا ؽهههذیذ
هههیباؽههذ .هقیههاط درخههِبٌههذی افغههزدگی ّویلتههَى
( 7 )HAM-D7گشیٌههِ داؽههتِ ٍ خْهه بزرعههی ؽههذت
افغزدگی بِ کار ههیرٍدً .وهزُ ی بهیي  0تها  ،7افغهزدگی
خفیف 7 ،تا  ،14هتَعط ٍ بانتز اس  ،14ؽذیذ هیباؽذ.
دادُّهها بهها اعههتفادُ اس ًههزمافههشار ً SPSSغههخِی 17
( )version 17, SPSS Inc., Chicago, ILبا اعتفادُ اس آهار
تَفههیفی ٍ آسهههَىّههای  tهغههتقل ٍ  Chi-Squareهههَرد
تدشیِ ٍ تحلیل هزار گزفه  .عهرح هؼٌهیداری کوتهز اس
 0/05در ًظز گزفتِ ؽذ.
یافتٍَا
خوؼی هَرد هرالؼهِ ؽهاهل  200بیوهار کهِ ً 77فهز ،ههزد
( 38/5درفذ) ٍ ً 123فز ،سى ( 61/5درفذ) با هیاًگیي عهٌی
 43/6با اًحزا هؼیار  16/11بها حهذا ل عهي  ٍ 15حهذاکثز
 80عال بَد .هیاًگیي هذت ابهتال در بیوهاراى ههَرد بزرعهی،
 4/51عال با اًحزا هؼیار  3/26بِ دع آهذ (خذٍل .)1
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جديل  :1خصًصیات کلی بیماران مًرد مطالعٍ ،میزان افسردگی خفیف ،متًسط ي شدید
متغیرَا

افسردٌ
خفیف
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0
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2

مزد

يضعیت تأَل

غیر افسردٌ

بهِ طههَر کلههی افغهزدگی در خوؼیه هههَرد هرالؼههِ،
 92درفذ بَد .هیشاى افغهزدگی در بهیي خوؼیه سًهاى ٍ
هزداى تفاٍت هؼٌیداری ًذاؽ  .بیواراى هدزد 90 ،درفذ
ٍ بیواراى هتأّل 92 ،درفذ ػالیوی اس افغزدگی را گشارػ
کزدًذ کِ ایي دٍ گزٍُ تفاٍت هؼٌیداری ًذاؽتٌذ.
بههیي عههي ٍ ًوههزُی افغههزدگی ،ارتبهها هثبهه ٍ
هؼٌیداری دیذُ ؽذ (( )p value > 0/001ؽکل  .)1بهیي
هههذت دیههالیش در ّفتههِ ٍ افغههزدگی ()p value > 0/036
ارتبا هؼٌیداری دیذُ ؽذ بِ ایي فَرت کِ بیواراًی کهِ
در طههی ّفتههِ ،عههاػات بیؾههتزی را خْهه دیههالیش در
بیوارعتاى بَدًهذ ،ؽهیَع افغهزدگی در آًهاى بهانتز بهَد.
ّوچٌیي هذت سهاى ابهتال بهِ ًارعهایی کلیهِ ٍ افغهزدگی
(ً )p value > 0/023یش ارتبا هؼٌیداری ٍخهَد داؽه .
در ایي بزرعی اضهرزا بها خٌغهی  ،ارتبها هؼٌهیداری
ًذاؽ  ،اها با فاکتَر عي ارتبا داؽ ّ .وچٌهیي ،هیهشاى
اضرزا با افشایؼ سهاى ابتالی بِ بیواری ،بیؾتز هیؽذ ٍ
ایي ارتبا اس ًظز آهاری هؼٌیدار بَد .اضهرزا بها تؼهذاد
عاػات دیالیش در ّفتِ ًیش ارتبا هؼٌیداری داؽ .

شکل  :1ارتباط بیه سه ي ومرٌی افسردگی

بحث ي وتیجٍگیری

افغههزگی ٍ اضههرزا  ،اس ؽههایغتههزیي اخههتالنت رٍاًههی در
بیوهاراى  ESRDتحه ّوَدیههالیش ههیباؽههذ .ؽهایغتههزیي
هؾکالتی کِ بیوهاراى ّوَدیهالیشی را بهِ هزاکهش درههاًی
هیکؾاًذ ،افغزدگی ٍ اضرزا ههیباؽهذ ٍ ایهي دٍ ههَرد
هْنتزیي ػکظالؼوهل بیوهاراى بهِ بیوهاری ههشهي اعه .
فزاٍاًی افغزدگی در هرالؼات اس  10تا  100درفذ گشارػ
ؽذُ اع (.)6 ،5
هرالؼِ ی حاضز ،ؽیَع بانی افغزدگی ( 92درفهذ) ٍ
( 80/5درفذ) اضرزا را در بیواراى ّوَدیالیشی تابؼهِ ی
داًؾگاُ ػلَم پشؽهکی ساّهذاى ًؾهاى داد .اس ایهي هیهشاى،
 7/6درفههذ ،افغههزدگی خفیههف 40/2 ،درفههذ ،افغههزدگی
هتَعط ٍ  52/1درفذ ،افغزدگی ؽذیذ داؽتٌذ.
در هرالؼات هختلف ،ؽهیَع بهانی افغهزدگی گهشارػ
ؽذُ اع  .هرالؼِی هحوَدی ٍ ّوکاراى ( )5در عهٌٌذج،
هیهشاى افغهزدگی را در بیوههاراى ّوَدیهالیشی 93 ،درفههذ
گشارػ کزدًذ کِ با ًتایح هرالؼِی ها ّن خْ بَد.
در هرالؼهههِی ههههذاًلَ ٍ ّوکهههاراى ( )16در اعهههتاى
گلغتاى 79/8 ،درفهذ بیوهاراى ّوَدیهالیشی ،درخهاتی اس
افغههزدگی را داؽههتِ ٍ  37/2درفههذ ،افغههزدگی خفیههف ٍ
 31درفذ افغزدگی ؽذیذ را تدزبِ کزدًذ.
در بزرعی کِ در تْهزاى اًدهام ؽهذ 46 ،درفهذ بیوهاراى
ّوَدیالیشی ،درخاتی اس افغزدگی را با هؼیار بک داؽتٌذ (.)15
در هرالؼِ ی دیگهزی کهِ در بیوارعهتاى ّاؽهویًهضاد
تْزاى اًدام ؽذ 50 ،درفذ بیواراى ،افغزدگی داؽتٌذ کهِ
اس ایي هیشاى 33/3 ،درفذ فزم خفیف 15 ،درفذ ،هتَعهط
ٍ  1/7درفذ ،افغزدگی ؽذیذ را ًؾاى دادًذ (.)8
در هرالؼههِی حاضههز ،افغههزدگی بهها هتغیههز خٌغههی ،
ارتبا هؼٌهیداری ًذاؽه کهِ ّهن خْه بها هرالؼهِ ی
ًاظویهاى ٍ ّوکههاراى ( )18در هؾههْذ ٍ هخهالف بهها ًتههایح
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هرالؼِ ی  )19( Paulبَد کهِ ًؾهاى داد بهیي افغهزدگی ٍ
خٌغی  ،ارتبا هؼٌیداری ٍخَد دارد ٍ سًاى با تَخهِ بهِ
هؾکالت هتؼذد هالی ٍ ػاطفی ،بیؾتز اس ههزداى در خرهز
افغزدگی ٍ اضرزا ّغتٌذ.
بیي عي ٍ تؼذاد عالّای ابهتال بهِ بیوهاری کلیهَی ٍ
عاػات دیالیش در ّفتهِ بها افغهزدگی ،ارتبها هؼٌهیداری
داؽ  .بِ طَری کِ با فشایؼ طَل هذت دیهالیش ٍ ّوهیي
طَر افشایؼ حضَر بیوهاراى در ّهز ّفتهِ در بیوارعهتاى،
ؽیَع افغهزدگی بیؾهتز بهَد ( .)p value > 0/005دنیهل
فزاٍاًی ،تَخیِکٌٌذُ ی هیشاى بانی افغهزدگی در بیوهاراى
دیالیشی هیباؽذ .افغهزدگی هزبهَ بهِ بیوهاری ههشهي ٍ
درهاىًاپذیز سهیٌِای کِ عیز طَنًی داؽتِ هیتَاًذ باػ
کاّؼ فؼالی ٍ کیفی کهار ،هؾهکالت سًاؽهَیی ٍ ههالی
ؽَد ٍ هٌدز بِ اختالنت خلقی گهزدد .اس طزفهی آًوهی ٍ
اختالنت هتابَلیک ٍ دارٍّای هقهزفی ٍ تغییهز در رصیهن
غذایی ایي بیواراىّ ،ن بز ٍضهؼی خغهوی ٍ ّهن رٍحهی
ایي بیواراى اثزگذار هیباؽذ (.)18 ،7
بز اعاط ًتایح هرالؼات بلهی ،ؽهیَع اضهرزا ًیهش در
ایي بیواراى بان بَدُ اع  .در هرالؼِ ی هالّادی ٍ ّوکاراى
( ،)17ؽیَع اضرزا  60 /5 ،درفذ گشارػ ؽذُ بَد.
در هرالؼِ ی ًاظویاى ٍ ّوکهاراى ( 51/4 ،)18درفهذ
بیواراى ،اضرزا آؽکار ٍ  49/7درفذ ،اضرزا پٌْهاى را
ًؾاى هیدادًذ.
در بغههیاری اس هرالؼههات ،فزاٍاًههی بههانی اضههرزا در
بیواراى ّوَدیالیشی گشارػ ؽذُ اع ٍ هغایل ایي افهزاد
در هحیط خارج ٍ داخل خاًِ هیتَاًذ در ؽهیَع اضهرزا
اثزگذار باؽذ .اختال در فزاٍاًی گشارػ ؽذُ در هرالؼهات

هیتَاًهذ ًاؽهی اس هؼیارّهای هختلهف بهزای ارسیهابی ایهي
اختالل باؽذ ( .)20در ایي هرالؼِ بیي اضهرزا بها عهي،
هههذت دیههالیش ٍ هههذت سهههاى ابههتال بههِ بیوههاری ،ارتبهها
هؼٌیداری دیذُ ؽذ کِ ایي ًتایح بز خال ًتایح هرالؼِ ی
بزاتی ٍ ّوکاراى ( )21در بیزخٌهذ ٍ ًاظویهاى ٍ ّوکهاراى
( )18در هؾْذ بَد کِ با ّیچ یک اس ایي هتغیزّا ارتباطی
ًذاؽ ّ .وهَارُ ٍ تهی یهک هؼضهل ،طهَنًی ههیؽهَد ٍ
سًذگی ؽخقی فزد را تح تأثیز زار هیدّهذ ،اخهتالنت
خلقی ّوزاُ آى ًیش پیاهذی غیز ابل اًکار هیباؽذ .فهزدی
کِ هذت سیادی اس ّفتِ را سیز دعهتگاُ دیهالیش باؽهذ ٍ یها
هذت طَنًی اس ػوز را تح درهاىّای پزخرز هیگذراًذ،
خَاُ ًاخَاُ دچار یک اضرزا ػولکزدی ههیگهزدد .سیهزا
ّوَارُ یک بقای سیز عؤال داؽتِ ٍ هٌتظهز ػَا هب دیگهز
بیواری خَد هیباؽذ.
اضرزا ٍ افغزدگی بهِ خهش هتغیزّهای دهَگزافیهک اس
بیواری سهیٌِای ٍ ؽذت اختالل ّن تأثیز هیپذیزد .با تَخِ
بهِ ؽهیَع بهانی ایههي اخهتالنت در بیوهاراى ّوَدیههالیشی،
تَفیِ هیؽَد رٍػّای تؾخیـ بهِ هَ هغ ٍ درههاى ایهي
بیواراى تَعط رٍاىپشؽک در دعتَر کار ّوشهاى با هؼایٌات
ٍ ٍیشی ّای دٍرُای بیواراى لحاظ گزدد.
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Abstract
Background: Chronic renal failure is a disabling condition with multiple
complication such as depression and anxiety; they are common in hemodialysis
patients and have negatively effect on quality of life. In this study we investigate
the prevalence of depression and anxiety in Zahedan hemodialysis patients.
Methods: A total 200 patients undergoing regular hemodialysis for more than six
months included in this descriptive cross-sectional study. After consent The Hamilton
Rating Scale for Depression and anxiety (HAM-D7) in a version translated into and
adapted to Persian, were used.
Results: The patients median age was (43.06 ± 16.11) years and 38.5% was
male. Mild depression was observed in (15) 7.5%, moderate in (81) 40.5% and
sever depression in (104) 52% of patients. In this study 19.5% (39) of patients has
moderate anxiety and 80.5% (161) patients with sever anxiety. A significant
correlation was found between duration of dialysis, older age and depression. But
there wasn’t any relationship between age and duration of dialysis with anxiety.
Anxiety and depression found without any significant differences in both males
and females.
Conclusion: We found high level of depression an anxiety in Zahedan
hemodialysis patients.
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