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 چکیده

یک روي پیامدهاي بیماران مزمن با نارسایی کلیوي اخیرا توجهات بیشتري دراین ژبا توجه به اثرات فاکتورهاي سایکولو :زمینه و هدف
بررسی فراوانی افسردگی و عوامل  راستاي حاضر در مطالعه لذا. باشدافسردگی یکی از شایعترین این عوامل می. گیردرت میزمینه صو

  .مرتبط با آن در بیماران تحت درمان همودیالیز انجام شد
ت درمان همودیالیز در نفر از بیماران تح 120بود که روي ) مقطعی(تحلیلی  -این پژوهش، یک مطالعه توصیفی :کارمواد و روش 

 اطالعات ثبت برگه ها داده گردآوري ابزار. انجام شد 1391سال  دسترس در نمونه گیري روش بیمارستان هاي شهر بجنورد که به
 مستقل، و آزمون هاي آماري تی SPSS18نرم افزار  توسط اطالعات پس از جمع آوري. بودبک  افسردگی پرسشنامه وجمعیت شناختی 

  .قرار گرفتتجزیه تحلیل  موردهمبستگی  ضریب و یانسوار تحلیل
 بود% 8/90و از نظر میزان افسردگی ) از نهنمره بک بیش ( % 3/93افسردگی در جمعیت مورد مطالعه   شدتنتایج نشان داد  :یافته ها

هاي آماري ارتباط معنی داري را بین  آزمون. را مردان تشکیل می دادند%  3/57از آنها را زنان و %  7/42که  )از پانزدهنمره بک بیش (
و مصرف مواد مخدر با میزان افسردگی نشان سابقه بیماري زمینه اي  ،وضعیت اشتغالجنس، سن، سطح تحصیالت، وضعیت تاهل، 

  .شتبا شیوع افسردگی وجود نداسابقه پیوند کلیه  و میزان درآمد، اشتغال هیچ ارتباط معنی داري بینولی  ).>p 05/0(دادند
 ارزیابیباشند، بنابراین  می دچار افسردگی همودیالیز بیماران از توجهی قابل درصد که دهد می نشان پژوهش هاي یافته :یجه گیرينت

مشاوره  خدمات شدن فعال و درمانی تیم در مددکار و روانشناس روانپزشک، حضور ودر مراحل اولیه  بیماران این شناختی روان
  .توصیه می شود بیمارستانها در روانپزشکی

  آزمون بک ،افسردگی همودیالیز، :واژه هاي کلیدي
  مقدمه

جوامع  در روانی اختالالت ترین شایع از یکی افسردگی
بینی  پیش اساس بر که طوري به .رود می شمار به انسانی

 ناتوانی میالدي 2020 سال در جهانی بهداشت سازمان
 را دوم رتبه ها بیماري تمام بین در افسردگی از هاي ناشی

 و مرگ علت اصلی چهارمین اکنون هم و ]1[خواهد داشت
 جمله از این بیماري .]2[شود می محسوب میر در جهان

 بهداشتی مشکل و بعنوان است روانی اختالالت شایعترین
 تعداد .کند می ها خودنمایی فرهنگ تمامی در جهانی و

 مدت طول در را که افسردگی هستند افراد از معدودي
قشر  به متعلق افسردگی .کنند نمی تجربه دگیشانزن

 خاص موقعیت بدلیل افراد جامعه برخی اما ، نیست خاصی
دکتر . ]3[آسیب پذیرترند اختالل این به نسبت ،

 اصلی که یکی از بانیان)Aruron.T.beck 1976(بک
 در را است، افسردگی افسردگی مورد در شناختی نظریه
 مثابه به فقط وهله دوم در و فکري اختالل یک اول وهله
 نارسایی با بیماران .] 4[داند می خلق اختالل یک

 دلیل به که هستند بیمارانی جمله از نیز کلیه پیشرفته

پژوهشی مقاله  
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 درمان شیوه و بیماري دلیل به زندگی سبک در تغییر
 به دست زیادي اجتماعی -  روانی هاي زا تنش با اغلب

 شایع از یکی افسردگی دلیل همین به و هستند گریبان
 میHailey  همکاران آنان و روانشناختی مشکالت ترین
 همودیالیزي بیماران%20گزارش به بنا که طوري به. باشد

 افسردگی به مبتال% 43و داشتند روانشناختی مشکالت
 با کلیه مزمن نارسایی به مبتالیان از بسیاري. ]5[بودند 
 ندرما صفاقی و )همودیالیز( خونی روش دو به دیالیز،

 نتایج بر اجتماعی -روانی عوامل تأثیر بررسی در .میشوند
 اختالل آنها از مهمترین یکی دیالیزي، بیماران درمان

 شده گزارش شیوع میزان.]6[است شده دانسته افسردگی
 اختالف این است، متفاوت دیالیزي بیماران افسردگی در

 شده برده کار به مختلف تحقیق هاي روش و معیارها به
 در . است شده داده نسبت افسردگی خیصدر تش

 شده استفاده بک افسردگی پرسشنامه از مطالعاتی که
 یک تا دوم یک که اند نموده ذکر مشابهی به طور است

 نمره افسردگی از درجاتی حداقل دیالیزي سوم بیماران
یورگنسون و همکاران  .]7[اند داشته را 10 از بک بیشتر

ی بک گذارش کردند که یک با استفاده از آزمون افسردگ
سوم تا نیمی از بیماران دیالیزي به افسردگی با شدت 

درصد از آنها نیز وقتی  85متوسط به باال مبتال هستند و 
از نظر وجود افسردگی بوسیله یک روانپزشک ارزیابی 
شدند، معیار هاي کافی براي اختالل افسردگی را نشان 

الیزي گذارش کرد استیل با بررسی بیماران دی .]8[دادند
که افسردگی در مقایسه با مناسب بودن روش دیالیز 

 تحقیقات .]9[ارتباط قوي تري با کیفیت زندگی دارد
باالي  فراوانی دهندة نشان نیز ایران در شده انجام

 و صالحی جمله از است؛ دیالیزي بیماران در افسردگی
 فراوانی بررسی جهت مطالعه اي در نورمحمدي سراب

 BDIاز  استفاده با که همودیالیزي در بیماران یافسردگ
 مطالعه مورد بیماران از نیمی کردند گزارش شد، انجام

 لزوم و نشانگر اهمیت مذکور مطالب .]10[دارند افسردگی
 با مناسب جهت برخورد عملی و علمی راهکارهاي یافتن

 در بیماران افسردگی خصوصا و روانپزشکی مشکالت
 که آنجا از .می باشد آنها بیماري اداره و دیالیزيهمو

 افسردگی میزان اختالل و شیوع زمینه در کافی اطالعات
 میزان روي اجتماعی بر و روانی ، زیستی عوامل تاثیر و

 ندارد وجود همودیالیز کشورمان تحت بیماران افسردگی
 در افسردگی میزان سنجش راستاي حاضر در مطالعه لذا

مراجعه کننده به بیمارستان   بیماران دیالیزي از تعدادي
انجام خواهد )  و ایرانمهر) ع(امام علی (هاي شهر بجنورد 

 جهت تر تحقیقاتی گسترده زمینه شد تا بتوان با ایجاد
 و شدت یا کاهش پیشگیري براي الزم راهکارهاي ارایه
  .آن اقدام کرد ناگوار پیامدهاي و اختالل این بروز

  کارروش 
بعد از دریافت ) مقطعی(حلیلی ت - توصیفیاین مطالعه 

مجوز از کمیته اخالق پزشکی معاونت پژوهشی دانشگاه 
نفر از بیماران  120علوم پزشکی خراسان شمالی بر روي 
. انجام گرفت 1391همودیالیزي شهر بجنورد در سال 

جامعه پژوهش شامل کلیه بیماران تحت درمان 
انتخاب همودیالیزي بیمارستان هاي شهر که داراي شرایط 

عدم استفاده از داروهاي ضد افسردگی، مسلط (شدن بودند
و رضایت به ) به زبان فارسی، عدم عقب ماندگی ذهنی

روش نمونه . داشتند، انجام شدمشارکت در انجام پژوهش  
غیر (گیري در این پژوهش، نمونه گیري در دسترس 

 هاي نوبت در به این ترتیب که پژوهشگر. بود) تصادفی
بخش دیالیز  هفته به مختلف روزهاي رد و کاري

 و و ایرانمهر شهر مراجعه) ع(هاي امام علی  بیمارستان
 و بیماران رضایت جلب اهداف مطالعه، بیان از پس

 جمع اطالعات ، پرسشنامه تکمیل نحوه در مورد توضیح
پرسشنامه  اطالعات، گردآوري ابزار. گردید آوري خواهد

 آوري جمع براي شنامهدو پرس از مطالعه این در .بود
 به مربوط اول پرسشنامه .می شود استفاده اطالعات

سن،جنس،سطح (فردي بیماران مشخصات
 مربوط دوم پرسشنامه و. . .) تحصیالت،وضعیت تاهل و 

. سوال چهار گزینه اي بود 21سطح افسردگی بک با  به
صورت طبیعی  به افسردگی شدت و افسردگی نمره

، نیاز به مشورت با )16 -11( ، افسردگی خفیف)10 -0(
، )30 -21(افسردگی متوسط ) 20 -17(روانپزشک 

 -40(و افسردگی بیش از حد ) 40 -31(افسردگی شدید 
و غیر ) 15>(، و میزان افسردگی بصورت افسرده )63

تمام مراحل کار قبل  .]11،12[تعیین شد) 15≤(افسرده 
. از شروع براي همه ي واحد هاي پژوهش تشریح شد

و آزمون  .18SPSSجهت آنالیز داده ها، از نرم افزار 
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 ضریب و واریانس تحلیل مستقل، هاي آماري تی

  .آنالیز گردید 05/0همبستگی در سطح معنی داري 
  یافته ها

شرکت کنندگان مرد و % 8/60نتایج مطالعه نشان داد 
سال  7/47میانگین سنی بیماران . آنها زن بودند% 2/39

 76سال و مسن ترین بیماران  10ها بود که کمترین آن
بیسواد، % 50از نظر سطح تحصیالت، . سال سن داشت

% 8/5متوسطه و % 7/11راهنمایی، % 5/17ابتدایی، % 15
از نظر وضعیت . نیز داراي تحصیالت دانشگاهی بودند

نیز یا % 5/22مجرد و % 15متاهل، % 5/62تاهل، 
از نظر . ندهمسرشان فوت کرده بود و یا طالق گرفته بود

هزار تومان،  300درآمد کمتر از % 5/47میزان درآمد، 
نیز % 2/39هزار تومان و  500درآمد بیشتر از % 3/13

از نظر . درآمد متوسط بین این دو مقدار را دارا بودند
بیکار % 3/73و ) نفر مرد 32(شاغل % 7/26وضعیت شغلی، 

مینه اي از نظر بیماري ز. بودند) نفر زن 55نفر مرد و  43(
قلبی، (و اینکه آیا بیماري مزمن دیگري غیر از کلیوي 

داراي % 7/66دارند یا خیر، . . .) کبدي، مغزي، دیابت و 
فاقد هرگونه بیماري مزمن دیگري بودند % 3/33بیماري و 

که شایعترین بیماري هاي زمینه اي در بیماران تحت 
ن و پرفشاري خو% 8/37مطالعه را دیابت قندي با شیوع 

  از بین نمونه هاي مورد . تشکیل می دادند% 8/17با شیوع 
  
  
  

  
  
  

داراي سابقه پیوند و % 5پژوهش، از لحاظ پیوند کلیه، 
از نظر مصرف مواد . فاقد سابقه پیوند کلیه بودند% 95

فاقد هرگونه ساقه در % 3/58داراي سابقه و % 7/41مخدر،
دست میانگین امتیاز ب. خصوص مصرف مواد مخدر بودند

آمده در پرسشنامه بک در بیماران همودیالیزي معادل 
بیماران %  8/80در این مطالعه . محاسبه شد 5/25

سایر اطالعات توصیفی . همودیالیزي دچار افسردگی بودند
  .ارائه شده است 1امتیاز افسردگی بک در جدول 

بین میانگین نمرات افسردگی و سن بیماران با استفاده از 
مبستگی پیرسون، ارتباط معنی دار آماري آزمون ضریب ه
، همچنین با استفاده از این )p<0.05(وجود داشت 

آزمون با افزایش طول مدت دیالیز میانگین نمره افسردگی 
نمره افسردگی و سطح تحصیالت بیماران با . افزایش یافت

ارتباط معنی  توکیاستفاده از آزمون آنالیز واریانس وتست 
بطوریکه درسطح تحصیالت )p<0.05( دار وجود داشت

همچنین اختالف میانگین .باال نمره افسردگی کمتر بود
نمره افسردگی در افراد با درآمدهاي مختلف با  این آزمون 

 ).p<0.05(اختالف معنی داري بدست آمد
اختالف میانگین نمره افسردگی در افراد با مشاغل  

 172/0 (ANOVA)مختلف با  آزمون آنالیز واریانس 
می توان چنین . p-value>0/05بعبارتی   بدست آمد

  نتیجه گرفت که بین میانگین نمره افسردگی افراد با 
  
  
  

  
  

  )91سال(ن تحت همودیالیز دربیمارستانهاي بجنوردتوزیع فراوانی امتیاز افسردگی بگ دربیمارا :1جدول
  فراوانی افسردگی  نمره      میزان افسردگی
10 -0  بدون افسردگی   %) 9/9: ، زن%  1/90: مرد% ( 2/9 
16 -11  افسردگی ناچیز   %) 40: ، زن%  60: مرد% ( 5/12 

20 -17  نیاز به مشورت با روانپزشک   %) 7/26: ، زن%  3/73: مرد% ( 5/12 
30 -21  فسردگی متوسطا   %) 39: ، زن%  61: مرد% ( 1/34 

40 -31  افسردگی شدید   %) 2/54: ، زن%  8/45: مرد% ( 20 
63 -41  افسردگی بیش از حد   %) 50: ، زن%  50: مرد% ( 7/11 
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 .مشاغل مختلف اختالف معنی دار آماري وجود ندارد
همچنین در این بررسی ارتباط معنی داري بین جنس، 
وضعیت تاهل و سابقه مصرف مواد مخدر با استفاده از 

بین سایر ). p<0.05(اهده گردید آزمون تی، مش
متغیرهاي مورد بررسی با شدت افسردگی و میزان 
افسردگی و میانگین نمرات افسردگی بک، اختالف معنی 

  ).2جدول(داري مشخص نگردید
  بحث 

بیماران دچار %  3/78یافته هاي این مطالعه نشان داد 
آنها از افسردگی %  7/31درجاتی از افسردگی بودند که 

رنج می بردند که این یافته با نتایج حاصل از مطالعه  شدید
، مدانلو و ]18[، آلهیهی و همکاران]6[کیمل و همکاران 

، افشار و همکاران ]20[، رئیسی و همکاران ]19[همکاران 
در مطالعات سایر کشورها، شیوع . همخوانی دارد ]21[

افسردگی در بیماران همودیالیزي بطور قابل توجهی کمتر 
تا  28ه است، بطوري که مطالعات مختلف شیوعی بین بود
شیوع کمتر  .]22،23[را گذارش کرده اند % 7/38

افسردگی در این بیماران را می توان به کفایت باالتر 
همودیالیز وابسته به کاربرد صافی هایی با کارایی بهتر، 
  تجویز همودیالیز شبانه و آگاهی و همکاري بیشتر بیماران 

  

  
  
  

این تحقیق نشان داد . وم انجام همودیالیز نسبت داددر تدا
که بین جنسیت با افسردگی اختالف معنی دار آماري 
وجود دارد؛ بطوري که میانگین نمره افسردگی در زنان 

بودکه این یافته با نتایج  33/23و در مردان   74/28
الکوویدز و همکاران  ،]24[پژوهش بهمنی و همکاران 

لوپز در این . مطابقت داشت ]26[ران و وفایی همکا.]25[
زنان تحت درمان همودیالیز به دلیل عم : زمینه می نویسد

برخورداري از حمایت هاي مالی و عاطفی و مسئولیت 
بزرگی که در نگهداري فرزندان بر عهده دارند، در معرض 
موارد تنش زا قرار گرفته و احتمال ابتال آنان به اختالالت 

ردگی و اضطراب بیشتر از مردان روانی از جمله افس
در ارتباط با سن و میزان افسردگی، آزمون هاي  ]32[است

آماري اختالف معنی داري را نشان دادند که این با نتایج 
، و لیود ]28[، محمودي و همکاران ]27[کو و همکاران 

بدین معنی که با افزایش . همخوانی دارد ]30[همکاران 
ز افزایش می یافت که سن میزان شیوع افسردگی نی

جامعه مورد پژوهش میتوان از جمله دالیل این موضوع را 
بیان کرد که از افرادي تشکیل شده بودند که سنین باال و 
شاغل داشتند و با توجه به مشغله هاي کاري روزمره در 
طول هفته مجبور بودند چندین جلسه جهت انجام 

)91سال(هاي مختلف در بیماران تحت همودیالیز دربیمارستانهاي بجنورد وضعیت افسردگی درگروه: 2جدول  
غیرمت )انحراف معیار(میانگین نمره افسردگی گروه   P آماره آزمون 

 زن جنس
 مرد

1/10±7/28  
2/11±3/23  

T = 67/2  009/0  

 با سابقه پیوند سابقه پیوند
 بدون سابقه پیوند

2/11±5/28  
2/9±3/24  

T= /0  25 8/0  

 با بیماري بیماري زمینه اي
 بدون بیماري

2/10±7/27  
2/10±8/20  

T= /3-  32 001/0  

 اعتیاد مواد مخدر
 عدم اعتیاد

5/12±1/29  
1/9±8/22  

T= 9/2-  /0 004 

 مجرد تاهل
 متاهل

6/9±3/16  
1/9±7/24  

T= 03/3-  /0 001 
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ع سبب نوعی همودیالیز به بیمارستان بروند که این موضو
ازکار افتادگی براي این افراد میگردید و مانع از تداوم شغل 

از نظر وضعیت اشتغال نیز، . ثابت و بدنبال آن بیکاري بود
ارتباط معنی داري با میزان افسردگی مشاهده شد که این 

،کو و ]25[الکوویدز و همکاران یافته با نتایج مطالعات 
، یانگ ]28[، محمودي و همکاران]27[همکاران 
مطابقت داشت ولی با مطالعات افشار و  ]31[وهمکاران 
مغایر بود که می  ]26[و وفایی و همکاران  ]21[همکاران 

توان دلیل آن را جامعه مورد پژوهش بیان کرد بطوري که 
در مطالعات مغایر، اکثریت نمونه از قشر شاغل و یا خانه 

مطالعه حاضر، دار و یا در سنین غیر اشتغال بودند ولی در 
 .بودند) نفر زن 55نفر مرد و  43(بیکار % 3/73بیش از 

بیماران تحت درمان با : یانگ در این باره  می نویسد
همودیالیز، اشتغال، استقالل مالی، جایگاه مناسب در 
خانواده و انگیزه اقتصادي را از عوامل مهم در افزایش 

از نظر متغیر سطح  .سطح سالمتی خود می دانند
حصیالت ، اختالف معنی داري با میزان افسردگی ت

مشاهده شد که این یافته با نتایج حاصل از مطالعه پانکور 
ولی با نتایج حاصل از ]29[و همکاران مطابقت داشت

الکوویدز و همکاران  ،]24[مطالعات بهمنی و همکاران 
به نظر می . مغایرت داشت ]26[و وفایی همکاران ]25[

ربوط به جامعه مورد مطالعه باشد، رسد این اختالف م
جامعه مورد  ]29[چراکه در این مطالعه و مطالعه پانکور 

پژوهش از افرادي تشکیل شده بودند که سنین باال و 
بیشتر از مناطق روستایی و نیز کیفیت زندگی پایینی 
برخوردار، درحالی که در سایر مطالعات جامعه پژوهش 

اران همودیالیزي سطح بصورت عمومی و از بین تمام بیم
شهر گرفته شده بود که نمونه ها میتوانستند با سنین کم 
و تحصیالت باال و بدنبال آن سبک زندگی بهتر وارد 

از طرفی با توجه یه این یافته می توان به . مطالعه شوند
این موضوع اشاره کرد که با افزایش سطح تحصیالت، 

مهید سبک زندگی میزان آگاهی افراد از فرآیند اجرایی و ت
متناسب سبب بهینه سازي زندگی و بدنبال آن مانع یا 

همچنین در این پژوهش . کاهش سطح افسرگی خواهد بود
بین سابقه مصرف مواد مخدر با شیوع افسردگی ارتباط 
معنی دار آماري مشاهده شد که با نتایج حاصل از یافته 

  .مطابقت داشت ]33[هاي ظهیرالدین و همکاران 

 هاي و پژوهش تحقیق این در حاصله نتایج به توجه با
 رسد نظر می به شد ذکر ها آن از برخی نتایج که مشابه

 مشکالت روان و مسایل به باید دیالیز هاي بخش در
 شود، بدین توجه ویژه صورت به دیالیزي بیماران شناختی

براي بیمارستان  پزشکی روان خدمات ي کارگیر به منظور
 خدمات روان کردن فعال و خصصیت هاي بخش و ها

کشورهاي  در سرعت به که رابط - مشاوره پزشکی
توصیه  باشد می گسترش به رو توسعه حال در و پیشرفته
 قالب در که مطالعه این هاي محدودیت از یکی. می شود

 باشد و  می نمونه کم حجم بود، مقدماتی تحقیق یک
 دیگر زا .شود می پیشنهاد تر وسیع حجم با اي مطالعه

 ابزار یک فقط کارگیري به پژوهش این هاي محدودیت
 باشد و می ارزیابی سطح افسردگی جهت شناختی روان

 ابزارهاي سایر یا و پزشکی روان هاي مصاحبه از استفاده
 سایر شناسایی و بیشتر اطمینان جهت شناختی روان

 می پیشنهاد بیماران از گروه این پزشکی مشکالت روان
  .شود

  گیرينتیجه 
در این پژوهش یافته ها نشان می دهند که شیوع 
افسردگی در بیماران همودیالیزي از درصد باالیی برخوردار 
بوده و غربالگري این بیماري با استفاده از پرسشنامه 

احتماال راهکارهاي . افسردگی بک، ضروري به نظر می رسد
کاربردي مثل ارزیابی روان شناختی پیش از دیالیز و 

طور ارزیابی هاي متوالی و بدنبال آن آگاه نمودن همین 
 وجود احتمال در خصوص دیالیز بخش بیشتر پرسنل

 به معرفی جهت این بیماران در آن عوارض و افسردگی
 می که هستند مواردي احتماال ، روانپزشک به موقع
 تحت بیماران در بروز افسردگی و شیوع کاهش در توانند

از طرفی بهبود  .باشند یدو مف موثر مزمن همودیالیز
وضعیت همودیالیز و کاهش عوامل خطرزا می توانند نقش 
بسزایی در کاهش شیوع اختالالت روانی همچون افسردگی 

با توجه با اینکه تعداد نمونه هاي  ضمناً. داشته باشند
 موجود در این پژوهش کم بودند، پیشنهاد میشود

 با هدف و انبیمار از بیشتري تعداد روي دیگري مطالعات
بیماران  زاهاي تنش نظیر مرتبط عوامل سایر شناسایی

 مداخله هاي پژوهش بتوان تا گیرد صورت همودیالیزي
 با مقابله براي زندگی هاي مهارت افزایش در جهت اي
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 و پیشگیري نتیجه در و اجتماعی - زاهاي روانی تنش
 و طراحی آنان زندگی کیفیت و ارتقاء افسردگی درمان

  .مودن اجرا
  قدردانی وتشکر

  بدینوسیله از معاونت محترم پژوهشی دانشگاه علوم 
  

  طرح(پزشکی خراسان شمالی جهت تامین منابع مالی 
شوراي پژوهشی کمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم  

واز همکاري ) 91/پ/503شماره پزشکی خراسان شمالی 
مسئولین وپرستاران سختکوش بخش 

  .شوداي بجنورد صمیمانه قدرانی میهمودیالیزبیمارستانه
 

References 
1. Murray CJ, Lopez AD. The Global Burden 
of Disease.Volume 1. World Health 
Organization, Harvard School of Public 
Health, and The World Bank. Geneva. 2006; P: 
5. 
2. Fortinash KM, Holoday-Worret PA. 
Psychiatric Mental Health Nursing. 3nd Ed. 
Mosby. 2003; P: 291. 
3. Leibenluft E. Issue in the treatment of 
women with bipolar illness. J Clin 
Psychiatry.2007; 58(Suppl 15): 5-11. 
4. Rezaei mosamam H,study of prevalence 
depression and effective factors on it  in boy 
students of high school in hamedan.(MSC 
thesis)2001. (persion) 
5. Hailey BJo, Moss SB, Street R, Gersh HA, 
Calabrese AA, Campbell C. Mental Health 
Services in an outpatient dialysis practice . 
Dialysis & Transplantation . 2001; 30(11):732-
739. 
6. Kimmel PL, Peterson RA, Weihs KL, 
Simmens SJ, Alleynes S, Cruz L, et al.Multiple 
measurements of depression predict mortality 
in a longitudinal study of chronic hemodialysis 
outpatients. Kidney Int. 2008;57(5): 2093-8. 
7. Karimi zarchi A, Tochaei S, Adibzadeh A, 
Hosseinlo SH. Study of prevalence depression 
and effective factors on it  in medical students 
2002. Cosar medical J;8(2):231-234. (persion) 
8. Jeurgenson, P. H., Wuerth, D. B. 
Juergensen, D. M, Finkelstein S. H., Steele, T. 
E., Kliger, A. S., & Finkelstein, F. O. 
(٢٠٠٧).Psychosocial factors and clinical 
outcome on CAPD. Advances in Peritoneal 
Dialysis, 13, 121-124. 
9. Steele, T. E., Baltimore, D., Finkelstein, S. 
H., Jurgensen, P. H.,Kliger, A. S., & 
Finkestein, F. (2006). Quality of life in 
peritoneal dialysis patients. Journal of Nervous 
and Mental Disease, 184, 368-374. 
10. Salehi M, Noor mohhamadi A. Study of 
prevalence depression in hemodialysis patients 

in shahid hasheminezhad hospital 2008. 
Andisheh-raftar J;8(3):20-25. (persion) 
11. Sadock B, Sadock V. Comprehensive 
textbook of psychiatry, 7th ed. Philadelphia: 
Lippincott Williams & Wilkins Press. 
2000:769. 
12. Raeisi F, Nasehi A, Ekhtiari M. prevalence 
depression in hemodialysis patients in tehran 
imam khomeyni hospital. Tazehaye olome 
shenakhti J;7(4):58-63. (persion) 
13. Fukunishi I, Kitaoka T, Shirai T, et al. 
Psychiatric disorders among patients 
undergoing hemodialysis therapy. Nephron 
2002; 91:344. 
14. Iacovides A, Fountoulakis KN, Balaskas E, 
et al.Relationship of age and psychosocial 
factors with biological ratings in patients with 
end-stage renal disease undergoing dialysis. 
Aging Clin Exp Res 2002; 14:354. 
15. Rabindranath KS, Butler JA, Macleod AM, 
Riderick P. Wallace SA, Daly C. Physical 
measures for treating depression in dialysis 
patients. Cochrane Dtabase Syst Rev 2005 
Apr; 18 (2): CD004541. 
16. Cohen SD, Norris L, Acquaviva K, et al. 
Screening, diagnosis, and treatment of 
depression in patients with end-stage renal 
disease. Clin J Am Soc Nephrol 2007;2:1332. 
17. Lopes AA, Bragg J, Young E, Goodkin D. 
Depression as a predictor of mortality and 
hospitalization among hemodialysis patients in 
the United States and Europe. Kidney Int 2002; 
62:199. 
18. Al-Hihi E, Awad A, Hagedorn A.Screening 
for depression in chronic hemodialysis 
patients. Mo Med. 2003May-Jun; 100(3): 266-
8. 
19. Modanlou M, Taziki SA, Khoddam H, 
Behnampour N. Relationship between 
depression and associated demographic factors 
in patients on haemodialysis . Journal of 
Gorgan University of Medical Sciences 
(JGOUMS) 1384;1: 47-50. 



  
  1029)شجوییویژه نامه کمیته تحقیقات دان( 5 ؛1392                                                                                   شمالی خراسان پزشکی علوم دانشگاه مجله

 

20. Raisi F, Nasehi A, Ekhtiari M. Frequency 
of depression among hemodialysis patients at 
Imam Khomeini Hospital . Advances in  
ognitive Science 1384;2:55-59. (persion) 
21. Afshar R, Ghaedi GH,Sanavi S, Dolati A, 
Rajabpour A. prevalence depression in 
hemodialysis patients and its related 
factor.shahed university J;88(7):59-66. 
(persion) 
22. Drayer RA, Piraino B, Reynolds CF 3rd, et 
al. Characteristics of depression in 
hemodialysis patients:symptoms, quality of life 
and mortality risk. Gen Hosp Psychiatry 2006; 
28(4):306-12. 
23. Wilson B, Spittal J, Heidenheim P, et al. 
Screening for depression in chronic 
hemodialysis patients: comparison of the Beck 
Depression Inventory, primary nurse, and 
nephrology team. Hemodial Int 2006; 
10(1):35-41. 
24. Bahmani n,Hosseini h. Depression in 
hemodialysis patients in Shiraz. The 2nd 
International Congress of Iranian Society of 
Pediatric Nephrology20-22 July/2011.Abstarct 
Book 
25. Lacovides, A., Fountoulakis, K. N., 
Balaskas, E, Manika, A.,Markopoulou, M., 
Kaprinis, G., & Tourkantonis, A. 
(2002).Relationship of age and psychosocial 
factors with biological rating in patients with 
end stage renal disease undergoing dialysis. 

Aging Clinical Experience Research, 14 (5), 
354-360. 
26. Vafaee B. Depression in patients on chronic 
hemodialysis. Archives of Iranian Medicine . 
July2005; 8(3): 246-247. 
27. Koo JR, Yoon JW, Kim SG, Lee YK, Kim 
GH, Kim HJ. Association of depression with 
malnutrition in chronic hemodialysis patients . 
Am J Kidney Dis . June 2003; 41: 1037-1042. 
28. Mahmodi SH, Salehnezhad GH, Nezarian 
S, Yaghubi M. Comparison depression 
frequency in hemodialysis patients versus 
kidney transparent patients. Nursing Research 
J;18(5):73-78. (persion)  
29. Penkower Liha , Dew MA, Ellis DC, 
Sereika SM, Shapiro R. Psychological distress 
adolescent renal transplant recipients . 2003; 
3(11): 1418-1425. 
30. Lloyd CE, Dyer PH, Barnett AH. 
Prevalence of symptoms of depression and 
anxiety in a diabetes clinic population. Diabet 
Med 2000; 17(3): 198-202. 
31. Yong-shing chen. Depression in chronic 
hemodyalysed patients. Nephrology 
2003;8:121-126. 
32. Welch JL, Austin JK. Stressors, Coping and 
Depression in hemodialysis. J Adv Nurs 2000; 
33:200-207. 
33. zahirodin A, hayati M, Jadidi M, Samimi 
M. Study of depression in choronic patients. 
Ardabil U.M.S. J;3(5):256-259.(persion) 
 
 
 
 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  

 

Journal of North Khorasan University of Medical Sciences    2013;5(Student Research Committe Supplementary ):1030 

    
 

Prevalence of depression and its associated factors  
in hemodialysis patients 

 
Nasiri zarrin gabaei D1, Kamely A2, Abbaspour H3*  

  
1Anesthesia student, Student Research Committee, North Khorasan University Of Medical Sciences, Bojnurd, 
Iran. 
2M.Sc Of Nursing , School Of Nursing and Midwifery, North Khorasan University Of Medical Sciences, 
Bojnurd, Iran. 
3M.Sc Of Nursing , School Of Nursing and Midwifery, North Khorasan University Of Medical Sciences, 
Bojnurd, Iran. 

 
Abstract 
Introduction: Given the effect of psychological factors on 
patients with chronic renal failure, it has been received more 
attention recently.  Depression is one of the most common 
disorders in patients with chronic renal failure. This study aimed 
at examining the prevalence of depression and its associated 
factors in hemodialysis patients in the hospital of Bojnurd. 
Material: In this case - control study 120 cases of hemodialysis 
patients in the hospitals of Imam Ali and Iran Mehr were selected 
in 2012. Data collecting tools were demographic sheet and the 
Beck Depression Inventory questionnaires. Data were analyzed 
by SPSS software (V18) and presented with statistical t-test, and 
Pearson correlation  
Results: The results showed that the severity of depression and 
depression rate in the studied population are 93.3 % (BDI more 
often than nine) and 90.8 (BDI more than fifteen) 
respectively.42.7 % of them were women and 57.3% were men. 
There was meaningful association between gender, age, 
education level, marital status, history of drug use and 
underlying disease with degree of depression (p <0/05).  There 
was not significant relationship between occupation, history of 
kidney transplant and income. 
Conclusions: Our findings indicate that a significant percentage 
of hemodialysis patients are depressed. Therefore psychological 
assessment should be performed in patients with early stage and 
the presence of a psychiatrist, psychologist and social worker 
and psychiatric consultation services in hospitals are strongly 
recommended. 
Keywords: hemodialysis, depression, Beck test 
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