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Abstract
Depression is widely reported in patients with physical illness, but its prevalence varies in studies
and differs from one disease to another. In patients with depression, severity of symptoms may be
different in various medical conditions and responses to treatment. We aimed to systematically (a)
compare the prevalence of depression between medical illness patients and mentally healthy subjects, (b)
assess whether there is an independent association between medical illness and depression, (c) identify
associated factors used in interventions (d) and review the relationship between depression and baseline
disease severity and treatment outcomes.
We studied 24 researches that had examined medical illness and depression in Mazandaran
province, Iran. The prevalence of possible depression in patients with physical illness ranged from 13.1 to
67.4%, depending on diagnostic methods and sensitivity of various depression scales. Depression was
found to have a negative influence on the outcomes of physical illness and treatment response.
The significant outbreak of mental disorders, especially depression in patients with physical
illness, and the negative impact of mental disorders on the control and treatment of diseases call for
regular psychiatric counseling.
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چكیده
افسردگی در بیماران با بیماریهای جسمانی گزارش شده است .در مطالعات متعدد و در بیماریهای جسمانی مختلف،
شیوع متفاوتی دارد و منجر به بروز شدت مختلف عالئم در بیماریهای جسمانی و پاسخ های مختلف به درمان میشود.
هدف این مطالعه )1( ،بررسی شیوع افسردگی در بیماران جسمانی مزمن در مقایسه با شیوع افسردگی در افراد سالم از
لحاظ جسمی )2( ،ارزیابی فرضیهی وجود ارتباط مستقل بین افسردگی و بیماریهای جسمانی مزمن )3( ،شناسایی
فاکتورهایی که ممکن است برای مداخله هدف قرار گیرند و ( )4بررسی ارتباط آن با شدت و پیامدهای بیماری ها ،پس از
درمان میباشد.
بیست و چهار مطالعه که بیماریهای جسمی مزمن و افسردگی را در استان مازندران بررسی کرده بودند ،مورد بررسی
قرار گرفتند .شیوع افسردگی احتمالی در بیماران مبتال به به بیماریهای مزمن جسمانی ،بین  13/1تا  76/4درصد ،بسته به
روش تشخیص و حساسیت ابزارهای مختلف افسردگی گزارش شد .شواهد نشان میدهند که افسردگی اثری منفی روی
پیامدهای بیماریهای جسمی و پاسخ به درمان در آنها میگذارد.

با توجه به شیوع قابل توجه اختالالت روان به ویژه افسردگی در بیماریهای جسمانی مززمن و تزیثیر منفزی اخزتالالت
روانی بر روند کنترل و درمان بیماری ها ،الزم است مشاوره روانپزشکی به صورت منظم برای بیماران جسمانی مزمن در نظر
گرفته شود.
واژه های کلیدی :بیماری های جسمانی مزمن ،افسردگی ،مطالعه مروری Narrative

مقدمه
افسردگی شایع ترین اختالل روان در سراسر جهزان

پزشکی دیگر یافت شده است و اغلب بزه علزت تمرکزز

است و یکی از علل عمده ناتوانی میباشد( .)1شیوع کل

پزشکان و بیماران روی بیماری اولیه و یا دشواری تشخیص

افسردگی درجامعه ایران 13/7درصد میباشد( .)2افسزردگی

افسردگی همراه در برخی از بیماریهزای جسزمانی م زل

اثر زیادی روی کیفیت زنزدگی ( )QOL:Quality of lifeو

بیماریهای کلیزوی( ،)5افسزردگی تشزخیص داده نشزده

بار اقتصادی دارد( .)4،3عالوه بر افسردگی به عنوان یک

باقی میماند( .)3بین سیستم ایمنی ،عصبی و روانشزناختی

اختالل اولیه ،افسردگی همراه با انواع بیماریهای مززمن

ارتباطات زیادی وجود دارد که شامل مسیرهای ارتباطی
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بررسی شیوع افسردگی در بیماری های مزمن جسمانی:
مطالعه ی مروری  Narrativeدر استان مازندران

مــروری

ارغوان فیروزی فر و همکار

آدرنال و سیستم عصبی اتونوم اسزت کزه اثزر متغیرهزای

اختالالت شناختی ،کاهش حجم هیپوکامپ ،دیابت نوع ،2

و هیجانزات را روی سیسزتم

افزایش  ،WHR2کزاهش تزراکم اسزتخوان و فشزارخون

ایمنی و مقاومت به بیماریها ،میانجیگری میکنند .وقتی

باال .با توجه به این یافتههزا ،بیمزاران افسزرده در معزرض

بدن با پاتوژنها مواجه میشود ،سیستم ایمنزی بزه عنزوان

خطززر هززر گونززه ویژگززی سززندرم متابولیززک بززه جززز

یک ارگان حسی ،با مغز از طریق ترشح سیتوکینها م ل

هیپرلیپیدمی هستند .با توجزه بزه پیامزدهای بزالقوه آن ،از

اینترلوکین و اینترفرون ،ارتباط برقرار مزیکنزد و مغزز را

جمله شکستگیهای استخوانی ،کوری ،بیماریهای قلبزی

مطلع میکند که عفزونتی ،سیسزتم ایمنزی را فعزال کزرده

عروقی ،سکته مغزی و از دسزت دادن حافظزه ،خزواه بزه

است و از طریق رسپتورها روی اعصاب ،نورواندوکرین

علت افزایش کورتیزول یزا نزه ،ایزن یافتزههزا از اهمیزت

و عملکردهای رفتاری تاثیر میگذارد .عالوه بر پاسخهای

بهداشتی زیادی برخور دارند .شواهد ،بین ترشح بزاال یزا

فیزیولوژیک م ل تب و پاسخهزای هورمزونی م زل فعزال

نامنظم کورتیزول که در گروهی از بیماران افسرده دیده

شدن محور  ،HPA1سیتوکینهای مغزی تغییرات رفتاری

میشود ،با بیماریهای جسمانی ،ارتباط قوی نشان دادهانزد.

ایجاد میکنند .فردی با بیماری جسمانی ممکن اسزت خلزق

خصوصیات خود افسردگی جدای از ترشزح کزورتیزول

افسرده ،کاهش وزن عصبی ،خوابآلودگی و تغییر الگزوی

نیز احتماالً مسئول برخزی از ایزن یافتزههاسزت( .)6وجزود

خواب ،خستگی ،کندی فعالیتهای حرکتی ،کاهش عالقه

همزمان افسردگی با بیماریهای مزمن جسمانی ،اغلب با

به فعالیتهای فیزیکی و اجتماعی و تخریب توانزاییهزای

پیامدهای منفی سزالمت مزرتب اسزت( .)3،8،3بزه عنزوان

شززناختی را نشززان دهززد .در عفونززت حززاد ،ای زن عالئززم

م ال ،همراهی افسردگی با بیماری مزمن انسزدادی ریزه،

رفتاری ،به طور کل با نام "رفتارهای مرضی" بزه عنزوان

با کیفیت زندگی بدتر ،افزایش اسزتفاده از مراقبزتهزای

یک پاسخ انطباقی در نظر گرفته مزیشزود ،نزه بزه علزت

بهداشتی و حتی افزایش مرگ و میر مرتب است .بعد از

فرایند بیماری و تب که همراه آن است .بزا ایزن حزال ،در

بای پس عروق کرونر ،بیمزاران افسزرده ،مزرگ و میزر و

طی عفونتهای مزمن و سایر بیماریهای مزمن مزرتب بزا

بستری مجدد بیشتری دارند(.)3

سایکولوژیکال م ل استر

فعالسازی شدید ایمنی ،سندرم رفتار مرضی میتواند بزه

شواهد زیادی وجود دارد که بیماران بزا افسزردگی

یک اپیزود افسزردگی پیشزرفت کنزد .افسزردگی مزرتب بزا

اساسززی در مقایسززه بززا بیمززاران بززدون اخززتالالت روان

در یزک

پزشکی ،در اثر ابتال بزه بیمزاریهزای جسزمانی 5 ،تزا 11

بیمار شود و عالئم فیزیکی موجزود و پزذیرش درمزان را

سال مرگ زودتر دارند .آنها از اختالالت جسمانی م ل

مختززل کنززد .بززین میزززان بززاالی سززیتوکین و اخززتالالت

بیماری عروقی ،دیابت ،بیماری انسداد مزمن ریه ،آسم و

سایکولوژیک به ویژه افسردگی ارتبزاط وجزود دارد .در

سرطان ،که علزت بزیشتزرین مزرگ و میزر در جمعیزت

واقع عالئم افسردگی در بیماران با بیماریهای جسزمانی

عمومی است ،میمیرند .در بیماران با افسزردگی و سزایر

ممکززن اسززت در نتیجززهی فعالسززازی ایمنززی و ترشززح

اختالالت روان پزشکی ،اغلب بیماریهای جسزمانی بزه

سیتوکینها ،به جای واکنش روانشناختی نسبت بزه نزاراحتی

دنبززال رفتارهززای پززر خطززر ناسززازگارانه سززالمتی و نیززز

و ناتوانی ناشی از بیماری باشد( .)7از طرفی ارتبزاط قزوی

تززاثیرات روان شززناختی بیمززاریهززای روان پزشززکی ،در

بین افسردگی و پیشرفت بیماریهای جسمانی وجزود دارد.

سنین پایینتر پیشرفت میکنند .همچنین شواهد جدیدی

به نظزر مزیرسزد بیمزاران مبزتال بزه افسزردگی مزاژور در

وجود دارد که نشزان مزی دهنزد نزاراحتی ،بزار عالئزم و

بیماری میتواند موجب سطوح باالی دیستر

)1. Hypothalamic–pituitary–adrenal axis (HPA axis
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از مغز به سیستم ایمنی ،به ویزژه هیپوتزاالمو  ،هیپزوفیز،

معرض خطر شش ویژگی سندرم کوشینگ قرار دارنزد:

شيوع افسردگي در بيماری های مزمن جسماني

اختالالت مزمن پزشکی ،اغلب سیر بیماریهای عزاطفی

برای تخمین شیوع واقعی آن در کسانی که بیمزاریهزای

را بدتر میکند .در واقع بین افسردگی و اختالالت مزمن

جسمی را درمان مزیکننزد ،حیزاتی اسزت؛ همزانطزور کزه

پزشکی ارتباطی دو جانبهای وجود دارد( .)11،11رفتارهای

دانستن اثراتش روی تظاهرات کلینیکی و نتزای درمزانی

پرخطر سزالمتی و تغییزرات سزایکوبیولوژیک مزرتب بزا

آن ،برای بهینه کردن مراقبت از بیمارمان مهم است.

افسردگی خطر ابتال به اختالالت مزمن پزشزکی را افززایش

هدف این مطالعزه ی مزروری  ،Narrativeارزیزابی

میدهد و تغییرات بیولوژیکی و عوارض ناشی از اختالالت

شیوع افسردگی در بیماران مبتال به بیماری های جسمانی

مزمن پزشکی ممکن است موجب افسردگی شزوند(.)12

با بررسی مطالعات انجام شده روی این بیماران در استان

افسردگی همزمان ،با افزایش بار عالئم پزشکی ،اخزتالل

مازندران میباشد .اهداف ثانویه ،تخمین ارتبزاط افسزردگی

عملکردی ،هزینههای پزشکی ،عدم رعایزت رژیزمهزای

همراه روی بیماریهای جسزمانی ،عوامزل بزالقوهای کزه

خود مراقبتی و افزایش خطر مرگ و میر در بیمزاران مبزتال

میتوانند پزشکان را از وجزود افسزردگی تشزخیص داده

به اختالالت مزمن پزشکی همراه است و مزیتوانزد سزیر

نشده ،آگاه کنند و ارتباط افسردگی همزمان روی نتای

اختالالت پزشکی را به دلیزل تزاثیرش روی فاکتورهزای

درمان بیماریهای جسمانی میباشد .در ضزمن پررنزگ

التهابی ،محزور هیپوتزاالمو  -هیپزوفیز ،سیسزتم عصزبی

کردن اهمیت نقش ارتباط دوجانبزهی متخصصزین سزایر

اتونوم و عوامل متابولیکی بدتر کند ،عالوه بر این که بزا

رشتهها با متخصصین روان پزشکی ،جهت بهبزود هرچزه

خطر بیشتر چزاقی ،شزیوه زنزدگی بزیتحزر  ،سزیگار

بهتر کیفیت زنزدگی در بیمزاران جسزمی بزا تشزخیص و

کشیدن و عدم رعایت رژیمهای پزشزکی همزراه اسزت(.)11

درمان افسردگی در آنها میباشد.

همانطور که ذکر شد ،بیماریهای جسمی مختلف م زل
بیماریهای قلبی ،سکتهی مغزی ،دیابت و سایر بیماریهای

بحث

مزمن ،ارتباط دوجانبه ای با اختالل افسزردگی دارنزد ،از

مطالعه مزروری  Narrativeبزا جسزتجو بزرای یزافتن

یک طرف منجر به تشدید اختالل افسردگی میشزوند و

مقاالت با تاکید بر پژوهشهای نگارنده و پژوهشهزای

از طرفی خود اختالل افسردگی ،منجر به تشزدید و عزدم

صورت گرفته در اسزتان مازنزدران انجزام شزد .مقزاالت

پاسخ به درمان این بیماریهای جسمی میشود(.)13،11،3

تکراری و غیر مرتب از مطالعه خارج شدند 24 ،مقاله به

دربسیاری از بیماریهای مزمن ،افسردگی همزمان،

دست آمد که به صورت متن کامزل و قابزل اسزتفاده در

میزانی بیشتر از جمعیت نرمال دارد( .)14،1به هزر حزال،

این مطالعه بزود .سزال انتشزار مقزاالت از  2116تزا 2116

تخمین شیوع واقعی افسردگی همزمزان و اثزر بزالقوه آن

میالدی بود .در مجموع با بررسی  24مطالعه انجزام شزده

روی بیماری های مزمن به علل متعدد دشوار اسزت .اول

توس

پژوهشگر ،یک مطالعهی سیستماتیک Narrative

این که بیماران با بیماری پزشکی مززمن در ابتزدا توسز

انجام شد 4 .مطالعه در مورد افسردگی در بیمزاران قلبزی

متخصصین ماهر درمدیریت آن بیماری جسمی به خصوص

بود و مطالعات دیگر هر کدام در مورد افسردگی و سایر

درمان میشوند ،که ممکن است نتوانند عالئم افسردگی

بیماریهای روان پزشکی در بیماریهای جسمانی شامل

را تشخیص داده و یا درمان کنند .به عالوه مطالعاتی کزه

سززکتهی مغزززی ،دیابززت ،ریفالکززس گاسززتروازوفاژیال،

فق روی تشزخیصهزای افسزردگی همزمزان گذشزتهی

مولتیپل اسکلروزیس ،فیبرومیالژیا ،بیمزاریهزای پوسزتی

پزشک تکیزه مزیکننزد،ممکن اسزت شزیوع افسزردگی را

(پسززوریازیس و سززایر بیمززاریهززای پوسززتی) ،بیمززاران

کزمتززر از شزیوع حقیقززی ،تخمزین بزننززد .یزک گزززارش

همودیالیزی ،تاالسمی ماژور ،بیماران مبزتال بزه پارکینسزون،
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اختالالت عملکردی و تغییرات فیزیولوژیکی مزرتب بزا

ابتدایی از شیوع افسردگی مرتب با بیمزاری جسزمی مززمن،

مــروری

ارغوان فیروزی فر و همکار

خانمهای نابارور ،افرادی که از وزوز گوش شزاکی بودنزد،

در مطالعززهای دیگززر ،حسززینی و همکززاران در سززال

جانبازان شیمیایی ،افراد دچار قطع اندام تحتانی و آسیب

 1334نشان دادنزد تفزاوت معنزاداری در میزانگین امتیزاز

تروماتیک به سر بود.

افسردگی ،میان افراد سزالم و مبتالیزان بزه بیمزاری قلبزی

جسمانی مززمن ،احتمزال بیمزاریهزای روان پزشزکی بزه

امتیززاز کیفیززت زنززدگی میززان افززراد سززالم و مبتالیززان بززه

خصوص افسردگی بیشتر از جمعیت معمولی است (نتزای

بیماری قلبی وجود دارد .نتای نشان داد که افسزردگی و

مطالعه در جدول شماره  1آورده شده است) .در مطالعات

کیفیت زندگی بهطور معنیداری در بیماران قلبی و افراد

مختلفی که روی بیماریهای قلبی -عروقزی انجزام شزد،

سالم ،متفاوت است .افسردگی در افراد بزا بیمزاری قلبزی

افسردگی را به عنزوان یکزی از شزایعتزرین بیمزاریهزای

بیشتر از افراد سالم بود(.)18

روانپزشکی در این بیمزاران معرفزی نمودنزد .طبزق ایزن

مطالعه حسن زاده و همکزاران در سزال  1333نشزان

مطالعات ،در سال  ،85قائمیزان و همکزاران نشزان دادنزد

داد که افسردگی متعاقب سکته مغزی از فراوانزی بزاالیی

که در بیماران با بیماریهای قلب ،افسردگی شایع اسزت و

در جامعه برخوردار است و با عوامزل خطرسزازی چزون

مردان و افراد با وضعیت سالمت پایینتر (کسزانی کزه از

جنسیت ،دیابت و هیپرتانسیون ارتباط دارد .لذا تشخیص

 3قزرار

و درمززان بززه موقززع افسززردگی و مداخلززه روانشناسززان و

 2دارند) و

روانپزشکان میتواند منجر به کاهش افسردگی بیماران،

بیمزاران بزا نمزره بزک بزاالتر)EF) Ejection fraction ،

خصوصاً درجنس مؤنث شود ،امید به زندگی را افززوده

پایینتر دارند و نهایت این که در بیماران قلبی ،درمزانهزای

و در بهبود زندگی بیماران کمککننده باشد( .)13هزمچنزین

دارویی و غیر دارویی افسردگی باید مدنظر باشد(.)15

در مورد بیماران پوستی نیز مطالعاتی انجام گرفته اسزت.

نظر کال

عملکزرد قلبزی نیویزور

در کزال

میگیرند ،احتمال افسردگی بیشتر از کال

در سززال  ،1333حسززینی و همکززاران مطالعززهای در

گلپور و همکاران طزی مطالعزهایزی کزه روی بیمزاران بزا

مورد بررسزی سزطوح اضزطراب و افسزردگی بزه عنزوان

مشکالت پوستی در سال  2111انجام دادند دریافتند کزه

میوکزارد

افکار خودکشی بین زنان با مشکالت پوستی بزیشتزر از

در بیماران بستری شده در  CCUبیمارسزتانهزای فاطمزه

مردان بود که البته این تفاوت بارز نبود که ممکن اسزت

الزهرای ساری و رازی قائمشهر را منتشر نمودنزد .آنهزا

ناشی از تعداد نامساوی مردان و زنان شزرکت کننزده در

در این مطالعه نشان دادند که در طزول  5سزال پیگیزری،

مطالعه باشد .آنها در این مطالعه بیان کردند که در زنان

اضطراب با مرگ و میر همراه نبود ،در حالیکه افسردگی

مبتال به بیماریهای پوستی باید به جنبزه اخزتالالت روان

بهطور معناداری مرگ را پیشبینی کرد که البته این ارتبزاط

پزشکی بیماری توجه بیشتری نمود .توجزه بزیشتزر بزه

با تعدیل اثرات شدت بیماری و عوامل مخزدوشکننزده،

اختالالت روانپزشکی و درمان این بیماریهزا ،در بیمزاران

معنیدار نبود( .)17در مقاله منتشر شده دیگزری از حسزینی و

بیماران و بهبزود

پیشگوییکننده مورتالیتی به دنبال انفزارکتو

پوستی میتواند منجر به کاهش استر

همکاران که نتیجه پیگیری  5ساله بیماران دچار انفزارکتو

احسا

قلبی بود ،افسردگی به عنوان یک عامل پیشزگوییکننزده

خود بیماری پوستی ،رسیدن به مراحل مطلوبتزر شزود.

قوی کیفیت پایین زندگی در آینده بیمزاران نجزات یافتزه از

متاسفانه ،مطالعات نشزان دادنزد کزه متخصصزین پوسزت

انفارکتو قلبی مطرح شد .آنها پیشنهاد کردند که توجزه

برای شناسایی اختالالت روان در بیماران پوسزتی موفزق

قلبی،

نیسززتند .بنززابراین نیززاز اسززت متخصصززین پوسززت بتواننززد

فوری به افسردگی و کاهش آن بعد از انفارکتو

ممکن است منجر به بهبود کیفیت زندگی شود(.)16
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این مقاله مروری نشان داد که در بیماران با بیمزاریهزای

وجززود دارد .هززمچنززین تفززاوت معن زیداری در میززانگین

شيوع افسردگي در بيماری های مزمن جسماني

پوسززتی بززرای مززدیریت بهتززر بیمززاری پوسززتی و کززاهش

معنیداری بین کیفیت خواب و افسردگی پیدا کردنزد و

عوارض جانبی روانپزشکی ارزیابی کنند(.)21

نشان دادند کزه  44/8درصزد بیمزاران تحزت همودیزالیز

 1331که روی  111نفر بیمار مبزتال بزه پسورسزازیس و 111

خفیف 5/5 ،درصد متوس و  1/7درصد شدید) .همچنین

نفر شاهد انجام شد ،براسا پرسشنامهی بک و پرسشنامهی

در ایززن مطالعززه ،رابطززهی معنززاداری بززین افسززردگی و

اضزطراب )The State-Trait Anxiety Inventory (STAI

پارامترهای کلینیکی یافت شد ،بر اسا

شزاخص تعیزین

میزان افسردگی و اضزطراب در بیمزاران مبزتال ،بزه ویزژه

افسردگی بک ( ،)BDIشاخص توده بدنی ( )BMIباالی

خانمها ،به طور واضح بیشتر بود(.)21

 ،31کاهش میزان اوره و افزایش فسفر به عنزوان عوامزل

نصزیری و همکزاران در یزک مقالزه مزروری منتشززر

افزززایش افسززردگی پززیشبینززی شززدند .طبززق نتززای ایززن

شده در سال  6 ،1332مقاله مربوط به وضزعیت سزالمت

مقاالت ،افسردگی به میزان  1/6درصد بزرای هزر واحزد

روان در بیمززاران مبززتال بززه تاالسززمی مززاژور را بررسززی

افزایش  BUNکاهش مزییافزت و یزک واحزد افززایش

کردند و نشان دادند کزه بیمزاران بزا تاالسزمی مزاژور در

فسفر موجب افزایش افسردگی تا  31درصزد مزی شزد و

ریسک اختالالت روان پزشزکی مزیباشزند و مشزکالت

عنوان کردند که به نظر میرسد افزایش فسفر در بیماران

سایکوسوشیال بیشتری نسبت به جمعیت عزادی دارنزد.

همودیالیز به علت عدم رعایت رژیم غذایی کم فسزفر و

البته این مقاله شیوع اختالالت روانپزشکی و این که آیا

عدم مصرف داروهای کاهنده فسفر به دنبزال افسزردگی

بیماران مبتال به تاالسمی ماژور م ل سزایر افزراد جمعیزت

است و این که عالمت افسردگی میتواند با عالئم شدید

عادی در ریسک هستند یزا ریسزک بزیشتزری دارنزد را

جسمی (از دست دادن اشتها ،مشکالت خزواب و غیزره)

مشخص نکرد ،لذا مشاهدات و مشاورههای روان پزشزکی

به علت عوارض روانی اورمیا در بیماران پنهان شود.

و مصاحبه ساختار یافته را به عنوان یک تست تشخیصزی

نتای نشان داد که  53/7درصد بیماران همودیالیزی

 ،DSM4برای تشخیص اخزتالالت محزور ( 1افسزردگی

از کیفیت خواب پایین رن میبردند ،که خودش بهطور

ماژور) و رسیدن به دادههای عمیقتزر و قابزل اعتمزادتزر،

معنیداری با افسردگی مرتب بود ،اختالل خواب در هر

توصیه نمود( .)22در بررسی رابطه ناباروری و افسردگی،

واحد افزایش نمره افسردگی  13درصزد افززایش یافزت.

در سززال  ،1383پیونززدی و همکززاران ،مطالعززهای روی

در نهایززت بززا توجززه بززه شززیوع افسززردگی در بیمززاران

خانم های مبتال به ناباروری انجام دادند و نشان دادند که

همودیالیزی و ارتباط آن با برخی پارامترهای آزمایشزگاهی،

بززین رضززایتمندی از زنززدگی زناشززویی و اضززطراب و

توصیه کردند توجه بیشتری به اندازهگیزری مزنظم ایزن

افسزردگی ارتبززاط معنزیداری وجززود دارد و بزا افزززایش

پارامترها شود تا افرادی که در خطر هسزتند ،شناسزایی و

شززدت افسززردگی و اضززطراب در فززرد نززازا ،از میزززان

درمان شوند .عالوه بر این ،به دلیل ارتباط معنزیدار بزین

رضایتمندی زناشویی در آنها کاسته میشود(.)23

افسردگی و کیفیت خواب ،تاکید بر لزوم توجه بزیشتزر

در مورد بیماران تحت همودیالیز نیز نوروزی فیروز

به این عوامل در سالمندان ،زنان و کسانی که دورههزای

و همکارانش 2 ،مقاله راجع به بیماران تحت همودیالیز و

کوتاهتر همودیزالیز در هزر هفتزه دارنزد ،نمودنزد(.)25،24

اختالالت روان پزشکی منتشر نمودند و نشان دادنزد کزه

همچنین اسپهبدی و همکاران ،در مطالعهای که در مورد

افسردگی و کیفیت خواب ضعیف دو فاکتور مزرتب بزا

اثر آموزش روان شناختی روی افسردگی و اضطراب در

بیماران همودیالیزی می باشزند ،امزا بیمزاران عالیزم ایزن

بیماران تحت همودیزالیز در سزال  1333منتشزر نمودنزد،

اختالالت را آشکارا نشان نمی دهند ،در ضمن ،رابطهی

نشان دادنزد ،آمزوزش روانشزناختی ،امتیزاز افسزردگی و
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در مطالعه مورد شاهدی گلپور و همکاران در سزال

درجاتی از افسردگی را دارنزد ( 38/6درصزد افسزردگی

مــروری

ارغوان فیروزی فر و همکار

قابل مالحظهای در امتیاز اضطراب ایجاد نکرد( )5که این

فشار خون ،دیابت و تیرویید تاثیری بر اخزتالالت خلقزی

مطالعه اهمیت آموزش روانشزناختی را در ایزن بیمزاران

و اختالالت اضطرابی افراد مبتال به فیبزرو میالژیزا نداشزته

پررنگ میکند.

اسزززت( .)26امزززا در مطالعزززه مزززورد شزززاهدی داوودی و

مطالعه دیگری که در سال  1387توسز حسزینی و

همکاران در سال  1333که روی بیماران آمپوته و گروه

همکاران روی بیماران با شکایت وزوز گوش که مشکل

کنترل انجام شد ،ارتباط معنزیداری میزان شزیوع عالئزم

ساختمانی ( )Organicنداشتند ،انجام شزد ،نشزان دادنزد

افسززردگی و اضززطراب پززس از آمپوتاسززیون در میززان

که افراد با وزوز گوش نسبت به گروه شزاهد ،اضزطراب

بیماران در مقایسه با گروه کنترل پیدا نکردند(.)28

شیوع افسردگی در نمونه بیمزاران مبزتال بزه  MSدر

و افسردگی باالتری داشتند(.)24

در مطالعه مورد شاهدی حسینی و همکاران ()1332

مطالعه نصیری و همکاران ( 36/2 ،)1335درصد بود که

روی جانبازان شیمیایی ،نشان دادند که  87/1درصد این

باالتر از شیوع کل افسردگی در جامعه کل ایزران (13/7

جانبازان کیفیت خواب پایینی دارند و از دیدگاه سالمت

درصد) بود(.)2

روان 34/7 ،درصد با مشزکالتی روبزرو بودنزد و شزدت

طبززق مطالعززه حسززینی و همکززاران ( ،)1337بززین

افسردگی در جانبازان شیمیایی نسبت به سایرین بزیشتزر

بیماران پارکینسزون بزه لحزاظ شزیوع افسزردگی تفزاوت

بود(.)25

معنیداری وجود داشت .با توجه به اطالعزات بزه دسزت

در سزززال  1333ارتبزززاط افسزززردگی و ریفالکزززس

آمده از  66نفر بیمار پارکینسون ،مشخص شده است که

گاستروازوفاژیال نیز توس حسینی و همکزاران بررسزی

 27نفر ( 34درصد) دچار افسردگی و  51نفر ( 77درصد)

شد .آنها نشان دادند کزه بزین سزالمت روان بزا بیمزاری

فاقد افسردگی بودند .بهطور کلی  11/3درصزد از نمونزه

ریفالکززس معززده -مززری ارتبززاط متقابززل وجززود دارد.

آماری موجود دارای افسردگی بودند که تقریباً از هزر 3

سالمت روان در افراد مبتال بزه ریفالکزس در مقایسزه بزا

نفر ،یک نفر دچار افسردگی بود(.)23

افراد سالم در سطح پایینتری قرار داشزت و فاکتورهزای

در مطالعززه اسززکندری و همکززاران (25/4 ،)1337

بزر برخزی

درصد افراد مبتال به دیابت ،به اختالل افسردگی اساسزی

از بیمززاریهززای جسززمی هماززون اخززتالالت گوارشززی

مبتال بودند که شیوع باالتری را در مقایسه با کل جامعزه

(ریفالکس) تاثیر میگذارند(.)27

( 12/6درصد) نشان میداد(.)31

روانی از جمله اضطراب ،افسردگی و استر

حسززینی و همکززاران در سززال  ،1333مطالعززهای در

ناصززری و همکززاران در سززال  ،1337مطالعززهای در

زمینزه بررسزی اخززتالالت روان پزشزکی محزور یززک در

مورد ارتبزاط افسزردگی و آسزیب تروماتیزک مغززی بزا

مبتالیان به فیبرومیالژیزا انجزام دادنزد و نشزان دادنزد کزه

ویژگیهزای دموگرافیزک افزراد انجزام دادنزد و در ایزن

فراوانی اختالالت خلقی در بیماران فیبرو میالژیزا 34/34

مطالعه نشان دادند که ارتباط معنزیداری بزین افسزردگی

درصزززد مزززیباشزززد و  75/75درصزززد از مبتالیزززان بزززه

بعد از آسیب تروماتیک مغزی و جنس وجزود داشزت و

فیبرومیالژیا دچار اختالالت اضطرابی هستند و اختالالت

افسردگی در خانمها بیشتر بزود ،امزا افسزردگی بعزد از

سایکوتیک در ایزن بیمزاران وجزود نزدارد .افزراد دارای

آسیب تروماتیزک مغززی بزا سزن و سزطح تحصزیالت و

وضعیت اجتمزاعی- -اقتصزادی ضزعیف ،بزیشتزر دچزار

وضعیت تاهل و محل اقامت ارتباطی نداشت(.)31

افسردگی میباشند ولی در اختالالت اضطرابی ،وضعیت

طبق یافتههای این مطالعات ،شیوع اخزتالالت روان

اجتماعی -اقتصادی برای همه سطوح یکسان است و بزه

پزشکی به ویژه افسردگی در بیماران جسمانی مزمن زیاد

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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 HADSرا به صورت قابل توجهی کاهش داد ،اما تغییزر

میزان اضطراب بستگی ندارد .آنها همچنین نشان دادند

شيوع افسردگي در بيماری های مزمن جسماني

است و ریسک باالتری نسبت بزه جمعیزت عزادی بزرای

کززاهش پززذیرش درمززانهززای پزشززکی و اعمززال اثززرات

ابتال به افسردگی دارند و این مشکل باید در نظزر گرفتزه

ناسززازگارانه مسززتقیم توسزز سیسززتم عصززبی اتونززوم،

شززود .لززذا بررسززی و مشززاوره روان پزشززکی در بیمززاران

هیپوتاالمو

و اثرات ایمنولوژیک میشود(.)32

بززرای تشززخیص اخززتالالت روانپزشززکی در ایززن افززراد

شرکتکننده از  71کشور در تمام مناطق جهزان را بررسزی

پیشنهاد میشود .مطالعات بیشتزر بزا مقزاالت بزیشتزر و

کردند .در کل ،شیوع یک ساله اپیزودهای افسردگی بزه

بررسی این موضزوع کزه آیزا بیمزاری جسزمی منجزر بزه

تنهایی براسا مصاحبه ساختار یافتزه  3/2 ،ICD10درصزد،

افسززردگی شززده یززا افسززردگی در ایززن بیمززاران در ابتززدا

برای آنژین  4/5درصزد ،بزرای آرتریزت  4/1درصزد ،آ

بیشتر بوده ،مورد نیاز است و تحقیقات بیشتر در مورد

برای آسم 3/3درصد و برای دیابت  2درصد بود .میزانگینی

شرای متعدد پزشکی ضروری است.

بین  3/3تا  23درصد از شرکتکنندگان ،با یک یا بیش

 24مطالعه که در استان مازندران انجام شده بودنزد،

از یک بیماری جسمانی مزمن ،افسزردگی همزمزان داشزتند.

مورد بررسی قرار گرفت که در مجمزوع ایزن مطالعزات،

براسا

این نتای  ،شیوع افسردگی همزمان بزا بیمزاریهزای

شیوع افسردگی در بیماریهای جسمانی در رن حزدود

جسمانی ،به طور واضح بزاالتر از احتمزال افسزردگی در

 13/1تا  76/4درصد بود .بسته به نزوع بیمزاری جسزمی،

غیاب یک بیماری جسمانی مزمن بود .آنها نشان دادنزد

شیوع افسردگی در برخی از انواع بیماریهزای جسزمانی

که بعد از تطبیزق عوامزل اجتمزاعی-اقتصزادی و شزرای

مزمن در خانمها ،در برخزی در آقایزان و در تعزدادی از

سالمتی ،افسردگی بیشترین تاثیر را روی تشدید شرای

بیماریهای جسمانی مزمن ،به طزور مسزاوی ،در هزر دو
جنس مشاهده شد.

سالمتی در مقایسه با سایر شرای

مزمن دارد(.)33

 Yohannesوهمکاران ( ،)2113در مطالعهی مروری

در مطالعزززه  ،)1331( Katonشزززیوع افسزززردگی در

خود عنوان کردند شیوع افسردگی در بیماری  COPDو

بیماریهای قلبی  15تا  23درصزد ،در دیابزت  11تزا 12

نارسایی قلبی مزمن ،باالست (به ترتیزب  8-81درصزد و

درصد و در بیماریهای انسدادی مززمن ریزوی (،)COPD1

 71-11درصد) .البته اشاره نمودند کزه ضزعف متزدهای

 11تا  21درصد بود و شیوع تمام عمر افسردگی در بیمزاری

مززورد اسززتفاده و اسززتفاده از طیززف وسززیعی از ابزارهززای

پارکینسون 41 ،تا  51درصد ،در بیماری هانتینگتون41 ،

تشخیصی ،رسزیدن بزه یزک اجمزاع در شزیوع را دشزوار

درصززد ،در  51-11 ،MS2درصززد ،در آلزایمززر 15-55

کرده اسزت .میززان زیزادی از پیایزدگیهزای تشزخیص

درصد و در حمالت مغزی عروقی 31-51 ،درصد بزود.

ناشززی از همپوشززانی عالئززم  COPDبززا افسززردگی ،م ززل

وی نشان داد که افسردگی در همزمانی بزا بیمزاریهزای

خستگی و اختالل خواب و همچنزین همپوشزانی عالئزم

جسمانی مزمن ،منجر به تحمیل بار اقتصزادی بزیشتزری

 CHFبا افسردگی است (در هر دو ،خسزتگی ،از دسزت

مززیشززود .هززمچنززین افسززردگی منجززر بززه ایجززاد اثززرات

دادن انرژی ،کاهش اشتها ،اخزتالالت خزواب و کنزدی

ناسازگارانه در بیماریهای جسمانی مزمن ،از جملزه تشزدید

سززایکوموتور و اخززتالل تمرکززز دیززده مززیشززود) ،کززه

عالئزم جسززمانی (بززه ویزژه درد) ،نززاتوانی در عملکززرد و

میتواند تشخیص افسردگی را دشوار نماید(.)34

تشزززدید رفتارهزززای تهدیدکننزززدهی سزززالمتی (چزززاقی،

 Schlosserو همکارانش ( )2117در مطالعه مروری

سیگارکشیدن ،بیتحرکزی) ،کزاهش مراقبزت از خزود و

سیسززتماتیک خززود ،شززیوع افسززردگی در بیمززاران بززا
رینوسینوزیت مزمن را در رن  11تا  41درصد گززارش

)1. Chronic Obstructive Pulmunary Disease (COPD
)2. Multiple sclerosis(MS
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جسمانی باید مد نظر باشد و یک مصاحبهی ساختار یافته

موسززززوی و همکززززاران در سززززال 245414 ،2116

مــروری

ارغوان فیروزی فر و همکار

در مطالعه مروری سیسزتماتیک  Brostowو همکزارانش

افسردگی معموالً توس پرسشنامههای معتبزر خزود ارزیزابی

( ،)2116شیوع افسردگی در بیمزاران بزا بیمزاری عزروق

که توس خود بیمار یا پزشک تکمیزل مزیشزوند ،م زل

محیطززی ،در مطالعززات مقطعززی 11 ،تززا  48درصززد و در

 PHQ5 ،BDIو  HADSبررسی میشزوند .ایزن ارزیزابی

مطالعات طولی  3تا  37درصد گزارش شد(.)1

درکل درشرای کلینیکی برای غربالگری و در تحقیقات

طبق مطالعه مروری  Gohو  ،)2118( Grivaبیماران

بززالینی بززرای دالیززل عملززی بززه منظززور کززاهش زمززان و

با  ،ESRD1بیش از  5برابر جمعیت عمومی از افسزردگی

هزینههای مالی بهکار میرود .در حالیکه این ابزارهزای

رن میبرند .میززان شزیوع افسزردگی گززارش شزده در

غربالگری ،تشخیصی نیسزتند بلکزه در شناسزایی کسزانی

بیماران با  CKD2در رن بین  21تا  31درصد متغیر بود،

که عالئم قابل توجهی دارند ،مفید هستند و ممکن است

البته باید در نظزر داشزت کزه روشهزای ارزیزابی مزورد

نیاز به ارزیابی بیشتری داشته باشند(.)35

استفاده برای شناسایی افسردگی ،میتوانزد تخمزینهزای

در یک بررسی صورت گرفتزه در یزک بیمارسزتان

شیوع را تحت تاثیر قرار دهد .با استفاده از مصاحبه های

عمومی (بیمارستان امام خمینی ساری) ،در مدت  12ماه،

بالینی (م ل  SCIDو مصاحبههای تشخیصی) ،در بیماران

 711بیمار توس پزشکان به واحزد مشزاوره روانپزشزکی

تحت دیالیز ،میزان شیوع افسردگی  22/8درصد گزارش

معرفی شدند .در این بررسی نشزان داده شزد شزایعتزرین

شززد .وقتززی از پرسشززنامههززای پززر شززده توسز بیمززار یززا

علت ارجاع ،ارزیابی وضزعیت روانزی بزود .شزایع تزرین

پزشززک اسززتفاده شززد (م ززل BDI3 :و  ،)HADS4شززیوع

تشخیصهزای روان پزشزکی نیزز دلیریزوم ( 17درصزد)،

افسردگی  33/3درصد بود که به طور واضح بیش تزر از

اختالل افسزردگی ( 15درصزد) ،اخزتالل شخصزیت (14

شیوع قبلی بزود( .)37همزانطورکزه در مطالعزه کنزونی و

درصززد) ،اخززتالل سززازگاری ( 12/5درصززد) و اخززتالل

مطالعات مختلف مشهود است ،دامنه شیوع افسردگی در

وابستگی به مواد ( 11/5درصد) بود( .)36بر اسا

تمامی

بیماریهای جسمانی مزمن بسیار گسترده گززارش شزده

موارد مطرح شده ،نیزاز شزدیدی بزه تشزخیص و درمزان

است .دامنه تغییرات باالی مشاهده شده در ایزن دادههزا،

افسردگی در بیماریهای جسمانی وجزود دارد .بزه ویزژه

ممکن است مربوط به عواملی از جمله استفاده از ابزارهای

بیماریهایی که برای بیماران شرای شدید تهدیدکننزده

تشخیصی متفاوت ،درجات مختلف شدت بیمزاریهزا و

حیات ایجاد کرده است.

شیوه و شرای مطالعات (م الً در بیمارستان یا در جامعه)

در مجموع شیوع کلزی افسزردگی در بیمزاریهزای

باشد .در غربالگری افسردگی ،از مصاحبه بالینی سزاختار

جسمانی مزمن ،بر اسزا

مطالعزه کنزونی  13/1تزا 76/4

یافته و یا مقیا های معتبر ارزیابی توس خزود بیمزار یزا

درصزد بزراورد شزد ،کزه ایزن دامنزه تغییزرات در شزیوع

پزشک استفاده میشود .اگرچه این پرسشنامهها میتوانند

افسردگی بزا توجزه بزه روشهزای گونزاگون غربزالگری

وجود افسردگی را تشخیص دهند ،امزا تشزخیص کلینیکزی

افسردگی و بیماریهای جسمانی مختلف با شزدتهزای

قطعی فراهم نمیکنند .مصاحبه بزالینی سزاختار یافتزه ،در

مختلف ،قابل توجیه است .با توجه به اینکه در مطالعات

کززل اسززتاندارد طالیززی در تشززخیص اخززتالل افسززردگی

جهززانی نیززز دامنززه شززیوع افسززردگی گزززارش شززده در

کرایتریزای تشخیصزی مشزخص (مز الً

بیماریهای جسمانی مختلف گسترده بوده است ،از جمله

مصاحبه بالینی ساختار یافته تشخیصزی  )SCID-1محقزق

در  ،Truamtic brain injuryشزیوع افسزردگی  7تزا 66

است که براسا

)1. End Stage Renal Disease(ESRD
)2. Chronic Kidney Disease(CKD
)3. Beck Depression Inventory(BDI
)4. Hospital Anxiety and Depressive Scale (HADS

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران
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حساسیت ابزار ارزیابی افسردگی ،شیوع متغیر است(.)35

میشزود .بزا ایزن حزال ،در بسزیاری از مطالعزات ،شزیوع

شيوع افسردگي در بيماری های مزمن جسماني

 21تا  31درصد و یا در  ،MSشیوع افسردگی  21تزا 51

اینکه شیوع و شدت افسردگی در بیماریهای جسمانی

درصززدگزاش شززده اسززت( ،)38کززه عم زالً دامنززه شززیوع

مختلف ،متفاوت است .در کزل جهزت تشزخیص قطعزی

افسززردگی گزززارش شززده در مطالعززات متعززدد بززا شززیوع

افسززردگی در ایززن بیمززاران ،بایسززتی از مصززاحبه بززالینی

گزارش شده توس مطالعه ی کنزونی مشزابهت دارد .در

سززاختار یافتززه اسززتفاده شززود و پرسشززنامه فقزز بززرای

مطالعهی موسوی و همکاران ( ،)2116شزیوع افسزردگی

غربالگری به کار رود.

در مبتالیان به بیماریهزای دیابزت و آسزم و آرتریزت و

نهایززت ایززنکززه بززا توجززه بززه شززیوع بززاالی اخززتالل

مصاحبه بالینی ساختار یافته 3/3 ،تا 23

افسردگی در بیماریهای جسمانی ،الزم اسزت پزشزکان

درصد گززارش شزد( .)33ایزن تفزاوت مشزاهده شزده در

با ایزن اخزتالل و عالئزم و عزوارض آن و در عزین حزال

گزارش شیوع افسردگی با مطالعهی کنونی میتوانزد بزه

درمززانهززا و اثززر داروهززای مختلززف در ایجززاد و تشززدید

علزززت روشهزززای مختلزززف غربزززالگری و اسزززتفاده از

عالئم افسردگی آشنا باشند .این امزر بزا ارتبزاط دوجانبزه

پرسشنامهها و مصاحبه بالینی باشد ،با توجه به اینکزه در

پزشززکان مختلززف بززا پزشززکان مشززاور روان پزشززک

مطالعززهی موسززوی و همکززارانش ،از مصززاحبه بززالینی

محقق میشود.

آنژین ،بر اسا

جدول شماره  :1افسردگی در بیماری های جسمانی
مطالعه

شماره

محقق

 1بررسی همراهی تاالسمی

غفاری و

با افسردگی در شهرستان

همکاران

سال
2114

منبع نمونه گیری

بیماران

تعداد

مبتالیان به تاالسمی سنین

بیماران  3تا  17ساله ی مبتال به تاالسمی مراجعه 377

3تا  17ساله

کننده به درمانگاه تاالسمی بیمارستان بوعلی

ساری()33

ابزار اندازه گیری
افسردگی
CDS1

تخمین
افسردگی
)(% or Mean
%14

سایر

نتیجه

اندازه گیری ها
-

میزان افسردگی در بیماران مبتال به تاالسمی به طور معناداری
بیش تر از گروه شاهد بود.

سینا ساری و گروه شاهد دانش آموزان بدون
بیماری مزمن در خود و بستگان درجه  ،1همتا
با گروه مورد ،از طریق انتخاب تصادفی
مدار ( 175بیمار و  211شاهد)

 2افسردگی در بیماران با

قائمیان و

نارسایی قلبی و اثر سن،

همکاران

2117

بیماران نارسایی قلب بستری بیماران بستری شده در یک مرکز قلب

137

BDI 2

%23/5

_

( 7مهر  )85با عملکرد قلبی کال

 افسردگی در بیماران با نارسایی قلبی شایع است. -مردان و بیماران با وضعیت سالمتی پایین تر بیش تر محتمل

جنس ،شدت افسردگی

 2،3،4و  EFکم تر از 41

است که افسرده شوند (بیمارانی که در طبقه بندی در کال

روی نارسایی قلبی بیماران

درصد از سپتامبر  2114تا

عملکردی قلب  3قرار می گیرند،بیش تر از بیماران کال ،2

دسامبر 2115

احتمال کسب امتیاز افسردگی را دارند و بیماران با امتیاز باالتر
نمره ی بک EF ،پایین تر دارند).
 درمان دارویی یا غیر دارویی افسردگی در بیماران با نارساییقلبی باید مد نظر باشد.

 3بررسی مقایسه ای سالمت

حسینی و

2007

مبتالیان به تاالسمی  15تا

همکاران (فروردین ماه  25ساله مراجعه کننده به

مبتالیان به تاالسمی  15تا  25ساله مراجعه

251

SCL-90-R3

-

پرسشنامه بررسی

شکایت های جسمانی ،حساسیت در رابطه های متقابل،

کننده به درمانگاه تاالسمی بیمارستان بوعلی

مشخصات

افسردگی ،اضطراب و روان پریشی از مقیا های  3گانه به

درمانگاه تاالسمی

سینا ی ساری از خرداد  82تا اردیبهشت  84و

دموگرافیک

طور معناداری بیش تر از گروه شاهد بود.

کننده به بیمارستان بوعلی

بیمارستان بوعلی سینا ی

گروه شاهد از دانش اموزان  7دبیرستان و هالل

سینا ساری در بین سال های

ساری

احمر ساری به طور تصادفی ( 125نمونه ،از هر

روانی مبتالیان بتا تاالسمی

)87

ماژور  15تا  25ساله مراجعه

یک از گروه های آزمایشی و شاهد)

 82تا  84با گروه شاهد
()41
 4بررسی رابطه افسردگی و

حسینی و

اضطراب با وزوز گوش

همکاران

2007
()87

بیمارانی با شکایت وزوز

گروه مورد شامل بیماران مراجعه کننده به

گوش که مشکل

درمانگاه گوش و حلق و بینی بوعلی سینا ،با

ساختمانی ()Organic

شکایت وزوز گوش از حداقل  7ماه قبل ،که

نداشتند.

مشکل ساختمانی ( )Organicنداشتند.گروه

100

BDI

 %21نسبتا افسرده

پرسشنامه حالت –

 -گروه مورد ،وزوزگوش ،اضطراب و افسردگی باالتری

صفت اسپیلبرگر

نسبت به گروه شاهد داشتند
 52درصد گروه مورد در مقایسه با  8درصد گروه شاهدافسردگی متوس تا شدید داشتند.

شاهد از همراهان بیماران یا کارکنان بیمارستان
 5بررسی کیفیت زندگی
مبتالیان به تاالسمی ماژور

خانی و
همکاران

2009
(زمستان  )86باالی  15سال

کلیه ی مبتالیان به تاالسمی کلیه ی مبتالیان به تاالسمی باالی  15سال

687

SCL-90-R

%23

وابسته به تزریق خون مراجعه کننده به بخش

(افسردگی و

در حاشیه ی جنوبی دریای

های تخصصی تاالسمی بیمارستان های استان

اضطراب)

خزر ()41

مازندران

پرسشنامه ی جمعیت بیماران مبتال به تاالسمی در معرض ابتال به انواع مختلف
شناختی LSI ،SF36 ،اختالالت روان پزشکی بوده و نیازمند مشاوران روان پزشکی
مجرب می باشند.

)1. Children's Depression Scale (CDS
)2. Beck's Depression Inventory (BDI
)3. Symptom Checklist-90-Revised (SCL-90-R

236
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درصد ،در بیماری پارکینسون ،شیوع افسردگی در دامنه

ساختار یافته جهت بررسی افسردگی استفاده شد .ضزمن

مــروری

شماره
7

مطالعه

ارغوان فیروزی فر و همکار

محقق

سال

سالمت روان و افکار

گلپور و

2111

خودکشی در بیماران با

همکاران

()88

منبع نمونه گیری

بیماران

بیماران با اختالالت پوستی بیماران با اختالالت پوستی که به کلینیک
باالی  15سال

اختالالت پوستی

تعداد
781

ابزار اندازه گیری
افسردگی

)(% or Mean

GHQ-28 1,
SSI2

پوست بیمارستان بوعلی سینای ساری ایران

تخمین
افسردگی

سایر
اندازه گیری ها
پرسشنامه شامل

%1331

-میزان اختالالت روان پزشکی در بیماران بسیار زیاد است که

متغیرهای دموگرافیک نیاز است تا درماتولوژیست ها توجه بیش تری به این م

Questionnair
e

ارجاع شده بودند.

نتیجه

وضوع داشته باشند.
طبق  GHQ-28از کل شرکت کنندگان  51 ،بیمار (6/3 SSIافکار خودکشی در  33فرد دیده شد.

2010
شیوع افسردگی ،اضطراب ،پیوندی و
همکاران ( 11مهر )83
رضایت زناشویی و

6

بیماران زن نابارور

خانم های نابارور انتخاب شده از میان بیماران

211

BDI

 -افسردگی در  72درصد افراد شرکت کننده مشاهده شد.

%72

ارجاع شده به کلینیک ناباروری امام خمینی و

فاکتورهای مربوط به

 26/5درصد افسردگی خفیف 25/5 ،درصد افسردگی
متوس و  3درصد افسردگی شدید43 .و 5درصد اضطراب

حضرت مریم

ناباروری زنان ارجاع شده

داشتند 13 ،درصد اضطراب خفیف 16/5 ،درصد اضطراب

به کلینیک ناباروری شهر

متوس  11 ،درصد اضطراب شدید و  2درصد اضطراب
 1.Ketel anxietyبسیار شدید
 - 2.Enrich maritalارتباط معناداری بین رضایت زناشویی با شدت افسردگی و
satisfaction
 questionnaireاضطراب وجود داشت .در بیماران با سطوح پایین تر از نظر
شدت افسردگی و اضطراب ،رضایت زناشویی باال تر بود.

ساری در سال 2118

 ارتباط معناداری بین سطح تحصیالت و شیوع افسردگی بهدست آمد .در سطح تحصیالت زیر دیپلم ،افسردگی بیش تر
بود.
8

اختالالت افسردگی و

گلپور و

اضطراب میان بیماران با

همکاران

پسوریازیس :یک مطالعه ی

2012
( 16خرداد
)31

بیماران مبتال به

 111بیمار مبتال به پسوریازیس و  111بیمار با

پسوریازیس

مشکالت گوش و حلق و سالم از نظر پوستی

211

BDI

% 76

Spielberger
State-Trait
Anxiety Scale Iگزارش کردند.
II

 -بیماران مبتال به پسوریازیس به طور معناداری ،درجات

باالتری از افسردگی و اضطراب را نسبت به گروه کنترل

(گروه کنترل) که به بخش گوش و حلق و

مورد شاهدی مبتنی بر

بینی بیمارستان بوعلی شهرستان ساری ایران در

 -زنان مبتال به پسوریازیس نسبت به مردان مبتال به

بیمارستان

سال  2116مراجعه کردند.

پسوریازیس افسرده تر بودند.

 3سطوح اضطراب و
افسردگی به عنوان

حسینی و
همکاران

پیشگویی کننده ی

2014
( 3فروردین
)33

بیماران مبتال به
انفارکتو میوکارد

مورتالیتی به دنبال

بیماران بستری شده با تشخیص  MIدر بین

285

BDI

% 76/4

STAI

در طول  5سال پیگیری ،اضطراب با مرگ و میر همراه نبود،

سال های  2115تا  2111در  CCUبیمارستان

در حالی که افسردگی به طور معنی داری مرگ را پیش بینی

رازی و فاطمه الزهرای دانشگاه علوم پزشکی

کرد ،اما این ارتباط با تعدیل کامل اثرات شدت بیماری و

مازندران

عوامل مخدوش کننده ،معنادار نبود.

انفارکتو میوکارد:
پیگیری  5ساله
11

ارتباط ریسک فاکتورهای حسن زاده و 2014
( 18فروردین
احتمالی در شیوع افسردگی همکاران
)33

سکته ی

بیماران بستری شده به علت سکته ی

ایسکمیک مغزی

ایسکمیک مغزی در بخش نورولوژی

بعد از سکته مغزی

117

DSM IV
criteria and
HADS3

% 46/4

-

 بعد از سکته ی مغزی ،افسردگی بروز باالیی دارد که درزنان بیش تر است.
 -ارتباط معناداری بین افسردگی بعد از سکته ی مغزی و

بیمارستان بوعلی سینای ساری

جنسیت و دیابت و افزایش فشار خون وجود دارد.
2014
حسینی و
11
( 27فروردین
نقش افسردگی و اضطراب
همکاران
)33
در تخریب کیفیت زندگی
در بازماندگان انفارکتو
میوکارد

بیماران پذیرش شده در

بیماران دچار انفارکتو قلبی حاد غیر کشنده

بیمارستان به دنبال

ی پذیرش شده در بخش مراقبت عروق کرونر

انفارکتو قلبی

بیمارستان رازی و فاطمه زهرای ساری دانشگاه

غیرکشنده

علوم پزشکی مازندران ساری ،ایران

جانبازان شیمیایی با

 36جانباز شیمیایی با جراحت متوس تا شدید

جراحت

بر اسا استاندارد های بنیاد شهدا و ای ارگران

متوس تا شدید

از استان مازندران انتخاب شدند ،سپس همسران

137

BDI

% 73/8

STAI4,

 -ارتباط قوی بین افسردگی پایه و کیفیت زندگی در هر دو

SF-12
Quality of life
 امتیاز افسردگی بیش تر همراه است با کیفیت زندگی پایینquestionnaire
تر
زمینه ی فیزیکی و روانی وجود دارد؛

 افسردگی و نه اضطراب بعد از انفارکتو قلبی ،پیشگوییکننده ی طوالنی مدت کیفیت زندگی در بازماندگان
انفارکتو میوکارد است
حسینی و

12

بررسی رابطه ی بین کیفیت همکاران

2014
( 12تیر)33

خواب و سالمت روان در
جانبازان شیمیایی درمقایسه

 31نفر از آن ها و  15نفر از اقوام نزدیک آن ها

با همسرانشان و یک گروه

نیز به عنوان گروه کنترل وارد مطالعه شدند

83

GHQ

 - Pittsburg Sleep 5.07 +_ 6.83بین سالمت روان و کیفیت خواب در جانبازان و
Quality Index
همسرانشان ارتباط م بت دیده شد.
(PSQI) for sleep
 کیفیت پایین خواب در جانبازان شیمیایی در مقایسه باquality
همسران و اقوام نزدیکشان می تواند ناشی از مشکالت
سالمت روانشان باشد نه اثرات شیمیایی و بیماری ریوی مزمن
آن ها .لذا درمان سالمت روان می تواند گام مهمی برای بهبود

کنترل

کیفیت خواب جانبازان باشد.
13

بررسی اختالالت روان

حسینی و

پزشکی محور یک در

همکاران

بیماران مبتال به فیبرومیالژیا

2014
( 15بهمن

بیماران مبتال به فیبرومیالژیا بیمار  18تا  76سال مبتال به فیبرومیالژیای

)32

مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و
درمانگاه طوبی شهرستان ساری در مدت 7
ماه

71

مصاحبه ی بالینی

% 31/3

اطالعات دموگرافیک فراوانی اختالالت خلقی در این بیماران 34/34 ،درصد و

ساختار یافته

اختالالت اضطرابی  75/75درصد بود که از این میان31/3 ،

 SCIDجهت

درصد اختاللت افسردگی اساسی 3/13 ،درصد اختالالت

تشخیص بر اسا

دیستایمیک 21/21 ،درصد اضطراب فراگیر 18/18 ،درصد

DSM-IV-TR

اختالل وسوا  17 ،درصد فوبی ها 8 ،درصد استر بعد از
تروما را نشان دادند و اختالالت سایکوتیک در این بیماران
وجود نداشت.

)1. 28-Item General Health Questionnare (GHQ-28
)2. Scale for Suicidal Ideation questionnare (SSI
)3. Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS
)4. State-Trait Anxiety Inventory (STAI
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درصد) افکار خودکشی داشتند و با استفاده از پرسشنامه ی

شيوع افسردگي در بيماری های مزمن جسماني

مطالعه

شماره

محقق

سال

2015
 14افسردگی ،اضطراب و داوودی و
کیفیت زندگی در بیماران همکاران ( 7اسفند )33

بیماران

منبع نمونه گیری

تعداد

بیماران با jمپوتاسیون

لیستی از بیماران با آمپوتاسیون اندام تحتانی (بین

82

اندام تحتانی

با امپوتاسیون اندام تحتانی

سال های  82تا  )88از اسناد ثبت شده در

ابزار اندازه گیری
افسردگی
HADS,
DSM IV

تخمین
افسردگی
)(% or Mean
%51

سایر

نتیجه

اندازه گیری ها
12-Item
Short Form
Health Survey
نداشت.
)(SF-12

 -ارتباط معنا داری میان شیوع افسردگی و اضطراب پس از

آمپوتاسیون در میان بیماران در مقایسه با گروه کنترل وجود

بایگانی بیمارستان امام خمینی ساری جمع

یک پیگیری  7ساله

سازی شده از لحاظ مسائل دموگرافیک مانند

فیزیکی نشان دادند .لذا مهم است که پزشکان روی برنامه

جنس ،سن ،شغل و بیماری زمینه ای با گروه

های بازتوانی و استفاده از پروتز در چنین بیمارانی فوکو

بیماران از درمانگاه ارتوپدی و جراحی عروق

کنند.

( 41بیمار و  41کنترل ،تطبیق یافته بر اسا
خصوصیات دموگرافیک و بیماری زمینه)
 15کیفیت خواب و افسردگی

نوروزی

و ارتباطشان با سایر

فیروز و

فاکتورها در بیماران

همکاران

2015
( 2آذر )34

بیماران تحت

مطالعه ی توصیفی همبستگی روی  311بیمار

همودیالیز

تحت همودیالیز در  8مرکز آموزشی دانشگاه

311

BDI

% 44/8

پرسشنامه ی

 -ارتباط معناداری بین افسردگی و فسفر و اوره ی باالی خون

دموگرافیک

یافت شد.

 - , Pittsburg Sleepکیفیت پایین خواب در  63/5درصد بیماران همودیالیز
Quality Index
مشاهده شد که ارتباط معناداری با سن ،جنس زن و کاهش
(PSQI).
تواتر هفتگی دیالیز داشت.

علوم پزشکی مازندران

همودیالیز

 افسردگی و کیفیت پایین خواب ،دو فاکتور شایع در بیمارانتحت همودیالیز می باشد ،اما بیماران واضحاً عالئم این
اختالالت را نشان نمی دهند.
 17مقایسه ی کیفیت زندگی و حسینی و
افسردگی در بیماران

همکاران

2016
(دی ماه )34

بیماران قلبی
cardiac patients

نارسایی قلبی و افراد سالم

تمام مراجعین به بیمارستان الزهرای ساری ایران 300

HADS

quality of life
SF-12

-

و مطب  2پزشک کاردیولوژیست از 11مهر تا

 تفاوت معناداری در افسردگی و کیفیت زندگی بین بیماراننارسایی قلبی و افراد سالم وجود داشت.

 21آذر  ،1333جهت بررسی یا درمان

 -افسردگی در افراد با نارسایی قلبی بیش تر از افراد سالم بود.

شامل  211بیمار قلبی ( هدف) و  111فرد سالم

 کیفیت زندگی در بیماران با نارسایی قلبی پایین تر از افرادسالم بود.

16

شیوع اختالالت روان

نصیری و

پزشکی در بیماران با

همکاران

مولتیپل اسکلروزیس در

2016
( 15تیر ماه

MS patients

اعضای جامعه ی  MSمازندران

DSM4(SCID 113
1 )1

%3632

پرسشنامه در مورد

 -بیماری های همزمان روان پزشکی در بیماران  MSشایع

اطالعات دموگرافیک است و شیوع اختالالت افسردگی در این افراد در مقایسه با

)35

 questionnaire onجمعیت عمومی بیش تر است.
demographic
 اختالالت روان اثر منفی روی سیر بیماری و کنترل آنinformation
دارد ،لذا مداخالت روان پزشکی برای چنین بیمارانی توصیه

مازندران ایران

می شود.
ارتباط شیفت های

نوروزی

همودیالیز یا کیفیت خواب

فیروز و

18

و افسردگی در بیماران

همکاران

2017
( 23تیر )37

Hemodialysis
Patients

مطالعه ی توصیفی همبستگی ،نمونه گیری

310

BDI

44/8

پرسشنامه های

 -کیفیت خواب به طور معناداری با سن ،جنس زن ،بیسوادی،

تصادفی از واحد همودیالیز  8بیمارستان وابسته

دموگرافیک و بالینی ،بیکاری ،سکونت در مناطق روستایی ،اعتیاد به خواب آورها،

به دانشگاه علوم پزشکی مازندران

 the Pittsburghدیابت و سطوح فسفر مرتب است.
sleep quality
index (PSQI),
 نمایه ی توده ی بدن باالی  ،31اوره ی پایین و فسفر باال به -رابطه ی معناداری بین افسردگی و سطوح فسفر یافت شد.

همودیالیزی

عنوان فاکتورهای پیش گویی کننده ی افزایش افسردگی
بودند.
 13بررسی فراوانی اختالالت اسکندری و
روان پزشکی و روان

همکاران

2116

مبتالیان به دیابت

( 26آبان  )37تیپ  2با حداقل یک سال
تجربه ی بیماری

شناختی در بیماران مبتال به

مبتالیان به دیابت تیپ  2با حداقل یک سال

212

SCID-I

% 25/4

تجربه ی بیماری که به کلینیک غدد شهر

GHQ-28
(General health
)Questionnaire

ساری ارجاع می شدند

  25/4درصد بیماران اختالل افسردگی ماژور داشتند34 ،درصد اختالل وسوا جبری داشتند 4/7،درصد اختالل
اضطراب فراگیر داشتند.
 -بر اسا مصاحبه ی کلینیکی  3/56 ،SCID1درصد

دیابت نوع 2

حداقل یک اختالل روان پزشکی و بر اسا پرسشنامه ی
 36 ،GHQ-28درصد یک اختالل سالمت روان داشتند.
 شیوع باالیی از اختالالت روان در بیماران مبتال به دیابتتیپ  2یافت شد .این اختالالت اثر منفی روی کنترل و درمان
دیابت دارند .لذا مشاوره های روان پزشکی منظم مورد نیاز
است.
 21بررسی مقایسه ای میزان

ناصری و

افسردگی ،سه سال بعد از همکاران

2116

بیماران با آسیب مغزی

بیماران با آسیب مغزی مراجعه کننده به

( 11دی )37

تروماتیک

بیمارستان امام خمینی ساری بین سال های

آسیب تروماتیک مغزی در

36

BDI

 2111تا  ،2114از طریق نمونه گیری هدفمند

37/15

پرسشنامه ی

(میانگین نمره ی دموگرافیک
افسردگی بک)

بود.

گروه های مختلف

 -افسردگی بعد از آسیب تروماتیک مغزی با سن و سطح

جمعیت شناختی
21

تحصیالت و وضعیت تاهل و محل اقامت ارتباطی نداشت.

اختالالت روان پزشکی در حسینی و
بیماران مبتال به پارکینسون

 ارتباط معناداری بین افسردگی بعد از آسیب تروماتیکمغزی و جنس وجود داشت و افسردگی در خانم ها بیش تر

همکاران

2116
37

Parkinson's
patients

بر اسا مرور ساختار یافته

بیمار مبتال به پارکینسون مراجعه کننده به
کلینیک روان پزشکی و نورولوژی

111

SCID1

 34درصد

demographic
questionnaire

 مطالعه نشان داد که اختالالت روان پزشکی ،به ویژهاختالالتی م ل افسردگی در بیماران مبتال به پارکینسون در
مقایسه با جمعیت عمومی ،بیش تر است.
 با توجه به تیثیر منفی اختالالت روان بر سیر بیماریپارکینسون و هم چنین سیر مزمن بیماری پارکینسون ،الزم
است مداخالت روانپزشکی برای این بیماران به طور جدی در
نظر گرفته شود.

)1. Structured Clinical Interview for DSM-IV Axis I Disorders (SCID-I

238

مجله دانشگاه علوم پزشكي مازندران

دوره بيست و هشتم ،شماره  ، 261تير 2931

Downloaded from jmums.mazums.ac.ir at 8:50 +0430 on Thursday July 19th 2018

در مقایسه با گروه کنترل در

آوری شد و گروه کنترل نیز از بین افراد مشابه

2 -گروه نتای مشابه در بعد روان اما پیامدهای متفاوتی در بعد
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