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*1مربی گروه پرستاری مراقبت های ویژه ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد ،شهرکرد ،ایران
2کارشناسی ارشد پرستاری کودکان ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی گناباد ،گناباد ،ایران

(دریافت – 0433/01/22 :پذیرش)0431/14/21 :
چکیده
مقدمه :خستگی یکی از عمده ترین شکایت های گزارش شده در افراد همودیالیزی است که بر وضعیت جسمی ،روانی ،عاطفی
و شناختی آنان تأثیرات بسیاری می گذارد.
هدف :این پژوهش با هدف تعیین میزان خستگی و عوامل موثر بر آن در بیماران نارسایی مزمن کلیه ی تحت درمان با
همودیالیز انجام شد.
روش :در این پژوهش توصیفی تحلیلی که در شهرستان های گناباد و یزد در سال  1932انجام شد؛  39بیمار تحت درمان با
همودیالیز به روش نمونه گیری آسان در دسترس انتخاب شدند .اطالعات با استفاده از فرم مشخصات دموگرافیک و پرسشنامه
ی شدت خستگی جمع آوری گردید .دادها با نرم افزار  SPSSv.14و روش های آماری توصیفی و تحلیلی ،تجزیه و تحلیل
گردید.
یافته ها :مطابق یافته ها میانگین سنی نمونه های مورد مطالعه  61/39±11/19سال بود .میانگین خستگی در کل نمونه ها
 1/2 ±2/96بود 39/3 .درصد افراد ،خستگی شدید داشتند .با کاهش سطح تحصیالت ،افزایش سن و تعداد فرزندان ،میزان
خستگی به طور معنی داری افزایش یافت )p>9/991( .زنان نیز خستگی بیشتری نسبت به مردان گزارش کردند)p=9/991 ).
بین شغل ((P=9/11و تاهل( (P=9/19با میزان خستگی ارتباط آماری معنی داری وجود نداشت( p=9/11( .
نتیجه گیری :با توجه به شیوع باالی خستگی در بیماران ،لذا آگاهی مراقبان بهداشتی از نحوه ی تعیین میزان خستگی و
عوامل مؤثر بر آن و آموزش های الزم جهت ارتقاء سطح سالمت و کیفیت مراقبت ،ضروری است.
کلید واژه ها :خستگی ،نارسایی مزمن کلیه ،همودیالیز
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میزان خستگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز در دو

 /41پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /01بهار 0431

نارسایی مزمن کلیه با از دست دادن غیر قابل درمان و

برای یادآوری ،تمرکز روی مکالمات و آنچه در محیط

دائمی عملکرد کلیه ها مشخص می شود .در این وضعیت،

پیرامون آن ها اتفاق می افتد؛ تاثیر منفی می گذارد.

کلیه توانایی دفع مواد زائد متابولیک و حفظ مایعات و

بیماران دیالیزی به علت وجود خستگی دچار محدودیت

الکترولیت ها را از دست می دهد )1( .بیماران در چنین

آستانه ی تمرین ،افزایش ناتوانی عملکرد جسمانی و فقر

شرایطی برای ادامه زندگی به درمان های جایگزین کلیه

حرکتی می شوند؛ که این عارضه با خطر باالی بستری

(دیالیز یا پیوند کلیه) به صورت مداوم نیاز دارند)2( .

شدن و مرگ و میر در بیماران همراه است )19( .خستگی

همودیالیز شایع ترین روش درمان در این بیماران است.

مفهومی چند بعدی است و درک جنبه های مختلف آن،

( )9بر اساس گزارش های منتشر شده از سیستم اطالعات

به پرستار برای برنامه ریزی تدابیر ،توسعه و ارتقاء

کلیوی ایاالت متحده ،حدود  39درصد بیماران ،در مرحله

اقدامات مناسب جهت بهبود خستگی در بیماران تحت

ی انتهایی نارسایی مزمن کلیه تحت درمان با همودیالیز

درمان با همودیالیز کمک خواهد کرد )3( .عالوه بر آن

قرار دارند؛ و در  32درصد غالب بیماران ،این روش درمانی

مدیریت خستگی برای بهبود نتایج بالینی و کاهش عوارض

ترجیح داده می شود )1( .مطابق آمارهای موجود ،ساالنه

خستگی روی زندگی بیماران تحت درمان با همودیالیز

حدود  16درصد به بیماران تحت درمان با همودیالیز در

گامی موثر است .در دو شهرستان گناباد و یزد در مورد

ایران افزوده می شود .خستگی یکی از شایع ترین

خستگی ،بر خالف سایر عوارض همودیالیز مطالعات اندکی

مشکالت و عالمت های ناتوان کننده در افراد تحت درمان

صورت گرفته است .هم چنین برنامه ریزی مدونی در

با همودیالیز مزمن است؛ ( )6و شیوع آن  19-39درصد

سیستم بهداشتی درمانی برای کنترل و کاهش آن وجود

می باشد )1( .خستگی منجر به کاهش احساس خوب

ندارد؛ و توجه زیادی به آن نشده است .لذا این پژوهش با

بودن در بیماران می شود؛ ( )9و بر جنبه های جسمی،

داشتن جامعه ی آماری بزرگتر نسبت به سایر پژوهش

روانی ،عاطفی و شناختی آنان تاثیرات بسیاری می گذارد.

های مشابه در داخل کشور و با هدف تعیین میزان

( )3هم چنین به علت ماهیت مزمن و ناتوان کننده ای که

خستگی و عوامل موثر بر آن در بیماران نارسایی مزمن

دارد می تواند نقش منفی روی کیفیت زندگی بیماران

کلیه تحت درمان با همویالیز در دو شهرستان یزد و گناباد

داشته باشد و منجر به کاهش توانایی فرد برای انجام

انجام شد.

مستقل فعالیت های روزانه ی زندگی ،انزوای اجتماعی،

روش مطالعه

افسردگی ،کاهش انرژی جسمی و ذهنی و در نهایت

در این مطالعه ی توصیفی تحلیلی 39 ،بیمار مبتال به

افزایش وابستگی به مراقبت های بهداشتی و افزایش مرگ

نارسایی مزمن کلیه و تحت درمان با همودیالیز در  2مرکز
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مقدمه

و میر گردد )3( .خستگی هم چنین روی توانایی افراد

مدکار دهکردی و همکاران

میزان خستگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران42/...

رهنمون شهرستان یزد در سال  ،1932به روش نمونه

محتوی و صوری آن نیز در مطالعات ذاکری مقدم و غفاری

گیری آسان انتخاب شدند .به علت حجم ناکافی نمونه در

تایید شده است )12-11) .مالحظات اخالقی در این

شهرستان گناباد و عدم دسترسی پژوهشگر به سایر

پژوهش شامل اجازه پس از تایید کمیته ی اخالق دانشگاه

شهرستان های استان خراسان رضوی ،تعداد  22نفر از

علوم پزشکی گناباد با شماره نامه ی ک  ،3/6/31/1جهت

شهرستان گناباد و  13نفر از شهرستان یزد انتخاب شدند.

انجام مطالعه از مسئولین دانشگاه علوم پزشکی گناباد و

معیارهای ورود به مطالعه شامل انجام دیالیز  2یا  9بار در

یزد کسب اجازه شد؛ و هماهنگی های الزم با بیمارستان

هفته ،گذشت حداقل  1ماه از اولین دیالیز ،ابتال به

های  22بهمن گناباد و شهید رهنمون یزد صورت گرفت.

درجاتی از خستگی بر اساس پرسش نامه ی شدت

هم چنین از تمامی نمونه ها رضایت آگاهانه گرفته شد و

خستگی و تمایل به شرکت در پژوهش بود .بیماران مبتال

به آن ها اطمینان داده شد که اطالعات شخصی شان

به اختالالت مزمن مانند افسردگی و اختالالت شناختی،

محرمانه خواهد ماند .تایید مسئولین دانشگاه علوم پزشکی

بیماران مبتال به اختالالت مزمن جسمی و اختالالت روان

گناباد و یزد و انجام هماهنگی های الزم با بیمارستان های

شناختی مانند افسردگی به مطالعه وارد نشدند.

 22بهمن گناباد و شهید رهنمون یزد ،کسب رضایت

ابزار گردآوری اطالعات در این پژوهش شامل فرم

آگاهانه از تمامی نمونه ها و اطمینان دادن به نمونه های

مشخصات دموگرافیک در دو بخش اطالعات فردی(سن،

پژوهش ،از محرمانه بودن اطالعات شخصی آن ها بود .در

جنس ،شغل ،تحصیالت ،تاهل وتعداد فرزندان) و بخش

نهایت اطالعات با استفاده از نرم افزار  spssv.14و با

دوم شامل اطالعات بیماری (مدت زمان درمان با

استفاده از آزمون های تی مستقل ،کای اسکوئر ،اسپیرمن

همودیالیز ،تعداد جلسات در هفته) و پرسشنامه ی شدت

و پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

خستگی بود .پرسشنامه ی شدت خستگی FSS(Fatigue

یافته ها

) Severity Scaleمشتمل بر  3سوال است که بر حسب

از مجموع 39بیمار تحت دیالیز در این مطالعه ،اکثریت آن

معیار لیکرت از ا تا  9امتیاز بندی شده است .نمره ی کل

ها مرد( ،)12/2±29/21متاهل( )39±13/96و دارای

از تقسیم جمع نمرات بر  3محاسبه شد .عدد  1نشانگر

تحصیالت زیر دیپلم( )19±23/13بودند .بر اساس یافته

عدم وجود خستگی 2-1 ،خستگی متوسط ،و باالتر از 1

های این مطالعه ،میانگین سنی افراد و مدت درمان با

نشانگر خستگی شدید بود )11( .پایایی این ابزار در

همودیالیز به ترتیب  61/39±11/19و  9/63±2/96سال و

مطالعات گوناگون توسط رسولی ،ذاکری مقدم و اعضای

میانگین سرعت دستگاه  211/11±22/32دور در دقیقه

هیات علمی دانشگاه تربیت مدرس با ضریب آلفای

بود .تعداد جلسات در هفته ،برای تمامی واحدهای پژوهش
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همودیالیز بیمارستان  22بهمن شهرستان گناباد و شهید

کرونباخ  9/31 ،9/31و  9/31تایید شده است .روایی

 /43پرستاری گروههای آسیب پذیر

سال چهارم /شماره  /01بهار 0431

 1ساعت بود .بررسی توزیع فراوانی سطوح خستگی در کل

گزارش نمودند .هم چنین نتایج آزمون همبستگی

واحدهای پژوهش نشان داد خستگی متوسط( 2/2درصد)

اسپیرمن نشان داد ارتباط آماری معنی داری بین میزان

و خستگی شدید( 39/3درصد) گزارش شد .هیچ کدام از

خستگی با تحصیالت و تعداد فرزندان وجود دارد.

بیماران مورد مطالعه ،خستگی کم را گزارش نکردند .نتایج

( )p<0/001به طوری که میزان خستگی با افزایش

آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین سن و میزان

تحصیالت کاهش و با افزایش فرزندان افزایش می یابد.

خستگی ،ارتباط آماری معنی داری وجود دارد؛

(جدول )1آزمون کای اسکوئر نیز ارتباط آماری معناداری

( )p<0/001به طوری که با افزایش سن ،میزان خستگی

بین شغل و تاهل با میزان خستگی واحدهای پژوهش

نیز افزایش می یابد .آزمون تی مستقل نیز ارتباط آماری

نشان نداد( )p=0/16) .جدول)2

معنی داری بین جنس و میزان خستگی نشان
جدول شماره ( :)0میانگین و انحراف معیار میزان خستگی بر حسب متغیرهای سن ،جنس ،تحصیالت و تعداد فرزندان
بیماران نارسایی مزمن کلیوی تحت درمان با همودیالیز در دومرکز دیالیز شهرستان های گناباد و یزد در سال 0432
متغیر

سن

جنس

تحصیالت

تعداد فرزندان

تعداد

میانگین خستگی±
انحراف معیار

29-23

9

6/11 ±9/11

99-93

1

1/93 ±2/1

19-13

1

6/91 ±1/69

69-63

99

1/69 ±1/19

<19

19

6/99 ±1/91

مذکر

69

6/33 ±9/39

مونث

99

1/12 ±9/19

بی سواد

99

1/9 ±9/13

زیر دیپلم

91

6/63 ±1/2

دیپلم

16

6/96 ±1/3

دانشگاهی

3

6/22 ±1/1

بدون فرزند

11

1/11 ±1/1

1-9
1-1
بیشتر از 1

23
13
92

1/31 ±9/91
6/9 ±9/36
1/9 ±9/11

P-Value

P>9/991

P>9/991

P>9/991

P>9/991
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 9بار در هفته ،و زمان جلسات دیالیز نیز یکسان و به مدت

داد p<0/001 .زنان خستگی بیشتری نسبت به مردان

مدکار دهکردی و همکاران

میزان خستگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران43/...

جدول شماره ( :)2میانگین و انحراف معیار میزان خستگی بر حسب شغل و تأهل بیماران نارسایی مزمن کلیوی تحت درمان
با همودیالیز در دو مرکز دیالیز شهرستان های گناباد و یزد در سال 0432
متغیر
شغل

شاغل

99

6/33 ±9/61

بیکار

69

1/12 ±9/19

مجرد

9

1/12 ±9/12

متاهل
فوت شده
مطلقه

91
3
9

6/39 ±1/6
6/21 ±9/19
1/2 ±9/9

P=9/911

P=9/19

بحث

می باشد .بر اساس نتایج مطالعات ،یکی از عوامل مهم

نتایج مطالعه حاضر نشان داد در این مطالعه  39/3درصد

ایجاد کننده ی خستگی و کاهش سطح انرژی در بیماران

بیماران خستگی باالی  1را گزارش کردند که نشان دهنده

تحت درمان با همودیالیز ،تغییر در مقادیر سیتوکینهای

ی خستگی شدید می باشد .در مطالعه ی سجادی و

التهابی است .هم چنین در نارساییمزمن کلیه در مراحل

همکاران روی  61بیمار تحت درمان با همودیالیز در سال

انتهایی ،افزایش سیتوکینهای التهابی در جریان خون

 ،2919با استفاده از مقیاس شدت خستگی گزارش کردند

وجود دارد)3( .

که  19/9درصد بیماران همودیالیزی دارای خستگی شدید

یافتههای پژوهش حاضر نشان داد که با افزایش سن،

بودند )11( .هم چنین در مطالعه ی  Jhambو همکاران

خستگی نیز افزایش می یابد .افزایش سن احتماال با

که در یک مقاله ی مروری ،خستگی در بیماران دیالیزی را

تغییرات فیزیولوژیک منتج از تاثیر بیماری مزمن در ارتباط

در سال  2993بررسی کرده بودند؛ شیوع خستگی در

است .در مطالعه ی ما میانگین سنی نمونه ها 61/39سال

بیماران را از  19تا  39درصد ذکر کردند )16( .نتایج

بود .به همین دلیل شاید بتوان سن باالی بیماران را دلیل

مطالعه ی شریعتی و همکاران ،تحت عنوان تاثیر مدل

بر خستگی بیشتر آنان دانست .میانگین سنی بیماران در

مراقبت مشارکتی بر خستگی بیماران تحت همودیالیز در

مطالعه ی سجادی  61/3سال بود .علی رغم آن که بین

سال  2911نشان داد که  /2درصد بیماران ،خستگی

رده های مختلف سن با خستگی ارتباط معنی داری وجود

شدید داشتند )6( .مطابق با نتایج فوق ،خستگی در

نداشت؛ اما خستگی در سنین باالتر از  99سال باالتر از

بیماران تحت درمان با همودیالیز شیوع زیادی دارد .یکی

بقیه ی سنین بود)11( .

از مکانیسمهای ایجاد کننده ی خستگی ،تغییر در سطح

براساس نتایج مطالعه ،با افزایش تعداد فرزندان میزان

سیتوکینها و در نتیجه ،فعال شدن سیستم ایمنی بدن

خستگی نیز افزایش یافت .خانواده و فرزندان از منابع
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وضعیت تاهل

فراوانی

میانگین و انحراف معیار خستگی
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سال چهارم /شماره  /01بهار 0431

والد بیمار خود ارائه می دهند سبب کاهش افسردگی،

دانش این افراد با مکانیسم ها و روش های غیر دارویی

افزایش عملکرد خانواده و بهبود کیفیت زندگی بیمار تحت

کنترل خستگی بوده است.

درمان با همودیالیز می شود .بنابراین حمایت خانوادگی

در پژوهش حاضر ،ارتباط معنی داری بین شغل و

می تواند بر میزان خستگی بیماران دیالیزی موثر باشد.

خستگی وجود نداشت .هادیان نیز در مطالعه ی خود بیان

( )11در این مطالعه به علت اینکه درصد بیشتری از

کرد؛ وضعیت اشتغال با خستگی بیماران همودیالیزی

بیماران را مردان تشکیل دادند؛ و اینکه تامین هزینه های

ارتباط معنی داری ندارد )3( .اما در مطالعه ی توکلی و

زندگی بر عهده ی آنان بود؛ با افزایش تعداد فرزندان

همکاران در سال  2916افراد بیکار خستگی بیشتری را

نگرانی در مورد آینده و تامین مخارج نیز بیشتر گزارش

گزارش کردند)21( .

شد.

نتیجه گیری نهایی

در پژوهش حاضر ،خستگی در زنان بیشتر از مردان می

از محدودیت های این مطالعه می توان به در دسترس

باشد .مطالعه ی رژه و همکاران نیز که روی  169نفر

نبودن حجم کافی نمونه در یک مرکز و هم چنین نمونه

سالمند دیالیزی در سال  2919انجام شد؛ میانگین

گیری آسان اشاره کرد .با توجه به نتایج مطالعات مختلف،

خستگی در زنان را بیشتر از مردان گزارش کردند)19( .

شاهد این هستیم که عوامل مختلف جمعیت شناختی بر

 Mollaogluنیز در مطالعه ی خود در سال  2993این

میزان خستگی بیماران تحت درمان با همودیالیز موثر

ارتباط را معنی دار گزارش کرد و بیان نمود که مردان

است .انجام این مطالعه در سایر مناطق کشور می تواند در

تمایلی برای اظهار خستگی خود ندارند؛ که البته این امر

ارتقاء و افزایش کیفیت زندگی بیماران دیالیزی موثر باشد.

به فرهنگ هر جامعهای بستگی دارد)13( .

پیشنهاد می شود پژوهش کیفی در مورد چگونگی درک و

مطابق یافته های مطالعه ی حاضر ،با افزایش سطح

تجربه ی خستگی در بیماران تحت درمان با همودیالیز

تحصیالت میزان خستگی نیز کاهش یافت Bonner .نیز

انجام گیرد.

در سال  2993در مطالعه ی خود نشان داد که میزان

تشکر و قدردانی

خستگی بیماران همودیالیزی با افزایش سطح تحصیالت

این مقاله برگرفته شده از پایان نامه ی کارشناسی ارشد

کاهش می یابد؛ ( )13که با یافته های پژوهش ما مطابقت

پرستاری است که پس از بررسی های کمیته اخالق

دارد .که البته در برخی از مطالعات این تفاوت معنی دار

منطقه ای ،در مرکز ثبت کارآزمایی های بالینی ایران با کد

مشاهده نشده است )29( .در مطالعه ی حاضر ،افراد با

 N12013042713132ثبت شده است .بدین وسیله از

تحصیالت کمتر از دیپلم بیشترین میزان خستگی را به

همکاری مسئولین محترم شورای تحصیالت تکمیلی،
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حمایتی هستند .حمایت هایی که خانواده و فرزندان به

خود اختصاص دادند؛ که احتماال به دلیل کمبود آگاهی و

30/...میزان خستگی و عوامل مؤثر بر آن در بیماران
.رساندهاند تشکر و قدردانی می گردد

مدکار دهکردی و همکاران
 بهمن و22 پرسنل بخش همودیالیز و بیمارستان های
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Abstract
Introduction: Fatigue is a common complaint among patients who undergo hemodialysis,
affecting their physical, mental, emotional, and cognitive states.
Objective: The purpose of this study was to measure fatigue and the factors affecting it in
patients with chronic renal failure undergoing hemodialysis.
Method: This descriptive-analytical was conducted in Yazd and Gonabad, Iran, in 2013. A
total of 90 patients undergoing hemodialysis were selected using convenience sampling. Data
were collected with a demographic information questionnaire and the Fatigue Severity Scale
(FSS) and analyzed using descriptive and analytical statistics in SPSS 14.
Results: The mean age of the subjects was 56.83±16.13 years. Mean fatigue in the total
sample was 6.2±2.35, and 97/8% of subjects suffered from severe fatigue. As the level of
education decreased and age and number of children increased, fatigue significantly increased
(p<0.001). Women reported more fatigue than men (p=0.001). Neither employment nor
marital status had a significant correlation with fatigue (p=0.14).
Conclusion: Given the high prevalence of fatigue in patients, it is necessary for health care
providers to know how to determine fatigue and the factors affecting it. Moreover, training is
required for improving health and quality of care.
Keywords: Fatigue, Chronic renal Failure, Hemodialysis
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