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 88/9/7992تاریخ چاپ:  9/8/7992تاریخ پذیرش:  82/9/7991تاریخ دریافت: 

  
 یمقطع یمطالعه کی: یم اضطراب و افسردگیآسم با شدت عال یماریارتباط شدت ب

 
 6یخانیش غزاله، 5، تورج شیخانی4پوریا روحی، 3، محمدجواد طراحی2، حمید روحی بروجنی1غالمرضا خیرآبادی

 
 

 چکیده

. تعدادی از مطالعات اخیر، شوندباشند که باعث کاهش کیفیت زندگی میمیافسردگی و اضطراب دو اختالل خلقی شایع در جوامع امروزی، با گسترش جهانی  مقدمه:

به ی حاضر اند که با توجه به کافی نبودن مطالعات در این زمینه به خصوص در ایران، مطالعهی اضطراب و افسردگی در مبتالیان به آسم پرداختهبه بررسی رابطه
 .بررسی این موضوع در جمعیت ایرانی پرداخت

فوق تخصصی ریه )در اصفهان و های بیمار مبتال به آسم بودند که به درمانگاه 757حاضر، به صورت مقطعی انجام شد. جمعیت مورد مطالعه،  یمطالعه ها:روش

( به HADS) Hospital anxiety and depression scale ینامهگیری به صورت متوالی انجام شد. از پرسشمراجعه نمودند. روش نمونه 7995شهرکرد( در سال 
مورد  SPSSافزار گیری از نرمبا بهره Spearmanو همبستگی  tهای آوری شده با آزمونهای جمعاضطراب و افسردگی استفاده شد. داده یعنوان ابزار سنجش نمره

 .تجزیه و تحلیل قرار گرفتند

افسردگی با شدت  ینمره ی، مقایسهایهای دموگرافیک و با در نظر داشتن بیماری زمینهشاخصنفر بیمار مبتال به آسم وارد مطالعه شدند. با کنترل  757 ها:یافته

 .ی اضطراب با داشتن بیماری و جنس افراد ارتباط داشتداری نداشت. نمرهبیماری آسم ارتباط معنی

ا شدت این بیماری ارتباط نداشت. با توجه به شیوع باالی آسم و نقش توان نتیجه گرفت که میزان اضطراب و افسردگی در بین مبتالیان به آسم بمی گیری:نتیجه

 .شودتر نمایان میسزای افسردگی و اضطراب در کیفیت زندگی افراد، لزوم مطالعات بیشتر و استفاده از ابزارهای سنجش میزان اضطراب و افسردگی دقیقبه

 آسم، اضطراب، افسردگی واژگان کلیدی:

 
م یآسم با شدت عال یماریارتباط شدت ب .غزاله یخانیشروحی پوریا، شیخانی تورج، ، مرضا، روحی بروجنی حمید، رراحی محمدجوادخیرآبادی غال ارجاع:

 .505-577(: 585) 91؛ 7992مجله دانشکده پزشکی اصفهان . یمقطع یمطالعه کی: یاضطراب و افسردگ

 

 مقدمه

ه ب ا از زای  بیماری آسم نوعی التهاب مزمن مجاری هوایی است ک 

ه ا مخ    دهی درخت تراکئوبرونکیال به ان واعی ا  مر ر پاسخ

های م زمن اس تب ب ه ترین بیماریگردد. این بیماری یکی ا  شایعمی

درصد ا  ازراد جامع ه  2-73طوری که بسته به مرل سکونت، حدود 

باشند و عالوه بر این، شیوع آن رو به از زای  مبتال به این بیماری می

میلیون نفر  022، حدود 2222شود تا سال بینی میچرا که پی استب 

. ای ن بیم اری، (1-7)ا  ازراد کل جهان درگی ر ای ن بیم اری باش ند 

شخمین علت بس تری ش دن در بیمارس تان اس ت و س اونه موج   

باش د ان   م یساون مبتال به آسم در اورژدرصد ا  بزرگ 02بستری 

. هدف اصلی ا  درمان آسم، کنت رل بیم اری اس ت و ب ر اس ا  (0)

Global Initiative for Asthma (GINA،)   ع واملی چ ون ش د

 و  Step upآس  م، آم  و م آس  م و درم  ان داروی  ی ب  ه ص  ور  

Step down  (5)در کنترل بیماری مؤثر هستند. 

ه ای بس یاری در جه ت ارت  ای ی اخیر، ت الماگر چه در دهه

مراقبت ا  آسم صور  گرزته است، اما همچنان تعداد قابل توجهی ا  
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بیماران دچار آسم کنترل نخده هستند که ب ه ط ور ش دیدی زعالی ت 

. (6)توان د کخ نده باش د و حتی می کندبیمار را مردود می یرو انه

بنابراین، بررسی سایر عوامل مؤثر بر کنت رل آس م و از زای  کیفی ت 

 رسد. ندگی این بیماران، امری ضروری به نظر می

ان دا ی ی   تواند به طور مست یم باعث راهشناختی، میعوامل روان

آسم و حفظ و تخدید آن شود. همچنین، این عوامل ممکن اس ت  یدوره

ای آسم آن را در ی   دور معی وب ق رار هبا بدتر کردن حمال  و نخانه

ش ود ک ه تر شدن آسم میدهد. برای مثال، اززای  اضطراب باعث وخیم

را که در تنف  کردن مؤثر  ßخود، اززای  سطح آگونیست  یاین به نوبه

 (. 3گردد )است، در پی دارد و در ادامه، باعث اززای  اضطراب می

 ، تخ دید و حف ظ توانن د باع ث ب رواضطراب و ازسردگی، می

ازسردگی، ی  اختالل خلق اس ت (. 8های آسم شوند )دوره یتجربه

که با احسا  غم، عدم عالقه ی ا ل ، ، احس ا  گن اه ی ا احس ا  

ار شی، اختالل خواب یا اشتها، احسا  خستگی و تمرک ز پ ایین کم

شود. ازسردگی یکی ا  اختالو  شایع خلق با گستردگی مخ   می

میلیون نف ر ا   752در جمعیت بزرگساون است و  درصد 3/6جهانی 

ه ای . این اخ تالل، هزین ه(9-11)برند این بیماری در جهان رنج می

ه  ایی نظی  ر ک  ه ا  نظ  ر ش  اخ ای زراوان  ی در ب  ر داردب ب  ه گون  ه

Disability adjusted life year (DALY و )Life years gain 

(LYsدر م ایسه با بسیاری ا  بیمار )ب اوتری  یهای دیگ ر ا  رتب هی

. اختالل اضطراب منتخر ب ا احس ا  نگران ی و (12)برخوردار است 

ماه گ،شته مخ    6های ذهنی و جسمی پایدار در انهتعدادی ا  نخ

. در مطالع ا  اخی ر، ش یوع اخ تالو  اض طرابی ب ین (17)شود می

 . (10)گزارم شده است درصد  7/28-9/2

در مطالعا  اخیر، نخ ان داده ش ده اس ت مبتالی ان ب ه اخ تالل 

 م ان، ب اوترین س طح اضطراب منتخر و ازسردگی ب ه ص ور  ه م

میلیون  72در امریکا، بی  ا  . (15)اختالل عملکرد اجتماعی را دارند 

ان د و نفر ا  جمعیت، این اختالل را در طول  ندگی خود تجربه کرده

های مست یم و غیر مس ت یم دور صرف هزینه میلیارد 02ساونه حدود 

اضطراب و ازس ردگی، . (16-13)شود بیماری، در این کخور می-این 

دو جزء مهم در ار یابی کیفیت  ندگی مرتبط با س المت هس تند. در 

 تی فیک م زمن یه امطالعا  قبلی نخان داده شده است ک ه بیم اری

 دگاهی د طب ق .(18) دهن دیم  ک اه  را س المت ب ا مرتبط ی ندگ

 جمل ه ا  م زمن، یطب  یه ایماریب ا  یاریبس بودن  یکوسوماتیسا

 ت وانیم  مؤثرند، م تلف یطب مزمن یهایماریب روند بر که یعوامل

 و یازس  ردگ اض  طراب، ژهی  و ب  ه مب  تال ز  رد یش  ناختروان طیش  را

 و Pateraki مطالعه جینتا .(16) برشمرد را یو یتیش ص ا یخصوص

 آسم نیب که ازتندی دست جهینت نیا به خود پژوه  در( 13) همکاران

 خود پژوه  در( 18) همکاران و Gao. دارد وجود رابطه اضطراب و

 و Opolski. دارد وجود رابطه آسم و یازسردگ نیب که ازتندیدر نینچ

Wilson (19 نتایج تر ی ا  گ،شته را در مورد آسم م ورد ب ا بینی )

قرار دادند. یازته های آنها نخان می دهند احتمال ابتال از راد مب تال ب ه 

و همک اران  Akulaآسم به ازسردگی بیختر ا  جمعیت س الم اس ت. 

ه  خود به این نتیجه دست یازتند که ب ین ازس ردگی و ( در پژو22)

 آسم رابطه وجود دارد.

های نتایج مطالعا  پیخین، بیانگر اززای  اضطراب و ازسردگی در بیماری

 Congestive heart failureحی  ا  نظی  ر آس  م،  یش  دید و تهدی  د کنن  ده

(CHF)  وChronic obstructive pulmonary disease (COPD )

 ارتباط که دادند نخان همکاران و یریو  پژوه  در .(21-28) است

. امدین دست به یازسردگ به یابتال نظر ا  مردان و  نان نیب یداریمعن

 ب ود س وادیب  از راد براب ر دو کرده، لیترص ازراد در یازسردگ خطر

(25/2 > P .) ب ه داشتب ارتباط ال یترص سطح با یازسردگ درجا 

 داش ت ک اه  یازس ردگ زانی م ال ،یترص   یاز زا ب ا که ینرو

(221/2 > P .)یآم ار یرابط ه یازس ردگ زانیم و سن نیب ن،یهمچن 

 خ  أ ح  ال، نی  ا ب  ا. (23) (P < 223/2) ش  د مخ  اهده یداریمعن  

 می عال ش د  با آسم یماریب شد  ارتباط یبررس موجود، یپژوهخ

 .بود نیخیپ مطالعا  در یازسردگ و اضطراب

باش د ک ه ای ن بیماری آسم، ترت تأثیر عوامل بسیار متعددی می

و در نهای ت در  ش ودعوامل، باعث تخ دید ی ا تی عیف بیم اری می

گ،ارن د. چ ون بیم اری آس م یک ی ا  کیفیت  ندگی بیمار تأثیر م ی

اض طراب و  یش ود، مطالع ههای مزمن ش ایع مرس وب م یبیماری

باش د و شناختی مؤثر، مه م م ییماران و عوامل آسی ازسردگی این ب

بیماری آسم  یسا ، مستعد کننده و تخدید کنندهتوجه به عوامل  مینه

 و پیامدهای آن ضروری است. 

شناختی مؤثر در بیماری آس م و ا  با توجه به این که به عوامل روان

س ت و سوی دیگر اضطراب و ازسردگی این بیماران کمتر پرداخته شده ا

 یهمچنین، اطالعا  اندکی در مورد ارتباط کمی بین شد  آسم و نم ره

بین  یاضطراب و ازسردگی وجود دارد، این مطالعه با هدف بررسی رابطه

 ی نام   هش   د  اض   طراب و ازس   ردگی ب   ا اس   تفاده ا  پرس    

Hospital anxiety and depression scale (HADS و شد  بیماری )

احتم الی، ت الم در  یه در صور  وج ود رابط هآسم انجام شدب چرا ک

جهت کنترل اضطراب و ازسردگی با هدف کنترل بهتر آسم کنترل نخده، و 

 .ارت ای کیفیت  ندگی این بیماران گام مؤثری خواهد بود

 

 هاروش

ی حاضر به صور  م طعی انجام شد. جمعیت م ورد مطالع ه، مطالعه

های اردیبهخت ت ا مه ر ه در ماهبیمار مبتال به آسم بودند ک 151شامل 

ه  ای ز  وص ت صص  ی ری  ه )در اص  فهان و ب  ه درمانگ  اه 1795س  ال 
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 ب ود ص ور  نیا به مارانیب عیتو  ینروهنمودند. شهرکرد( مراجعه 

 ش هر در هی ر یت صص زوص مراکز ا ( درصد 6/53) نفر 83 تعداد که

 در هی ر یت صص  ز وص مراک ز ا ( درص د 0/70) نفر 60 و اصفهان

به صور  در دستر  انجام ش د.  گیرینمونه .شدند انت اب کردشهر

ت ص  ری ه زوص گیری، ابتالی ازراد به آسم توسط طی زرایند نمونه

Pulmonary function test (PFT )بالینی، نت ایج م یعال اسا و بر 

سپ ، از راد وارد . داده شدتخ ی  قطعی  التوریبرونکود و آ مای 

با توجه به این ک ه روم پ ژوه  ا  ن وع  حجم نمونه مطالعه شدند.

 قی طر ا  کنن ده،ی ن یب یپ ری متغ س طح ه ر یا ا بههمبستگی بود، 

 شد.تعیین  نفر 152 تعدادبه  Cramer زرمول

ط یا شدید سمتوخفیف، معیارهای ورود شامل مبتال بودن به آسم 

سال و قرار گرزتن تر ت درم ان  18یید شده، سن بیختر یا مساوی أت

)اطمینان ا  م زمن ب ودن آس م در از راد م ورد  ماهش   داقلبرای ح

گی ری ا  ب ه منظ ور کنت رل عوام ل م دوش گر و پ ی  .مطالعه( بود

م دوم شدن اطالعا  به دست آمده، ا  ورود بیمارانی ک ه در ی   

بیم اری م زمن  یماه اخیر در مراکز درمانی بستری بودن د ی ا س اب ه

ری وی،  -ه ای قلب یبیم اری شناخته ش ده )پوس تی، روماتولوژی  ،

ه ای گوارش ی و نورولوژی  ( ری ز، بیم اریهای غ دد درونبیماری

ه  ای داده ،مطالع  هداش  تند، خ  ودداری ش  د. در ط  ی مراح  ل بع  دی 

)درمان نگهدارنده که برای  های بالینیداده )سن و جن (، دموگرازی 

 ش د ثبت شد. سپ ، ( بود ی  ماه مورد استفاده قرار گرزته بی  ا 

 Global Initiative for Asthma 2006 ه ایراهنماآسم بر اس ا  

(GINA 2006) (20 به )اس تفاده ا  درم ان 1سطح ش امل س طح  5 :

: 7: استفاده ا  اس پری ک ورتن ب ا د  پ ایین، س طح 2تسکینی، سطح 

: اس تفاده ا  اس پری 0استفاده ا  اسپری کورتن با د  متوس ط، س طح 

ی      ا  Long-acting beta-agonists (LABA)ک      ورتن و 

Montelukast/theophylline  استفاده ا  اس پری ک ورتن  :5سطح و

  داروی س  وم ی  ا ک  ورتن خ  وراکیو  LABAب  ه هم  راه  ب  ا د  ب  او

 .ت سیم شد

 نی ا ب ه پ ژوه  یهانامهپرس   یآورجم ع و عی تو  ینروه

 و هی ر یت صص  زوص یهادرمانگاه به مراجعه با ابتدا که بود صور 

 ا  پ   کننده مراجعه مارانیب نیب در مراکز، نیا مواز ت جل  ا  پ 

 و عی تو  هانامهپرس   ورود، یارهایمع دییتأ و آسم یقطع  یتخ 

 دو ا  هاهنمون انت اب لیدل. شد یآورجمع آنان، توسط لیتکم ا  پ 

 و اص فهان اس تان دو در مراک ز نی ا ب ه پژوهخگر که بود نیا استان

 خ ود جینتا ختریب یریپ،میتعم دنبال به زین و داشته یدسترس شهرکرد

 مر ل. باش ند استان  ی به ابستهو تنها مطالعه، یهاازتهی تا است بوده

 و هی ر یت صص  ز وص مراک ز ا   ی  هر در پژوه ، نیا در نهیمعا

  .شد انجام هیر ت ص  زوص توسط

ی نام هزارسی پرس  ینس هاستفاده ا  با  ،اضطراب و ازسردگی

Hospital anxiety-depressive scale (HADS)  ی     ک   ه

. ای ن گرز تم ورد ار ی ابی ق رار خود گزارشی است،  ینامهپرس 

مورد و دو خرده آ مون اض طراب و ازس ردگی  10نامه، شامل پرس 

بن دی ش ده ای درج هباشد. هر مورد، در طیف لیکرتی چهار نمرهمی

 س ؤاو  باش دبیم رهنم 21 آ مون، خرده هر در نمره یاست. بیخینه

 خ رده به مربوط  وج سؤاو  و اضطراب آ مون خرده به مربوط زرد

 یمطالع  ه  ی   در همک  اران، و یمنتظ  ر. هس  تند یازس  ردگ آ م  ون

  ا  اس   تفاده ب   ا را آ م   ون نی   ا یدرون    یهمس   ان ،یس   نجروان

Cronbach's alpha، 38/2 یبرا 86/2 و اضطراب آ مون خرده یبرا 

 قاب ل اعتبار یدهنده نخان که آوردند دست به یدگازسر آ مون خرده

 خ رده دو ه ر ی یگراه م اعتبار مطالعه، نیا در ن،یهمچن. است قبول

 یزرض آ مون با موارد ا  کدام هر یهمبستگ نییتع ا  استفاده با آ مون

 سطح در یداریمعن یهمبستگ آ مون، خرده دو هر در که شد دهیسنج

2221/2 > P ین طه عنوان به 11 ینمره آ مون، نیا در. داد نخان را 

 .(29-72) شودیم گرزته نظر در ا یم  خرده هر در برم

 ق رار یابی ار  م ورد مطالع ه نی ا در ک ه یم وارد ،یکل طور به

شد  بیماری در مبتالی ان ب ه آس م،  ی، عبار  ا  تعیین نمرهگرزتند

عالیم  یعالیم اضطرابی در مبتالیان به آسم، تعیین نمره یتعیین نمره

ب ین ش د  آس م و  یازسردگی در مبتالیان ب ه آس م، تعی ین رابط ه

 دند.اضطراب و ازسردگی بو

 22 ینس  ه SPSSاززار آم اری آوری شده، وارد نرمهای جمعداده

(version 20, IBM Corporation, Armonk, NY ) و در س طح

 95/2مورد ار یابی قرار گرزت. ضری  اطمینان  P < 25/2داری معنی

به منظور ترلی ل همبس تگی و در نظر گرزته شد.  82/2و توان آ مون 

 ،Kolmogorov-Smirnovه  ای ا  آ م  ون ه  ا،ب  ین داده یرابط  ه

 استفاده شد. Logistic regressionو  Pearsonهمبستگی 

نام ه ب ه تمامی ازراد با رضایت ش صی و با تکمی ل ز رم رض ایت

صور  داوطلبانه وارد مطالع ه ش دند. اطالع ا  بیم اران ب ه ص ور  

 هایمونآ  یی نهایی مطالعه و همچنین، نتیجهمررمانه باقی ماند. نتیجه

ه ا ب ین نام هروانی هر زرد در صور  تمایل وی به او ارایه شد. پرس 

های زوص ت صص ی و در درمانگاه 1795های اردیبهخت تا مهر سال ماه

 .ریه )در اصفهان و شهر کرد( تکمیل گردیدند

 

 هاافتهی

بیمار مبتال به آسم، تو یع آماری سن  151با مطالعه انجام شده در بین 

انر راف  ±(. می انگین 1، مورد ار یابی قرار گرز ت )ج دول بیماران

ی در مردودهو سال  99/02 ± 89/18معیار سن بیماران مبتال به آسم 

 بود. سال  82-12
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انج ام ش د.  همبس تگیبررسی بندی، آ مون با توجه به نوع گروه

ه ای ب ه ، طبیع ی ب ودن دادهگفت ههای پی استفاده ا  آ مون یو مه

 باشد.می دست آمده

 

 های دموگرافیک مبتالیان به آسمی شاخص. مقایسه1جدول 
 Pمقدار  تعداد )درصد( متغیر

 083/0 67( 40/44) زن جنسیت
 73( 30/48) مرد

 11( 30/7) پاسخ بدون
 < 001/0 26( 20/17) سوادیب تحصیالت

 39( 80/25) ییابتدا
 52( 40/34) پلمید

 33( 90/21) باالتر و سانسیل

 1( 70/0) پاسخ بدون

 

ا  ای   ن رو، قب   ل ا  اج   رای آ م   ون م   ورد نظ   ر، آ م   ون 

Kolmogorov-Smirnov انج ام  ه ابرای ار یابی طبیع ی ب ودن داده

عب ار  ا   Kolmogorov-Smirnovشود. ز ر  ص فر در آ م ون 

، زراوانی شد  آسم، اضطراب 2. جدول باشدمیها تو یع طبیعی داده

دهد. با توجه به این ج دول، بیخ ترین تع داد ی را نخان میو ازسردگ

و کمت رین آن ( درصد 12/75)نفر  57(، با تعداد 1) GINAمربوط به 

 باشد.می (درصد 92/15)نفر  20(، با تعداد 0) GINAمربوط به 

، بیخ ترین تع داد مرب وط ب ه 2با توج ه ب ه من درجا  ج دول 

و کمت رین ( درص د 82/29)فر ن 05( با تعداد 2-3امتیا بندی طبیعی )

نف ر  78ب ا تع داد  (8-12) آن مربوط به امتیا بندی مر  غی ر طبیع ی

برای بررس ی  Cronbach's alphaبوده است. م دار ( درصد 22/25)

نامه ا  پایایی مناسبی دهد پرس ار یابی شد که نخان می 30/2پایایی نیز 

ب با شد  آس م، ا  برخوردار است. در بررسی ارتباط بین نمرا  اضطرا

 آن ج  ایی ک  ه نم  را  حاص  ل ا  ش  د  آس  م طبیع  ی ب  رآورد نخ  د 

(221/2 > P ا  ض  ری  همبس  تگی ،)Spearman  اس  تفاده ش  د. م   دار

شد  برآورد P=  562/2داری ، با سطح معنیSpearman 25/2  =rضری  

باش د. در ای ن دار نمیکه ا  نظر آماری، این م دار قابل استناد و معنی

ا، به بررسی ارتباط هر ی  ا  متغیرهای دموگرازی  با اض طراب راست

پرداخته شده است. این ارتباط و اطالعا  مرتبط با پارامتر اض طراب 

، بیخ ترین 7آمده است. با توج ه ب ه من درجا  ج دول  7در جدول 

 نف  ر  62( ب  ا تع  داد 2-3تع  داد مرب  وط ب  ه امتیا بن  دی طبیع  ی )

 بوط به امتیا بندی م ر  غی ر طبیع یو کمترین آن مر (درصد 23/79)

ب  وده اس  ت. م   دار ( درص  د 92/21)نف  ر  77ب  ا تع  داد  (12-8)

Cronbach's alpha  ار ی ابی ش د ک ه  35/2برای بررسی پایایی نی ز

 نامه ا  پایایی مناسبی برخوردار است.دهد پرس نخان می

 

اضطراب و افسردگی  یهای مختلف آسم، نمره. فراوانی شدت2جدول 

 ر بیماران مورد مطالعهد

 تعداد )درصد( شدت متغیر

 53( 10/35) 1 آسم
2 (80/25 )39 

3 (20/23 )35 
4 (90/15 )24 

 تعداد )درصد( امتیازبندی
 45( 80/29) (0-7طبیعی ) اضطراب

 38( 20/25) (8-10مرز غیر طبیعی )
 44( 10/29) (11-21غیر طبیعی )

 24( 90/15) اطالعات ناقص
 Cronbach's alpha 74/0مقدار 

 تعداد )درصد( امتیازبندی افسردگی
 60( 07/39) (0-7طبیعی )

 33( 90/21) (8-10مرز غیر طبیعی )
 39( 80/25) (11-21غیر طبیعی )

 19( 60/12) اطالعات ناقص
 Cronbach's alpha 75/0مقدار 

 

رهای دموگرازی ، متغی ی، ا  بین کلیه7با توجه به مندرجا  جدول 

اضطراب با متغیرهای مست ل جن  و بیم اری  ینمره یبین متغیر وابسته

دار سایر متغیرها غیر معنی داری به دست آمد.)و نه شد  آن( ارتباط معنی

 ار یابی شدند.

 

 ( با شدت آسم و جنسHADS) Hospital anxiety-depressive scale ینامه. ارتباط سنجی میزان اضطراب و افسردگی طبق پرسش3جدول 

 داریوضعیت معنی Pمقدار  مقدار ضریب  متغیر
 دارغیر معنی 560/0 05/0 شدت آسم Spearmanضریب همبستگی  اضطراب

 دارمعنی < 001/0 58/8 ثابت مدل خط رگرسیونی
 دارمعنی 030/0 -74/1 جنس

 دارمعنی 040/0 +62/1 وجود بیماری
 دارغیر معنی 940/0 -006/0 شدت آسم Spearmanستگی ضریب همب افسردگی

 دارغیر معنی 860/0 99/0 ثابت مدل خط رگرسیونی
 دارغیر معنی 690/0 -24/0 جنس

 دارغیر معنی 750/0 51/0 وجود بیماری
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در بررسی ارتباط بین نم را  ازس ردگی ب ا ش د  آس م، ا  آن 

 ب  رآورد نخ  د  ج  ایی ک  ه نم  را  حاص  ل ا  ش  د  آس  م طبیع  ی

(221/2 > P ا  ض  ری  همبس  تگی ،)Spearman  .اس  تفاده گردی  د

داری ، ب ا س طح معن یr=  -226/2معادل  Spearmanم دار ضری  

902/2  =P  برآورد شد که ا  نظر آماری، این م دار برای شد  آس م

باشد. در این راستا، به بررسی ارتب اط ه ر دار نمیقابل استناد و معنی

یرهای دموگرازی  با ازسردگی پرداخته ش د. ه یا ارتب اط ی  ا  متغ

 داری ب  ین نم  را  ازس  ردگی و س  ایر متغیره  ای دموگرازی    معن  ی

 .ار یابی نخد

ها بیختر ا  آقایان ب ودب در قابل ذکر است که میزان اضطراب در خانم

داری ا  حالی که میانگین ازسردگی در بین مردان و  نان تفاو  معنی

میانگین اضطراب ب ا س طح ترص یال  نداشت. همچنین، لراظ آماری 

دار یازت ش ده در معکو  داشت. به طور کلی، تنها ارتباط معنی یرابطه

حاضر، بین میزان اضطراب و وجود بیماری )و ن ه ش د  آن(،  یمطالعه

 جن  و سطح ترصیال  بود.

 

 بحث

زش  زوص پنفر مبتال به آسم مزمن را که به  151در این مطالعه، تعداد 

ت ص  ریه مراجعه کرده بودند، به عنوان نمونه وارد مطالعه شدند و 

اض طراب و  ی، می انگین نم رهHADS ینام هبا اس تفاده ا  پرس  

ه ا، مخ اهده ش د ک ه ازسردگی آنان ار یابی گردید. در واک اوی داده

 نیانگی اض طراب و ن ه در م ینم ره نیانگینه در م یداریارتباط معن

 وجود نداشت. با شد  آسم  یزسردگا ینمره

حاضر یاز ت  یتعدادی مطالعه دارای نتایج مغایر با نتایج مطالعه

 که کرد اشاره Aydemir و Coban یمطالعه به توانشد. ا  جمله، می

 کنترل آسم گروه در یازسردگ و اضطراب نمرا  آن جینتا به توجه با

 .(71) بود کمتر ی ندگ کیفیت نمرا  و باوتر یداریمعن طور به نخده

 وعیش   نیب   ارتب  اط ک  اران،هم و Janson یمطالع  ه در ط  ورنیهم  

 در. (72) ش  د مخ  اهده آس  م می  عال ب  رو  و یازس  ردگ و اض  طراب

 مبتال مارانیب در یازسردگ و اضطراب ،Aydemir و Coban یمطالعه

 همک اران، و Trzcinska یمطالع ه در. (71) بود ختریب دیشد آسم به

 یداریمعن  یرابط ه آس م کنترل زانیم با آن شد  و یازسردگ وعیش

 ب ا مطالع ه نی ا در نمون ه انت  اب روم اس ت . گفتنی(77) داشت

 به جینتا در گ،ارریتأث عوامل ا  که است بوده متفاو  حاضر یمطالعه

 یهمبس  تگ همک  اران و Amelink یمطالع  ه جینت  ا. دی  آیم ش  مار

 و اض  طراب ش  د  و آس  م کنت  رل فیض  ع س  طح نیب   یداریمعن  

 نیب  ارتب اط  ی ولوژیزیز س میمکان. (70) ده دیم  نخ ان یازسردگ

 . (75-76) است شده اثبا  یگرید مطالعا  در آسم و یازسردگ

 داش تن ارتب اط حاض ر یمطالع ه ،یطرز ا  که است ذکر به و م

ای ک ه کام ل در کند و ا  طرزی، مطالع هتأیید می اضطراب با را آسم

باش د، یاز ت نخ د. ا  ای ن رو، در  ی حاضرهای مطالعهراستای یازته

گفتن ی اس ت،  .ش ودادامه به توضیح تبیین علت این امر پرداخت ه می

ز رد  یماهیت آسم و شرایط تنفسی س ت ا  عوام ل مر دود کنن ده

جهت حیور زعال و مؤثر در مریط ک ار، ترص یل و ب ه ط ور کل ی 

ربوبی ت و ع دم مرود باشد که به دنب ال آن، احتم ال م یاجتماع می

کخ اند. اضطراب و ازسردگی می یم بولیت اجتماعی زرد را به ورطه

داری ب ین ای ن ای که مورد انتظار بود، تف او  معن یا  این رو، نتیجه

 ازراد و ازراد سالم ا  لراظ این بیماری بود. 

، زراوانی خوردای که در بررسی مطالعا  پیخین به چخم مینکته

ای  ن  مین  ه و ب  ه خص  وف ب  ا اس  تفاده ا  ک  م مطالع  ا  ایران  ی در 

گی ری و ع دم بود. یکی ا  دویل تفاو  نتیجه HADS ینامهپرس 

توان د اس تفاده ا  دل  واه در ای ن مطالع ه، م ی یدسترسی به نتیج ه

ه ای متف او  توس ط ابزارهای سنجخی متفاو  ب ا روای ی و پای ایی

هود است، ای ن دیگر که در این حیطه مخ یمطالعا  دیگر باشد. نکته

( HADSازس ردگی و اض طراب ) یاست ک ه می زان می انگین نم ره

جمعیت طبیعی در کخور ما، به طور قطعی با کخورهای دیگر متفاو  

های مزمن آیا بیماری» شود این است کهباشد. سؤالی که مطرح میمی

به می زان  HADSی نظیر آسم، با اززای  شد  خود بر اززای  نمره

شرایط تأثیر دارند یا این که اززای  شد  این بیم اری خاصی در هر 

 ینزدی  شدن ازراد به عددی خاف به عن وان پالت و و ی ا مر دوده

آیا مورد انتظار است »در واقع، «. کند؟احسا  ازسردگی را تسهیل می

ازس ردگی و اض طراب  ی( ب ه نم رهxکه همیخه م دار ت ریبی ثابت )

 یشود یا این که با اززای  س طح پای ه ازراد دارای این بیماری اضازه

 HADS یاضطراب در ی  جامعه، تأثیر اززایخی این بیماری بر نمره

 کخورها ختریب به نسبت رانیا در که نیا به توجه با. «ابد؟ییم فیت ف

 نی ا در شده انجام معدود مطالعا  در باشد،یم باوتر HADS ینمره

 رانیا در یازسردگ ینمره چه و اضطراب ینمره چه ،(73-78) نهی م

 ب ا س هیم ا در ک ه اس ت ش ده گ زارم 21/6-93/12 نیب یابا ه در

 اض طراب ینمره و 10/6 یازسردگ ینمره که (79)  یانگل تیجمع

 . است ادتری  یداریمعن طور به دارند، 68/7

 بر آسم یماریب ریتأث یبرا ایآ» که است نیا گرید سوال ن،یهمچن

( Cut-off pointب رم ) یاز راد، ن ط ه اض طراب و یازسردگ زانیم

خاصی وجود دارد و صرف رسیدن به این ن طه، باعث ایج اد ک اه  

شود )چیزی که در این مطالعه مخ هود ب ود( ی ا در کیفیت  ندگی می

اززای  شد  بیماری اززای  شد  ازسردگی و اضطراب را به همراه 

 «.دارد؟

مبن ی ب ر ع دم  ی حاض ربا توجه به آنچه گفته شد و نتایج مطالع ه

تفاو  میانگین اضطراب و ازسردگی با شد  بیماری و همچنین، با توجه 
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س زای ازس ردگی و اض طراب در کیفی ت به شیوع باوی آسم و ن   ب ه

 ندگی ازراد، لزوم مطالعا  بیختر و استفاده ا  ابزاره ای س نج  می زان 

جام ای ن های انشود. ا  مردودیتتر نمایان میاضطراب و ازسردگی دقیق

توان به کوچ  بودن حجم نمونه و به دنبال آن، طبیعی نب ودن مطالعه، می

شد  بیماری اشاره کرد. با توجه به این که در این مطالع ه ش د   تو یع

رسد تع داد ب اوتری ا  ش رکت سطح ت سیم شد، به نظر می 5بیماری به 

 .دباشها برای نیل به دقت کازی در مطالعه مورد نیا  میکننده

 

 تشکر و قدردانی

اخ الص ب ه ی ط رح پژوهخ ی و دارای ک د کمیت هاین م اله حاص ل 

 یپزش   ک یدانخ   کده ا  IR.MUI.REC.1395.3.702ی ش   ماره

 ،مطالع ه یاج را یهاهن یهز و باشدیم اصفهان یپزشک علوم دانخگاه

ا   ، نویس ندگانب دین وس یله .اس ت ش ده نیتأم دانخکده نیا توسط

مبتال  ا  همکاری و صبر بیماران، نینچهم وهمکاران در این دانخکده 

 .داردنهایت ت دیر و تخکر را ابرا  می آنانو همراهان  آسمبه 

 
References 

1. O'Byrne PM. Global guidelines for asthma 

management: Summary of the current status and 

future challenges. Pol Arch Med Wewn 2010; 

120(12): 511-7. 

2. Stipic-Markovic A, Pevec B, Pevec MR, Custovic A. 

Prevalence of symptoms of asthma, allergic rhinitis, 

conjunctivitis and atopic eczema: ISAAC (International 

Study of Asthma and Allergies in Childhood) in a 

population of schoolchildren in Zagreb. Acta Med 

Croatica 2003; 57(4): 281-5. [In Croatian]. 

3. Trzcinska H, Zwierzchowska B, Kozlowski B, 

Derdowski S, Przybylski G. Analysis of the role of 

selected demographic and psychological variables 

(anxiety and depression) as risk factors of inadequate 

control of bronchial asthma. Ann Agric Environ Med 

2013; 20(3): 504-8. 

4. Brown D, Lewis SM. Lewis's medical-surgical 

nursing: Assessment and management of clinical 

problems. Chatswood, NSW, Australia” Elsevier 

Australia; 2007. 

5. Reddel HK, Bateman ED, Becker A, Boulet LP, Cruz 

AA, Drazen JM, et al. A summary of the new GINA 

strategy: A roadmap to asthma control. Eur Respir J 

2015; 46(3): 622-39. 

6. Vieira AA, Santoro IL, Dracoulakis S, Caetano LB, 

Fernandes AL. Anxiety and depression in asthma 

patients: Impact on asthma control. J Bras Pneumol 

2011; 37(1): 13-8. 

7. Alvarez GG, FitzGerald JM. A systematic review of 

the psychological risk factors associated with near 

fatal asthma or fatal asthma. Respiration 2007; 74(2): 

228-36. 

8. Barber B. The relationship of asthma to suicidal 

thoughts and behavior in United States youth [PhD 

Thesis]. Chicago, IL: The Chicago School of 

Professional Psychology; 2018. 

9. Sajjadi H, Mohaqeqi Kamal SH, Rafiey H, Vameghi M, 

Forouzan AS, Rezaei M. A systematic review of the 

prevalence and risk factors of depression among Iranian 

adolescents. Glob J Health Sci 2013; 5(3): 16-27. 

10. Petito A, Altamura M, Iuso S, Padalino FA, Sessa F, 

D'Andrea G, et al. The relationship between 

personality traits, the 5HTT polymorphisms, and the 

occurrence of anxiety and depressive symptoms in 

elite athletes. PLoS One 2016; 11(6): e0156601. 

11. Xu R, Zhang Q. understanding online health groups 

for depression: Social network and linguistic 

perspectives. J Med Internet Res 2016; 18(3): e63. 

12. Kessler RC, Greenberg PE. The economic burden of 

anxiety and stress disorders. In: Davis KL, Coyle 

CJT, Nemeroff C, editors. 

Neuropsychopharmacology-The fifth generation of 

progress. Philadelphia, PA: Lippincott, Williams and 

Wilkins; 2002. p. 982-92. 

13. Barlow DH. Anxiety and its disorders: The nature 

and treatment of anxiety and panic. 2nd ed. New 

York, NY: Guilford Press; 2002. 

14. Baxter AJ, Scott KM, Vos T, Whiteford HA. Global 

prevalence of anxiety disorders: A systematic review 

and meta-regression. Psychol Med 2013; 43(5):  

897-910. 

15. Hoffman DL, Dukes EM, Wittchen HU. Human and 

economic burden of generalized anxiety disorder. 

Depress Anxiety 2008; 25(1): 72-90. 

16. Regier DA, Boyd JH, Burke JD, Rae DS, Myers JK, 

Kramer M, et al. One-month prevalence of mental 

disorders in the United States. Based on five 

Epidemiologic Catchment Area sites. Arch Gen 

Psychiatry 1988; 45(11): 977-86. 

17. Pateraki E, Vance Y, Morris PG. the interaction 

between asthma and anxiety: an interpretative 

phenomenological analysis of young people's 

experiences. J Clin Psychol Med Settings 2018; 

25(1): 20-31. 

18. Gao YH, Zhao HS, Zhang FR, Gao Y, Shen P, Chen 

RC, et al. The relationship between depression and 

asthma: A meta-analysis of prospective studies. PLoS 

One 2015; 10(7): e0132424. 

19. Opolski M, Wilson I. Asthma and depression: A 

pragmatic review of the literature and 

recommendations for future research. Clin Pract 

Epidemiol Ment Health 2005; 1: 18. 

20. Akula M, Kulikova A, Khan DA, Brown ES. The 

relationship between asthma and depression in a 

community-based sample. J Asthma 2018; 55(12): 

1271-7. 

21. Greenberg PE, Sisitsky T, Kessler RC, Finkelstein 

SN, Berndt ER, Davidson JR, et al. The economic 

burden of anxiety disorders in the 1990s. J Clin 

Psychiatry 1999; 60(7): 427-35. 

22. Brandsted R, Sindwani R. Impact of depression on 

disease-specific symptoms and quality of life in 

patients with chronic rhinosinusitis. Am J Rhinol 

2007; 21(1): 50-4. 

23. Centanni S, Di Marco F, Castagna F, Boveri B, 

Casanova F, Piazzini A. Psychological issues in the 



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران غالمرضا خیرآبادی یافسردگ و اضطراب میعال شدت با آسم یماریب شدت ارتباط

 410 1398 دادخرچهارم  ی/ هفته524ی / شماره 37ال س –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

treatment of asthmatic patients. Respir Med 2000; 

94(8): 742-9. 

24. Goodwin RD, Jacobi F, Thefeld W. Mental disorders 

and asthma in the community. Arch Gen Psychiatry 

2003; 60(11): 1125-30. 

25. Nascimento I, Nardi AE, Valenca AM, Lopes FL, 

Mezzasalma MA, Nascentes R, et al. Psychiatric 

disorders in asthmatic outpatients. Psychiatry Res 

2002; 110(1): 73-80. 

26. Moharreri F, Rezaeitalab F, Sadjadi SAR, Sarjamei S. 

The comparison of anxiety and depression among 

patients with bronchial asthma, chronic obstructive 

pulmonary disease and lung tuberculosis. J Fundam 

Ment Health 2013; 15(58): 82-90. [In Persian]. 

27. Vaziri S, Dehestani M, Soltani Gord Framarzi H. 

Surveying depression in asthmatic patients. Med Sci J 

Islamic Azad Univ Tehran Med Branch 2007; 17(3): 

161-4. [In Persian]. 

28. Nejtek VA, Brown ES, Khan DA, Moore JJ, Van WJ, 

Perantie DC. Prevalence of mood disorders and 

relationship to asthma severity in patients at an inner-

city asthma clinic. Ann Allergy Asthma Immunol 

2001; 87(2): 129-33. 

29. Strine TW, Mokdad AH, Balluz LS, Gonzalez O, 

Crider R, Berry JT, et al. Depression and anxiety in 

the United States: findings from the 2006 Behavioral 

Risk Factor Surveillance System. Psychiatr Serv 

2008; 59(12): 1383-90. 

30. Montazeri A, Vahdaninia M, Ebrahimi M, Jarvandi S. 

The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS): 

translation and validation study of the Iranian 

version. Health Qual Life Outcomes 2003; 1: 14. 

31. Coban H, Aydemir Y. The relationship between allergy 

and asthma control, quality of life, and emotional status 

in patients with asthma: A cross-sectional study. Allergy 

Asthma Clin Immunol 2014; 10(1): 67. 

32. Janson C, Bjornsson E, Hetta J, Boman G. Anxiety 

and depression in relation to respiratory symptoms 

and asthma. Am J Respir Crit Care Med 1994; 149(4 

Pt 1): 930-4. 

33. Trzcinska H, Przybylski G, Kozlowski B, Derdowski 

S. Analysis of the relation between level of asthma 

control and depression and anxiety. Med Sci Monit 

2012; 18(3): CR190-CR194. 

34. Amelink M, Hashimoto S, Spinhoven P, Pasma HR, 

Sterk PJ, Bel EH, et al. Anxiety, depression and 

personality traits in severe, prednisone-dependent 

asthma. Respir Med 2014; 108(3): 438-44. 

35. Van Lieshout RJ, Macqueen G. Psychological factors 

in asthma. Allergy Asthma Clin Immunol 2008; 4(1): 

12-28. 

36. Rietveld S, Everaerd W, Creer TL. Stress-induced 

asthma: A review of research and potential 

mechanisms. Clin Exp Allergy 2000; 30(8): 1058-66. 

37. Ghaleiha A, Emami F, Naghsh Tabrizi B, Ali 

Hassani, R. A Survey on the frequency of depression 

and anxiety in the patients with acute coronary 

syndrome, Ekbatan Hospital of Hamadan City. 

Avicenna J Clin Med 2011; 17(4): 43-9. [In Persian]. 

38. Faridhosseini F, Torkamani M, Layegh P, Nehedi Y, 

Nahidi, M. Effectiveness of cognitive-behavioral 

stress management on anxiety, depression and quality 

of life in patients with psoriasis. Med J Mashad Univ 

Med Sci 2016; 59(5): 337-44. [In Persian]. 

39. Aghajani M, Afaze MR, Morasai F. The effect of 

spirituality counseling on anxiety and depression in 

hemodialysis patients. Evid Basic Care 2014; 3(4): 

19-28. [In Persian]. 



DOI: 10.22122/jims.v37i524.11161  Published by Vesnu Publications 
 
 
 

 

1- Associate Professor, Behavioral Sciences Research Center AND Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University 
of Medical Sciences, Isfahan, Iran  
2- Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Shahrekurd University of Medical Sciences, 
Shahrekurd, Iran 
3- Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, 
Isfahan, Iran 
4- Student of Medicine, Student Research Committee, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
5- Student of Medicine, School of Medicine, Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran 
6- Resident, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
Corresponding Author: Ghazaleh Sheikhani, Email: gh.sheikhani1990@gmail.com 
 

 

http://jims.mui.ac.ir 

 411 1398خرداد چهارم  ی/ هفته524ی / شماره 37سال  –مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

Journal of Isfahan Medical School Vol. 37, No. 524, 4th Week, June 2019  
  

Received: 19.12.2018 Accepted: 29.04.2019 Published: 12.06.2019 

 

 
The Relationship between the Severity of Asthma and the Severity of 

Symptoms of Anxiety and Depression: A Cross-Sectional Study 
 

Gholam Reza Kheirabadi1 , Hamid Rouhi-Borojeni2, Mohammad Javad Tarrahi3,  

Pouria Rouhi4, Tooraj Sheikhani5, Ghazaleh Sheikhani6  

 

Abstract 

Background: Depression and anxiety are two common mood disorders in modern societies with global 

expansion, which reduce the quality of life. A number of recent studies have investigated the relationship 

between anxiety and depression in patients with asthma. Due to the lack of studies in this area, especially in Iran, 

we studied this issue in Iranian population.  

Methods: This was a cross-sectional study on 151 patients with asthma referred to lung subspecialty clinics in 

Isfahan and Shahrekord cities, Iran, in 2016. The participants were included using sequential sampling method. 

The Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaire was used as an instrument for measuring 

anxiety and depression. Data were analyzed using t and Spearman correlation tests via SPSS software. 

Findings: 151 patients with asthma entered the study. By controlling demographic characteristics, and 

considering the underlying disease, the relationship of depression scores with the severity of asthma was not 

significant. Anxiety scores related to having the disease and gender. 

Conclusion: It can be concluded that the level of anxiety and depression was not related to the severity of asthma. 

Considering the high prevalence of asthma and the role of depression and anxiety in people's quality of life, more 

studies, using different tools to measure the level of anxiety and depression, shows to be needed. 
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