PRACTICÅ MEDICALÅ
CERCETARE ŞTIINºIFICÅ

6

Depresia în hemodializa cronicǎ
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REZUMAT
Scop: Determinarea prevalenţei depresiei, insomniei, a corelaţiilor între depresie, vârstă, sex, durata în
ani de hemodializă, indicatorii de calitate a vieţii SF 36.
Metode: Am folosit chestionarul Pitssburgh de apreciere a calităţii somnului, chestionarul Beck de 2 ori,
la începutul şi la sfârşitul anului la 102 pacienţi aflaţi în programul de hemodializă cronică în cadrul
Spitalului Clinic de Urgenţă „Sf. Ioan“ şi chestionarul SF 36 de apreciere a calităţii vieţii.
Rezultate: Prevalenţa insomniei a fost de 65%, a depresiei uşoare de 42% la începutul anului, s-a
evidenţiat lipsa corelaţiilor liniare semnificativ statistic între depresie, vârstă, sex, durata în ani de
hemodializă sau indicatorii de calitate a vieţii. Din punct de vedere medical, există totuşi o influenţă a
depresiei asupra calităţii vieţii, dar fără legătură liniară.
Concluzii: O prevalenţă ridicată a insomniei, a depresiei uşoare, lipsa corelaţiilor liniare între variabilele
studiate. Nu este cert dacă depresia are un rol direct în evoluţiile negative ale pacienţilor sau reprezintă un
marker al comorbidităţilor sau indicator al severităţii.
Cuvinte cheie: depresie, hemodializă, IL6, SF 36

ABSTRACT
Purpose: The prevalence of depression in chronic hemodialysis, prevalence of insomnia, correlations of
depression with sex, age, number of years of hemodialysis, quality of life-SF 36.
Methods: We used Pi sburgh questionnaire, Beck questionnaire two times, one at the beginning of the
year, and one at the end for 102 patients who were undergoing chronic hemodialysis in “St Joan“ Emergency
Hospital, Bucharest and SF 36 questionnaire.
Results: The prevalence of insomnia was 65%, of mild depression 42% at the evaluation. We’ve noticed
lack of positive linear correlation between depression, age, sex, years of hemodialysis, or quality of life. From
the medical point of view there is an influence of depression on quality of life, but without a linear
correlation.
Conclusion: A high prevalence of insomnia, or mild depression, lack of positive correlation between the
variables studied. It is not clear if depression has a direct causal role in the negative evolution of patients or
depression represents a marker of comorbidities or indicator of severity.
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INTRODUCERE
Integrarea pacientului cu boală renală cronică
într-un program de hemodializă determină modificări adaptative, fiziologice şi patologice, pe
termen lung, ca răspuns la un stres cronic, dar şi
modificări specifice secţiei de hemodializă. Depresia la un astfel de pacient este considerată o
complicaţie previzibilă şi frecventă. În etiologia
depresiei trebuie consideraţi şi factorii somatici
precum toxicitatea uremică, ateroscleroza, tulburările neurologice, anemia, tulburările cardiovasculare, tulburările metabolismului.
Faza de predializă: În această fază bolnavul
cunoscut sau nu cu boală renală este informat
că necesită efectuarea unor şedinţe săptămânale
de susţinere a funcţiei renale. Aceasta determină
o varietate de reacţii psihologice: negarea bolii,
iritabilitate, disperare, sentimente de neputinţă,
ură, frică de moarte, agresivitate, simptome anxioase, simptome depresive, chiar tendinţe suicidare. De aceea este necesară consilierea psihologică şi psihoeducaţia de către medicul
specialist nefrolog, pentru a evita sau diminua
severitatea sindromului depresiv ulterior.
Faza diali că are mai multe perioade: Iniţial
pacientul dezvoltă sentimente de teamă faţă de
aparat sau personalul medical, putând duce şi la
anxietate, comportament de tip agresiv, instabilitate emoţională. Ulterior, în fazele avansate
la hemodializaţii cronic această relaţie medic –
pacient – aparat capătă noi valenţe de respingere
şi ataşament. 

TABLOU CLINIC
• Dispoziţie depresivă în majoritatea timpului, atât în timpul şedinţelor de dializă,
cât şi în mediul familial
• Iritabilitate
• Indiferenţă afectivă
• Multiple acuze somatoforme: cefalee,
ameţeli, palpitaţii, parestezii
• Insomnie
• Sentimente de inutilitate, de devalorizare
• Sentimente de incurabilitate
• Simptome vegetative: transpiraţii, scăderea apetitului, slăbiciune, constipaţie,
scădere ponderală
• Agresivitate
• Ideaţie suicidară
• Culpabilitate şi autoacuzare
• Tulburări de dinamică sexuală
• Tulburări de atenţie, memorie şi concentrare.
Insomnia reprezintă o acuză frecvent întâlnită
la pacienţii dializaţi cronic. Modalităţile de
44

manifestare variază de la dificultăţi de adormire,
treziri frecvente în cursul nopţii, treziri la ore
foarte matinale, putând merge până la absenţa
somnului pe parcursul întregii nopţi. Insomnia
persistentă reprezintă un factor de risc pentru
apariţia depresiei, dar poate fi considerată şi un
simptom precoce al depresiei. Consecinţele insomniei sunt serioase, variind de la oboseală
fizică şi mentală, scăderea energiei, scăderea
puterii de concentrare, tulburări de memorie,
iritabilitate, nelinişte. Cauzele insomniei sunt
multiple, de aceea trebuie considerate toxemia
uremică, hiperparatiroidismul secundar – tratamentul medical sau chirurgical îmbunătăţeşte
calitatea somnului, sindromul picioarelor neliniştite, anxietatea cronică sau sindromul depresiv.
Ne-am propus să analizăm prevalenţa depresiei, a insomniei în secţia de hemodializă şi
corelaţiile depresiei cu vârsta, sexul, durata în
ani de hemodializă şi indicatorii de calitate a
vieţii. 

MATERIALE ŞI METODĂ
Am folosit chestionarul Pittsburgh, chestionarul Beck de depresie administrat de două ori,
la începutul şi sfârşitul anului, chestionarul SF
36 pentru 102 pacienţi care efectuau şedinţe de
hemodializă de trei ori pe săptămână, timp de
patru ore. Am exclus din studiu pacienţii cu diabet zaharat datorită profilului clinicii.
Pentru scorul de depresie s-au luat în consideraţie:
− Normal: scor 0-10
− Depresie uşoară: scor 11-15
− Depresie medie: scor 16-23
− Depresie severă: scor 24-63 

REZULTATE
Limitele de vârstă au fost de 18, respectiv 85
de ani, cu o distribuţie pe sexe de 57% bărbaţi/
43% femei.
96 pacienţi au acceptat să răspundă la
chestionarul legat de insomnie, iar 98 au răspuns
la chestionarele Beck. Prevalenţa tulburărilor de
somn definită prin scor > 5 la chestionarul
Pittsburgh a fost de 65 %.
Analizând graficele de frecvenţă ale tulburării
depresive la începutul studiului se constată un
număr mai mare de pacienţi – 43 (42%) care
prezintă scoruri de depresie cuprinse între 1115, 58 pacienţi cu scoruri între 0-10, 1 pacient
încadrându-se în grupul 16-23, nici un pacient
nu prezintă tulburare depresivă severă. (Fig. 1)
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FIGURA 1. Evaluarea iniţială a depresiei

Analizând datele de la sfârşitul anului, 60 pacienţi au prezentat scoruri de depresie cuprinse
în intervalul 0-10, 33 pacienţi în intervalul 1115, 5 în intervalul 16-23, 4 pacienţi fiind excluşi
din studiu (deces, stare vegetativă). (Fig. 2)

FIGURA 2. Reevaluarea depresiei

Nu există o diferenţă semnificativă între mediile Depresiei medii pentru cazul în care sexul
este M sau F (sex F =>medie depresie de
10.5698, Sex M =>medie depresie de 9.8091).
Testul aplicat: Student T (p_value=0.1452), întrucât dispersiile sunt omogene (p_value pentru
Bartlett este 0.7170). (Fig. 3)
Legătura liniară între depresie_evaluare şi
vârstă este foarte, foarte slabă (pătratul coeficientului de corelaţie R2 este 0.02 => prin modelul liniar sunt explicate numai 2% dintre datele
observate) – legătura liniară inexistentă. Urmărind alte modele (logaritmic, polinomial, exponenţial), rezultatele nu au fost mai bune decât
pentru modelul liniar. Valoarea p pentru testul
lui Wald (0.198363) nu ne arată o influenţă a
variabilei depresie_evaluare asupra variabilei
vârstă (Fig. 4). Nu există o probabilitate mai
mare ca înaintarea în vârstă să se asocieze cu
creşterea intensităţii simptomatologiei patologice de tip depresiv.
Legătura liniară între depresie_evaluare şi
durată ani este foarte, foarte slabă (pătratul
coeficientului de corelaţie R2 este 0.00 => prin
modelul liniar sunt explicate numai <0,1% din
datele observate) – Legătura liniară inexistentă.
Alte modele (logaritmic, polinomial, exponenţial)
nu au prezentat rezultate mai bune decât pentru
modelul liniar. Valoarea p pentru testul lui Wald
(0.865952) nu ne arată o influenţă a variabilei
depresie_evaluare asupra variabilei durata ani.
(Fig. 5)

FIGURA 3. Corelaţia între depresie şi sex
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FIGURA 4. Corelaţia între depresie la evaluare şi vârstă

FIGURA 5. Corelaţia între depresie la evaluare şi durata în ani de hemodializă

Legătura liniară dintre SF36 total şi depresie_
evaluare este foarte slabă (pătratul coeficientului
de corelaţie R2 este 0.2 => prin modelul liniar
sunt explicate numai 20% din datele observate).
Alte modele (logaritmic, polinomial, exponenţial), nu au prezentat rezultate mai bune
decât pentru modelul liniar (ex: polinomial de
ordinul 6->R2=0.233). Totuşi valoarea p pentru
testul lui Wald (0,000002) ne demonstrează o
influenţă a variabilei depresie_evaluare asupra
variabilei SF36 total (Fig. 6). Interpretarea
statistică ne-a infirmat ipoteza. Din punct de
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vedere medical, există o influenţă a depresiei
asupra calităţii vieţii, dar fără legătură de
proporţionalitate liniară. Studiul lui Kimmel din
2006 (1) reflectă importanţa tratamentului depresiei, care are ca efect nu doar scăderea intensităţii simptomatologiei depresive, cât şi creşterea calităţii vieţii. În ciuda modificărilor
medicale sau psihologice, persoanele fără comorbidităţi psihiatrice se pot bucura mai mult
de viaţă (indicatorii de calitate a vieţii mai mari).
Analiza statistică dintre SF 36 şi depresia medie
a evidenţiat rezultate asemănătoare. 
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FIGURA 6. Corelaţia între depresie la evaluare şi SF36 total

DISCUŢII
Mecanismele depresiei trebuie privite prin
intercondiţionarea factorilor psihologici, neurologici, imunologici, în care citokinele proinflamatorii acţionează ca neuromodulatori.
A fost sugerat că depresia reprezintă un factor
de prognostic independent al mortalităţii (2).
Depresia a fost asociată cu creşterea mortalităţii
în populaţia generală (3,4,5,6). La populaţia din
secţiile de hemodializă asocierea a fost greu de
făcut. Totuşi unele studii au demonstrat această
asociere (7,8,9). Studii mai recente nu au putut
demonstra cauzalitatea (10,11).
Studiul lui Lopes a demonstrat că simptomele
depresive mai frecvente prezintă risc mai mare
de mortalitate, renunţare la terapie şi spitalizări
mai frecvente (12).
De asemenea, în alte studii creşterea nivelului
simptomelor depresive a fost asociată cu un risc
crescut de mortalitate. (13)
Nivelul simptomelor depresive la începutul
dializei nu a fost asociat cu creşterea mortalităţii, dar
creşterea persistentă a intensităţii simptomelor
depresive s-a asociat cu creşterea mortalităţii şi a
riscului de evenimente cardiovasculare. (14)
Corelaţia de tip pozitiv între depresia severă
şi nivelul plasmatic al IL 6 identificată în unele
studii sugerează că IL 6 ar putea fi implicată în
patogeneza depresiei. (15)
Deşi este dificil de afirmat dacă citokinele, în
special IL6, au un rol direct în dezvoltarea

sindromului depresiv sau simptomele depresive
reprezintă un marker al inflamaţiei şi comorbidităţilor, există unele evidenţe că inflamaţia
precede depresia. Mecanisme potenţial implicate sunt: IL2, IFN γ, TNF α activează enzimele implicate în metabolizarea triptofanului şi
serotoninei, scăzând astfel nivelul plasmatic al
acestora şi conducând la apariţia simptomelor
depresive. De asemenea, citokinele proinflamatorii şi în special IL 6 se asociază cu hiperactivitatea axului hipotalamo-hipofizo-adrenalian
prin întreruperea mecanismului de feedback
negativ al corticosteroizilor.
Medicaţia prin inhibitori selectivi ai recaptării
serotoninei s-a asociat în unele studii cu scăderea markerilor proinflamatori şi protrombotici.
Bossola 2009 a remarcat asocierea între creşterea nivelului IL 6 şi fatigabilitate la pacienţii cu
insuficienţă renală cronică şi hemodializă, fără
să demonstreze asocierea cu depresia.
IL 6 a fost asociată şi în alte tipuri de patologii
(de exemplu creşterea nivelului plasmatic ca
răspuns la stresul de separare ) sau asocierea cu
depresia în unităţile de coronarieni.
Influenţa depresiei asupra sănătăţii somatice
se poate rezuma la:
1. Modificări în statusul imunologic
• răspunsul la stress: teoria citokinelor în
depresie – citokinele proinflamatorii acţionează ca neuromodulatori şi sunt
implicate în reglarea neurochimică a depresiei. Hiperactivitatea axului hipo47
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talamo-hipofizo-suprarenalian se corelează prin feedback negativ cu nivelul
corticosteroizilor circulanţi. Aceasta poate
conduce şi la scăderea disponibilităţii triptofanului prin scăderea nivelului circulant
al precursorului 5 HT.
• biomarkerii inflamatori: proteina C reactivă reprezintă un indicator de prognostic
(16,17).
• nivelul citokinelor proinflamatorii este
crescut la pacienţii hemodializaţi şi se
asociază cu mortalitatea.
• Stenvinkel et al. au identificat TNF alpha
şi IL6 la pacienţii uremici.
2. Impactul asupra statusului nutriţional:
unele studii au demonstrat asocierea malnutriţiei
cu depresia (18,19).
În studiul lui Friend et al. s-a demonstrat că
depresia produce malnutriţie şi nu invers, deoarece simptomele depresive au precedat scăderea concentraţiei plasmatice a albuminei la
pacienţii dializaţi (20). De asemenea, în etiologia
malnutriţiei sunt implicate mecanisme mo-

leculare. Nivelul plasmatic al TNF alfa – o citokină
asociată cu caşexia şi a cortizolului – hormonul de
stres asociat depresiei au fost crescute.
3. Scăderea complianţei la şedinţele de dializă/
medicaţie: studiile au demonstrat relaţia între
tulburarea afectivă depresivă şi markerii de laborator
şi comportamentali, indicatori ai complianţei. Scăderea complianţei la medicaţie s-a asociat cu
creşterea prevalenţei tulburărilor afective (21, 22,
23,24). Scăderea complianţei a fost asociată şi cu
creşterea mortalităţii (21, 25, 26). 

CONCLUZII
S-a constatat o prevalenţă ridicată a insomniei, a depresiei uşoare şi lipsa corelaţiilor
liniare între depresie, vârstă, sex, durata în ani
de hemodializă şi indicatorii de calitate a vieţii.
Nu este cert dacă depresia are un rol cauzal
direct în evoluţiile negative sau depresia este un
marker al comorbidităţilor somatice sau un indice de severitate a bolii. 
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