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چكيده
مقدمه :خستگي يک پاسخ مهم و طبيعي به ف ّعاليّت زياد جسمي ،استرس رواني طوالني مدت و محروميت از خواب ميباشد ،اگر
چه ميتواند يک عالمت غير اختصاصي از اختالل جسمي يا رواني نيز باشد .خستگي به طور عميق بر روي بسياري از جنبههاي

زندگي فرد تأثير ميگذارد .اين نشانه مبهم و ناخوشايند با تأثير بر توانايي فرد در اجراي ف ّعاليّتها و نقشها به گونهاي منفي،

زندگيِ فرد را تحت تأثير قرار ميدهد .هدف از اين مطالعه ،آشنايي با انواع خستگي ،اه ّميّت تشخيص و نحوه تسکين آن ميباشد.

مواد و روشها :مقاله حاضر مطالعهاي مروري است که بر اساس دادههاي موجود در بانکهاي اطالعاتي معتبر سالهاي 2000 -2009
تدوين گرديده است.
يافتهها :خستگي به عنوان يک يافته شايع در حيطه مراقبتهاي اوليه و باليني تل ّقي ميگردد .به طوري که ميزان شيوع آن در افراد
سالم بين  6- 45درصد و در بيماريهاي مزمن ،به مراتب باالتر ميباشد .برداشت نادرست پرستار از خستگي مددجو ،غالب ًا ناشي
ِ
متأسفانه موجب ميشود که بررسي و کنترل خستگي مورد
از عدم درک و باور نادرست وي از اين
شکايت ناتوان کننده ميباشد و ّ
غفلت قرار گرفته و در نهايت منجر به اختالل در راحتي و آسايش مددجو گردد.

بحث و نتيجهگيري :از نقشهاي اساسي پرستاري به عنوان مراقبت دهنده ،ارتقاء دهنده سالمت ،پيشگيري از بيماري ،حفظ
سالمت و تسهيل مقابله ميباشد .چرا که اين فعاليتها ،سالمتي را در همه گروههاي سنّي ،در کليه محيطها و در دو حالت سالمتي
و ناخوشي به حداکثر ميرساند .از آنجايي که پرستاران بر اساس استانداردهاي حرفهاي خود موظف و متعهد به ارائه مراقبتها با
توجه بيشتر به اين يافته باليني و روشهاي تسکيني آن براي ارتقاء کيفيت زندگي مددجويان،
باالترين کيفيّت ميباشند ،لذا اه ّميّت ّ
بايد به طور جدي مد نظر قرار گيرد.

کلمات کليدي :پرستاري ،خستگي ،خستگي مزمن

مقدمه

نيستند ( 1و  .)2ميزان شيوع خستگي در افراد سالم بين  7تا 45

مطالعات حاكي از آن است يک پنجم از بيماران به ع ّلت خستگي

درصد ميباشد ( .)3اين نشانه به عنوان يک شکايت در بيماريهاي

به پزشک خانواده مراجعه ميکنند و يک سوم از نوجوانان حداقل

مزمن نيز شايع بوده ( )4که البته خستگي در بيماريهاي مزمن،

در چهار روز از هفته از خستگي شکايت دارند %27 .از بزرگساالن
انگليسي (يک سوم زنان و يک پنجم مردان) و در اياالت متّحده،

از نوع مزمن است ( .)5اغلب پژوهشها ،مويّد اين مطلباند که
خستگي در زنان ،نسبت به مردان بيشتر است .خطر نسبي خستگي

 %24از بزرگساالن ،ابتالء به خستگي به مدت  2هفته يا بيشتر را ذکر

در زنان در مقايسه با مردان  1/3ميباشد که از متغيّرهاي مستعد

ميکنند که دو سوم اين افراد قادر به شناسايي علت خستگي خود
1ـ كارشناس ارشد پرستاري ،مربي دانشكده پرستاري آجا
2ـ كارشناس ارشد پرستاري ،گروه پزشكي ،دانشگاه آزاد اسالمي واحد اردبيل

کننده آن در زنان ميتوان به فاکتورهاي مربوط به غدد آندوکرين
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و استرسها اشاره نمود ( .)2خستگي در طبقات اجتماعي پايينتر،

ب) خستگي فيزيولوژيک :عبارت است از عدم توازن بين ورزش،

شايعتر است .مطالعات انجام شده در کره نشانگر شيوع بيشتر
ِ
اقتصادي ضعيفتر بوده است.
خستگي در طبقات اجتماعي -

خواب ،رژيم غذايي با ساير ف ّعاليّتها که ناشي از بيماري زمينهاي
نبوده و با استراحت برطرف ميشود (.)1

در مقابل مطالعات انجام شده در طبقات مرفه فرانسوي نشانگر

ج) خستگي مزمن :بيش از  6ماه طول ميکشد و با استراحت

حداقل خستگي بوده است اين شکايت در اختالالت افسردگي،

برطرف نميشود (.)1در حدود  %50از بيماران مبتال به خستگي

شبه جسمي و اضطراب شايعتر بوده ( )2و نيزعدم تح ّمل ف ّعاليّت و

مزمن ،اين حالت تا يک سال ادامه مييابد (.)12

ايجاد اختالل در ايفاي نقش ،در افراد برخوردار از شدت خستگيِ

باالتر ،بيشتر ديده ميشود.)6( .

د) سندروم خستگي مزمن :معيارهاي اصلي اين سندرم شامل
خستگي دائم و يا عود کننده که حداقل  6ماه طول کشيده ،با
استراحت برطرف نشده و به حدي است که ف ّعاليّت روزانه مريض

مواد و روشها

را به ميزان  %50و يا بيشتر کاهش دهد .همچنين ساير وضعيتهايي

در اين مقاله سعي شده است تا با مرور منابع علمي و معتبر ،موضوع

که ميتواند عالئم مشابهي را ايجاد کنند رد شده باشند که عبارتند

خستگي ،نحوه تشخيص و تسكين آن مورد بررسي قرار گيرد.

از :بدخيميها ،بيماري اتوايميون ،بيماريهاي عصبي عضالني،
غدد ،وابستگي به دارو و اعتياد ،بيماريهاي التهابي مزمن ،عفونت و

يافتهها

بيماريهاي مزمن ( .)8مشخصه اين سندروم شامل خستگي ناتوان

خستگي ،همچنان به عنوان يکي از شايعترين شکايات در %90

کننده همراه با شکايات گوناگون جسمي ،مزاجي و عصبي رواني

بيماران به صورت فقدان انرژي توصيف ميگردد ( .)7اين احساس

ميباشد .اين شکايات شامل خستگي ،اشکال در تمرکز ،سردرد،

کسالت ،توسط بيماران به شکل متنوعي از جمله تهي بودن از انرژي،
خستگي معمول ،فقدان انرژي ،بيميلي ،بيانگيزه بودن ،تمايل قوي

حساسيّت غدد لنفاوي ،درد عصبي عضالني ،تب ،اشکال
گلودردّ ،

در خوابيدن ،مشکالت روانپزشکي ،آلرژي ،دل پيچه و کاهش وزن

براي خواب يا استراحت و يا همه اين عالئم ،ذکر ميشود ( .)8به

ميباشد .احتمال ابتالي زنان به اين سندروم دو برابر مردان بوده و

طور خالصه خستگي عبارت است از کوفتگي شديد ناشي از فقدان

بيماران به طور متوسط  25-45ساله هستند (.)13

انرژي يا خستگي مفرط همراه با ميل قوي به استراحت يا خواب (.)9
انجمن تشخيص پرستاري آمريکا ،خستگي را به صورت احساس

عوامل موثر بر خستگي

ضعف و کاهش ظرفيت جهت انجام فعاليتهاي فکري و فيزيکي

فاکتورهايي که بر تظاهرات شخصي يک احساس ناخوشايند مانند

تعريف نموده است ( .)10افراد خسته انرژي قبلي خود را نداشته،

خستگي تأثير ميگذارد به سه گروه فيزيولوژيک ،سايکولوژيک و

ف ّعاليّتهاي کمتري انجام ميدهند و براي حداقل ف ّعاليّتهاي روزمره

موقعيتي تقسيم ميشوند (.)14

تالش بيشتري ميکنند .لذا اين مسأله بر روي کيفيّت زندگي و
اعتماد به نفس آنها تأثير ميگذارد ()11

الف) فاکتورهاي فيزيولوژيکي :شامل اختالل در عملکرد
سيستمهاي نرمال بدن (مانند قلبي عروقي) ،مشکالت پاتولوژيک
(مانند عفونت) و زيرساختهاي انرژي (از قبيل تغذيه) ميباشد (.)14

انواع خستگي

سندرم نقص ايمني اکتسابي ،عدم کفايت غده آدرنوکورتيکال ،آنمي،

خستگي را ميتوان به انواع ثانويه ،فيزيولوژيک ،مزمن و سندرم

اضطراب ،سرطان ،بيماريهاي انسداديريوي ،افسردگي ،ديابت،

خستگي مزمن طبقه بندي نمود.

نارسايي قلبي ،هايپرکورتيزوليسم ،هيپوتيروئيديسم ،عفونت،

الف) خستگي ثانويه :اين خستگي ،از شرايط طبي زمينهاي ناشي

بيماري اليم ،سوء تغذيه ،گريوز ،نارسايي کليه ،لوپوساريتما

از  6ماه است (.)1

در گروه فاکتورهاي فيزيولوژيک قرار ميگيرند (.)15

ميشود .ممکن است يک ماه يا بيشتر طول بکشد .اما معموالً کمتر

جراحي
توسِسيستميک ،مسموميّت با مونواکسيدکربن و اعمال ّ
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ب) فاکتورهاي سايکولوژيک :شامل وضعيت رواني (افسردگي)

و يا به طور ثابت با استراحت برطرف نشود ،دليل بر وجود

و نحوه پاسخ به بيماري (حمايت اجتماعي) ميباشد ( .)14عوامل

خستگي رواني است (.)15

سايکولوژيک از جمله اضطراب و افسردگي مسئول  %80از موارد

3ـ بيماران با خستگي ناشي از اضطراب به طور معمول هنگام

خستگيها و عوامل جسمي مسئول  %20از اين موارد ميباشند (.)15

خواب خستهاند و هنگام برخواستن از خواب هم به همان

ج) فاکتورهاي موقعيتي :شامل خصوصيات دموگرافيک (سن،

اندازه خستهاند (.)8

جنس) ،شيوه زندگي (وضعيت شغلي) و تجارب فردي (تجارب
بيماريهاي قبلي) ميباشد .که هر يک از اين فاکتورها بر روي
خستگي به طور مستقيم تأثير گذار ميباشند (.)14
تشخيص خستگي

4ـ خستگي ناشي از افسردگي تابلو يکنواختي ندارد .ا ّما تقريب ًا

هميشه با ساير عالئم افسردگي همراه است (از جمله يک خلق
دائم ًا ناراحت به همراه بدبيني ،تغييرات شناختي و اختالالت

رواني) .بيماران دچار خستگي اظهار ميدارند که به ع ّلت فقدان
انرژي يا نيرو قادر به انجام فعاليتهاي خاص نيستند ،در حالي

اين عالمت ميتواند از طريق بررسي ظاهر عمومي بيمار ،توضيحات

که توصيف بيمار افسرده کليتر است مث ً
ال ذکر ميکند که قادر

بيمار ،طرز فکر ،صحبت ،تمرکز و فعاليت بيمار قابل شناسايي و از

به انجام هيچ کاري نيست ( .)1البته خستگي ميتواند هم به

ابعاد مختلفي از جمله طول ،شدت و کيفيت قابل بررسي باشد ()16

عنوان يک دليل براي افسردگي مطرح باشد و هم ميتواند عالئم

با بررسي و آناليز عالئم ممکن است بتوان سر نخهايي براي پيدا

افسردگي را تقليد نمايد (.)17

نمودن اتيولوژي به دست آورد .در اغلب موارد پزشکان در تشخيص

5ـ خستگي از خواب آلودگي و افسردگي قابل افتراق است .شيوع

علت اصلي خستگي مزمن ،ناتوان بوده و بنابراين داشتن برنامه کنترل
سيستميک و قابل انعطاف ،ضروري خواهد بود .بايد يک تاريخچه

خستگي در بيماران تحت مراقبتهاي ا ّوليه شايع بوده و در

حدود  %6-45ميباشد ،در حالي که ميزان خواب آلودگي بين

از بيمار مشتمل بر اطالعاتي از جمله پيشرفت خستگي و عالئم

 %5-15ميباشد ( .)6خواب آلودگي ،اختالل در مکانيسم

مربوطه ،تاريخچه خانوادگي ،تاريخچه شغلي و دارويي بيمار گرفته

طبيعي بيداري است و با تمايل به خوابيدن مشخص ميگردد.

شود .همچنين بايد به عادات خواب ،عالئم افسردگي ،تاريخچه

افرادي که خواب آلود هستند ،موقّت ًا با ف ّعاليّت بيدار ميشوند

خونريزي ،اختالالت تيروئيد ،عادات ورزشي ،عملکرد مناسب
سيستم قلبي عروقي ،تاريخچه جنسي و عوامل خطر عفونتهاي

در حالي که خستگي با ف ّعاليّت تشديد ميشود .بيماران خواب
آلود پس از چرت زدن (خواب کوتاه) احساس بهتري دارند،

ويروسي نقص سيستم ايمني نيزتوجه ويژه شود (.)12

در حالي که بيماران دچار خستگي ،از کمبود انرژي ،خستگي

تشخيص انواع خستگي از يکديگر

ذهني ،استقامت ضعيف عضالني و بهبود تأخيري پس از ف ّعاليّت
فيزيکي و فقدان خواب نشاط آور شکايت دارند (.)1

1ـ خستگي حاد از مزمن :برخالف خستگي حاد ،خستگي مزمن
با استراحت برطرف نميشود و بيش از  6ماه به طول ميانجامد
(.)1

سنجش خستگي
توسط
خستگي يک تجربه پيچيده ذهني است که معموالً به طور مشابه ّ

2ـ خستگي جسمي از خستگي رواني :خستگي جسمي با کاهش

بسياري از افراد درک ميشود ،ا ّما اندازهگيري عيني آن دشوار است

احتماال در صبح پر انرژيتر بوده اما کمترين سطح فعاليتهاي

شده است که به صورت مقياسهاي عيني و ذهني گزارش شدهاند.

ف ّعاليّت وافزايش استراحت و خواب ،تسکين مييابد .اين بيماران

( .)16مقياسهاي متعدّ دي براي اندازه گيري شدّ ت خستگي ساخته

معمول آنها را خسته ميکند ( .)8خستگي جسمي با فعاليت

پرستار ميتواند براي اندازه گيري شدت خستگي از مقياس ساده

تشديد و با استراحت تسکين مييابد که بر خالف خستگي

يک بعدي مثل ميزان کالمي خستگي (عدم وجود خستگي ،خستگي

رواني ميباشد .در واقع خستگي که بيش از  4ماه به طول انجامد

متوسط و شديد) استفاده کند .ابزارهاي چند بعدي هم براي
خفيفّ ،
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طب فشاري (.)18
درمانيّ ،

(Pearson

3ـ در جهت کاهش خستگيِ مزمنِ بيمار ،بايد از روشهاي تسکين

) ،Bayerمقياس آنالوگ ديداري ) (Visual Analog Scaleو مقياسهاي

دهنده درد نيزاستفاده شود ،زيرا درد عامل اختالل در استراحت

چند بعدي بررسي خستگي )،(Multidimensional Fatigue Inventory

ميباشد (.)9

پي پر ) ،(Piper scaleچک ليست خستگي پيرسون باير

نيم رخ حاالت خلق -خستگي (Profile of Mood State Fatigue and

4ـ دريافت مکملها و منابع آنتي اکسيدانتي :مطالعات نشان دادهاند

) ،Vigor Subscaleمقياس شدت خستگي )،(Fatigue Severity Scale

که خستگي از مهمترين عوارض کمبود ويتامين  Cميباشد

(Multidimensional Fatigue

( .)21بهبود مقادير ويتامين  Cممکن است منجر به کنترل بهتر

) Symptom Inventoryو ابزار بررسي خستگي (Fatigue Assessment

آنمي گردد .اين ويتامين به حفظ آهن دو ظرفيتي در روده که

) Inventoryميباشد (.)5

محلولتر از آهن سه ظرفيتي ميباشد ،کمک ميکند ،ضمن اين

ابزار چند بعدي نشانههاي خستگي

که موجب تسهيل انتقال آهن از ذخاير بافتي ميگردد (.)22در

مداخالت پرستاري

همين راستا ،نتايج پژوهشها نشان دادهاند مصرف مکملهايي

1ـ حفظ تعادل بين ف ّعاليّت و استراحت :عامل خستگي هرچه
که باشد انجام هريک از انواع ورزشهاي روزانه ،حفظ روابط

از قبيل ويتامين  Cو  ،Eميتوانند در پروتکل درماني سندرم
خستگي مزمن ،ارزشمند باشند (.)23

بين فردي و بازگشت به کار به طور پايدار منجر به بهبود آن

5ـ رعايت بهداشت خواب :توصيهها شامل بيدار شدن در هنگام

ميشود ( .)1به طور معمول ،رايجترين روش کاهنده خستگي

صبح در يک زمان مشخص ،افزايش فعاليت در بعد از ظهر،

در بيماران استراحت و کاهش فعاليت است .اين در حالي است

اجتناب از ورزش حين غروب يا قبل از خواب ،افزايش زمان

که استفاده از استراحت در خستگي مزمن منجر به افزايش ميزان

مواجهه روزانه با نور روشن ،استحمام با آب داغ  2ساعت قبل

خستگي گشته و کاهش ف ّعاليّت جسماني منجر به ناتواني بيمار

از زمان خواب ،کاهش نور و سر و صدا در زمان خواب (.)1

خواهد شد ( .)18همچنين تحقيقات نشان دادهاند افزايش

سطوح فعاليت جسماني با کاهش سطح خستگي همراه است
( .)19در همين راستا ،شواهد گستردهاي ّ
دال بر فوايد فعاليت
فيزيکي از جمله کاهش تعداد و شدّ ت شکايات در بيماريهاي
مزمن وجود داشته و با افزايش سطح فعاليت بيماران مزمن،

مصرف غذاهاي سنگين همراه با الکل و کافئين نيز ممنوع است،
چرا که ميتواند به خواب رفتن فرد را دچار مشکل نموده و
لذا خستگي را تشديد نمايد (.)13
بحث و نتيجهگيري

بهبود وضعيت عملکردي و ارتقاء کيفيت زندگي آنها در مقايسه

متخصصين نسبت به فرآيند بيماري تغيير
در سالهاي اخير نگرش
ّ

شديد نيز ميتواند به دليل تحليل قوا منجر به اجتناب کامل

فيزيولوژيک به شمار نميآورند .بلکه آن را تعامل پيچيده زيستي،

با وضعيت غيرف ّعالشان ديده شده است ( .)20که البته ورزش

کرده است .بدين معني که بيماري و تندرستي راپديدهاي صرف ًا

از ورزش شود .لذا ،بايد از يک برنامه ورزشي متعادل استفاده

رواني و اجتماعي ميدانند ( .)24در همين راستا اقدامات پرستاري

کرد (.)13در همين راستا انجام ورزشهاي هوازي به ميزان

نيز در غالب حيطههاي پرستاري به منظور ايجاد راحتي مددجويان

متوسط (مث ً
ال  30دقيقه پيادهروي) بيش از هر مداخله مطالعه

صورت گرفته و بسياري از تئوريهاي پرستاري ايجاد آرامش و

شده ديگري با اثرات مثبت بر خستگي همراه است (.)1

راحتي بيمار را نياز اصلي بيمار و هدف اساسيِ اقدامات پرستاري

ِ
روشهاي مکمل غير داروئي و کاهنده خستگي از
2ـ استفاده از

ذکر کردهاند .از آنجايي که امروزه تنها بقاء و افزايش طول عمر مدّ

جمله قدم زدن ،معاشرت با دوستان و خانواده ،استراحت کوتاه

نظر نبوده و افراد خواهان يک زندگي با کيفيت مطلوب ميباشند.

مدت بين فعاليت ،انحراف فکر ،تمرينات منظم تنفسي ،عبادت،

لذا ،سعي ميشود عالوه بر کنترل بيماريها و افزايش شانس بقاي

يوگا ،نگرش مثبت به زندگي ،موسيقي ،دوش آب گرم ،ماساژ

فرد ،روشهايي به کارگرفته شود که به فرد در انجام فعاليتهاي

22  شماره مسلسل1391 بهار

1 شماره

سال دوازدهم

توجه به اين
ّ  اه ّميّت،) لذا25 و19( اجتماعي و افسردگي ميگردد

مجله دانشكده پرستاري ارتش جمهوري اسالمي ايران

22

روزمره زندگي و ف ّعاليّتهاي شغلي و اجتماعي که الزمه يک زندگي

شکايت باليني شايع و روشهاي تسکيني آن بايد به طور جدّ ي مورد

با توجه به اينکه خستگي.)3( با کيفيت مطلوب است کمک شود

.بررسي و پژوهشهاي بيشتر قرار گيرد

 تأثيرمنفي بر کيفيت زندگي گذاشته و منجر به افزايش،درمان نشده
 انزواي، کاهش انرژي جسمي و روحي، ضعف،وابستگي به سايرين

References
1-

Rosental TC. Fatigue: an overview. American physician.
2008; 78: 1173-1179.

2-

Ranjith G. Epidemiology of chronic fatigue syndrome.
Occupational medicine Journal, 2005; 55: 13-19.

 بررسي ارتباط بين شدت و سطح خستگي با کيفيت زندگي در،ضيغمي شراره3 -3
 دانشگاه، مشهد، پايان نامه کارشناسي ارشد،مبتاليان به سرطان تحت شيمي درماني
.24  و ص1  ص،1382 ،علوم پزشکي مشهد
4-

Jenkin P. The experience of fatigue in adults living with HIV.
Journal of Clinical Nursing. 2006;15: 1123-1131.

 اهميت عارضه خستگي در بيماران سرطاني و اندازهگيري آن توسط. مصطفي.راد5 -5
،1381 ،... فصلنامه آموزشي دانشکده پرستاري بقيه ا.ابزار خالصه شده خستگي
.36-39  ص،8 شماره
6-

Jamill H. Subjective fatigue and subjective sleepiness: tow

independent consequences of sleep disorders? Journal of
Sleep Research. 2005; 14: 245-253
78-

15- Sundaram R. Hand book of sign & symptom. Lippincott
Williams Swilkins, 2006;267.
16- Mccan K, Boor J. Fatigue in persons with renal failure who
require maintenance hemodialysis. Journal of Advance
Nursing. 2000; 32 (5): 1132-1140.
17- Schneider R. Fatigue among care givers of chronic renal
failure patients: a principal components analysis. Nephrology
Nursing Journal. 2003;30: 629-644.

 بررسي ميزان به کار گيري و اثر بخشي روشهاي کاهنده. شيوا و همکاران.بصام پور1818
 دوره، مجله حيات،)1384( . ايرانMS خستگي در بيماران مراجعه کننده به انجمن
29-37  ص،3و4 شماره،11
19- O. Sollivan D, McCarty G. Exploring the symptom of fatigue
in patients with end stage renal disease, Nephrology Nursing
Journal. 2009;36 (10): 37-39.
20- Bonner A, Wellard S, Caltabiano M. Determining patient

Mollaoglu M. Fatigue in people undergoing hemodialysis.

activity levels in chronic kidney disease. Journal of Nursing

Dialysis & Transplantation Journal. 2009;38 (6): 216-220.

and Health Care of Chronic Illness.2008;1: 39-48.

Friedman H. Harold. Problem medical diagnosis. 7rd:
Lippincott Williams & Wilkins, 2001, 3-4.

، تهران، تشخيص سريع بيماريهابا تاکيد بر عالئم و نشانهها. بابايي سيما،اقبالي مريم9 -9
.117  ص،1388 ،بشري
 ترجمه اعضاء هيات علمي، پرستاري داخلي جراحي، جويس و همکاران.بلک1010
.561  ص،1386 ، نشر سالمي، تهران،دانشگاه علوم پزشکي شهيد بهشتي
 تأثير به. توسلي خديجه، كاظمنژاد انوشيروان، شبان مرضيه،ذاكري مقدم معصومه1111
كار گيري تمرينات تنفسي بر ميزان خستگي مبتاليان به بيماريهاي مزمن انسدادي
.17-25  ص،3  شماره،1385 ، مجله حيات.ريه
، تهران، افسانه، ترجمه افتخاري منش،اصول پرستاري تيلور.)2008( . کارول،تيلور1212
.363  ص،1387 ،بشري
 نشر، تهران، اصول تشخيص و درمان بيمارهاي شايع.پارچه باف بيد گلي محمد1313
.24 ص.1382 ،اميدان
14- Liu H.E. Fatigue and associated factors in hemodialysis
patient in Taiwan. Research in Nursing & Health Journal.
2006;29: 40-50.

21- Singer R. High prevalence of ascorbate deficiency in an
Australian

peritoneal

dialysis

population.

Nephrology

Journal. 2008; 13: 17-22.
22- Attallah N. Effect of intravenous ascorbic acid in hemodialysis
patients with EPO- hypo responsive anemia and hyper
ferritinemia, American Journal of Kidney Diseases, 2006;47
(4): 644-654.
23- Logan A, Wong C. Chronic fatigue syndrome: oxidative
stress and dietary modifications. Alternative Medicine
Review. 2001;6 (5): 450-459.
24- Sanders C. Reporting on quality of life in randomize, Quality
of Life in Research Journal, 2007; 3 (17): 391- 397.
25- Tel H. Determining quality of life and sleep in hemodialysis
patients, Dialysis & Transplantation Journal, 2009; 38 (6):
210-215.

