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ارتباط رژیم غذایی با افسردگی پس از زایمان در زنان
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دانشجوی کارشناسی ارشد مامایی ،کمیته تحقیقات دانشجویی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،ایران.
استادیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
دانشیار گروه مامایی ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
دانشجوی دکترای پژوهش محور ،مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی تبریز ،دانشکده پرستاری و مامایی ،دانشگاه
علوم پزشکی تبریز ،تبریز ،ایران.
دانشیار ،مرکز تحقیقات پیشگیری از مصدومیتهای ترافیکی جادهای ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تبریز ،تبریز،
ایران.
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مقدمه :بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت ،افسردگی دومین بیماری بعد از بیماریهای ایسکمیک قلبی تا سال
 2222خواهد بود و افسردگی بعد از زایمان نیز به عنوان یک دورهای از افسردگی ماژور اثرات زیانباری بر سالمت
مادر و نوزاد و حتی کل خانواده برجای میگذارد ،لذا مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط و سهم هر یک از
فاکتورهای دریافتی از طریق رژیم غذایی با افسردگی پس از زایمان انجام شد.
روش کار :این مطالعه مقطعی در سال  1313بر روی  15زن زایمان کرده در  8هفته پس از زایمان در مراکز
بهداشتی شهر تبریز انجام گرفت .ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه ،فرم مشخصات فردی اجتماعی و مامایی،
پرسشنامه افسردگی ادینبورگ و پرسشنامه یادآمد غذایی  24ساعته که در طی سه روز که شامل یک روز تعطیل و
دو روز غیر تعطیل بود ،توسط افراد تکمیل شد و از این سه روز میانگین گرفته شد .کسب نمره  12و باالتر به منزله
افسردگی مادران بود .تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری ( SPSSنسخه  )22انجام شد .همچنین
جهت بررسی ارتباط رژیم غذایی و افسردگی و تعیین میزان سهم هر یک از این فاکتورها در ایجاد افسردگی از تحلیل
شبکه های عصبی استفاده شد.
یافته ها :میانگین نمره مقیاس افسردگی  7/1±4/4بود .در مجموع  83زن ( )%87/4از مادران نمره ادینبورگ
پایینتر از  12داشتند .بر اساس تحلیل شبکه های عصبی ،اسید چرب امگا ،)%25( 3-کلسترول ( ،)%32اسیدهای
چرب غیر اشباع چندگانه ( )%33و اسید چرب امگا )%42( 3-کمترین سهم را در افزایش نمره افسردگی ادینبورگ به
نسبت روی ( ،)%31منیزیم ( )%78و چربی اشباع شده ( )%12داشتند.
نتیجه گیری :با توجه به اینکه فاکتورهای دریافتی از قبیل امگا ،3-کلسترول ،اسیدهای چرب غیر اشباع چندگانه و
امگا 3-کمترین سهم را در افزایش نمره افسردگی پس از زایمان دارند ،میتوان گفت یک نوع حالت حفاظتی در برابر
افزایش نمره ادینبورگ را ایفا می کنند و میتوانند در رژیم غذایی افراد پیشنهاد شوند.
کلمات کلیدی :افسردگی پس از زایمان ،چربی ،روی ،منیزی
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کمبودهای غذایی از جمله عوامل تأثیرگذار در این
زمینه میباشد ()7؛ به طوری که در مطالعات متعددی
به ارتباط رژیم غذایی با بیماری های روانی از جمله
افسردگی اشاره شده است .در واقع از جمله فاکتورهایی
که در این مطالعات به ارتباط آنها با افسردگی اشاره
شده است شامل :آنتی اکسیدان ها ،ویتامینها ،روی،
منیزیم و خانواده ویتامین ( Bویتامین  B12و فولیک
اسید) می باشد که مطالعات نشان دادهاند دریافت کافی
این فاکتورها ممکن است فواید درمانی برای افسردگی
و رفتارهای خودکشی داشته باشد و مصرف این غذاها
ممکن است به توقف شروع اختالالت رفتاری و
رفتارهای خودکشی کمک کند ( .)15 ،14از دیگر
کمبودهای مواد غذایی مؤثر در حاالت روحی میتوان
به کمبود ویتامین  ،Dسلنیوم و اسیدهای چرب مانند
امگا 3-اشاره کرد ( .)18-13در واقع حاملگی و
شیردهی ،زنان زایمان کرده را بیشتر در معرض کمبود
امگا 3-قرار میدهد؛ به طوری که در مطالعات متعددی
نشان داده شده که احتماالً کمبود امگا 3-در انواع
افسردگی از جمله افسردگی پس از زایمان تأثیر داشته
باشد و همچنین کمبود این ماده در دوران پری ناتال و
دریافت کم امگا 3-از همان دوران پری ناتال میتواند
در ایجاد  PPDنقش داشته باشد ،اما به دلیل وجود
هتروژنیسیتی در این مطالعات نیاز است که مطالعات
بیشتر و بهتری در آینده انجام گیرند (.)22 ،11
بنابراین زنان سنین باروری به طور خاصی در معرض
عوارض جانبی تغذیه ضعیف و کمبود مواد غذایی قرار
دارند ،زیرا حاملگی و شیردهی استرسهای تغذیهای بر
مادر وارد میکند و مادر را در معرض کمبودهای غذایی
قرار میدهد که خود میتواند یک زمینه برای ایجاد
افسردگی پس از زایمان باشد ( .)21به دلیل تأثیر
فاکتورهای تغذیهای در سالمت زنان که باعث شده
مداخالت تغذیهای ارزان ،مطمئن ،و برای تجویز و
پذیرش از جانب بیماران آسان باشد و همچنین با توجه
به اینکه نوع رژیم غذایی هر منطقه با منطقه دیگر
میتواند متفاوت باشد ،مطالعه حاضر با هدف تعیین
ارتباط نوع رژیم غذایی با افسردگی پس از زایمان در
زنان زایمان کرده شهر تبریز انجام شد.
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بر اساس نظر سازمان جهانی بهداشت ،افسردگی دومین
بیماری بعد از بیماریهای ایسکمیک قلبی تا سال 2222
خواهد بود ( .)1افسردگی بعد از زایمان میتواند در هر
زمان ما بین دو هفته تا یکسال بعد از زایمان اتفاق
بیافتد و به وسیله یک سری از عالئم ،از تعادل روحی
طبیعی افتراق داده شود .افسردگی بعد از
زایمان (PPD) 1در  %12-22زنان زایمان کرده در
سراسر جهان رخ میدهد ( .)2هرچند میزان بروز آن در
بین کشورها و در داخل کشورها متفاوت است و در بین
کشورهای با درآمد پایین و متوسط شیوعی در حد
 %11/8گزارش شده است ( .)3شیوع کلی افسردگی بعد
از زایمان در ایران  %25/3گزارش شده است (.)4
 PPDاثرات زیانباری بر روی مادر و شیرخوارانشان
گذاشته و همچنین بر روابط خانوادگی و تکامل کودک
اثرات منفی دارد ( .)5 ،2این شرایط میتواند باعث ایجاد
افکار بچهکشی و آسیب بر تکامل شناختی و اجتماعی
فرزندان شده ( )3و منجر به تعامل ضعیف مادر و کودک
و احساس بد و منفی در مورد رفتارهای کودک و در
نتیجه دلبستگی ضعیف بین مادر و شیرخوار شود؛ عالوه
بر آن می تواند منجر به تأخیر تکاملی قابل مشاهده و
واضح ،مشکالت اجتماعی و تعاملی ،تکامل ضعیف تکلم و
مشکالت رفتاری طوالنی مدت ،غفلت از فرزند و
استرسهای زناشویی منجر به طالق شود ( .)5 ،2عوامل
خطر مطرح  PPDشامل حاملگی ،استعداد ژنتیکی (،5
 ،)7کاهش سریع در هورمونهای جنسی به دنبال زایمان
( ،)1 ،8سابقه قبلی افسردگی ( ،)12 ،8تاریخچه
خانوادگی افسردگی ( ،)12 ،11 ،8افسردگی پریناتال و
اندوه بعد از زایمان ( ،)11 ،12استفاده از الکل یا مواد
غیر قانونی ( ،)12ارتباط زناشویی ضعیف ،استرس
بچهداری ،حاملگی ناخواسته یا برنامهریزی نشده ،زندگی
پراسترس ( ،)5وضعیت اجتماعی اقتصادی پایین ،زنان
پرایمی پار و سابقه مالل پیش از قاعدگی (،)13 ،12
هیپوتیروئیدی تحت بالینی یا اولیه و کم کاری هیپوفیز و
تغییرات در سطوح نوروترنسمیترها مانند سروتونین ()12
و بسیاری علل دیگر می باشد.
Post Partum Depression
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روش کار
این مطالعه مقطعی در سال  1313بر روی  15زن
زایمان کرده در  8هفته پس از زایمان در شهر تبریز
انجام گرفت .جامعه پژوهش زنان زایمان کرده در  8هفته
پس از زایمان و محیط پژوهش ،نزدیکترین مرکز
بهداشتی به محل سکونت هر شرکتکننده بود .حجم
نمونه نیز با توجه به دادههای حاصل از مطالعه مقدماتی
که بر روی  15نفر انجام گرفت و با در نظر گرفتن ضریب
همبستگی  28صدم بین رژیم غذایی و افسردگی و
فاصله اطمینان  %15و توان  82و با استفاده از نرم افزار
 15 ،Gpowerنفر به دست آمد .پژوهشگر پس از اخذ
مجوز از معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی
تبریز با شماره  13123و معرفی خود و بیان اهداف
مطالعه به مشارکت کنندگان ،نمونه گیری را آغاز کرد.
معیارهای ورود به مطالعه شامل :زنان  18سال و باالتر،
ساکن شهر تبریز ،داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن،
حاملگی اخیر کم خطر ،تمایل جهت شرکت در مطالعه،
داشتن پرونده مراقبت در نزدیکترین مرکز بهداشتی
محل سکونت و معیارهای خروج از مطالعه شامل :وجود
افسردگی قبل از زایمان بنا به اظهار خود مادر ،سابقه
افسردگی یا هرگونه اختالل روانی دیگر ،فوت یا بستری
شدن نوزاد در بخش مراقبت های ویژه ،مرده زایی،
بستری شدن مادر به علت عوارض بعد از زایمان ،وقوع
حوادث ناگوار مانند بستری شدن یا فوت یکی از بستگان
و یا طالق در طی سه ماه گذشته ،داشتن بیماریهای
مزمن مانند بیماری کبدی و کلیوی ،داشتن سقطهای
مکرر و داشتن سابقه نازایی بود.
مشارکتکنندگان از نظر معیارهای حائز شرایط بررسی
شدند و در صورت دارا بودن معیارها و تمایل به شرکت
در مطالعه ،رضایتنامه آگاهانه کتبی از آنها اخذ
گردید ،سپس پرسشنامه فردی -اجتماعی توسط
شرکتکنندگان تکمیل شد .محل پژوهش ،نزدیکترین
مراکز بهداشتی درمانی به محل زندگی شرکتکنندگان
بود.
ابزار گردآوری داده ها
کنترل رژیم غذایی ،توسط پرسشنامه یاد آمد غذایی
 24ساعته انجام گرفت و آزمودنیها پرسشنامه غذایی
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 ارتباط رژیم غذایی با افسردگی پس از زایمان

را در  3روز که به طور غیرمتوالی ( 1روز تعطیل و 2
روز غیر تعطیل) و در طی یک هفته بود ،تکمیل کردند.
آلبوم مواد غذایی نیز در اختیار آنها قرار گرفت تا بر
اساس آن ،نوع و حجم غذای مصرفی خود را مشخص
کنند ( .)23 ،22ابزار گردآوری دادهها در این مطالعه،
فرم مشخصات فردی اجتماعی و مامایی ،پرسشنامه
افسردگی ادینبورگ و پرسشنامه یادآمد غذایی 24
ساعته که در طی سه روز که شامل یک روز تعطیل و
دو روز غیر تعطیل بود ،توسط افراد تکمیل شد و از این
سه روز میانگین گرفته شد.
پرسشنامه مشخصات فردی -اجتماعی و مامایی شامل
سؤاالتی در زمینه سن ،سطح تحصیالت و شغل زن،
وزن ،قد ،کفایت درآمد خانواده ،تعداد بارداری و زایمان،
نوع بارداری و نوع زایمان ،رضایت از جنسیت نوزاد،
میزان حمایت دریافتی از جانب همسر و خانواده بود.
پرسشنامه افسردگی ادینبورگ توسط کوکس و همکاران
در سال  1178تدوین و در سال  1114مورد بازبینی قرار
گرفته است .این ابزار دارای  12سؤال چهار گزینهای
است که در برخی سؤاالت ،گزینهها از شدت کم به زیاد
( 2 ،1و  )4و در برخی دیگر از شدت زیاد به کم (،5 ،3
 1 ،8 ،7 ،3و  )12مرتب شدهاند .هر سؤال دارای امتیاز
صفر تا  ،3و نمره کلی بین صفر تا  32نوسان دارد .مادر
پاسخهایی را انتخاب میکند که طی هفته گذشته
احساس کرده است .کسب نمره  12و باالتر به منزله
افسردگی مادران میباشد .پرسشنامه افسردگی
ادینبورگ توسط نمازی ( )1372در ایران استاندارد شده
و از طریق فرمول آلفای کرونباخ ،پایایی  2/1برای آن
محاسبه شده است .این پرسشنامه برای به دست آوردن
افسردگی در ایران به طور فراوان استفاده شده است.
پرسشنامه افسردگی ادینبورگ به عنوان یک آزمون قابل
قبول برای غربالگری افسردگی پس از زایمان در تبریز با
اعتبار پایایی  2/31و روایی  ،2/83که حساسیت  2/33و
ویژگی  2/85داشت ،انجام گرفت (.)24
در تحلیل شبکه های عصبی از مدل سازی پرسپترون
چندالیه 1استفاده شد که در آن متغیرهای ورودی و
خروجی به ترتیب متغیرهای مستقل و وابسته مطالعه

تحلیل شبکه های عصبی استفاده شد .میزان معناداری
 pذکر شود.

 فاطمه عدالتی فرد و همکاران

بودند .نودهای الیه پنهان در این تحلیل امکان بررسی
رابطه پیچیده بین متغیرهای مستقل و وابسته را فراهم
می کند و مشابه روش های کالسیک آماری به روابط
خطی محدود نمیشود .مزیت دیگر این مدل سازی،
نداشتن پیش فرض توزیع نرمال برای متغیرهای وابسته
مدل است .در مدل شبکه عصبی حاضر از روش درست
نمایی ماکسیمم برای برآورد وزن متغیرها استفاده شد.
در این راستا از الگوریتم پس انتشار 1استفاده شد که در
یک فرآیند معکوس (از نودهای خروجی به نودهای
ورودی) فاصله بین مقادیر مشاهده از متغیر وابسته را
با مقادیر پیشبینی شده آن مینیمم میکند .از روش
اتوماتیک تعیین اهمیت 2متغیرهای مستقل برای
اولویتبندی رابطه متغیرهای مستقل با متغیر وابسته
استفاده شد و بر این اساس وزنهای خام و نرماالیز
شده محاسبه شد و در نهایت بر اساس وزنهای نرماالیز
شده میزان اهمیت هر یک از متغیرها به صورت خیلی
کم (کمتر از  ،)%25کم (بین  ،)%25-52متوسط (بین
 )%52-75و باال (باالتر از  )%75تعیین شد.
متغیرهای مستقل پس از استاندارد شدن وارد مدل
شدند .ارتباط بین متغیرهای مستقل و وابسته از طریق
الیههای پنهان ایجاد گردید .برای تجزیه و تحلیل
پرسشنامه غذایی از نرم افزار Modified NUT4
نسخه  3.5.2استفاده شد.
تجزیه و تحلیل دادهها با استفاده از نرمافزار آماری
( SPSSنسخه  )22و روش های آمار توصیفی و
3
تحلیلی انجام شد .نرمالیتی دادهها با استفاده از کجی
و کشیدگی 4و مورد بررسی قرار گرفت که از توزیع
نرمال برخوردار بودند .جهت توصیف مشخصات فردی-
اجتماعی و میزان دریافت فاکتورهای مورد نظر توسط
افراد از روش های آمار توصیفی شامل میانگین (انحراف
معیار) و فراوانی و درصد استفاده شد .همچنین جهت
بررسی ارتباط رژیم غذایی و افسردگی و تعیین میزان
سهم هر یک از این فاکتورها در ایجاد افسردگی از

یافتهها
میانگین±انحراف معیار سن زنان شرکت کننده در
مطالعه  27/8±5/2سال بود 81 .زن ( )%13/3خانهدار
بودند .تمامی زنان دارای سطح تحصیالت راهنمایی و
باالتر بودند .بیش از دو سوم زنان یعنی  35نفر
( )%38/4دارای درآمد نسبتاً کافی بودند 43 .نفر
( )%48/4نولی پار و  48نفر ( )%51/5مولتی پار (دو و
سه) بودند 71 .زن ( )%71/1حاملگی خواسته داشتند.
 38نفر ( )%42از افراد زایمان واژینال و  57نفر ()%32
زایمان سزارین کرده بودند .تمامی زنان دارای حاملگی
 37هفته و باال بودند و  34نفر ( )%37/3از حمایت
دریافتی از جانب همسر ،به میزان زیادی برخوردار
بودند 12 .زن ( )%13/8از جنسیت نوزاد راضی بودند
(جدول .)1
میانگین  ±انحراف معیار نمره افسردگی  7/1±4/4بود.
از بین  15زن زایمان کرده 83 ،زن ( )%87/4نمره
ادینبورگ کمتر از  12را داشتند (جدول .)2
همچنین میانگین±انحراف معیار دریافت مواد مغذی و
انرژی روزانه توسط شرکت کنندگان در جدول  3آورده
شده است.

1

back propagation
automatic relevance determination
3
Skeweness
4
Kurtosis
2

4

جدول  -1مشخصات فردی -اجتماعی شرکت کنندگان

18-27
28-37
38-47

)43/3( 44
)51/5( 41
(2 )2/2

کفایت درآمد ماهیانه برای
هزینههای زندگی

سن (سال)

میانگین±انحراف معیار

27/8 ± 5/2

تعداد بارداری

راهنمایی
دبیرستان

(23 )24/3
(55 )57/7

تعداد زایمان

تحصیالت

دانشگاهی

(11 )22

ابتدایی

)14/8( 14

راهنمایی
دبیرستان

)21/1( 22
)35/8( 34

تحصیالت
همسر

دیپلم
دانشگاهی

)12/5( 12
)17/8( 17

شغل همسر

کافی
نسبتاً کافی
ناکافی

)24/2( 23
)38/4( 35
)7/4( 7
(1/8 )2/8

نولی پار
مولتی پار

)48/4( 43
)51/5( 41

خانهدار

)13/3( 81

شاغل در خارج از منزل

)3/3( 3

واژینال
سزارین

)42( 38
)32( 57

کم
متوسط

)8/4( 8
)24/3( 23

بیکار

)3/1( 3

زیاد

)37/3( 34

کارمند
کارگر
مغازهدار

)22/1( 11
)41/5( 47
)18/1( 18

کم
متوسط
زیاد

)15/8( 15
)48/4( 43
)35/8( 34

سایر موارد (راننده و )...
بارداری خواسته

شغل
نوع زایمان

میزان حمایت همسر

میزان حمایت اعضای خانواده

)8/4( 8

داشتن رضایت از جنسیت نوزاد

)13/8( 12

(71 )71/1

شاخص توده بدنی قبل از حاملگی

25/3±4/2

جدول  -2نمره افسردگی در افراد شرکت کننده
نمره افسردگی

تعداد (درصد)

حداقل

حداکثر

میانگین  ±انحراف معیار

کمتر از 12
بیشتر از 12

)87/4( 83
)12/3( 12

2

11

7/1 ±4/4

جدول  -3میانگین دریافت مواد مغذی و انرژی روزانه توسط شرکت کنندگان
فاکتورها

میانگین  ±انحراف معیار

چربی کل (گرم در روز)
چربی اشباع شده (گرم در روز)
اسیدهای چرب تک غیر اشباع (گرم در روز)
اسیدهای چرب چند غیر اشباع (گرم در روز)
امگا ( 3-گرم در روز)
امگا( 3-گرم در روز)
کلسترول (میلی گرم در روز)
روی (میلی گرم در روز)
منیزیم (میلی گرم در روز)
کیلوکالری

132/3 ± 53/4
23/4 ± 8/1
31/8 ± 14/3
74/28 ± 43/51
72/41 ± 44/25
2/52± 2/13
224/2 ± 12/7
7/3 ± 2/8
242/3 ± 114/2
2354±735

به چربی اشباع شده و کمترین سهم مربوط به امگا3-
بود؛ به طوری که هرچقدر دریافت چربی اشباع شده
بیشتر بود ،احتمال باال رفتن نمره افسردگی نیز بیشتر

تحلیل شبکه های عصبی نشان دهنده میزان سهم و
وزنی بود که هر کدام از فاکتورهای دریافتی در ایجاد
افسردگی داشتند؛ به گونهای که بیشترین سهم مربوط
55
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تعداد
(درصد)

مشخصات

مشخصات

تعداد
(درصد)

 فاطمه عدالتی فرد و همکاران

ارتباط  n-3 PUFAبا افسردگی پس از زایمان انجام
گرفته که در پنج مقاله هیچ ارتباطی بین n-3 PUFA
با افسردگی پس از زایمان وجود نداشت ( ،)31-27در
حالی که در مطالعه سو ( )2228و فریمن ()2223
ارتباط معکوسی بین  n-3 PUFAو  PPDوجود
داشت ( .)33 ،32همچنین مطالعه لونت ( )2211نشان
داد که احتماالً بین کاهش سطح مغزی امگا 3-با
افسردگی های چند عاملی مخصوصاً  PPDارتباط وجود
دارد ( )22که این یافته ها همراه با یافته هیبلن با نتایج
مطالعه حاضر همخوانی داشت؛ به طوری که بر اساس
شکل  1این فاکتور فقط  %21در ایجاد نمره باالی
افسردگی سهم داشت ،در نتیجه سهم کمتری را به خود
اختصاص داده بود .همچنین به دلیل وجود اهمیت و
تأثیر افسردگی پری ناتال در ایجاد  PPDو تأثیر
کمبود امگا 3-به مدت طوالنی بر  ،PPDمیتوان گفت
که احتماالً دریافت کم امگا 3-از همان دوران پری ناتال
میتواند در بروز  PPDنقش داشته باشد ،چنان که در
مرور سیستماتیک وجکیکی و همکاران ( )2211که در
آن  12مقاله بررسی شده بود ،در  3مقاله از این 12
مقاله هیچ ارتباطی بین  PUFAو افسردگی پری ناتال
مشاهده نشد 2 ،مطالعه نتایج پیچیده ای را نشان دادند
و  2مقاله نتایج مثبتی را در جهت ارتباط بین PUFA
و افسردگی پری ناتال نشان دادند .اما به دلیل
هتروژنیسیتی در مطالعات نیاز است مطالعات بیشتری
انجام گرفته و نتایج مثبت نشان داده شده نیز بیشتر
مربوط به کارآزمایی های انجام گرفته توسط سو و
همکاران و فریمن و همکاران بوده است که از دوز
بیشتر امگا 3-استفاده کرده و در مراحل زودتری از
حاملگی امگا 3-را شروع کرده بودند (.)11
هر چند نتایج حاصل از کارآزمایی های بالینی در این
زمینه در مورد نقش حفاظتی این فاکتور در توقف PPD
ضد و نقیض هستند ،با این حال نتایج متاآنالیز پیشنهاد
میکند که دریافت  n-3 PUFAممکن است در توقف
 PPDنقش داشته باشد ،هر چند برای جمعیت های با
نژاد خاص ممکن است اثرات متفاوتی برای توقف و
درمان داشته باشد ( .)34همچنین نسبت n-6 PUFA
به  n-3 PUFAدر خون میتواند در بروز حاالت

میشد (شکل  .)1در واقع در این مدل ،سهم هر یک از
فاکتورها در باال رفتن نمره افسردگی مطرح است،
بنابراین با توجه به شکل  1و سهم  12درصدی چربی
اشباع شده در باال رفتن نمره افسردگی نسبت به سهم
 25درصدی امگا 3-در باال رفتن این نمره ،میتوان
گفت در زنانیکه دریافت چربی اشباع شده نسبت به
امگا 3-بیشتر بوده ،احتمال باال رفتن نمره افسردگی
ادینبورگ در این افراد نیز بیشتر بود.

بحث
در این مطالعه بر اساس نتایج به دست آمده از تحلیل
شبکه های عصبی میزان سهم و نقشی که هر یک از
مواد غذایی در افزایش نمره افسردگی پس از زایمان
میتوانستند داشته باشند ،به دست آمد .تحلیل شبکه
های عصبی نشان دهنده میزان سهم و وزنی بود که هر
کدام از فاکتورهای دریافتی در ایجاد افسردگی داشتند؛
به گونهای که بیشترین سهم مربوط به چربی اشباع
شده و کمترین سهم مربوط به امگا 3-بود؛ به طوری که
هرچقدر دریافت چربی اشباع شده بیشتر بود ،احتمال
باال رفتن نمره افسردگی نیز بیشتر میشد.
در چندین مطالعه نیز با استفاده از تحلیل شبکههای
عصبی تأثیر روی ،منیزیم و چربیها بر روی نمره
افسردگی پس از زایمان سنجیده شده است .در
مطالعهای که توسط آلکسوپالوس و همکاران ()1117
انجام گرفت ،در مورد نقش اسیدهای چرب غیر اشباع
چندگانه (n-3 PUFA) 1در چگونگی ایجاد افسردگی
پس از زایمان که از سال  1182مورد توجه قرار
گرفتهاند ،بیان شد که این فاکتور اثر محافظتی علیه
شرایط التهابی مانند سرطان ،بیماریهای اتوایمیون و
سایر بیماریهایی از این قبیل دارد و چون افسردگی
اغلب موربیدیته همراه با این بیماریها است ،بنابراین
ممکن است اثر حفاظتی بر علیه افسردگی نیز داشته
باشد (.)25
در مطالعه اپیدمیولوژی هیبلن ( ،)2222ارتباط بین
سطوح پایین  n-3 PUFAمادر با  PPDبیان شد
( .)23همانند مطالعه حاضر ،هفت مطالعه دیگر درباره
n-3 Polyunsaturated Fatty Acid

1

6

افسردگی مؤثر باشد؛ به طوری که نشان داده شده در
افراد افسرده نسبت  n-6به  n-3بیشتر است (.)33 ،35
در مطالعه حاضر نیز امگا 3-نسبت به امگا 3-سهم
کمتری در ایجاد نمره باالی افسردگی داشته و در واقع
کمترین سهم را در ایجاد نمره باالی افسردگی به خود
اختصاص داده بود.
کمبود مواد معدنی از جمله روی و منیزیم در انسان ها
مخصوصاً در زنان بر اثر حاملگی و زایمان اتفاق می
افتد .در مورد سهم روی و منیزیم که مطابق با شکل 1

شکل  -1وزن نرمال شده فاکتورها در افزایش نمرهPPD
90%
78%
61%65%
42%
25%32%33%36%

ان -متیل -دی -آسپارتات( (NMDA) 1گلوتامات)
نقش مهمی در فعالیت ضد افسردگی و ضد اضطراب ایفا
میکند .روی و منیزیم آنتاگونیست های بالقوه کمپلکس
گیرنده  NMDAهستند و در نتیجه از این طریق در
پاتوفیزیولوژی افسردگی و اضطراب شرکت داشته و
فعالیت ضد افسردگی و ضد اضطراب ایفا میکنند،
بنابراین کاهش سطوح روی و منیزیم ممکن است باعث
بیش فعالی 2گیرنده  NMDAدر هیپوکامپوس شود
( .)41 ،42تنوع سطوح دریافتی روی در جمعیت های
مختلف ،خود میتواند به تنهایی باعث طیف گوناگونی از
عالیم افسردگی شود .چندین مطالعه از جمله مطالعه
متاآنالیز دیگیروالمو ( )2221نشان داد که سطح سرمی
N-methyl-D-aspartate
Hyperactivity

90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

روی در بیمارانی که از افسردگی رنج میبرند ،پایینتر از
افراد بدون افسردگی میباشد و احتماالً در پاتوژنز
افسردگی نقش دارد ( .)45-42بر پایه چندین مطالعه
کمبود منیزیم نیز همانند روی رفتار شبه افسردگی در
موشها القاء کرده و از طرفی این یون فعالیت شبه ضد
افسردگی و ضد اضطراب را در مطالعات حیوانی نشان
داده است ( .)52-43اما در مطالعه ایسلم و همکاران
( )2213که بر روی  52بیمار دارای اختالل اضطراب
کلی (عمومی) و  51فرد سالم انجام گرفت ،سطح سرمی
منیزیم بین دو گروه از نظر آماری معنی دار نبود (.)51
در مطالعه حاضر نیز مقدار باالی منیزیم سهم کمتری
به نسبت چربی اشباع شده در ایجاد نمره باالی
افسردگی داشت.

1
2
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به ترتیب  %31و  %78در نمره باالی افسردگی سهم
داشتند نیز میتوان گفت که بر اساس چندین مطالعه،
عناصر اصلی مانند روی و منیزیم تأثیر ضد افسردگی و
ضد اضطرابشان را از طریق مسیر نوروترنسمیترها اعمال
میکنند که غلظت این عناصر میتواند با
نوروترنسمیترهایی مانند مونوآمین و سروتونین ارتباط
داشته باشند ( .)31-37در واقع افسردگی و اضطراب
مربوط به یک اختالل سیستم گلوتامارژیک مغز است.

 فاطمه عدالتی فرد و همکاران

دریافت میشود ،بنابراین نتایج مطالعه حاضر میتواند
متفاوت از نتایج مطالعات مشابه در سایر نقاط کشور
باشد .بنابراین پیشنهاد میشود مطالعهای مشابه با
حجم نمونه بیشتر در سایر نقاط انجام گیرد تا با
گنجاندن رژیم های غذایی مناسب در برنامه غذایی
افراد بتوان راهی جدید جهت پیشگیری از افسردگی
پس از زایمان قرار داد.

در مطالعه مروری شاین و همکاران ( )2228و مطالعه
ترویزی و همکاران ( )2222که در مورد ارتباط کلسترول
با افسردگی از جمله افسردگی پس از زایمان انجام شد،
کلسترول تام با افسردگی ارتباط معکوسی داشت؛ به
طوری که سطح پایین کلسترول تام سرم با بروز عالئم
افسردگی در دوره پس از زایمان ارتباط داشت و بیان
شده که لیپیدهای بیماران درمان شده برای افسردگی
بهتر است تحت نظارت قرار گیرد ( .)53 ،52در مطالعه
آینده نگر وندم و همکاران ( )1111که بر روی  233زن
انجام گرفت ،کاهش در کلسترول سرم بین هفته 32
حاملگی و هفته  12بعد از زایمان مشابه زنان افسرده بود
و نتایج از اینکه کاهش کلسترول سرم خطر افسردگی
پس از زایمان را افزایش میدهد ،حمایت نکرد ( .)54در
مطالعه حاضر نیز کلسترول در ایجاد نمره افسردگی باال
سهمی در حد  %32داشت که در تأیید یافتههای باال نیاز
به مطالعات بیشتر در این زمینه میباشد.
از جمله محدودیت های مطالعه حاضر ،حجم نمونه کم
بود .همچنین با توجه به اینکه در مناطق مختلف بر
حسب منطقه جغرافیایی و فرهنگ حاکم بر منطقه
میتواند عادات و رژیم غذایی مردم با یکدیگر متفاوت
باشد و این در دریافت فاکتورهای مورد نظر و در واقع
در نتیجه مطالعه تأثیر بگذارد ،همچنین با توجه به
اینکه فاکتورهایی از قبیل اسیدهای چرب چند غیر
اشباع با زنجیره طوالنی بیشتر از غذاهای دریایی

نتیجه گیری
فاکتورهای دریافتی از قبیل اسید چرب امگا،3-
کلسترول PUFA ،و اسید چرب امگا 3-کمترین سهم
را در باال رفتن نمره افسردگی پس از زایمان داشته و
یک نوع حالت حفاظتی در برابر افزایش نمره ادینبورگ
دارند ،لذا توصیه میشود در رژیم غذایی افراد گنجانده
شوند.

تشکر و قدردانی
این مقاله بخشی از پایان نامه کارشناسی ارشد مامایی
میباشد .بدین وسیله از مساعدت و همکاری معاونت
محترم پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز و اساتید
محترم دانشکده پرستاری مامایی دانشگاه علوم پزشکی
تبریز به دلیل حمایت همه جانبه از این پژوهش و تمام
شرکت کنندگان در مطالعه ،تشکر و قدردانی میشود.
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