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مقاله پژوهشی

ارتباط ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی با افسردگی و اضطراب در بزرگساالن ایرانی
سید محمد موسوی  ،1علیرضا میالجردی ،1عمّار حسنزاده کشتلی ،3 ،2احمد اسماعیل زاده ،* 5 ،4 ،1حمید افشار ،3پیمان ادیبی
 -1گروه تغذیه جامعه ،دانشکده علوم تغذیه و رژیمشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -2دانشکده پزشکی ،دانشگاه آلبرتا ادمونتون ،آلبرتا ،کانادا
 -3مرکز تحقیقات کاربردی گوارش ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
 -4مرکز تحقیقات دیابت ،پژوهشکده علوم غدد و متابولیسم ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران
 -5مرکز تحقیقات امنیت غذایی ،دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ،اصفهان ،ایران
تاریخ دریافت مقاله1386/98/23 :

تاریخ پذیرش مقاله1387/94/15 :

چکیده
زمینه و هدف :اگرچه مطالعات متعددی در ارتباط با آنتیاکسیدانهای غذایی و خطر ابتال به اختالالت روانی وجود دارد ،اطالعات مربوط به ارتباط ظرفیت
کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی با افسردگی و اضطراب کم است .پژوهش حاضر باهدف بررسی ارتباط بین ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی با افسردگی و
اضطراب در بزرگساالن ایرانی انجام شد.
مواد و روشها :این مطالعه مقطعی روی  3287فرد بزرگسال سالم ایرانی در استان اصفهان انجام شد .دریافتهای غذایی با استفاده از پرسشنامه بسامد
خوراک ( 196 )Food Frequency Questionnaireموردی ارزیابی شد .ظرفیت کل آنتیاکسیدانی با استفاده از پایگاه دادههای بینالملل قدرت آنتیاکسیدان
کاهشیافته آهن ( )FRAPبرآورد شد .ارزیابی افسردگی و اضطراب با استفاده از یک نسخه معتبر فارسی ترجمهشده از پرسشنامه مقیاس بیمارستانی افسردگی
و اضطراب ( )HADSانجام گردید.
نتایج :پس از تعدیل متغیرهای مخدوش گر ،ازجمله دریافتهای غذایی اسیدهای چرب امگا  ، 3افراد در پنجک باالیی ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی
 43درصد شانس کمتری برای ابتال به افسردگی ( 85 CI :9/49 -9/92 ،P=9/991درصد )OR :9/57 :داشتند .همچنین ارتباط معکوس معناداری بین ظرفیت
کل آنتیاکسیدانی موجود در رژیم غذایی و اضطراب در بین پنجکها مشاهده شد ( 85 CI :9/38 -9/88،P=9/96درصد.)OR :9/62 :
نتیجهگیری :یافتههای این مطالعه نشان میدهد ارتباط معکوس معناداری بین ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی با افسردگی و اضطراب وجود دارد .برای
تأیید این یافتهها ،مطالعات بیشتری در آینده الزم است.
کلمات کلیدی :اضطراب ،افسردگی ،ظرفیت آنتیاکسیدانی کل رژیم غذایی ،ایران ،خلقوخو

مقدمه
اختالالت روانی ،بهویژه افسردگی و اضطراب ،در سراسر جهان،
بهویژه در میان کشورهای خاورمیانه ،بسیار شایع است (.)2 ،1
حدود  359میلیون نفر در سراسر جهان درگیر اختالالت
افسردگی هستند ( .)3برآورد شده است که تا سال 2929
اختالالت افسردگی دومین عامل افزاینده بار بیماری در جهان
میشود ( .)4بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت (،)WHO
*نویسنده مسئول :احمد اسماعیل زاده ،گروه تغذیه جامعه ،دانشکده علوم تغذیه و
رژیمشناسی ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران Email: a-esmaillzadeh@tums.ac.ir
https://orcid.org/0000-0002-8735-6047
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شیوع باالی اختالالت افسردگی و اضطراب درکشورهای آسیایی
گزارش شده است ( .)6 ،5برآوردهای ملی شیوع اضطراب و
افسردگی را در ایران  21درصد گزارش کرده است (.)7
مطالعات اخیر نقش استرس اکسیداتیو را در اختالالت روانی
را گزارش کردهاند ( .)9نشان داده شده است که وضعیت ضعیف
آنتیاکسیدان با خطر افسردگی ارتباط دارد ( .)8مصرف رژیمهای
غذایی غنی از آنتیاکسیدان ،ازجمله مقدار زیادی از میوهها و
سبزیها ،نیز با کاهش خطر ابتال به اختالالت روانی مرتبط است
( .)19به عنوان مثال ،نشان داده شده است مصرف
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ظرفیت آنتیاکسیدانی و اختالالت روانی
دوره بالینی پزشکی

مواد و روشها
شرکتکنندگان :مطالعه مقطعی حاضر در قالب پروژه
سپاهان بر روی گروهی از بزرگساالن سالم در اصفهان انجام
شد .اطالعات دقیق در مورد مطالعه سپاهان ،اهداف و روشهای

818

ارزیابی دریافتهای غذایی و محاسبه ظرفیت کل
آنتیاکسیدانی رژیم غذایی :دریافتهای غذایی افراد با
استفاده از پرسشنامه معتبر نیمه کمی  196موردی فرمت ویلت
که بهطور خاص برای جمعیت ایرانی طراحی شده است،
جمعآوری گردید ( .)17اطالعات کامل در مورد طراحی این
پرسشنامه و اعتبار سنجی آن در بزرگساالن ایرانی در مطالعات
پیشین ذکرشده است ( .)18 ،19بهطور خالصه ،پرسشنامه شامل
فهرست جامعی از اقالم غذایی است که معموالً توسط
بزرگساالن ایرانی استفاده میشود .سپس مواد غذایی که غنی
از مواد مغذی بودند ،دائم استفاده میشدند یا به تغییرات بین
افراد کمک میکردند ،انتخاب شدند؛ بنابراین از این تعداد196 ،
مورد ماده غذایی در پرسشنامه باقی ماند .این پرسشنامه شامل
پنج دسته میشود ازجمله )1 :غذاهای غنی از کربوهیدرات (انواع
نان ،کیک ،سیبزمینی و بیسکویت 19 ،مورد)  )2محصوالت
لبنی (لبنیات ،کره و کرم 8 ،مورد)  )3میوهها و سبزیها (22
مورد)  )4غذاهای مخلوط (پختهشده یا کنسرو شده 28 ،مورد)
 )5نوشیدنیها و مواد غذایی دیگر (بهعنوانمثال ،شیرینی،
غذاهای آماده ،دسرها و آجیل 36 ،مورد) .دریافتهای غذایی
روزانه شرکتکنندگان بر اساس پاسخهایی بر اساس نه گزینه که
از «هرگز یا کمتر از یکبار در ماه» تا « 12بار یا بیشتر در روز»
متغیر بود ،مورد ارزیابی قرار گرفت .مقادیر پاسخگویی برای هر
مورد از  6تا  8متغیر است که کامالً به تکرر مصرف آن ماده
غذایی وابسته است .درنهایت ،مصرف روزانه هر مورد از مواد

journal.fums.ac.ir

Downloaded from journal.fums.ac.ir at 19:00 +0330 on Monday September 27th 2021

آنتیاکسیدانها ،میوهجات و سبزیها در افراد سالخورده به
کاهش خطر افسردگی میانجامد ( .)11در سوی دیگر ،تعداد
دفعات مصرف مواد غذایی سرخشده با عالئم افسردگی در
جمعیت ژاپن همراه بود (.)12
ارزیابی تنها یک آنتیاکسیدان نمیتواند منعکسکننده کل
قدرت آنتیاکسیدانی موجود در رژیم غذایی باشد؛ بنابراین ،بهتر
است که ظرفیت کل آنتیاکسیدانی ( )TACرژیم غذایی را
بهعنوان ابزاری مناسب برای ارزیابی اثرات مفید
آنتیاکسیدانهای رژیمی موردبررسی قرار دهیم .ظرفیت کل
آنتیاکسیدانی رژیم غذایی ،توانایی آنتیاکسیدانهای موجود در
رژیم غذایی را برای از بین بردن رادیکالهای آزاد را توصیف
میکند ( .)13اکثر مطالعات گذشته در مورد ارتباط
آنتیاکسیدانهای رژیم غذایی با افسردگی و اضطراب بر روی تنها
یک آنتیاکسیدان صورت گرفته است ( .)11 ،19بر اساس
یافتههای ما ،تنها یک مطالعه مورد-شاهدی وجود دارد که رابطه
بین  TACرژیم غذایی و افسردگی را در میان دانشجویان پسر
مورد ارزیابی قرار داده است .باید در نظر داشت که مطالعات قبلی
مربوط به ارتباط بین آنتیاکسیدانهای رژیم غذایی و اختالالت
روانشناسی در حجم نمونههای محدود صورت گرفته است .عالوه
بر این ،اکثر آنها در کشورهای غربی انجامشده و در این زمینه
اطالعاتی از منطقه خاورمیانه که در آن میزان شیوع اختالالت
روانشناختی هشدار باال است ،در دسترس نیست .همچنین ،این
مطالعات اغلب بر روی آنتیاکسیدانهای محدود غذایی انجام
شده است و نه ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی .یافتههای
تحقیقات بالینی که اثرات آنتیاکسیدانهای خاص بر اختالالت
روانشناختی را نیز بررسی کردهاند ،متناقض بوده است (،14
 .)15عالوه بر این ،ازآنجاییکه مطالعات تجربی در مدتزمان
کوتاهی انجام میشود ،یافتهها را نمیتوان به زندگی عادی انسان
تعمیم داد .با توجه به محدودیتهای موجود ،مطالعه حاضر
باهدف بررسی رابطه بین ظرفیت کل آنتیاکسیدانی موجود در
رژیم غذایی و شیوع افسردگی و اضطراب در بزرگساالن ایرانی
انجام شد.

آن در مطالعات پیشین ذکر شده است ( .)16جمعآوری دادهها
در این پروژه با استفاده از پرسشنامههای معتبر خود گزارش دهی
در دو مرحله جداگانه بین فروردین تا خرداد  1398انجام شد.
در ابتدای مطالعه ،به شرکتکنندگان آموزش داده شد تا چگونه
پرسشنامهها را تکمیل کنند .دادههای دموگرافیک و دادههای
مربوط به عادات غذایی با میزان مشارکت  96درصد در مرحله
اول جمعآوری شد .در مرحله دوم اطالعات موردنیاز در مورد
سالمت روان جمعآوری شد .پس از ادغام اطالعات این دو فاز،
اطالعات کامل برای  4763نفر به دست آمد .در این مطالعه افراد
دارای نقص اطالعات ( 1466شرکتکننده) از مطالعه خارج
شدند .در پایان اطالعات دریافتهای غذایی و اختالالت
روانشناختی برای  3287نفر تکمیل گردید .تمامی افراد
رضایتنامه آگاهانه کتبی امضا کردند و مطالعه مورد تأیید کمیته
اخالق دانشگاه علوم پزشکی اصفهان قرار گرفت.
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ارزیابی افسردگی و اضطراب :از نسخه ایرانی پرسشنامه
 HADSبهمنظور ارزیابی اضطراب و افسردگی استفاده شد (.)23
این پرسشنامه کوتاه و مفید در جهت ارزیابی اختالالت
روانشناختی و همچنین شدت عالئم اضطراب و افسردگی
استفاده میشود .هر سؤال در این پرسشنامه  4امتیاز را در بر
میگیرد .امتیازات بیشتر سطوح باالتری از اضطراب و افسردگی
را نشان میدهد که بیشترین امتیاز  21است .در این مطالعه
امتیازات بین  9تا  7در هر دو گروه نرمال و امتیازات  9یا بیشتر
وجود افسردگی یا اضطراب در نظر گرفته شد (.)22
ارزیابی سایر متغیرها :اطالعات دموگرافیک شامل سن،
جنس و وضعیت تأهل (مجرد یا متأهل) و اطالعات مربوط به
وضعیت سیگار کشیدن (غیر سیگاری  /سیگاری سابق  /سیگاری
در حال حاضر) ،اندازه خانواده (کمتر مساوی  4نفر یا بیشتر از 4
نفر) ،مالکیت خانه (بله  /خیر) ،تحصیالت (دیپلم دبیرستان یا
پایین  /باالتر از دیپلم دبیرستان) و مصرف صبحانه بهصورت خود
گزارش دهی از افراد جمعآوری شد .شرکتکنندگان که کمتر از
 4بار در هفته صبحانه مصرف میکردند ،بهعنوان عدم مصرف
صبحانه در نظر گرفته شدند .فعالیت فیزیکی افراد با استفاده از
پرسشنامه  QPPAQارزیابی شد ( .)23بر اساس مطالعات قبلی،
یک ساعت پیادهروی در هفته میتواند اثرات مثبت بر
بیماریهای مزمن داشته باشد ( .)24بهطوریکه شرکتکنندگان
با فعالیت ≥  1ساعت در هفته بهعنوان فعال و کسانی که فعالیت
< 1ساعت در هفته داشتند بهعنوان غیرفعال طبقهبندی شدند.
وضعیت اجتماعی-اقتصادی ( )SESشرکتکنندگان با استفاده از
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اندازه خانواده (≤ 4> ،4نفر) ،وضعیت تحصیالت (دانشگاهی یا
غیردانشگاهی) و مالکیت خانه (بله /خیر) ارزیابی شد .به
شرکتکنندگان دارای اعضای خانواده ≤ ،4تحصیالت دانشگاهی
و صاحبخانه ،امتیاز  1داده شد و آنهایی که اعضای خانواده
> ،4تحصیالت غیردانشگاهی داشتند یا صاحبخانه نبودند ،نمره
 9گرفتند .سپس این نمرات با یکدیگر جمع زده شد و امتیاز
(9 ،SESضعیف)( 1 ،طبقه متوسط) و ( 2مرفه) به دست آمد.
آنالیز آماری :افراد بر اساس مقدار ظرفیت کل آنتیاکسیدانی
رژیم غذایی به پنج گروه تقسیمبندی شدند .بهمنظور مقایسه
اطالعات دموگرافیک و دریافتهای غذایی بین گروههای مختلف
 TACرژیم غذایی از آنالیز واریانس یکطرفه برای متغیرهای
کمی و آزمون کای دو برای متغیرهای کیفی استفاده گردید.
بهمنظور محاسبه مقادیر تعدیلیافته مواد مغذی و گروههای
غذایی برای متغیرهای سن ،جنسیت و انرژی دریافتی از آنالیز
کوواریانس ( )ANCOVAاستفاده شد .شانس ابتال به افسردگی
و اضطراب در بین پنجک های  TACرژیم غذایی با استفاده از
رگرسیون لجستیک چند متغیره در مدلهای مختلف انجام شد.
در مدل اول ابتدا اثر سن (سال) ،جنس (مرد  /زن) و مصرف
انرژی (کیلوکالری) تعدیل شد .در مدل دوم تعدیلهای بیشتر
برای فعالیت فیزیکی (ساعت/هفته) ،وضعیت سیگار کشیدن
(سیگاری/غیر سیگاری/کسانی که قبالً سیگار میکشیدهاند)،
وضعیت تأهل ،تحصیالت ،بعد خانوار )بیشتر یا کمتر از  4نفر(،
مالکیت منزل )بله/خیر( ،ابتال به دیابت ،مصرف اخیر داروهای
ضدافسردگی و مکملهای غذایی صورت گرفت .در مدل سوم
تعدیلهای بیشتر برای دریافتهای غذایی اسیدهای چرب امگا
 3انجام گرفت .تعدیل نمایه توده بدنی ( )BMIدر مدل پایانی
صورت گرفت .بهمنظور محاسبه روند نسبت شانس بین
پنجکهای  TACرژیم غذایی ،این شاخص بهصورت متغیر
رتبهای در نظر گرفته شد P>9/95 .ازلحاظ آماری معنیدار تلقی
شد .تمامی محاسبات آماری با استفاده از نرمافزار  SPSSنسخه
 19انجام گرفت.

نتایج
بهطورکلی 843( %29/6 ،نفر) از شرکتکنندگان در مطالعه
افسرده یا در سطح مرزی بودند و  449( %13/6نفر) از آنان
اضطراب داشتند یا در حد مرزی بودند .مشخصات عمومی افراد
شرکتکننده در بین پنجکهای  TACرژیم غذایی در جدول 1
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غذایی برآورد شد و سپس با استفاده از روشهای خانگی به گرم
تبدیل شد (.)29
مقدار ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی با استفاده از
مقادیر قدرت آنتیاکسیدان کاهشیافته آهن ( )FRAPاز 196
مورد انتخابشده مواد غذایی بر اساس مقادیر گزارششده در
مقاالت قبلی برآورد شد .آزمایش  FRAPتوانایی
آنتیاکسیدانهای رژیم غذایی را برای کاهش آهن فریک به یون
فروس به میزان  1میلیگرم در هر  199گرم مواد غذایی
اندازهگیری میکند ) .)21( (mmol/100 gبرای اقالم غذایی
مشابه (بهعنوانمثال :چندین نوع نان) ،کل مقدار میانگین را
محاسبه شد .درنهایت ،تکرر مصرف هر ماده غذایی با امتیازات
مربوط به  FRAPآنها ضرب و سپس با استفاده از آن مقدار
ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی محاسبه شد.
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ظرفیت آنتیاکسیدانی و اختالالت روانی
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جدول  -1اطالعات عمومی افراد شرکتکننده در بین پنجکهای  TACرژیم غذایی

1

پنجک های ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی
1

2

3

4

5

P-value

35/52±7/91

36/11±7/82

35/96±7/91

36/66±7/98

37/26±7/91

9/991

زن (درصد)

56/4

59/7

58/1

69/9

56/4

9/42

متأهل (درصد)

91/6

94/9

91/9

99/1

99/8

9/45

3

45/3

9/45

46/8

45/8

47/6

9/97

13/1

13/9

12/5

15/5

14/1

9/59

سن (سال)

چاق (درصد)

سیگاریها (درصد)
وضعیت اجتماعی-اقتصادی

9/27

(درصد)
ضعیف

37/9

34/9

39/7

31/2

33/4

متوسط

44/1

49/7

48/3

51/1

48/9

باال

19/8

16/5

29/9

17/7

17/6

تحصیالت دانشگاهی (درصد)

53/1

59/6

62/4

66/5

64/4

>9/991

9/9

7/4

6/3

9/3

6/9

9/23

12/4

13/4

11/8

12/8

15/3

9/39

عدم مصرف صبحانه (درصد)
فعالیت بدنی (درصد)

4

5

بیماریهای مزمن (درصد)

6

مصرف مکمل غذایی (درصد)

7

مصرف داروهای ضدافسردگی
(درصد)

8

5/5

3/7

4/5

3/7

5/9

9/21

31/4

28/8

26/6

32/1

31/1

9/22

6/1

5/8

3/6

6/5

5/7

9/14

 1مقادیر گزارششده بهصورت میانگین±انحراف معیار میباشند.

 2مقادیر از آنالیز واریانس یکطرفه برای متغیرهای کمی و آزمون کای دو برای متغیرهای کیفی بهدستآمده است
 3نمایه توده بدنی ≥ 25
 4افرادی که کمتر از  4بار در هفته صبحانه میخورند
 5افراد با فعالیت بدنی ≥  1ساعت در هفته
 6هیپرلیپیدمی ،فشارخون باال ،سنگ صفراوی ،بیماری کرون ،دیابت ،سرطان ،سکته مغزی ،انفارکتوس میوکارد ،نارسایی قلبی ،کولیت،
آسم
 7مکملهای ویتامینها و مواد معدنی
 9فلووکستین ،فلووکسامین ،سیتالوپرام ،سرترالین ،نورتریپتیلین یا آمی تریپتیلین ،ایمی پرامین
نشان داده شده است .افراد در باالترین گروه  TACرژیم غذایی،
نسبت به پایینترین گروه بهاحتمال بیشتری مسنتر و دارای
تحصیالت دانشگاهی بودند .تفاوت آماری معنیداری بین دیگر
مشخصات دموگرافیک افراد در بین گروههای  TACرژیم غذایی
وجود نداشت .همانطور که در نمودار  1نشان داده شده است،
فراوانی افسردگی و اضطراب در بین افراد در باالترین گروه TAC
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رژیم غذایی نسبت به پایینترین گروه ،کمتر است .بهطوریکه
شیوع افسردگی در افراد در پایینترین پنجک  %34/2 ،TACو
در میان افراد در باالترین پنجک )P=9/992( %24/1 ،بود .ارقام
مربوط به اضطراب به ترتیب  %17/5و  )P=9/91( %11/1بود.
دریافت مواد مغذی و گروههای غذایی افراد در بین
پنجکهای  TACرژیم غذایی در جدول  2نشان داده شده است.
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تفاوت معناداری در کل مصرف انرژی و همچنین مصرف روزانه
Anxiety

Depression

35
29.5
27.1

27

20

15.8
12.7

13.6

13.1

12.7

درصد%

25

15
10
5
0

Q5

Q3

Q4

Q1

Q2

پنجک ظرفیت کل آنتی اکسیدانی رژیم غذایی
نمودار  -1فراوانی اضطراب و افسردگی بین پنجک های ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی در افراد موردمطالعه .افراد با نمره  9یا بیشتر در پرسشنامه  HADSبهعنوان
افسردگی یا اضطراب در نظر گرفته شدند.
جدول  -2دریافت مواد مغذی و گروههای غذایی افراد شرکتکننده در بین پنجکهای  TACرژیم غذایی

1

پنجک های ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی
2

1

2

3

4

5

P-value

انرژی )کیلوکالری/روز(
پروتئین )درصد از انرژی(
چربی )درصد از انرژی(
کربوهیدرات )درصد از انرژی(
فیبر غذایی ()g/day

1699/83±576/39

2193/24±665/79

2429/83±736/76

2713/95±729/96

2844/94±741/59

>9/991

15/31±2/65
38/76±6/74
45/84±9/17
13/84±5/87

14/83±2/39
37/56±6/19
49/92±7/37
18/99±6/58

14/91±2/95
37/22±6/49
48/43±7/49
22/76±7/72

14/74±2/98
36/88±6/14
48/97±7/29
26/11±7/72

14/36±2/19
36/95±6/38
51/48±7/64
39/67±8/79

>9/991
>9/991
>9/991
>9/991

اسیدهای چرب امگا )g/day( 3

1/22±9/67

1/52±9/71

1/78±9/83

2/91±9/88

2/12±1/91

9/48

ویتامین آ )(RAE/d
ویتامین ث )(mg/d
ویتامین ای )(mg/d

367/45±164/53
57/34±29/78
16/89±7/25

449/64±191/66
91/95±34/51
18/47±7/87

524/8±215/75
199/23±42/98
21/42±9/52

598/93±251/96
117/38±59/18
23/75±9/38

659/65±275/19
148/12±72/18
25/31±9/91

>9/991
>9/991
>9/991

روی )(mg/d

9/13±2/89

8/81±3.40

11/29±3/62

12/52±3/65

13/32±3/99

>9/991

سلنیم )(mg/d
گوشت قرمز )(g/d
غالت کامل )(g/d

76/94±33/12
62/22±49/12
19/55±39/49

87/99±42/59
79/76±48/92
32/67±57/75

111/71±49/91
77/63±45/85
45/13±92/69

122/93±47/28
98/19±59/21
54/87±89/49

129/32±49/86
82±59/14
69/11±87/85

>9/991
>9/991
9/14

غالت تصفیهشده )(g/d

319/29±174/84

379/81±216/19

496±215/39

425/43±215/66

438/16±229/29

>9/991

میوهها )(g/d

136/58±194/98

226/51±133/36

394/96±166/22

376/17±184/92

533/65±324/93

>9/991

سبزیها )(g/d

166/38±81/55

213/97±115/12

242/16±122/19

266/18±123/96

393/5±153/47

>9/991

 1مقادیر گزارششده بهصورت میانگین±خطای معیار میباشند .انرژی تعدیلشده برای سن و جنسیت ،بقیه متغیرها تعدیلشده برای سن ،جنسیت و
انرژی دریافتی
 2مقادیر از آنالیز واریانس یکطرفه بهدستآمده است
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پنجکهای  TACرژیم غذایی در جدول  3نشان داده شده است.

جدول  -3نسبت شانس چند متغیره ابتال به اضطراب و افسردگی در بین پنجکهای  TACرژیم غذایی

1

پنجک های ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی
1

2

3

4

P-trend

5

2

افسردگی
مدل خام
مدل 1
مدل 2
مدل 3

1
1
1
1

)9/79 (9/61, 9/89
)9/71 (9/55, 9/82
)9/78 (9/58, 1/97
)9/78 (9/58, 1/96

)9/74 (9/58, 9/84
)9/63 (9/49, 9/93
)9/73 (9/54, 9/88
)9/73 (9/53, 9/89

)9/74 (9/59, 9/83
)9/61 (9/46, 9/91
)9/64 (9/46, 9/98
)9/64 (9/46, 9/99

)9/61 (9/49, 9/77
)9/53 (9/38, 9/72
)9/58 (9/42, 9/93
)9/59 (9/42, 9/92

>9/991
>9/991
9/992
9/991

مدل 4

1

)9/91 (9/69, 1/19

)9/75 (9/55, 1/92

)9/65 (9/47, 9/81

)9/57 (9/49, 9/92

9/991

اضطراب
مدل خام
مدل 1

1
1

)9/75 (9/56, 1/91
)9/79 (9/59, 9/87

)9/71 (9/53, 9/87
)9/79 (9/48, 9/88

)9/65 (9/49, 9/99
)9/61 (9/42, 9/98

)9/59 (9/42, 9/99
)9/69 (9/49, 9/98

9/991
9/91

مدل 2

1

)9/76 (9/52, 1/12

)9/95 (9/57, 1/25

)9/68 (9/45, 1/96

)9/69 (9/44, 1/96

9/11

مدل 3
مدل 4

1
1

)9/77 (9/52, 1/13
)9/75 (9/51, 1/12

)9/96 (9/59, 1/27
)9/78 (9/53, 1/18

)9/71 (9/46, 1/99
)9/79 (9/45, 1/99

)9/69 (9/44, 1/96
)9/62 (9/38, 9/88

9/11
9/96

مدل اول :تعدیل برای سن ،جنسیت و انرژی دریافتی
مدل دوم :تعدیل بیشتر برای فعالیت فیزیکی ،سیگار کشیدن ،وضعیت تأهل ،وضعیت اجتماعی -اقتصادی ،بیماریهای مزمن ،مصرف داروهای ضدافسردگی
و مکملهای غذایی
مدل سوم :تعدیل بیشتر برای دریافتهای غذایی اسیدهای چرب امگا  ،3مدل چهارم :تعدیل بیشتر برای نمایه توده بدنی
 1افراد با نمره  9یا بیشتر در پرسشنامه  HADSبه ترتیب دارای افسردگی یا اضطراب بودند
 2مقادیر بهدستآمده با استفاده از گروههای مختلف ظرفیت کل آنتیاکسیدانی رژیم غذایی بهعنوان متغیر رتبهای.
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تفاوت معناداری در کل مصرف انرژی و همچنین مصرف روزانه
چربیها ،کربوهیدراتها ،پروتئینها ،فیبرهای رژیمی ،گوشت
قرمز و غالت تصفیهشده در بین پنجکهای  TACرژیم غذایی
مشاهده شد .افراد در باالترین پنجک  TACرژیم غذایی نسبت
به پایینترین پنجک ،دریافت بیشتر کل انرژی ،کربوهیدرات،
فیبر غذایی ،گوشت قرمز و غالت تصفیهشده و دریافت کمتر
چربی و پروتئین را داشتند ( .)P> 9/991همانطور که انتظار
میرفت TAC ،بیشتر در رژیم غذایی با مصرف بیشتر
ویتامینهای آنتیاکسیدان شامل :ویتامین  E ،Aو  ،Cروی و
سلنیوم و مصرف باالی میوهها و سبزیها همراه بود .تفاوت آماری
معنیداری در میزان دریافتهای غذایی اسید چرب امگا  3و
غالت کامل در بین گروههای  TACمشاهده نشد.
نسبت شانس تعدیلشده برای اضطراب و افسردگی در بین

افراد در باالترین پنجکهای  TACرژیم غذایی نسبت به افراد در
پایینترین گروه ،شانس کمتری برای ابتال به افسردگی داشتند
( 85 CI :9/49 -9/77درصد .)OR :9/61 :این ارتباط پس از
تعدیل متغیرهای مخدوش گر نیز همچنان معنیدار باقی ماند.
حتی پس از تعدیل بیشتر برای  BMIو دریافت غذایی اسیدهای
چرب امگا  ،3این ارتباط معنادار باقی ماند (.)P=9/991
بهطوریکه افراد در باالترین پنجکهای  TACرژیم غذایی
نسبت به افراد در پایینترین گروه 43 ،درصد شانس کمتری
برای ابتال به افسردگی داشتند ( 85 CI :9/49 -9/92درصد:
 .)OR :9/57در ارتباط با اضطراب ،ارتباط معنیداری بین TAC
غذایی و اضطراب در مدل خام وجود دارد (-9/99،P=9/991
 85 CI :9/42درصد .)OR :9/59 :درحالیکه پس از تعدیل
متغیرهایی همچون متغیرهای جمعیت شناختی و سبک زندگی
و نیز وضعیت اجتماعی و اقتصادی و سابقه بیماری این ارتباط
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معنیدار نبود ( 85 CI :9/44 -1/96،P=9/11درصد:9/69 :
 .)ORبااینحال ،پس از تعدیل بیشتر برای  ،BMIارتباط معنیدار
بود ( 85 CI :9/38 -9/88،P=9/96درصد.)OR :9/62 :

در این مطالعه مقطعی ،ارتباط معکوس معناداری بین
رژیم غذایی و خطر ابتال به افسردگی و اضطراب در بزرگساالن
پس از کنترل طیف وسیعی از متغیرهای مخدوش گر مشاهده
شد .بنا بر دانستههای ما ،این مطالعه اولین مطالعه درزمینهٔ
 TACرژیم غذایی و خطر ابتال به افسردگی و اضطراب در میان
جمعیت بزرگسال در یک کشور خاورمیانه بود.
اختالالت روانشناختی در اکثر نقاط جهان ،بهویژه در
کشورهای درحالتوسعه ،رو به افزایش است ( .)2 ،1اگرچه
مطالعات متعددی به بررسی نقش عوامل غذایی در این زمینه
پرداختهاند ( ،)25مطالعات درزمینهٔ  TACرژیم غذایی و
اختالالت روانی بسیار کم است .در این مطالعه ،ارتباط معکوس
بین  TACرژیم غذایی و شانس افسردگی مشاهده شد .تاکنون
در این زمینه مطالعهای در بزرگساالن انجامنشده است.
بااینوجود ،یافتههای یک مطالعه مورد شاهدی در دانشجویان
پسر در ایران تفاوت معنیداری در  TACرژیم غذایی بین
دانشجویان افسرده و غیر افسرده وجود نداشت ( .)26این مطالعه
حجم نمونه محدودی داشت و تنها در مردان انجام شد .همچنین،
متغیرهای مخدوش گر در این مطالعه کنترل نشد .اگرچه هیچ
مطالعه دیگری در مورد افسردگی و  TACرژیم غذایی
موردبررسی قرار نگرفته است ،یافتههای ما مطابق با مطالعات
قبلی بوده که نشاندهنده ارتباط مثبت بین کمبود
آنتیاکسیدانهای غذایی فرد و افسردگی است ( .)29 ،27عالوه
بر این ،بعضی از آزمایشهای بالینی همچنین نشاندهنده کاهش
قابلتوجهی در عالئم افسردگی پس از مکمل یاری با
آنتیاکسیدانها است ( .)39 ،28بهطورکلی ،به نظر میرسد
تحقیقات بیشتر و همچنین مطالعات تجربی برای بررسی نقش
کل آنتیاکسیدانهای رژیم غذایی و افسردگی موردنیاز است.
این مطالعه برای اولین بار ارتباط معکوس معنادار بین TAC
رژیم غذایی و اضطراب را نشان داد .بر اساس یافتههای ما ،هیچ
مطالعهای تاکنون در این زمینه وجود ندارد .بااینحال ،در مطالعه
مقطعی بر روی ایرانیان مبتال به ایدز ،ارتباط معکوس بین دریافت
غذایی برخی آنتیاکسیدانهای غذایی شامل روی ،سلنیوم و
TAC
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ویتامین  Cبا اضطراب مشاهده شد ( .)31عالوه بر این ،در برخی
از آنتیاکسیدانهای خاص رژیم غذایی ،ازجمله پلی فنولها،
اثرات ضد اضطراب در بزرگساالن دیده شده است (.)32
مکانیسمهایی که از طریق آن ممکن است  TACغذایی
درخطر افسردگی و اضطراب تأثیر بگذارد ،بهخوبی شناسایی
نشده است .استرس اکسیداتیو و التهاب عصبی متعاقب آن
ازجمله عوامل مهم در اختالالت روانپزشکی شامل افسردگی و
اضطراب به شمار میرود ()33؛ بنابراین ،آنتیاکسیدانهای رژیم
غذایی میتوانند از آسیبهای عصبی ناشی از استرس اکسیداتیو
و تغییرات مولکولهای سیناپسی محافظت کنند و ممکن است
باعث بهبود افسردگی و اضطراب شوند ( .)34عالوه بر آن،
آنتیاکسیدانهای غذایی میتوانند آسیبهای میتوکندری را که
در میان بیماران مبتال به اختالالت روانپزشکی رایج هستند،
محافظت کنند ( .)36 ،35همچنین باید در نظر داشت ،افرادی
که دارای  TACرژیم غذایی باالتری مواد غذایی با غلظت بیشتر
آنتیاکسیدانی مانند میوهها ،حبوبات ،آجیل و دانهها مصرف
میکنند .این گروههای غذایی همچنین دارای برخی از مواد
مغذی هستند که اثرات محافظتی در افسردگی و اضطراب دارند
( .)37 ،31از سوی دیگر ،در این مطالعه ارتباط معکوس بین
اسیدهای چرب امگا  3رژیم غذایی و شانس افسردگی و اضطراب
دیده شد .مکانیسم اثر اسیدهای چرب امگا  3بر روی سیستم
عصبی از طریق تأثیر بر فسفولیپدهای دیواره سلول عصبی و
عملکرد صحیح و ترشح مناسب نوروترنسمیترها سبب کاهش
عالئم روانی ازجمله اضطراب و افسردگی میشود .همچنین این
اسید چرب از طریق کاهش سیتوکینها سبب عملکرد صحیح
هیپوتاالموس و هیپوفیز و سیستم عصبی میگردد .دیگر تأثیر
این اسید چرب افزایش پلی پپتید عامل نوروتروفیک مشتق شده
از مغز است که در رشد و بقای سلولهای عصبی و تکامل آنها
بسیار مؤثر است (.)38 ،39
ازجمله نقاط قوت این مطالعه حجم باالی نمونه و یکی از اولین
مطالعاتی است که رابطه بین  TACرژیم غذایی با افسردگی و
اضطراب را موردبررسی قرارداد .ازجمله نقاط قوت دیگر مطالعه
میتوان به استفاده از آزمون  FRAPبرای برآورد  TACغذایی و
داشتن اطالعات دقیق در مورد رژیم غذایی اشاره کرد .عالوه بر
این ،طیف وسیعی از متغیرهای مخدوش گر برای رسیدن به یک
ارتباط مستقل از  TACرژیم غذایی با افسردگی و اضطراب
کنترل شد .علیرغم این نقاط قوت ،باید برخی محدودیتها نیز
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 درنهایت این مطالعه بر روی جمعیت استان.تعدیل گردید
اصفهان صورت گرفت و تعمیم نتایج حاصله بهکل بزرگساالن
.ایرانی بایستی بااحتیاط صورت گیرد
 یافتههای مطالعه حاضر نشان،با توجه به محدودیتهای فوق
 غذایی با کاهش میزان ابتال به افسردگی وTAC میدهد
اضطراب همراه است؛ اما مطالعات بیشتری در آینده برای تأیید
.یافتههای پژوهش حاضر نیاز است

تشکر و قدردانی
بدینوسیله از حمایت مالی معاونت پژوهشی و فنآوری
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و همکاری تمامی کارکنان و
:شرکتکنندگان در پروژه سپاهان سپاسگزاریم (کد طرح
.)384282

تعارض منافع
.نویسندگان هیچگونه تعارض منافعی را اعالم نکرده اند

، با توجه به طراحی مقطعی مطالعه.موردتوجه قرار گیرد
مطالعات بیشتری با طراحی آیندهنگر برای اثبات روابط علت و
 افسردگی و اضطراب در همچنین در مطالعه.معلولی نیاز است
حاضر از پرسشنامهای خود ایفا برای ارزیابی اختالالت
روانشناختی استفاده شد که ممکن است منجر به خطای
 اگرچه اعتبار پرسشنامههای بکار رفته در،طبقهبندی افراد گردد
.)22( مطالعات پیشین در بین ایرانیان ارزیابی شده است
 برای غذاهایFRAP  مقیاسهای،TAC ازآنجاییکه برای برآورد
. بنابراین از دادههای بینالمللی استفاده شد،محلی ندارد
، به دلیل موقعیت جغرافیایی و شرایط زندگی مختلف،بااینحال
 افراد، عالوه بر این.ممکن است از غذاهای ایرانی متفاوت باشد
 رژیم غذایی باال نیز ممکن است رفتارهای غذاییTAC دارای
سالمتری داشته باشند که ممکن است بر یافتههای ما تأثیر
 یافتهها برای چند عامل مخدوش، برای کاهش این خطاها.بگذارد
 چاقی و مصرف مکمل، فعالیت بدنی،گر شامل سیگار کشیدن-
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Abstract
Background & Objective: Although several studies are available linking individual dietary
antioxidants to the risk of psychological disorders, data about the association of dietary total
antioxidant capacity (TAC) with depression and anxiety are scarce. This study was conducted to
investigate the association between dietary TAC and odds of depression and anxiety among Iranian
adults.
Material & Methods: In this cross-sectional study, dietary intakes of 3297 apparently healthy adults
in Isfahan province, Iran, were assessed using a validated detailed food frequency questionnaire.
Dietary TAC was estimated using the ferric-reducing antioxidant power (FRAP) international
databases. Depression and anxiety were assessed using a validated Persian translated version of
Hospital Anxiety and Depression Scale (HADS) questionnaire. Having the scores 0-7 in either
subscales was considered as “normal” and the scores of 8 or more as the presence of depression or
anxiety.
Results: Overall, 28.6% (n= 943) of study participants were depressed or at the borderline level, and
13.6% (n= 448) had anxiety or were at the borderline level. After controlling for potential confounders,
including dietary intakes of omega-3 fatty acids, we found that those in the top quintile of dietary
TAC were 43% less likely to be depressed than those in the bottom category (OR: 0.57; 95% CI: 0.400.82, Ptrend= 0.001). Regarding anxiety, there was a significant inverse association between dietary TAC
and anxiety comparing extreme quintiles (OR: 0.62; 95% CI: 0.39-0.99, Ptrend= 0.06).
Conclusion: A significant inverse association between dietary TAC and odds of depression and
anxiety was found among adults. Further prospective studies are required to confirm these findings.
Keywords: Anxiety; Depression; Dietary total antioxidant capacity; Iran; Mood
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