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مطالعه ای مقطعی توسط مریم الهوتی وهمکاران وی در سال 2013 در تهران با هدف تعیین ارتباط الگوهای غذایی غالب با
عالیم افسردگی در زنان بزرگسال ساکن تهران انجام گردید. این مطالعه برروی 217 زن 20 تا 45 ساله مراجعه کننده به مراکز
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بهداشتی درمانی شمال وغرب تهران انجام شد. روش نمونه گیری بصورت سیستماتیک خوشه ای بود .الگوهای غذایی غالب
با روش تحلیل عاملی تعیین ورابطه آن ها با عالیم افسردگی با روش رگرسیون لجستیک بررسی شد.ن تایج نشان دادکه شیوع
افسردگی در این بررسی 63.2%بود. دو الگوی غذایی سالم وناسالم غالب شناسایی شد.بعد از تعدیل اثر عوامل مخدوش
کننده افرادی که نمره باالتری از الگوی غذایی نا سالم کسب کرده بودند نسبت به افراد دارای نمره پایین تر ،از شانس بیشتری
برای داشتن عالیم افسردگی برخوردار بودند ، اما الگوی غذایی سالم با عالیم افسردگی ارتباطی نداشت . لذا با توجه به یافته

ها ، به نظر میرسد الگوی غذایی ناسالم با خطر افسردگی در زنان ارتباط مستقیم دارد(35).
مطالعه ای مقطعی توسط حاج شفیعی وهمکاران در سال 2016 در اصفهان با هدف بررسی ارتباط بین پیروی از رهنمودهای
تغذیه سالم از جمله شاخص جایگزین تغذیه سالم و شیوع اضطراب و افسردگی در بزرگساالن ایرانی انجام گردید. این مطالعه
بر روی 3333 بزرگسال ایرانی صورت گرفت، اطالعات مربوط به دریافت های غذایی افراد با استفاده از پرسشنامه بسامد
خوراک جمع آوری گردید. نتایج نشان داد که فراوانی اضطراب و افسردگی در بین افراد به ترتیب 15.2 و30 درصد میباشد. پس
از تعدیل متغیرهای مخدوشگر، افراد با پیروی بیشتر از شاخص جایگزین تغذیه سالم 48 درصد شانس کمتری برای ابتال به
افسردگی داشتند. ولی پس از تعدیل متغیرهایی همچون نمایه توده بدن و دریافتهای غذایی این ارتباط از لحاظ آماری معنی
دار نبود. در نهایت نتیجه گرفته شد که پیروی از شاخص جایگزین تغذیه سالم ارتباط معکوسی با خطر ابتال به افسردگی در
جمعیت ایرانی داشت. مطالعات بیشتر، به خصوص از نوع آینده نگر، برای تایید این یافته ها در جوامع خاورمیانه مورد نیاز

است(36).
مریم خسروی وهمکاران در سال 2016 مطالعه ای مورد- شاهدی در تهران با هدف تعیین ارتباط الگوهای غذایی با بیماری
افسردگی را انجام دادند. در این مطالعه 110 بیمار که افسردگی آنها توسط روانپزشک تایید شده بود و220 فرد غیر افسرده
مورد بررسی قرار گرفتند. اطالعات مربوط به مصرف مواد غذایی به کمک پرسشنامه بسامد خوراک جمع اوری شده بود و
استخراج الگوهای غذایی به روش تحلیل عاملی انجام شده بود .نتایج این مطالعه نشان داد که دو الگوی غذایی سالم ونا سالم
با بیماری افسردگی ارتباط معنی داری را نشان داد .طوری که پیروی از الگوی غذایی سالم موجب کاهش خط افسردگی و
پیروی از الگوی غذایی ناسالم موجب افزایش خطر افسردگی شد.واین ارتباط وابسته به دوز بود طوری که با فزایش چارک های
الگوی سالم ، خطر افسردگی کمتر وبا افزایش چارک های الگوی نا سالم خطر افسردگی بیشتر شد.لذا در خاتمه چنین نتجه
گیری گردید که مصرف غذاهای سالم وبالعکس اجتناب از مصرف غذاهای نا سالم احتماال با پیشگیری و کنترل افسردگی
ارتباط دارد .اما چون تغذیه امری وابسته به فرهنگ است.محتوای غذا های توصیه شده ممکن است از یک منطقه ویک

فرهنگ تا منطقه وفرهنگ دیگر متفاوت باشد که نیاز به مطالعه بیشتری دارد(37) .
Molendijk وهمکاران در سال2018 یک مطالعه ای systematic review و متا آنالیز در هلند با هدف بررسی کیفیت رژیم
غذایی و خطر افسردگی انجام دادند . جستجوهای سیستماتیک تا ماه مارس سال 2017 انجام شد تا مطالعات کوهورت های
آینده را که با قرار گرفتن در معرض الگوهای غذایی و یا گروه های غذایی و بروز عالئم افسردگی ، افسردگی گزارش شده بود،
شناسایی نماید. داده ها از 24 گروه مستقل (مجموعا 1959،217 نفر سال) در متاآنالیزهای تصادفی جمع شدند. نتایج مطالعه
نشان داد که پایبندی به رژیم غذایی با کیفیت بدون در نظر گرفتن نوع (به عنوان مثال، سالم / محتاطانه یا مدیترانه) با خطر
کمتر نشانه های افسردگی در طول زمان همراه بود. شاخص التهابی رژیم غذایی نسبتا کم نیز با میزان بروز عالئم افسردگی
نسبتا پایین بود (نسبت شانس = 0.81)، اگر چه در حالت دوزهای واکنش نشان نداد. ارتباطات مشابه در خصوص مصرف
ماهی و سبزیجات یافت شد، اما برای سایر گروه های غذایی با کیفیت باال (مانند میوه) یافت نشد. پیروی از رژیم های کم
کیفیت و گروه های غذایی با افزایش بروز افسردگی همراه نبود پیروی از رژیم های کم کیفیت و گروه های غذایی با افزایش
بروز افسردگی همراه نبود. در نهایت نتیجه گرفتند که مطالعات زیادی ولیکن نه تمام آنها نشان دادند که شواهدی وجود دارد
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مبنی بر اینکه کیفیت باالتر رژیم با خطر کمتری برای شروع نشانه های افسردگی همراه است(38) .
رشیدخانی وهمکاران در سال 2013 مطالعه ای مورد- شاهدی در تبریز با هدف بررسی تعیین الگوهای غذایی و شاخص های
تن سنجی در میان زنان ایرانی با اختالل افسردگی اساسی را انجام دادند .در این مطالعه 45 بیمار زن مبتال به افسردگی
اساسی تحت عنوان گروه مورد و 90 بیمار زن غیر مبتال به افسردگی تحت عنوان گروه شاهد انتخاب شدند. نتایج نشان داد که
بعد از تعدیل اثر عوامل مخدوش کننده افرادی که نمره باالتری از الگوی غذایی نا سالم کسب کرده بودند نسبت به افراد دارای
نمره پایین تر ،از شانس بیشتری برای داشتن عالیم افسردگی برخوردار بودند. همچنین ارتبتط معنی داری بین اندازهای
انتروپومتریک وافسردگی مشاهده نگردید . در نهایت این مطالعه اذعان نمود که الگوی غذایی سالم با شانس پایین افسردگی

اساسی در زنان بالغ ارتباط معنی دار دارد(39).
Quric وهمکاران در سال2013 دراسترالیا یک بررسی سیستماتیک برای ارزیابی شواهد موجود در مورد ارتباط بین رژیم غذایی
و افسردگی انجام دادند. بیست و پنج مطالعه از 9 کشور از معیارهای واجد شرایط بودن برخوردار بودند. بر اساس بررسیهای
انجام یافته این مطالعه نشان دادکه نتایج ضد ونقیضی بین مطالعات در خصوص ارتباط بین افسردگی وغذای سنتی با غذای
ژاپنی، رژیم سالم ،رژیم غربی موجود میباشد لذا در نهایت این مطالعه پیشنهاد نموده است که به نظر ما این نخستین بازنگری
است که سنتز و انتقاد از شواهد مربوط به رژیم را مورد تجزیه و تحلیل قرار میدهد. لذا مطالعات بیشتر برای تشریح اینکه آیا

یک علت واقعی وجود دارد، ضروری به نظر میرسد(11).

اهمیت بحث، ضرورت طرح و روش اجرا (به صورت خالصه حداکثر در 200 کلمه به زبان فارسی نوشته شود )

افسردگی یکی از شایعترین اختالل های روانی در سراسر جهان به شمار میرود. در ایران افسردگی سومین مشکل سالمتی در
کشور است . اختالل افسردگی اساسی (افسردگی تک قطبی) در زنان در رده دوم (پس از بیماریهای قلبی عروقی )و در مردان
در جایگاه هفتم بار بیماری ها در کل جمعیت ایران قرار دارد. هدف این مطالعه تعیین ارتباط الگوهای غذایی غالب و امنیت
غذایی با بیماری افسردگی در ارومیه میباشد. در ایـن مطالعـه مـورد شـاهدی،170 مـورد کـه زنان مبتال به افسردگی اساسی
در محدوده سنی 19 تا 65 سال مراجعه کننده به کلینیـکهای روانپزشـکی هستند و340 شاهد که افراد غیر افسرده 19 تا 65
سال می باشند مورد بررسی قرار خواهند گرفت. تشخیص اختالل افسـردگی توسط روانپزشک انجــام خواهد شد و معیــار
غربــالگری اخــتالل افسردگی اساسی برای رد بیماری در افراد شاهد، کسـب نمـره 15 یا کمتر توسط معیار افسردگی بک
خواهد بود.در این بررسی عالوه بر پرسشنامه بک از پرسشنامه اجتماعی -اقتصادی ، امنیت غذایی و بسامد خورال جهت
جمع آوری اطالعات استفاده خواهد شد. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار stata14 انجام خواهد شد. جهت
شناسایی الگوهای غذایی غالب از روش تحلیل عاملی روی داده های بسامد خوراک استفاده خواهد شد. در این پژوهش،
مقادیر بار عاملی (Factor Loading) برای تعیین گروه های غذایی در هر الگو ی غذایی محاسبه خواهد شد . برای بررسی
ارتباط بین الگوهای غذایی شناسایی شده با افسردگی اساسی و امنیت غذایی از رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند

متغیره در چند مدل استفاده خواهد شد.

الین انگلیسی
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اهداف و فرضیات طرح و روش اجرا مطالعه

اهداف اصلی طرح:

تعیین ارتباط الگوی غذایی و امنیت غذایی با افسردگی اساسی در زنان بالغ مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی دولتی
در سال 1397

اهداف اختصاصی طرح:

1- تعیین الگوهای غذایی غالب در زنان بالغ مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی دولتی در سال 1397 در دو گروه مورد
و شاهد

2- تعیین امنیت غذایی در زنان بالغ مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی دولتی در سال 1397 در دو گروه مورد و شاهد
3- تعیین ارتباط الگوی غذایی با افسردگی اساسی در زنان بالغ مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی دولتی در سال

1397
4- تعیین ارتباط امنیت غذایی با افسردگی اساسی مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی دولتی در سال 1397

هدف کاربردی:

در صورت یافتن ارتباط الگوهای غذایی و امنیت غذایی با افسردگی اساسی می توان با آموزش رعایت الگوهای غذایی مناسب
و ایجاد امنیت غذایی در افراد در جامعه از عوارض ناشی از بیماری پیشگیری نمود.
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فرضیات یا سواالت:

1 - الگوهای غذایی غالب در زنان بالغ مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی دولتی در سال 1397 در دو گروه مورد و
شاهد کدام است؟

2- امنیت غذایی در زنان بالغ مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی دولتی در سال 1397 در دو گروه مورد و شاهد چگونه
است؟

3 - بین الگو های غذایی با افسردگی اساسی در زنان بالغ مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی دولتی در سال 1397
ارتباط وجود دارد.

4- بین امنیت غذایی با افسردگی اساسی در زنان بالغ مراجعه کننده به کلینیک های روانپزشکی دولتی در سال 1397 ارتباط
وجود دارد.

جامعه هدف

زنان بالغ مبتال به افسردگی اساسی

جامعه مورد مطالعه

زنان بالغ مبتال به افسردگی اساسی مراجعه کننده به کلینک های روانپزشکی دولتی شهر ارومیه

حجم نمونه و روش نمونه گیری

روش نمونه گیری به صورت در دسترس انجام خواهد یافت.
(OR) حجم نمونه: با استفاده از فرمول های زیر، با توجه به شیوع 38/4% افسردگی اساسی در زنان (39) و نسبت شانس
برابر با 619/3 در مطالعه Maryam Khosravi و همکاران برای الگوی غذایی ناسالم و با در نظر گرفتن فاصله اطمینان 95% و
توان آزمون 90% و نسبت کنترل به مورد برابر با 2 ، 140 مورد تعیین گردید. با احتساب 20% حجم نمونه اضافی، در نهایت

(OR=619/3 وP1 ، 1422/0= P2=0438/0) .حجم نمونه، 170 مورد و 340 کنترل خواهد بود
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ابزار جمع آوری داده ها

پرسشنامه های بک ، بسامد خوراک ، پرسشنامه مشخصات دموگرافیک، اندازه گیری آنتروپومتریک، امنیت غذایی

نحوه اجرای تحقیق

در این مطالعه مورد – شاهدی 170 مورد از زنان 340 نفر از همراهان بیماران به عنوان شاهد انتخاب خواهند شد . تشخیص
اختالل افسـردگی توسط روانپزشک انجــام خواهد شد و معیــار غربــالگری اخــتالل افسردگی اساسی برای رد بیماری در
افراد شاهد، کسـب نمـره 15 یا کمتر توسط معیار افسردگی بک خواهد بود. همسان سازی موردها با شاهدها بر اسـاس سن، و
نسبت مورد به شاهد یک به دو در نظر گرفته خواهد .در این بررسی اگر نتایج تشخیص اختالل بیماری توسط روانپزشک و
نتایج پرسشنامه بک با هم مغایرت داشته باشد ان فرد از مطالعه خارج خواهد شد. همچنین برای انتخاب افراد نیز معیارهای
خروج مد نظر قرار خواهد گرفت. سپس بعد از انتخاب افراد ، از دواطلبان درخواست میشود که فرم رضایت نامه را پر نمایند و
در صورت تمایل افراد به همکاری، پرسشنامه های امنیت غذایی و بسامد خوراک توسط تیم پرسشگری که قبال آموزشهای الزم

را دیده اند ،تکمیل خواهد شد. سپس اطالعات وارد spss شده و آنالیزهای مربوطه انجام خواهد شد.
معیارهای ورود به مطالعه: زنان با سن 65- 19 سـال که برای اولین بار به کلینک مراجعه نموده اند و در ابتدا افسردگی انان

توسط روانپزشک و تکمیل پرسشنامه بک تشخیص داده می شود.
معیارهای خروج: ابتال به آسیبهای شناختی یا سایر بیماریهای سایکوتیک بر اساس تشخیص روانپزشـک، ابتال به افسـردگی
بـا درجـه ای از شـدت کـه بیمـار قـادر بـه همکاری و پاسخگویی به سواالت نباشد، آغاز مصرف هـر نـوع دارو یا درمان ضد
افسـردگی، ابتال بـه اختالالت هورمـونی شامـل بیمـاری ادیسـون، بیمـاری کوشینـگ، هیپرپاراتیروئیدیسـم، هیپــو یـا هیپـر
تیروئیدیسم بر اساس تشخیص پزشک یا مصـرف دارو، ابتال به بیماریهـای مـزمن شـامل سـرطان، بیمـاری قلبـی، دیابت،
سکته مغزی، فیبرومیالژی، نقایص کلیـوی یـا کبـدی، مالتیپل اسکلروزیس و پارکینسون بر اساس تشخیص پزشک یا مصــرف
دارو، ســابقه ضــربه، کــوفتگی، بریــدگی، شکســتگی خونریزی، سوختگی، تصادف و مـوارد مشـابه د یگـر در 3 مـاه گذشته
که منجر به بیهوشـی و بسـتری شـدن در بیمارسـتان شده باشد، ابتال به هر بیماری حاد و عفونی طی دو هفته اخیر بر اساس
تشخیص پزشک یا مصرف دارو، اعتیاد به الکل و مواد مخدر در حال حاضر یا ترک آنها در 3 ماه گذشـته بـر اسـاس اظهار فرد به
روانپزشـک، وجـود سـابقه داغ دیـدگی در 6 مـاه گذشـته، بـارداری و شـیردهی در حــال حاضـر یـا طـی ســال گذشته، نمایه

توده بدنی 40 و بـاالتر، داشتن هـر نـوع رژیـم غـذایی خاص بیش از 2 ماه در سال گذشته.

روش تحلیل داده ها

تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار stata14 انجام خواهد شد. جهت شناسایی الگوهای غذایی غالب از روش تحلیل
عاملی روی داده های بسامد خوراک استفاده خواهد شد. به این ترتیب که بعد از ورود داده ها به علت تعداد زیاد اقالم غذایی
موجود در پرسشنامه ی بسامد غذایی، ابتدا بر اساس تشابه مواد مغذی، اقالم غذایی به چند گروه غذایی از پیش تعریف شده
گروه بندی می شوند. روش تحلیل مولفه های اصلی با چرخش واریماکس روی گروه های غذایی به کار گرفته شده و تصمیم
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(Factor Loading) خواهد بود. در این پژوهش، مقادیر بار عاملی Scree گیری در ارتباط با تعداد عامل ها بر اساس آزمون
برای تعیین گروه های غذایی در هر الگو ی غذایی محاسبه خواهد شد ( بار عاملی نشان دهنده ی ضریب همبستگی بین یک
گروه غذایی با هر الگوی غذایی است و بار عاملی مثبت یا منفی نشان دهنده ی رابطه ی مستقیم یا معکوس بین آن گروه با
Kiaser – Meyer- الگوی غذایی است). نامگذاری الگوها براساس تفسیر اقالم غذایی در هر الگو انجام خواهد شد. از تست
Oklin (KMO) به منظور تعیین کیفیت نمونه ها استفاده خواهد شد. نمرات عامل (Factor Score) برای هر یک از الگو ها، با
جمع کردن دریافت توزین شده ی گروه های غذایی برحسب بار عاملی این گروه ها محاسبه خواهد شد. سپس برای هر
الگوی شناسایی شده به هر یک از افراد یک نمره داده می شود. نمرات هر الگوی غذایی به چندین دسته تقسیم خواهد شد.
برای بررسی ارتباط بین الگوهای غذایی شناسایی شده با افسردگی از رگرسیون لجستیک تک متغیره و چند متغیره در چند
Independent مدل استفاده خواهد شد. برای مقایسه میانگین متغیرهای کمی در بین دو گروه در صورت نرمال بودن از آزمون
T-test و در صورت نرمال نبودن از آزمون من-ویتنی استفاه خواهد شد. تست نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون
کولموگروف-اسمیرنوف انجام می شود. برای مقایسه فراوانی متغیرهای کیفی از آزمون کای-اسکوئر ( در صورت لزوم فیشر

تست) استفاده خواهد شد و سطح معنی داری، کمتر از 0.05 در نظر گرفته خواهد شد.

چگونگی اطمینان از روایی و پایایی روش ها، ابزار و نتایج

بــــــرای جمــــــع آوری اطالعــــــات مربــــــوط بــــــه رژیــم غــذایی، از پرسشــنامه نیمــه کمــی بســامد خــوراک
ــابی ــا هــدف ارزی (Questionair Frequency Food Semiquantitative ) کـــه در مطــالعه Hosseini Esfahani و همکــاران ب
validity و reliability، میزان دریافت گروه های غذایی با استفاده از FFQ، ضریب هبستگی اسپیرمن بین 94/0-41/0 برای

گروه های غذایی گزارش شده است. (29 39).
برای ارزیابی وضعیت امنیت غذایی خانوار، از پرسشنامه ی معتبر HFIAS (Household Food Insecurity Access Scale که
قبال برای ایران تعدیل شده و اعتبار آن توسط ساالرکیا و همکاران در خانوارهای شهر ورامین(40) ، ارزیابی و تایید شده بود
(&#945 = 0.95 کرونباخ)، استفاده خواهد شد. هم چنین برای تعیین وضعیت افسردگی مادران از پرسشنامه افسردگی21
سوالی بک Beck استفاده خواهد شد. مطالعات زیادی در ارتباط با بررسی اعتبار و پایایی این آزمون انجام شده که همگی
حکایت از اعتبار و پایایی باالو عدم تاثیر پذیری آن از فرهنگی خاص در سطح جهان داشته و برای طبقات و اقشار مختلف
اجتماع، قابل اجراء است. ضریب همبستگی درون طبقه ای 81/0 محاسبه شد. پایایی پرسشنامه نیز با استفاده از روش آلفای
کرونباخ و تنصیف به ترتیب 93/0 و 64/0 به دست آمد. در بررسی روایی همگرا، پرسشنامه بک نیز از طریق سنجش همبستگی
آن با نمره ک GHQ-28 و نوز با چهار سازه آن تعیین شد که همبستگی پرسشنامه بک با نمره GHQ-28 ، 8/0 به دست آمد

(41 و30).

متغیرهای طرح

برای متغیرهای طرح هیچ داده ای ثبت نشده است.
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هزینه پرسنلی

برای هزینه پرسنلی هیچ داده ای ثبت نشده است.

هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی

برای هزینه آزمایشات و خدمات تخصصی هیچ داده ای ثبت نشده است.

هزینه وسایل و مواد خریداری شده

برای هزینه وسایل و مواد خریداری شده هیچ داده ای ثبت نشده است.

هزینه مسافرت

برای هزینه مسافرت هیچ داده ای ثبت نشده است.

هزینه های دیگر

برای هزینه های دیگر هیچ داده ای ثبت نشده است.

تامین اعتبار از سازمان های دیگر

برای تامین اعتبار از سازمان های دیگر هیچ داده ای ثبت نشده است.

جدول زمان بندی اجرای طرح

برای جدول زمان بندی اجرای طرح هیچ داده ای ثبت نشده است.

مالحظات اخالقی
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مالحظات اخالقی

در ابتدای مطالعه از بیماران و افـراد گروه شاهد رضایت نام&#1728 کتبی اخذ خواهد شد و اطالعات کافی درباره این
پژوهش و اهداف آن در اختیار شرکت کنندگان قرارخواهد گرفت و به سواالت آنها پاسخ داده خواهدشد. اطالعات شخصی
افراد کامًال محرمانه بوده و نتایج فقط به صورت کلی بیان خواهد گردید. طرح پس از تائید کمیته اخالق دانشگاه اجرا خواهد

شد.

مشکالت، محدودیتهای طرح و روشهای غلبه بر آنها

ضمایم

برای ضمایم هیچ داده ای ثبت نشده است.


