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چکیذٌ
مقذمٍ ي َذف :تقریباً  ٪3.81 - ٪31از زًاى باردار در طَل بارداری افسرردی دارًرذ 8در حرال حاررر
اطالعات زیادی در هَرد ارتباط بیي ٍرزش در دٍراى بارداری ٍ عالئن افسرردی در زًراى براردار مرا ن
ٍجَد ًذارد 8در ایي هطا عِ ،اثرات یک برًاهِ توریٌ قبل از زایواى برر رٍی ًوررُ افسرردی ادیٌبرَر
بررم ضذُ امت.

مًاد ي ريشَا :در هجوَع  311زى باردار ما ن (مي  3.مال ٍ مي بارداری  13تا ّ 11فتِ) بِ دٍ یرٍُ،
یرٍُ هذاخلِ (ً 01فر) ٍ کٌترل (ً 01فر) تقسین ضذًذ .بِ یرٍُ تجربر یرک برًاهرِ ٍرزضر ّ 31فترِای
(تَصیِ ّای امتاًذارد ضاهل توریي َّازی ٍ توریٌات قذرت ) بیي  11تا ّ 13فتِ بارداری تحرت ًارارت
دوماهنامه علمي-پژوهشي

ّر دٍ ّفتِ ارائِ ضذ 8آىّا تطَیق ه ضذًذ کِ مِ رٍز در ّفتِ برًاهِ ٍرزض آهَزش دادُ ضرذُ را در

سال بیستوپنجم-شماره 631

افسردی بَد کِ تَمط پرمطٌاهِ افسردی ادیٌبَر در اٍ یي هصاحبِ ٍ بالفاصلِ پس از هذاخلرِ 31

شهریور 6317

ّفتِای هَرد ارزیاب قرار یرفت.

یافتٍَا :هقایسِ هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار ًورُ پرمطٌاهِ افسردی ادیٌبر در دٍ یرٍُ قبل از هذاخلرِ
ًطاى داد کِ اختالف هطخص آهاری بیي دٍ یرٍُ قبل از هذاخلِ ٍجَد ًذارد ).( p>0.05پس از هذاخلرِ 31

دریافت2032/30/21 :
آخزین اصالحها2032/30/21 :
پذیزش2032/30/12 :

ّفتِایً ،ورُ افسردی پرمطٌاهِ ادیٌبَر یرٍُ هذاخلِ بِ طَر هعٌر داری ًسربت برِ یررٍُ کٌتررل
عالئن کاّص یافت) 8 (P<0.01هقایسِ هیاًگیي ٍ اًحراف هعیار تفاٍت ًورات افسردی ادیٌبر قبل ٍ بعذ
از هذاخلِ ًطاىدٌّذُ اختالف هطخص آهاری دٍ یرٍُ امت )8)p<0.001
وتیجٍگیریٍ :رزش در دٍراى بارداری عالئن افسردی را کاّص ه دّذ .تَصیِ ٍ ترٍیج اًجرام ٍرزش
ٍ فعا یت فیسیک در بارداری اقذاه هفیذ برای مالهت جسو ٍ رٍاً زًاى امت8
ياژگان کلیذیٍ :رزش ،بارداری ،افسردی
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دانشگاه شاهد

هٌسل اًجام دٌّذ 8یرٍُ کٌترل هراقبتّای رٍتیي بارداری را دریافت ه کردًذً 8تیجِ اٍ یرِ ًطراًِّرای
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دانشور
پزشكي

ومرٌ افسردگی ادیىبرگ در زوان باردار

اثرات یک برًاهِ ٍرزض در طَل بارداری بر ًورُ افسردی ادیٌبر در زًاى باردار

مقذمٍ
1

عالهت ػوَهی در خبهؼِ هیؽَدٍ .رسػ ٍ فؼبلیت

پیؾٌْبد کزدُ اعت کِ در عی ثبرداری حذالل یک ثبر

ثذًی اس راّکبرّبی اصلی پیؾگیزی ٍ درهبى ثغیبری اس

خبًنّبی ثبردار خْت ؽٌبعبیی ػالئن ٍ ًؾبًِّبی

ثیوبریّب ٍ ثبػث کبّؼ عغح ًبتَاًی در خوؼیت ثیوبر

افغزدگی غزثبلگزی ؽًَذ ( .)6آسهَى ادیٌجزگ هیتَاًذ

هیگزددٍ .رسػ در عی ثبرداری دارای اثزات هثجت

اثشار هٌبعجی ثزای ثزرعی افغزدگی در عی ثبرداری ٍ

چٌذگبًِای اعت .ثز اعبط پیؾٌْبد کٌگزُ سًبى ،هبهبیی

پظ اس سایوبى ثبؽذ ( .)6رٍایی پزعؾٌبهِ ادیٌجزگ در

سًبى) در صَرت ًذاؽتي هوٌَػیت

ایزاى تَعظ هغبلؼِای در عبل  1394تبئیذ ؽذُ اعت

هیتَاًٌذ ثِ هذت  30دلیمِ یب ثیؾتز در رٍس ثب ؽذت

(ّ .)7ذف اس اًدبم ایي هغبلؼِ تؼییي اثزات یک ثزًبهِ

هتَعظ در عی ثبرداری ٍرسػ کٌٌذ ،الجتِ ًِ در ّوِ

ٍرسؽی در عَل ثبرداری ثز ًوزُ افغزدگی پزعؾٌبهِ

رٍسّبی ّفتِ .ثِ دلیل ًجَدى هغبلؼبت کبفی در عغح

ادیٌجزگ در سًبى ثبردار عبلن ثَد.

آهزیکب

(ACOG

ؽذت ٍرسػّبی َّاسیٍ ،رسػّبی ثب ؽذت ثبال در

مًاد ي ريشَا

ثبرداری تَصیِ ًویؽَد (.)1

پضٍّؼ حبصل اس ًَع هغبلؼِ هذاخلِای کِ تَعظ

حبهلگی یک حبلت هٌحصزثِفزدی در سًذگی خبًنّب

کویتِ اخالق در پضٍّؼّبی سیغت پشؽکی داًؾگبُ

ایدبد هیکٌذ کِ ثبػث تغییزات ثغیبری ّوچَى تغییزات

تزثیت هذرط ثب ؽٌبعِ اخالق

فیشیَلَصیکی ،هتبثَلیک ،رٍحی ٍ رٍاًی هیؽَد (.)3 ،2

IR.TMU.REC.1395.381

تصَیت ٍ در ثیوبرعتبى ؽْیذ هصغفی خویٌیؽْز تْزاى

ایي تغییزات تَاًبیی خبًنّب را ثزای اًدبم ٍظبیف ػبدی

ثب ّذف تؼییي اثزات یک ثزًبهِ ٍرسؽی در عَل
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تغییز هیدّذ ٍ هوکي اعت ثز کیفیت سًذگی آىّب تأثیز

ثبرداری ٍ ًوزُ افغزدگی ادیٌجزگ در سًبى ثبردار اًدبم

ثگذارد حتی اگز ثبرداری عجیؼی ثبؽذ.

ؽذ .خوؼیت هَرد هغبلؼِ هبدراى ثبردار هزاخؼِکٌٌذُ

فؼبل ثَدى در دٍراى حبهلگی هیتَاًذ هؾکالت

ثِ ثیوبرعتبى ؽْیذ هصغفی خویٌی در عبل

فیشیکی هثل کوزدرد ،یجَعت ،خغتگی هفزط ٍ ٍرم را

-1395

 1396ثَدًذ .رٍػ ًوًَِگیزی ثِ صَرت آعبى یب در

کبّؼ دّذ ٍ عجت ثْجَد خلك ؽَد (.)4

دعتزط ثَد .ثِایيتزتیت کِ افزاد هَرد هغبلؼِ اس ثیي

افغزدگی ؽبیغتزیي اختالل در خوؼیت ػوَهی اعت.

هزاخؼیي ثِ درهبًگبُ هبهبیی ثیوبرعتبى ؽْیذ هصغفی

خبًنّب تمزیجبً  2ثزاثز ثیؾتز اس آلبیبى هجتال هیؽًَذ.

خویٌی خْت هزالجتّبی پزُ ًبتبل درصَرتیکِ ٍاخذ

افغزدگی دٍراى ثبرداری ؽبهل دٍرُّبی هبصٍر ٍ هیٌَر

ؽزایظ ٍرٍد ثِ هغبلؼِ ثَدًذ ،اًتخبة ؽذًذ .هؼیبرّبی

افغزدگی اعت کِ در عی ثبرداری ٍ یب  12هبُ پظ اس

ٍرٍد ثِ هغبلؼِ ػجبرت ثَدًذ اس خبًنّبی ثبردار -40

سایوبى ثِ ٍخَد هیآیذ .افغزدگی پظ اس سایوبى یکی اس

 18عبل ،ثب حبهلگی تک للَ کوتز اس ّ 24فتِ BMI ،لجل

ؽبیغتزیي ػَارض دٍراى ثبرداری ٍ پظ اس سایوبى اعت

اس ثبرداری ً ٍ 29/9-18/5ذاؽتي هوٌَػیت خْت اًدبم

کِ اس ّز  7سى یک ًفز هجتال هیؽَد .ایي هْن اعت کِ

ٍرسػ در ثبرداری ثز عجك دعتَرالؼول . ACOG

خبًنّبی ثبردار در عی ثبرداری ٍ پظ اس سایوبى اس ًظز

هؼیبرّبی خزٍج ؽبهل ٍلَع ػَارض ثبرداری ،احتوبل

افغزدگی ٍ یب ّزگًَِ اختاللی کِ هیتَاًذ رٍی سى،

سایوبى سٍدرط ٍ ثزٍس هوٌَػیتّبی ٍرسػ در

ًَساد ٍ خبًَادُ اثز ثگذارد؛ ؽٌبعبیی ؽًَذ.

ثبرداری ثز اعبط راٌّوبی  ACOGثَد.

هغبلؼِ لجلی ًؾبى دادُ کِ ػالئن ثغیبری اس سًبى هجتال

هدوَػبً  104خبًن ٍاخذ ؽزایظ هغبلؼِ خبًنّب ثِ دٍ

ثِ افغزدگی ثؼذ اس سایوبى در دٍراى ثبرداری ؽزٍع ؽذُ

1

. American College of Obstetricians and
Gynecologists
2

Downloaded from daneshvarmed.shahed.ac.ir at 0:19 IRST on Friday October 19th 2018

فؼبلیت ثذًی ٍ ٍرسػ هٌظن هٌدز ثِ ارتمبء عغح

اعت( .)5اًدوي سًبى ٍ هبهبیی اهزیکب () ACOG

هرین آدیًٌٍِذ ٍ ّوکاراى

اعبط خذٍل اػذاد تصبدفی تمغین ؽذًذ .گزٍُ هذاخلِ

ؽذ ٍ ثِ آىّب اعویٌبى دادُ ؽذ کِ دادُّبی پزعؾٌبهِ

تؾَیك ؽذًذ ثِ هذت ّ 12فتِ (ثیي ّ 36- 20فتِ) عِ

هحزهبًِ خَاّذ هبًذ .اثتذای پضٍّؼ ٍ عپظ اس اتوبم

ثبر در ّفتِ ثِ هذت  60دلیمِ ٍرسػّبی اعتبًذارد در

دٍرُ ّ 12فتِای اس افزاد خَاعتِ ؽذ پزعؾٌبهِ ادیٌجزگ

ثبرداری کِ ؽبهل حزکبت کؾؾی ٍ تمَیتی را در

را تکویل کٌٌذ .در ّز دٍ گزٍُ هزالجتّبی رٍتیي

هٌشل اًدبم دٌّذ ٍ ّز دٍ ّفتِ یک ثبر ثِ ثیوبرعتبى

ثبرداری اس خولِ کٌتزل ٍسى ،کٌتزل فؾبرخَى ،ؽٌیذى

خْت اًدبم ٍرسػّبی گزٍّی هزاخؼِ ًوبیٌذ.

صذای للت خٌیي ،درخَاعت آسهبیؼّبی غزثبلگزی ٍ
اًذاسُگیزی تَدُ ثذًی اًدبم ؽذ.

ًحَُ اًدبم ٍرسػّب تَعظ فیلن آهَسؽی ٍ خشٍُ
آهبدُؽذُ ،ثِ هبدراى گزٍُ هذاخلِ تَضیح دادُ هیؽذ.

ًوزُ همیبط ادیٌجزگ ثیي صفز تب  30اعت ٍ .کغت

ٍرسػ در اثتذا ثِ هذت  10دلیمِ ثب گزم کزدى ٍ راُ

ًوزُ  ٍ 12ثیؾتز ثِ ػٌَاى ًوزُ افغزدگی در ًظز گزفتِ

رفتي ؽزٍع 15 ،دلیمِ ائزٍثیک 10 ،دلیمِ حزکبت

هیؽَد .عؤالّبی  1،2،4اس  0تب  ٍ 3عؤالّبی

کؾؾی ٍ اعتمبهتی ثب تَخِ ثِ ایٌکِ ػضالت ٍ هفبصل

 3،5،6،7،8،9،10اس  3تب ً 0وزُگذاری هیؽًَذ .هبدر

ثیؼاسحذ تحت کؾؼ لزار ًگیزًذ ٍ در  5دلیمِ آخز

ثبیغتی ثٌب ثِ ؽزایظ رٍحی ّفتِی گذؽتِ خَد ( 7رٍس

cool down

گذؽتِ) ،گشیٌِی هٌبعت را اًتخبة ًوبیذ .پظ اس

یب عزد کزدى اًدبم هیؽذ.

اتبلی کِ هبدراى ثبردار در آى ٍرسػ دادُ هیؽذًذ اس

خوغآٍری اعالػبت ثب اعتفبدُ اس ًزمافشار  spssتدشیِ ٍ

تَْیِ خَة ،فضبی کبفی ٍ کف هٌبعت ثب ًَر کبفی

تحلیل دادُ ّب اس عزیك آسهَى کبی اعکَار ٍ تی تغت

ثزخَردار ثَد .در اتبق صٌذلیّبیی لزار گزفتِ ثَد کِ

صَرت گزفت.

ثتَاًٌذ اس آى اعتفبدُ کٌٌذ ٍ اًتخبة ٍضؼیتّبی دیگز

در ایي هغبلؼِ هدوَػبً ً 104فز اس خبًنّبی ثبردار

را ثزای آىّب اهکبىپذیز کٌذ .ثزای خلغبت توزیي

کِ ثیي ّ 22-20فتِ ثبرداری ثَدًذ ٍ ثزای هزالجتّبی

ٍرسػ ٍ آرامعبسیّ ،زیک اس سًبى یک پؾتی

رٍتیي ثبرداری ثِ درهبًگبُ ثیوبرعتبى هصغفی خویٌی

لبئنالشاٍیِ ثب لبثلیت ایغتبدى کٌبر دیَار یب لزار گزفتي

عی عبلّبی  1396-1395هزاخؼِ کزدًذ ،ثِ رٍػ

در رٍی کف در اختیبر داؽتٌذ .اػضبی گزٍُ ثِ ؽکل

تصبدفی ثِ دٍ گزٍُ کٌتزل (ً 52فز) ٍ گزٍُ هذاخلِ

ًیندایزُ یب هثل ًؼل اعت هیًؾغتٌذ تب ّوِ اػضبی

ٍرسػ (ً 52فز) تمغین ؽذًذ .اس گزٍُ هذاخلِ یک ًفز

گزٍُ ثتَاًٌذ ّوذیگز ٍ آهَسػدٌّذُ را ثجیٌٌذ.

ثِ دلیل تغییز ثیوبرعتبى خْت کٌتزل ثبرداری ٍ سایوبى

دالیل ّز حزکت ٍرسؽی ،تؼذاد ثْیٌِ تکزار ّز

اس هغبلؼِ خبرج ؽذ ٍ یک ًفز خْت ػذم اداهِ ؽزکت

ٍرسػ در ّز هزحلِ ،دفؼبت هزاحل در عَل رٍس ٍ ًیش

در کالطّبی ثبرداری ٍ ٍرسػ اس هغبلؼِ خبرج ؽذ .اس

چگًَگی افشایؼ ٍرسػّب ثِ اػضب تَضیح دادُ

گزٍُ کٌتزل دٍ ًفز ثِ دلیل اثتال ثِ دیبثت ثبرداری ٍ

هیؽذّ .ز یک اس افزاد گزٍُ ثبیذ اس ًظز اًدبم صحیح

تغییز ثیوبرعتبى اس هغبلؼِ حذف ؽذًذ .در ًْبیت ً 50فز

ّز ٍرسػ ٍ ػذم ثزٍس ػالئن خغتگی ػضالت کٌتزل

اس ّز دٍ گزٍُ هغبلؼِ را ثِ پبیبى ثزدًذ ٍ اعالػبت

هیؽذًذّ .وچٌیي خبًنّب تؾَیك ثِ اًدبم هٌظن

خوغآٍریؽذُ اس آىّب هَرد ثزرعی ٍ تحلیل آهبری

ٍرسػّب در هٌشل هیؽذًذ .لجل ٍ ثالفبصلِ پظ اس اتوبم

لزار گزفت.

ٍرسػ ضزثبى للت خٌیي کٌتزل ٍ فؾبرخَى ًیش

هؾخصبت افزاد هَرد هغبلؼِ در خذٍل ؽوبرًُ 1ؾبى

اًذاسُگیزی هیؽذ .گزٍُ ؽبّذ فمظ هزالجتّبی رٍتیي

دادُ ؽذُ اعت %50 .افزاد گزٍُ هذاخلِ در گزٍُ عٌی

ثبرداری را دریبفت کزدًذ .اس توبم افزاد هَرد هغبلؼِ

 30-40عبل ٍ  %58گزٍُ ؽبّذ در گزٍُ عٌی 21-29
3
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درصَرتیکِ اگز سًبى رٍی کف اتبق ًبراحت ثَدًذ

وتایج
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گزٍُ ً 52فزُ هذاخلِ ٍ ؽبّذ ثصَرت تصبدفی ثز

لجل اس ٍرٍد ثِ پضٍّؼ ،رضبیتًبهِ آگبّبًِ کتجی گزفتِ

اثرات یک برًاهِ ٍرزض در طَل بارداری بر ًورُ افسردی ادیٌبر در زًاى باردار

جذيل  .۳مقایسٍ میاوگیه ي اوحراف معیار ومرٌ

عبل ثَد .آسهَى هدذٍر کبی دٍ اختالف هؼٌیداری را

افسردگی ادیىبرگ در دي گريٌ مذاخلٍ ي کىترل پس از

اس ًظز عي ،عغح تحصیالت ،ؽغل ٍ ؽبخص تَدُ ثذًی
در دٍ گزٍُ ًؾبى ًذاد کِ ثیبًگز ّوغبى ثَدى هؾخصبت

گريٌ
مذاخلٍ
کىترل

افزاد دٍ گزٍُ اعت (خذٍل  .)1هیبًگیي عي ثبرداری

گزٍُ هذاخلِ  ٍ 0/78±21/11گزٍُ ؽبّذ 0/73±21/12
ثَد کِ تفبٍت آهبری هؾخصی ثیي دٍ گزٍُ ٍخَد
ًذاؽت

(.(P;./95

0/0001

جذيل  .۴مقایسٍ میاوگیه ي اوحراف معیار تفايت

جذيل شمارٌ  .۱مشخصات افراد مًرد مطالعٍ در دي
گريٌ
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گريٌ
مشخصات
سه
20-18
29-21
40-30
شاخص تًدٌ بذوي
ورمال
اضافٍيزن
سطح تحصیالت
سیكل ي کمتر
دیپلم
کارشىاسي ي باالتر
يضعیت اشتغال
شاغل
خاوٍدار

میاوگیه
4/96
7/96

مقذار p

اوحراف معیار
2/70
3/19

مذاخلٍ
تعذاد درصذ

کىترل
تعذاد درصذ

5
20
25

10
40
50

3
29
18

6
58
36

39
11

78
22

30
20

60
40

10
16
24

20
32
48

7
20
23

14
40
46

20
30

40
60

12
38

24
76

ومرات افسردگی ادیىبرگ قبل ي بعذ از مذاخلٍ در دي
گريٌ مًرد ي شاَذ

مقذار p

0/19

گريٌ

میاوگیه

اوحراف معیار

مذاخلٍ

-0/440

1/71

کىترل
مقذار p

1/48

1/99
0/001

بحث ي وتیجٍگیری

در ایي هغبلؼِ هدوَػبً ً 104فز اس خبًنّبی ثبردار

0/06

کِ ثیي ّ 22-20فتِ ثبرداری ثَدًذ ٍ ثزای هزالجتّبی
رٍتیي ثبرداری ثِ درهبًگبُ سًبى ثیوبرعتبى ؽْیذ

0/60

هصغفی خویٌی تْزاى عی عبلّبی  1396-1395هزاخؼِ
کزدًذ ،ثِ رٍػ تصبدفی ثِ دٍ گزٍُ کٌتزل (ً 52فز) ٍ

0/08

گزٍُ هذاخلِ ٍرسػ (ً 52فز) تمغین ؽذًذ .در اثتذا

همبیغِ هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزُ پزعؾٌبهِ افغزدگی

هغبلؼِ ٍ لجل اس هذاخلِ تفبٍت هؼٌبداری ثیي ًوزات

ادیٌجزگ در دٍ گزٍُ هَرد ٍ ؽبّذ لجل (خذٍل ٍ )2

افغزدگی در دٍ گزٍُ ٍخَد ًذاؽت؛ اهب پظ اس هذاخلِ

ثؼذ اس هذاخلِ (خذٍل ً )3ؾبى دادُ ؽذُ اعت .اًدبم

ًوزُ گزٍُ هذاخلِ ثغَر هؼٌیداری ًغجت ثِ گزٍُ کٌتزل

آسهَى  tاختالف هؾخص آهبری را ثیي دٍ گزٍُ لجل اس

کبّؼ یبفت .همبیغِ هیبًگیي ٍ اًحزاف هؼیبر ًوزُ

هذاخلِ ًؾبى ًذاد .ایي همبیغِ ثؼذ اس هذاخلِ تفبٍت

پزعؾٌبهِ افغزدگی ادیٌجزگ ثیي دٍ گزٍُ ثؼذ اس هذاخلِ

هؼٌیداری ثب ) )P<0/0001داردّ .نچٌیي همبیغِ هیبًگیي

تفبٍت هؼٌیداری داؽتّ .نچٌیي همبیغِ هیبًگیي ٍ

ٍ اًحزاف هؼیبر تفبٍت ًوزات افغزدگی ادیٌجزگ لجل ٍ

اًحزاف هؼیبر تفبٍت ًوزات افغزدگی ادیٌجزگ لجل ٍ

ثؼذ اس هذاخلِ (خذٍل ً )4ؾبىدٌّذُ اختالف هؾخص

ثؼذ اس هذاخلِ ًؾبىدٌّذُ اختالف هؾخص آهبری دٍ

آهبری دٍ گزٍُ هَرد هغبلؼِ اعت )ً .)p<0\001تبیح

گزٍُ هَرد هغبلؼِ ثَدً .تبیح هیدّذ کِ اًدبم ثزًبهِ

خذاٍل ً 2-4ؾبى هیدّذ کِ اًدبم ثزًبهِ ٍرسؽی ثبػث

ٍرسؽی ثبػث کبّؼ ًوزُ افغزدگی ؽذُ اعت.

کبّؼ ًوزُ افغزدگی ؽذُ اعت.

یک هغبلؼِ هذاخلِای آیٌذًُگز تَعظ هزٍات در عبل

جذيل .۲مقایسٍ میاوگیه ي اوحراف معیار ومرات
افسردگی ادیىبرگ قبل از مذاخلٍ در دي گريٌ مذاخلٍ ي
شاَذ
گريٌ
مذاخلٍ
کىترل
مقذار p

میاوگیه
5/40
6/48

 2016در لبّزُ هصز اثزات یک ثزًبهِ ٍرسؽی در دٍراى
ثبرداری ثز افغزدگی پیؼ اس سایوبى اًدبم ؽذُ اعت.
(ّ .)8وِ افزاد ٍارد ؽذُ در عزح پزعؾٌبهِ  20عؤالی

اوحراف معیار
2/93
3/68

هزکش اپیذهیَلَصیک افغزدگی ( )CES-Dرا تکویل
کزدًذ .گزٍُ هذاخلِ ػالٍُ ثز هزالجتّبی دٍراى

./10

4
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مذاخلٍ

هرین آدیًٌٍِذ ٍ ّوکاراى

ثبرداری ثصَرت هٌظن در خلغبت توزیٌی تحت ًظبرت

ؽذً .وزات پزعؾٌبهِ افغزدگی ادیٌجزگ ثغَر

ثِ هذت ّ 12فتِ فؼبلیتّبی ٍرسؽی ثب ؽذت هتَعظ تب

لبثلتَخْی ثیي گزٍُّب تفبٍتی ًذاؽت (.)13

ؽذیذ اًدبم دادًذ .در اثتذا تفبٍت هؼٌیداری ثیي ًوزات

ّوکبراى اًدبم گزفت ًوزات افغزدگی در سًبى چبلی

افغزدگی در گزٍُّبی هذاخلِ ٍ ؽبّذ ٍخَد ًذاؽت.
ثؼذ اس ّ 12فتِ گزٍُ ٍرسػ دارای هؼیبر ػالئن

کِ در دٍراى ثبرداری فؼبلیت فیشیکی داؽتٌذ اس سًبى

ثَد.

چبق ثذٍى فؼبلیت ثْتز ثَد ٍ ػالئن افغزدگی کوتزی را

افغزدگی ثِ هیشاى لبثلتَخْی کوتز اس گزٍُ کٌتزل

ًؾبى دادًذ (.)14

گزٍُ توزیي ثْجَد لبثلتَخْی اس ػالئن افغزدگی پظ اس
توزیي ثزًبهِ َّاسی را ًغجت ثِ عغح پبیِ ًؾبى داد.

هغبلؼِ هذاخلِای در عبل  2004تَعظ ارهغزاًگ ٍ

درحبلیکِ گزٍُ کٌتزل در عَل سهبى تغییز لبثلتَخْی

ّوکبراى ثب ػٌَاى اثزات یک ثزًبهِ ٍرسؽی ٍ حوبیت

را ًؾبى ًذادّ .نچٌیي هغبلؼِ عبل  2012در کلوجیب رٍی

اختوبػی ٍ افغزدگیً ،وزات افغزدگی ادیٌجزگ در ثغَر

 74ثبردار ًَلی پبر ثِ هذت ّ 12فتِ ٍرسػ َّاسی

هؼٌیداری ًغجت ثِ گزٍُ کٌتزل ثْتز ؽذُ ثَد)15( .

تحت ًظز اًدبم دادًذ .پظ اس عِ هبُ ًوزُ افغزدگی

کبرآسهبیی هذاخلِ تصبدفی تَعظ عًَگَیکبرد ٍ

ثیؾتز اس گزٍُ

ّوکبراى در عبل  2012ثب ػٌَاى آیب ٍرسػ در دٍراى

گزٍُ تدزثی ثزاعبط پزعؾٌبهِ

CES-D

ثبرداری هبًغ افغزدگی پظ اس سایوبى هیؽَد ،اًدبم

کٌتزل کبّؼ یبفت (.)9
ػٌَاى ارتجبط ثیي ٍرسػّبی دٍراى ثبرداری ٍ کیفیت

افغزدگی ًؾذُ ثَد؛ اهب یک سیز گزٍّی اس سًبى کِ لجل

سًذگی ٍ ػالئن افغزدگی در دٍراى ثبرداری ٍ پظ اس

اس ثبرداری ٍرسػ ًویکزدًذ ٍرسػ دٍراى ثبرداری

سایوبى در گزٍّی اس سًبى عبلن اًدبم ؽذ ارتجبط

عجت کبّؼ خغز افغزدگی پظ اس سایوبى ؽذُ ثَد

هؼٌیداری ثیي ٍرسػ ٍ ػالئن افغزدگی یبفت ًؾذ.

(.)16

ٍرسػ کبفی ثغَر هؼٌیداری عجت افشایؼ کیفیت

ثؼضی اس تئَری اختالل ػولکزد ّیپَکبهپ ٍ ًمص

سًذگی در دٍراى ثبرداری ٍ پظ اس سایوبى ؽذُ

فؼبلیت ًَرٍتزاًغویتزّب را ثِ ػٌَاى ػَاهل اتیَلَصیک

ثَد(.)10

افغزدگی پیؾٌْبد کزدُاًذ ( .)17اعبط درهبىّبی
ضذافغزدگی ثز ایي فزضیِ اعتَاراعت کِ اختالل

در هغبلؼِ تٌذیظ ٍ ّوکبراى در عبل  ،2005هیبًگیي
ًوزات افغزدگی ادیٌجزگ در ّز دٍ دٍرُ عِهبِّ

خذة ًَرٍتزاًغویتزّب اختالالت خلمی ایدبد هیکٌذ

ثبرداری پبیذار ثَد .اختالف هؼٌیداری در ًوزات

یبفتِّب ًؾبى هیدّذ کِ ٍرسػ فؼبلیتّبی دٍپبهیي،

افغزدگی ثب تَخِ ثِ ٍضؼیت فؼبلیت خغوبًی یبفت

عزٍتًَیي ٍ ًَرآدرًزصیک را در عیغتن ػصجی هزکشی

ًؾذ (.)11

را افشایؼ هیدّذ.)18( .

.

در هغبلؼِای کِ تَعظ ؽَؽبی ِّ ٍ ّوکبراى در

ؽَاّذ هَخَد ًؾبى هیدّذ کِ ػذم فؼبلیت در

تبیَاى در عبل  2008اًدبم ؽذً ،تبیح حبکی اس ثْجَد

دٍراى ثبرداری ثب خلك ٍ خَی ثذتز ّوزاُ اعت؛ سًبًی

ًتبیح ًوزُ پزعؾٌبهِ افغزدگی ادیٌجزگ ثَد ٍ ارتجبط

کِ در عَل عِهبِّ عَم ثبرداری فؼبلیت خغوبًی

هؼٌیداری ثیي فؼبلیت ٍرسؽی ٍ کبّؼ افغزدگی در

دارًذ ،کوتز اس سًبى غیزفؼبل هضغزة ّغتٌذ .اًتخبة

گزٍُ هذاخلِ ٍ ؽبّذ هؾبّذُ ؽذ (.)12

درهبى هٌبعت ٍ ایوي ثزای سًبى ثبردار افغزدُ یک

هغبلؼِ هذاخلِای در عبل  2007تَعظ آهبًذا خی

فزایٌذ پیچیذُ اعت .دعتزعی ثِ درهبى عٌتی

دال ا.ی ٍ ّوکبراى ثب ػٌَاى اهکبىعٌدی هذاخلِ

رٍاىدرهبًی ثزای ثؼضی اس سًبى ثِ دلیل هحذٍدیتّبی

ٍرسؽی در سًبى هجتال ثِ افغزدگی پظ اس سایوبى اًدبم

هبلی هؾکل اعت؛ ثٌبثزایي ،عبیز درهبىّبی افغزدگی
5
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در هغبلؼِ کبهپَالًگ ٍ ّوکبراى در عبل  2017ثب

ؽذ .در ایي هغبلؼِ ٍرسػ عجت کبّؼ ًوزات
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در هغبلؼِای کِ در عبل  2012تَعظ کالعَى ٍ

ٍرسػ در ثبرداری هیتَاًذ ثزای کبّؼ ػالئن افغزدگی

 یبفتِّبی هب تأثیز ٍرسػ.حیي ثبرداری هَرد ًیبس اعت

 لذا تزٍیح ٍرسػ ٍ فؼبلیت فیشیکی در.هؤثز ثبؽذ

تحت ًظبرت در دٍراى ثبرداری در ثْجَد تغییزات خلمی

ثبرداری یک پیؾٌْبد هفیذ ثزای خبًنّبعت ٍ ثبرداری

 ػالٍُ ثز هشایبی دیگز عالهتی آى ًؾبى،لجل اس سایوبى

.اعت

 ایي یبفتِّب ثِ ؽَاّذ تأثیز هفیذ ٍرسػ در.هیدّذ

فزصت هٌبعجی ثزای تغییز عجک سًذگی عبلن سًبى

.دٍراى ثبرداری اضبفِ هیکٌذ

تشکر ي قذرداوی

اس ّوکبری صویوبًِ کبرکٌبى درهبًگبُ سًبى

وتیجٍگیری

.ثیوبرعتبى ؽْیذ هصغفی خویٌی لذرداًی هیؽَد

افغزدگی در هیبى سًبى ثبردار رایح اعت ٍ ثب افشایؼ
 اًدبم.خغز ػَارض لجل ٍ ثؼذ اس تَلذ هزتجظ اعت

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

مىابع

10.

Cooney GM, Dwan K, Greig CA, Lawlor DA,
Rimer J, Waugh FR, McMurdo M, Mead GE.
Exercise for depression. Cochrane Database
Systematic Reviews 2013; 12 (9).
Haakstad, L.A. and K. Bø. Effect of regular
exercise on prevention of excessive weight gain in
pregnancy: a randomised controlled trial. The
European
Journal
of
Contraception
&
Reproductive Health Care 2011; 16(2): 116-125.
Mottola, M.F. Exercise prescription for
overweight and obese women: pregnancy and
postpartum. Obstetrics and Gynecology Clinics of
North America 2009; 36(2): 301-316.
Hui A, Back L, Ludwig S, Gardiner P,
Sevenhuysen G, Dean H, et al. Effects of lifestyle
intervention on dietary intake, physical activity
level, and gestational weight gain in pregnant
women with different pre-pregnancy Body Mass
Index in a randomized control trial. BMC
Pregnancy and Childbirth 2014 ;14(1): 331.
Marcus SM. Depression during pregnancy: rates,
risks and consequences—Mother risk Update
2008. The Canadian Journal of Clinical
Pharmacology 2009; 16(1): e15-22.

11.

12.

13.

14.

Committee on Obstetric Practice. The American
College of Obstetricians and Gynecologists
Committee Opinion no. 630. Screening for
perinatal depression. Obstetrics & Gynecology
2015;125(5):1268-71.
Ahmadi kani Golzar A, GoliZadeh Z. Validation
of Edinburgh Postpartum Depression Scale
(EPDS) for screening postpartum depression in
Iran. Iranian Journal of Psychiatric Nursing 2015;
3 (3) :1-10.

15.

16.

El-Rafie, M.M., G.M. Khafagy, and M.G. Gamal.
Effect of aerobic exercise during pregnancy on
antenatal depression. International Journal of
Women's Health 2016; 8: 53.
Robledo-Colonia AF, Sandoval-Restrepo N,
Mosquera-Valderrama YF, Escobar-Hurtado C,
Ramírez-Vélez R. Aerobic exercise training
during pregnancy reduces depressive symptoms in
nulliparous women: a randomized trial. Journal
of Physiotherapy 2012; 58(1):9-15.

17.
18.

6

Campolong K, Jenkins S, Clark MM, Borowski K,
Nelson N, Moore KM, Bobo WV. The association
of exercise during pregnancy with trimesterspecific and postpartum quality of life and
depressive symptoms in a cohort of healthy
pregnant women. Archives of Women's Mental
Health 2017; 1-10.
Tendais I, Figueiredo B, Mota J, Conde A.
Physical activity, health-related quality of life and
depression during pregnancy. Cadernos de Saúde
Pública 2011; 27(2): 219-228.
Heh SS, Huang LH, Ho SM, Fu YY, Wang LL.
Effectiveness of an exercise support program in
reducing the severity of postnatal depression in
Taiwanese women. Birth 2008; 35(1):.60-65.
Daley A, Winter H, Grimmett C, McGuinness M,
McManus R, MacArthur C. Feasibility of an
exercise intervention for women with postnatal
depression: a pilot randomised controlled trial.
British Journal of General Practice 2008; 58(548):
178-183.
Claesson IM, Klein S, Sydsjö G, Josefsson A.
Physical activity and psychological well-being in
obese pregnant and postpartum women attending
a weight-gain restriction programme. Midwifery
2014; 30(1): 11-16.
Armstrong, K. and H. Edwards. The effects of
exercise and social support on mothers reporting
depressive symptoms: a pilot randomized
controlled trial. International Journal of Mental
Health Nursing 2003; 12(2): 130-138.
Songøygard KM, Stafne SN, Evensen KA,
Salvesen KÅ, Vik T, Mørkved S. Does exercise
during pregnancy prevent postnatal depression?
Acta Obstetricia et Gynecologica Scandinavica
2012; 91(1): 62-67.
Nestler EJ, Barrot M, DiLeone RJ, Eisch AJ, Gold
SJ, Monteggia LM. Neurobiology of Depression.
Neuron 2002; 34(1):13–25.
Ploughman M. Exercise is brain food: the effects
of physical activity on cognitive function.
Developmental Neurorehabilitiation 2008; 11(3):
236–240.

136 ٌ شمار/ سال بیستيپىجم/1397  شُریًر/ داوشگاٌ شاَذ/ پژيَشي داوشًر پسشكي-ديماَىامٍ علمي

Downloaded from daneshvarmed.shahed.ac.ir at 0:19 IRST on Friday October 19th 2018

اثرات یک برًاهِ ٍرزض در طَل بارداری بر ًورُ افسردی ادیٌبر در زًاى باردار

Maryam Adinehvand1, Anoshirvan Kazemnejad2, Ahia Garshasbi3*

Medicine

1.
2.
3.

Department of Obstetrics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares
University, Tehran, Iran.
Department of Biostatistics, Faculty of Medical Sciences, Tarbiat Modares
University, Tehran, Iran.
Department of Gynecology and Obstetrics, Faculty of Medicine, Shahed
University, Tehran, Iran.

*Corresponding author e-mail: garshasbi@shahed.ac.ir

Abstract
Background and Objective: Approximately 13-18.4% of pregnant women
experience depression during pregnancy. There is currently not much
information about the relationship between exercise during pregnancy and
depressive symptoms in healthy pregnant women The present study assessed the
effects of a prenatal exercise program on Edinburgh depression questionnaire
score.

Daneshvar(medicine) shahed University/ 25th year/2018 /NO.136

Downloaded from daneshvarmed.shahed.ac.ir at 0:19 IRST on Friday October 19th 2018

Daneshvar

The effect of an exercise program during
pregnancy on the Edinburgh depression score
in pregnant women

Scientific-Research
Journal of Shahed
University
25th Year, No.136

August-September 2018

Materials and Methods: A total of 100 healthy pregnant women (age ≥ 18
years; gestational age 21-24 weeks) were divided into two groups in the
experimental group (n=50) and in the control group (n=50). The experimental
group was offered a 12-week exercise program (standard recommendations and
included both aerobic and strength training) between 20 and 36 weeks of
pregnancy, under supervision, every two weeks. They were encouraged to do
exercise program at home three days a week. The control group received routine
antenatal care. The primary outcome was symptoms of depression assessed by
the Edinburgh Depression Inventory at the first interview and immediately after
the 12-week intervention.
Results: The comparison of mean and standard deviation of the Edinburgh
Depression Inventory in the two groups before intervention showed that there
was no statistically significant difference between the two groups (p<0.10).
After the 12-week intervention, as compared to the control group, the exercise
group showed significantly reduced depressive symptoms on the Edinburgh
Depression Inventory (p<0.01). Comparison of subtraction of mean and standard
deviation of Edinburgh depression scores before and after intervention indicates
a statistically significant difference between the two groups (p<0.001).
Conclusion: Exercise during pregnancy reduces depressive symptoms. It is
recommended to promote exercise and physical activity in pregnancy as a useful
measure for the physical and mental health of pregnant women.
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