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تغذية

ناتالي عقيقي غ ّرة
دائرة الشؤون الصحية

الذهنية ،السيام عند استخدامها جنبا اىل
جنب مع االدوية املضادة لالكتئاب.
اقرتحت دراسة اجريت عام  ،2020ان
تناول مكمالت فيتامني  B12يف عمر مبكر،
قد يؤخر ظهور اعراض االكتئاب ويحسن
من تأثري االدوية املضادة له.

االكتئاب هو اضطراب يف الصحة العقلية ،يؤثر عىل ماليني االشخاص يف
جميع انحاء العامل .عىل الرغم من ان االكتئاب يعالج عادة باالدوية ومن
خالل الوصفات الطبية ،قد يرغب بعض االشخاص يف تجربة طرق امنة
اخرى ،مثل التعديالت الغذائية او مكمالت معينة لخفض اعراض االكتئاب
التي تصيبهم

الزنك

كيف تُخفّ ف اإلكتئاب
صحي؟
عبر نظام غذائي ّ
إلجأ إلى الفيتامينات
واملعادن واألعشاب
عادة ،يتم عالج اضطرابات االكتئاب
باالدوية والعالج النفيس .وقد تساعد
تعديالت منط الحياة ايضا عىل هذا
االمر ،مبا يف ذلك اجراء تغيريات يف النظام
الغذايئ وتناول مكمالت معينة .عىل سبيل
املثال ،تظهر االبحاث ان انواعا معينة من
الفيتامينات واملعادن واالعشاب ،قد تكون
فعالة بشكل خاص يف تخفيف اعراض
االكتئاب.
املكمالت الغذائية التي قد تفيد االشخاص
املصابني باالكتئاب ،ميكن اختصارها يف
الفيتامينات التالية:

اوميغا 3

وجد تحليل اجري يف العام  2020ان
مكمالت احامض االوميغا  3الدهنية،
خفضت بشكل كبري من اعراض االكتئاب
لدى النساء الحوامل السيام بعد الوالدة.
وجاء يف التحليل ان املكمالت التي

تحتوي عىل نسبة اعىل من حمض
 )eicosapentaenoic) EPAوحمض
الدوكوساهيكسانويك ( )DHAفعالة
بشكل خاص ،ولها تأثري ايجايب عموما عىل
عالج اعراض االكتئاب.
 EPAو  DHAهام نوعان من احامض
اوميغا الدهنية ،وكالهام شائع يف املأكوالت
البحرية .بشكل عام ،مكمالت اوميغا 3
جيدة ،وهي تعد اضافة صحية اىل نظامك
الغذايئ اذا كان يفتقر اىل االسامك الدهنية.

الزعفران

يعترب من التوابل ذات االلوان الزاهية
املليئة مبركبات مضادات االكسدة ،مبا يف
ذلك الكاروتينات .من املثري لالهتامم ،ان
الزعفران اظهر نتائج واعدة كعالج طبيعي
لالكتئاب .وقد الحظت الدراسات انه يزيد
من مستويات السريوتونني (الناقل العصبي)
املعزز للمزاج يف الدماغ .يف حني انه من غري

املعروف بالضبط كيف تتم هذه العملية،
اذ يعتقد ان الزعفران مينع امتصاص
السريوتونني ويبقيه يف الدماغ لفرتة اطول.
من جهة اخرى ،وجدت الدراسات ان
تناول الزعفران يقلل بشكل كبري من
اعراض االكتئاب لدى البالغني .اضافة اىل
ذلك ،اكتشفت الدراسات التي اجريت يف
االونة االخرية ،ان مكمالت الزعفران كانت
فعالة يف الحد من اعراض االكتئاب ،متاما
مثل االدوية املضادة له.

فيتامني D

عنرص غذايئ مهم يلعب العديد من االدوار
االساسية يف الجسم .لسوء الحظ ،ال ميتلك
الكثري من االشخاص مستويات كافية من
الفيتامني  Dمبا يف ذلك الذين اصيبوا
باالكتئاب.
تشري االبحاث اىل ان االشخاص املصابني
باالكتئاب هم اكرث عرضة النخفاض او يف

الفيتامني  .Dفالذين يعانون من مستويات

قد تساعد يف محاربتها ،اال ان مثة حاجة

نسبة االصابة باالكتئاب وتظهر اعراضه
بشكل ملحوظ.
قد يحارب الفيتامني  Dاالكتئاب من
خالل اليات عدة ،مبا يف ذلك الحد من
االلتهابات ،وتنظيم املزاج ،والحامية من
الخلل الوظيفي العصبي.
اضافة اىل ذلك ،وجدت دراسة اجريت
عام  2020عىل اشخاص مصابني باالكتئاب
ويعانون من نقص بالفيتامني  ،Dان تلقي
حقنة واحدة من  300الف وحدة من
الفيتامني  Dجنبا اىل جنب مع عالجهم
املعتاد ،ادى اىل تقليص اعراض االكتئاب
وتحسني نوعية الحياة ومحاربة املرض.
مع ذلك ،خلصت مراجعة عام  2020الكرث
من  60دراسة ،اىل انه عىل الرغم من ان
هبوط مستويات الفيتامني  Dمرتبطة
باعراض االكتئاب وان املكمالت الغذائية

 Dكعالج شامل لالكتئاب.

معدن مهم لصحة الدماغ وتنظيم الناقالت
العصبية ،كام انه يحتوي عىل خصائص
مضادة لالكسدة وااللتهابات .يرتبط نقص
الزنك ارتباطا وثيقا بزيادة خطر االصابة
باالكتئاب وبقوة اعراضه.
كام وجد تحليل واحد لـ  17دراسة قامئة
عىل املالحظة ،ان مستويات الزنك يف
الدم كانت اقل لدى االشخاص املصابني
باالكتئاب مقارنة مبن ال يعانون من هذه
الحالة .كذلك ربطت الدراسة ايضا النقص
االكرب يف الزنك باعراض االكتئاب.
من جهة اخرى ،وجدت احدى الدراسات
انه عندما تناول املشاركون مكمالت
الزنك جنبا اىل جنب مع االدوية املضادة
لالكتئاب ،عانوا بشكل ملحوظ من اعراض
اكتئاب اقل.

اقل من الفيتامني  ،Dترتفع لديهم عادة اىل مزيد من االدلة قبل التوصية بفيتامني املاغنيزيوم
فيتامني B

يلعب ادوارا مهمة يف الوظيفة العصبية
وتنظيم الحالة املزاجية .يعترب فيتامني B
مبا يف ذلك حمض الفوليك و B9وB12
و ،B6رضورية النتاج الناقالت العصبية
وتنظيمها ،مثل السريوتونني وحمض غاما
امينوبوتريك ( )GABAوالدوبامني.
اظهرت االبحاث ان النقص يف فيتامني B12
وحمض الفوليك قد يزيد من خطر االصابة
باالكتئاب ،ومن املمكن ان يساعد تناول
هذه العنارص الغذائية يف تقليل اعراض
االكتئاب.
وقد ثبت ايضا ان املكمالت التي تحتوي
عىل فيتامني  B12تقلل من اعراض االكتئاب
لدى االشخاص املصابني باالضطرابات

معدن مهم قد يفيد املصابني باالكتئاب.
يعد نقص املاغنيزيوم شائعا بني االشخاص
املصابني باالكتئاب ،وتظهر االبحاث ان
تناوله قد يقلل من اعراضه.
وجدت دراسة عشوائية اجريت عىل 126
شخصا يعانون من االكتئاب ،ان تناول 248
ملغراما من املاغنيزيوم يوميا ملدة  6اسابيع
متتالية ،ادى اىل انخفاض كبري يف اعراض
االكتئاب لديهم ،ومنحهم شعورا مختلفا.
يف حني اكدت الدراسات التي اجريت عىل
املكمالت قدرة هذه االخرية عىل تقليل
اعراض االكتئاب ،واعتربت انها قد تكون
مناسبة جدا لبعض االشخاص املصابني به.
عىل الرغم من ذلك ،من الرضوري مناقشة
اي مكمل غذايئ مع مقدم الرعاية الصحية
الخاص بك ،وذلك للتأكد من انه آمن لك
ويتناسب مع حاجاتك.
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