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 1401م ههر چهار ی /هفته684 ی/شوارهچهلنسال  هجله دانشکده پزشکی اصفهاى
 28/7/1401تاریخ چاپ:  10/7/1401تاریخ پذیزش:  20/9/1400تاریخ دریافت: 

  

 های متابولیک )دیابت و چربی خون(  بیماری ی بدنی در رابطه ی شاخص توده ی نقش میانجیگرانه

 با افسردگی در سالمندان

 
 4، زهره رئیسی3امراهلل ابراهیمی، 2، شیدا جبل عاملی1زینب یسدانی

 
 

چکیده

تررسی وقص  ،ثر تاضىذ. َذف پژيَص حاضرؤتًاوىذ در ضريع ي تطذیذ یکذیگر م از مطکالت ضایع سالمىذی است کٍ می ،اختالالت متاتًلیک ي افسردگی مقدمه:

 .تًدَای متاتًلیک )دیاتت ي چرتی خًن( تا افسردگی در سالمىذان  تیماری ی تذوی در راتطٍ ی ضاخص تًدٌ ی میاوجیگراوٍ

کىىذٌ تٍ مرکس تُذاضت ضُرستان  پژيَص ضامل تمامی سالمىذان مراجعٍ ی یاتی معادالت ساختاری تًد. جامعٍ ريش پژيَص، تًصیفی ي از وًع مذل ها: روش

افسردگی سالمىذان  ی وامٍ گیری تصادفی سادٌ اوتخاب ضذوذ. اتسارَای پژيَص ضامل پرسص ًوٍَا تٍ ريش وم وفر از آن 360تًدوذ کٍ  1398-1399فاليرجان در سال 
 .تُذاضت( تًد ی یکپارچٍ ی سیة )ساماوٍ ی َا در ساماوٍ پسضکی آن ی تذوی ي پريوذٌ ی تًدٌ ی وامٍ (، پرسص9/0لفای کريوثاخ آ)تا 

 36/0ي  59/0، 81/0ي کلستريل خًن تٍ ترتیة َمثستگی  BMI (Body mass index) دیاتت، میسان وتایج وطان داد، تیه افسردگی سالمىذان ي ضاخص ها: یافته

َای متاتًلیک را ایفا کىذ. مذل  تًاوذ وقص متغیر میاوجی تیه افسردگی ي تیماری تذوی می ی َمچىیه متغیر تًدٌ .داری را وطان دادوذ معىی ی يجًد دارد کٍ َمگی راتطٍ
 .رازش مطلًب ترخًردار تًدتثییه ضذٌ ویس از ت

تذوی تا افسردگی سالمىذان راتطٍ داروذ  ی طًر مستقیم ي َمچىیه غیرمستقیم از طریق تًدٌٍ َای متاتًلیک ت َای پژيَص، تیماری اساس یافتٍ تر گیزی: نتیجه

 .ضىاختی تًجٍ ضًد َمسمان عًامل جسماوی ي ريان ی َای مرتًط تٍ اصالح سثک زوذگی ي تُثًد سالمت سالمىذان تایذ تٍ مذاخلٍ تىاترایه در تروامٍ

 سالمىذان ؛تذوی ی ضاخص تًدٌ ؛َای متاتًلیک تیماری ؛افسردگی واژگان کلیدی:

 
های متابولیک  بیماری ی بدنی در رابطه ی ضاخص توده ی نقص میانجیگزانه .، رئیسی زَرٌامراهلل، اتراَیمی ضیذایسداوی زیىة، جثل عاملی  ارجاع:

 647-653(: 684) 40؛ 1401مجلٍ داوطکذٌ پسضکی اصفُان . و چزبی خون( با افسزدگی در سالمندان)دیابت 

 

 مقدمه

در حال تثذیل تٍ یک مؼضلل زشییىلذٌ در عل       ،مغه ؽذن خمؼیت

َای خذی ری تلزیی حظلو ي یلا تُثلًد عل مت       خُاوی یعت ي چالؼ

م لات  تلا    .(1) کىلذ  یقتقادی ي یختماػی، ییداد ملی  ی یوغان ي تًعؼٍ

علال یس علال    60گشیرػ عاسمان تُذیؽلت خُلاوی، خمؼیلت تلا ی     

درفلذ   13میلیًن وظز رعیذٌ کٍ ییه مؼلادل   962تٍ ییه عً تٍ  2017

تلٍ   2050رعذ کٍ ییه تؼذید در عال  ي تٍ وظز می خمؼیت خُان یعت

(. در 2) َللشیر وظللز تزعللذ 153میلیللًن ي  968رقللی یللک میلیللارد ي 

تُذیؽلت   ی عالمىذین، یزغزدگی تٍ ػىًین یک مؾللل ؽلایغ ي ػملذٌ   

درفذ  60غزدگی در عالمىذین حذيد ؽًد. ؽیًع یز ػمًمی م زح می

َلای دیرلز    تزآيرد ؽذٌ یعت کٍ ییله میلشین در یزلزید دیریی تیملاری    

تیؾتز تًدٌ یعت؛ َمچىلیه ؽلیًع یزغلزدگی در علالمىذین علاکه در      

یس  مىشل، کمتز یس عالمىذین در علزیی علالمىذین تلزآيرد ؽلذٌ یعلت.     

َای  تذوی ي تیماری ی میان ؽاخـ تًدٌ ی طززی تحقیقات یخیز ریت ٍ

متاتًلیک ماوىذ دیاتت ي چزتی خًن ری تا یتت  تٍ یزغزدگی وؾلان دیدٌ  

 .(3) یعت
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ًلیللک، مُللی  تیمللاری تللزیه یخللت  ت ديرین  َللای ریزيیگیللز ي متات

ًیوی آن  .(4) تاؽلذ   َا ملی  عالمىذی یعت ي ػلت یفلی مزگ عالمىذین ي وات

تًیوىذ مىدز تلٍ مؾلل ت    خغمی میَای مشمه  تیماری یس عًی دیرز

ٍ   ريین یی تلا ؽلزیی     ؽىاختی یس خملٍ یزغزدگی ؽذٌ ي تؼاملل ديعلًی

   خغمی عالمىذ دیؽتٍ تاؽىذ.

تلزآيرد   َای مشمه ديرین عالمىذی، دیاتت یعلت.  لی یس تیماریی

 تلٍ   1میلیلًن وظلز، یلا وغلثت      592حلذيد   2035ؽذٌ یعت در علال  

. تحقیقلات  (5) تت خًیَىذ دیؽلت تشرگغا ن در عزیعز خُان دیا 10

ن دیدٌ یعللت کللٍ تیمللاری دیاتللت تللا کللاَؼ   ؽىاعللان وؾللا ػقللة

پذیزی ػقثی قغمت َیپًکامل  مىدلز تلٍ کلاَؼ یو ثلا  ي       یوؼ اف

 ؽًد ي ییه یمز وُایتلا   یاتی مدذد رزتاری ي َیداوی در تیمار می عاسمان

. یس (6) ؽلًد  َای ؽىاختی تیمار می مىدز تٍ یزغزدگی ي کاَؼ تًیوایی

خا کٍ در یززید عالمىذ ي یززید چا  تیماری دیاتلت ؽلیًع تیؾلتزی     آن

ريد در ییه یززید میشین تیؾتزی یس یزغزدگی مؾاَذٌ  دیرد لذی یوتظار می

ز ديرین علالمىذی  ؽًد. یزشییؼ چزتی خًن ویلش تیملاری ملشمه دیرل    

یعت. دیظ لیپیذمی تٍ یخت ل در ع   تزکیة چزتی خلًن یس خمللٍ   

 ل تللللا  يکلغللللتز (،Triglycerideگلیغللللزیذ ) علللل   تللللزی

(Total Cholesterolلیپًپزيتئیه گظتٍ می )      ؽًد کلٍ تلٍ ػىلًین یلک

َای ملزتث  تلا آتزيیعلللزيسیظ ماوىلذ      ػامل خ ز تزیی تزيس تیماری

ماری ییغلمیک ػزي  مغشی ي تیملاری ػلزي    تیماری کزيوز قلة، تی

میلان   ؽًد. تحقیقات یخیز وؾان دیدٌ یعلت کلٍ در   محی ی ؽىاختٍ می

تیمارین یػقاب ي ريین تغتزی میشین چزتی خًن یزشییؼ یازتٍ تیؾلتز  

یک ػامل خ ز تزیی ییه یزلزید   ،یس خمؼیت ػادی یعت ي یزشییؼ عه

تًیولذ تلا    . یس طزف دیرز متغیز دیرلزی کلٍ ملی   (7) ؽًد محغًب می

َای متاتًلیک یس یک طزف ي یزغزدگی یس طلزف دیرلز ریت لٍ     تیماری

چاقی ي یزشییؼ يسن یعت. چاقی تا یزشییؼ مقايملت تلٍ    ،دیؽتٍ تاؽذ

یوغًلیه مىدز تٍ یزشییؼ چزتی خًن ي تا یزشییؼ قىذ خلًد مىدلز تلٍ    

تًیوذ وؾاوذٌ ع   چاقی،  تذوی می ی . ؽاخـ تًدٌ(8) ؽًد دیاتت می

 ی خا کٍ در ديرٌ یس آن (9) يسن ززد ری وؾان دَذیضازٍ يسن یا کمثًد 

َلای قلثلی،    َای حاد ي مشمه یس خملٍ تیملاری  عالمىذی ؽیًع تیماری

َا، دماوظ  ریًی، پز زؾاری خًن، دیاتت، یخت  ت گًیرؽی، ػظًوت

ي یزغزدگی تا  یعت ي یس طزف دیرز چلاقی تلٍ ػىلًین ػاملل خ لز      

(. گزچلٍ  10ت )َای متاتًلیلک ي یزغلزدگی م لزح ؽلذٌ یعل      تیماری

م الؼات متؼذدی در خقلًؿ یرتثلاو يضلؼیت عل مت خغلمی ي      

یزغزدگی عالمىذین گشیرػ ؽذٌ یعت يلی م الؼات تا مذل مؼلاد ت  

 گزَا ي عُی َلز  عاختاری خُت تؼییه یرتثاو مغتقیی ي وقؼ میاودی

کذی  در تثییه یزغزدگی عالمىذین یوذک یعت. لذی َلذف ییله م الؼلٍ    

َلای متاتًلیلک ي    تذوی در یرتثلاو تیملاری   ی دٌتزرعی وقؼ ؽاخـ تً

یزَا در تثیلیه یزغلزدگی   غیک یس مت تؼییه عُی َز یزغزدگی عالمىذین ي

   .تزعیی ؽذٌ یعت 1یعت. مذل مظًُمی ییه پضيَؼ در ؽلل 

 

 
 پژيَص ی. مدل مفًُم1ضکل 

 

 ها ريش

ٍ     مذل ،وًع م الؼٍ  ،ی پلضيَؼ  یاتی مؼلاد ت علاختاری یعلت. خامؼل

کىىذٌ تٍ مزکش تُذیؽلت ؽُزعلتان ز يرخلان     تمامی عالمىذین مزیخؼٍ

تًدوذ. محققلان حلذیقل حدلی ومًولٍ ری تلزیی       1398-1399در عال 

حدلی   ،(11) یولذ  يرد کلزدٌ آوظز تلز  200َای مؼاد ت عاختاری  طزح

َا  ومًوٍ وظز در وظز گززتٍ ؽذ. 360 ،ومًوٍ تا یحتغاب ریشػ یحتمالی

وظلز یس یزلزیدی کلٍ یط ػلات      1000تٍ ريػ تقلادزی علادٌ یس تلیه    

تیملار ي   ی َا در پزيولذٌ  َای خغماوی ي ريیوی آن ؽاخقٍ ؽخقی ي

یوتخلاب   ،َای يريد ری دیؽتىذ عیة ثثت ؽذٌ تًد ي م ک ی در عاماوٍ

علال، تمایلل ي تًیولایی     60َای يريد ؽامل عه تلا ی   ؽذوذ. م ک

خغمی  س  تزیی ؽزکت در م الؼٍ ي دیؽته عًید خًیوذن ي وًؽلته  

َلای   پاعخ تٍ حذیقل پىح درفذ آیتی تًد. م ک خزيج َی ؽامل ػذ 

کىىذگان تًع  مزیقة عل مت یلا تُلًرس یس     َا تًد. ؽزکت وامٍ پزعؼ

   ٍ )چلاقی ي   یی وظز دیاتت، چزتی خًن، زؾلارخًن ي یخلت  ت تغذیل

یضازٍ يسن( ي یزغزدگی رزتالرزی ؽذوذ. تزیی رزتالرزی یس یتشیرَایی 

یللتزيویللی   یٌ پزيولذ  واملٍ ي  َمچًن زؾارعىح، يسوٍ، متلز، پزعلؼ  

ٍ  ی ت ي پزعلؼ ؤَلا، عل   آيری دیدٌ یعتظادٌ ؽذ. تزیی خمغ َلا تلٍ    وامل

ٍ   فًرت مغتقیی یس علالمىذ پزعلیذٌ ملی    یط ػلات در   ی ؽلًد ي َمل

گزدد. تؼذ یس مزحلٍ رزتالرزی، عالمىذین مثت  تٍ  عاماوٍ عیة ثثت می

قلثلی ي ػزيقلی ي علایز     َای متاتًلیلک، زؾلارخًن،   )تیماری تیماری

رد(، تٍ پشؽک مزکش خُت یودا  مزیحل درماوی ي یودلا  یقلذیمات   مًی

علایز یقلذیمات    یودلا  آسمایؾلات  س  ي    س  َمچًن تدًیش دیري ي

یی، تلٍ کارؽلىاط    ؽًوذ. در فًرت دیؽته یخت  ت تغذیٍ یرخاع می

خُلت   تغذیٍ ي در فًرت رزتال مثثت یزغزدگی تٍ ريیوؾىاط مزکلش 

ٍ   س  یرخاع می َا ي یقذیمات یودا  مزیقثت ی یزلزیدی   ؽذوذ. تزیی َمل

ٍ  ،یوذ عیة ثثت ؽذٌ ی کٍ در عاماوٍ َلا ي يیشیلت    رزتلالرزی  ی َشیىل

تاؽذ. در ییه پلضيَؼ یس   ريین ي تغذیٍ رییران می ی پشؽک ي مؾايرٌ

یط ػات مزتًو تٍ عالمىذین کلٍ تًعل  مزیقلة عل مت، پشؽلک ي      

ٌ ؽذ. ػل يٌ تلز ییله    عیة ثثت گزدیذ، یعتظاد ی ريیوؾىاط در عاماوٍ

َلل، ملیلت،   أمتغیزَا، متغیزَای دمًگزیزیک ؽلامل عله، خىغلیت، ت   

ٍ  عل   عللًید ي ولًع تیمللٍ ویللش تزرعلی ؽللذ. پزعللؼ    َللا م للات   وامل

 دیاتت

ضاخص  افسردگی

 ی تذویتًدٌ

 چرتی خًن
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یزشیرَای آماری ملًرد تدشیلٍ    گذیری ي تٍ کمک وز  ومزٌ ،یلؼمل دعتًر

 در ییه پضيَؼ یس یتشیرَای سیز یعتظادٌ ؽذ: ي تحلیل قزیر گززت.

( Geriatric Depression Scaleیاط یزغزدگی عالمىذین )مق .1

GDS :تًع    آسمًن ییه Sheikhیزغلزدگی  یرسیلاتی  تزیی ي َملار 

ي آسمًوی مىاعلة تلزیی تؾلخیـ ػ  لی     ( 12) ؽذ عاختٍ عالمىذین

َای متؼذد درماوراَی ي ریز  یزغزدگی در عالمىذین یعت کٍ در محی 

درماوراَی یػتثاریاتی ؽذٌ ي در تؾلخیـ تلالیىی یزغلزدگی یس ثثلات     

تلٍ   85/0 ،پایلایی آن تلا ريػ تاسآسملایی    .دريوی ي تیزيوی تزخًردیر یعت

 ي حغاعلیت   درفلذ  90یلی دیریی يیضگلی  ؤعل  15. زز  کًتلاٌ  دعت آمذ

در زلز    .(13) تزیی تؾخیـ یزغلزدگی تیملارین تغلتزی تلًد     درفذ 80

ٍ   0-15ی ومزیت تیه  دیمىٍ ،یلیؤع 15کًتاٌ  ی  یعت ي در وتیدلٍ دیمىل

 ؽًد. می 2ومزیت تا  تقغیی تز 

   :BMI (Body Mass Index) تذوی ی یتشیر تؼییه ؽاخـ تًدٌ .2

 Omronگیزی يسن: يسن تمامی یززید تا تزیسيی دیدیتلال   یوذیسٌ-

 در حللالی کللٍ حللذیقل پًؽللؼ ری دیؽللتىذ تللا خ للای   BF511مللذل 

 گیزی گزدیذ. کیلًگز  یوذیسٌ 1/0

تلا قذعلىح در حاللت ییغلتادٌ، تلذين       گیزی قذ: قذ یزلزید  یوذیسٌ-

ي وراٌ تلٍ خللً تلا     َای پا چغثیذٌ تٍ دیًیر، عز مغتقیی کظؼ تا پاؽىٍ

 گیزی ؽذ. متز یوذیسٌ عاوتی 1/0دقت 

حافل ) تا یعتظادٌ یس ززمًل مزتًطٍ (:BMI) تذوی ی ومایٍ تًدٌ-

در  تقغیی يسن تزحغلة کیللًگز  تلز مدلذير قلذ تلز حغلة متلز(        

تلذوی   ی در عالمىذین ییزیوی ومایٍ تًدٌ عیة محاعثٍ گزدیذ. ی عاماوٍ

 ی ي ومایلٍ تلًدٌ   21تذوی کمتز یس  ی م لًب ي ومایٍ تًدٌ 9/26تا  21

 .(10) ؽًد گززتٍ می ي تا تز وام لًب در وظز 27تذوی 

ٍ  ی عیة )عاماوٍ ی عاماوٍ .3 تُذیؽلت(: ییله علاماوٍ     ی یلپارچل

تلزدیری قلزیر    تًع  دیوؾراٌ ػلً  پشؽلی یردتیل تًلیذ ي ملًرد تُلزٌ  

ٍ  ی تخؼ مادرین، تزوامٍ 5گززتٍ یعت ي در  تلاريری   ی کًدکان، تزوامل

ییله   ؽلًد.  علالمىذین یعلتظادٌ ملی    ی میاوغا ن ي تزوامٍ ی عالی، تزوامٍ

آيری یط ػللات  تاؽللذ. خملغ  علاماوٍ سیللز وظلز يسیرت تُذیؽللت ملی   

ؽلىاختی یس طزیل  ییله علاماوٍ      َای ع مت خغلمی ي ريین  ؽاخـ

َلا در ییله    آيری دیدٌ َای خملغ  ػمللزد عاماوٍ ي یتشیر ؽًد. یودا  می

 (.14) تاؽذ ريییی ي پایایی مىاعة می عاماوٍ دیریی

 َلای آملار تًفلیظی    َا تا یعلتظادٌ یس آسملًن   تدشیٍ ي تحلیل دیدٌ

ي َمچىلیه آملار تحلیللی    ؽامل میاوریه ومزیت ي یوحزیف یعلتاوذیرد،  

ؽللامل تحلیللل رگزعللیًن، تحلیللل مغللیز ي مؼللاد ت عللاختاری در   

  24 ی وغلللللللللخٍ SPSSي  AMOS-20یزشیرَلللللللللای  ولللللللللز 

version 24, IBM Corporation, Armonk, NY) )یودا  گززت. 

 

 ها افتهی

 (درفلذ  54) 194وظز ملزد ي   (درفذ 46) 166کىىذگان ؽامل  ؽزکت

درفذ تحقی ت یتتلذییی ي   50عًید، درفذ تی 2/47وظز سن تًدوذ کٍ 

ؽىاختی )گزيٌ  َای خمؼیت یازتٍ َل تًدوذ. عایزأَا مت درفذ آن 6/83

 1 در خلذيل  َل، وًع خمؼیت، ولًع تیملٍ(  أعىی، خىغیت، يضؼیت ت

 گشیرػ ؽذٌ یعت.

 
 مطالعٍدر  کىىدگان ضرکت یضىاخت یتجمع یاتخصًص ی. فراياو1ديل ج

 یوسب یفراياو یفراياو یرهامتغ

 5/80 290 سال 65تا  60 یگرٍُ سٌ

 2/9 33 سال 70تا  65

 4/6 23 سال 75تا 70

 9/3 14 سال 80تا 75

 9/53 194 زى یتجٌس

 1/46 166 هرد

 6/83 301 ّلأهت ّلأت یتٍضع

 8/0 3 هطلقِ

 6/15 56 فَت ّوسر

 6/80 290 یشْر یتًَع جوع

 4/19 70 ییرٍستا

 4/4 16 یوِفاقد ب یوًَِع ب

 7/74 269 یاجتواع یيهأت

 5/7 27 یراًیاىسالهت ا

 5/2 9 هسلح یرٍّایً

 8/10 39 ییرٍستا یوِب

 2/47 170 سَاد یب یالتسطح تحص

 8/52 190 یپلنتا د ییابتدا

 
میاوریه ي یوحزیف متغیزَای پضيَؼ ؽامل يضؼیت متاتًلیلک ي  

 گشیرػ ؽذٌ یعت. 2 کىىذگان در خذيل یزغزدگی ؽزکت
 

 

 کىىدگان ضرکت یبدو ی خًن ي ضاخص تًدٌ یچرب یابت،د ی،. میاوگیه ومرات افسردگ2جديل 

 یشیىهب یىهکم برش ی وقطه یاراوحراف مع یاوگیهم یرمتغ

 15 2 8 33/3 65/10 یافسردگ

 378 15 126 78/40 53/120 قٌد خَى ًاشتا

 500 29 200 65/90 60/212 کلسترٍل

 80/41 10/16 27-21 54/4 38/27 یبدً ی شاخص تَدُ
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 و همکاران زینب یسدانی افسردگی با متابولیک هایبیماری یرابطه در بدنی یتوده شاخص نقش

شکدُ پسشکی اصفْاى   650 1401چْارم هْر  ی/ ّفت684ِی / شوارُ 40سال  –هجلِ دًا

 ٍ ملذل مظُلًمی م الؼلٍ ي یعلتظادٌ یس      ی تٍ مىظًر آسمایؼ ززضلی

تحلیل مغیز ي مؼاد ت عاختاری ريیتل  متغیزَلا یتتلذی پلیؼ زلزك      

  آسمللللًنوزمللللال تللللًدن تًسیللللغ متغیزَللللا تللللا یعللللتظادٌ یس   

Kolmogorov-Smirnov    ملىؼلظ   3تزرعی ؽذ. وتلایح در خلذيل

 ؽذٌ یعت.

 

 ديومًوٍ یروًفاسم –آزمًن کًلمًگريف  یج. وتا3جديل 

  آزمًن رهایمتغ
 Kolmogorov-Smirnov 

سطح 

 یدار یمعى

 058/0 332/1 قٌد خَى ًاشتا

 066/0 551/1 کلسترٍل

 072/0 336/1 یبدً ی شاخص تَدُ

 077/0 309/1 یکل افسردگ ی ًورُ

 

تاؽلذ،   می 05/0دیری آسمًن تا تز یس  یتًخٍ تٍ ییىلٍ ع   مؼى تا

َلای   یس آسملًن تلًین   ززك تًسیغ وزملال پذیززتلٍ ؽلذٌ یعلت ي ملی     

 عاسی مؼاد ت عاختاری یعتظادٌ کلزد.  در مذل MLپاریمتزیک ي یس ريػ 

 یریٍ  ؽذٌ یعت.   4گیزی در خذيل  َای تزیسوذگی مذل یوذیسٌ ؽاخـ

مذل تحقی  یس تلزیسػ   ،دَذ وؾان می 4َماو ًر کٍ وتایح خذيل 

 َا تزآيرد ؽذٌ یعت. مىاعثی تزخًردیر یعت ي ع   پذیزػ ؽاخـ

ـ    ، وؾان ملی 4 خذيلوتایح  2َلای وغلثت    دَلذ کلٍ ؽلاخ
   ٍتل

 ، ؽلاخـ تلزیسػ م لل    89/2تزیتلز تلا    CMIN/DFآسیدی  ی درخٍ

(Root Mean Squared Residual) RMR   05/0کمتلللز یس ،

ـ   ي CFI (Comparative Fit Index) َلای تلزیسػ ت ثیقلی    ؽلاخ

(Incremental Fit Index) IFI  ؽللاخـ ویلللًیی 90/0تیؾللتز یس ،

تزیتز  PGFI (Parsimony Goodness-of-Fit Index) تزیسػ مقتقذ

ـ  53/0تلا    (Root Mean Square Error of Approximation) ي ؽلاخ

RMSEA  در ع   قاتل قثلًلی قلزیر دیرولذ، تىلاتزییه      033/0تزیتز تا

مذل تحقی  دیریی تلزیسػ م للًتی یعلت ي علاختار ػلاملی در وظلز       

 .تاؽذ میگززتٍ ؽذٌ تزیی آن قاتل قثًل 

َلا ي ویللًیی تلزیسػ     پظ یس یطمیىان یس ريییی ي پایلایی مقیلاط  

ملذل   َای پضيَؼ مًرد آسمًن قزیر گززت. در یلرًی پضيَؼ، ززضیٍ

 95/0ثیز چزتی خًن ي دیاتت تز یزغزدگی در عل    أیعتخزیج ؽذٌ ت

دَلذ   دیر تًد. َمچىیه وتایح مؼاد ت عاختاری وؾان ملی  یدرفذ مؼى

تلذوی تلا    ی ؽاخـ تًدٌ ی دیاتت ي چزتی خًن تٍ يیع ٍ ی کٍ ریت ٍ

وتایح مؼلاد ت علاختاری ي    2کىذ. در ؽلل  یزغزدگی یرتثاو پیذی می

 ؽًد. م حظٍ می 95/0ی در ع   ضزییة َمثغتر

 

 
 پژيَص یرَایمتغ یمعادالت ساختار ی جٍی. وت2ضکل 

 

َای تلزیسػ، تلا یعلتظادٌ یس ضلزییة      تا تًخٍ تٍ ویلًیی ؽاخـ

ٍ   دیری آن یییذ، مقذیرَای تحزیوی ي ع   مؼىأت َلا تزرعلی    َلا ززضلی

آسملًن   یستذوی  ی ؽذوذ. َمچىیه تزیی تثییه وقؼ میاودی ع   تًدٌ

 VAF( Variance accounted forی ) ي آمللارٌ( Sobel)ل تعللً

ثیز متغیلز میلاودی، َزچلٍ    أدیریی تلا  ییعتظادٌ گزدیذ. در فًرت مؼىل 

ثیز قلًی تلز متغیلز    أتلز تاؽلذ، وؾلان یس تل     وشدیک 1تٍ  VAF ی آمارٌ

َای یتتذییی مثىی تلز يخلًد ريیتل      میاودی یعت. وتایح آسمًن ززضیٍ

ي  5یلرًی مظًُمی پلضيَؼ در خلذيل    مغتقیی تیه متغیزَا م ات  تا

یری لٍ   6َای مثتىی تز متغیز میاودی در خذيل  وتایح کلی آسمًن ززضیٍ

 ؽذٌ یعت.

خا کلٍ آملارٌ آسملًن     ي یس آن 6تا تًخٍ تٍ وتایح حافل یس خذيل 

َای مزتث  تا متغیز میاودی )ؽلاخـ   ل در یرتثاو تا تمامی ززضیٍتعً

 تلًین تلا یطمیىلان     تاؽلذ، ملی   ملی  96/1تا تز یس آعلتاوٍ   تذوی( ی تًدٌ

َای  تذوی ری در یرتثاو تیماری ی گزی ؽاخـ تًدٌ درفذ میاودی 95

 متاتًلیلللک چزتلللی خلللًن ي دیاتلللت تلللا یزغلللزدگی علللالمىذین ری 

 .ییذ ومًدأت

 

 برازش مدل یَا . ضاخص4جديل 

2 ارزش
 RMR CFI IFI PGFI RMSEA آزادی ی درجه 

 3-1 > 08/0 > 05/0 > 9/0 > 0/9 05/0 < < 3 شدُ یشٌْادپ

 89/2 033/0 53/0 91/0 90/0 035/0 2 هشاّدُ شدُ
RMR: Root Mean Squared Residual; CFI: Comparative Fit Index; IFI: Incremental Fit Index; PGFI: Parsimony 
Goodness-of-Fit Index; RMSEA: Root Mean Square Error of Approximation 

 



 

 

 
http://jims.mui.ac.ir 

 و همکاران یسدانیزینب  افسردگی با متابولیک هایبیماری یرابطه در بدنی یتوده شاخص نقش

شکدُ پسشکی اصفْاى   651 1401چْارم هْر  ی/ ّفت684ِی / شوارُ 40سال  –هجلِ دًا

 پژيَص یَا یٍفرض یبررس یج. وتا5جديل 

 جهیوت یدار یمعى یمقدار بحراو یهمبستگ بیضر میمستق ریمس

 شدُ دییأت 001/0 66/6 818/0 یافسردگ← ابتید

 شدُ دییأت BMD 59/0 10/6 001/0 ← ابتید

 شدُ دییأت 001/0 290/4 360/0 یافسردگ ←خَى  یچرب

 شدُ دییأت BMD 13/0 21/3 001/0 ←خَى  یچرب

BMI ← شدُ دییأت 001/0 25/5 49/0 یافسردگ 

 

ضاخص  گر وقص ياسطٍ یقپژيَص از طر یرَایمتغ یبررس یج. وتا6جديل 

 یبدو  ی تًدٌ

آزمًن  میرمستقیغ ریمس

 سًبل

VAF جهیوت 

 شدُ دأییت 16/0 28/5 یافسردگ ← BMD←ابتید

 شدُ دأییت 28/0 31/4 یافسردگ ← BMD ← خَى یچرب

 
 بحث

دیاتت ي یزشییؼ کلغلتزيل َلی ت لًر     ،َای ییه م الؼٍ وؾان دید یازتٍ

تلذوی تلز    ی گلزی ؽلاخـ تلًدٌ    مغتقیی ي تا ؽذت تیؾتز تا میلاودی 

َا تلا وتلایح    ییه یازتٍ(. P < 01/0) ثیز دیردأیزشییؼ ؽذت یزغزدگی ت

در تثییه ییه یازتلٍ   .(15) تاؽذ ي َملارین َمغً می Kinleyپضيَؼ 

ؽلىاختی یؽلارٌ کلزد.     َای یخیز ػقة ريین َا ي تثییه تًین تٍ یازتٍ می

وؾان دیدٌ کٍ تیماری دیاتلت تلا کلاَؼ     یؽىاخت َای ػقة ريین یازتٍ

پللذیزی ػقللثی قغللمت َیپًکاملل  مىدللز تللٍ کللاَؼ یو ثللا  ي  یوؼ للاف

ایلت  در ؽًد ي ییه یملز   اوی در تیمار مییاتی مدذد رزتاری ي َید عاسمان ُو

ًیوایی یس  .(6) گلزدد  َای ؽلىاختی تیملار ملی    مىدز ٍت یزغزدگی ي کاَؼ ت

 زیب خًد مىدلز تلٍ یزلشییؼ کزتیلشيل ي     طزف دیرز یزغزدگی ي یض

کٍ ییه چزخٍ یثلز یزشییؾلی    (15) ؽًد یتت ی تیؾتز یززید تٍ دیاتت می

تلذوی یزلشییؼ    ی گذیروذ. َمچىیه َزچٍ ؽاخـ تلًدٌ  تز یلذیرز می

َای متاتًلیک ماوىذ دیاتت ي چزتلی   پیذی کىذ یززید تیؾتز مغتؼذ تیماری

تًین گظت کٍ مزیقثت یس دیاتت تزیی  یس طزف دیرز می ؽًوذ. خًن می

تًیولذ زلزد ری    تىؼ ريیولی ملی  کىذ.  تیمار تىؼ ريیوی سیادی ییداد می

مغتؼذ یزغزدگی کىذ. تا ظًُر ػًیرك دیاتت، ززد یحغاط درماوذگی 

تًیوىذ تیمار ری در مؼزك یتلت  تلٍ    کىذ. ییه یحغاعات می ي واکامی می

 ،(. ػًیرك َیداوی ي تلىؼ ريیولی  16) یی قزیر دَىذ یخت  ت تغذیٍ

در يیقلغ تلىؼ   وقؼ مُمی در کىتزل قىذخًن در تیماری دیاتلت دیرد  

تًیوذ مقذیر قىذخًن تیمار ری تغییز دَذ. یلی یس ػلًیملی کلٍ    ريیوی می

دیاتلت يخلًد   مثت  تلٍ  خُت تثییه ؽیًع تا ی یزغزدگی در تیمارین 

دیرد، یثزیت زیشیًلًصیلی مغتقیی دیاتلت یعلت. م الؼلات وؾلان دیدٌ     

فلًرت مغلتقیی تاػلا کلاَؼ     ٍ تًیوذ ت  یعت کٍ کىتزل قىذ خًن می

طلًر ریلز   ٍ َا ي ؽذت یزغزدگی ؽًد. یس عًی دیرز ت رك وؾاوٍػًی

َای مزتًو تلٍ دیاتلت تلا میلشین      مغتقیی تا مذیزیت قىذ خًن ي یعتزط

 .(17) کىذ دیاتت یرتثاو پیذی میمثت  تٍ َای یزغزدگی در تیمارین  وؾاوٍ

َای دیرز پضيَؼ حاضز تز وقؼ ي عُی ؽلاخـ   َمچىیه یازتٍ

یزغزدگی علالمىذین  ػىًین میاودی در تؾذیذ ػ  ی ٍ تذوی ری ت ی تًدٌ

ٍ      یس آن َا حلاکی   وؾان دید. یازتٍ  ی یعلت کلٍ چزتلی خلًن تلا يیعل 

تذوی تا یزغزدگی یرتثلاو دیرد. ییله یازتلٍ َمغلً تلا       ی ؽاخـ تًدٌ

کلٍ چلاقی تلا     ییخا . یس آن(13) تاؽذ می ي َملارین Huangپضيَؼ 

رعلذ در   یزشییؼ میشین چزتی ي قىذ خًن ملزتث  یعلت، تلٍ وظلز ملی     

علثک   ی دَىلذٌ  تًیوذ وؾلان  یزشییؼ چزتی خًن ي چاقی میعالمىذین 

پذیز تاؽذ کٍ در وتیدٍ مىدز تلٍ یخلت  ت    سوذگی کی تحزک ي آعیة

 .پشؽلی یس خملٍ یزغزدگی ؽًد ريین
 

 گیری وتیجه

 ،َای ییه م الؼٍ در قالة تثییه مذل مؼاد ت عاختاری وؾان دید یازتٍ

زؾلار خلًن تلا  تلا یثلزیت      َای مشمه خغمی وظیز دیاتت، ي  تیماری

تًیوذ میلشین ؽلذت    ( تا  میBMIتذوی ) ی گزیوٍ ؽاخـ تًدٌ میاودی

للذی در حظلو ي    ػ  ی یزغزدگی عالمىذین ری تثیلیه ي تًخیلٍ ومایلذ.   

یرتقللاس علل مت عللالمىذین تًخللٍ تللٍ تؼامللل ػًیمللل خغللماوی ي     

ؽىاختی یَمیت سیادی دیرد ي لشي  یف ح ي یرتقاس عثک سوذگی  ريین

المىذی َی خُت مذیزیت زؾارخًن، چزتلی ي قىلذ خلًن یَمیلت     ع

ي َی مذیزیت یعتزط ي پیؾریزی ي درمان یزغزدگی ضلزيرت   دیؽتٍ

َلای پیؾلریزیوٍ ي ملذیخ ت     ؽًد در طلزح  دیرد. تىاتزییه پیؾىُاد می

َلای   ؽلىاختی ي تلذيیه پزيتللل    تالیىی عالمىذین تٍ وقؼ ػًیمل ريین

 تزی ؽًد.ع مت ريین عالمىذین تًخٍ تیؾ

َای پلضيَؼ حاضلز ییله تلًد کلٍ تلزیی علىدؼ         یس محذيدیت

ؽذٌ یعت. ییه پضيَؼ تلزیی   یزغزدگی یس یتشیر خًد گشیرؽی یعتظادٌ 

یززید عالمىذ ؽُز ز يرخان یخزی ؽذ ي ییه محذيدیت تؼمیی وتایح ری 

کىلذ. محلذيد تلًدن     تٍ دیرز خًیمغ تا محذيدیت ي یحتیاو مًیخٍ می

یززید عالمىذ ي َمچىیه ػذ  ثثت تزخی متغیزَلای  ی آماری تٍ  خامؼٍ

گز ماوىذ يضؼیت یقتقادی، یختماػی، ززَىری ي خلاوًیدگی یس   مذیخلٍ

 .َای دیرز ییه م الؼٍ یعت محذيدیت

 ی رؽللتٍ ییلله مقالللٍ حافللل تخؾللی یس رعللاٍل دکتللزیی تخققللی 
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 و همکاران زینب یسدانی افسردگی با متابولیک هایبیماری یرابطه در بدنی یتوده شاخص نقش

شکدُ پسشکی اصفْاى   652 1401چْارم هْر  ی/ ّفت684ِی / شوارُ 40سال  –هجلِ دًا

 1398ؽىاعی مقًب دیوؾراٌ آسید یع می يیحذ ودف آتلاد در علال    ريین

 IR.IAU.NAJAFABAD.REC.1399.069تا کلذ یخل   تلٍ ؽلمارٌ     

َلای سیغلت پشؽللی     مللی یخل   در پلضيَؼ    ی یخذ ؽذٌ یس کمیتٍ

َا ٌ تٍ مىظًرػایت ؽزیی  یخ قی پضيَؼ ي حقً  تیمارین، دیدت. یع

 .َی تٍ تیمارین تحمیل وؾذیی  ذ ي َشیىٍیطًر کلی تحلیل گزدٍ ت

 

 تشکر ي قدرداوی

ٍ  ی یس ت ػ کلیٍ تُذیؽلت ز يرخلان یفلظُان،     ی َملارین در ؽلثل

ٍ     عالمىذین ؽزکت علیة ي   ی کىىذٌ در ییله پلضيَؼ، ملذیزیت علاماو

 مؼايوللت پضيَؾللی دیوؾللراٌ ػلللً  پشؽلللی یفللظُان کللٍ در یودللا   

 .مغاػذت کزدوذ، کمال تؾلز ي قذردیوی ری دیریی م الؼٍییه 
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Abstract 

Background: Metabolic disorders and depression are common problems in old age that can affect the onset and 

exacerbation of each other. The aim of this study was to investigate the mediating role of body mass index in the 

relationship between metabolic diseases (diabetes and hyperlipidemia) and depression in the elderly.  

Methods: The research method was descriptive and structural equation modeling. The study population 

comprised of all the elderly who were referred to Falavarjan health center in 2019-2020. On total, 360 old aged 

individuals were selected by simple random sampling using their electronic records. The research tools included 

body mass questionnaire, elderly depression questionnaire (Cronbach’s alpha) and apple system (integrated 

health system). 

Findings: The results showed that there was a correlation between depression in the elderly and diabetes index, 

Body mass index (BMI), and blood cholesterol 0.81, 0.59, and 0.36 respectively, depicting a significant 

relationship. Also, body mass variable can play the role of mediating variable between depression and metabolic 

diseases. The explained model also had a good fit. 

Conclusion: According to the research findings, metabolic diseases are directly and indirectly related to 

depression in the elderly through body mass, so in programs related to lifestyle modification and improving the 

health of the elelderly, interventions for physical and psychological factors should be considered as well. 
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