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Abstract
Introduction: Coronary artery bypass graft surgery is as stressful as any other surgery for the patient. 
Anxiety, depression, and impaired sleep quality are amongst the most common disorders in these 
patients. Electrolyte imbalance is also one of the problems after open heart surgery. The aim of this 
study is to provide a systematic review of the effect of magnesium supplementation on anxiety and 
depression and sleep quality in patients undergoing open heart surgery.
Methods: The present study was conducted using a systematic review method. Data was gathered by 
searching Persian and English articles with review and analytical inclusion criteria, compliance with 
the study title, samples receiving magnesium oral supplement and exclusion criteria, low relevance, 
duplication and overlapping of articles. By searching for the keywords cardiac surgery, anxiety 
and depression, sleep quality, magnesium and open heart surgery in reputable databases including 
Magiran, Google Scholar, SID, Iran Medex, PubMed, Ovid, Science Direct, Scopus, the site of the 
Ministry of Health and dissertations reviewed in the period 2009-2019.
Results: 95 articles were found in the initial search using magnesium supplement, anxiety, depression, 
sleep quality, open heart surgery keywords. From this total, 62 articles were excluded due to lack of 
relevance and 21 articles were set aside due to duplicate strategy. Finally, 12 articles were reviewed, 
including 7 articles (58.3%) in published in English and 5 articles (41.7%) Persian.
Conclusions: Due to the effects of magnesium oral supplement in patients after heart surgery, it is 
recommended that this oral supplement be included in the treatment program of these patients in 
order to reduce anxiety, depression and improve sleep quality.
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چکیده
مقدمــه: جراحــی پیونــد عــروق کرونــر ماننــد ســایراعمال جراحــی بــرای بیمــار اســترس زا اســت. اضطــراب و افســردگی و اختــالل 
درکیفیــت خــواب بیمــار از جملــه اختــالالت شــایع ایــن بیمــاران اســت. عــدم تعــادل الکترولیتــی نیــز یکــی از مشــکالت پــس از جراحــی 
بــاز قلــب اســت. هــدف از انجــام ایــن مطالعــه مــروری نظــام منــد تأثیــر مکمــل منیزیــم بــر اضطــراب و افســردگی و کیفیــت خــواب 

بیمــاران تحــت جراحــی قلــب بــاز مــی باشــد.
روش کار: مطالعــه حاضــر بــا روش مــرور نظــام منــد انجــام شــد. اطالعــات بــا جســتجوی مقــاالت فارســی و انگلیســی بــا معیارهــای 
ورود مــروری و تحلیلــی، هــم خوانــی بــا عنــوان مطالعــه، نمونــه هــای دریافــت کننــده مکمــل خوراکــی منیزیــم و معیارهــای خــروج 
 magnesium مقــاالت، ارتبــاط کــم بــا موضــوع، تکــراری و همپوشــان بــودن مقــاالت انتخــاب شــدند. بــا جســتجوی کلیــدواژه هــای
sleep quality, depression and anxiety Cardiac Surgery ، اضطــراب و افســردگی، کیفیــت خــواب ، منیزیــم و جراحــی قلــب بــاز در 

 ،Magiran, Google Scholar, SID , Iran Medex, PubMed, Ovid, Science Direct, Scopus پایــگاه هــای داده ای معتبــر شــامل
ســایت وزات بهداشــت و پایــان نامــه هــا در فاصلــه زمانــی ســال هــای 2019-  2009 مــورد بررســی قــرار گرفتــه اســت. 

ــتراتژی  ــب در اس ــاز قل ــواب، جراحــی ب ــت خ ــم، اضطــراب، افســردگی، کیفی ــل منیزی ــای مکم ــدواژه ه ــتفاده از کلی ــا اس ــا: ب یافته ه
جســتجو بــا کلیــد واژه هــای ذکــر شــده تعــداد95 مقالــه  در جســتجوی اولیــه یافــت شــد از ایــن تعــداد 62 مقالــه بــه دلیــل عــدم ارتبــاط 
بــا موضــوع وتعــداد 21 مقالــه تکــراری و هــم پوشــان هــم کنــار گذاشــته شــده و در نهایت12مقالــه تمــام متــن کــه 7 مقالــه )58/3 درصد( 

بــه زبــان انگلیســی و 5 مقالــه )41/7 درصــد( بــه زبــان فارســی بودنــد مــورد بررســی قــرار گرفتنــد.
نتیجه گیــری: بــا توجــه بــه اثــرات مکمــل خوراکــی منیزیــم در بیمــاران بعــد از جراحــی قلــب پیشــنهاد مــی شــود کــه بــه منظــور 

کاهــش اضطــراب، افســردگی و بهبــود کیفیــت خــواب ایــن مکمــل خوراکــی دربرنامــه درمانــی ایــن بیمــاران قــرار بگیــرد.
کلیدواژه ها: مکمل خوراکی منیزیم، اضطراب، افسردگی، کیفیت خواب، جراحی باز قلب.

مقدمه
ــت  ــروق اس ــم ع ــک روش ترمی ــري ی ــروق کرون ــس ع ــاي پ ب
ــد  ــا چن ــک ی ــکلروز در ی ــاران داراي آترواس ــواًل در بیم ــه معم ک
رگ کرونــر بــا بیــش از 70 درصــد انســداد یــا در مــوارد بیمــاري 
ــه صــورت  ــا انســداد 60 درصــد ب ــر چــپ ب ــي کرون شــریان اصل
انتخابــي یــا اورژانســي انجــام مــی شــود و حــدود 40 ســال اســت 

ــا  ــه ب ــرد )1(. در مقایس ــي پذی ــام م ــکي انج ــان پزش ــه در جه ک
ســایر درمــان هــا، جراحــی عــروق کرونــر در رفــع دردهــای آنژینــی، 
افزایــش ســطح تحمــل فعالیــت، افزایــش بقــاء و بهبــود کیفیــت 
زندگــی فــرد موثرتــر بــوده اســت. توســعه جراحــی قلــب و                                    
شــیوه هــای بــای پــس قلبــی ریــوی باعــث کاهــش میــزان مــرگ 
و میــر ایــن جراحــی هــا شــده اســت امــا ایــن شــیوه ی درمانــی 
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ــب  ــی خــاص خــود را دارد )2(. اگرچــه جراحــی قل ــوارض جانب ع
منجــر بــه افزایــش امیــد بــه زندگــی و کیفیــت زندگــی بیمــاران 
ــینه                                                                                    ــه س ــی و قفس ــی عروق ــای قلب ــاری ه ــیده از بیم ــج کش رن
ــای منفــی زیــادی دارد.  ــم پیامده ــوز ه ــی هن ــود ول ــی ش م
مشــکالت بعــد از جراحــی قلــب مــی توانــد تأثیــر منفــی بــر طــول 
ــر  ــاران  داشــته باشــد. شــواهد اخی ــودی بیم ــت و بهب ــدت اقام م
نشــان مــی دهــد کــه در بیــش از 75 درصــد از بیمــاران جراحــی 
قلــب بــاز مراقبــت هــای مناســب وکافــی در اختیــار بیمــاران قــرار 
نگرفتــه و در نتیجــه بیمــاران تجربــه دردناکــی از زمــان بســتری در 
بیمارســتان داشــتند )3(. عــوارض متعــددی بعــد از جراحــی قلــب 
وجــود دارنــد کــه از آن جملــه مــی تــوان بــه عــوارض و اختــالالت 
ــردگی،  ــراب و افس ــک، اضط ــالالت نورولوژی ــی، اخت ــی تنفس قلب
ــیدوباز و  ــت و اس ــادل آب و الکترولی ــدم تع ــواب، ع ــالالت خ اخت
ــوی و گوارشــی اشــاره کــرد  ــک، اختــالالت کلی ــرات متابولی تغیی
ــد ســایر اعمــال جراحــی  ــر مانن ــد عــروق کرون )4(. جراحــی پیون
ــه  ــوده و اضطــراب و افســردگی از جمل ــرای بیمــار اســترس زا ب ب
اختــالالت مهــم و شــایع ایــن دســته از بیمــاران اســت کــه نقــش 
ــت زندگــی و از  ــکاری در عملکــرد اجتماعــی، کیفی ــل ان ــر قاب غی
ــراب  ــا اضط ــب ب ــردگی اغل ــه دارد. افس ــت روزان ــرگیری فعالی س
ــایعترین  ــراب از ش ــه اضط ــوط ب ــالالت مرب ــت، اخت ــراه اس هم
اختــالالت خلقــی موجــود در جمعیــت بــا شــیوع بــاالی 15 درصــد 

ــات گــزارش شــده اســت )5(. در طــول حی
ــر بیمــاران قلبــی عروقــی اختــالالت خــواب را بعــد از عمــل  اکث
ــواب  ــالالت خ ــن اخت ــادی بی ــاط زی ــد و ارتب ــی کنن ــزارش م گ
ــای  ــواب از نیازه ــود دارد. خ ــر وج ــروق کرون ــای ع ــاری ه و بیم
ــظ  ــرای حف ــت ب ــا کیفی ــواب ب ــود خ ــوده و وج ــک ب فیزیولوژی
ــاران  ــواب بیم ــت خ ــود کیفی ــت )6(. بهب ــروری اس ــالمتی ض س
ــت دارد. وودز و  ــی اهمی ــای بازتوان ــر دوره ه ــت بهت ــرای مدیری ب
همکـاران بیـان مـي کننـد کـه در تعـدادي از بیمـاران تحـت عمـل 
جراحـــي قلبـــي محرومیــت از خــواب اغلــب عامــل خطــري براي 
ایجــاد دلیریــوم پـــس از جراحــي اســـت. بــا توجــه بــه اثــرات زیان 
بــار دلیریــوم ماننــد تحریــک بیــش از حــد ســمپاتیک، عفونــت هــا 
ودیــس ریتمــی هــای قلبــی و تحمیــل هزینــه هــای بیشــتر بــه دلیل 
اقامــت طوالنــی تــر بیمــار در بیمارســتان، بهبــود کیفیــت خــواب 
بیمــاران امــری مهــم و ضــروری بــه نظــر مــی رســد. عــدم تعــادل 
الکترولیتــی یکــی دیگــر از عــوارض شــایع بعــد از عمــل جراحــی 
ــه شــمار  ــرای بیمــاران ب ــب اســت کــه معضــل مهمــی ب ــاز قل ب
ــی،  ــی، هایپرکالم ــامل هایپوکالم ــادل ش ــدم تع ــن ع ــی رود ای م
هایپوناترمــی، هایپوکلســمی و هایپومنیزمــی اســت. هایپومنیزیمــی 

بعــد از جراحــی قلــب شــایع اســت. ســطح ســرمی منیزیــم متعاقب 
عمــل جراحــی قلــب دســتخوش تغییــرات زیــادی مــی شــود. بــه 
طــوری کــه آمــار هایپومنیزمــی پــس از بــای پــس قلبــی ریــوی 
بالــغ بــر 70 درصــد گــزارش شــده اســت امــا بــه نظــر مــی رســد 
کــه شــیوع ایــن مســئله بیشــتر باشــد زیــرا ســطح منیزیــم ســرم 
در بیمــار مبتــال بــه نقصــان منیزیــم مــی تواند طبیعــی باشــد )7(. در 
مــورد کاهــش ســطح ســرمی منیزیــم بــه دنبــال جراحــی عــروق 
کرونــر، الگوهــای مختلفــی مطــرح شــده اســت کــه شــامل رقیــق 
شــدن خــون )همودیلوشــن( بــه علــت بــای پــس قلبــی ریــوی، 
ــش  ــی و افزای ــترس جراح ــه اس ــدن ب ــن ب ــخ نورواندوکری پاس
دفــع ادراری منیزیــم و در نتیجــه کاهــش ســطح ســرمی منیزیــم 
بعــد از عمــل جراحــی، کاهــش منیزیــم داخــل ســلولی در حیــن 
ــی باشــد. از  ــوکارد م ــب هیپوکســی می ــس از آن متعاق عمــل و پ
ــن                     ــا هپاری ــزه ب ــم یونی ــب منیزی ــی، ترکی ــل دیگرهایپومنیزم عل
مــی باشــد )8(. دیورتیــک هــا یکــی از عواملــی اســت کــه                                                                            
ــذب  ــار بازج ــل مه ــه دلی ــم ب ــع منیزی ــر دف ــالوه ب ــد ع ــی توان م
ــوپ  ــز شــود )ل ــم نی ــاز جــذب منیزی ســدیم موجــب تداخــل در ب
دیورتیــک هــا ماننــد فورزمایــد اثر بیشــتری دارنــد( )9(. اســتفاده از 
فــرآورده هــاي خونــي ســیتراته یــا آلبومیــن هــم مــي توانــد باعــث 
کاهــش منیزیــم شــود. در هنــگام اســتفاده از پمــپ قلبي-ریــوي 
غلظــت کلــي منیزیــم بــه علــت اولترافیلتراســیون و هیدراته شــدن 
بــا آلبومیــن و ســایر فــرآورده هــاي خونــي کاهش مــي یابــد )10(. 
ــی  ــه طیف ــوط ب ــم مرب ــد عالئ ــم می توانن ــی منیزی مکمــل خوراک
ــتند را  ــم هس ــود منیزی ــی از کمب ــااًل ناش ــه احتم ــا ک از بیماری ه
ــه هایپومنیزمــی،  ــوان ب ــم می ت بهبــود ببخشــد، از آن جملــه عالئ
ــاد  ــه ح ــف حمل ــی، توق ــایی قلب ــی و نارس ــس ریتم ــت، دی یبوس
ــژی، هیپرتانســیون، ســردردهای  آســم، دیابــت شــیرین، فیبرومیال
میگرنــی، کاهــش گرفتگــی عضلــه و خســتگی اشــاره کــرد )11(.

در یــک مــرور نظــام منــد و متاآنالیــز کــه توســط مــاه و همــکاران 
)2021( انجــام شــد توصیــه بــه مصــرف منیزیــم خوراکــی  در افراد 
مســن مبتــال بــه بــی خوابــی شــد. بــا توجــه بــه آن کــه منیزیــم 
خوراکــی بســیار ارزان و در دســترس اســت، شــواهد RCT ممکــن 
اســت مصــرف مکمــل هــای خوراکــی منیزیــم را بــه میــزان کمتــر 
از 1 گــرم تــا ســه بــار در روز بــرای برطــرف کــردن عالئــم بــی 

خوابــی تاییــد کنــد )12, 13(.
در مطالعــه مــروری دیگــری که توســط بویــل و همــکاران )2017( 
انجــام شــده اســت نشــان مــی دهــد کــه شــواهد مطــرح شــده 
ــر  ــیب پذی ــراد آس ــی در اف ــراب ذهن ــم را روی اضط ــر منیزی تاثی
ــال  ــت شــواهد موجــود کام ــه کیفی ــد ک ــد. هرچن ــی کن مطــرح م
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ــی  ــات کارآزمای ــه مطالع ــردد ک ــی گ ــه م ــت. توصی ــب نیس مناس
ــم انجــام  ــد اثربخشــی مکمــل منیزی ــرای تایی بالینــی بیشــتری ب

ــود )14(. ش
ــع بالقــوه مصــرف  ــه دسترســی راحــت و ارزان و مناف ــا توجــه ب ب
ــه ایــن کــه در مطالعــات  ــا توجــه ب مکمــل خوراکــی منیزیــم و ب
بررســی شــده تاثیــر مکمــل منیزیــم بــر هــر ســه متغیــر زیــر بــا 
ــا هــدف ارزیابــی تاثیــر  هــم بررســی نشــده بــود، ایــن مطالعــه ب
مکمــل خوراکــی منیزیــم بر کیفیــت خــواب، اضطراب و افســردگی 
در بیمــاران جراحــی بــاز قلــب بــه صــورت مــرور نظــام منــد انجــام 

گرفتــه اســت. 

روش کار
مطالعــه حاضــر بــا روش مــرور نظــام منــد انجــام شــد. اطالعــات 
بــا جســتجوی مقــاالت فارســی و انگلیســی بــا معیارهــای 
ورود مــروری و تحلیلــی، هــم خوانــی بــا عنــوان مطالعــه،                                 

نمونــه هــای دریافــت کننــده مکمــل خوراکــی منیزیــم و معیارهای 
خــروج مقــاالت، ارتبــاط کــم بــا موضــوع، تکــراری و همپوشــان 
بــودن مقــاالت در بازه زماني10 ســاله از ســال 1389 تــا 1399 بــا 
کلیــد واژه هــای اضطــراب و افســردگی، کیفیــت خــواب، منیزیــم 
و جراحــی قلــب بــاز انجــام شــد. گستره جستجوي مقاالت فارسي 
ــایت وزارت  ــران و س ــس، مگی ــران مدک ــا، ای ــه ه ــان نام در پای
بهداشــت درمــان آموزش پزشکي بود. در مورد مقاالت انگلیسي نیز 
بازه زماني  2009 تــا 2019 در پایــگاه هــای داده ای معتبــر شــامل 
 Magiran, Google Scholar, SID , Iran Medex, PubMed,

 magnesium کلیــدواژه هــای Ovid, Science Direct, Scopus

 ,sleep quality, depression and anxiety, cardiac surgery

بــر اســاس  mesh مــورد بررســی قــرار گرفتنــد و پــس از بررســی 
ــردگی،  ــی روی افس ــم خوراک ــل منیزی ــا مکم ــه ب ــواع مداخل ان
اضطــراب و کیفیــت خــواب نتایــج بــه دســت آمــده دســته بنــدی 

گردیــد. 

یافته ها
 

نمودار 1: انتخاب مقاالت براساس فلوچارت پریسما

ــه  ــا کلیــدواژه هــای ذکــر شــده در اســتراتژی جســتجو 95 مقال ب
در جســتجوی اولیــه یافــت شــد از ایــن تعــداد 62 مقالــه بــه دلیــل 
ــم  ــراری و ه ــه تک ــداد 21 مقال ــوع و تع ــا موض ــاط ب ــدم ارتب ع
پوشــان هــم کنــار گذاشــته شــد و در نهایــت 12 مقالــه کــه اصل 
مقاله نیز به زبان فارسي و یا انگلیسي در دسترس بود مــورد بررســی 

قــرار گرفتنــد کــه از ایــن تعــداد 5 مقالــه در مجــالت داخلــی و 7 
ــه از نظــر  ــد ک ــده بودن ــه در مجــالت خارجــی منتشــر گردی مقال
نــوع مقالــه، 7 مقالــه کارآزمایــی بالینــی 3 مقالــه مــروری، 2 مقالــه 
توصیفــی مقطعــی بودنــد. حجــم نمونــه مطالعــات از37 تــا 1487 

متغیــر بــود کــه بــه تفکیــک در )جــدول 1( ذکــر شــده اســت.
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جدول1: عنوان، نویسنده، نوع مطالعه، کشور، محیط، نمونه ها و  متغیرهای مورد بررسی در مستندات انتخابی مطالعه

مشخصات واحدهای ارتباط آماری متغیرهامنغیرهای مورد بررسینوع مطالعهکشورنویسنده )سال(عنوان مطالعه    ردیف
پژوهش

1

تأثیر مکمل 
یاري منیزیم بر 
بیخوابي اولیه در 
سالمندان )15(

عباسی 
کیمیا گر
1391

تهران- 
ایران

کارآزمایي 
بالینی 

تصادفي  
دوسوکور

مدت زمان وبازده خواب و 
زمان به خواب رفتن

مکمل یاری با مکمل 
منیزیم 500 میلی گرم به 

مدت  8
 هفته باعث افزایش 

مدت زمان و بازده خواب 
وکاهش شدت بی خوابی 
و کاهش به خواب رفتن 

46سالمند مبتال به بی 
خوابی

دانشگاه شهید بهشتی 

2

ارتباط اضطراب 
و افسردگی 
با کیفیت ی 

بیماران پس از 
جراحی بای پس 
عروق کرونری  

)16(

شیراز- پارسا مهر)1394(
ایران

پیمایشی 
مقطعی

اضطراب و افسردگی و 
کیفیت زندگی

بین اضطراب وافسردگی 
و کیفیت زندگی رابطه 
منفی و معنادار وجود 

داشت.

102 بیمار تحت جراحی 
عروق کرونر بیمارستان  

قلب الزهرا

3

اثر دریافت 
مکمل منیزیم در 
بهبود سالمت 

روانی سالمندان 
مبتال به بیخوابی 

)17(

عباسی
1391

تهران 
ایران

کارآزمایی 
بالینی 

تصادفی 
دوسو کور

سالمت روانی و بی خوابی

دریافت مکمل منیزیم 
ممکن است با تأثیر بر 
برخی شاخص هاي 
سالمت روانی و بـی 

خـوابی، باعـث افـزایش 
سـالمت روانی در 

سالمندان مبتال به بی 
خوابی می شود.

46 سالمند مبتال به بی 
خوابی دانشگاه شهید 

بهشتی

4

بررسی تاثیر 
موسیقی 

ترجیحی بر 
کیفیت خواب 
بیماران تحت 

جراحی بای پس 
عروق کرونر 

)18(

غیاثوندیان
1393

تهران- 
ایران

کارآزمایی 
بالینی با گروه 

کنترل
کیفیت خواب 

موسیقی درمانی تاثیری 
بر کیفیت خواب بیماران 
تحت بای پس عروق 

کرونر نداشت.

70 بیمار تحت بای پس 
عروق کرونر بیمارستان 

شهید رجایی  کرج

5

بررسی اثر 
مکمل منیزیم 
روی نتایج بعد 
از جراحی قلب 

)19(

مرادیان 
1393

تهران- 
ایران

کارآزمایی 
بالینی با گروه 

کنترل

پیامدهای بعد از عمل 
جراحی

مکمل منیزیم به طور 
معناداری باعث کاهش 
پیامدهای بعد از عمل 
به جز هایپرگلیسمی و 
کاهش مدت بستری در 
بیمارستان و خروج لوله 

تراشه می شود.

100 بیمار تحت جراحی 
قلب بیمارستان جماران

6

اثر مکمل 
منیزیم روی 
شاخصهای 

کمبود منیزیم و 
استرس التهابی 
در بزرگساالن 
بزرگتر از 51 

سال با خواب بی 
کیفیت )20(

نیلسن 
2010

کارآزمایی امریکا 
بالینی

اترس التهابی و کمبود 
منیزیم

مکمل منیزیم                 
شاخص های کمبود 
منیزیم و استرس در 
بزرگساالن باالی 51 
سال با کاهش کیفیت 

خواب را بهبود می بخشد.

100 بیمار بزرگسال 
باالی 51 سال با کاهش 

کیفیت خواب 
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7

همبستگی 
مصرف منیزیم 
با پارامترهای 
متابولیکی، 
افسردگی و 

فعالیت بدنی در 
بیماران دیابتی 

نوع 2 سالمندان: 
یک مطالعه 
مقطعی )21(

جو هانگ
2012

 مطالعه تایوان
مقطعی

 ارتباط منیزیم با متغیر 
های بیوشیمیایی و 

افسردگی و دیابت نوع 2

 افراد سالخورده دیابتی 
نوع 2  میزان مصرف 
منیزیم کمی دارند ، 
که این کمبود باعث 

اختالالت متابولیکی و 
افسردگی میشود.

210 بیمار دیابتی باالی 
65 سال

منیزیم در 8
افسردگی )22(

انا سرفکو 
مطالعه لهستان2013

مروری
ارتباط منیزیم 

با افسردگی

، منیزیم روی سیستم  
های مرتبط با توسعه 

افسردگی تأثیر می گذارد.
منیزیم یک ماده افزودنی 
ارزشمند برای  مدیریت 

افسردگی است.

مرور مقاالت منیزیم و 
افسردگی

9

اثرات مکمل 
منیزیم بر 

اضطراب ذهنی 
و استرس - 
یک بررسی 
سیستماتیک 

)14(

بویل
مرور سوئیس2017

سیستماتیک
ارتباط مکمل منیزیم با 
ضطراب ذهنی و استرس

منیزیم برای اضطراب 
مفید است  که برای تایید 
بیشتر کار ازمایی بالینی 

نیاز است.

بررسی 18مطالعه ی 
مداخله با مکمل منیزیم 
به تنهایی و یا ترکیب با 

سایر مکمل ها 

10
مصرف منیزیم 
و اختالل خواب 

)23(

کائو
کارازمایی جین2018

منیزیم و اختالل خواببالینی

مصرف منیزیم در رژیم 
غذایی مزایای طوالنی 

مدت دارد و باعث کاهش 
خواب الودگی در روز 

می شود.

1487 بزرگسال 20 سال 
به باال دریک فالواپ 5 

ساله  از سال سال 2002 
تا 2007 

11
منیزیم در 

پیشگیری و 
درمان )24(

یووی گرابر 
منیزیم واختالالت مرتبطمروریامریکا2015

هایپومنیزمی با                     
بیماری های مزمن مانند 

آلزایمر، سردردهای 
میگرنی و اختالل بیش 

فعالی مرتبط است.

بررسی مطالعات عملکرد 
منیزیم در بیماری ها 

12

اثر مکمل 
منیزیم بر 

افسردگی تک 
قطبی )25(

بئاتا ریشوزکا 
کارازمایی لهستان2018

بالینی
منیزیم و افسردگی تک 

قطبی

گروههای منیزیم و 
دارونما از نظر آماری 
اختالف معنی داری 

نداشتند.

37 شرکت کننده با  
اختالل افسردگی باالی 
18 سال بستری در مرکز 

روانپزشکی

بحث
ایــن مطالعــه مــروری بــا هــدف تاثیر مکمــل منیزیــم بــر اضطراب 
و افســردگی و کیفیــت خــواب بیمــاران بعــد از جراحــی بــاز قلــب 

انجــام شــد.
نتایــج مطالعــات انجام شــده نشــان می دهــد کــه مصــرف مکمــل 
ــردگی  ــراب و افس ــش اضط ــه کاه ــر ب ــد منج ــم می توان منیزی
گــردد. نتایــج مطالعــه متاآنالیــز انجام شــده در ســال 2017 توســط  
بویــل و همــکاران )5( نشــان داد کــه مصــرف مکمــل منیزیــم از 
12 مطالعــه ای کــه بررسی شــده بــود بــا کاهــش اضطــراب همــراه 
ــد  ــات انجــام شــده در ح ــت مطالع ــال کیفی ــن ح ــا ای می باشــد ب
مطلوبــی نمی باشــد و پیشــنهاد مطالعــات کار آزمایــی بالینــی بــرای 

ــه  ــای مطالع ــاس یافته ه ــر اس ــد )20(. ب ــتر داده ش ــی بیش بررس
ــده   ــیر غنی ش ــه ای ش ــرف 4 هفت ــکاران )26(  مص ــو و هم کازایب
ــاس افســردگی  ــا مقی ــه ب ــه حاضــر ک ــد مطالع ــم همانن ــا منیزی ب
ــش  ــث کاه ــان داد باع ــدند نش ــی ش ــاران بررس ــراب بیم و اضط
ــه  اضطــراب و افســردگی در بیمــاران می گــردد. یافته هــای مطالع
ــد  ــب می باش ــن مطل ــر ای ــز بیانگ ــکاران )27( نی ــوس و هم هان
ــم باعــث کاهــش اضطــراب و افســردگی  مصــرف مکمــل منیزی
ــه   ــای مطالع ــردد. یافته ه ــون می گ ــاس هامیلت ــتفاده از مقی ــا اس ب
کایــالرد همــکاران )28( نیــز نشــان از تأثیــر مثبــت مکمــل منیزیم 
ــه  ــای مطالع ــد. یافته ه در کاهــش اضطــراب و افســردگی می باش
دســوزا و همــکاران )23(. نیــز نشــان داد در زنــان یائســه مصــرف 
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ــا کاهــش اضطــراب و افســردگی همــراه مــی  ــم ب مکمــل منیزی
باشــد.  بــا ایــن حــال در بعضــی از مطالعــات انجــام شــده مصــرف 
مکمــل منیزیــم بــا کاهــش اضطــراب و افســردگی همــراه نبــوده 
ــون  و همــکاران  ــه روئیل ــه مطالع ــوان ب ــه می ت اســت کــه ازجمل
ــاوت  ــت تف ــرد. عل ــاره ک ــکاران )30( اش ــکاربچ  و هم )29( و اس
ــای  ــل مقیاس ه ــه دلی ــد ب ــده می توان ــات انجام ش ــج مطالع نتای
ــت  ــردگی، جمعی ــراب و افس ــری اضط ــرای اندازه گی ــاوت ب متف
بیمــاران انتخــاب  شــده، روش تجویــز مکمــل، دوز و مــدت 

مصــرف باشــد. 
خــواب یکــي از عناصــر مهــم در چرخه هــای شــبانه روزی اســت 
کــه بــا بازســازي قــواي فیزیکــي و روحــي همــراه اســت.  همســو 
بــا یافته هــای مطالعــه حاضــر مطالعــه عباســی و همــکاران )17( 
ــم  ــل منیزی ــرف مکم ــه مص ــان داد ک ــز نش ــال 2013 نی در س
ــی  ــش بی خواب ــواب و کاه ــت خ ــود کیفی ــث بهب ــد باع می توان
گــردد. بــر اســاس یافته هــای ایــن مطالعــه مصــرف 500 
میلی گــرم منیزیــم بــه صــورت خوراکــی بــه مــدت 8 هفتــه روی 
46 فــرد ســالمند می توانــد باعــث افزایــش زمــان خــواب؛ کیفیــت 
خــواب و شــدت بی خوابــی گــردد )17(. همچنیــن مطالعــه 
راندانلــی و همــکاران )31( در ســال 2011 کــه بــا هــدف بررســی 
اثــرات مکمــل تــوأم مالتونیــن، منیزیــم و روي انجــام شــد. نتایــج 
ــث  ــم باع ــی منیزی ــل خوراک ــه مکم ــان داد ک ــه نش ــن مطالع ای
ــروه  ــه گ ــبت ب ــورگ نس ــنامه پیتزب ــاز کل در پرسش ــود امتی بهب
دارونمــا شــد و پیشــنهاد می کنــد کــه رونــد درمانــي داراي اثــرات 
ــر توانایــي بازســازي فعالیت هــای بــدن به وســیله خــواب  مفیــد ب
اســت. نتایــج مطالعــه درال و همــکاران )32( نیــز نشــان می دهــد 
کــه بیــن ســطح ســرمی منیزیــم و خــواب کافــی رابطــه وجــود 
ــالالت  ــد اخت ــاز مانن ــب ب ــی قل ــوارض جراح ــر ع ــالوه ب دارد. ع

الکترولیتــی کــه بیمــاران را مســتعد هایپومنیزیمــی می کننــد، ایــن 
ــد مســتعد  ــه دلیــل میانگیــن ســنی باالتــری کــه دارن بیمــاران ب

ــند.  ــی می باش هایپومنیزیم
ــج  ــروری حاضــر و نتای ــه م ــج مطالع ــاس نتای ــر اس ــوع ب درمجم
کــه  کــرد  نتیجه گیــری  می تــوان  انجام شــده  مطالعــات 
بیمارانــی کــه کاندیــد جراحــی قلــب بازهســتند بــه دلیــل وجــود 
ــی  ــراب و بی خواب ــردگی، اضط ــدد، افس ــای متع ــک فاکتوره ریس
ــه  ــه ب ــا توج ــر ب ــی دیگ ــری دارد. از طرف ــیوع باالت ــا ش در آنه
ــمیترها،  ــي از نوروترانس ــواع مختلف ــت ان ــم، بازیاف ــود منیزی کمب
از جملــه اســیدهاي آمینــه، نیتریــک اکســاید، نوروپپتیدهــا و                                        
ســایتوکین هــا را تغییــر می دهــد مصــرف مکمــل منیزیــم در ایــن 

ــد.  ــمند باش ــه ارزش ــک مداخل ــد ی ــاران می توان بیم

نتیجه گیری 
ــاس  ــر اس ــم ب ــل منیزی ــرف مکم ــه مص ــد ک ــر می رس ــه نظ ب
ــردگی  ــد افس ــت ض ــده خاصی ــام  ش ــات انج ــای مطالع یافته ه
ــتاندارد  ــای اس ــایر درمان ه ــار س ــراب دارد و در کن ــد اضط و ض

ــد.  ــته باش ــرد داش ــد کارب ــم می توان ــل منیزی مکم

مالحظات اخالقی
ــان نامــه کارشناســی ارشــد پرســتاری  ــه بخشــی از پای ــن مقال ای
مراقبــت ویــژه در دانشــگاه علــوم پزشــکی بقیــه ا... )عــج( بــا کــد 

ــت ــالق IR.BMSU.BAQ.REC.1398.029 اس اخ

تضاد منافع 
ــل  ــه و تحلی ــی در جمــع آوري، تجزی ــارض منافع ــه تع ــچ گون هی

ــب ایــن مطالعــه وجــود نداشــته اســت. مطال
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