Akupunktur kan hjalpa mot depression I Kropp & halsa
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Akupu nktur mot
graviditetsdepression
En ny typ av akupunktur kan
hjalpa kvinnor, som ar
deprimerade under gravid iteten .
En studie visade att 63 procent av
kvinnor behandlade med en specifik
depressionsakupunktur upplevde en
positiv effekt efter behandlingen,
jamfort med 44 procent av kvinnor
som behandlats med vanlig
akupunktur.
Depressionsakupunkturen
behandlar specifika punkter pa
kroppen som forskare tror kan ha en
positiv effekt vid depression.
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Manga kvinnor ar forsiktiga med
att anvanda mediciner under
Aftonbladet.se ansvarar inte for det
graviditeten darfor kan det vara bra
som star i bloggarna.
med andra alternativ och resultaten
efter den specifika akupunkturen ar
valdigt positiva, sager Rachel Manber, professor vid Stanford universitet,
till halsosajten Health.com.
I studien anvandes 150 kvinnor diagnostiserade med depression, alia
mellan vecka tolv och vecka trettio i graviditeten.
- An sa lange ar det har den enda studien av den har sorten sa det
kravs att man forskar mer kring amnet, sager Rachel Manber.
Johanna Edstrom
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