
 ػالین افسزدگی سهستاًی چیست؟

Seasonal Affective Disorder 

شَد، تِ خظَص در کشَرّای  ای اس سال کِ رٍسّا کَتاُ هی ای خلمی است کِ در طَل دٍرُ  افسزدگی سهستاًی، ػارضِ

 .کٌذ ّای جغزافیایی تلٌذتز تزخی افزاد را هثتال هی  ٍالغ در ػزع

شٌاسایی کزد،  (SAD) "اختالل خلمی فظلی"افسزدگی سهستاًی را تا ػٌَاى  1990 اًجوي رٍاًپششکی آهزیکا در اٍاخز دِّ

 .هَرد اشارُ لزار هی گیزد SAD ٍ اکٌَى تیشتز ایي ػارضِ تا ًام هخفف یؼٌی

اس ایي لحاظ . کٌٌذ ّای هتٌاٍب تجزتِ هی شاى را در دٍرُ افزادی کِ دچار افسزدگی ّستٌذ، هؼوَال خلك اًذٍّگیي

شاى تز اساس  خلك  افسزدگی سهستاًی تٌْا ایي تفاٍت را تا هثتالیاى تِ افسزدگی هؼوَلی دارًذ، کِ ًَساى هثتالیاى تِ

ای اس افسزدگی  الثتِ گًَِ. کٌذ  شَد ٍ تا تْار اداهِ پیذا هی شاى در پاییش شزٍع هی ّاست ٍ هؼوَال افسزدگی فظل

 .دکي تاتستاًی ّن ٍجَد دارد، کِ تؼذاد کوتزی را هثتال هی

کٌذ کِ  شًَذ، اها تؼزیف اًجوي رٍاًپششکی آهزیکا ایجاب هی ّای دیگز سال ّن افسزدُ هی در سهاى SAD هثتالیاى تِ

ّای  اس دٍرُ "تَجْی تیشتز  تِ طَر لاتل"شَد،  ّای افسزدگی فظلی در افزادی کِ ایي تشخیض در آًْا دادُ هی دٍرُ

 .افسزدگی غیزفظلی تاشذ

 .ًیاس تِ آى دارد کِ دٍ سال هتَالی افسزدگی غیزفظلی ًذاشتِ تاشیذ SAD م، تشخیضتز سخي تگَیی اگز دلیك

ساػت یا تیشتز در ّز رٍس، خلك ٍ خَی تزخی اس  ًَردرهاًی، کِ شاهل ًشستي در جلَی ًَر هظٌَػی درخشاى تزای ًین

 .ّویي اثز را داشتِ تاشٌذاها دارٍّای ضذافسزدگی ّن هوکي است . تخشذ افزاد هثتال تِ ایي ػارضِ را تْثَد هی

ّای جلَی  اگز هذت تیشتزی را در تیزٍى اس خاًِ تاشٌذ، پزدُ SAD ّوچٌیي شَاّذی ٍجَد دارد کِ افزاد هثتال تِ

ّا را کٌار تکشٌذ، فضای درٍى خاًِ را رٍشي تز کٌٌذ ٍ یا تِ طَر خالطِ الذاهاتی اًجام دٌّذ کِ تیشتز در هماتل ًَر  پٌجزُ

 .کٌٌذ یی تاشٌذ، احساس تْتزی پیذا هیخَرشیذ ٍ رٍشٌا

 

 

 



 ػالئن اختالل خلمی فظلی

شًَذ،  افزاد فالذ اًزصی کافی تزای اًجام کارّا هی. کٌٌذ را هؼوَال تا خَاب سهستاًی همایسِ هی SADشکل سهستاًی 

ای ّستٌذ ٍ ُ خَاتٌذ، تِ دًثال هظزف هَاد غذایی شیزیي ٍ ًشاست احساس خستگی هی کٌٌذ، تیشتز اس حذ هؼوَل هی

ّا ٍ  تزخی اس ایي افزد در دست. هوکي است اس اجتواع دٍری کٌٌذ ٍ در توزکش حَاس دچار هشکل شًَذ. چاق هی شًَذ

 .کٌٌذ پاّایشاى، احساس سٌگیٌی هی

پذیزی، اضطزاب، ػذم ػاللِ تِ چیشّایی کِ سهاًی هایِ لذت فزد تَدًذ ٍ افشایش ًگزاًی در هَرد طزد  احساس تحزیک

 .تَسیلِ دیگزاى اس دیگز ػالئن ایي اختالل استشذى 

ّای سال ارتثاطی ًذارد، ّویي  ، کِ تِ فظل(atypical depression)یک ػارضِ رٍاًی دیگز تِ ًام افسزدگی غیزهؼوَل

 .ػالئن را دارد

ها یمیٌا شَاّذ اختالف ًظز دارًذ، ا  ای تا تغییز فظل دارد، کارشٌاساى در ایي هَرد کِ آیا افسزدگی سهستاًی راتطِ

ایي حمیمت کِ ًَردرهاًی افسزدگی  .هی شَد SAD غیزهستمیوی ٍجَد دارد کِ کاّش ًَر آفتاب در سهستاى تاػث تزٍس

 .کٌذ، تٌْا یک شاّذ تز ایي ارتثاط است سهستاًی را درهاى هی

کٌٌذ،  سًذگی هی( تز شوالیهٌاطك )ّای جغزافیایی تاال  در هیاى افزادی کِ در ػزع SAD دّذ کِ تزرسی ّا ًشاى هی

 .اًجاهذ تز است ٍ هذت سهاى تیشتزی تِ طَل هی شایغ

یؼٌی ًسثت تِ دیگزاى تِ ًَر تیشتزی ًیاس )ای ایي اختالل، ػذم حساسیت تِ ًَر است کارشٌاساى هؼتمذًذ کِ ػلت ریشِ

 .دارًذ

ای هظٌَػی درٍى خاًِ تِ ها کوک ُ اغلة ها ًسثتا تذٍى احساس ػذم تؼادل، سهستاى را سپزی هی کٌین، سیزا ًَر

 SAD اها ًَر درٍى خاًِ هوکي است تزای هثتالیاى تِ. کٌٌذ کِ تا کاّش یا فمذاى ًَر طثیؼی آفتاب ساسگار شَین هی

 .تیش اس حذ ضؼیف تاشذ

 .گذارد، ٌَّس هؼلَم ًیست ایٌکِ دلیما کوثَد ًَر چگًَِ تز خلك ٍ خَی ایي افزاد اثز هی



 فظلی درهاى اختالل خلمی 

ّوچٌیي . هفیذ است SAD شَاّذ ػلوی فؼلی حاکی اس آى است کِ ًَردرهاًی دست کن تزای تزخی اس هثتالیاى تِ

 .دّذ کِ لزار گزفتي در هؼزع ًَر در اٍل طثح تیشتز اس اٍاخز رٍس هَثز است شَاّذ فؼلی ًشاى هی

ّایی هاًٌذ تجْیشات پششکی تاشٌذ،  طَرت جؼثِ رًٍذ، هوکي است تِ تِ کار هی SAD ّایی کِ تزای ًَردرهاًی تزای چزاؽ

 .ّای رٍهیشی ػادی داشتِ تاشٌذ یا شکلی هاًٌذ چزاؽ

ًیاس دارًذ کِ  SAD ّا حاکی اس آى است کِ هثتالیاى تِ هوکي است ایي کار را تِ طَر تذریجی آغاس کٌیذ، اها اغلة تزرسی

گیزی شذت ًَر  الکس ٍاحذ اًذاسُ. لزار گیزًذ (lux) الکس10000دلیمِ در هؼزع هٌثغ ًَر تا درخشٌذگی  45تا  30حذٍد 

الکس  500تا  300ّا شذت ًَر  ّا در ػظز در اغلة خاًِ. دم است الکس حذٍد شذت ًَر خَرشیذ در سپیذ10000ُاست؛ 

 .است

تزد دارٍّای کار. ًَردرهاًی سهاى هی تزد ٍ هشکالتی ّن دارد، فزد تایذ هذت سیادی را در هماتل آى هٌثغ ًَر تگذراًذ

 .تز است ضذافسزدگی آساى

 SAD تزای هثتالیاى تِ Wellbutrin در حال حاضز ساسهاى غذا ٍ دارٍی آهزیکا استفادُ اس دارٍی تَپزٍپیَى تا ًام تجاری

اًذ هظزف ایي دارٍ در طَرتی کِ پیش اس تزٍس  کِ ًشاى دادُ  ایي تاییذ تز هثٌای چٌذیي تزرسی تَدُ. تاییذ کزدُ است

 .پیشگیزی کٌذ SAD تَاًذ اس ػالئن ئن در پاییش شزٍع شَد، هیػال

ٍ سایز دارٍّای  (Zoloft)، سزتزالیي(Prozac) اًذ کِ دارٍّای فلَکستیي دادُ  ّای دیگز ًشاى ّوچٌیي تزرسی

 .هوکي است تِ ایي تیواراى کوک کٌٌذ (SSRIs)ّای اًتخاتی تاسجذب سزٍتًَیي هْارکٌٌذُ"ضذافسزدگی گزٍُ 

تِ ّن ریختي چزخِ ی خَاب ٍ تیذاری در سفزّای َّایی )سدگی  ل حاضز افزاد تزای تزطزف شذى ػالئن جتدر حا

یک تزرسی . ّن هفیذ تاشٌذ SAD ّا هوکي است تزای کٌٌذ، اها ایي لزص ّای هالتًَیي استفادُ هی  اس لزص( طَالًی

ّای  کٌذ تا ساػت کوک هی SAD اس هثتالیاى تِّای هالتًَیي در تؼذاسظْزّا تِ تزخی  ًشاى دادُ است کِ هظزف لزص

 .شاى تٌظین شَد سیستی

 


