افسردگی پاییزی
تا آغاز فظم پاییس ٔ تا كٕتاِ ترشذٌ عٕل رٔزْا ٔ كى شذٌ َٕر خٕرشیذ ترخی افراد غًگیٍ ٔ افسردِ يیشَٕذ كّ تعذ از يذتی ایٍ دانت از
تیٍ يیرٔد .افراد يثتال تّ ایٍ اختالل رٔدی تًایم پیذا يیكُُذ كّ تیشتر تخٕاتُذ ،پرخٕری كُُذ ٔ در عٕل فظمْای پاییس ٔ زيستاٌ دچار
اضافّ ٔزٌ يی شَٕذ .آَٓا يًكٍ است ادساش خستگی يفرط داشتّ تاشُذ ٔ از عرفی ْى لادر َیستُذ ترَايّ يُظى خٕد را اَجاو دُْذ.

در ٔالع كاْش َٕر خٕرشیذ يُجر تّ كاْش يیساٌ ترشخ ْٕريٌٕ يالتَٕیٍ يیشٕد كّ ایٍ اير َیس ادساش خٕاب آنٕدگی ٔ خستگی را در
افراد يثتال افسایش يیدْذٔ .لتی فظم تٓار يیرسذ ایٍ عالئى تّ تذریج از تیٍ يیرَٔذ .پسشكاٌ يعتمذَذ ایٍ اختالل یك يشكم ٔالعی
است ٔ َیاز تّ تشخیض ٔ اغهة َیاز تّ درياٌ دارد.

در ٔالع پسشكاٌ ٔ يتخظظاٌ يعتمذَذ كّ عهت ترٔز ایٍ اختالل ترْى خٕردٌ تعادل شیًیایی در يغس است ،ايا َكتّ يٓى ایٍ است كّ ایٍ تّ
ْى خٕردٌ تعادل شیًیایی در َتیجّ كًثٕد َٕر يُاسة در رٔزْای كٕتاِ پاییس ٔ زيستاٌ ٔ عًٕيا تاریكتر شذٌ ْٕا ترٔز يیكُذ.

در ترخی افراد تّ نذاظ ژَتیكی يستعذ اتتال تّ ایٍ اختالل ْستُذ كّ انثتّ در زَاٌ تّ يراتة تیشتر از يرداٌ است ٔ تّ َظر يیرسذ كّ از
سالْای َٕجٕاَی آغاز يیشٕد.
درياٌ ایٍ تیًاری شايم تجٕیس دارٔ ترای اطالح اختالل ترشذات يغسی ٔ َٕر درياَی است ،یعُی در يذیظ زَذگی ٔ كار تیًاراٌ تایذ یك يُثع
َٕر تا شذت خاص لرار تگیرد كّ فضای اتاق را يعادل یك رٔز آفتاتی كُذ .انثتّ گاْی ألات رٔاٌدرياَی ْى طٕرت يیگیرد ٔ اگر ايكاٌ عًهی
ٔجٕد داشتّ تاشذ تٓتر است تیًار تّ يُاعك گرو ٔ آفتاتی يثم جُٕب كشٕر خٕدياٌ يٓاجرت كُذ.
رٔاَپسشكاٌ در پاسخ تّ ایٍ سٕال كّ آیا َشاَّْایی ترای تشخیض افسردگی فظهی تٕسظ خٕد افراد ٔجٕد دارد یا َّ ،يیگٕیُذ :تیشتر
تیًاراٌ ارعاٌ دارَذ كّ در َیًّ دٔو سال ٔ گاْی در رٔزْای اتری تذخهك شذِ ٔ خستّ ٔ خٕابآنٕد ْستُذ ،پرخٕری يیكُُذ ٔ چاق
يیشَٕذ ٔ تٕاَایی فعانیت آَٓا كى يیشٕد .در دانی كّ در َیًّ أل سال ایٍ گَّٕ َیست ٔ ایٍ فرآیُذ ْر سال ترای آَٓا تكرار يیشٕد.
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