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افسردگی فصلی، نوعی افسردگی است که عمدتًا با آغاز برخی 
فصول سال بروز و از الگوهای فصلی تبعیت می کند. افراد 
مبتال به این افسردگی عالقه شدید به مواد قندی یا شکالت 
پیدا می کنند و در ماه های زمستان نیاز شدید به خواب در 

آنها ایجاد می شود.
علت دقیق این اختالل کامال مشخص نیست اما یک فرضیه این 
است که در زمستان با کاهش نور خورشید، ساعت بیولوژیکی 
که خلق وخو، خواب و هورمون ها را تنظیم می کند، به نوعی 

عقب می ماند و کندتر عمل می کند.
اطالعات  این است که مواد شیمیایی مغز که  تئوری دیگر 
افراد مبتال دستخوش  بین اعصاب منتقل می کنند در  را 
تغییراتی می شوند و قرار گرفتن در معرض نور خورشید 

این عدم تعادل را اصالح می کند.
شیوع افسردگی فصلی نوع زمستان با توجه به اقلیم، سن و 
جنسیت متفاوت است. همچنین میزان شیوع در اقلیم های مرتفع 
)نواحی کوهستانی( بیشتر است. افسردگی فصلی در برخی از 
افراد حساس شایع است و شدت افسردگی آنها از حد خفیف 
و مالیم فراتر رفته و عالئم آنها با آغاز پاییز و زمستان بیشتر 
می شود. کوتاه شدن روز و کاهش اشعه خورشید و به دنبال 
آن کاهش تولید مالتونین در ایجاد این نوع افسردگی نقش 
دارد و زمینه بروز افسردگی فصلی را خصوصًا در افرادی که 
آسیب پذیری بیولوژیک بیشتری دارند، ایجاد می کند. احساس 
غم و اندوه، تمایل به گریه، احساس پوچی، عدم تصمیم گیری 
صحیح، کسالت و یکنواختی، کاهش انرژی و خود مالمت گری 
از جمله مهم ترین عالئم این بیماری است و گاهی در درجات 
شدیدتر فرد تصمیم به خودکشی می گیرد. تغییر در الگوهای 

خواب و تغذیه از دیگر عالئم افسردگی فصلی است و در این 
حالت فرد دچار کم اشتهایی و کم خوابی می شود. سطح عملکرد 
اجتماعی افرادی که به افسردگی فصلی مبتال هستند کاهش 
می یابد و در روابط روزمره خود دچار مشکل می شوند و معمواًل 
با احساس یاس شدید عقاید منفی را در مورد گذشته و حال 

خود دنبال می کنند.
امکان ابتال به افسردگی فصلی در تمام سنین وجود دارد اما 
این بیماری بیشتر در دهه سوم و چهارم زندگی رخ می دهد 
از  استفاده  است.  مردان  از  بیشتر  حدودی  تا  زنان  در  و 
فوتوتراپی)نوردرمانی( در کنار درمان دارویی در مراحل اولیه 
توصیه می شود و در این حالت فرد چند ساعت در روز در معرض 

نور مهتابی قرار می گیرد.
شناخت و درمان به موقع افسردگی فصلی می تواند فرد را 

سریعتر به زندگی عادی برگرداند.

افسـردگی فصـلی

نشانه های افسردگی فصلی درمان افسردگی فصلی
افسردگی فصلی در افراد مختلف می تواند نشانه های مختلفی به خود 

بگیرد اما نشانه های زیر در بیشتر موارد به چشم می خورد:
اگر شما هم جزو افرادی هستید که نشانه های افسردگی فصلی یا غمگینی 

زمستانی را تجربه می کنید، با پزشکتان درباره روش های درمانی زیر مشورت کنید:

بی حالی، 
خواب مقطع یا 
حمله های خواب

سعی کنید هر روز 
زمانی را در فضای 
بیرونی بگذرانید

از رژیم غذایی 
مناسب و متعادل 

بهره ببرید

تکنیک های 
آرام سازی را یاد 

بگیرید

ازنوردرمانی برای 
افسردگی فصلی 

بهره ببرید

اندیشه های 
منفی و احساس 

گناه

دشواری در 
تمرکز و 

به یادآوردن

پرخوری و نیاز مبرم به 
خوردن کربوهیدرات ها و 

غذاهای شیرین

مشکالت 
اجتماعی همچون 

دشواری در 
جمع بودن

خستگی ای که 
اغلب موجب 
ناتوانی فرد 

می شود

ورزش های 
منظم و متعادل 
و فعالیت های 

جسمی را 
دربرنامه روزانه 

خود بگنجانید

زمانی که در 
فضای داخلی 

هستید، نزدیک 
پنجره بنشینید.

نتیجه یک  از  تند ممکن است  طرفداران غذاهای  سپید: 
پژوهش جدید خوشحال شوند که نشان می دهد فلفل قرمز 
تند عالوه بر تأثیر گذاشتن بر طعم غذای شما ممکن است 

با افزایش طول عمر شما هم کمک کند.
پژوهشگران در کالج پزشکی الرنر در دانشگاه ورمونت در 
یک مطالعه جدید بر اساس داده های به دست آمده از سومین 
تحقیق ملی بهداشت و تغذیه آمریکا )NHANES III( استفاده 
کردند تا 161۷9 شرکت کننده دست کم 18 ساله را که برای 
مدت حداکثر تا 23 سال پیگیری شده بودند، بررسی کنند.

این پژوهشگران از این اطالعات برای ارزیابی خصوصیات 
این شرکت کنندگان بر اساس میزان مصرف فلفل قرمز تند 

به وسیله آنان استفاده کردند.
گرچه قرن هاست که تصور بر این است که فلفل ها و 
ادویه برای سالمت مفید هستند، بررسی های کمی بر روی 

اجزایشان انجام شده است.
ازآنجایی که فقط یک بررسی دیگر که در چین انجام شد و 
در سال 2۰15 منتشر شد، قباًل به همراهی میان مصرف فلفل 
قرمز و مرگ ومیر پرداخته است، این پژوهشگران می خواستند 
در بررسی خودشان شواهد بیشتری را در حمایت از این 

رابطه به دست آوردند.
این پژوهشگران دریافتند که افرادی که فلفل قرمز تند 
بیشتری خورده بودند، در مقایسه با افرادی که فلفل قرمز 

نمی خوردند، گرایش داشتند که: »جوان تر، مرد، سفیدپوست، 
آمریکایی مکزیکی تبار، متأهل، سیگاری و مصرف کننده 
مقدار بیشتر سبزی و گوشت باشند...و میزان کلسترول 
خوب یا HDL پایین تر، درآمد کمتر و تحصیالت کمتر 

داشته باشند.«
آنان همچنین دریافتند که شرکت کنندگانی که فلفل 
قرمز تند مصرف کرده بودند، 13 درصد کمتر در معرض 

خطر مرگ بودند که عمدتاً مربوط به کاهش مرگ های 
مربوط به بیماری قلبی یا سکته مغزی بود.

هنوز روشن نیست که چه عاملی باعث این همراهی 
به زندگی شده است،  امید  تند و  مثبت میان فلفل قرمز 

عامل  این  است  ممکن  می گویند  پژوهشگران  این  اما 
یعنی  قرمز  فلفل  اصلی  کاپسیکوم باشد. اعتقاد جزء 
بر این است که کاپسیکوم در 
سازوکارهایی دخیل باشد که از 

چاقی پیشگیری و جریان خون 

کورونری )تغذیه کننده ماهیچه قلب( را تنظیم می کنند. 
این ماده همچنین خواص ضد میکروبی دارد که »ممکن 
است به طور غیرمستقیم با تغییر دادن میکروبیوم روده ها 
بر میزبان انسانی تأثیر بگذارد« تغییرات در ترکیب باکتریایی 
روده با بیماری قلبی- عروقی و سایر بیماری ها مربوط است.
 ،B  مواد مغذی موجود در فلفل قرمز مانند ویتامین های
ویتامین C و پرو- ویتامین A هم می توانند تا 
حدی در اثر محافظتی اش نقش داشته باشند.

این پژوهشگران می گویند فلفل قرمز تند 
ممکن است جزء سودمندی از رژیم غذایی 
باشد و پژوهش بیشتر دراین باره به شکل کارآزمایی 

بالینی باید انجام شود.
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