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 ۰۴/۰۲/۲۰۲۰                  قډاکتر بادام شف

                     
       

 (ژورخفگانډپریشن )
 

 ه څلورمه برخ 
  
  :ې ښصلي نا ډپرېشن د
 

د ډپرېشن اصلي تشخیصیه نښې عبارت دي د خپگان، د شوق او دلچسپۍ له السه وركول او د انرژۍ دكموالي او 
   ستړیا څخه .

د الندې درې اصلي اعراضو څخه اقالً دوه اصلي اعراضه د دوه هفتو لپاره باید موجود وي چې په ناروغ 
 تشخیص كیښودل شي .   ډپرېشن  د
   
    :يلق تنگ ـ  خخفگان او  – ۱
 

خفگان باید ټوله    خلق تنگي او خفگان باید په هغه اندازه موجود وي چې د ناروغ لپاره عادي او نور مال نه وي .
وي او باید په دې اندازه وي چې د خارجي پېښو په واسطه متأثره نه   ورځ او پرله پسې هره ورځ دوه اونۍ موجود

د ناروغ خوشاله نه كړي یعنې د مریض د احساساتو څرگندېدل شي یعنې كه كومه خوشحالوونكې واقعه پېښه شي بای
   له منځه تللي وي .

ځان د غمجنتوب برسیره د احساساتو څخه پوچ او   ته  لق تنگي نه ده بلكې ناروغخ ان او گدا طبیعي غمجنتوب، خف
تش ښكاري. په عادي غم كې سړى خفه وي خو د ځان او نورو حقایقو په باب یې احساس لكه د ډپرېشن په شان تغیر 

له منځه تللو سره له  د  عادي ٌخلق تنگي او خفگان چې د غم او ستونزو له كبله منځ ته راځي د ستونزو  نه كوي .
منځه ځي، خو د ډپرېشن خفگان د ستونزو د له منځه تللو سره سره دوام كوي او كه ښه والى ورپكې هم راشي اكثراً 

   بیا بیا دوره كوي.
تروه او شونډې یې وچې وي.   د ډپرېشن د ناروغ څېره همیشه پژُمرده وي او مریض خفه ښكاري. ټنډه یې همیشه

قسم خوشحالوونكې پیښې، میلې، ساز او سرود    یې له شونډو او څیرې څخه كوچ كړى وي. هېڅ او خندا ېخوشحال
   او د غمونو دروند پیټى یې تل په زړه پروت وي . ېیي نه شي خوشحالول ياو خوښ

 
  :السه وركول  هد كار سره د شوق او عالقې ل -۲
 
شوق درلود، دلچسپي، شوق او عالقه له السه ناروغ د هغو كارونو او فعالیتونو سره چې معموالً یې ورسره  

مثالً د كار، مطالعې، مېلو، تفریح ځایونو او میلمستیاوو سره یې دلچسپي او شوق له منځه ځي او له هېڅ     وركوي.
  .ډول ساعت تیرۍ څخه خوند او لذت نه شي اخیستلى

   ي او ځان پخپله تجریدوي .د ناروغ اړیكې او عالقه د خپلو خپلوانو او ملگرو سره ورو، ورو كمیږ 
ناروغ لکه چې تورې عینكې سترگو ته اچولې وي نظر یې    . يناروغ ځان نا اُمیده احساسوي او هر څه ته بدبین و 

  د هر څه او ځان په باب تغیر كوي او د هرڅه څخه یې زړه تور وي .
  
  :د انرژۍ كموالى او ستړيا -۳
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رژۍ احساسوي. ناروغ تنبل كیږي، ډېر وړوكى كار ورته ډېر لوى ښكاري ناروغ ځان ډېر كمزورى، ستړى او بې ان
   ښكاري ( . « كوه» ورته « كاه» ) په اصطالح

داقصدی تنبلي نه ده بلكه د ډپرېشن یوه مهمه نښه او   . ناروغ تّه مشكله وي چې څه كار وكړي او ځان سمبال كړي
  .برخه ده

   
 : نښې د ډپرېشن فرعي)ضميموي(

   
 :  عبارت دي له الندې اوو نښو څخه چې اقالً دوه یې باید موجودې وي

   
  :السه وركول  له رباو  وپه خپل ځان باندې اعتماد ا  - ۱
  

ناروغ فكر كوي چې هیڅ كار یې له السه نه دى پوره او په هېڅ درد   . يناروغ د خپل ځان په باب منفي افكار لر
ځکه چې په ځان باندې دباور لپاره    وري. ناروغ د خپل كفایت او لیاقت په هكله بې اطمینانه او بې باوره وي.نه خ 

 کومه چې د ډپرېشن ناروغ یې نه لري. ىانرژۍ ته ضرورت د
   
    :بې دليله ځان گرم او گناهگار گڼل -۲
 

  بې دلیله اوبې فایدې گناهگار گڼي. غلطیو له كبله چې څو كاله مخكې یې كړې دي ځان وکوچنیوناروغ د ځین
  
     :انتحار كوشش كول دفكر كول او  ډول باب په مکرر هپ (suicide اي  د ځان وژنې )انتحار -۳
 

د     . يښكاري او هرڅه ته بد بینه و   خپله آینده او خپله شاوخوا ډېر ستړي كوونكي) خسته کُن(، ناروغ ته خپل ځان
   ډپرېشن ځینې ناروغان فكر كوي چې هیڅكله بیا نه رغیږي او ژوند یې ختم دى.

ې ناروغ ته ځان بې ارزښته ښكاري او فكر كوي چې دا به ښه واى چې مړ واى او ددنیا او ژوند د غمونو څخه ب
   انتحار كوي او ځان وژني .  یې ٪۱۰له دې كبله د ډپرېشن ناروغان كه تداوي نه شي تقریبا   . غمه شوى واى

  ( افكار د ډپرېشن برخه ده او د ناروغۍ له ښه كېدو سره له منځه ځي . Suicide د ځان وژنې ) انتحار
  
   :د فكر او دقت كولو كمزوري  - ۴
  

د افكارو تمركز نه لري. ناروغ سم تصمیم نه شي نیوالى او همېشه     . يد ناروغ د فكر كولو قابلیت كمزورى كیږ
  .رى كیږيد ناروغ حافظه او یاددښت كمزو   .خپل نظر او تصمیم بدلوي

کله کله ناروغ دکوم خاص شي یا کومې خاصې موضوع په    ناروغ په بې ځایه فکرونواو چُروتونوکې ډوب وي. 
وهي او هرڅومره چې کوشش وکړي چې دغه بې مورده فکر اوُچرت ، چې هېڅ گټه نه   باب دوامدار فکراو ُچرت

  .دمغزوڅخه یې نه وځي  لري، له یاده وباسي،
كمزوري چې د ډپرېشن له كبله منځ ته راغلې وي  Concentration د حافظي او فكر د تمركز  زړو خلكو كې هپ

كیږي، مغالطه    ډېره لیدل   ( سره چې په زړو خلكو كېلدحافظي له السه ورکو)ناروغۍ   Dementiaدزیات وخت  
په   Depression وري ولري باید دله دې كبله هغه زاړه خلك چې هېرجن وي یا دفکر تمركز او دقت كمز  .كیږي

  .باب یې فكر وشي
  
                ، يازياته ناآرامي او هيجان  ىزيات روحي حركي چوپ وال  - ۵
(Psychomotoric Inhibition or agitation) : 
    

دناروغ   د سایكو موتوریك منع والي )تمبلۍ ( څخه مطلب د هوش، احساساتو او حركاتو منع والى او كموالى دى.
ډېر    پخپله نه غږیږي او پوښتنو ته لنډ او له  كیږي. Asocial ناروغ كم معاشرته  دهوش اودرك قابلیت کمیږي.
ناروغ فكر كوي چې داسې څه د ویلو لپاره نه لري چې نورو ته یې ووایي، او ډاریږي   ځنډ وروسته ځواب وركوي.

ناروغ  . احساسات یې مړه وي  .يقیافه یې شخه او حركات یې ډېر ورو و   چې د نورو له خوا به تعجیز او سپك شي .
كله كله داسې حالت لري چې نوروته هیڅ توُجو نه كوي او نور خلك فكر كوي چې ناروغ یې په مقابل كې بې اعتنا 

  .او بې احساسه دى 
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دا ناروغان     ه كله ډار او ترهه لري.( په حالت كې ناروغ نارامه، نا راحته او كلagitation)د هیجان او نا آرامۍ   
ځان په یو ځاى كې آرام نه شي نیولى، ځای په ځای گرځي راگرځي او په ځاى كې ډېر خوځیږي او یا په بستره كې 

  اوړي راوړي .
  
    :د خوب ستونزې -۶
 

هار وختي د ډپرېشن زیاتره ناروغان خراب خوب لري. ژر خوب نه ورځي، خوب یې ډېر سطحي او متقطع وي یا س
په ځینو كمو حاالتو كې داسې هم لیدل شوي دي     . يله خوبه بیداریږي او كله چې له خوبه بیدار شي ډېر ستړى و

  .حتّى د ورځې هم خوب ورځي او ویده كیږي  .يلر  بیعنې ډېر خو Hypersomnia چې ناروغ
اصطالح بالگانې په خوب کې  ناروغان بدبد خطرناك او وحشتناک خوبونه ویني)زموږ دخلکوپه عامه ېنځی

  ویني(.اودبدوخوبونو د لیدلوپه وخت ډیرې خولې کوي.
   
    :د اشتها ستونزې – ۷
 

نه  یی هتوخوړل خواړه ورته بې ذایقې اوبې مزې ښکاري او  اكثره ناروغان اشتها له السه وركوي او وزن یې كمیږي.
او    یعنې زیاته اشتها ولري او ډېر خوراک وکړي Hyperphagia خو دا هم كېداى شي چې ناروغ   خوشحالیږي.

دا خبره د یادونې وړ ده چې كیداى شي   وزن یې زیات شي. زیات وخت د داسې ناروغانو خواږه څیزونه خوښیږي.
چې ځینې د ډپرېشن ناروغان د جسمي ناروغیو ځینې اعراض او عالیم لكه سردردي، د هاضمې تشوشات او د بدن 

  .ره دردونه ولري چې د دوا په واسطه له منځه نه ځي د ځینو برخو دوامدا
  
  

 : Dysthomia ،(Other depressive disorders) ت ډپرېشني تشوشا نور
  
  
    
 dysthymia  د مالیم اونرم ډپرېشن یومزمن حالت دی چې اعراض یې د شدید ډپرېشن په شان ډېرشدیدنه وي خو

ډېر کلونه،اقال  دوه کاله دوام کوي اود اعراضو څخه فارغه مرحله یې په هرکال کې په اعظمي ډول یوازې دوه 
کال لپاره مخرش یعنې ژر ژر  )په وړو ماشومانو او تنکیو ځوانانو کې کېدای شي ناروغ آقال  دیو .وي ېمیاشت

  (ولري. Irritable moodېقارېدونکی اوتُند مزاج یعن
اودعمر    خلک پرې اخته کیږي.  ٪۶حالت د ډپرېشن یو عام حالت دې چې دعمر په اوږدو کې دنفوسو  dysthymia د

کلنۍ څخه دمخه او ناوخته حمله  ۲۱(یې د Early onset)وختي حمله    په لحاظ اکثرا  وختي شروع کیږي.
  .کلنۍ څخه وروسته واقع کیږي ۲۱(دLate onset)یې
)په تنکیو ځوانانو او ماشومانوکې  .  يدشدید ډپرېشن حمله په لومړیو دوو کلونو کې موجوده نه و کې dysthymia په

روسته کېدای شي دشدید ډپرېشن دوه کاله و هله شروع څخ  dysthymiaدپه لومړي یو کال کې موجوده نه وي( خو  
  .په نوم یادیږي double depression           حمله منځ ته راشي چې دا حالت د ډبل ډپرېشن

ناروغ    .او یو حالت نه وي او حاالت اکثرا ژرژر تغیر کوي نکې خفگان او بې شوقي په یو شا  dysthymia په
اروغ یووخت ډېر وارخطااو ناهیلی وي، لږه شېبه وروسته ډېر ن    اکثرا  داخلي اضطرا ب، تشویش او تشنج لري.

پرېشانه معلومیږي، او بیا ژر د بې تصمیمۍ او ترُدد حالت ته واوړي اویا دفعتا  یوه شېبه د ډېرې خوشحالۍ حالت 
    بل ځلې یې بیا دفعتا  طبعیت خراب شي، مخرش او په غُصه شي.   غوره کړي.

          وایي. poikilothymiaهتدی ژرژر تغیرېدونکي ډپرېشن 
  
 : کې له الندې اعراضو څخه دوه اویا له دوه څخه زیات باید مو جودوي dysthymia په
  
   .کلږه اشتهاء یا ډېر خورا -۱
   .ببې خوبي یا ډېر خو -۲
   .  کمه انرژي او ستړیا  -۳
   . لگڼریعنی حقی  ځان کم -۴
  .لدفکردتمرکز خرابوالی اودتصمیم نیولو مشک -۵
   .سدنا اُمیدۍ او ناهیلۍ احسا  -۶
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مشکل دي ځکه چې اعراض یې مشابِه   توپیرول dysthymia له دې څخه معلومیږي چې له شدید ډپرېشن څخه د
خو ال هغه وخت منځ ته راځي کله چې ناروغ  ي گډوډا مغشوشیت ی  اود اعراضو شدت ښه واضح نه وي .

     )ډبل ډپرېشن( ولري.  ېیعن ناوهم شدید ډپرېشdysthymia  هم  ههمزمان
د متوسط یا شدید ډپرېشن نوم ورکړل  اعراض ُدومره شدید اوپه دومره ډېر تعداد نه وي چې dysthymia خود
   شي.
تشوشات مو   Cyclothymic او hypomania ، دډپرېشن او منیاء مخلوط شکل ، Mania   کې dysthymiaهپ

   .جود نه وي
او   ياکثره وخت ناروغ ځان ستړی او خفه احساسوي، بې شوقه اوبې عالقې وي، په سوچونواو فکرونو کې ډوب و

مگرمعموال  پدې حالت کې لکه دشدید     په نوم یادېده.  Neurotic depression ا دا حالت دخراب خوب لري. پخو
  .ډپرېشن په شان نهی کوونکي اعراض او دځان ډېر گناهکار گڼل نه لیدل کیږي

   تشوشاتو په سیر کې منځ ته نه راځي. delusional دا حالت د مزمنو سایکوتیکو تشوشاتو لکه دسکېزوفرینیا یا 
مخدره توکواو دواگانو استعمال، یاامراضو  داعراض د ځینو نورو عناصرو لکه  dysthymia د
  .دمستقیم فزیولوژیک تأثیر نتیجه نده hypothyroidism  هلک

dysthymia د سایکولوگ سره دمصاحبې او خبرو اود  SSRI  او یا کومي بلې نوې د ډپرېشن ضد دوا پوسطه
  .تداوي کیږي 

  
  :Winter depression ډپرېشن  ژمنی
 

لق تنگي پيدا   پدې وروستيو کلونو کې ډېر مؤلفين ادعا کوي چې يوتعداد خلک دکال په تورتمو وختونو کې خ 
ډپرېشن دمني په آخره کې اويا په ژمي کې شروع کيږي اوپه پسرلي او يا اوړي کې ورپکې ښه والی    دا   . يکو

دا ډپرېشن يوازې درڼا په واسطه متأثره کيږي. ډپرېشن او ځان وژنه په پسرلي کې د ژمي او اوړي په     راځي.
وو چې د ژمني ډپرېشن واقعات د  داسې اټکل موجود    نسبت ډېره وي او د می په مياشت کې اوج ته رسيږي .

چې د استواء له    ېپرتو منطقو کې ډېردي خو د توقع خالف يې واقعات په آيسلينډ ک  د خط څخه په لرې  استواء
خط څخه ډېر لېرې پروت دی، کم دي. داعراضو له مخې داډپرېشن دنورو ډپرېشنونو څخه څرگند توپير نه لري،  

ره اشتهاء خصوصاَ خوږو شيانو خوړلوته چې وروسته دچاغۍ سبب کيږي  ډپرېشن کې ډېر خوب اوډې  خوپه دې
   ډېر خوراک په عادي خفيف ډپرېشن کې هم ليدل کيږي.  خوډېرخوب او د تسکين په خاطر    ډېر معمول دي.

ترنامه الندې تصنيف بندي       Seasonal  affective disorder (SAD)وتشوشات يدا ډپرېشن دفصلي مزاج
باندې   په پتوفزيولوژۍ SAD د .ې نږدې وختو کې نړيوال تشخيصي سيستم ته ورداخل شوي دي شوي، اوپد

ممکنه تشوشات کېدای شي دميالتونين بې نظمي، په څلورويشت     .ريسرچ د رڼا په تاثير باندې متمرکز دی 
ابي او د ديد حساسيت ساعته دوران کې د بيولوژيکي حادثاتو بې نظمي، دنيوروترانسميترونو په وظايفو کې خر

   وي.
  . برخه ناروغانو کې د فصلي ډپرېشن نمونې موجودې وي   ۳/۱ دشديد ډپرېشن په

هم Light therapy    ډپرېشن په تداوۍ کې د ډپرېشن د معمولې تداوۍ برسيره درڼاء پواسطه تداوي  دژمني
  .موثره ده

  
 : مشدت له لحاظه دډپرېشن اقسا د
  

او دوه فرعي ) مل یا ضمیموي   ()اساسي  يناروغ كم تر كمه دوه اصل  : Mild depression  خفيف ډپرېشن
   .اعراض لري (

اساسي او دوه فرعي )ضمیموي(   هناروغ كم تر كمه دو :Moderate depression متوسطه درجه ډپرېشن
   . ياعراض لر
   Severeنشديد ډپرېش

depression: ي( اعراض لرضمیموينځه فرعي )یپاعراض او  ياساس   ېناروغ كم تر كمه در  
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