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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 ۹۱/۰۱/۲۰۲۰                  قډاکتربادام شف
                      

   

 (ډپریشنژورخفګان )
 

  ۍمزاجي ناروغ
Affective diseases 

(Mood disorders ) 
 
 

ناروغۍ دي چې ٌخلق، مزاج او احساسات پكې له نور مال حالت څخه    هغه )  (Mood disorders  مزاجي ناروغۍ
له نورمال حالت څخه ډېر خوشحاله وي.   او یا   ډېر خفه  څخه  حالت  نورمال  یا له  ناروغ  تغیر كوي پدی معناء

ا  یMood disease  دواړه شامل دي ،چې دMania  او Depression کې   affective Disease  په یعنې
  .مزاجي ناروغیو په نوم هم یادیږی

په نوم ، او هغه حالت چې ناروغ پكې   Depression هغه حالت چې ناروغ پكې خفه،كم انرژي او بې شوقه وي د
  .یادیږي  په نوم  Mania له نورمال حالت څخه ډېر زیات خوشحاله، فعال او مست وي د

 Bipolar affective لري د دوه قطبي مزاجي ناروغۍ یا و Mania که ناروغ په وقفوي شكل كله ډپرېشن او كله
disease  ده . که ناروغ د  په نوم یادیږي چې ډېره نادره Mania څخه پرته یوازې Depression    ولري د یو

په نوم یادیږي ، چې پیښې یې ددوه قُطبي مزاجي ناروغۍ په نسبت ډېری   unipolar depression قطبي ډپرېشن
  .وصاَ په ښځو کې ډېر زیات لیدل کیږيزیاتی دی او خص

   
 (: Classifecation of Mood disorders) یدمزاجي ناروغیو تصنیف بند

 
  مزاجي ناروغۍ په ساده ډول په الندی کلینیکی اشکالو تقسیمیږی:

  
  ا اوی   depression  او Mania دوه قُطبي حالت : •
  Mania یوازې           
  (یو قُطبي حالت )یوازې ډپرېشن •

  نشدیدډپریش              
  (dystymia) ډپریشن  خفیف              

 
  

  Affective disorders                        ۍمزاجي ناروغ 
  رمزمن سی                    دوره یي سیر                 یوه دوره  
  
  Dysthymia  -۵         ېبابیړی کوونک -۳             ډپرېشن د-۱
    Cyclothymia-۶                    ډپرېشن                   یوه دوره  
  یدوه قُطبي ناروغ-Mania            ۴ د-۲
         یوه دوره   

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Shafaq_b_zawar_khapgan.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Shafaq_b_zawar_khapgan.pdf


  

 

 2تر  2 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ ،  دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

  
ډپرېشن کېدای شي چی په ډېرو شکلونو ځان څرگند کړي. په ځوانانو کې کېدای شي چې ډپرېشن د پیشاني تُرشۍ، 
تخُرشیت ،خشونت اوتُوند خویتوب، په لویانو کې دخفگان ، نا اُ میدۍ ، بې ارادې ژړلو او په زړو خلکو کې دوامداره  

  .کړيځان څرگند  هاو بې عالقه گۍ پواسط(Pessimism) يبد بین
د ډپرېشن دا شکلونه کېدای شي دیو عادي شکایت څخه نیولې بیا تر ډېر شدید اوخطرناک حالت پورې چې په روغتون 

   موجودوي .   کې داخل بستر تداوۍ ته ضرورت ولري ،
  وتپدې وروستیو کلونوکې پوهانو پدې موافقه کړې ده چې بایدد یو قطبي تشوش ) یوازې ډپرېشن( او دوه قُطبي تشوشا 

(Mania او Depression  دواړه اویا یوازې Maniaتر منځ فرق وکړل شي ).  
Bipolar    یا دوه قُطبي حالت اکثراَ وختي شروع کیږي، نادر دی او فامیلي ژوند نسبت یو قُطبي حالت ته ډېر متأثره

  .کوي
وه قُطبي ناروغی لری، هغه ناروغان چې د  سړی دناروغ په شخصیت کې دمخکني حالت څخه واضح تغیر ویني.

اکثراَ هرڅه چې په زړه کې یې وی وایی یې یعنې په اصطالح په زړه کې غوټه نه ساتی اود خلکو سره ډېره رابطه 
ساتي، او هغه ناروغان چې یو قُطبي ډپرېشن لري، اکثراَ په ځان اعتماد او اطمینان نه لري او له نورو خلکو سره  

  .دتماس څخه ډډه کوي 
وباندې څېړنو ښودلې ده چې دوه قُطبي ناروغۍ زیاتره دارثي سببونواو یو قُطبي ناروغۍ اکثراَ د محیطي په غبرگون

حالت ډېر نادر دی او اکثراَ د دوه قطبي ناروغۍ سره  Mania څرنگه چې یوقطبي   سببونو له کبله منځ ته راځي.
رنامه الندې طبقه بندي شوی دی، پرته لدې  حالت هم د دوه قطبي ناروغۍ ت Mania  ورته والی لري، لدې کبله د

لري او کنه ، خو داخبره ډېره مهمه ده چې په یاد یې وساتو چې د    داپه نظر کې ونیول شي چې ناروغ ډپرېشن  چې
  .یو قطبي حالت پېښې د دوه قطبي حالت دپېښو څخه ډېرې زیاتې لیدل کیږي

یوه دوره په خپل ژوند  Mania ادراً ناروغان د ډپرېشن یا شكل لري. ن  Periodic مزاجي ناروغۍ اکثراَوقفوي یا 
  .كې تېروي، خو اكثره ناروغان څو حملې تېروي او ځینې ناروغان د ټول عمر لپاره ناروغ پاتې كیږي

لکه چې مخکې ذکر شوه مناسبه خبره داده چې دوه قُطبي حالت یو گروپ ناروغۍ وگڼل شي.د دوه قُطبي حالت او 
  .خطرناک یو قُطبي ډپرېشن تر منځ فرق مشکل دی 

او په ښځو کې لومړی   Mania کوي، چې په نارینه و کې لومړی په    عدوه قطبي ناروغۍ په ځوانۍ کې شرو
ډېرې حملې لري. دوه  Mania  نارینه ناروغان معموالَ د ښځینه ناروغانو څخه د .پیل کیږي Depressionهپ

پېښو کې په  ٪۲۵ او په  Depression     پېښو کې په ٪۵۰ ، په Mania  په  ېپېښو ک ٪۲۵ قطبي ناروغۍ په
    مختلط

 Manic-depressive  شکل شروع کوي.  
  

 (ا نوربی)
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