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DEPRESYON
Tanım
Günümüzde stres birçok insan için bir yaşam tarzı oldu. Aslında pek çok kişi hayatının bir yerinde bir
şekilde stres veya depresyon yaşıyor. Yaklaşık 17 milyon Amerikalının – her on yetişkinden birinin-
depresyon tecrübesi yaşadığı tahmin edilmektedir.

Depresyon bir akıl hastalığı değildir. Dünyada ölüm nedenleri arasında dördüncüdür. Her yıl
30.000’den fazla Amerikalı depresyon nedeniyle kendi hayatlarına son vermektedir. Dünya Sağlık
Teşkilatı’nın bir raporuna göre 2020 yılına kadar kalp kriziyle birlikte iki numaralı ölüm nedeni olacaktır.
Öyleyse, ciddi bir hastalıktır ve o şekilde ele alınmalıdır.

Kronik depresyon hastalık ve sağlık için gerçek bir tehdit  olarak kabul edilmelidir. Araştırmacılar
depresyonun tansiyonu yükseltebildiğini, yüksek tansiyonu daha da kötüleştirdiğini, kan dolaşımını
azalttığını, antikor üretimini azalttığını ve böylece vücudun savunma sistemini zayıflattığını göstermektedir.
Bu da değişik hastalıklar ve kansere yakalanma şansını önemli ölçüde arttırmaktadır. İnsan
depresyondayken beyin, fiziksel ve psikolojik sağlığımız için zararlı depresyon hormonlarını biz hemen
tüketmenin bir yolunu buluncaya kadar salgılar. Depresyon birkaç haftadan daha fazla sürerse veya günlük
hayatla baş etme becerinize ciddi oranda engel olursa bu kolayca düzeltebileceğiniz bir moral bozukluğu
değil, hastalıktır.

Araştırmalar kadınların depresyona karşı daha açık olduğunu göstermektedir. Kadınlar erkeklerden
yaklaşık iki katı daha çok depresyona girerler. Ayrıca zengin, hırslı ve başarılı insanlar depresyona, fakir,
vurdum duymaz, sıradan insanlardan daha yatkındırlar. Aslında varlık ve şöhretin kendisi stres kaynağıdır.
Çin atasözlerinin söylediği gibi: “Şeytan gözünü zengin ailelerin üstüne diker,” ve “Ağaç büyüdükçe rüzgar
daha çok vurur.” Çin’in Mao Tse-tung’u şiddetli stres altındaydı ve son yıllarında dünyanın en kalabalık
nüfuslu halkının lideri olmasına rağmen sık sık ağlardı.

Belirtileri veya işaretleri
Depresyon, ufak bir problemden hayatı tehdit eden bir nedene kadar değişkendir. Üzgün, hayal kırıklığına
uğramış, cesaretsiz veya umutsuz hissettiğinizde depresyona girebilirsiniz. Depresyon, aşırı uçlarda iniş ve
çıkışlarla tanımlanan manik depresif, distimi, daha hafif depresyon ve sürekli halsizlik, uyku düzensizliği, yemek
yeme düzensizliği, ağrı ve sancılar ve hayatın yaşamaya değmez olduğu düşüncesi görülen kronik depresyon dahil
değişik biçimlerde görülebilir.

Bir haftadan daha uzun süredir her gün aşağıdaki belirtileri yaşıyorsanız
· Huzursuz ve alıngansanız
· Çaresiz ve değersiz hissediyorsanız
· Sürekli üzgün, endişeli veya umutsuzsanız
· Suçluluk ve güçlü bir pişmanlık duyuyorsanız
· Normal aktivitelerinize ve arkadaşlarınıza ilgi kaybı yaşıyorsanız
· Sekse ilginiz azalıyorsa
· Günlük kararlarınızı vermekte, konsantre olmak ve hatırlamakta güçlük çekiyorsanız
· İştah kaybı veya mide rahatsızlığı varsa
· Uyuma güçlüğü veya çok fazla uyuma yaşanıyorsa
· Normal kararları almakta zorlanıyorsanız
· Açılanamayan kilo kaybı veya kilo alma görülüyorsa
· Uykusuzluk çekiyorsanız
· Enerjisiz, halsiz ve genel olarak güçsüzseniz
· Sık sık baş ağrısı, sırt ağrısı, boyun tutulması, hızlı soluma, avuç içinde terleme oluyorsa
· Kolayca öfkelenip insanlarla tartışıyorsanız
· Hayattan yorulmuşsanız
· Sık sık intiharı ve ölümü düşünüyorsanız

kronik depresyonda olabilirsiniz.

Nedenleri

Depresyonun fiziksel, psikolojik, sosyal, ilaca bağlı, beslenmeyle ilgili, biyokimyasal ve çevresel sayısız
nedeni vardır. Modern dünyada yaşam dahili ve harici, zihinsel ve fiziksel birçok yönden stres kaynağı
olarak tanımlanabilir. Patronla uyuşmazlık, iş güvencesinden yoksunluk, insanlara karşı uzak durma isteği,



araba kazası, gergin aile ilişkileri, ayrılma ve boşanma, bir yakının ölümü, sorunlu çocukluk, aile baskısı,
finansal sıkıntılar ve hatta hava durumu buna örnek verilebilir.
Şüphesiz bütün bunlar modern yaşamın bir parçası olan strese ve depresyona etki eder ve durumu

ağırlaştırır. Kahve, çay, kola veya çikolatayla aşırı alınan kafein, alkol bağımlılığı vücudun B vitaminini tüketir ve
yaygın nedenlerdendir. Ayrıca kendinden çok fazla şey beklemek de başka bir etkendir. Araştırmacılar hırslı
insanların depresyon ve kalp krizine daha yatkın olduğunu bulmuştur. Düşük kan şekeri ve yetersiz beslenme
nedeniyle sinirsel iletkenlerin aşırı veya eksik üretilmesi de sıralanan nedenlerdir.

Diğer bir teori de depresyonun troit bezinin işlevsizliği ile yakından ilgili olduğudur. Depresyon da troit
bezinin işlev bozukluğuna yol açabilir veya tersi hatta ikisi birlikte de olabilir. Yine de troit hastalığının ilk
belirtisinin depresyon olduğu gözlenmiştir. Troit hastalığının en ufak belirtisi bile depresyon işaretlerinin
oluşmasına neden olabilir.

Yukarıda belirtilen nedenlere ilaveten kadınlar, hormon iniş çıkışları ve biyokimyasal dengesizlikler
nedeniyle de depresyona girebilirler. Aslında kadınlarda depresyonun birçoğu adet dönemi öncesi,
hamilelik, doğum sonrası veya menopozla başlar. Hormonal dalgalanmalar ruhsal durum bozuklukları
yaratmak için nevro kimyasal etkenleri etkiler.

Neden ne olursa olsun depresyon beyinde her zaman kimyasal mesajların dengesizliğini gerektirir. Bazı
insanlarda beyin kimyasallarının dengesizliği genetiktir.

Önlemler ve tedavi

Bazıları depresyonlarını sigara ve içki içerek veya uyuşturucu kullanarak unutmaya çalışırlar. Bunlar geçici
olarak rahatlama sağlar ve neticede durumu daha da kötüleştirir. Çinlilerin bir deyişi vardır: “Zihinsel
hastalıklar zihinsel ilaçlar gerektirir. Burada zihinsel ilaç mecazi olarak kullanılmıştır ve ilaç veya
uyuşturucuları değil, pisikoterapi, qigong ve Çin hafif egzersizlerini kast eder. Bu egzersizler düzenli olarak
yapıldığında depresyonu tedavide son derece etkilidir. Depresyon kendi kendine beslendiği için dönüşüm
evresinin dışına çıkmanız gerekir. Aşağıdaki tedbirler depresyonla mücadelenizde çok yardımcı olabilir.

NOT: Her şeyden önemlisi kişi intihara meyilliyse veya depresyon nedeniyle normal davranamıyorsa doğru tedavi için
bir profesyonele başvurulmalıdır.

Besin tedavileri

· Depresyondaki bir kişi için beslenme bileşik karbonhidratlar ve deniz ürünleri içermelidir. Bol meyve ve
sebze, baklagiller, fındık ve ceviz kadar balık ve deniz sebzeleri de yiyin.

· Bol saf su için.
· Düzenli yemek yiyin ve öğün atlamayın.
· Stres altındayken yemek yemeyin.
· Alkollü ve kafeinli  içecekler içmeyi bırakın. Alkol ve kafein moral değişikliklere neden olan adrenalinin aşırı

üretimine neden olur.
· Yeterince vitamin ve mineral aldığınıza emin olun.
· Bol turp yiyin. Tavuk veya yağsız etle pişirebilirsiniz.
· Basit şekerleri beslenmenizden çıkartın. Kan şeker seviyenizi takip edin. Düşük kan şekeri beyinde glikozun

tükenmesine ve beyin faaliyetinin aksamasına ve depresyona neden olur.
· 30 gr. doğranmış ginsengi suda 20 dakika haşlayın ve aç karnına veya yatmadan önce çay gibi için.
· Meyan kökü ve zambak çiçeğinin sakinleştirici etkisi vardır.
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