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 در مورد اختالل دو قطبي بيشتر بدانيم.
  

 

هیجانی و خلق استت. بی ثباتی در عملکردهای لقی است. ویژگی اصلی آن اختالل دوقطبی نوعی اختالل خ

تفاوت وضعیت خلقی افراد مبتال به اختالل دوقطبی با افرادی که خلق طبیعی دارند این است که خلق و خو، 

یعنی بیش از حد شاد، تحریت  ذتریر و ذرخاشتیر یتا  .شودوسان های شدیدمی روحیه و انرژی آنها دچار  ن

ت ها را در مدت طوالنی تری تجربه می کنند. بیش از حد غمیین و خسته و بی حوصله می شوند و این حال

حالت اول را که همراه با شادی یا ذرخاشیری شدید است، مانیتا ششتیداییو و حالتت دوا راکته بتا غمیینتی 

  همراه است، افسردگی می گویند.

 011ز هر ا به اختالل دوقطبی ممکن است به طور متناوب مرحله مانیا یا  افسردگی را تجربه کنند.  افراد مبتال

 دو تا سه نفر به اختالل دوقطبی مبتال می شوند. که این آمار با تعداد مبتالیان به دیابت برابر است. نفرجمعیت،

 

هراندانشیاه علوا ذزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ت  

مدیریت امور ذرستاری  –معاونت درمان   

روزبهبیمارستان   

 

 

 



2 
 

    چيست؟ عالیم خلق باال 

زیاد ، عصبانیت زیاد ، ذرخاشیری، ذرحرفی، کاهش نیاز بته ختواب، ولجرجتی، افتزایش انترژی بته  شادی 

ند بدون اینکه نیاز به استراحت داشته باشند،  افزایش اعتماد به نفسش مانند: من کن طوریکه ساعتها فعالیت می

از دییران زیباتر هستم، من قدرت زیادی داراو، افزایش  نامتناسب فعالیت های مرهبی، اشکال در قضتاوت 

 و تصمیم گیری و....

  عالیم خلق پایين چيست؟ 

ت های معمول روزانه، اشکال در خواب شاشکال در بته ختواب غمیینی و اندوه، از دست دادن عالقه به فعالی

رفتن در هنیاا شب و احساس خستیی ذس از بیدار شدن از خواب، ذرخوابی یتا ختواب آلتودگی در طتول 

روزو،  عدا رسیدگی به بهداشت شجصی ، زود خسته شدن، احساس گناه، انتزوا و گوشته گیتری و کتاهش 

فکر کردن درباره مرگ و  ،ی ارزشی، تغییر اشتها شکاهش یا افزایش وارتباطات اجتماعی، احساس ذوچی و ب

 خودکشی ویا اقداا به خودکشی و....

شوند همه عالمت های فتاز مانیتا و افستردگی را تجربته نمتی کننتد   همه افرادی که به اختالل دوقطبی مبتال می

 هرکس ترکیب متفاوتی از این عالمت ها را تجربه می کند.

 تالل دوقطبيعلت اخ 

 دو عامل اساسی در ابتال به اختالل دوقطبی مانند بسیاری دییر از بیماری های طبی نقش دارند: 

عبارت است از داشتن استعداد برای ابتال به اختالل دوقطبی. یعنی برخی از افراد بیش از  آسیب پذیری҉

 سایر افراد آمادگی ابتال به این بیماری را دارند.

توانند منفتی  عبارت است از هر موقعیت جدیدی که در زندگی ما رخ می دهد. استرس ها می استرس ҉ 

 شمرگ عزیزانو یا مثبت شازدواجو باشند. واکنش همه افراد به انواع استرس ها یکسان نیست. 
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می نمایند. آسیب پذیری فرد را مستعد بیماری می کند و  استرس ها نیز شروع بیماری را تسهیل 

چیست؟ ن اختالل دو قطبیدرما 

درمان اختالل دو قطبی شامل درمان دارویی و مداخالت  غیر دارویی است. درمان مناسب با نظر روانپزش  

معموال درمتان آن طتوالنی و دارای  ،انتجاب می شود. به دلیل ماهیت برگشت ذریر و عود کننده این اختالل

 مراحلی است.

 عود بعدی اختالل را به حداقل می رساند. کامل نمودن دوره درمانی، احتمال 

درمان دارویی 

درمان دارویی می باشد. برای تثبیت وضعیت خلقی بیمار از داروهای تثبیت کننده خلتق نظیتر  ،درمان اصلی 

 لیتیم کربنات، والپروات سدیم، کاربامازذین و.... استفاده می شود.

ی هم داشته باشد کته ایتن عتوارم همیشته و در تمتامی درمانی ممکن است عوارض یداروها عالوه بر مزایا

افراد ظاهر نمی شوند و اگر هم بروز ذیدا کنند همیشه خطرناک و جدی نیستند. روانپزش  زمانی داروهتا را 

تجویز  می کند که منافع آنها بسیار بیشتر از عوارضشان باشد. چنانچه با عوارم دارو مواجه شدید در اولتین 

  خود مشورت کنید. بسیاری از عوارم دارویی قابل درمان هستند و نیازی به قطتع دارو فرصت با روانپزش

 نیست.

 بیماری، کوتاه نمودن دوره بیماری و جلوگیری از حمالت بعدی دارد. دارو نقش مهمی را در کم کردن عالئم

درمان غیردارویی 

نیست بلکه باید همزمتان بتا مصترا داروهتا بترای این نوع از درمان ها به تنهایی و بدون دارو درمانی اثر بجش  

می تتوان بته مشتاوره، ه کار می رود. از جمله این درمانها،بهبود عملکرد و سازگاری بیمار و خانواده با بیماری  ب

 آموزش بیمار اشاره کرد.درمانی فردی، آموزش خانواده وروان 
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چگونه است؟ سیر درمان 

کننده و همراه با دوره های بهبودی است. برختی بیمتاران بته سترعت و بتا اختالل دو قطبی ی  اختالل عود 

مداخالت درمانی خفیف بهبود می یابند. برخی دییر ممکن است به درمانهای جدی تتر و حمایتت بیشتتری 

نیاز داشته باشند. معموال با مصرا دارو عالئم بیماری به سرعت کاهش می یابتد و در صتورت کامتل شتدن 

 احتمال عود بعدی کاهش می یابد و در صورت عود، شدت عالئم خفیف تر خواهد بود.دوره درمان، 

 

 


