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 اختالل خلقی دو قطبی در کودکان و نوجوانان

  

 

 

 

 

يكي از كاركردهای مغز تنظیم  .باشد اختالل های روانپزشكي مييكي از انواع اختالل خلقی دو قطبی 

ممكن است اختالالت خلقي دو قطبي بروز  ،خلق است . وقتي قسمت های تنظیم كننده خلق آسیب مي بینند

 ادل خارج مي شود. كنند و خلق از حالت تع

با افرادی كه خلق طبیعي دارند اين است كه خلق و خو،  ،تفاوت وضعیت خلقي افراد مبتال به اختالل دوقطبي

يعني بیش از حد شاد، تحريک پذير، پرخاشگر يا بیش از  .نوسان های شديد مي شود روحیه و انرژی آنها دچار

 ها را در مدت  طوالني تری تجربه مي كنند. خسته و بي حوصله مي شوند و اين حالت ،حد غمگین

و حالت دوم كه با غمگیني همراه است، مانیا )شیدايي( حالت اول كه همراه با شادی و پرخاشگری شديد است،  

 نام دارد. فسردگيا

ا شايع ترين اين نشانه ه عالئم اختالل دو قطبي در هر فرد و بر اساس سن كودكان و نوجوانان متفاوت مي باشد.

 عبارتند از: 

هراندانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني ت  

مديريت امور پرستاری  –معاونت درمان   

روزبهبیمارستان   
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  عالئم دوره مانیا : ☻

افزايش اشتها، بي قراری  و پرخاشگری، پرحرفي، كاهش نیاز به خواب، ، تحريک پذيری ، عصبانیتشادی زياد

افهزايش توقعهات و امهر و نههي  ،افزايش انرژی ) فعالیت شديد بدون نیاز بهه اسهتراحت (، ولخرجي ،و اضطراب

 قوی بودن، افزايش اعتماد به نفس ) زيبا بودن، ،ش صورت و نحوه لباس پوشیدنتغییر در آراي كردن به ديگران،

افهزايش  ،تمايل به گذرانهدن وقهت در خهارج از منهزل ،با هوش بودن(  افزايش عالقه به موسیقي ، رقص و آواز

 .                                  كردن مكالمات تلفني و چت

  عالئم دوره افسردگی :☻

اشهكال در  ،بي عالقگهي نسهبت بهه آنقهه قهبالب جهذاب بهوده ،غمگیني و اندوه ستگي و فقدان انرژی،احساس خ

)خواب آلودگي در طول روز، اشكال در به خواب رفتن در هنگام شب، احساس خستگي پهس از بیهدار  خواب

، گوشهه انهزوا و بهي ارزشهي، احسهاس گنهاه، عدم رسیدگي به بهداشت شخصي و حمام نرفتن (،شدن از خواب

تالش برای آسیب رسهاندن بهه خهود، تغییهر اشهتها  ،صحبت كردن از مرگ و خودكشي  ،كاهش تمركز ،گیری

 اشتغال فكری درباره مرگ و خودكشي.  ،كاهش يا افزايش()

         گاهي نشانه های اختالل مانیا يا افسهردگي بها عاليهم روان پريشهي )تهوهم، ههذيان و رفتارههای عجیهب( همهراه

 .                                                             مي شود

 ويژگی هاي اختالل دو قطبی در كودكان و نوجوانان☻

ديد اخهتالالت اين عالئم در كودكان ، در سنین قبل از بلوغ ، بیشتر به صورت تحريک پذيری، پرخاشگری، تش

پرفعهالیتي،  باشهد. همقنهین نشهانه ههايي ماننهدي ضعف عملكرد مدرسهه مه و كم توجهي رفتاری، حواس پرتي،

 پرحرفي و قلدر بازی نیز در اين كودكان ديده مي شود.

نشانه های نوجوانان بیشتر به صورت نافرماني، پرخاشگری، تمايل به مصرف مواد، بي بند و بهاری جنسهي، عهدم 
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         بها  بها دوسهتان و افهراد خهانوادهرعايت قوانین اجتماعي و يا درگیری با مراجع قضهايي، افهزايش تمايهل بهه ارت

 مي باشد.

دوره های خلق افسرده و مانیک ههر كهدام ممكهن اسهت از چنهد سهاعت تها چنهد مهاه طهول بكشهد.كودكان و  

ا هر دوی اين دوره ها را تجربه مهي كننهد. وقتهي ايهن دوره هها بها ههم معمولب ،نوجوانان مبتال به اختالل دو قطبي

 رخي عالئم خلق باال و برخي عالئم خلق پايین را تجربه مي كند.مخلو  مي شوند، فرد ب

متفاوت است،اختالل تهدريجي تهر شهروع  ˝شروع عالئم نیز در كودكان و نوجوانان نسبت به بزرگساالن معموال

 مي شود و به همین دلیل تشخیص آن دشوارتر است.

 علت بروز اختالل خلقی دوقطبی:☻

 دو عامل مهم در ايجاد اختالل دوقطبي نقش دارند : 

آمادگي ابهتال بهه اخهتالالت  ،: يعني برخي از افراد به طور ارثي و ژنتیكي بیش از ساير افراد آسیب پذيري ■

 خلقي را دارند .

 : هر موقعیت جديدی كه در زندگي رخ مي دهد مي تواند برای ما بها فشهار و نگرانهي ) تهنش ( همهراه تنش ■

باشد . در چنین شرايطي ما به دنبال راهي برای سازگار شدن با موقعیت جديد مي گرديم تها بهه وسهیله آن تهنش 

ايجاد شده را كم كنیم. حد متوسطي از تنش و فشار برای زندگي روزانه طبیعي و حتي الزم است اما اگهر تهنش 

 نیز باشد. زمینه ساز بیماری های ديگر  از حد متوسط باالتر برود، مي تواند

بلكه واكنش  همه افراد با تنش های آسیب زا روبرو مي شوند و آنقه اهمیت دارد، وجود اين موقعیت ها نیست 

افراد نسبت به اين تنش هاست  اگر واكنش افراد به اين تنش ها مناسب نباشد ممكن است عالئم جسمي يا روان 

یماری هاست كه مي تواند با فشهارهای محیطهي و تهنش پزشكي آشكار گردد. اختالل دو قطبي نیز يكي از اين ب

 مرتبط باشد.
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 درمان اختالل خلقی دو قطبی☻ 

درمان پذير است. اما چون امكان عود آن وجود دارد  يک بیماری مزمن به حساب مي آيهد و  ،اختالل دو قطبي

 به درمان بلندمدت نیاز دارد.

 ارتند از : درمانهايي كه در كنترل اين بیماری موثر هستند عب

 درمانهاي دارويی ☻

درمهان ههای ديگهر اثهر  ،درمان دارويي است . بدون درمان دارويي ،اولین و بهترين اقدام درماني در اين بیماری

 بخش نیستند. مصرف داروها بايد به موقع و طبق نظر پزشک باشد.

ادامهه يابهد تها از عهود اخهتالل حتي وقتي عاليم اختالل با مصرف دارو فرو كش مي كند، درمهان دارويهي بايهد 

 پیشگیری شود و آسیب پذيری فرد نسبت به بیماری كم شود.

اگر دارو به صورت نا منظم مصرف شود يا زودتر از زمان الزم قطع گهردد، منجربهه برگشهت زودتهر بیمهاری و 

 احتمال پاسخ  نامناسب به درمان در آينده  مي شود.

ي ممكن است عوارضي هم داشته باشد.اين عوارض همیشه و در تمامي افراد كاربرد داروها عالوه بر منافع اساس 

        ظاهر نمي شوند و اگر هم بروز پیدا كنند همیشهه خطرنهاو و جهدی نیسهتند. پزشهک زمهاني داروهها را تجهويز

 مي كند كه  منافع آنها بسیار بیشتر از عوارضشان باشد. 

را قطع نكنید، ضمن ادامه مصرف دارو در اولین فرصت بها پزشهک دارو  ،چنانقه با عوارض دارو مواجه شديد 

 متخصص خود مشورت كنید.

داروهای اصلي كه در اختالل دوقطبي استفاده مي شوند، تثبیت كننده های خلق نام دارند كه عبارتنهد از: لیتهیم، 

 سديم والپروات و كاربامازپین و....
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ر كنار داروههای تثبیهت كننهده خلهق اسهتفاده شهود، از جملهه  ممكن است داروهای ديگری نیز به طور موقت د 

كلونازپام، لورازپام، رسپريدون، االنزاپین،آرپیپرازول، هالوپريهدول، كلرپرومهازين، بهي پريهدين، پروپرانولهول و 

 .غیره

 

 درمانهاي غیر دارويی ☻ 

ان با مصرف داروها يا حتي مدتي پس ها به تنهايي و بدون دارودرماني اثر بخش نیستند بلكه بايد همزماين درمان

 –توان به انواع روان درمهاني، درمانههای شهناختي ها مياز شروع درمان دارويي، اجرا شوند. از جمله اين درمان

 رفتاری، آموزش خانواده ، آموزش بیمار و آموزش مهارتها و كالسهای مركز روزانه  اشاره كرد. 

  

  

 

 

ابد.بايد مصرف داروها طبق نظر پزشك ادامه ي ،براي جلوگيري از عود مجدد بيماري  

 


