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مروری بر اختلالات دوقطبی
Bipolar Disorders

بﺨﺶ دوم

دکتر بنﺠامین بﻬین

در این بیماری ،حاالت خلﻘی و عاطفی یا  Moodخود را بهصورت
سرخوشی و شیداﺋی یا  Elationبا درجات مختلﻒ از شدت نشان
میدهد که ممکن است بیمار را ﺗا سرحد جنون یا  Maniaنیز سوق دهد
و یا خلﻖوخوی بیمار را در جهت عکس یعنی افسردگی عمیﻖ Deep
 Depressionبکشاند؛ بههمینجهت اختالل سرخوشی و افسردگی یا
 Manic Depressive Disorderنام گرفته است.
بیمار دوﻗطبی Bipolar
الزم به ﺗوضیﺢ است که افسردگی در
ِ
افسردگی واکنشی  Reactive Depressionکه در مﻘاله ﻗبل ،در رهآورد شماره
 Depressionیا آنﭽه به نام
ِ
ً
 ۱۱۵آورده شده است ،کامال متفاوت میباشد و عوامل ایجادشده آنها از نﻈر مکانیسﻢ روانشناسی و روانﭙزشکی
متفاوت از هﻢ هستند.
یکی از اختصاصات بیماری سرخوشی و افسردگی  Manic Depressive Disorderحالت دورهای
بودن آن است؛ به طوریکه گاهی خود را به صورت افسردگی  Depressionو زمانی با سرخوشی و نشاط ُخلﻘی
 Elationشدید یا  Maniaﻇاهر میسازد .چنانﭽه این سرخوشی و نشاط فاﻗد عالیﻢ جنون باشد ،نام شیداﺋی
خفیﻒ یا هایﭙو مانیا  Hypomaniaرا بهخود میگیرد.

Bipolar Disorder

برای درک بیشتر این بیماری چنانﭽه حالت خلﻘی عادی و نرمال انسان را بهصورت یﮏ خﻂ مستﻘیﻢ فرض
کنیﻢ بهطوریکه در ﺗصویر زیر مشاهده میشود ،حاالت و نوسانات باالی خﻂ نشاندهنده حاالت سرخوشی و
شیداﺋی خلﻘی یا  Elationو نوسانات پایین خﻂ نمایندهی خلﻖ و خوی پایین یا افسردگی  Depressionاست.
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بیماری دوﻗطبی یا  Bipolar Disorderیا اختالل سرخوشی و افسردگی که از نﻈر کلینیکی Manic
ً
 Depressive Disorderخوانده میشود ،معموال با یﮏ دوره از افسردگی اولیه  Depressionشروع شده و
سﭙس با دوره و یا دورانی  Episodesاز سرخوشی و شیداﺋی  Elationادامه مییابد که البته در ﺗمام موارد یکسان
نبوده و درجات متفاوت از شدت را ممکن است به خود بگیرد.
بنا به نامگﺬاری و ﺗعریﻒ سازمان روانﭙزشکی آمریکا که در کتاب مخصوص آن  DSM۵آمده است،
چنانﭽه دوران سرخوشی و شیداﺋی بیمار همراه با عالﺋﻢ روانی بیمارگونه )عالﺋﻢ دیوانگی  (Psychosisنﻈیر
ﺗوهﻢ  Hallucinationیا خیالبافی و پندار بیهوده  Delusionهمراه باشد ،بیمار دچار دیوانگی یا  Maniaیا
دوﻗطبی شماره  Bipolar Disorder I ،۱شده است .ولی اگر عالیﻢ سرخوشی و شیداﺋی خفیﻒ باشد و در
ضمن آﺛار و عالیﻢ ﻏیرعادی نﻈیر  Hallucinationو خیالبافی بیهوده یا  Delusionرا فاﻗد باشد ،نام هایﭙومانیا
 Hypomaniaیا  Bipolar Disorder IIرا بهخود میگیرد .در هایﭙومانیا وجود بیماری ﺗﺄﺛیری در روال طبیعی
زندگی و فعالیتهای اجتماعی فرد نگﺬاشته و شخﺺ نیاز به بستری شدن را نخواهد داشت.
ّ
آمار نشان میدهد که  ٪۹۰از افرادی که دچار حالت  Bipolar Disorder Iیعنی شکل بسیار جدی
زندگی خود
بیماری دوﻗطبی میباشند ،حداﻗل یﮏبار بستری شدن در بیمارستانهای روانی را در ﺗاریخﭽهی
ِ
داشتهاند .بهصورت دیگر ،دو نفر از هر سه نفر مبتال به این بیماری ،سابﻘه دو یا چندین بار بستری شدن را در
گﺬشتهی خود ﺗجربه کردهاند.
ً
معموال روانﭙزشﮏ درمانکننده جهت اطمینان از وجود بیماری دوﻗطبی  Bipolarو یا عدم وجود آن در
بیمار ممکن است ﻗبل از شروع هر نوع درمان و اﻗدامات الزم ،نیاز به دستیابی به اطالعات دﻗیﻖﺗر و بیشتری را
ِ
داشته باشد؛ لﺬا همکاری نزدیکان و فامیل بیمار در جهت رسیدن به ﺗشخیﺺ درست و شروع درمان بیمار ،الزم
و از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است .بهخصوص که دانستن اینکه آیا ﺗغییری در روال زندگی روزمره بیمار و یا
مواردی از باال بودن خلﻖوخوی او و یا زیاد شدن ﻗابل مالحﻈه انرژی جسمی ،و روانی ،کﻢخوابی شدید ،وجود
ﺗغییرات ﻗابلمالحﻈه در روش فکری و ﻗﻀاوت و ﺗصمیﻢگیری در بیمار بدون آنکه خود بیمار متوجه آن باشد،
نکات بسیار حساس و ﻗابل اهمیت در ﺗشخیﺺ و شروع درمان را داراهستند.
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عﻼیﻢ و نشانﻪهای بیﻤاری  Bipolarیا بیﻤاری Manic Depressive

َ
چنانﭽه گفته شد ،عالیﻢ در بیماریهای دوﻗطبی میﺗوانند اشکال و درجات مختلفی را بهخود بگیرند
بهطوریکه در حالت خفیﻒ و معتدل آن یا هایﭙومانیا  Hypomaniaممکن است نه بیمار و حتی نه افراد فامیل
ﺗصور این بیماری را در فرد داشته باشند .بهخصوص که عالیﻢ آن اﻏلﺐ ممکن است هیﭻگونه وضﻊ و حالت
ﻏیرعادی و واضحی را در زندگی فرد بیمارنشان ندهد و مورد ﺗوجه خود بیمار و یا اطرافیان ﻗرار نگیرد و بیمار را
فردی ُپرحرارتُ ،پرکار و فعال ،و دارای محاسن شغلی خوب همراه با داشتن ایدههای بلندپروازانه بهحساب بیاورند.

َ
شناﺧﺖ حاﻻت و اشکال مﺨتﻠﻒ بیﻤاری سرﺧوشی و اﻓسردﮔی

۱ـ دوره ﺟنون بیﻤاری یا Manic Episodes
حالت  Maniaیا جنون ادواری یﮏ دورهی بسیار مشخﺺ از بیماری دوﻗطبی است که بیمار بایستی
حداﻗل یﮏ هفته بهطور مداوم دارای خلﻖوخو و سرخوشی بسیار باالیی باشد و سه ـ چهار و یا بیشتر از عالیﻢ
زیر را از خود نشان بدهد.
 .۱صحبت و گفتار بسیار سریﻊ و ﻏیرﻗابل انﻘطاع و ﺗعویﺾ موضوع صحبت از یکی به موضوع
دیگری که به آن پرش افکار یا  Flight of ideaمیگویند.
 .۲پریشان شدن به آسانی .Easily Distracted
 .۳دارا بودن افکار بسیار سریﻊ .Racing Thoughts
 .۴وجود افکار متفاوت و درهﻢ در مورد آینده .Goaloriented Activity
 .۵احساس و وجود ﺗحریﮏپﺬیری .Feel agitated
 .۶بروز رفتار و یا ﺗصمیمات ناگهانی با احتمال خطرات زیاد بهخصوص در مساﺋل جنسی ـ
مصرف ﻏیرمعﻘول مالی )پول( ﺗا حدی که موجﺐ ﺗوﻗﻒ و یا صدمه به فعالیتهای اجتماعی و
شغلی گردد.

این حاﻟﺖ  Maniaچنانچه در همین ّ
حد و بدون درمان بماند ،پس از سه ﺗا شﺶ ماه خاﺗمه مییابد و
ممکن است پس از آن بیمار وارد مرحله افسردگی گردد و یا حمله مجددی از  Maniaﻇاهر گردد.
۲ـ دوره هایﭙومانیا Hypomanic Episodes
هایﭙومانیا حالت مالیﻢﺗری از حالت مانیا  Maniaمیباشد و ﺗفاوت عمده و اصلی در این است که در
هایﭙومانیا عالیﻢ بیماری آنﻗدر شدید نیستند که بر روی روابﻂ اجتماعی و شغلی شخﺺ ﺗﺄﺛیر منفی شدید
بگﺬارد ،بهخصوص که بیمار فاﻗد ﺗوهﻢ  Hallucinationو ﺗخیالت پوچ  Delusionاست و هرگز نیاز به بستری
شدن در بیمارستان روانی را پیدا نمیکند.
ﺗبدیل هایﭙومانیا به مانیا بسیار ﻏیرمعمول و نادر است.
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افراد دارای خلﻖوخوی هایﭙومانیا ،افرادی ُپرانرژی و موفﻖ در کار و شغل خود بوده و گاهی خالﻗیتی
نشان میدهند که مورد ﺗﺄیید دیگران ﻗرار میگیرد بهطوریکه شخﺺ احساس رضایت و خوبی و موفﻘیت از کار و
ﺗجربیات خود دارد .ﺗغییرات خلﻖوخو حتی ممکن است فﻘﻂ ﺗوسﻂ فامیل و یا نزدیکان شخﺺ دیده و احساس
شود ،ولی خود شخﺺ بههیﭻوجه متوجه این حالت نباشد و حتی آن را انکارکند.

دوره اﻓسردﮔی Depressive Episodes

عالیﻢ افسردگی در اختالل دوﻗطبی  Bipolar Disordersعبارﺗند از :احساس افسردگی مداوم،
اضطراب ،احساس گناه ،عصبانیت ،دور شدن از دیگران و میل به ﺗنهایی ،ناامیدی ،اختالل در خواب و اشتها،
احساس بیﺗفاوﺗی و یا ﺗنفر از فعالیتهای شادیبخﺶ ،اختالل در ﺗمرکز فکری ،احساس ﺗنهایی و بیکسی،
بیمیلی و احساس نفرت از زندگی ،بیحرکتی و یا بیﺗفاوﺗی همراه با ﺗغییرات واضﺢ در سازمان شخصیتی فرد،
فﻘدان ﺗوجه به فعالیتهای جنسی ،خجل بودن و یا اضطراب اجتماعی ،ﺗحریﮏپﺬیری ،احساس دردهای
مختلﻒ )اعﻢ از دانستن و یا ندانستن علل آن( ،کمبود عالﻗه و ﺗوجه ،و مهﻢﺗر از همه وجود ﺗفکرات خودکشی
بهدرجات کﻢ و یا بسیار خطرناک و ممکن است بیمار بهﺗدریﺞ دارای عالیﻢ جنون  Psychoticگردد که در
آنصورت به یﮏ مورد از افسردگی دوﻗطبی بسیار شدید ﺗبدیل شود که همراه است با ﺗصورات پوچ و بیهوده
 Delusionبیشتر ولی ﺗوهﻢ یا  Hallucinationرا کمتر نشان بدهد که در اینصورت افسردگی بیمار شکل
افسردگی عمده یا  Major Depressionرا به خود میگیرد که دوران حملهی آن در صورت عدم درمان ،بین دو
هفته ﺗا شﺶ ماه است و پس از آن ممکن است بیمار وارد مرحله شیداﺋی و یا افسردگی مجدد گردد.
نکته بسیار ﻗابل ﺗوجه این است که در جریان اختالالت دوﻗطبی  Bipolar Disordersاعﻢ از آنکه بیمار
در حالت  Maniaو یا افسردگی مهﻢ  Major Depressionباشد ،بستری شدن و درمان ،یﮏ ضرورت حتمی
است .بهخصوص که در نوع افسرده آن که همراه با عالیﻢ روانی هﺬیان و ﺗوهﻢ Hallucination & Delusion
باشد میزان خودکشی بسیار باال در آمار وجود دارد.
نکته مورد ﺗوجه دیگر که در ارﺗباط با ﺗشخیﺺ اولیه و دﻗیﻖ وجود اختالل دوﻗطبی میباشد ،این است که
گاهی وجود همزمان سایر مشکالت روانی در بیمار ممکن است کل ﻗﻀیه را مشکل کند و ﺗشخیﺺ را به بیراهه
بکشاند.
این گرفتاریهای روانی عبارﺗند از :وجود وسواس اجباری یا  ،OCDاعتیاد به مواد مخدر Substance
 ،Abuseاختالل در ﺗغﺬیه  ،Eating Disordersبیماری اختالل در ﺗوجه Attention Deficit
 Hyperactivity Disordersیا  ،ADHDبیماری ﺗرس اجتماعی  ،Social Phobiaﺗغییرات خلﻖوخو
بهصورت ماللت و افسردگی ﻗبل از عادات ماهیانه  Premenstrual Dysphoria Disordersو باﻷخره
بیماری احساس وحشت  Panic Disordersکه خود همگی عوامل کمﮏکننده منفی در ﺗشخیﺺ و درمان
 Maniaمیباشند.
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بههمین دلیل بر ضرورت یﮏ مطالعه دﻗیﻖ و موشکافانه و ﺗحﻘیﻖ و شناخت عالیﻢ و سایر مشکالت در
خود بیمار و یا زندگی بیمار ﺗﺄکید ّ
جدی میگردد.

عﻠﻞ بیﻤاری Causes

علت بهوجود آمدن اختالل و یا بیماری دوﻗطبی  Bipolarو مکانیسﻢ این بیماری ﺗا کنون بهوضوح و
بهطور مطمﺌن ابراز نشده است ولی آنچه بهاﺛبات رسیده ،ارﺛی بودن آن و وجود انتﻘال  ۶۰ﺗا  ۸۰درصدی این
بیماری است که بر ژنتیکی و موروﺛی بودن آن ُمهر ﺗﺄیید میگﺬارد .البته باید دانست که این ﺗنها عامل نیست بلکه
عوامل محیطی  Environmentalنیز دخالت دارند.
در مورد بیماری دوﻗطبی شماره  ۱یا  Bipolar Disorders Iبر پایه فهرست میزان اطالعات و
ً
مطابﻘتهای جدید نشان میدهد که ﺗﻘریبا حدود  ٪۴۰در دوﻗلوهای حاصل از یﮏ ﺗخﻢ ) (Identicalsبوده و
حال آنکه این میزان در دوﻗلوهای حاصل از دو ﺗخﻢ ) (Fraternalsعدد  ٪۵را نشان میدهد که از نﻈر ژنتیکی
ً
و موروﺛی بودن کامال ﻗابل ﺗوجه است.
از نﻈر شیوع بیماری ،ﺗصور میشود که  ٪۳از مردم آمریکا بیماری دوﻗطبی  Bipolarرا در طول زندگی
خود ﺗجربه کردهاند و حال آنکه این آمار در مورد سایر کشورها متفاوت و حدود  ٪۱را نشان میدهد.
سن معمول گرفتاری و شروع عالیﻢ بیماری حدود  ۲۵سالگی است و یا کمتر و میزان ابتالء زنان با مردان
ً
ﺗﻘریبا به یﮏاندازه میباشد.
عوامﻞ مﺆﺛر در بروز این بیﻤاری عبارﺗند از:
−
−
−
−
−

عوامل ژنتیکی
عوامل فیزیولوژیکی
عوامل محیطی
عوامل عصبی
عوامل مربوط به ﻏدد داخلی

درمان Managment

Genetic Factors
Physiological Factors
Environmental Factors
Neurological Factors
Endocrinological Factors

امروزه ﺗکنیﮏهای دارودرمانی و رواندرمانی متعددی جهت کنترل اختالالت دوﻗطبی Bipolar
 Disordersوجود داشته و بهکار گرفته میشود .بستری شدن بیمار مبتال به اختالل دوﻗطبی Bipolar I ،۱
ً
جهت درمان ﻗطعا ضروری است و انجام آن ممکن است از طریﻖ مراجعه شخصی بیمار و یا بههمراه اعﻀاء
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خانواده و کمﮏ آنها صورت گیرد و یا در صورت مخالفت شدید و مﻘاومت از طریﻖ ﻗانونی اﻗدام به بستری
شدن انجام گیرد.
امروزه مدت بستری شدن طوالنی دیگر معمول نیست ،ولی در بعﻀی موارد استﺜناﺋی ممکن است ضرورت
پیدا کند.
۱ـ دارو درمانی
ﺗاکنون داروهای زیادی در درمان اختالالت دوﻗطبی  Bipolar Disordersبهکار گرفته شده است ولی
بر پایه مشاهدات کلینیکی ،بهترین دارویی که نتایﺞ بسیار مشهودی را دارا بوده است لیتیوم  Lithiumمیباشد.
مفید درمانی و حتی امکان
لیتیوم در زمان گرفتاری بیمار به حالت حاد و وجود عالیﻢ مانیا  Maniaاﺛرات ِ
جلوگیری از برگشت بیماری را بهخوبی نشان داده است.
لیتیوم همﭽنین اﺛر درمانی مﺆﺛر خود را در افسردگی دوﻗطبی  Bipolar Depressionنیز نشان داده
است بهطوریکه مصرف لیتیوم موجﺐ کاهﺶ چشمگیری در احتمال خطر خودکشی  Suicideو آسیﺐ بهخود
میگردد.
داروهای ضد بیماری صرع  Anticonvulsant Medicationsنیز در درمان اختالالت دوﻗطبی
 Bipolar Disordersبهکار گرفته شدهاند و اﺛرات مﺜبتی هﻢ در درمان حالت مانیا  Maniaنشان دادهاند ،ولی
این دارو متﺄسفانه ﺗﺄﺛیر چندانی در جلوگیری از برگشت بیماری را که در زمان مصرف لیتیوم  Lithiumمشاهده
میکنیﻢ نداشتهاند .ولی مصرف آنها همراه با مصرف لیتیوم بهطور همزمان میﺗواند کمﮏ شایانی به بیمار را در
بر داشته باشد.
داروهای ضد بیماریهای روانی  Antipsychotic Medicationکه در درمانهای کوﺗاه مدت از
اختالالت دوﻗطبی بهکار برده شدهاند ،ارجحیت بیشتری را نسبت به درمان با لیتیوم که بیشترین کاربرد در
درمانهای طوالنی مدت را دارا میباشد از خود نشان دادهاند.
داروهای آرامبخﺶ نیز ممکن است عالوه بر داروهای اصلی در جهت ﺗﺜبیت حالت خلﻖوخو یا Mood
 stabilizationمورد استفاده ﻗرار گیرند.
۲ـ رواندرمانی Psychological Treatment
رواندرمانی در بیماران مبتال به اختالالت دوﻗطبی  Bipolar Disordersبر پایه و در جهت ﺗخفیﻒ و کﻢ
کردن عالیﻢ اصلی و از طریﻖ شناخت عوامل محرک محیطی در ایجاد آنها ﻗرار میگیرد و باید در جهت ﺗخفیﻒ
احساسات و هیجانات منفی ﺗا ﻗبل از ﻇهور عالیﻢ و یا برگشت عالیﻢ اصلی متمرکز باشد.
مطالعات و ﺗجارب نشان داده است که درمان بر پایه شناخت رفتاری یا Behavioral Cognitive
 Therapyمفیدﺗرین ﺗﺄﺛیر را بر روی بیمارانی که هنوز آﺛار و عالیﻢ افسردگی را دارند ،داشته است.
درمان با ﺗمرکز بر روی خانواده  Family Focused Therapyو آموزش آنها بهطور همزمان با
درمانهای دیگر ،ﺗﺄﺛیرات مﺜبت خود در پیشگیری از رجعت بیماری را نشان داده است.
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همﭽنین درمان بین فردی  Interpersonal Therapyبر پایه ﺗمرکز به ایجاد ریتﻢ موزون اجتماعی بیمار
 Social Rhythm Therapyﺗﺄﺛیرات مﺜبتی بر روی آﺛار باﻗیماندهی افسردگی داشته است.
باید ﺗوجه داشت که کلیه ﺗحﻘیﻘات و مطالعات ﺗاکنون ﺗنها بر روی بیماری دوﻗطبی Bipolar ۱
 Disorders Iانجام شده است.
نکته بسیار حاﺋز اهمیت ،ﺗوجه به وجود و یا میل اﻗدام به خودکشی و یا انجام آن در جریان ابتال به بیماری
دوﻗطبی  Bipolar Disordersاست و سوابﻖ نشان داده است که درصد باالیی از این بیماران افکار و عﻘاید
خودکشی در خود دارند.
اختالالت دوﻗطبی که ناراحتی آنها
مطالعه در سوابﻖ بیماران نشان داده است که آن دسته از مبتالیان به
ِ
با افسردگی شروع شده باشد و یا بیمارانی که ﺗاریخﭽهای از حاالت مخلوط سرخوشی و افسردگی Mixed
 Affective Episodesرا داشتهاند ،دارای پیﺶبینی  Prognosisبدﺗر بوده و احتمال خطر خودکشی بیشتری
را دارا میباشند.
مشاهدات نشان میدهد که یکی از هر دو بیمار مبتال به اختالل دوﻗطبی حداﻗل یﮏ بار اﻗدام به خودکشی
را در طول زندگی خود داشتهاند که متﺄسفانه ﺗعداد زیادی از بین آنها با موفﻘیت خود را از بین بردهاند .در بین
ً
بیماران دوﻗطبی ،متوسﻂ میزان خودکشی ساالنه در آمریکا  ۰/۴درصد است که ﺗﻘریبا  ۱۰۲۰برابر نسبت به کل
جمعیت جامعه میباشد.
بیشترین میزان مرگومیر ناشی از خودکشی در بین بیماران دوﻗطبی در سنین بین  ۱۸ﺗا  ۲۵سالگی گزارش
شده است و خطر خودکشی در طول زندگی بیماران دوﻗطبی حدود  ٪۲۰اعالم گردیده است.
ادامﻪ دارد...
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