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  .... هفدهم فصل ....
  

 اختالالت خلقی
  دکتر حمید حجتی

  
  

  
  

که به صورت اخـتالل در تنظـیم    باشدین ویژگی آن غیرعادي بودن خلق میکه مهمتر، شوداختالالت روانی اطالق میاز به گروهی 
 دهـد. صورت زودگذر رخ می ولی به، دارد وجود همه انسانها کلی تغییرات خلق در شود. به طوررفتار مشخص می عاطفه و ،خلق

  یابد. و بدون درمان بهبود می به خود که خود دهدموقتی رخ می و یک واکنش زودگذر فقدان یا برابر مثال افسردگی در عنوانبه
                     باشـد. مـی  حالـت هیجـانی فـرد    تظـاهرات خـارجی و  Affect  عاطفـه  درونـی فـرد   حالت هیجـانی مـداوم و  : mood خلق

زندگی فـرد   و گیردمی فرا دیگران را و خوداز  ادراك وي  که دیدگاه هاي شخص و شودبه حاالت طوالنی فراگیري گفته میلق خ
  باشد. خلق میخود اختالالت خلقی مربوط به  اشکال اساسی دربطورکلی دهد. می قرار تحت تأثیر را

  شوند.ختالالت خلقی محسوب میین انواع اقطبی  مهمتر اختالل دو اختالل افسردگی اساسی و
اخـتالل  ، احساس گنـاه ، عدم عالقه، بیمار عالیمی نظیر کاهش انرژي که سطح خلق پایین است و شودافسردگی زمانی گفته می

  کند. می وي بروز حس پوچی در افکار خودکشی و، بی اشتهایی، تمرکز در
کاهش ، پرش افکار، تحرك باال، پرخوري، فعالیت زیاد عالیمی نظیر مارباشد و بی باال که خلق بیمار شودمانیا به حالتی گفته می

داشته باشد به طـوري کـه سـبب اخـتالل در      هاي جنسی زیادفعالیت، بزرگ منشانه افکار، احساس قدرت، عزت نفس باال، خواب
  عملکرد شغلی فرد شود.  روابط اجتماعی و

  
  قطبی  اختالل دو اختالل افسردگی و

   : دارد اختالل سه نظریه وجود این دو ارتباط با در
  باشند.هم میاز  این دواختالل متفاوت : Iنظریه
  افسردگی اساسی است. از  شدیدترI تظاهرات اختالل دوقطبی نوع: I Iنظریه
  کنند. ز میتجارب هیجانی برو اثر در یک طیف و اختالل در هردو: IIIنظریه

بلکه یک اختالل مزمن ، هم نیستنداز  بیماري جداي  که این دو به این نتیجه رسید دبررسی هاي خو مطالعات و امیل کریپلین با
  کنند.می نشاط تظاهر گاهاً خوشی و که به صورت حمالت افسردگی و آیندبشمار می

   DSM- IVطبقه بندي اختالالت خلقی براساس 
  اختالل افسردگی   -
  افسردگی جزئی   -3       افسرده خویی                         -2    افسردگی اساسی                          -1
  افسردگی مالنکولیک  -6   قاعدگی       از  اختالل مالل پیش   -5  افسردگی عود کننده  گذرا                -4
  زایمان از افسردگی بعد   -9          افسردگی فصلی                    -8    افسردگی رجعتی                          -7

  افسردگی کاتاتونیک  -12        دمانس کاذب                        -11افسردگی غیر معمول یا آتیپیک          -10
  افسردگی در کودکان   -14  افسردگی مضاعف                        -13
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  اختالل دو قطبی   -
  هیپومانی  -8  مانی نوجوانی   -7       خلق ادواري  -3بی نوع دو       دو قط  -2دو قطبی نوع یک          -1
  اختالل دو قطبی تند چرخ        -6       مواد    از  اختالل دو قطبی ناشی   -5   اختالل طبی      از  اختالل دوقطبی ناشی    -4

            
  افسردگی اساسی 

  »دکتر فدایی.« آمده )) به کوچه شما مطمئن باشید، دهنیام کنون افسردگی به خانه شما تا اگر((
جهـان شـیوع    افسردگی امروزه در شود.می افسردگی دومین بیماري شایع دنیا 2020سال تا، مان جهانی بهداشت معتقداستازس

              دنیـا بـه یـدك    در افسـردگی را  لقـب پـدر  ، افسرده میلیون بیمار 3از  بیش  طریش باا به عنوان مثال کشور کرده است. وسیعی پیدا
  کشد. می

کـه   باشدبیماري می از  و نامطلوب زندگی یانشانه اي  شرایط ناگوار طبیعی در هاي عاطفه و واکنشاز ابر افسردگی اختالل در
  .باشددیدترین نوع آن افسردگی اساسی میش

ـ اسـت  کـه ممکـن    باشـد مـردان مـی   برابـر  2زنـان  افسـردگی در  میزان بـروز                                     زایمـانی باشـد.   وط بـه مسـائل هورمـونی و   مرب
اي به تنهایی رابطه باشد.سالگی می 40باشد و متوسط سن شروع آن اختالل دو قطبی نوع یک می از  این اختالل باالتر  شروع  سن

زیسـت  ، تعامل عوامل ژنتیکـی از تالالت خلقی ناشی بلکه اخ، ندارد اقتصادي فرد وجود –شرایط اجتماعی این اختالل با بین بروز
  باشند. این اختالل میاز اجتماعی که زمینه س  -روانی شناختی و

  : شونداین اختالل به سه دسته تقسیم می علل
  عوامل زیست شاختی  الف)

 شـیمیایی در   تـرین واسـطه  مهم. شودآمین هاي بیولوژیک دیده می اختالالت خلقی بی نظمی در اکثر در: آمین بیولوژیک  -1
  باشد .افسردگی زیادتر می ایجاد که نقش سروتونین در باشدنفرین میخلقی سروتونین و نوراپیاختالالت 

از  (فلوکسـتین)  SSRI  افسـردگی  کـه داروهـاي ضـد    شودخودکشی می افسردگی و بروز کاهش سروتونین موجب تسهیل در
نفرین هم در بروز افسردگی گذارند و همچنین نوراپیدرمان افسردگی می خوبی بر یرجذب سروتونین تاثاز اختصاصی ب طریق مهار

بعلـت مصـرف    فـرد  ، پارکینسـون   بیمـاري  مثال در عنوانبه .یابداین اختالل کاهش می میزان دوپامین در کند.می نقش مؤثري ایفا
 باشـد بوپروپیون مـی ، آمفتامین، ن داروهایی نظیرتیروزینکه درمان آ ، شودافسردگی می مستعد کاهش دوپامین شده و رزرپین دچار

مغز بیماران افسرده کـوچکی  از  تصویربرداري  شوند. همچنین درعالیم افسردگی می افزایش دوپامین سبب بهبود با که این داروها
  شود. لیمبیک دیده می سیستم  اي واختالالت عصبی هسته قاعده لوب پیشانی و و هسته هاي دمدار

 کـورتیزول و  باشد. بین میزان ترشـح زیـاد  شایع می هورمون رشد و تیروئید، آدرنال درگیري غدد: غددي –سیستم عصبی  -2
کـه   شـود ازون دیده مـی تست مهاري دگزامت بیماران افسرده اختالل دراز نیمی  طوري که در دارد. افسردگی رابطه مستقیمی وجود

باشد. انجـام تسـت   بیماري می بیانگرعود این تست  اختالل در .شودبیماري استفاده می عوداین تست براي تعیین میزان از  امروزه 
 اشـکال در ، سالم دارنـد   بیماران افسرده که تیروئید % 35زیرا، صورت گیرد تماس بیماران مبتال به اختالل خلقی باید تیروئیدي در

هنگام خواب  در و ترشح هورمون رشد اندابتال به افسردگی مستعدهیپوتیروئیدي  افراد دهند.نشان می TRH تزریق با TSHپاسخ 
  باشد. حالت طبیعی میاز  در فرد افسرده کمتر 

اغلب این افراد اختالل  شود واشکال می حین خواب دراکثربیماران افسرده دچار در (EEG) نوارمغزي: اختالالت خواب  -3
ولی اولین مرحله آن طـوالنی و   باشدمی تاخیر با REM زمان مرحله و ل دارنددر شروع به خواب رفتن مشک موج دلتا دارند و در

  شود. تالل در ریتم شبانه روزي خواب میفرد دچار اخ
 برابـر  6 را ابتال بستگان درجه یک بـه اخـتالل خلقـی فـرد     باشد.یش اختالالت خلقی ژنتیک میمهمترین عامل پیدا: ارث ب)
  کند. میبه افسردگی اساسی  ابتال مستعد
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والـدین قبـل    از  مرگ یکـی   مانند پیدایش اولین حمالت بیماري خیلی موثرند. آن عواملی که در: اجتماعی –عوامل روانی ج)
 ، وابسـته ، هـاي دهـانی  یـا شخصـیت   باشـد زاي محیطی در بروز افسردگی مین عامل استرسبیشتری سالگی یا فوت همسر 11 سن

زاي زنـدگی  که افسردگی به دنبال حوادث استرسباشند. گروهی معتقدند به افسردگی می معرض ابتال وسواس جبري در، نمایشی
  ایجاد می شود. 

کودك در مرحلـه دهـانی دچـار     یعنی اگر، داندمی مهمترین علت افسردگی را در زمان کودکی فرد فروید: فرضیه روانکاوي  -
فقدان عزت نفس  به نفس و کاهش اعتماد اعتمادي وبی دچارست اممکن ، تثبیت می شود همین مرحله دچار در و محرومیت شود

خشم  و شودافسردگی می دست دادن منبع حمایت کننده دچاراز  صورت  که در وابسته به اطرافیان می شود، همواره متکیو شود 
  شود. میعالیم افسردگی  باعث بروز که این امر دست دادن حامی درونی می کنداز  خود را نسبت به فقدان و

  داند. دست رفته به درون خود می  ازیا شیء  خشم یک فرد هدایت نفرت و افسردگی را فروید
علت  و دانندمی فعالیت فرد طرفداران این نظریه علت اختالالت خلقی به ویژه افسردگی راکاهش تقویت و: فرضیه یادگیري  -

همین راستا مارتین سلیگمن فرضیه درماندگی آموخته شده  که در نندداکسب قدرت می ناتوانی در افسردگی را محرومیت مداوم و
رفع  آن را که اگر اضطراب می شود دچار استرس زا و شرایط دشوار آدمی در معتقد بود مایش روي حیوانات ارائه داد. اوز آ  با را
  شود.میسبب بروز احساس افسردگی در وي کند که همین امرکند احساس درماندگی و بیچارگی مین

                  دانـد. عامـل اصـلی افسـردگی مـی     را داندکه اخـتالل فکـر  یک اختالل شناختی می افسردگی را، آئرون بک: فرضیه شناختی  -
                   فاجعه بزرگـی  آنقدر را یک حادثه ناگوار شود. براي مثال فردمسائل می تفسیر استدالل و اختالل در اعتقاد وي فرد افسرده دچاربه

  کند. داند و سرزنش میدائم خود را مسئول می و داندآن را علت بدبختی خود می و داندمی
   : از  که عبارتست  کندتریاد شناختی افسردگی را مطرح میبک با توجه به تفکر فرد افسرده 

  هستم).  است چون من بد بد همه چیز گویدخود(فرد میاز  برداشت منفی   -1
  بوده است).  بد (همه چیز داندمنفی می وادث گذشته راح  -2
  شکست است).  منتظر (همواره  منفی نسبت به آینده دید  -3

 امیـدي  احسـاس نـا   بدبینی به تجارب گذشـته و  و خوداز  اثر برداشت منفی  در فرد، توجه به دیدگاه آئرون بک به طورکلی با
  کند. نسبت به آینده احساس افسردگی می

  باشد.می منفی فرد افکار علت اصلی افسردگی وجود: قیده بکبه ع
  پنداردمی بد، خوب را هست که آنها ما باشند      این افکارمی بد، بندرت خوب  چیزها: گویدمی شکسپیر

  
  افسردگی اشتباهات شناختی در

  خصوصیات بالینی دوره افسردگی 
باشـد  میو شایعترین عالمت افسردگی کندي روانی حرکتی  باشدلذت می کاهش عالقه یا افسردگی خلق افسرده و ،عالمت کلیدي

احساس غم ، به خودي  فقدان حرکات خود، نگاه خیره به سمت پایین، خمیدگی قامت، کندن مو، ت گره کردن انگشتکه به صور
اشتهایی به همراه کاهش وزن یا برخالف آن پرخوري همراه بـا افـزایش   بی، بیداري مکرر حین خواب، بی ارزشی ، پوچی، یأس ، 

ایـن   %)97(، پرخـوابی ، شـکایات جسـمی  ، الکـل  و سوءمصرف مواد، راباضط، جنسی کاهش میل وعملکرد، اختالل قاعدگی،وزن
 هسـتند  دچار اختالل تفکر %)67(، تمرکز  اختالل در دچار %)94(، خوابی انتهاي شببی دچار %)80(، کاهش انرژي  بیماران دچار

  زنند.% آنها دست به خودکشی می15 که این بیماران افکار خودکشی دارند %75 حدود و
          ایـن بیمـاران    همین توهمات علـت اصـلی خودکشـی در    و ارزش بودن دارندبی نوع شنوایی مبنی براز ن افسرده اکثراً توهم بیمارا

از  تصمیم گیري یکی  شود. ناتوانی درمثلثی به نام چین وارگوت دیده میگوشه داخلی پلک فوقانی چشم این بیماران  در باشد.می
ایتی و کفـ که اکثر این بیماران احسـاس بـی   باشداین بیماران شایع می به نفس در ده است.کاهش اعتمادافسر مشخصات عمده افراد

  خود باشند.از  برداشت منفی عدم شایستگی و
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سـالمندان بـه    تحریک روانی حرکتی اغلب در و باشدفسردگی کندي روانی حرکتی مییک توصیف کلی شایعترین عالمت ا در
ایـن   مشـاهده شـود. بـروز    کودکان ممکن به صورت خلق تحریک پـذیر  شود و دردن انگشتان دیده میوگره کر صورت کندن مو

، سوءمصرف مـواد ، تحصیلی عملکرد اختالل در، وابستگی به والدین، مدرسهاز نوجوانی به صورت ترس  سن کودکی و اختالل در
  شود. ج مرج جنسی دیده میه به همراه هرمدرسه یا خاناز  فرار، ضداجتماعی رفتار پرخاشگرانه و

  باشد.ولی شایعترین عالمت افسردگی در سنین کودکی و نوجوانی تحریک پذیري می
نوع  در افسرده خصوصاً شود. فردمشاهده می اوقات عالیم جسمی افسردگی بیشتر تراست که بیشترسالمندان شایع افسردگی در

و اکثر ایـن بیمـاران دیـد و     خلق باشد با  هماهنگاست ین بیماران ممکن ا باشد که هذیان درهذیان می توهم و پسیکوتیک دچار
 شـروع یـا   در و کنندپایین صحبت می باحجم  شوند. این بیماران به کندي وي میازحاشیه پرد دچار و دنیا دارنداز برداشت منفی 

 ورت دمانس کاذب افسردگی دارند که غالباًاین بیماران اختالل شناختی به ص %60حدود دهند.پاسخ به سؤاالت به کندي جواب می
این بیماران عقیـده افراطـی بـه وسـعت      حافظه و است تا تمرکز صورت اختالل درهب که فراموشی بیشتر فراموشی شکایت دارنداز 

ار خودکشی هـم  افک و اندانرژي کاهش قدرت و آنجایی که این بیماران دچاراز  میلی به بهبودي ندارند. و امید، بیماري خود دارند
که بـه ایـن حالـت خودکشـی      کنندکسب انرژي اقدام به خودکشی می با بهبودي واز ولی درف ولی قدرت این کار را ندارند. دارند

 گویند. متناقض می
  

  معیارهاي تشخیص  
A :حداقل بـا  و شد یمارقبلی ب سطح عملکرد در داشته و باعث تغییر هفته وجود طی دو در عالیم زیراز  بیشتر یا هرگاه پنج تا 
  : بیماري است بیانگر عالقه همراه باشد دست دادن احساس لذت واز  یا عالیم خلق افسردهاز یکی 
  کنند. کند یا دیگران مشاهده میر اظهار میبیما که خود طی روز خلق افسرده در  -1
  %وزن بدن درطی یک ماه.5از  کاهش بیش  افزایش وزن بدون رژیم غذایی به میزان افزایش یا کاهش یا  -2
            روز هر تقریباً کاهش اشتها افزایش یا  -3
 دیگر هذیانات. هذیان گناه یا ارزش بودن  همراه بااحساس بی  -4
  روز               هر پرخوابی تقریباً خوابی یابی  -5

   استدالل عدم قدرت تصمیم گیري و -6     
  روز                هر کندي روانی حرکتی تقریباً  -7
  شونده مبنی برخودکشی. تکرار افکار -8
  کاهش قدرت تمرکز  -9

B :معیارهاي دوره مختلط نباشد. عالئم منطبق با  
C :شغلی شود.  –اجتماعی عملکرد عالئم سبب اختالالت بالینی یا  
D :بیماري هاي طبی نباشد. یا مصرف مستقیم مواد اثر بروزعالئم در  
E :فقدان نداشته باشد.  عالئم ربطی به داغدیدگی و علت بروز  

  
  عالیم بالینی مربوط به افسردگی 

در  و بیمار یابدنمی شنیدن خبرهاي خوب هم بهبود خلق افسرده حتی با، طبیعی فرق دارد باغمگینی معمولی و: خلق افسرده -
رسد. بعضی بیمـاران  می پیرامون وي تیره به نظر دنیا و تمام دیدگاه اواز و  زندسیاهی حرف می یک تیرگی واز هایش تمام فعالیت

  پنهان کنند.  را پایین خود  جریان مصاحبه خلق ممکن در
  جذابیتی ندارد. براي وي هیچ لذت و دیگر، لذت بخش بود گذشته براي بیمار هایی که درفعالیت: لذت عدم عالقه و -
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شانه هـا  ، کاهش پلک زدن، باالرفته ابروها، پیشانی چروك، جمع وك ودهان وي چر، وضع ظاهري نامرتب دارد بیمار: ظاهر -
           کـه بـه آنهـا    چهـره دارد  بـر  لبخنـد  بعضی بیماران علیرغم خلق افسرده عمیق فـرد  در، نگاه خیره به پایین، مایل به پایین ، سرافتاده

  گویند. می (افسره متبسم)
هیچ میلی  و دهدطوالنی واکنش می با تاخیر اي والت به صورت تک جملهبه سوا حجم کلمات و کاهش سرعت و: تکلــم -

  ندارند.  کسی را برقراري ارتباط کالمی با به صحبت کردن و
ندارد و اگر هم کاري  قدرت انجام کاري را فرد، شودمی اختالل شایعی است که سبب اختالل در کارکرد فرد: کاهش انرژي -

 انجام کارهاي اولیه را و ظاهر مرتب کردن وضع  افسرده قدرت تمیزکردن و فرد مثالً گیرد.می زیادي رازمان ، انجام دهد را بخواهد
  دهند. به بیماري جسمی خود ربط می این بیماران اختالل را غالباً ندارد.
  زیـاد  حبه آنقـدر مصا طوالنی در  مکث پاسخ دادن به سواالت و طوالنی در تاخیر تکلم و کندي در: حرکتی –کندي روانی -

  شود. ي مخاطب یا شنونده خسته کننده میکه برا شودمی
ولی ممکن گاهی عالقمند به پاسخگویی ، شخص آگاهی دارند است  مکان، بیماران افسرده به زمان اکثر: اختالل جهت یابی -

  نباشند. 
بـه نشسـتن    قـادر  بیمـار  شدید حالت  ولی در، دهدتکان می پاهایش را مرتبط انگشتان یا حالت خفیف بیمار در: قراري بی -

  ندارد.  شود حرکت می کند و به هیچ عنوان آرام قرارمی مدام بلند نیست و
             بـه خـواب   و غالبا ًایـن بیمـاران دیـر    صبح زود را دارند خواب دراز  شدن  سوم این بیماران مشکل بلند دو: اختالل خواب -

  خـواب بیـدار  از  صبح 4-3ساعت حین خواب را دارند. این بیماران اکثرا هاي مکررشدن اه  بیدارو خواب منقطع به همرمی روند 
 که این یکی  کنندمی هاي گذشته فکرناکامی و هابه شکست کشندمیاز در رختخواب در و به خوابیدن نیستند قادر و دیگر شوندمی
  باشد. می بیماران افسرده خودکشی صبحگاهی در دالیل شیوع زیاداز 

   : کندون بک آن را به سه دسته تقسیم میهاي مهم افسردگی است که آئرویژگیاز  این افکار: افکار بدبینانه -
 هـر موفقیـت را   و شکست واهمه دارداز  بعلت ترس  انجام کارهااز بیند و منفی می را همه چیز بیمار: مربوط به زمان حال -1

  دانند. ت دیگران میمساعد شانس اقبال یااز هم ناشی 
 اي بـراي انگیـزه  فـرد ، شـود رزشی باعث میااحساس پوچی و بی پیش بینی شکست و به آینده و عدم امید: مربوط به آینده -2

  آینده نداشته باشد. 
  د. کنمالمت می را دائم خود و داندحاصل میبیو اي تباه شده گذشته با انسانی پوچ و را خود فرد: مربوط به گذشته -3
% ایـن  33 شود که حدودبه آینده دچار افکارخودکشی می و عدم امید هاي مکررناکامی فرد بعلت شکست و: افکارخودکشی -

  کنند. اقدام به خودکشی می آنها درصد15-10بیماران چنین افکاري را دارند ولی تنها
  شود. مشاهده میاین اختالل بیماران  %90حدود مداومی است که در شایع و حالت : اضطراب -
 عملکرد جنسـی و  کاهش میل و، یبوست، سردرد، افزایش اشتها، افزایش وزن یا کاهش اشتها، کاهش وزن: اختالالت زیستی -

  باشد. اختالل قاعدگی رایج می
زیـادي   تاکیـد  مسائل وعالیم بیمـاري خـود   و روي  عقیده افراطی دارند بیماران افسرده نسبت به بیماري خود اکثر: قضاوت -

  دارند. 
این بیماران حتی فکر کردن هم مشکل است وبراي  باشد که درتمرکز می اختالالت ذهنی که شامل ضعف در: عالیم شناختی - 

% این بیماران اختالل شناختی دارند که گاهی دمانس کاذب افسردگی 75حدود  آورد.نمی به خوبی به یاد حوادث را همین غالباً
                                                     و فراموش کاري شکایت دارند. اختالل تمرکزاز   اغلب و نامیده می شود

  شوند.در غروب خفیف می و شدید طی اوایل روز که عالیم در، بیماران اظهار دارنداز نیمی  حدود
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  انواع اختالالت افسردگی 

هفته ادامـه   دو که براي تشخیص آن عالئم حداقل باید باشدمشهور می به افسردگی یک قطبی نیز: ل افسردگی اساسیاختال -
 این بیمـاري ممکـن در   و باشدمردان می برابر 2 زن ها این اختالل در سطح عملکرد قبلی فرد شود. باعث اختالل در و داشته باشد

 عالیم در تشدید شبانه روزي و  این بیماران تغییرات افتد.دره چهارم زندگی اتفاق میده متوسط در ولی به طور، سنی رخ دهد هر
 هاي هماهنگ باخلق وهذیان، هاي نباتیا تحریک روانی حرکتی و گاهی نشانهکه کندي ی شوندمی بدتر و باشدمی ابتداي روز زیاد

  توهمات ممکن همراه این نوسانات شبانه روزي مشاهده شود. 
و در  مردان مسن شایع تر شیوع آن در سال دوام داشته باشد. 2افسردگی که حداقل از اي دوره: دوره افسردگی اساسی مزمن -

  قطبی اختالل دواز این اختالل جزئی است ممکن  شوند.مشاهده می مصرف مواد دارند بیشتر سوء الکل یا به افرادي که وابستگی
IIیا  I.هم باشد  

بـین  از  بهار، فصل تابستان در و باشدمی شایعتر ،پاییز، زمستان نوعی افسردگی که در: )SADدوره افسردگی اساسی(فصلی -
–کنـدي روانـی  ، پرخـوابی ، پرخـوري  معروف است که همراه بـا  )SAD(فصلی یا ل عاطفیرود این اختالل تحت عنوان اختالمی

                  متابولیســم غیرطبیعــی مالتــونین همــراه اســت. ایــن اخــتالل بــا باشــد.لیســم غیرطبیعــی ســروتونین همــراه مــیحرکتــی یــا متابو
سبب به خواب رفـتن    که این امر یابدآن افزایش می کی مقدارتاری در و دهدکاهش می آن را تولید مالتونین هورمونی است که نور

  باشد. می روزدر ساعت  2-6 مصنوعی به مدت درمان این اختالل  مواجهه بانور می شود. فرد
زایمـان  از  هفتـه بعـد   4 اکثـراً  کـه   دهد.مدت کوتاهی بعد زایمان رخ می افسردگی شدیدي که در: زایماناز افسردگی پس  -

عالئـم آن   اختالالت روانی داشتند. گذشته سابقه اختالل خلقی یا که در دهددر کسانی رخ می این اختالل غالباً کند.می وزعالئم بر
عقاید هذیانی همراه با افکار دگرکشی که اغلب  خودکشی و افکار، خستگی، نوسانات خلق، ثباتیبی، بی خوابی شدید: از  عبارتند

  باشد. پزشکی میهاي رواناورژانساز  آسیب به نوزاد خودکشی یا فکاره اک باشدمی معطوف به نوزاد
               گوینـد. مـی PMS قاعـدگی از  کـه بـه آن سـندرم پـیش      باشـد لوتئـال مـی  از اواخرف اختالل در: قاعدگیاز  افسردگی پیش -

اخـتالالت  ، اشکال در تمرکز، تگی زودرسخس، عدم عالقه به فعالیت، اضطراب، تحریک پذیري، (نوسانات خلقاز  عبارتندالیم ع
اکثر زنان  که این عالیم در باشدمی حساس شدن و ورم پستان)، عالیم جسمی نظیر سردرد ،اشتهاء الگوي خواب و تغییردر، رفتاري
  یابد.قبل پایان دوره تخفیف می تا و شودطول مدت خونریزي قاعدگی دیده می مبتال در

عالئم  و شود اجتماعی فرد شغلی و فعالیت و عملکرد که سبب اختالل در حدي باشد عالیم تا: تتشخیصی این اختالال معیار 
  بین برود. از  شروع قاعدگی کامالً از روز پس  7حداقل
از  جزیـی  است که ممکن  شودده میگاهاً تحت عنوان افسردگی هیستریک نامی: هاي آتپیک(غیرمعمول)ویژگی افسردگی با -

ایـن   تقسیم نشـده اسـت کـه در    هاي دیگرافسردگی اساسی است که به گونهاز باشد. به عبارتی نوعی  II و I نوع اختالل دوقطبی
این اختالل همراه  گذرا) عودکننده یا،(افسردگی خفیف مانند .افسردگی دیده نشده استاز اختالل مالك هاي تشخیصی نوع خاصی 

جـنس مونـث    که این اختالل در باشدخوابی میبی کاهش وزن و پرخوابی یا ن یاافزایش وز هاي افسردگی اساسی همراه بادوره با
  شود. دیده می بیشتر
 هماننـد  هـا نشانه عالیم و ظهور باشد.که پدیده نادري هم نمی شودکودکان دیده می نسبی در به طور: کودکان افسردگی در -

   ، انزوا ، اجتماعاز  ترس ، منزل از  ابتدا به طور افسردگی پنهانی به صورت فرار  باشدکه دربه صورت تدریجی می بزرگساالن و
  

  سیروپیش آگهی 
این از  نیمی  و کلی این اختالل پیش آگهی خوبی دارد به طور باشد.نده میعود کن سیري مزمن و اختاللی با افسردگی اساسی غالباً

مـاه بـه   10بدون درمان حـدود  ولی یک دوره، کشدماه طول می 3 یک دوره درمانی حدود یابند.ماران بعد درمان بهبودي کامل میبی
 %50 شـود. حـدود  رگشت وعودعالیم میسبب ب طی مصرف سه ماه دارو در صورت قطع ناگهانی مصرف دارو انجامد. درطول می
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% ایـن بیمـاران یـک دوره     75که تقریبـاً  کنندتجربه می اختالل را  دهه چهارم زندگی اولین حمله ایناز قبل  بیماران براي اولین بار
و شـدت   کمتـر  فاصله بـین آنهـا    و بیشتر هاگذشت زمان طول دوره با کنند.اولین حمله تجربه میاز  ماه بعد 6 افسردگی بعدي را

  شود. میحمالت مانیک  دچار فرد ،نخستین افسردگی سال بعد10 تا6 اوقات حدود شود. اکثرعالیم بیشتر می
مجموع این  در کنند.نهایت خودکشی می این بیماران در %15 حدود و آگهی بدتري داردمردان پیش این بیماري در کلی سیر به طور

اختالل دوقطبی نوع از  نهایت پیش آگهی این بیماري بهتر ري به سمت مزمن شدن دارد. درمعموالً سی اختالل خوش خیم نیست و
  باشد. یک می

سـطح طبقـاتی    بین شیوع این اختالل و شودطالق گرفته بیشتر دیده می رابطه بین فردي و یا افراد فاقد مجموع  این اختالل در در
  افـراد از  تحصیل کـرده بیشـتر    در افراد نواحی شهري واز  احی روستایی شایعترنو ندارد و این اختالل در اي وجوداجتماعی رابطه

  شود. سواد دیده میبی
  اختالل افسردگی اساسی آگهی خوب درپیش
  عدم سابقه بیماري روانی واختالل شخصیت -2   عالیم پسیکوز                                   عدم وجود -1
  سیستم حمایتی مطلوب خانوادگی -4     طوالنی مدت            و تعددسابقه بستري م عدم وجود -3
  هنگام   شروع سنی زود - 6         گذشته                سابقه فعالیت اجتماعی مطلوب در -5
 الکل یا مصرف مواد عدم سابقه سوء -7

  یابند. میروان درمانی بهبود  درمانی و % این بیماران به کمک دارو75از  بیش : درمان
کنـد  می درمانی اولین عالمتی که شروع به بهبود که در دارو باشدردگی اساسی بهترین درمان دارو میافس در: درمان دارویی -1

              میـل جنسـی بهبـود    آخـر  در و اختالل در تمرکـز ، انرژي کمبود، بی قراري، ناامیدي، به تدریج اضطراب و باشدتها میاش خواب و
دیـده   شروع مصـرف دارو  هفته بعد 4 -3اشد. اثرات درمانی داروبمی یابد خلق افسرده بیمارآخرین عالمتی که بهبود می بد ومی یا

   می شود.
سروتونین ، SSRI  از  انواع غیرکالسیک عبارتند و مهارکننده مائو، هاحلقوي چند: از  افسردگی کالسیک عبارتند داروهاي ضد

   (آمفتامین) مقلدهاي سمپاتیک، والمازآلپر، ازودونتر، بوپروپیون، 
  تعیین شود. قدرت دارو و مقدار، تعداد، عوارض جانبی دارو دگی،اعضاي خانوااز یکی  یا توجه به پاسخ قبلی فرد انتخاب دارو با

 SSRI درمـان دارویـی و   رایجترین که این داروها گیرنداستفاده قرار می مورد قابلیت تحمل آن بیشتر  خطربودن وبه علت بی 
  شوند.محسوب می هاخط اول درمان افسردگی

  
  مصرف داروها   قابل توجه در و نکات مهم 

  باشد.       مصرف میاز  هفته بعد  4 -3 شروع اثرات دارو -1
  عود بیماري. از  ماه براي جلوگیري  6درمان دارویی حداقل -2
      هفته      2 -1مدت به صورت تدریجی در قطع دارو -3
  کشنده اند.  هاخصوصاً سه حلقوي هاضد افسردگی -4 
  عوارض این داروهاست. از  خشکی دهان یکی -5
  هاي سیستم عصبی مرکزي همراه تضعیف کننده هاافسردگی مصرف ضداز  پرهیز -6
  باشند.افسردگی می عوارض عمده داروهاي ضداز  هیپوتانسیون وضعیتی یکی  -7
هیپوتانسـیون نـادر    که در مقایسه بـا  باشددار شایع میغذاي تیرامین مصرف همزمان داروهاي مائو با ن دربحران هیپرتانسیو -8

  است . 
  عوارض نشان دهد.  مگر اینکه دارو، همان سطح نگه داشت چهارهفته در در باید داروهاي ضدافسردگی را مقدار -9

  ه گرفت. ازاند را پالسمایی دارو  توان سطحمی، افتنی بهبود عالیم  شروع مصرف دارو هفته بعد 2 تا اگر -10
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هـدف   یـا  کنـد میتحمل ن درمانی را دارو یا، دهدپاسخ نمی به دارو که بیمار شودزمانی استفاده می: (ECT)الکتروشوك  -2
   کنند راتحمل نمی در بیماران مسن که دارو دیگرکشی یا خودکشی یا پزشکی نظیرهاي روانمثل اورژانس باشد.بهبودي سریع می

ECTهذیان به خـوبی بـه   حرکتی و –کندي روانی باشد. افسردگی اساسی همراه بادرمان انتخابی می ECT   دهنـد. در پاسـخ مـی 
گذارد ت اسکیزوفرن و اسکیزوفرن بهتر میکلی شوك روي عالئم مثب نوبت می باشد. به طور ECT 6- 12 افسردگی اساسی تعداد

  دهد.ریعتر هم پاسخ درمانی را نشان میس تا روي عالئم منفی و
  شود. هاي فصلی استفاده میافسردگی در: نوردرمانی -3
  باشد. می درمانی موثر این روش به همراه دارو: روان درمانی -4
 س ودسـتر  آسـان در ، نـدارد  را عوارض جانبی مثل داروها زیرا، باشنددرمانی می این روش معادل دارو اثر: شناخت درمانی -

پاسخ درمانی به این روش  زندگی داشته باشد و منفی نسبت به خود صورتی که بیمار دید در باشد.ازمدت قابل استفاده میبراي در
  باشد. مطلوب می

  
  

  قطبی  اختالل دو
 این نـوع اخـتالل در   باشد.سالگی می 30باشد . متوسط سن بروز این اختاللمی افسردگی اساسیاز تر سن شروع این اختالل پایین

هستند یا در افـراد   گیرمنزوي و گوشه، با اجتماع ندارند که رابطه خوبی کنداکثر در کسانی بروز می بین نژادهاي مختلف یکسان و
بقات اجتماعی در ط Iمی شود. اختالل دو قطبی نوع  Iو اکثراً این مشکالت سبب بروز اختالل دوقطبی نوع باشد میتر مطلقه رایج

مار زمانی خلق باال و زمانی خلق پایین این جهت به این نام معروف است که بی از  باشد. اختالل دو قطبی تر میاقتصادي پایین رایج
  : توان به سه گروه عمده تقسیم نمودمی دارد. علل این اختالل را 

  الف ) عوامل زیست شناختی 
ین داریم که براي همین افزایش دوپام ،یابدفسردگی که میزان دوپامین کاهش میخالف ا در این اختالل بر: آمین بیولوژیک   -1

 و یابدبدن افزایش می نظیر آمفتامین میزان این ماده در مصرف داروهاي محرك  اثر گاهی درشاداب است . ي وپرانرژ، فرد سرحال
  شود یعالیم مانیک م باعث بروز

مثال افراد هیپوتیروئیدي عنوان به در کلیه بیماران مبتال به اختالالت خلقی باید تست تیروئیدي صورت گیرد.: سیستم غددي  -2
  نوع تند چرخ هستند . از  به اختالل دوقطبی مستعد ابتال

ها دیر کنند و شبژي و بشاشی میروز احساس انر این بیماران کم خوابند . مثالً با سه ساعت خوابیدن در : اختالل خواب   -3
  شوند . خوابند و صبح زود بیدار میمی

به طوري که ابتال بسـتگان درجـه    ع یک خیلی تأثیر داردژنتیک در بروز اختالالت خلقی به ویژه اختالل دوقطبی نو:  ب) ارث
  کند . یک مینوع  قطبیابر مستعد ابتال به اختالل دوبر 14اول فرد به این اختالل افراد خانواده را 

مغز بیمـاران  از  باشد . در تصویربرداري اختالل افسردگی اساسی میاز در مجموع نقش وراثت در اختالل دو قطبی یک بیشتر 
  شود . هاي مغزي دیده میوع یک خصوصاً در مردها اتساع بطنبتال به اختالل دوقطبی نم

آنها نقشاز ولی تاثیر آن کمتر ، شودزا سبب برانگیخته شدن مانیا می حوادث و رویدادهاي استرس: ج) عوامل روانی اجتماعی
 هاي بعدي فرد را مستعد آسیب و شوددر سیستم عصبی می تغییرات دائمیعث زا باباشد. اکثر حوادث استرسدر ایجاد افسردگی می

  .کند می
  داند . افسردگی میفروید علل مانیا را مکانیسم دفاعی فرد در مقابل : فرضیه روانکاوي   -

  
  بالینی مانیا هاي خصوصیات و ویژگی
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این  از  نوسان است و شاد بودن که ممکن که خلق باالبه صورت شنگول  باال دارند طبیعی و در بیشتر موارد خلق غیر: خلق  -
  یابد. حالت به تحریک پذیري و به صورت خشم یا افسردگی تغییر

 کارهـاي بـزرگ    اختـراع و  مدعی بـر  بیمار، توانایی باال قدرت واز ابر، به نفس باالولی بصورت کاذب اعتماد: اعتمادبه نفس  -
   .باشدمی

و بـه هـیچ    کندساعت ) در شب احساس سیر خوابی و سرحالی می 3تاهی ( حدود بیمار با خوابیدن براي مدت کو: خواب  -
  کند . عنوان احساس خستگی نمی

          تمایـل بـه مطـرح شـدن و    ، غریـب  آرایـش عجیـب و  ، هاي رنگارنگلباس  پوشیدن، زیورآالت، برق زرق و پر ظاهر: ظاهر  -
  بزرگ نمایی دارند . 

شـدید در    در مـوارد باشد. که گاهی قطع صحبت آنها مشکل می کندار و بدون وقفه صحبت میسرعت و فشفرد با  :  تکلم  -
  شود . بی ربطی کالم دیده می، ساالد کلمات ، پرش افکار  بیمار
هاي بـزرگ  فکر و بزرگ پنداري به صورت هذیانجریان افکار بیمار سرعت باال و سریعی دارد و افکار آنها محتوي ت: تفکر  -
  باشد.. می منشی
  شود . کوچکترین محرکی حواسش پرت می  به راحتی و با بیمار : حواس پرتی  -
. باشـد سیاسی و مذهبی همـراه مـی  ، عقاید افراطی در زمینه هاي جنسی هاي هدفمند با کارها وافزایش فعالیت : بیش فعالی  -

  کند . برطرف می  آن را راه قدم زدن از  باشد که حرکتی می –بیمار دچار بی قراري روانی 
  باشند .کثر آنها تحریک پذیر و خطرناك میکه  ا کننده و مهاجم می باشند % این بیماران تهدید75:  کنترل تکانــه  -
  آگاهی و بصیرت خیلی کمی به بیماري خود دارند .  : بصیرت  -
هـاي خطرنـاك و لـذت بخـش و     ث انجام فعالیتباشد که باعاوت عالمت عمده بیماران مانیک میاختالل در قض:  قضاوت  -

 شود . میخالف قانون 
  

  مانیــــا
اره دیگـران را تحـت   بدون محدودیت یا تحریک پذیري است که این حالت مسري و همـو  عالمت شاخص این بیماري خلق باالو

ک پـذیري در اواخـر بیمـاري    به حالت تحریحالت سرخوشی در اوایل بیماري از غالباً این بیماران تغییرات بارز دهد. تاثیر قرار می
ـ ، سوء مصـرف الکـل   ،از به مهار فیزیکینی، آشفته، فعال ،پرحرف، ن بیماران هیجان زدهایدارند.  برهنـه شـدن در جمـع    ، ازيقمارب

 رفتـار جنسـی و در مراحـل آخـر اخـتالل     ، فشار تکلم، پرش افکار، توجهیبی، آالت زیور، پوشیدن لباس هاي روشن و رنگارنگ
  تحریک پذیري.، سرخوشی ،خلق باال: از ویژگی اصلی دوره مانیا عبارتند شود. سرفت شدید اجتماعی دیده میپ

ها و ولی در برابر ناکامی، آن را به دیگران هم منتقل کنداست زمانی که بیمار خلق باال دارد خوشبین و سرحال است که ممکن 
سوء مصـرف  ، سن نوجوانی وجوانی به صورت عالیم پسیکوتیک مانیا دروند. رعصبانیت و پرخاشگري میاز مشکالت سریع به ف

ذیري و رفتار ضد اجتماعی دیده تحریک پ، شکایت جسمی، وسواس جبري ،تحصیل اشکال در، سابقه خودکشی، دارو، الکل و مواد
  شود . می

اي لحظاتی شاد و لحظه . طوري که اتی ندارندنظر هیجانی ثباز  در بررسی وضعیت روانی این بیماران باید دقت داشت که آنها 
ــی 75و غمگــین هســتند  ــذیان م ــن بیمــاران دچــار ه ــه ممکــن  باشــند% ای ــا خلــق باشــد. اســت ک ــگ ب ــا ناهماهن ــگ ی                                           هماهن

            گفتار و بیان کلمات دارند. اران اغلب اختالل درباشند. این بیمافکار بزرگ منشی می همراهنفس باال به این بیماران داراي اعتماد به
                 ي وازواژه سـ ، سـاالد کلمـات  ، خواننـد و گـاهی آنقـدر پـرش افکـار      میاز کنند یا آوصحبت میبدون وقفه  مثالً سریع و با فشار

  شوند . هاي آنها نمیطرافیان متوجه صحبتگویی دارند که اطرببی
  ندارند .  ختالل در قضاوت و مشکالت زندگی دارند و بینشی نسبت به بیماري یا درمان خودا اکثراً 

  شوند.گر میو اکثراً موجب فریب مصاحبه باشندافرادي غیرقابل اعتماد می به طور کلی این بیماران
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و پر زرق و برق دارد و در موارد شدید  باشد. مانند مثال فرد مانیک و شاد لباس روشنخلق آنها میاز تابی ازظاهر این بیماران ب
ی هستند و اکثر کارها را شـروع  این بیماران دچار حواس پرت. آیدت جسمانی زیاد به این حالت در میلباس نامرتبط که در اثر فعالی

وارد شدید با پرش افکار تکلم سریع و طوالنی دارند که در م، ولی قادر به اتمام آن نیستند و همان طور که در باال اشاره شد،کنندمی
             خـواهی همـراه بـا عقایـد و      داد، جنسـی ، مـالی ، عقایـد مـذهبی سیاسـی   ذهنی مربوط بهبیمار داراي افکار و مشغله باشد.میهمراه 
 ياشتهاشوند و می خواب بیداراز  خواب این بیماران اغلب کم و صبح زود سرحال و پرانرژي باشند. هاي بزرگ منشانه میهذیان
  خورند . ولع سریع غذا  میو دارند و با حرص  زیادي
  

  Bipolar Disorderاختالالت دو قطبی 
یـک سـابقه    مخـتلط بـا   تنهـایی یـا   هاي یک دوره کامل مانیـک را مالك آن بیمار اختاللی که در :اختالل دو قطبی نوع یک  -

  به بستري شدن باشد. از عالیم به حدي باشد که نیاست در این اختالل ممکن  گذشته دارد. افسردگی اساسی در
 دوره هیپومـانی را بـدون داشـتن دوره مانیـا    و یک  افسردگی اساسیبیمار حداقل سابقه یک دوره :  اختالل دوقطبی نوع دو  -

  کامل دارد . 
  شوند .هم جدا میاز  ساعت  72 -48هاي متناوب مانی و افسردگی که به فاصله دوره:  اختالل دو قطبی تند چرخ  -
  اختالالت دو قطبی بدون دوره هاي متناوب می باشد .  از  ر تبه نظر می رسد این اختالل مزمن 

  براي تشخیص این اختالل حداقل چهار بار در طول سال باید تکرار شوند . 
  

  نوع اختالالت خلقی
  
  
  
  

 درمان    
   دارد . همچنین در مانیا حاد کربنات لیتیوم بیشترین مصرف را در درمان کوتاه مدت اختالل دو قطبی نوع یک : دارو درمانی  - 1

اي فوق یک آنتی پسیکوتیک باشند که اغلب براي رفع عالیم حاد مانیا به همراه داروهازوپین موثر میوالپرایت سدیم و کاربام
سه  در سه روز و هر mg 300باشد که دوز اولیه آن در مانیا حاد شروع مصرف میروز بعد  7 - 10شروع اثر دارو  شود.داده می

در  mg 900 - 2100 از برسد. حداکثر دوز مج لیتر میلی اکی واالن در 2/1 – 8/0سطح خونی دارو  تا شوداضافه می mg 300روز 
   .باشدمی روز

ر آسیب به خود خطاز  بلکه ایمنی بیمار و دیگران و جلوگیري  ، در این بیماران روان درمانی کاربردي ندارد: روان درمانی  -2
  باشد . ر میو دیگران مهمت

 باشد . ف لیتیوم در این بیماران مفید میدر رابطه با مصر: شناخت درمانی   -
 هـاي روش از  رفتارهاي تکانشی یا نامناسب و استفاده  از  تعیین حدود براي این بیماران به منظور جلوگیري : رفتار درمانی  -

  باشد . تقویت مثبت مفید می
  

  شود .هاي مانیا مشخص میاز افسردگی اساسی یا همراه با دورهاي  دوره  اختالل خلقی نوع یک
  هاي هیپومانیایک یا چند دوره افسردگی اساسی همراه با دوره  اختالل دوقطبی دو

  باشد .اختالل بدون داشتن هذیان و عدم نیاز  به بستري همراه با تغییرات ناچیز می  هیپومانیـــا


