
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گززز اگز زارٍ تِ صَرت ًاهٌظن هصزف ضَز یا سٍز تز اس سهاى السم قغغ 

، هٌجز تِ تزگطت سٍزتز تیواری ٍ احتوال پاسد ًاهٌاسة تِ زرهاى زر ایٌسُ 

 هی ضَز .

کارتزز زارٍّا ػالٍُ تز هٌافغ اساسی هوکي است ػَارضی ّن زاضتِ تاضس 

. ایي ػَارض ّویطِ ٍ زر تواهی افزاز ظاّز ًوی ضًَس ٍ اگز ّن تزٍس  پیسا 

اًی زارٍّا را تجَیش هی کٌٌس ّویطِ ذغز ًاک ٍ جسی ًیستٌس پشضک سه

 کٌس کِ هٌافغ آًْا تسیار تیطتز اس ػَارضطاى تاضس.

چٌاًچِ تا ػَارض زارٍ هَاجِ ضسیس زارٍ را قغغ ًکٌیس ، ضوي ازاهِ 

 هصزف زارٍ زر اٍلیي فزصت تا پشضک هترصص ذَز هطَرت کٌیس.

زارٍّای اصلی کِ زر اذتالل زٍ قغثی استفازُ هی ضًَس تثثیت کٌٌسُ ّای  

 ذلق ًام زارًس کِ ػثارتٌس اس : لیتین،سسین،ٍالپزٍات ٍ کارتاهاسپیي ٍ...

هوکي است زارٍّای زیگزی ًیش تِ عَر هَقت زر کٌار زارٍّای 

 لَراسپام، تثثت کٌٌسُ ذلق استفازُ ضَز ، اس جولِ کلًَاسپام ،

رسپزیسٍى ،االًشاپیي ، آرپیپزاسل، ّالَپزیسٍل ،کلزپزٍهاریي،تی 

 َلَل ٍ غیزُپزیسیي ،پزٍپزاً

تزای جلَگیزی اس ػَز هجسز تیواری تایس هصزف زارٍّا عثق ًظز 

 پشضک ازاهِ یاتس .

 درماوهای غیز داريیی

ایي زرهاًْا تِ تٌْایی ٍ تسٍى زارٍ زرهاًی اثز ترص ًیستٌس تلکِ 

تایس ّوشهاى تا هصزف زارٍ ّا یا حتی هستی پس اس ضزٍع زرهاى 

زرهاًْا هی تَاى تِ اًَاع رٍاى زارٍیی ، اجزا ضَز. اس جولِ ایي 

رفتاری ، آهَسش ذاًَازُ ، آهَسش  –زرهاًی ، زرهاًْای ضٌاذتی 

 تیوار ٍ آهَسش هْارتْا ٍ کالسْای هزکش رٍساًِ اضارُ کزز.

جشيٌ آمًسشی يالدیه در اختالل سهزا محمًدی،مىبع : 

 خلقی دي قطبی 
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028-33555978 ي33555054:تلفه  
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مهُب 22مًزشی درماوی آمرکس   

 اختالالت خلقی در کًدکان ي وًجًاوان

 

 زیىت عبدالُیان

  شزياحد آمًتحت وظارت 

بیماران ي خاوًادٌ َا گريٌ َدف :  
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 ّای اختالل اًَاع اس یکی قطبی دٍ خلقی اختالل

 .باشد هی رٍاًپششکی

 ّای سلَل ٍ هغش کِ ّستٌد بیواریْایی رٍاًپششکی اختالالت
 کِ عزٍقی قلبی ّای بیواری هاًٌد .کٌٌد هی درگیز را عصبی

 .کٌد هی هبتال را رگْا ٍ قلب

 ّای قسوت ٍقتی .است خلق تٌظین هغش کارکزدّای اس یکی
 خلقی اختالالت است هوکي بیٌٌد هی آسیب خلق کٌٌدُ تٌظین

 .شَد هی خارج تعادل حالتس ا خلق ٍ کٌٌد بزٍس دٍقطبی

 افزادی با قطبی دٍ اختالل بِ تالبه افزاد خلقی ٍضعیت تفاٍت
 یصاًز ٍ رٍحیِ خَ، ٍ خلق کِ است ایي دارًد طبیعی خلق کِ
 شاد، حد اس بیش یعٌی شَد هی شدید ّای ًَساى دچار آًْا

 بی ٍ خستِ غوگیي حد اس بیش یا پزخاشگز پذیز، تحزیک
 تجزبِ تزی طَالًی هدت در را حالتْا ایي ٍ شًَد هی حَصلِ

 شدید پزخاشگزی ٍ شادی با ّوزاُ کِ اٍل حالت .کٌٌد هی
 است، ّوزاُ غوگیٌی با کِ دٍم حالت ٍ (شیدایی) هاًیا.است

 .دارد ًام افسزدگی

ػالئن اذتالل زٍ قغثی زر ّز فزز ٍ تز اساس سي کَزکاى ٍ 

ًَجَاًاى هتفاٍت هی تاضس. ضایغ تزیي ایي ًطاًِ ّا ػثارتٌس 

 اس:

شادی سیاد، تحزیک پذیزی، عصبانیت و پزخاشگزی ، پز 
بی قزاری و  افشایش اشتها، حزفی ، کاهش  نیاس به خواب،

ذ بذون نیاس ی)فعالیت شذ لخزجی، افشایش انزصیاضطزاب، و
به دیگزان  به استزاحت( افشایش توقعات و امز و نهی کزدن

تغییز در آرایش صورت و نحوه لباس پوشیذن افشایش  ،
باهوش بودن(  قوی بودن، اعتماد به نفس )سیبا بودن،

رقص و آواس ، تمایل به گذرانذن  عالقه به موسیقی ،افشایش 

 افشایش مکالمات تلفنی و چت کزدن. ل ،وقت خارج اس منش

 

 عالئم ديرٌ افسزدگی:

تی ػالقگی  احساس ذستگی ٍ فقساى اًزصی ، غوگیٌی ٍ اًسٍُ ،

آلَزگی  اضکال زر ذَاب )ذَاب ًسثت تِ آًچِ قثال جذاب تَزُ،

زر عَل رٍس، اضکال زر تِ ذَاب رفتي زر ٌّگام ضة، احساس 

رسیسگی تِ تْساضت ذستگی پس اس تیسار ضسى اس ذَاب( ػسم 

ضرصی ٍ حوام ًزفتي ، احساس گٌاُ ٍ تی ارسضی ، اًشٍا ، گَضِ 

گیزی ، کاّص توزکش، صحثت کززى اس هزگ ٍ ذَزکطی ،تالش 

 تغییز اضتْا )کاّص یا افشایص(، تزای آسیة رساًسى تِ ذَز،

اضتغال فکزی زر تارُ هزگ ٍ ذَزکطی. گاّی ًطاًِ ّای اذتالل 

ئن رٍاى پزیطی )تَّن ، ّذیاى ٍ رفتارّای هاًیا یا افسززگی تا ػال

 ػجیة(  ّوزاُ هی ضَز.

 يیژگی های اختالل دي قطبی در کًدکان ي وًجًاوان

ایي ػالئن زر کَزکاى، زر سٌیي قثل اس تلَؽ ، تیطتز تِ صَرت  

حَاس  تحزیک پذیزی ، پزذاضگزی ، تطسیس اذتالالت رفتاری،

س. ّوچٌیي ًطاًِ پزتی ٍ کن تَجْی ضؼف ػولکزز هسرسِ هی تاض

ّایی هاًٌس ،پزفؼالیتی ، پزحزفی ٍ قلسر تاسی ًیش زر ایي کَزکاى 

ًطاًِ ّای ًَجَاًاى تیطتز تِ صَرت ًافزهاًی ،  زیسُ هی ضَز.

پزذاضگزی ، توایل تِ هصزف هَاز، تی تٌس ٍ تاری جٌسی ، ػسم 

رػایت قَاًیي اجتواػی ٍ یا زرگیزی تا هزاجغ قضایی ، افشایص تِ 

 تِ ارتثاط تا زٍستاى ٍ افزاز ذاًَازُ هی تاضس.توایل 

چٌس ساػت تا  هوکي است اس زٍرُ ّای ذلق افسززُ ٍ هاًیا ّزکسام

کَزکاى ٍ ًَجَاًاى هثتال تِ اذتالل زٍ قغثی چٌس هاُ عَل تکطس .

هؼوَال ّز زٍی ایي زٍرُ ّا را تجزتِ هی کٌٌس. ٍقتی ایي زٍرُ ّا تا 

ی ػالئن ذلق تاال ٍ تزذی ػالئن ّن هرلَط هی ضًَس . فزز تزذ

ذلق پاییي را تجزتِ هی کٌٌسضزٍع ػالئن ًیش زر کَزکاى ٍ 

ًَجَاًاى ًسثت تِ تشرگساالى هؼوَال هتفاٍت است. اذتالل 

ٍ تِ ّویي زلیل تطریص آى زضَار تسریجی تز ضزٍع هی ضَز 

 است.

 

 زٍ ػاهل هْن زر ایجاز اذتالل زٍ قغثی ًقص زارًس:

یؼٌی تزذی اس افزاز تِ عَر ارثی ٍ صًتیکی تیص  آسیب پذیزی:

 اس سایز افزاز آهازگی اتتال تِ اذتالالت ذلقی را زارًس.

ؼیت جسیسی کِ زر سًسگی رخ هی زّس هی تَاًس ّز هَق تىش :

تزای ها تا فطار ٍ ًگزاًی )تٌص( ّوزاُ تاضس.زر چٌیي ضزایغی ها 

تِ زًثال راّی تزای ساسگار ضسى تا هَقؼیت جسیس هی گززین تا 

تِ ٍسیلِ آى تٌص ایجاز ضسُ را کن کٌین ، حس هتَسغی اس تٌص ٍ 

است اها اگز تٌص اس  عثیؼی ٍ حتی السم فطار تزای سًسگی رٍساًِ

حس هتَسظ تاالتز تزٍز ، هی تَاًس سهیٌِ ساس تیواری ّای زیگز ًیش 

تاضس. ّوِ افزاز تا تٌص ّای آسیة سا رٍتزٍ هی ضًَس ٍ آًچِ 

زارز ، ٍجَز ایي هَقؼیت ّا ًیست تلکِ ٍاکٌص افزاز  اّویت

ِ ایي تٌص ّاست اگز ٍاکٌص افزاز تِ ایي تٌص ّا هٌاسة تًسثت 

آضکار گززز.  کي است ػالئن جسوی یا رٍاى پشضکیًثاضس هو

کِ هی تَاًس تا  اذتالل زٍ قغثی ًیش یکی اس ایي تیواریْا است

 فطارّای هحیغی ٍ تٌص هزتثظ تاضس.

 درمان اختالل خلقی ديقطبی

اذتالل زٍقغثی زرهاى پذیز است .اها چَى اهکاى ػَز آى ٍجَز 

زرهاى تلٌس هست زارز یک تیواری هشهي تِ حساب هی آیس ٍ تِ 

 ًیاس زارز زرهاًْایی کِ زر کٌتزل ایي تیواری هَثز ّستٌس ػثارتٌس

 اس : 

 درماوهای داريیی 

اٍلیي ٍ تْتزیي اقسام زرهاًی زر ایي تیواری زرهاى زارٍیی است تسٍى 

زرهاى زارٍیی زرهاًْای زیگز اثز ترص ًیستٌس . هصزف زارٍّا تایس تِ 

ٍقتی ػالین اذتالل تا هصزف زارٍ  هَقغ ٍ عثق ًظز پشضک تاضس حتی

هاى زارٍیی تایس ازاهِ یاتس تا اس ػَز اذتالل پیطگیزی زر فزٍکص هیکٌس ،

 ضَز ٍ آسیة پذیزی فزز ًسثت تِ تیواری کن هی ضَز.
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