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 دو قطبی اختالل  خلق و خوی
 چيست؟

 

(What is bipolar mood disorder?) 



عوارض اختالل خلق و خوی 
دوقطبی چيست؟
)           افسردگی(تشوشات روانی  

اصلی ترين نوع , )افسردگی(تشويشات روانی  
 اختالل و آشفتگی خلق و خو درافراد مبتال به 
اين اختالل است که با عوارض زير مشخص 

: می گردد  

  از دست دادن عالقه و لذت بردن در انجام •
. که قبالاز آن لذت می برديدفعاليت هايی  

.    غمگينی بيش از حد•  

   دوری کردن از دوستان و کناره • فعاليت
 گيری ازا شتراک  در های اجتماعی

   دست کشيدن از انجام امور مراقبت از خود •
.مانند خريد کردن ودوش گرفتن  

.   بروز تغييراتی در اشتها واوقات  خوابيدن•  

 حواس، خستگی    از دست دادن تمرکز•
.مفرط،، احساس گناه ويا بی ارزش بودن  

از قبيل ) اوهامات(   افزايش افکار نادرست •
تحت تعقيب بودن ويا گناهکار بودن گروهی از 

.مردم  

استفاده ی نادرست از مشروبات الکلی 
ومواد مخدر معموال هم زمان با عوارض 

بروز می ) افسردگی( تشويشات روانی 
يچيده تر می پر تداوی را و اين ام. نمايد

سازد، بنابراين کنترول موثر در استفاده از 
مشروبات الکلی و يا مصرف مواد مخدر 

.                            مهم است

 

اختالل  خلق و خوی دو قطبی 
 چيست؟

اختالل خلق و خوی دو قطبی گونه ای از 
است که ) افسردگی(اختالل تشوشات روانی  

) افسردگی( بيماری تشوشات روانی قبال بنام
. ناميده ميشد)Mania(خلق و خوی شيدايی   

اين ناراحتی مرحله ای از بيماری خلق و خوی (
دو قطبی است که با انبساط خاطر، خلق تند، 

آشفتگی، هيجان و فعاليت بيشتر، افزايش 
). سرعت تفکر و عقيده مشخص می شود  

 دو افرادی که مبتال به اختالل خلق و خوی
قطبی می باشند، نوسانات بيش از حد خلق و خو 

 تشوشات روانی  :در وجود شان ديده ميشود مثل
هيجان   افزايش روحيه وو غمگينی،) افسردگی(

قابل توجه همراه با افزايش فعاليت های بدنی و 
.هيجانات و تحريکات ذهنی مشخص،  

 نوسانات در خلق و خو و رفتار به طور مکرر 
 انواع خفيف تا شديد را در بر روی می دهد و

گرفته و ممکن است که دوام واستمرار مختلفی 
.        را داشته باشند  

 صد فیاختالل خلق وخوی دو قطبی حدود يک 
از جمعيت استراليا را تحت تآثير می گذاردو 

حدود يک نفر از هر دوصد  نفردر زمان های 
.خاص به اين نوع اختالل شديد مبتال ميشود  

ت و تداوی زود وموثر برای  صحت شناخ
 وسالمت آينده افراد مبتال به اختالل خلق 

با تداوی موثر، . وخوی دوقطبی حياتی می باشد
ربار پافراد می توانند از يک زندگی مثمرو 

.بهره مند گردند  
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 تبادل افکار - تفکر و صحبت کردن مداوم ●
. شخص مبتال سريع تر از حد معمول می باشد

 ممکن است سبب سريع حرف زدن و اين امر
خيززدن از يک موضوع به موضوعی ديگر 

.شود  

  اين امر منجر به کاهش - بی مالحظه بودن ●
يش بينی عواقب کارها پتوانايی های فرد جهت 

ی خودش ميشود مانند خرچ کردن بيش از حد 
برای خريد لوازمی که واقعا ضروری نمی 

.باشد
  طبيعی است که - نقشه ها و اعتقادات بزرگ ●

به اين  )Mania(افراد مبتال به ناراحتی شيدايی 
باور  باشند که به طور استثنايی باهوش بوده و 

ادشاه، پيا دارای هدايا و موهبت های خاص 
. ستاره ای  سينما، و يا صدراعظم می باشند

معموال عقايد مذهبی به اين باور های آنان قدرت 
يت های بزرگ بخشيده و فکر می کنند که شخص

.مذهبی می باشند  

 افراد مبتال به شيدايی - فقدان بصيرت ●
)Mania( ست   ممکن است متوجه رفتار نادر

خويش نگردند، اگرچه ممکن است که آنان 
متوجه شوند که ساير مردم عقايد و عملکرد آنان 

.را بی مالحظه و يا غير منطقی می يابند  

تشخيص  ار )( زمانی ميتوان ناراحتی شيدايی ●
داد که بروز عوارض ناشی از آن برای مدت 

ناراحتی شيدايی . زمان يک هفته يا بيشترباشد
خفيف دارای  شدت کمتر بوده وممکن است که 

  .کوتاه تردوام کند

خلق و خوی طبيعی 
 

خطر خودکشی افرادی که  مبتال به تشويشات 
.می باشند زياد است)  افسردگی(روانی   

جهت کسب اطالعات بيش تر در مورد 
رساله افسردگی ) افسردگی(تشويشات روانی 

 چيست را مطالعه نماييد؟

مرحله ای از  ()Mania(شيدايی 
)بيماری خلق و خوی دو قطبی  

 برای توصيف و  )Mania( شيدايی اصطالح
بيان شديد ترين حاالت تشدد روحيه و هيجانات 

 قابل توجه همراه با افزايش

فقط . فعاليت های ذهنی و بدنی به کار می رود
تعداد اندکی از افراد مبتال به اختالل خلق و 

خوی دو قطبی دوره ها يی از شيدايی 
)Mania(  را گزرانيده و دوره هايی از 

.را متحمل نميشوند) افسردگی(شات روانی تشوي  

 عبارت اند  )Mania(عوارض عمومی شيدايی 
:ازدرجات مختلفی از خصوصيات زير  

فرد احساس بلند مرتبگی :  خلق و خوی شديد●
. بيش از حد، غرور و انرژی زيادی را مينمايد

ذير بودن توصيف پاين تجربيات اغلب شکست نا
االترين مقام در مثال احساس داشتن ب. می گردد

.دنيا  

  . افزايش انرژی و فعال بودن بيش از اندازه●

. کاهش نياز به خواب●  

 شخص -ذيری و تند مزاج بودن پ تحريک ●
نسبت به افرادی که با وی مخالفت می نمايند و 

يا گاهی اوقات نقشه ها و ايده های غير واقع 
بينانه ای اورا رد می کنند با عصبانيت و تند 

.برخورد می نمايدمزاجی   

اکثر افرادی که دوره هايی ازناراحتی  شيدايی
)Mania ( و تشوشات روانی)را ) افسردگی

 وسط  دوره های تکليف  دارایميگزرانند در
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عوامل کيمياوی حياتی
اين گونه تصور می گردد که ناراحتی شيدايی  

)Mania ( همانند تشوشات روانی)افسردگی( ,
تا حدودی مرتبط با عدم تعادل مواد کيمياوی  

و آن را می توان با . موجود در مغز می باشد
.استفاده از دارو تداوی نمود

)stress(فشار های عصبی 
) stress(کن است که فشار های روانی مم

بعضی مواقع نقشی را در شدت بخشيدن 
گاهی اوقات خود . عوارض اين تکليف ايفا نمايد

بيماری ممکن سبب بروز وقايع گردد که ناشی 
مثل طالق، و يا (از فشارهای روانی باشد 
اين امر  باعث ميشود ). شکست در مسايل شغلی

ر وجود تکليف که شخص مبتال متعاقبا به خاط
   .مورد سرزنش قرار گيرد

 

 

 

چه روش های تداوی موجود
می باشد؟

 خوی 

ند از اآنان قادر. خلق و خوی طبيعی می باشند
يک زندگی سودمند بهره مند بوده و از عهده 

.ای تعهدات و امور خانه بر آيند  

ارزيابی و تداوی امراض  روحی و روانی فقط 
 خلقی ها زياد زمانی الزم می شود که اين بد

يدا می پشده و با زندگی شخصی فرد تداخل 
.نمايد  

 

 اختالل  سبب بروزچه عواملی
 خلق و خوی دو قطبی می گردد؟

امکان ابتالی مردان و زنان به اين تکليف
اين بيماری . روحی و روانی يکسان می باشد

بيش تر در سنين بيست سالگی بروز می نمايد، 
يا دير تر نيز بروز اما ممکن است که زودتر و 

.کند  
 

درمان موثر جهت تداوی اختالل خلق و
تدريس در مورد . دوقطبی در دسترس می باشد

بيماری، آموزش در جهت شناخت عاليم اخطار 
 از تکليف و اشنايی قسمتدهنده ی اوليه هر 

روش های جلوگيری از بروز بيماری مهم 
خصوصا حمايت از جانب همکاران می .  است

دارو های خاص جهت . تواند بسيار سودمند باشد
.اداره و کنترل تغييرات خلق و خوی مفيد است  

مختلفی  گروهی بر اين باورند که ترکيب عوامل
از قبيل ارث، عوامل کيميای حياتی و محيطی 
در بروز اختالل خلق و خوی دوقطبی دخالت 

.دارند  

) ژنتيکی(عوامل ارثی   
مطالعات انجام شده بر روی روابط خويشاوندی 

نزديک، مثل  دوگانگی های همسان و قبول 
انی که دارای والدين مبتال به اختالل خلق فرزند

و خوی دو قطبی می باشند، به طور موثری 
گويای اين مطلب است که اين تکليف از طريق 

فرزندان تولد يافته از . ژن منتقل می گردد
والدين مبتال به اين اختالل بيشتر در معرض 

.  ابتال به اين تکليف قرار دارند  

)  افسردگی( دارو های ضد تشوشات روانی 
 ادويه به آهستگی تعادل. اعتياد آور نمی باشند

مواد رها شده از فرستنده های عصبی موجود 
.ز را به حالت طبيعی برمی گردانندمغ
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رادی که در مراحل ممکن است قانع نمودن اف
دارند  قرار مختلف دوره های  ناراحتی شيدايی

. با اينکه آنان نيازمند تداوی اند، مشکل باشد
اگرعوارض تکليف شديد باشد ممکن است که 

بعضی اوقات بستر شدن فرد در شفاخانه الزم و 
.ضروری گردد  

 بسياری از مردم هيچگاه در شفاخانه بستر نمی 
 و سالمت آنان به طور شوند و مراقبت ازصحت

.کامل در جامعه صورت  می گيرد  

افراد مبتال به اختالل خلق و خوی دوقطبی با 
دسترسی به تداوی درست و مراقبت ، از يک 

.رثمر برخوردار ميگردندپربار وپزندگی   

 خلق 

جهت دستيابی به اين تاثيرات مثبت به يک يا 
. چهار هفته زمان نياز است  

در طول مراحل و دوران حاد و شديد ناراحتی 
، از چندين نوع داروی )Mania(شيدايی 

بعضی از آن ها در . ی شودمختلف استفاده م
جهت آرام ساختن هيجانات ناشی از ناراحتی 

، و بعضی ديگر در جهت )Mania(شيدايی 
ثابت ساختن خلق و خوی فرد بيمار تجويز می 

.گردد  

بعضی از داروها هم چنين در جهت اقداماتی 
زيرا . يشگيری ناراحتی  صرف می شوندپبرای 

 کاهش ، آنان برای کنترول نوسانات خلق و خو
 کثرت و شدت دوره های تشوشات ،تکرر

، عمل وناراحتی  شيدايی) افسردگی( روانی   
ممکن است که صرف داروها برای . می نمايند

يشگيری ازبازگشت پ مدت زمان طوالنی جهت 
.مراحل مختلف ناراحتی الزم باشد  

بستگان و دوستان افراد مبتال به اختالل
وخوی دوقطبی ممکن است که اغلب احساس 

ندوه نمايند، ولی حمايت وآموزش ريشانی و اپ
همراه با درک وشناخت اجتماعی بهتر، بخش 

.مهمی از تداوی را دربر ميگيرد بروز تغييراتی در شيوه ی زندگی مانند تمرينات 
استفاده از و ورزش های بدنی، کاهش 

مشروبات زيان آور و ساير مواد مخدر تشديد 
کننده ی تکليف، می تواند به صحت يافتن فرد 

.کمک نمايد  

مداخالت روان شناسی می تواند بخش مهمی از 
روش های تداوی مثل . تداوی را دربر گيرد

 به هدف ايجاد )CBT(درمان  روشهای بيمار
تغييرات در شيوه های فکری، رفتارها و 

.عتقادات مرتبط با تکليف  می باشدا  

 با استفاده از تجارب افراد مجرب جهت تداوی
آموزش راه های جديد برقراری ارتباط با 

اشخاص متجرب در طول زندگی بيماران کمک 
.   ميکند  
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)بروشور(در مورد اين جزوه  برای دريافت کمک به کجا می 
: توان مراحعه کرد  

 اين بروشور بخشی از يک سلسله بروشور   
های منتشر ه در موردبيماری دماغی می باشد 

که بودجه  آن توسط دولت استراليا وتحت 
ی ملی صحت دماغی، تامين می ژعنوان استرات

.گردد  

 
 
 

  دکتر خانوادگی  • 
  مرکز صحی جمعيت   •
 جمعيت•

 
   مرکز صحت دماغی

   
 

(Commun

 
 برای کسب اطالعات بيشتر در مورد خدمات

رس         د آلطفا موجود،  
 

مجموعه به شرح زير ساير بروشورهای  اين
:می باشند  ity Help and Welfare Services) 

 ساعته سرويس عاجل را 24و شماره تلفن های  اختالل شخصيتی چيست؟• 
.يدا نماييدپدر راهنمای تلفن محلی خود  اختالل اضطرابی چيست؟•     

بيماری دماغی چيست؟•     
 تلفن احتياج داشتيد با شماره ترجمان شما به اگر

تماس ) TIS(  با خدمات ترجمان تلفنی131450
.بگيريد  

چيست؟) افسردگی(اختالل تشوشات عصبی•  اختالل در غذا خوردن چيست؟•     
؟شيزوفرنی چيست•    

 
 

 

 
 نيز به شما  
 
 
 
 
 

www.mmha.org.au 
 پکا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

جهت دريافت خدمات مشورتی فوری با شماره
شماره .   تماس بگيريد131114تلفن اطالعاتی 

تلفن اطالعاتی می تواند ساير شماره تلفن و 
العات و کمک های ديگراط

.ارايه دهد  
ی را

پي های رايگان به ساير زبان ا ک دريافت جهت
 ها با سازمان صحت و سالمت روح وروان

 تماس   شماره تلفناين با فرهنگی استراليا چند 
)02(98403333: بگيريد  

 

(Multicultural Mental Health Australia) 
www.mmha.org.au 

 
 
اطالعات بيشتر را می توانيد از سايت های زير 

.به دست آوريد ی های رايگان و مجانی تماتی اين بروشور 
:ها را می توانيد ازمحل زير دريافت نماييد  

Mental Health and Workforce 
Division of the Australian 
Government 
Department of Health and Ageing: 
GPO Box 9848 
CANBERRA ACT 2601 
Tel 1800 066 247 
Fax 1800 634 400 
www.health.gov.au/mentalhealth 

www.beyondblue.org.au 
www.blackdoginstitute.org.au 
www.ranzcp.org  
www.sane.org 
 

 Insert your local details here 
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