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بلکه ترکیب بسیاري از ژنها و عوامل ،علت وجود یک ژن نیست

پیدا . بیماري می شودمختلف مانند محیط زندگی فرد، باعث این
کردن ژن هایی که باعث اختالل دو قطبی می شوند کار بسیار 
دشواري است اما دانشمندان امیدوارند که به لطف دستگاه هاي 

ي تحقیقاتی پیشرفته بتوانند این ژن ها را کشف کنند و درمان بهتر
.را براي اختالل دو قطبی بیابند

:درمان 
الل دو قطبی هستند، حتی آنهایی که در که دچار اختافرادياکثر 

حالت هاي حاد و شدید این اختالل قرار دارند با درمان مناسب 
از آنجا که اختالل دو قطبی . انند بیماري خود را بهبود نمایندمی تو

درمان آن بصورت طوالنی یک بیماري بازگشت پذیر است، غالباً
ن اختالل از ترکیب دارو درمانی براي درمان ای. مدت انجام می شود

و روان درمانی که بهترین راه براي مهار این بیماري است استفاده 
. می شود
: داروها 

براي داروهایی که به تثبیت نگه دارنده ي حالت معروفند، معموالً
درمان با این عموماً. درمان اختالل دو قطبی استفاده می شوند

و در این مدت اگر الزم . پیدا می کندداروها براي چندین سال ادامه
.شد دیگر داروها نیز اضافه می شود 

:روان درمانی 
ثر ؤانی توام با دارو درمانی می تواند ممروش هاي مختلف روان در

باشد به این شرط که بیمار و خانواده اش تحت حمایت و آموزش و 
تحقیقات موجود نشان می دهد که . راهنمایی قرار گیرند

روان درمانی می تواند در ثبات حالت و بهبود عملکرد فرد در شرایط 
. ثر باشدؤمختلف م

از روش هاي روان درمانی که براي درمان اختالل دو قطبی استفاده
می شود می توان به رفتار شناسی درمانی، آموزش دادن به بیمار، 

فردي درمانی خانواده درمانی و تکنیک هاي جدیدتر مانند میان 
.اشاره کرد 

رفتار شناسی به بیمار کمک می کند تا بتواند افکار و رفتار بی مورد 
.و منفی مربوط به بیماري خود را کنترل کند

آموزش دادن به بیمار باعث می شود تا بیمار در مورد بیماري خود و 
. روند درمان بیشتر آگاهی پیدا کند 

نواده خانواده درمانی براي کاهش میزان اندوه و پریشانی در خا
.استفاده می شود 

میان فردي درمانی به بیمار کمک می کند که روابط خود با دیگران 
انجام فعالیت هاي . را بهبود ببخشد و به روال عادي زندگی برگردد

حالت هايعادي روزانه و خواب منظم و به موقع باعث کاهش 
.جنون آمیز می شود 
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اختالل دو قطبی



. می شود) اعتقاد و باور شدید به چیزي که صحت ندارد(:نهذیا
بازتاب حالت شخص در آن عالئم روان پریشی در اختالل دو قطبی

یس ئخود را به عنوان ر(براي مثال هذیان بزرگنمایی . ستزمان ا
ممکن است در حالت ) جمهور و یا یک قدرت اجتماعی فرض کردن

خود را بی پول و فقیر فرض (رخ دهد و هذیان بی ارزشی مانیا 
ممکن است در حالت ) کردن و یا خود را مسئول جنایت دانستن 

ار اختالل دو قطبی هستند و افرادي که دچ. رخ دهدافسردگی
را نیز دارند ممکن است به اشتباه به عنوان مبتال به ذکر شده عالئم

و یا دیگر بیماري هاي شدید مغزي تشخیص داده اسکیزوفرنیا
می توان حاالت مختلف اختالل دو قطبی را مانند یک طیف ، شوند

به طوري که قسمت زیرین آن افسردگی شدید است . نظر گرفتدر
و در باالي آن افسردگی مالیم و پس از آن افسردگی کوتاه مدت و 

در باالي این مرحله حالت نرمال و حد وسط فرد قرار . گذرا قرار دارد
و در باالترین قسمت این طیف جنون خفیفبعد از آن مرحله. دارد

با دیگر مشکالت و ختالل دو قطبی معموالًا.جنون شدید جاي دارد
مانند مصرف الکل و مواد مخدر، . بیماري هاي روانی ظاهر می شود

عملکرد ضعیف در مدرسه یا محل کار و تیره شدن روابط فرد با 
.دیگران

: علت ها 
اکثر دانشمندان عقیده دارند که یک دلیل واحد براي اختالل دو 

ي از عوامل با همدیگر باعث بروز این قطبی وجود ندارد بلکه بسیار
. اختالل می شود 

چون اختالل دو قطبی به صورت سلسله وار در خانواده ها دیده 
مخصوصی هستند که شاید باعث می شود، محققان به دنبال ژن 

اما ژن ها . افزایش شانس فرد به مبتال شدن به این اختالل باشد
مطالعات روي دوقلوهاي همسان نشان . نمی توانند تنها دلیل باشند

می دهد که به غیر از ژن ها دیگر عوامل هم در اختالل دو قطبی 
بود، در اگر این اختالل تنها مربوط به عوامل ژنتیکی .نقش دارند

نتیجه پدر و مادرانی که این بیماري را دارند، می بایست همواره آن 
را به دوقلوهاي همسان خود انتقال دهند در صورتی که چنین 

احتمال نیست اما اگر یکی از دوقلوها به این اختالل دچار باشد
به عالوه، یافته ها نشان.دچار شدن آن یکی نیز بیشتر می شود

تنها بهالل دو قطبی مانند دیگر بیماریهاي مغزيمی دهد که اخت

این عالئم زمانی تشخیص داده می شوند که سه تاي آنها یا بیشتر 
یشتر رخ بدهند و ادامه پیدا در طول روز به مدت یک هفته و ب

.کنند
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یشتر، در اکثر مدت روز و براي یک دوره ي دو هفته اي یا بیشتر ب
. ادامه پیدا کنند 

جنون . ، جنون خفیف نامیده می شودمانیایک مرحله ي مالیم از 
به شخصی که آن را تجربه می کند احساس خوبی می دهد خفیف

. فرد همراه شودبا عملکرد خود و باال بردن بازدهو حتی ممکن است 
ین زمانی که خانواده یا دوستان فرد متوجه می شوند که این بنابرا

شخص آن را ،است به علت اختالل دو قطبی باشدتغییرات ممکن
جنون به هر حال بدون درمان صحیح و به موقع، . انکار می کند

دم تبدیل شود و در بعضی مرمانیامی تواند به جنون شدید خفیف 
.می تواند به افسردگی منجر شود

جنون و افسردگی شامل عالئم روان حالت هاي،عضی اوقاتب
،شنیدن( :توهمئم روان پریشی شامل اغلب، عال. پریشی می شود

.)آنجا نیستنددیدن و حس کردن چیزهایی که واقعاً

که مانند نوعی جنون شناخته می شود ، یک اختالل دو قطبی
، انرژي، توانایی ر عادي حالتاست که باعث تغییر غیاختالل مغزي 

عالئم اختالل دو قطبی طاقت فرسا هستند . و عملکرد فرد می شود
عملکرد ضعیف در . و ممکن است به روابط شخص آسیب برساند
یگر پیامدهاي اختالل مدرسه و یا در محل کار و حتی خودکشی از د

در دوران جوانی و بزرگسالی این اختالل معموالً. دو قطبی است
البته در بعضی از مردم عالئم اختالل دو . ود را نشان می دهدخ

قطبی در دوران کودکی و در بعضی دیگر در اواخر عمرشان ظاهر 
به عنوان یک بیماري تشخیص اختالل دو قطبی عموماً. می شود

داده نمی شود و مردم ممکن است سالها از آن رنج ببرند و بعدها 
این بیماري یک بیماري دراز . ندمتوجه شوند که دچار بیماري هست

. مدت است
هفته که در آن، یک یکاختالل دوقطبی دوره اي است به مدت 

می ،و یک دوره افسردگی که تقریباً هر روز روي می دهدادوره مانی
باشد که فرد لحظه اي شاد و با انرژي بیش از اندازه است و در 

و در تمام . ودهمان حالت کامالً به افسردگی شدید دچار می ش
عملکردهاي فرد تأثیر می گذارد و رفتار اصالً قابل پیش بینی 

. و درمانی در اینگونه افراد ضروري می باشدو دارد. نیست
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