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ااختالتال ااسردگی :

 نامیده می شود  dysphoriaیا  خلق غمگین بسیار باال که ماللت اختالالت افسردگی: عنصر اساسی

 افسردگی اساسی: اختالل -

 )دوره افسردگی اساسی( به مدت حداقل دو هفته حاد نشانه های افسردگی 

 نکاتی درباره نشانه ها:

 ( فقدان عالقه و لذت2( خلق افسرده 1: وجود داشته باشد باید حداقل یکی از این نشانه ها 

 به جای افسرده می تواند تحریک پذیر باشددر کودکان خلق 

یا کم پرخوابی  –ش یا افزایش وزن و اشتها در مالک های افسردگی وجود دارد: کاه یرنشان های زهر دو وجه 

 یا کندی روانی حرکتیتندی  –خوابی 

تاثیرات هرگز دوره منیک یا هیپومانیک وجود ندارد مگر اینکه دوره شبه منیک یا هیپومانیک ناشی از مواد یا 

 یک بیماری جسمی دیگر باشد.

 اختالل افسردگی مداوم )افسرده خویی(: -

 )یک سال در کودکان و نوجوانان( سال 2نشانه های محدودتر )با شدت کمتر( به مدت 

 نکاتی درباره نشانه ها:

 نشانه ها در کودکان می تواند به شکل خلق تحریک پذیر باشد. 

 ماه بدون نشانه نبوده است. 2فرد هرگز بیش از در طول دوره 

 سال وجود داشته باشند. 2به مدت  افسردگی اساسی ممکن است به طور مداوممالک های 



 در خطر بیشتر افسردگی اساسی، اختالل شخصیت و اختالل مصرف مواد هستند.مبتالیان به این اختالل 

 

 اختالل بی نظمی خلق اخالل گر: -

 ماه طول می کشد 12بار در هفته که حداقل  3به مدت حداقل یدطغیان خشم مکرر و شد

 نکاتی درباره نشانه ها:

 بدون نشانه نبوده است ماه 3فرد هرگز به مدت 

 نشانه ها حداقل در دو یا سه موقعیت وجود دارند و حداقل در یکی از این موقعیت ها شدید هستند.

 سالگی گذاشته شود 18سالگی یا بعد از  6تشخیص نباید برای اولین بار قبل از 

 سالگی است 10سن شروع قبل از 

 

 (:PMDDز قاعدگی )اختالل مالل پیش ا -

 بود اما االن یک اختالل قابل تشخیص است DSMاین اختالل قبال در پیوست 

 دوره قاعدگی  در هفته آخر قبل ازو اضطراب  خلق افسرده، تحریک پذیرینوسانات خلقی، 

تایید آینده حداقل در طول دو چرخه باید نشانه ها   -ه های سال قبل رخ داده باشد نشانه ها در اغلب چرخ

 .شود

 

ااختالتالت ابااتغییدا اخلق:

دوره وجود دوقطبی نوع یک: حداقل یک دوره مانیک با احتمال وجود حداقل یک دوره افسردگی )اختالل  -

 افسردگی الزامی نیست(



دوره افسردگی الزامی وجود ) دوره هیپومانیک و حداقل یک دوره افسردگیحداقل یک دوقطبی نوع دو: اختالل  -

 است(

 ه و تحریک پذیر و افزایش فعالیت و انرژی به مدت حداقل یک هفتهباال، گشاددوره مانیک: خلق 

ر نشانه باید وجود تحریک پذیر باشد حداقل چها فقط اگر خلق ل سه نشانه باید وجود داشته باشد اماحداق)

 (داشته باشد

 روز پیاپی 4به مدت حداقل  فوقمالک های همان دوره هیپومانیک: 

دوره مانیک و هیپومانیک و : تجربه همزمان نشانه های خلق متفاوت )نشانه های افسردگی در دوره مختلط

 برعکس(

 سالگی شروع می شود 25قبل از  اختالل دوقطبی تقریبا نیمی از موارد

 بیشتر از تمام اختالالت روانی در افرادی روی می دهد که سومصرف مواد دارند

احتمال افراد مبتال به اختالل دوقطبی همراه با سومصرف مواد: شروع زودتر اختالل دوقطبی، دوره های بیشتر، 

بیشتر مبتال بودن به اختالالت اضطرابی و مرتبط با استرس، رفتار پرخاشگرانه، مشکالتی با قانون و خطر 

 خودکشی

اختالل دوقطبی با تناوب سریع: حداقل چهار دوره در سال گذشته که مالک های اختالل مانیک، هیپومانیک یا 

 افسردگی اساسی را براورده کرده باشد.

ی کننده تناوب سریع: شروع زودتر، نمرات افسردگی باالتر، نمرات مانی باالتر، ارزیابی کلی عوامل پیش بین

 تر، سابقه تناوب سریع در سال گذشته، مصرف داروهای ضدافسردگی نعملکرد پایی

بیماری های جسمی مثل پرکاری تیروئید، اختالل در چرخه های خواب و بیداری، و مصرف داروهای 

 کل گیری تناوب سریع کمک می کنند.ضدافسردگی به ش

 

 



 اختالل ادواری خو: -

به مدت ، افسردگی که مالک های افسردگی اساسی را براورده نمی کند رهچند دوو  هیپومانیک چند دوره

 حداقل دو سال )یک سال برای کودکان و نوجوانان(

 در طول دوره فوق فرد بیش از دو ماه بدون نشانه نبوده است

 

ا:اختالتال اخلق انظدیهاهاا اگرمان

 دیدگاه زیستی: -

 درصد باالتر است 25تا  15احتمال افسردگی اساسی در خویشاوندان درجه اول 

کودکان والدین افسرده بیشتر از والدین کودکان افسرده احتمال دارد اختالل افسردگی داشته باشند )نشان 

 (است دهنده مشکل در جدا کردن تاثیرات ارثی از محیطی

درصد است با این حال با عوامل محیطی مثل استرس، حمایت  40تا  30ی در افسردگی از تاثیرات ژنتیک

 اجتماعی و رویدادهای زندگی تعامل می کند. 

تغییر عملکرد سروتونین باعث می شود کسانی که آمادگی ژنتیکی دارند دچار اختالل افسردگی اساسی شوند. 

 (فان که به ساختن سروتونین کمک می کندمحروم کردن افراد از اسیدآمینه تریپتو:  آزمایشی شواهد)

در  این پروتئین به سطح پایین تر را رمزگردانی می کند، منجر BDNF پروتئین در افراد افسرده، ژنی که

 که در کنترل خلق دخالت دارند. می شودمناطقی از مغز 

(BDNF   که در زنده نگه داشتن نورون ها مشارکت دارد و در  مشتق از مغز، پروتئینی است عصبی عامل رشدیا

 (.به تعدیل می شود و تغییر می کندپاسخ به تجر

 درصد است.  60الگوی وراثتی اختالل دوقطبی نیرومندتر از اختالل افسردگی است و توارث پذیری در آن 

 در انتقال سیناپسی نقش دارد یا پیکولو ، این ژن PCLOژن : ژن درگیر در اختالل دوقطبی 



عملکرد اجرایی مشکالتی دارند که با نابهنجاری در قشر  به اختالل دوقطبی در توجه، حافظه وبیماران مبتال 

  مرتبط است. بینایی اولیه، قطعه های پیشانی، گیجگاهی و قشر کمربندی 

ی از پاسخ ها که احتماال مولفه گیرجلو( اختالل دوقطبی: ناتوانی در endophenotypeتیپ پدیداری درونی )

 ژنتیکی دارد

 درمان های زیستی:

(، بازدارنده های بازجذب SSRIsچهار طبقه داروی ضدافسردگی: بازدارنده های بازجذب گزینشی سروتونین )

، بازدارنده های مونوآمین (TCAs) (، داروهای ضدافسردگی سه حلقه ایSNRIsرین )سروتونین و نوراپی نف

 (.MAOIsاکسیداز )

SSRIs  آرام بخشی، افزایش وزن، یبوست،  مثل)نسبت به سایر داروهای ضدافسردگی عوارض جانبی کمتری

 دارند. شایع ترین عوارض آنها تهوع، سراسیمگی، و کژکاری جنسی است.  (تغییرات فشار خون، خشکی دهان

SNRIs  از لحاظ آماری، نه بالینی، موثرتر ازSSRIs احتمال بیشتری برای واکنش های نامطلوب دارند  هستند و

گیجی،  مثل افکار یا اقدام به خودکشی، نشانه های آلرژیک، اختالالت معدی روده ای، ضعف، تهوع، استفراغ،)

 (ضعف حافظه، تحریک پذیری، حمالت وحشتزدگی

SNRIs  کمردرد مزمن نیز تایید شده اند.درمان برای 

TCAs  .در افرادی که نشانه های زیستی شایع تر مثل اختالل اشتها و خواب دارند، موثرتر هستند 

TCAs از این و جلوگیری می کنند  توسط نورون های پیش سیناپسی از بازجذب زودهنگام آمین های بیوژنیک

 تاثیرات تحریکی بر نورون های پس سیناپسی را افزایش می دهند. طریق 

MAOIs در آمین های بیوژنیک  عمر و از این طریق باعث افزایشری می کنند آمین اکسیداز را بازداآنزیم مونو

این آنزیم آمین های بیوژنیک مثل سروتونین و )می شوند و افزایش تحریک نورون پس سیناپسی سیناپس 

 .را به مواد بی اثر تجزیه می کند( نوراپی نفرین

MAOIs  برای درمان افسردگی مزمن که به داروهای سه حلقه ای جواب نداده اند مفید است 



MAOIs مثل ) باعث افزایش خطرناک فشار خون می شوندمواد  با برخی همراه زیاد تجویز نمی شوند چون

 ن مثل ماء الشعیر، پنیر و شکالت(داروهای آلرژی، غذاها و نوشابه های حاوی تیرامی

ماه  5تا  4هفته قبل از رفع نشانه ها(. دارو معموال  6تا   2روی ضدافسردگی اثر کند )مدتی طول می کشد تا دا

 استفاده می شود و این مدت برای افسردگی های شدید و عودکننده بیشتر است. 

ها کمتر از سایر داروها بوده است. که تا اندازه ای به علت مراقبت پزشکی  SSRIsمیزان خودکشی در ارتباط با 

 را تجویز می کنند بوده است.  SSRIsدر تسهیالتی که  بهتر

 درمان مرسوم اختالل دوقطبی: لیتیوم کربنات

 لیتیوم سطح کاته کوالمین را در دستگاه عصبی کاهش می دهد که باعث آرام شدن فرد مانیک می شود.

ف مداوم لیتیوم برای مصر لیتیوم در درمان نشانه های مانی حاد و جلوگیری از عود دوره مانیک موثر است. 

 کسانی که دوره های مانیک مکرر دارند توصیه می شود

 اراحتی معدی روده ای، عوارض قلبیاختالل خفیف دستگاه عصبی مرکزی، ن عوارض جانبی لیتیوم:

 ، ضدتشنجضد روانپریشیسایر داروها برای سایر نشانه های اختالل دوقطبی: ضدافسردگی، 

تجویز می  مخصوصا آنها که لیتیوم برایشان کافی نبوده است، ضدتشنج ها برای کسانی که تناوب سریع دارند

 .شود

تسکین نمی یابند. ترکیب عوامل ژنتیکی، فیزیولوژیکی و محیطی در درمان ضدافسردگی  درصد با 70تا  60بین 

 تعیین پاسخ به دارو نقش دارد. 

 فارماکوژنتیک: استفاده از آزمایش ژنتیکی برای تعیین این موضوع که چه کسی با چه دارویی بهبود می یابد.

 ECT ،DBSسایر گزینه ها برای افسردگی مقاوم به درمان: 

ECT  .در گیرنده های انتقال دهنده های عصبی و مواد شبه افیونی طبیعی بدن تغییراتی ایجاد می کند 

DBS عملی و اختالالت حرکت -یا تحریک عمیق مغز برای اختالل افسردگی اساسی، اختالل وسواس فکری

 استفاده می شود



سمانی فرد را درمان هایی که ساعت جبا اختالل در ریتم شبانه روزی همراه هستند. برخی اختالالت خلقی 

 تنظیم مجدد می کنند: نوردرمانی، لیتیوم

 عوارض نوردرمانی حداقل است و بعد از کاهش و قطع درمان به طور کامل از بین می رود. 

 م ریتم شبانه روزی اثر می کند.لیتیوم در برخی افراد مبتال به اختالل دوقطبی با تنظی

 

 دیدگاه های روانشناختی: -

 روانپویشی:

 است که در سطح درون روانی بر فرد تاثیر گذاشته است.  فقدان های اولیه در اوایل عمر آبراهام: علت افسردگی

 بالبی: افراد دارای سبک دلبستگی ناایمن بیشتر در معرض افسردگی هستند. 

با قطع روابط غرق دلمشغول نیاز به دوست داشتنی بودن توسط دیگران هستند.  دکان دلبسته ناایمنبمپورد: کو

 در احساس بی کفایتی و فقدان می شوند. 

در یک )دگی است. از نظر روان کاوی دوره های مانیک پاسخ دفاعی علیه احساس بی کفایتی، فقدان و درمان

 (نشانه های مانیک رابطه داشته استتحقیق دفاع های انکار و خودشیفتگی با 

 

 رویکردهای رفتاری و شناختی رفتاری:

  است. حاصل فقدان تقویت مثبت  نه های افسردگیهای رفتاری: نشا تدوین

افراد افسرده اعمالی که لذت تولید می کنند و تقویت می شوند از لحاظ فراوانی افزایش می یابند. مدل لوینسون: 

 .کمتری دارند "رفتارهای تقویت مثبت وابسته به پاسخ "

 نشانه های عزت نفس پایین، گناه و بدبینی را فراخوانی می کند. فقدان تقویت مثبت 

 روش درمانی: فعال سازی رفتاری



در فعال سازی رفتاری فعالیت های مرتبط با خلق مثبت شناسایی می شوند و هدف هایی تعیین می شود که 

 فراوانی و مدت این فعالیت ها افزایش یابد. 

 اری برای بیمارانی که به گروه درمانی ها تمایل ندارند مناسب است. فعال سازی رفت

ع می درمانگرانی با گرایش رفتاری با ارزیابی دقیق فراوانی، کیفیت و دامنه فعالیت ها و تعامل ها کارشان را شرو

 کنند و بر منابع تقویت مثبت و منفی تمرکز می کنند.

ایش مشارکت در فعالیت های تمرکز این درمانگران بر ایجاد تغییر در محیط، آموزش مهارت های اجتماعی، و افز

 خشنودکننده است. 

 از نظر درمانگران رفتاری، آموزش مولفه ضروری درمان است

سایر کارها: تعیین اهداف واقع بینانه و قابل دستیابی، قرارداد بستن رفتاری همراه با تقویت خود، سرمشق 

 مرین و کار در موقعیت دنیای عملیش، مربی گری، تگیری، ایفای نق

  

 دیدگاه شناختی:

هیجانات  ه مدام به شکل منفی فکر می کنند که باعث حفظافکار به هیجان ها منجر می شوند. افراد افسرد 

 می شود. منفی 

 اره خود، دنیا و آیندهافکار در مثلث شناختی بک: نظر منفی درب

تحریف های شناختی افراد افسرده: تعمیم مفرط، انتزاع گزینشی، مسئولیت بیش از حد، فرض کردن علیت 

 زمانی، ارجاع دادن مفرط به خود، فاجعه آمیز کردن، تفکر دومقوله ای

 رایندهای فکری و بازسازی شناختیدرمان شناختی رفتاری: تغییر ف

 تایید شده است و برای اختالل دوقطبی نیز موثر است. افسردگی  اللبرای اختدرمان شناختی رفتاری اثربخشی 

ی مداخله شروع می شود و برای به حداقل رساندن برگشت درمان در درمان اختالل دوقطبی ابتدا با درمان داروی

 روانشناختی ادغام می شود. 



جنبه مهم درمان اختالل دوقطبی آموزش روانی است: آگاهی از ماهیت اختالل ، اهمیت کنترل داروها و تاثیر 

 آنها برای افزایش تبعیت درمانی

 

 (:IPTرویکردهای میان فردی )

 سه مرحله کلی:

املی که موجب دوره مشخص کردن عومصاحبه برای ارزیابی اندازه و ماهیت افسردگی فرد با مقیاس های کمی،   -1

 کنونی شده است، داروهای ضدافسردگی بسته به نوع نشانه ها

میان فردی، انتقال های نقش، مهارت های  تدوین برنامه درمان با تمرکز بر مشکل اصلی ) سوگ، اختالفات -2

 اجتماعی نامناسب( 

ترکیبی از روش های خودکاوش گری، تامین حمایت، آموزش درباره  - بسته به ماهیت مشکل اجرای درمان -3

 افسردگی، بازخورد دادن درباره مهارت های اجتماعی

 درمان به جای گذشته بر حال تمرکز دارداین 

برای کسانی که نمی توانند دارو مصرف کنند درمان مناسبی است و توسط پرسنل غیرپزشکی یا خود 

 درمانجویان قابل اجراست. 

کمتر از درمان شناختی رفتاری که منظم تر است و کمتر  ممکن است ختالل شخصیت، درمان میان فردیبرای ا

 بر مشکالت میان فردی تمرکز دارد، موثر باشد. 

 

 (:IPSRTدرمان میان فردی و ریتم اجتماعی )

 نوعی رویکرد زیستی روانی اجتماعی برای درمان اختالل دوقطبی

 برگشت اختالل ناشی از تجربه وقایع استرس زا، اختالل در ریتم های شبانه روزی و مشکالت بین فردی است. 

 دوره های خلقی ناشی از پیروی نکردن از دارو، وقایع استرس زا و اختالل در ریتم های اجتماعی است. 

 هدف این درمان ثبات دادن به ریتم های اجتماعی است. 

ل زندگی بینش در مورد شیوه ای که این اختالکسب  احساسات درباره اختالل،  آموزش پیروی از دارو، کاوش

فرد را تحریک می کند، درجه ای که وقایع  آنها را تغییر داده است، توجه دقیق به زندگی روزمره و وقایعی که

 .مثبت و منفی بر روال روزانه تاثیر می گذارد



کاهش استرس میان فردی به چند دلیل اهمیت دارد: وقایع استرس زا بر ریتم شبانه روزی تاثیر می گذارند 

 انگیخته می شود، وقایع زندگی )هم استرس زا هم غیراسترس زا( در روالچون دستگاه عصبی خودمختار بر

امل استرس زا بر خلق فرد تاثیر می گذارند و ریتم های اجتماعی را تغییر می روزانه تغییر ایجاد می کنند، عو

 دهند. 

مخصوصا ،  فتاریردرمان  –قوی ترین حمایت در تحقیقات برای درمان اختالالت خلقی: درمان شناختی رفتاری 

 برای افسردگی نه چندان شدید یا مزمن

اختالالت افسردگی یا دوقطبی شدیدتر غیر از دارو از درمان شناختی رفتاری، رفتاری و میان فردی بهره مند می 

 شوند. 

 

 دیدگاه های اجتماعی فرهنگی:

 فرد در پاسخ به شرایط زندگی استرس زا دچار افسردگی می شود. 

 معرض این وقایع هستند به همین دلیل افسردگی در آنها تشخیص باالتری دارد.  زنان بیشتر در

 عوامل استرس زای حاد و مزمن در آماده کردن فرد برای ابتال به افسردگی نقش متفاوتی دارند:

استرس حاد مثل تصادف دوره افسردگی اساسی را تسریع می کند. اما فشارهای مزمن مثل مشکالت میان فردی 

 در تعامل با زمینه ژنتیکی و شخصیت به احساس بادوام تر ناامیدی منجر می شود. 

تی احساس افسردگی و ناامیدی فعال شده باشد خودش قرار گرفتن در معرض محیط استرس زا را تشدید می وق

 کند و باعث افزایش احساس فشار مزمن می شود

 عقاید مذهبی قوی و حمایت اجتماعی باعث کاهش ابتال به افسردگی می شود. 

 

اخوگکش :

 ا تلویحی برای مردنخودکشی یعنی اقدام مخرب و مهلک با قصد آشکار ی

 سالگی 84تا  75سالگی است و بعد از آن سنین  54تا  45باالترین میزان خودکشی در سنین 

 است.  64تا  55تعداد قطعی خودکشی در جوانان دوبرابر سنین اما 

 این گروه سنی است.  تعداد ن خودکشی را دارند که به علت افزایشدر یک سوم کشورها جوانان باالترین میزا

گری عامل لکل عامل خطر عمده خودکشی هستند، در آسیا تکانشافسردگی و اختالل مصرف ادر اروپا و آمریکا 

 مهم تری است. 

 برای علت شناسی خودکشی، دیدگاه زیستی روانی اجتماعی مناسب است:



و فیزیولوژیکی + فرایندهای شناختی تحریف شده و احساسات شدید ناامیدی، عقاید و ارزش های  عوامل ژنتیکی

 مذهبی + وقایع استرس زای زندگی

 : دیدگاه روانشناسی مثبت گرا

 به خودکشی نمی زنند( یط فوق دستفرضیه محافظت خودکشی گرایی ) اینکه چرا افرادی با شرا

 این فرضیه سه جنبه انعطاف را توصیف می کند:

دارید دکشی هستید اما چون انعطاف باالیی انعطاف به عنوان بعدی مجزا از خطر: شما در معرض خطر خو -1

 اقدامی نمی کنید. 

 .هیچ کدام از حاالت باال باشید در یکی، هر دو یامی توانید خطر و انعطاف به صورت ابعاد دوقطبی: شما  -2

 : مثل اعتقاد به اینکه من توانایی غلبه بر نامالیمات را دارم. انعطاف ساختاری روانشناختی دارد -3

 

نیست. یک فرد می تواند در  ،نظیر زندگی در محیط غیراسترس آور ،همبسته آماری خودکشی گراییانعطاف 

 محیط استرس اور باشد )خطر زیاد( اما احساس کند می تواند مقابله کند )انعطاف باال(

 

 ارزیابی مثبت از شرایط زندگی و احساس داشتن کنترل بر این شرایط عوامل مرتبط با انعطاف زیاد:

 یی باال و ناامیدی ارتباط دارد. انعطاف کم با کمال گرا

توانایی حل مشکالت، عزت نفس باال، اطمینان از توانایی حل مشکالت، عوامل محافظت در برابر خودکشی: 

یعنی در نظر نگرفتن خودکشی به عنوان یک گزینه )یمن، عقاید خودکشی احساس حمایت اجتماعی، دلبستگی ا

 (، عقاید مذهبی )به تحقیق بیشتری نیاز دارد(. شخصی

خطر خاص برای فرد، ارزیابی و نیرومند کردن  نی بر مدل انعطاف: مشخص کردن عواملمداخله های مبت

 احساس کنترل شخصی و ادراک توانایی در تحمل استرس

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


