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 مقدمه

برای دانشجویان رواندرس آسیب به ویژه در مقطع  شناس ی است، چراکه از یک دانشجوی روانشناس ی روانی از مهمترین دروس  شناس ی 

رود با انواع اختالالت روانی آشنا بوده و بتواند اختالالت را از یکدیگر تمییز دهد. کارشناس ی ارشد و گرایش روان¬شناس ی بالینی انتظار می

های کارشناس ی ارشد و دکتری وزارت علوم و وزارت بهداشت است. گستردگی  های حاضر در آزمون به همین جهت این درس همیشه یکی از درس

در حالی که  های روانی به یکدیگر، این درس را به یکی از دروس دشوار تبدیل کرده است. های برخی از اختاللس و شباهت زیاد نشانهاین در 

می اعتماد  آزمون  این  در  برای شرکت  مرجع  کتب  مطالعه  به   
ً
بهداشت همچنان صرفا وزارت  کنکور  داوطلبان  از  از بسیاری  برخی  کنند، 

 با تکیه بر مجموعه حاضر که حجمی به مراتب کمتر از کتب مرجع دارد، در مدت داوطلبان این کنکور  
ً
در کنکورهای اخیر توانستند صرفا

درصد از مطالب اصلی مسلط شوند و به غالب سواالت کنکور پاسخ دهند )به گزارش های سایت مراجعه نمایید(. مجموعه   ۸۰کوتاهی به  

با تغییرات چشمگیری    رو پیشهان )شامل خالصه کاپالن + اختالالت کودکی(، حاال برای کنکور  آسیب شناس ی روانی ویژه وزارت بهداشت کی 

 تر شود.  روبرو شده تا کار مطالعه این مجموعه برای داوطلبان ساده
 

 ویرایش  آخرین تغییرات 

  هاا کنکور با پاسوخ تشوری ی به این مجموعه اضوافه شوده و برخی اصوالحات جززی نیز مطاب  بهای اخیر  در آخرین ویرایش این جزوه، سوواالت کنکور 

حج   در متن صووووووووورت گرفته اسووووووووت. همچنین برای جلوگیری از افزایش زیاد کیمت جزوات، سوووووووو ی کردی  بدون کاهش کی یت جزوات، متون را ک 

 کنی  و از تعداد ص حات خالی جزوه بکاهی . در نهایت این جزوه پرحج  را در دو جلد جا دادی .

 

 با اطمینان مطالعه کنید

 برای آنکه این مجموعه را با اطمینان مطالعه کنید، به موارد زیر توجه نمایید: 

ارشوووود  کنکور آخرین  از سووووواالت درصددددد   ۸۵ نشووووان داد که جزوه رشوووود کتهان به ت ها ی به   گزارشوووو ی که بالفاصووووله کو از کنکور  هیه شوووود، .1

درصوووود  ۶۵های تک رکمی در این درس در کنکور به طور میانگین چیزی حدود  پاسووووخ داده اسووووت. در حالی که درصوووود رتبه بهداشووووت   وزارت

 نمایید. بوده است. گزارش عینی و ش اف این بررس ی را در وبسایت کتهان مطالعه 

 .ها کمار و بی طرفان   هیه و ویرایش شده است های برتر روانشناس ی از جمله خان این مجموعه توسط رتبه .2

از جمله خان    دکتری روانشوناسو ی بوده اسوت.های برتر کنکورهای ارشود و های گذشوته منبع اصولی مطالعاتی رتبهاین مجموعه، در سوال .3

توانیوود محووووووووووووووواحبووه این دوسوووووووووووووتووان را در . می11ابراهی  رتبووه    کنکور و خووان  نیلوفر پور   ۸خووان  گودرزی رتبووه    ،۱۴مری  بی طرفووان رتبووه  

 وبسایت گروه آموزش ی بخوانید.

مورد بازبینی کرار اخیر   متناسوووووووب با سوووووووواالت کنکور های کتهان، با دکت بسووووووویار زیادی  هیه شوووووووده و این مجموعه در کنار دیگر مجموعه .4

 به پیش رو  گرفته و برای کنکور ارشد
ً
 رسانی شده است.روزکامال

 

و کابل اطمینان ریزی صحیح  در پایان ضمن دعوت از همه شما دوستان به است اده از روش مطالعه علمی و دکی  و همچنین به کارگیری یک برنامه 

ها ی که ی شایسته، آمادگی خود را برای شنیدن نظرات و پیش هادات ارزشمند شما عزیزان برای هرچه بهتر کردن مجموعه فبرای رسیدن به هد

 کنی .    به همه شماست، اعالم می متعل

 "با آرزوی توفیق برای همه شما عزیزان"   

 گروه مشاوران کیهان 

 مرکز خدمات روانشناس ی و مشاوره کیهان 

  



 به ما عوطوا کن

واندی  ؛ تد

 توانی  تغییر دهی آنچه که میدادن برای توغویویور 

 ؛ظدرفدیدتدی

 آنچه که از کنترل ما خارج است پذیرفتن برای 

 و 

 ؛بینش ی

 این دومیان ایوز وتوم ووووووووووبرای درکوو



 

 

 

 درباره کیهان

های تهران، شووووهیدبهشوووو ی، دانشوووو اهشووووناسوووو ی و مشوووواوره ارشوووود و دکتری های برتر روانگروه آموزشوووو ی کیهان متشووووکل از تعدادی از رتبه •

 در زمینه کنکور ارشد و دکتری مجموعه روانشناس ی و مشاوره فعالیت دارد. 
ً
 عالمه و ... است که صرفا

های آموزشدد ی با اتدداتید برتر  ریزی، مجموعه جزوات قابل اطمینان، فیلمارائه خدمات مشدداوره و برنامههای کیهان شووامل فعالیت  •

 است.   های آموزش ی با کیفیتدمات روانشناختی به دانشجویان و برگزاری کالسشناس ی، ارائه خروان

 کند.شناس ی و مشاوره کیهان فعالیت میگروه آموزش ی کیهان تحت نظارت مستقی  مرکز خدمات روان •

 ی، تل نی و ای ندارد و تمام خدمات و مححوووووووووووالت آن فقط از خود مرکز کیهان به شوووووووووویوه اینترنکیهان در هیچ کجای کشووووووووووور شووووووووووعبه •

 حضوری کابل دریافت است.

هووای علمی مشوووووووووووووواوره و برنووامووه ریزی و همچنین جزوات کووابوول اطمینووان، هر سووووووووووووووالووه تعووداد کووابوول توج ی از بووه لطب بووه کووارگیری از روش •

، ۷خان  سوووووومانه ابراهی  نژاد رتبه  ۹۷اند. به طور مثال  درسووووووال  ها بودهشووووووناسوووووو ی از میان کیهانیکنکور ارشوووووود روان ۱۰۰های زیر  رتبه

خان  زهرا دا ی رتبه  ۹۹، در سال   ۶و خان  الهه موال ی رتبه    ۱خان  فائزه کدمی رتبه   ۹۸، در سال  ۲آکای امیر همایون حالجیان رتبه  

به طور   ۱۶خان  نرگو السوووووووادات سووووووولیلی رتبه   و ۱۵، خان  زینب نکومنشووووووو ی نژاد رتبه  ۳خان  شوووووووقای  حاه ی رتبه   ۱۴۰۰و در سوووووووال   ۶

 اند. کامل کیهانی بوده

 

 درباره جلسات مشاوره کیهان

 شود. جلسات به دو شکل رای ان )فقط یک بار در سال( و تخحص ی )با یک مشاور به انتخاب فرد( برگزار می •

 اختحاص ی )یک مشاور و یک دانشجو در  •
ً
 شود. هر جلسه( برگزار میجلسات به دو شکل تل نی و حضوری و صرفا

  اش دارد. هر دانشجوی کیهانی یک پرونده مربوط به اطالعات خود نزد مشاور اختحاص ی •

 مسلط است. -در کیهان، مشاور هر رشته )روانشناس ی •
ً
 رتبه برتر همان رشته است و بر آن آزمون کامال

ً
 مشاوره(، الزاما

شود. شود و سپو در دپارتمان مشاوران تحویب میهای علمی و تجربی استخراج میهای برنامه ریزی و مشاوره کیهان، از یافتهروش •

  اینجا از آزمون و خطا خبری نیست.

 برد. برد که این کدرت انتخاب دانشجو را باال میکیهان از حضور چندین مشاور تخحص ی )رتبه های برتر( بهره می •

 ، دو طرح ویژه مت اوت با شرایط مت اوت ارائه کرده است. پیش رو کیهان برای داوطلبان کنکور  •

 شود. و نیک منش( برگزار می )آکایان فالحکیهان تمام جلسات مشاوره کیهان تحت نظارت مشاوران ارشد  •

( در زمینه مدیریت فردی، انگیزه، اسوووترس و ... با مشووواوران ارشووود کیهان فراه  VIPامکاِن داشوووتن ماهانه یک جلسوووه مشووواوره )در طرح   •

 است. 

 مطاب  نرخ محوب عمومی است.  ،هزینه جلسات مشاوره در کیهان •

 

 

 

 

 ت آن به ما بازخورد دهید :. اخدمروز به روز .: کیهان متعلق به شماتت، پس برای ارتقاء 

کدیدهدان :.آشنایی با مجموعه .: 

 



 

 

 

 

 در دنبال کردن  اهداتجربه ما نشووووووان داده داوطلبانی که هدف:  .۱
ً
دچار مشووووووکل شووووووده و  آنها  ف مشووووووحک و محکمی ندارند، معموال

شناس ی  خواهید ارشد روانچرا میکنی  اول از همه هدفتان را روشن کنید.  رسند. کو پیشنهاد میگاهی ح ی به خط پایان نیز نمی

 میکنید و چراچ  ای را در این کنکور دنبال میشوورکت کنیدچ چه رتبه
ً
سووال و   ۵باشوود. کو برای    SMARTکه هدف باید  دانید  حتما

کووووابوووول  Specificگووووذاری کووووه مشوووووووووووووحک )یعنی هوووودف  SMARTگووووذاری  هوووودفکنیوووود.    SMARTگووووذاری  تووووان هوووودفیووووک سووووووووووووووووال آینووووده  ،)

-Time( و دارای محوودوده زمووانی مشوووووووووووووحک )Realistic(، واکع بینووانووه )Attainable(، کووابوول دسوووووووووووووتیووابی )Measurableگیری )انوودازه

bounded گذاری  تواند به شوووووووما کمک زیادی در هدفریزی + یک مشووووووواور آگاه و متخحوووووووک مید. در این راه یک دفتر برنامه( باشووووووو

 صحیح ارائه دهد.  

کند،   شوما را خسوتهی صوحیح نه خیلی سونگین اسوت که زود  برای رسویدن به هدفتان برنامه ریزی کنید. یک برنامه ریز ریزی: برنامه .۲

 چه مناب ی را می  ، هانه خیلی سووووووووووبک که شووووووووووما را به هدفتان نرسوووووووووواند. بدانید از کجا باید شووووووووووروع کنید. با کدام کتاب
ً
خواهید  کال

دیگران اسوت اده کنیدچ کدام خالصوه بیشوتر جواب داده و   خواهید از خالصوهآماده خالصوه برداری هسوتیدچ یا می  ، مطالعه کنید

آوردچ اینجا از یک کاربلد، کسووووووو ی که تازه در کنکور رشوووووووته شوووووووما  کنید، من عت بیشوووووووتری را برای شوووووووما میای که میبه نسوووووووهت هزینه

(، اطالعات الزم را بگیرید.  ۵۰ینی یا عمومی( و رتبه عالی ه  کسوب کرده )زیر  شوناسو ی بال شورکت کرده )کنکور سوراسوری ارشود روان

چه   یزن شووروع تسووت  یزمان مناسووب براها را. ها را در چه بازه زمانی جمع کنید و بعد کدام درسخواهید اول کدام درسببینید می

مسووووووووووویر رسووووووووووویدن به هدف را به اندازه کافی برای خود  خواهید اسوووووووووووت اده کنید و ... . ابتدا  از چه ابزارهای دیگری می موکع اسوووووووووووتچ

 مختلب کیهان را نیز مد نظرتان داشته باشید.   ایهای مشاورهطرحروشن کنید.  

ها را دور های گذشووووووته رها کنید. نگرانیها و تلخیرا رسوووووویده، ههنتان را از همه شووووووکسووووووتحاال که وکت عمل کردن فآمادگی ههنی:  .۳

که موفقیت  الزم دارید فکر کنید. به این تان به نحو احسون، تان و میزان تالشو ی که برای عملی کردن برنامهفبریزید و فقط به هد

 تان دارد و سایر نکات مثهت فکر کنید.  در این پروژه )کنکور کارشناس ی ارشد یا دکتری( چه تاثیرات مثب ی در زندگی

و سوووایر موانع بیرونی و درونی برای رسووویدن به    منظور، داشوووتن یک سوووری ابزار برای مقابله با خسوووت ی، ناامیدی، : ابزارهای کارآمد .۴

و در صووووووووورت نیاز مشوووووووواوران نیز به شووووووووما آموزش   مطرح شووووووووده هدفتان اسووووووووت. روش مطالعه صووووووووحیح را بدانید )در انتهای جزوات

 باید مرور کنید تا مطالب از ههنتان نرود.   چه زمانهای مدیریت استرس و تمرکز آشنا باشید. بدانید  دهند(. با روشمی

کنید، هیچ جای نگرانی  رشووته ما منابع زیادی دارد. در صووورتی که از همین مجموعه جزوات کیهان اسووت اده میمطلعات منسووج :  .۵

ز کنید. مطالعه منسوووووووووووج  یکی دو منبع خیلی بهتر از کنی  که از مطالعه منابع پراکنده پرهینیسوووووووووووت. اما باز جهت تاکید عر  می

 منبع است. به مسیرتان اعتماد کنید.   ۶-۷مطالعه پراکنده  

ابی کنیود. ببینیود در جهوت درسووووووووووووو ی حرکوت  ایود، بررسووووووووووووو ی و ارزیو هتوان و دانشووووووووووووو ی را کوه انودوختو مودام خودتوان، منوابعنظارت و ارزیابی:  .۶

 بلد کمک بگیرید.  کنیدچ یا نیاز به تغییر روش کار در برخی موارد داریدچ در صورت نیاز، برای این کار از یک راهمی

سوووووووووحت تالش کنید و نتیجه را به گرداننده روزگار واگذار کنید. یادتان باشووووووووود که این عال   اعتماد به خود و توکل به نیرو ی برتر:  .۷

 نتیجه نخواهد ماند. طراحی عادالنه دارد، کو مطمئن باشید زحمت هیچ داوطلب کوشا ی بی

 شناس یمروری کلی بر عدوامدل موفقیت در کنکور ارشد و دکتری روان

 اوران کدیدهدانهای بدرتدر کنکور، مشاز نگاه رتبه



 



                                 شناس یدکتری و ارشد روان  1رتبه یــکـــــــــ -کـیـهـان        1جلد -شناسی روانی )کاپالن(آسیب   

 

 

اختالالت خلقی: فتمهفصل   

  1 نوع یدوقطب اختالل

 منفرد   دوره  ،I  یدوقطب  اختالل  یصیتشخ  های¬مالک  واجد  را  او  توان¬یم  باشد،  شده  ای مان  یدوره  نینخست  دچار  ماریب  اگر:  ایمان  منفرد  یدوره  ،  I  یدوقطب  اختالل

  به   مبتال  ماریب  از   افتراق  قابل  باشد،  یافسردگ  نوع  از  است،  I  یدوقطب  اختالل  به  مبتال  که  یفرد  یماریب  دوره  نینخست  اگر  که  است  آن  الزام  نیا  لیدل.  دانست  ایمان
 . بود  نخواهد  یاساس یافسردگ اختالل

 

 ی صیتشخ یهامالک

 یافسردگ  ای  کیپومانیه  یهادوره   از  بعد  ای  قبل  تواندی م  کیمان  دوره.  شوند   برآورده  کیمان  دوره  یبرا  ریز  یهامالک  است   الزم  ، I  نوع  یدوقطب  اختالل  صیتشخ  یبرا
 . شود واقع  یاساس

 

  کیمان دوره

A  .هفته   1  حداقل که   هدفمند  یانرژ ای  تیفعال  مداوم  و   نابهنجار شیافزا  و  است   ریپذک یتحر  ای[  تکلفی ب]  گشاده  باال،   مداوم   و  نابهنجار  طور   به  که  خلق   زیمتما  دوره  
 (.باشد  داشته ضرورت کردن یبستر  اگر یمدت هر ای) دارد وجود هرروز،  بایتقر روز، از یاعمده  بخش در و ابدیی م ادامه

B .دارند وجود یامالحظه قابل درجه با( باشد ریپذکیتحر فقط خلق اگر نشانه چهار( )شتریب ای) ریز نشانه  سه ت،یفعال ای یانرژ شیافزا و یخلق اختالل دوره طول در 
 .  هستند یعاد رفتار از  محسوس انحراف انگر یب و

 .یمنشبزرگ  ای کاذب نفس  عزت. 1

 (. است کرده استراحت کندی م احساس خواب ساعت  3 فقط از بعد  مثال) خواب به  ازین کاهش. 2

 . صحبت دادن ادامه یبرا فشار ای معمول از ترپرحرف . 3

 .  دارند شتاب افکار که  یذهن تجربه ای افکار پرش. 4

 . شودیم مشاهده ای گزارش که ی صورت به  ،(شودی م جلب نامربوط ای ت یاهمی ب  یرونیب یهامحرک  به راحت یلیخ توجه ،یعنی) پرتی¬حواس. 5

 (.یهدفمند بدون منظوری ب تیفعال ،یعنی) یحرکت – یروان  ی مگیسراس ای( یجنس  ای مدرسه، ای کار محل در ،یاجتماع خواه) هدفمند تیفعال شیافزا. 6

 ا ی  ،یجنس  یهایاطیاحتی ب  د،یخر  در  نشده  مهار  کردن  یولخرج  مثل)  دارند  کنندهناراحت  یامدهایپ  یبرا  یادیز  توان  که  ییهاتیفعال  در  حد   از  شیب  تیمشغول.  7
 (. احمقانه یگذارهیسرما

C  .ی ریشگیپ  گران ی د  ای  خود  به  رسانصدمه   از تا  کند  جابیا  را   شدن   یبستر ای  کرده  مختل  را ی شغل  ای  ی اجتماع  عملکرد  که  هست دیشد  یکاف  قدر   به   ی خلق  اختالل 
 .  دارند  وجود یشیپرروان یهای ژگیو ای شود

D .ستین گرید یجسمان  یماریب  ای( گرید درمان دارو، موادمخدر، مصرفسوء  مثل) مواد یکیولوژیزیف راتیتأث  از یناش دوره نیا  . 

  ر یتأث  از  فراتر  ینشانگان  کامال  سطح  در  اما(  آورتشنج  یبرق  شوک  ،ییدارو  درمان  مثل)  شودیم  ظاهر  یضدافسردگ  درمان  طول  در  که  کامل  کیمان  دوره:  توجه

 .  است I نوع یدوقطب صیتشخ ن،یبنابرا  و ک،یمان دوره یبرا یکاف لیدل ابد،یی م ادامه درمان نیا یکیولوژیزیف

 .  است الزم I نوع یدوقطب اختالل صیتشخ یبرا عمر طول در کیمان دوره  کی حداقل. دهندی م صیتشخ را کیمان دوره A-D یهامالک : توجه

 

   کیپومانیه دوره

A .و  ابدییم ادامه  یاپی پ روز 4 حداقل که یانرژ ای تیفعال مداوم و نابهنجار  شیافزا و است ریپذ کیتحر ای گشاده باال، مداوم و نابهنجار طور به که خلق زیمتما دوره  
 .  دارد وجود روز، هر بایتقر روز، از یاعمده  بخش در

B  .محسوس   انحراف  انگر یب  اند،افته ی  ادامه(  باشد  ریپذکی تحر  فقط   خلق  اگر   نشانه  چهار()شتریب  ای)  ریز  نشانه   سه   ت،یفعال  و   یانرژ  شی افزا  و  ی خلق  اختالل  دوره  طول  در  
 .  اندداشته  وجود یامالحظهقابل درجه با و هستند یعاد رفتار از

 . یمنشبزرگ  ای کاذب نفسعزت . 1

 (. است کرده استراحت کندی م احساس خواب ساعت  3 فقط از بعد  مثال) خواب به  ازین کاهش. 2

 . صحبت دادن ادامه یبرا فشار تحت ای معمول از ترپرحرف . 3

 . دارند شتاب افکار که  یذهن تجربه ای افکار پرش. 4

 .  شودیم مشاهده ای گزارش که ی صورت به  ،(شودی م جلب نامربوط ای ت یاهمی ب  یرونیب یهامحرک  به راحت یلیخ توجه ،یعنی) پرتی¬حواس. 5
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 .  یحرکت – یروان  ی مگیسراس ای( یجنس  ای مدرسه، ای کار محل در ،یاجتماع خواه) هدفمند تیفعال شیافزا. 6

 ا ی  ،یجنس  یهایاطیاحتی ب  د،یخر  در  نشده  مهار  کردن  یولخرج  مثل)  دارند  کنندهناراحت  یامدهایپ  یبرا  یادیز  توان  که  ییهاتیفعال  در  حد   از  شیب  تیمشغول.  7
 (. احمقانه یگذارهیسرما

C .است یرعادیغ ست،ین یماریب دچار که یهنگام به  فرد یبرا که دارد ارتباط عملکرد  در واضح رییتغ با دوره نیا  . 

D .هستند مشاهده قابل گران ید یبرا عملکرد در رییتغ و  خلق در اختالل . 

E  .ی شیپرروان  یهای ژگیو  اگر.  باشد  کردن  یبستر  ازمندین  ای  کند  مختل  یمحسوس  طور   به  را  یشغل  ای  یاجتماع  عملکرد  که  ستی ن  دیشد  یکاف  قدر  به  اختالل  نیا 
 .  است کیمان ف،یتعر  بنابر  دوره، نیا باشد، داشته وجود

F .(. گرید درمان ای دارو، موادمخدر، مصرفسوء مثل) ستین مواد یکیولوژیزیف راتیتأث از ی ناش دوره نیا 

 ریتأث از فراتر ینشانگان کامال سطح در  اما ،(آورتشنج یبرق شوک ،ییدارو درمان  مثل) شودیم داریپد  یضدافسردگ درمان طول در  که کامل کیپومانیه دوره: توجه
 مخصوصا )  نشانه  دو  ای  ک ی  که  رد یگ  صورت  الزم  اطیاحت  دیبا  حال،  ن یا  با.  است  کیپومانیه  دوره  ص یتشخ  یبرا  یکاف  لیدل  ابد،یی م  ادامه   درمان  نیا  یکیولوژیزیف

 ی ارث  یریپذیمار یب  نشانگر  لزوما  و  یکاف  ک،یپومانیه  دوره  صیتشخ  یبرا(  یضدافسردگ  یدارو  مصرف  از  بعد   یمگ یسراس  ای  بودن،   یکفر  ،یریپذک یتحر  شیافزا
 .نشوند قلمداد یدوقطب

  I  نوع یدوقطب  اختالل صیتشخ  یبرا اما هستند، عیشا  I نوع یدوقطب اختالل در کیپومانیه یهادوره. دهندی م لیتشک را کیپومانیه دوره A-F یهامالک : توجه
 .ستندین الزم

 

 

   یاساس یافسردگ دوره

A  .دست  از(  2)  ای  افسرده  خلق(  1)  هانشانه   نیا  از   یکی  حداقل  هستند؛  یقبل  عملکرد  از   انحراف  انگریب  و   اندداشته   وجود  هفته   2  مدت  طول  در(  شتریب  ای)  ر یز  نشانه  پنج  
 .  است لذت ای عالقه دادن

 . دینکن منظور هستند، گرید یجسمان یماریب از یناش آشکارا که را ییهانشانه :  توجه

  مثال )  گرانید  مشاهده  ای(  است  دیناام  ای  پوچ  ن،یغمگ  کندی م  احساس  مثال)  یذهن  گزارش  با  که  یصورت  به  روز،  هر   بایتقر  روز،  از  یاعمده  بخش   در  افسرده  خلق.  1
 .  شودیم اشاره  آن  به( رسدی م نظر  به آلوداشک

 . باشد ریپذکیتحر خلق تواند ی م نوجوانان، و کودکان در: توجه

 (.دهدیم نشان مشاهده ای یذهن گزارش  که یصورت  به) روز هر بایتقر  روز، از یاعمده بخش در هاتیفعال تمام بایتقر ای تمام، در  لذت ای عالقه محسوس کاهش. 2

 .  هرروز بایتقر اشتها شیافزا ای کاهش ای ،(ماه در بدن  وزن  درصد 5 از شی ب رییتغ  مثال) وزن ش یافزا ای نگرفتن میرژ هنگام توجهقابل  وزن کاهش. 3

 . دیباش داشته نظر در را موردانتظار وزن شیافزا کسب در ی ناتوان کودکان، در: توجه

 . روز هر بایتقر یپرخواب ای یخوابی ب. 4

 (.شدن کند ای یقراریب  یذهن احساسات فقط  نه گران؛ید توسط مشاهده قابل) روز هر بایتقر یحرکت – ی روان یکند ای یمگیسراس. 5

 .روز  هر بایتقر یانرژ فقدان  ای یخستگ. 6

 (. بودن ضیمر مورد در گناه احساس ای خود کردن  سرزنش   فقط نه) روز  هر بایتقر( باشد  یانیهذ تواند یم که) نامناسب ای اندازه از  شیب گناه ای یارزشی ب احساس. 7

 (. گرانید مشاهده ای یذهن گزارش بر بنا خواه) روز  هر بایتقر ،یدل دو ای کردن، تمرکز ای کردن فکر ییتوانا کاهش. 8

 . یخودکش  به  زدن  دست   یبرا  مشخص   برنامه  با  یخودکش  به  اقدام   ای  مشخص،   برنامه  بدون  مکرر  یخودکش  یپردازشهیاند  ،(مردن  از   ترس   فقط   نه )  مرگ   مکرر  افکار .  9

B . کنندیم جادیا ینیبال  مالحظه قابل اختالل ای یناراحت عملکرد گرید مهم یهانهیزم ای ،یشغل ،یاجتماع عملکرد در هانشانه . 

C .ستی ن گرید یجسمان یماریب ای مواد یکیولوژ یزیف راتیتأث از  یناش دوره نیا . 

  اختالل   صیتشخ  یبرا  یول  هستند،  ع یشا  I  نوع   یدوقطب   اختالل  در   یاساس   یافسردگ  یها دوره.  دهندی م  لیتشک  را   یاساس  یافسردگ   دوره  A-C  یهامالک:  توجه

 . ستندین یضرور I نوع یدوقطب

  به  دنیشیاند  غم،   دیشد  احساسات  توانند یم(  یجد  ی جسمان  یناتوان  ای  یماریب ،یعیطب  بتیمص  ،یمال  ی ورشکستگ  ،یدگیداغد  مثل )  مهم  یاصدمه   به  هاپاسخ :  توجه

  قابل  است  ممکن  هانشانه   ن یا  گرچه .  باشند  دربرداشته  دارند،   شباهت یافسردگ  دوره  به  و   اندشده ثبت  A  مالک   در  که   را   وزن   کاهش  و  ییاشتهاکم   ،ی خوابی ب  صدمه،
.  شود  گرفته  نظر  در  دقت  به  دیبا  زین  مهم  صدمه  به  یع یطب  پاسخ  بر  عالوه  یاساس  یافسردگ  دوره  وجود  اما  باشند،  شده  گرفته  نظر  در  صدمه  با  متناسب  ای  بوده  درک

 .کندی م جابیا صدمه، نهیزم در یناراحت  ابراز یبرا یفرهنگ یهنجارها  و فرد سابقه براساس را ینیبال قضاوت از استفاده لزوما میتصم نیا
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 I نوع یدوقطب اختالل صیتشخ

A .اندشده  برآورده کیمان دوره کی یبرا حداقل هامالک (یهامالک A-D  فوق ک«یمان دوره» تحت .) 

B .مشخص یزوفرنیاسک ف یط ای ، یانیهذ اختالل فرم،¬ی زوفرنیاسک اختالل ، یزوفرن یاسک و،یزوافکت یاسک اختالل با  ی اساس یافسردگ و کیمان( یهادوره) دوره وقوع  
 .شودی نم  هیتوج بهتر گرید یشی پرروان  اختالل و گرید نامشخص ای

 

 ی نیبال  یها یژگیو

 ا ی  یجنس ای یل یتحص ،یشغل ،یاجتماع های¬تیفعال از اعم هدف، به معطوف  های¬تیفعال شیافزا. بکشد طول هفته کی حداقل: ایمان مورد در DSM یها مالک
 کننده،   ناراحت  عواقب  با  بخش  لذت  امور  به  پرداختن  حد،  از  شیب  نفس  به  اعتماد  خواب،  به  ازین  کاهش  ،یپرت  حواس  افکار،  پرش  ،یپرحرف  ،یحرکت  -یروان  یمگیسرآس

.  دانست  I  یدوقطب  اختالل  صیتشخ  دیمو  دینبا  است  آمده  وجود  به یدرمان  نور  ای  ECT  دارو،  مثل  یضدافسردگ  یجسم  یها  درمان  اثر بر  که  یکیمان  شبه  یها  دوره

 .  باشد ایمان نوع از دوره نیآخر که کرد اطالقش  ایمان دوره بر  توانی م یزمان تنها را I یدوقطب اختالل در کامل ای ینسب فروکش حاالت

 .   یعالمت یها مالک حداقل: فیخف

 .    قضاوت مفرط  شدن مختل ای ها تیفعال مفرط شی افزا: متوسط

 .  است  شانهیپر روان صیباخصا: دیشد

 .  باشد  شده ایمان یدوره نینخست دچار ماریب اگر: ایمان منفرد یدوره با I یدوقطب اختالل

  ی ها  مالک  واجد)  یراختصاصیغ  مختلط،  ،یافسردگ  ا،یپومانیه  ا،یمان  تواندیم  دوره  نیآخر  و  باشد  موجود  دوره  دو  نیب  فاصله  دوماه  حداقل:  کننده  عود  I  یدوقطب  اختالل
 .  باشد داده یرو قبالً ها دوره نیا  از یکی  که آن شرط  به  باشد(  مدت مالک جز به است  مختلط ای ایمان ای ایپومانیه ای یافسردگ

 ای  درمان  ای  ماده  کی  از  ی ناش  باشد،  داشته   وجود   یاساس  یافسردگ  هم  و  ایمان  یها  مالک  هم  روز  هر   هفته   کی  الاقل:  مختلط  یدوره   مورد  در  DSM  یها  مالک
 .  باشد کرده مختل زین را کارکردها و ستین یطب یماریب کی

 مشهود  گرانید  یبرا  کارکردها  ر ییتغ  و   خلق  شدن   مختل  فرد،  یکارکردها  در  واضح   رییتغ  کشد، ی م  طول  کامل  روز  چهار  حداقل:  ایپومانیه  مورد   در  DSM  یها  مالک
  یدرمان  چیه  از  ی ناش  دینبا  و  ندارد  وجود  هم  شانهیپر  روان   صیخصا  و   گردد  الزم  شدن   یبستر  ای  باشد   داشته  وجود  کارکردها  در  اختالل  که   ستین  آنقدر   شدت   باشد،
 .  است  نداشته  وجود مختلط ای ایمان دوره  هرگز گذشته در ا،یپومانیه دوره کی حداقل وجود ،یاساس یافسردگ دوره کی حداقل سابقه   وجود. باشد

 

 ( ییدایش )ایمان های دوره

  و (  euphoric)  سرخوشانه  است  یخلق  باال  خلق.  است  ایمان  دوره  عالمت¬شاه(  irritable)  رپذی¬کیتحر  ای  ، (expansive)  گشاده  ،( elevated)باال  خلق

  و  است   سرخوشانه   ،یماریب  ر یس  ل یاوا  در  ماریب  غالب  خلق   اغلب.  دینما  انکار  را   آن   و  کند  دا یپ  متقابل   انتقال  نامجرب،  نگریبال  شود¬یم  موجب   گاه  که  یمسر  اغلب
  خواهند ¬یم  آنها  که  دارد  را  مشکل  نیا  اغلب  یبستر  صورت¬به  و  بخش  در  کیمان  مارانیب  درمان.  گذارد¬یم  یرپذی¬کیتحر  به  رو  مروی¬یم  جلوتر  هرچه

  ن یا  یختگیمهارگس.  باشد   ی خوددرمان  یبرا  دیشا  که  کنند¬یم  افراط  الکل   دنینوش  در  اغلب  ز ین  مارستانیب  از  خارج .  کنند  نقض  را   بخش   مقررات   و  ها¬تیمحدود

 .  است  انینما صبح هیاول ساعات  در دور های¬راه به  تلفن ژهیو-به شانیا مکرر های¬زدن تلفن در مارانیب

  مثال )  اتیجزئ  به   توجهی¬یب  و  رمعمول،یغ  یباتیترک  در  برق  و  زرق   پر  یجواهرات  و  لباسها  از  استفاده  انظار،  در  شدن   لخت  به  ل یتما  ،(مارگونیب  یقمارباز) یقمارگر

  است،   یتکانش  آنکه   رغم¬یعل  اعمالش  که  کند¬یم   احساس  ماریب  اغلب .  است  اختالل  ن یا  میعال  گرید  از (  بگذارند  شیجا  سر  را  تلفن   ی گوش  کنند¬یم  فراموش

  های ¬نظام  شکل¬به  است  ممکن  افکار  نیا  گاه  که  یحد  به  است،  مشغول  یجنس  ای  و  یمال  ،یاسیس  ،یمذهب  گزند،  افکار  به  اغلب  ماریب  ذهن.  است  دار¬هدف  و  درست

 .  کنند یباز خود مدفوع ای ادرار با و گردند روی¬واپس دچار( کیمان) دای ش مارانیب که دآی¬یم شیپ ندرت¬به زین گاه. دیدرآ ای¬دهیچیپ یانیهذ

  مشکالت   مواد، و  الکل  مصرف  سوء  ،یشیپر  روان:  نوجوانان  در  میعال.  دهندیم  صیتشخ  یزوفرنیاسک  ای  یاجتماع  ضد  تیشخص  اختالل  غلط به  نوجوانان  در  را  ایمان

 . یاجتماع ضد یرفتارها و نزاع  به منجر یریپذ کیتحر ،یجسم اتیشکا ،OCD میعال ،یفلسف افکار ،یلیتحص

  ا ی مان   یها  دوره  در  خلق  بودن  یمسر  و  خاطر  انبساط  بخند،  بگو.  شودیم  آنها  در  خصومت  و  خشم  باعث  و  است  کم  ها  کیمان  در  یسرخوردگ  تحمل:  ایمان  یها  دوره
. دارد  وجود  یخلق  اختالل  سابقه   ها،  یقطب  دو  به  مبتال  مارانیب  کل  از  یمین  خانواده  در  است،   عیسر  اغلب  ایمان  یدوره  شروع  است،  یزوفرنیاسک  از  تر  عیشا  اریبس

 .  باشد I یدوقطب اختالل یافسردگ مرحله است  ممکن یکاتاتون صیخصا

 

 تکلم 

  شود، ی م  تر  دیشد  ایمان  هرچه.  است  آشفته  اغلب  کیمان   ماریب  تکلم.  پرندی م  گرانید  حرف  وسط   خودشان  حال  نیع  در  کرد،  قطع  توانینم  را  کیمان  مارانیب  صحبت 

  با .  شود¬یم  ربط¬یب  های¬جواب  و   کلمات،  با  یباز  ، یپرداز  هیقاف  ، گویی¬بذله  ، ییگو  جناس   از  پر  ماریب  تکلم  یتیپرفعال  نیا   دیتشد  با.  شودی م  تر   ع یسر  ز ین  تکلم
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 لغات  ساالد  افکار،  پرش  موجب   نیا  و   دهد¬یم  دست  از   را   خود  تمرکز  قدرت  جایتدر  ماریب .  شودی م  دا یپ  زین ها  یتداع  یسست  ماریب  تیفعال  سطح شتریب  هم  باز  دیتشد
 .  نباشد  ایزوفرنیاسک تکلم از صیتشخ قابل و شود آشفته  کامال تکلم  است ممکن یگاه. گردد-یم یساز واژه و

 . دارد وجود ها کیمان کل درصد75 در انیهذ: یادراک اختالالت

 ا،یمان  حالت  در  یشناخت  کارکرد  یمشخصه.  دهدیم   لیتشک  ،( self confidence)  خود  به  نانیاطم  و(  self aggrandizement)  یطلب  جاه:  فکر  یمحتوا
 .  است افکار شتابان و ریناپذ تیمحدود انیجر

  یومیریدل  یایمان  ن،یکرپل  لیام  را  عالمت  نیا  که  بدهد  نادرست جواب  یسرخوش  لیدل  به  دیشا یول  است  سالم  حافظه  و  یسنج  تیموقع:  شناخت  و  یاریهش  تیوضع
 . دینام

  شدن   مختل  رت،یبص  و   قضاوت.  است  نشده  معلوم  هنوز  ها  کیمان  در  یکش  آدم  و  یخودکش  بروز  زانیم  اند،  کننده دیتهد  و  یتهاجم  کیمان کل  درصد75:  تکانه  کنترل
 .  است عیشا ایمان در تقلب  و  ییدروغگو ستند،ین اعتماد قابل کیمان ماران یب اطالعات.  است  اندک زین  اختاللشان به رتیبص.  است  کیمان مارانیب عالمت  شاه قضاوت،

(  شانهیپر  روان  بخصوص )  مانیزا  از   پس   یافسردگ  ،ی سالگ  25  از  شیپ  شانه یروانپر  یافسردگ  زودرس،  شروع:  یقطب  دو  اختالل  کننده  ینبی¬شیپ  ینیبال  اتیخصوص
 صیخصا  ،یحرکت  -یروان  بارز  یکند  با  یافسردگ  ،( دوره  5  از  شیب)  کننده  عود  یافسردگ  ،(ماه  3  از  کمتر)  کوتاه  مدت  با  یافسردگ  یها  دوره  عیسر  خاتمه  و  شروع

  مصرف   ،ییدایش  مهین  بروز  ک،یمیپوتایه  مزاج  خلق،  ثباتی¬یب  صفت  پرتراکم،  ینسل  سه  نامه¬شجره  ،یدوقطب  اختالالت  یخانوادگ  سابقه   ،یفصل  بروز  پک،یآت
  افکار   ،یریپذ  کیتحر  با  همراه  یورز  خصومت  ،یحرکت  -یروان  جییته )  مختلط  یافسردگ  حالت  ه، یاول  پاسخ  از  پس  یافسردگ  یداروها  اثر  مکرر  کاهش  ،یضدافسردگ

 (  یاساس یافسردگ دوره خالل در انه یجو سبقت

  خانواده  سه)  درمان  به  مقاوم  یافسردگ  نها،یا  از   یقیتلف  ای  خواب  ای¬دوره  اختالل  ،یا  چرخه  یافسردگ  مه، یسرآس  یافسردگ:  بودن  یدوقطب  تر   عیوس  های¬شاخص

 دچار  ی ا  دوره  طور  به   ا ی  و   دارد  مسافرت  عشق  و  یجنس  سوءرفتار  ،یقمارباز  رینظ  ای¬دوره  ی تکانشگر  گرا،  برون   حرفه،   که  یکس  در  یافسردگ(  یضدافسردگ  یداروها

 .  تیشخص اختالالت B گروه یعنی( Erratic) یدمدم و آشفته یتیشخص  اختالالت با همراه یافسردگ ،یخودکش  های¬بحران یریپذ کیتحر

 

   یرشناسیگ همه

  ، ( درصد8/4- 3/0) II  یدوقطب  ،(درصد  4/2- 0 ) I یدوقطب:  یدوقطب  اختالالت  عمر  طول  وعیش  زانیم.  است  درصد  1  از  کمتر  یدوقطب  یماریب  انهیسال  بروز  زانیم
 (. 6/2 -8/7)  یقطب دو فیط کل ،(درصد  6/2 -8/7) ایپومانیه ،(درصد 0/ 5 -3/6( )یادوار خلق) یمیکلوتایس

 

   جنس

  حداقل  بروز ) یتندچرخ حالت. دارند یشتریب وع یش زنان در  یافسردگ یها دوره و  ترند عیشا  مردان  در ا یمان یها دوره. دارد یکسانی وعیش  زنان  و  مردان  در I یدوقطب
 . دارد یباالتر  وعیش زنان در( سال کی طول در ایمان دوره 4

 

 سن

 ینادرتر  موارد  در   و  یسالگ  50  تا(  یسالگ  5  -6)  یکودک   از  I  یدوقطب  شروع  سن.  شودیم  شروع  یاساس  یافسردگ  اختالل  از  تر  نییپا  ینیسن  در  عموماً  I  یدوقطب
 .  است یسالگ  30 متوسط طور  به  و باالتر،

 

   تاهل تیوضع

 .است متاهل افراد از  تر عیشا مجرد ای گرفته طالق  افراد در I یدوقطب اختالل

 

   یفرهنگ و یاقتصاد -یاجتماع لیمسا

 فارغ   از   تر  عیشا  یدانشگاه  الت یتحص  فاقد  افراد  در  I  یدوقطب.  رسدی م  نظر  به  متوسط  از  شتریب  باالتر،  یاقتصاد  -یاجتماع  یها  گروه   در  I  یدوقطب  بروز   زانیم
 .  باشد اختالل نییپا نسبتاً شروع سن لیدل  به  دیشا که است  دانشگاه النیالتحص

 

   همراه یها یماریب

 مصرف   همزمان  یابتال  زانیم.  کنندیم  مراجعه  خوردن  و  اضطراب  همزمان  اختالالت  با  زنان  و  مواد  مصرف  اختالالت  با  شتریب  مردان  یقطب  کی  و  یدوقطب  اختالل  در
 .  است  یقطب کی ی اساس یافسردگ دچار مارانیب از شتریب یدوقطب  مارانیب در یاضطراب  اختالالت و مواد
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 یافتراق صیتشخ

  از  ی ناش یخلق اختالل  ،یمیکلوتایس  ،I، II یدوقطب شامل ایمان دوره  یول است ی اساس یافسردگ مانند اختالل نیا یافسردگ دوره  یافتراق  صیتشخ: I یدوقطب اختالل
 .  یاجتماع ضد و یشینما فته، یش خود  ،یمرز تیشخص  اختالف ا،یمان میعال مورد در مهم اریبس یها صیتشخ.  مواد از  یناش  و یعموم یطب یماریب

 

 ی آگه شی پ و ریس

  با ی تیشخص صفت چ یه. شانهیپر روان  صیخصا بدون ی افسردگ افراد در  تا  است تر¬عیشا  شانهپری¬روان یافسردگ دچار های¬ی آزمودن خانواده  در I یدوقطب اختالل

.  شودی م  شروع  یافسردگ  با   موارد   شتریب  در .  شودیم  داده  صیتشخ  یمیکلوتایس  اختالل  ، I  یدوقطب  مارانیب  در  نگر   گذشته   طور  به   یگاه  ندارد،   مالزمت   I  یدوقطب
 دوره،   پنج  بایتقر  از   بعد  اما. .  شودی م  کم  اغلب  ها  دوره  نیب  یزمان  فاصله  یماریب  شرفتیپ  با  کشد،ی م  طول  ماه  3  حدود  دوره  هر  درمان  عدم   صورت  در   است،  عودکننده

 دوره چهار به  حداقل سال ک ی طول در یدوقطب اختالل به  مبتال  افراد از  درصد 15 تا 5. ماند¬یم ثابت ماه نه   تا شش   حد در اغلب ها¬دوره ن یب( interval) فرجه

 .گردند¬یم  بندی¬طبقه( rapid cycler) تندچرخ عنوان   تحت که شوند¬یم دچار

  مقابله  ینافرمان  و  یزوفرن یاسک  اغلب  غلط  یها  صیتشخ .  شود  شروع  است  ممکن  هم  یسالگ  8  در  یحت  و  است  درصد  1  حدود  نوجوانان  و  کودکان  در  بروز  زانیم

  یافسردگ  از   بدتر  اختالل   ن یا  یآگه   ش یپ.  است   عیرشا یغ  نسبتاً  I  ی دوقطب  یواقع  شروع   ، یسالخوردگ  در  است،   بد   یآگه   شیپ  نشانه   زودهنگام  شروع  است،   انهیجو
 بخشد یم بهبود  را اختالل یآگه  شیپ  و  سیر ومیتیل با یریشگیپ. است یاساس

  در   یافسردگ  صیخصا  ،یافسردگ  شانه،یروانپر  صیخصا  ،ی مرض  شیپ  دوران  در  بد  یشغل  تیوضع  الکل،   به  یوابستگ  مذکر،  تیجنس:  بد  یآگه   ش یپ  در  موثر  عوامل
 . ها دوره نیب یفاصله

  تعداد .  همزمان  ی وطب  ی پزشک  روان   اختالالت  بودن  کم  ، یخودکش  افکار  بودن   کم  شروع،  سن  بودن  باال  ا،یمان  یدوره  بودن   کوتاه:  خوب  ی آگه   شیپ  در  موثر   عوامل
 .  است دوره 9 ایمان یدوره  متوسط

 

 درمان 

  کرد یرو  ها¬نیازپیبنزود  و  ها¬یشپری¬ضدروان  ها،¬یضدافسردگ  با  آن   تیتقو  و  میتیل.  است  نگهدارنده  مرحله  و  حاد  مرحله  شامل  یدوقطب  اختالالت  ییدارو  درمان

  درمان  یبرا  زی ن  کیپیآت  یشیضدروانپر  یشمار  زین  و(  نیالموترژ  و  والپروات،  ن،ی کاربامازپ)  ضدتشنج   خلق  کننده¬تیتثب  سه  رایاخ  اما  است،   یماریب  نیا  درمان  در  عمده

 .اند¬شده دییتا حاد یایمان

 به  نسبت  غالباً  ک یمان  مارانیب.  است  یدوقطب  اختالالت  درمان  مرحله  نتری¬راحت   معموالً  ایپومانیه  ای   حاد  ییایمان  درمان.  ستین  موثر  مارانیب  تمام  در  ییدارو  چیه
 . کنندیم امتناع دارو مصرف از و ندارند  رتیبص خود یماریب

 یها   نیازپیبنزود  ا ی  خلق  یکننده  تیتثب  یها  تشنج  ضد   ک،یپیآت  یشیپر  روان   ضد   کی  از   ه یاول  مراحل  در  نیبنابرا  دارد  یآغاز  کند  یایضدمان  اثرات   کربنات  ومیتیل
 .  شودی م اضافه آن به پرقدرت

  ی ایمان  درمان  در  نیکاربازپ  اکس  و  نیکاربامازپ.  دارد کاربرد  حاد  یایمان  درمان  در   فقط   ومیتیل  برخالف   ی ول  است   گرفته   یشیپ  ومیتیل  بر   حاد  یایمان  درمان   در  والپروات
 کاربرد  هم  ایمان  با  همراه  هول  حمالت   درمان  در   دو  هر  لورازپام،  و  کلونازپام:  روندی م  کار  به  حاد  یایدرمان  که  یپرقدرت  ینیازپیبنزود  یها  تشنج  ضد.  روندی م  کار  به  حاد

 .  دارند

 ضد  با  درمان  به  یافسردگ  یدوره  در  یدوقطب  مارانی ب.  انجامد  ینم  یتندچرخ  به  و  دارد  یبرتر   آن  یایمان  ضد  اثرات  بر  نیژیالموتر  یافسردگ  ضد  و  رانهیشگیپ  اثرات
 .  است موثر دونیپراسیز ای نیژیالموتر موارد نیا در. دهند ینم پاسخ استاندارد یها یافسردگ

  تواند ی م  ECT  با   درمان  است،   تیفور  کی  یخودکش  به  لیتما  و  دهند  ی نم  پاسخ  خلق  یها  کننده  تثبت  ریسا  و  ومیتیل  به   و  دارند  یدوقطب  یافسردگ  که   یمارانیب  در

  و   نیاالنزاپ  مانند  استاندارد  یضدافسردگ  با  کننده  تیتثب   کی  بیترک(  I  یدوقطب  در  شده  آغاز  یافسردگ  با  که  منفرد  یدوره)  حاد  یدوقطب  یافسردگ  درمان.  باشد  موثر
 یدوقطب  مارانی ب  درازمدت   درمان  در   استفاده  مورد  یداروها  نیتر  ج یرا(  والبروات)  کیوالپروئ  د یاس  و  نیکاربامازپ  وم، یتیل.  شودی م  یچرخ   تند  مانع   و   است   موثر  نی فلوکست
 .  شودی م اضافه درمان به دییروی ت هورمون با مدت دراز در که  شوندیم دییرویت یکار کم دچار وم،یتیل با درمان تحت مارانیب از یاریبس. هستند

 

 II نوع یدوقطب اختالل

   یصیتشخ یهامالک

 ای  یکنون  یاساس  یافسردگ  دوره  یبرا  ریز  یهامالک  و  گذشته  ای  یکنون  کیپومانیه  دوره  یبرا  ریز  یهامالک  شدن  برآورده  ،II  نوع  یدوقطب  اختالل  صیتشخ  یبرا
 : است یضرور گذشته
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   کیپومانیه دوره

A .و  ابدییم ادامه  یاپی پ روز 4 حداقل که یانرژ ای تیفعال مداوم و نابهنجار  شیافزا و است ریپذ کیتحر ای گشاده باال، مداوم و نابهنجار طور به که خلق زیمتما دوره  
 .  دارد وجود روز، هر بایتقر روز، از یاعمده  بخش در

B .محسوس  انحراف  انگریب اند، افتهی ادامه ( باشد ریپذکیتحر  فقط خلق اگر  نشانه چهار()شتریب   ای) ریز نشانه  سه  شتر، یب تیفعال و یانرژ  و ی خلق اختالل  دوره طول در  
 : اندداشته  وجود یامالحظه  قابل درجه با و هستند یعاد رفتار از

 .یمنشبزرگ  ای کاذب نفس  عزت. 1

 (. است کرده استراحت کندی م احساس خواب ساعت  3 فقط از بعد  مثال) خواب به  ازین کاهش. 2

 . صحبت دادن ادامه یبرا فشار تحت ای معمول از ترپرحرف . 3

 .  دارند شتاب افکار که  یذهن تجربه ای افکار پرش. 4

 . شودیم مشاهده ای گزارش که ی صورت به  ،(شودی م جلب نامربوط ای ت یاهمی ب  یرونیب یهامحرک  به راحت یلیخ توجه ،یعنی) پرتی¬حواس. 5

 . یحرکت – یروان  ی مگیسراس ای( یجنس  ای مدرسه، ای کار محل در ،یاجتماع خواه) هدفمند تیفعال شیافزا. 6

 ای ،یجنس یهایاطیاحتی ب  د،یخر در نشده مهار یولخرج به پرداختن مثل) دارند کنندهناراحت یامدهایپ یبرا یادیز توان که ییهاتیفعال در حد  از  شیب تیمشغول. 7
 (.  احمقانه یگذارهیسرما

C .است یرعادیغ ست،ین یماریب دچار که یهنگام به  فرد یبرا که دارد ارتباط عملکرد  در واضح رییتغ با دوره نیا  . 

D .هستند مشاهده قابل گران ید یبرا عملکرد در رییتغ و  خلق در اختالل . 

E  .ی شیپرروان   یهای ژگیو  اگر .  باشد  داشته   ازین  شدن  یبستر  به  ای  کند  مختل  یمحسوس   طور  به   را   یشغل  ای  یاجتماع  عملکرد  که  ستین  دیشد  یکاف  قدر  به   اختالل  نیا  
 .  است کیمان ف،یتعر  بنابر  دوره، نیا باشد، داشته وجود

F .(. گرید درمان ای دارو، موادمخدر، مصرفسوء مثل) ستین مواد یکیولوژیزیف راتیتأث از ی ناش دوره نیا 

 ریتأث از فراتر ینشانگان کامال سطح در  اما ،(آورتشنج یبرق شوک ،ییدارو درمان  مثل) شودیم داریپد  یضدافسردگ درمان طول در  که کامل کیپومانیه دوره: توجه
 مخصوصا )  نشانه  دو  ای  ک ی  که  رد یگ  صورت  الزم  اطیاحت  دیبا  حال،  ن یا  با.  است  کیپومانیه  دوره  ص یتشخ  یبرا  یکاف  لیدل  ابد،یی م  ادامه   درمان  نیا  یکیولوژیزیف

 ی ارث  یریپذیمار یب  نشانگر  لزوما  و  ،یکاف  کیپومانیه  دوره  صیتشخ  یبرا(  یضدافسردگ  یدارو  مصرف  از  بعد   یمگ یسراس  ای  بودن،   یکفر  ،یریپذک یتحر  شیافزا
 . نشوند قلمداد یدوقطب

 

 II نوع یدوقطب اختالل صیتشخ

A  .کیپومانی ه  دوره  کی  حداقل  یبرا  هامالک  (یهامالک  A-F  فوق  ک«یپومانیه  دوره»  تحت  )یهامالک )  یاساس  یافسردگ  دوره  کی  حداقل  و  A-C  دوره»  تحت 
 .  اندشده  برآورده( فوق «یاساس یافسردگ

B .است نداشته وجود کیمان دوره هرگز  . 

C  .فیط  ای  ،یانیهذ  اختالل  فرم،¬یزوفرنیاسک  اختالل  ،یزوفرن یاسک  و،یزوافکتیاسک  اختالل  با   یاساس  یافسردگ(  یهادوره)  دوره  و  کیپومانیه(  ی هادوره)   دوره  وقوع 
 . شوندی نم ه ی توج بهتر گرید نامشخص ای مشخص یشیپرروان  اختالل و یزوفرن یاسک

D  . در   ینیبال  مالحظهقابل  اختالل  ای  یناراحت  شوند،یم  جاد یا  یپومانیه  و  یافسردگ  یهادوره  نیب  مکرر  تناوب   اثر  در  که  یریناپذینیبشیپ  ای  یافسردگ  یهانشانه 
 . کنندیم جادیا عملکرد گرید مهم  یهانه یزم ای یشغل ،یاجتماع عملکرد

 

 ی آگه شی پ و ریس

  از   تر  زودرس  یشروع   و   شتریب  ییزناشو  یها  مشاجره  با   II  ی دوقطب.  بماند  اختالل  همان  است   ممکن  هم  ی سالگ  5  تا  و  ماندیم   ثابت   باًیتقر  است،  یدرازمدت  یماریب

 .  است یاساس یافسردگ ای I یدوقطب از شتریب II  یدوقطب در کامل یخودکش و یخودکش به اقدام  خطر. است همراه I یدوقطب اختالل

 یافتراق صیتشخ

  II  یدوقطب  اختالل  دچار   مارانیب یزندگ  به   نظر  نیا  از   و   است  یمتالش  دشت   به  ،یخلق  میعال   با ییها  دوره  تعدد   لیدل  به   یمرز تیشخص مارانیب ی زندگ:  II  یدوقطب

 .  است ایمان شبه یها دوره ینیبال  ی ابیارز بر  یمبتن سو، گرید از II یدوقطب اختالل از و  سو کی از I یدوقطب از  یاساس یافسردگ افتراق. است هیشب

 

 خویی اختالل افسرده

 های تشخیصی  مالک
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 وجود ندارد.  DSM-5دیس تایمی در  توصیف شده است.  DSM-IVخویی است که در  این اختالل بیانگر تحکیم اختالل افسردگی اساسی مزمن و اختالل افسرده
A شود.می سال مشخص  2. خلق افسرده در بخش عمده روز، بیشتر روزها، به صورتی که با گزارش ذهنی یا مشاهده دیگران، به مدت حداقل 

 سال باشد.   1پذیر و مدت باید حداقل تواند تحریکدر کودکان و نوجوانان، خلق می توجه: ❖

B:در حالی که فرد افسرده است، وجود دو )یا تعداد بیشتری( از موارد زیر . 
 اشتهایی یا پرخوری. . کم1
 خوابی یا پرخوابی. . بی 2
 . انرژی کم یا خستگی.3
 . عزت نفس پایین. 4
 گیری.ز ضعیف یا مشکل تصمیم. تمرک5
 . احساسات ناامیدی.6

C های مالک ماه در هربار، بدون نشانه  2سال برای کودکان یا نوجوانان(، فرد هرگز بیش از  1ساله اختالل )  2. در طول این دورهA  وB  .نبوده است 
Dداشته باشند. سال وجود  2های اختالل افسردگی اساسی ممکن است به طور مداوم به مدت . مالک 
E اند. خو برآورده نشدهها هرگز برای اختالل ادواری. هرگز دوره مانیک یا دوره هیپومانیک وجود نداشته و مالک 
F توجیه    پریشی دیگر بهتر . این اختالل با اختالل اسکیزوافکتیو مستمر، اسکیزوفرنی، اختالل هذیانی، یا طیف اسکیزوفرنی مشخص یا نامشخص دیگر یا اختالل روان

 شود. نمی
G کاری تیروئید( نیستند.کم مصرف موادمخدر، دارو( یا بیماری جسمانی دیگر )مثلها ناشی از تأثیرات فیزیولوژیکی مواد )مثل سوء . نشانه 
H کنند. ایجاد میهای مهم دیگر عملکرد بالینی در عملکرد اجتماعی، شغلی، یا زمینه مالحظهها ناراحتی یا اختالل قابل. نشانه 

خویی( وجود ندارند،  شوند که در فهرست نشانه مخصوص اختالل افسردگی مداوم )افسردههای دوره افسردگی اساسی چهار نشانه را شامل میچون مالک  توجه: ❖

های اختالل افسردگی مداوم را برآورده نخواهند کرد.  سال ادامه یافته باشند، اما مالک   2های افسردگی خواهند داشت که بیشتر از  تعداد بسیار محدودی از افراد نشانه
این صورت،    های کامل دوره افسردگی اساسی در مقطعی از دوره کنونی بیماری برآورده شده باشند، باید تشخیص اختالل افسردگی اساسی داده شود. در غیراگر مالک

 ست.  تشخیص اختالل افسردگی مشخص دیگر یا اختالل افسردگی نامشخص موجه ا

 

 ویژگی های بالینی  
بیشتر بر اختالل عملکرد   DSMی مانیا یا هیپومانیا وجود داشته باشد. در  خلق افسرده حداقل به مدت دوسال، در کودکان و نوجوانان یک سال، هرگز نباید دوره

کند. آشفتگی اشتها و لیبیدو از مشخصات این اختالل نیستند، نباتی تاکید شده است برای اختالل دیس تایمی، چون گه گاه عالیم افسردگی اساسی را پیدا می
دشواری تصمیم گرفتن، کمبود انرژی یا خستگی، نومیدی،  شود. کم اشتهایی یا پرخوری، یا پرخوابی، ضعف در تمرکز یا حرکتی هم مشاهده نمی -سرآسیمگی روانی

سالگی، دیرآغاز از    21کاهش اعتماد به نفس. افسردگی بیشتر عینی است یعنی بیشتر نشانه دارد. دیس تایمی عالمت دارد و بیشتر ذهنی است. نوع زودرس قبل از  
شود.  طی  تواند وجود داشته باشد که هر دو اختالل مطرح میوع، افسردگی اساسی می سال پس از شر  2سالگی یا بیشتر است. قبل از اختالل دیس تایمی و    21

شود. که دچار اختالالت هراسی  ماه فارغ از عالیم نبوده است. دیس تایمی یک اختالل ناهمگون است. غالباً بیمارانی تشخیص داده می   2بیماری فرد هرگز بیش از  
 بالینی آن نیست.   و اضطرابی هستند ولی اضطراب از اجزای

ندگی، اشتغال تایمی افسردگی خفیف، درازمدت، و نوسان دار است. خصوصیات اصلی این اختالل اندوه همیشگی، نگرانی، لذت نبردن از زهای دیسبارزترین ویژگی
یان سالمندان شایع است. طبق مطالعات آینده نگر، دیس  دیس تایمی در بیماران مبتال به اختالالت جسمی ناتوان کننده و مزمن، به ویژه در م  ذهنی با بی کفایتی.

 ردگی مینور و افسردگی عود کننده شود. تشخیص افتراقی آن با افسردگی اساسی تفاوتی ندارد. اختالل افستایمی نهایتاً به صورت دوره های افسردگی عارضه دار می 
در بین دوره ها در افسردگی فرعی است. بیماران دچار اختالل دیس تایمی تقریباً هرگز دوره ای   گذار. تفاوت با افسردگی فرعی در دوره ای بودن و سالم بودن خلق

 با خلق سالم ندارند. 
ی روان پزشکی سایر اختالالت روان پزشکی بروز کند. قبالً بیماران را دچار روان نژندی افسردگی یا افسردگی روان نژندانه  تواند به صورت عارضهاین اختالل می

دوره ای    -1ی گذرا:  دانستند، وجه افتراق آن از افسردگی اساسی این است که دیس تایمیک ها همیشه افسرده بوده اند. تفاوت این اختالل با افسردگی عود کنندهیم
 نشانه داشته باشد عالمت دارد.  دیس تایمی یک اختالل کامال ناهمگون است و بیشتر از اینکهشدیدتر بودن عالیم در افسردگی عودکننده گذرا.  -2بودن؛ و 
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 بروز و همه گیر شناسی 
سالگی حتماً بیماری شروع شده است. سابقه خانوادگی بیماران مبتال به دیس تایمی، نوعاً مملو از اختالالت افسردگی و دوقطبی    30  -20شروع زودرس دارد و در سن  

شود.  درصد از کل افراد به آن مبتال هستند، تفاوت جنسیتی مشاهده  نمی  6  -5یا نوجوانی. شایع است  است. سیر مداوم و متناوبی دارد. شروع  بی سرو صدا در کودکی  
شود. که دراین شایع تر از مردان درهر سن و سالی است. در افراد مجرد، جوان و کم درآمد نیز شایع تر است. بیشتر با افسردگی اساسی مشاهده می  64در زنان زیر  

ی آن بین  دوره ها کمتر است. ممکن است همزمان به اختالل اضطرابی به ویژه پانیک، سوءمصرف مواد و اختالل شخصیت مرزی نیز دچار  صورت احتمال فروکش
 باشند. این اختالل در بستگان درجه اول مبتال به افسردگی اساسی شایع تر است.  

 

 سیر و پیش آگهی 
شود. در سیر اختالل در معرض خطر  شود. بیمارانی که عالیمشان زود شروع می سالگی اختاللشان شروع می  25درصد از بیماران به طور خزنده و پیش از    50تقریباً  

صد هرگز بهبود نمی یابند پیش آگهی  در  25قرار دارند. البته بیشتر افسردگی اساسی، پیش آگهی دیس تایمی متغیر است. حدود    Iافسردگی اساسی و اختالل دوقطبی  
 کلی در صورت درمان خوب است.  
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 سبب شناسی  

 زیستی 
در دیس تایمی هم    REMنهفتگی و افزایش چگالی    – Remعالیم آن اساس زیستی مشابهی با افسردگی اساسی دارد. اما پاتوفیزیولوژی تفاوت دارد. کاهش  

نتایج  شود.  محور فوق کلیوی و تیرویید بیش از سایر مسیرهای عصبی درون ریز در افسردگی اساسی و دیس تایمی نقش دارند. در بیماران دیس تایمیمشاهده می
DST  شود.  افسردگی اساسی غیرطبیعی میکمتر از 

 

 اجتماعی -وامل روانیع
انجامد. کارل آبراهام: تعارض های موجود در افسردگی حول صفات  جوانی می عدم انطباق با مسایل نوجوانی و    ایگو که به روان پویشی: نقص در رشد شخصیت و  

 رود واکنش وارونه است.  زند. مکانیسم دفاعی که در این افراد به کار میآزارگری دهانی و مقعدی دور می 
دانست،  دگی دخیل مینظریه روانکاوی: فروید معتقد بود در سوگواری و مالیخولیا وجود نوعی احساس طرد شدگی در روابط اوایل زندگی را در آسیب پذیری به افسر

با فقدان، اثر را درونی و خشم خود را به  افراد مستعد به افسردگی از نظر دهانی وابسته اند و الزم است نیازهای خودشیفتگی شان دائما ارضا شود و در صورت مواجهه  
 کنند. او معطوف می 

 شناختی: تفاوت موقعیت فعلی و واقعی فرد با موقعیتی که آرزویش را داشته.   نظریه 
 

 گونه های دیس تایمی 
له ای با دوره هایی از فروکش و شعله وری دیس تایمی دارای سیری حمدر کودکان  دیس تایمی در افراد داری بیماری های مزمن و به ویژه سالمندان شایع است.

درصداین کودکان حتی ممکن است بعد از بلوغ به سمت مانیا یا هیپومانی پیشروی  20تا 15فسردگی اساسی عارضه دار میشود،و است و نهایتا به صورت دوره های ا
 طی میکنند .  کنند.افراد مبتال که در بزرگسالی  دچار میشوند  معموال سیری یک قطبی و مزنی را 

 

 تشخیص افتراقی
. تفاوت اصلی ان با دیس تایمی در دوره ای بودن ان است.افراد مبتال به دیس تایمی  MDDاختالل افسردگی فرعی: دروهایی از افسردگی با شدت کمتر از عالیم  

 تقریبا هرگز دوره هایی با خلق سالم ندارند. 
 گذار کمتر از دو هفته طول میکشد.فرق انها با دیس تایمی دوره ای بودن و شدیدتر بودن عالیم است. اختالل افسردگی  عودکننده گذار: دروه های 

 افسردگی مضاعف:حالتی که در دیس تایمی افسردگی اساسی نیز بوجود می اید.در این حالت هر دو اختالل را باید درمان کررد.
 میکند که از دیس تایمی غیرقابل افتراق است.  سو مصرف الکل و مواد:چئن در نصرف دراز مدت عالیمی ایجاد

 

 درمان 
و آمفتامین ها نیز مفیدند.   MAOIو نالفاکسین و بوپروپیون برای دیس تایمی مفید هستند. ( SSRISدرمان دارویی: مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین )

 ترکیب دارو درمانی با شناخت درمانی یا رفتاردرمانی موثرترین درمان دیس تایمی است.  
 ی جدایی، مرگ یا تغییر ناگهانی محیط است.  رفتار درمانی: علت افسردگی فقدان تقویت مثبت در نتیجه 
کرده دانند. بیمار باید بفهمد چطور سعی می ن اختالل دیس تایمی است و بالینگران آن را درمان انتخابی می روان درمانی بینش مدار )روانکاوانه(: رایج ترین اسلوب درما

 ته است.  نیاز مفرط خود به تایید را ارضا کند تا با اعتماد به نفس اندک و سوپرایگوی سخت گیر مقابله کند، به یکی از اهداف مهم درمان دست یاف
 اگر یک سندرم نیمه عاطفی زیستی در کار باشد مفید است.  خانواده درمانی به ویژه  

 جلسه طول میکشد و همراه با ان از داروهای ضدافسردگی هم میتوان استفاده کرد. 16تا12بین فردی:در این درمان راهکارهای مدارا را می اموزد و حدوا 
 

 (یمی کلوتا یس) ییخو یادوار اختالل

   یصیتشخ یهامالک

A  .را   کیپومانیه  دوره  یهامالک  که   است   داشته   وجود  کیپومانیه  یهانشانه   با  همراه  دوره  چند(  سال  1  حداقل   نوجوانان  و  کودکان  در)  سال  2  مدت  به   حداقل  
 .کنندی نم برآورده را  یاساس یافسردگ دوره یها مالک که یافسردگ یهانشانه   با همراه دوره چند و کنندینم برآورده

B . نیا  بدون ماه 2 از  شتریب هربار  فرد  و اند داشته  وجود  مواقع  از  یمین  حداقل یافسردگ  و کیپومانیه یهادوره  ،( نوجوانان  و کودکان در سال  1) فوق  سال  2 طول  در  
 .  است نبوده هانشانه 
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C . اندنشده برآورده  هرگز کیپومانیه ای ک،یمان ،ی اساس یافسردگ دوره یهامالک  . 

D  . مالک  در  هانشانه  A   ای  مشخص  یشیپرروان   اختالل   و  ی زوفرنیاسک  فیط  ای  ، یانیهذ  اختالل  فرم، ¬یزوفرنیاسک  اختالل  ، یزوفرنیاسک  و،یزوافکتیاسک  اختالل  با 
 . شوندی نم ه یتوج بهتر گرید نامشخص

E . ستندین( دیروئیت یپرکار مثل) گرید یجسمان یماریب ای( دارو موادمخدر،  مصرفسوء  مثل) مواد یکیولوژیزیف راتیتأث  از یناش هانشانه. 

F .کنندیم جادیا عملکرد  گرید مهم یهانهیزم ای یشغل  ،یاجتماع عملکرد در ینیبال مالحظهقابل  اختالل ای یناراحت یهانشانه. 

 

 ی نیبال یهایژگیو

  شود ی م شامل را  یافسردگ یهانشانه  یهادوره و کیپومانیه یهانشانه متعدد یهادوره که است کنندهنوسان  و مزمن یخلق اختالل خو،ی ادوار اختالل یاصل یژگیو
  یکاف  مدت،  ای  بودن،  ریفراگ  شدت،   تعداد،   نظر   از  کیپومانیه  دوره  کامل  یهامالک  کردن  برآورده  یبرا  کیپومانیه  یهانشانه (.  A  مالک)  هستند  زیمتما  گریکدی  از  که

  دوره   طول  در.  کنندینم  تیکفا  مدت  ای  بودن،  ریفراگ  شدت،  تعداد،  نظر  از  یاساس  یافسردگ  دوره  کامل  یهامالک  کردن  برآورده  یبرا  یافسردگ  یهانشانه  و  ستندین
 ادامه  ماه  2  از  تری طوالن  نشانه،  بدون  فواصل  از  کی هر  و(  باشند  داشته  وجود  روزها  شتریب)  باشند  مداوم  دیبا  هانشانه   ،( نوجوانان  ای  کودکان  یبرا  سال  1)  اول  ساله  2
  باشند   نشده  برآورده  هرگز   کیپومانیه  ای  ک، یمان  ،یافسردگ  دوره  یهامالک  که   شودیم  داده  ی صورت  در   فقط  خویادوار  اختالل  ص یتشخ(.  B  مالک)  باشد   افتهین
 (.C مالک)

  هم  شود،  اضافه  هم  ی اساس  یافسردگ  ،یمیکلوتایس  اختالل  سال  2  از   پس  اگر .  است  رپذی¬کیتحر  خلق  ، یمیکلوتایس  اختالل  در  مختلط  های¬دوره  واضح  عالمت
  در  یمیکلوتایس  اختالل  مدت.  شودی م  گذاشته  یمیکلوتایس  و  I  یدوقطب  صیتشخ  شود،   اضافه  ایمان  اگر  و.  شودی م  گذاشته  یمیکلوتایس  هم  و  II  یدوقطب  صیتشخ

 چ یه  اول  سال  دو  یط.  است  نبوده  میعال  از  فارغ  ماه  2  از  شیب  هرگز  فرد  ها  دوره  نیا  یط .  است  سال  1  حداقل  نوجوانان   و  کودکان  در  و  سال،  2  حداقل  بزرگساالن

  کیمیکلوتایس  مارانیب  یسابقه   در  است،  عیشا  ها¬کیمیکلوتایس  در  مواد  ریسا  و  الکل  مصرف  سوء.  باشد   نداشته  وجود  مختلط  ای  ایمان   ،یاساس  یافسردگ  نوع  از  یها  دوره
 . دارد وجود(  dilettantism) یطلب  تفنن و یمذهب متعدد یها فرقه در تیعضو مکان، رییتغ نیچند مصرف سوء  به مبتال

  ی قطب  دو   با  همه  از  ش یب  یمیکلوتایس  ، یخلق  اختالالت  نیب از. است  دار   نوسان  و   مزمن.  باشد  II  یدوقطب  اختالل  ف یخف  شکل  ی میکلوتایس  اختالل   رسد ¬یم  نظر به
I  و  افسرده  تیشخص  دو   همزمان  وجود  ریپذ  کیتحر  تیشخص  ن،یکرپل  نظر   از .  شودی م  یناش  ی زندگ  لیاوا  در  ابژه  با  آشوبناک  روابط  از  ندیگوی م  یبرخ.  دارد  شباهت 

 .  است دو نیا تناوب یمیکلوتای س تیشخص  یول است کیمان

 

 ی شناس ریگ همه

  سید  مانند.  است  درصد  1  حدود  یعموم  تیجمع  در  اختالل  العمر  مادام  وعیش.  دارند  یفرد  نی ب  روابط  و  ییزناشو  ینهیزم  در  یمشکالت  ییسرپا  مارانیب  کل  درصد  3-5
 هم  یمیکلوتایس  همزمان  یبستر  درصد20  و  ییسرپا  ی مرز  یها  تیشخص  از  درصد  ده.   شودیم  همزمان  یمرز  تیشخص  با  اوقات  از  یلیخ  هم  یمیکلوتایس  ،یمیتا

  با  یافراد  غالباً  ، یمیکلوتایس  افراد  یخانواده   در.  است  بوده   ی سالگ  25  - 15  اختالل  شروع   سن  موارد  درصد 75.  است   دو   به   3  یمیکلوتایس  در   مرد  به   زن   نسبت.  دارند
 .  داندیم یخلق صرفاً اختالل کی را  یمیکلوتایس که  است یا هینظر نفع   به یوراثت و یستیز یها داده اکثر. دارند  وجود مواد با  مرتبط اختالالت

  منسوبان   ای  یروان   اختالالت  ریسا  دچار  مارانیب  منسوبان  در  اختالل   نیا  وعیش  از   شتریب  اریبس  I  یدوقطب  اختالل   دچار  مارانیب  منسوبان  در   یمیکلوتایس  اختالل  وعیش
  ن یا  از  یناش  یا یپومانیه  دچار  و  دارند  یضدافسردگ  یداروها  به  یادیز  تیحساس.  شوندیم   دچار  عمده  یخلق  اختالالت  به  تاًینها  مارانیب  سوم  کی.  است  سالم  افراد

 30  حدود  یخانواده  در.  داندیم  I  یدوقطب  از  یفیخف  شکل  را  یمیکلوتایس  که  است  هینظر  نیا  لیدال  یهمگ.  دهندیم  پاسخ  ومیتیل  به  مارانیب  نیا  و  شوندیم  داروها
 . دارد وجود I یدوقطب نظر از یمثبت سابقه ،یمیکلوتای س مارانیب از درصد

 

 یشناس سبب

  انگار  ایپومانیه در   عمده  یدفاع  سازوکار  ر، یگ  سخت    بر  آمدن  قیفا  ی برا  گو یا اقدام  بود   معتقد  د یفرو.  شده یدهان  مرحله  یها  تی تثب  و   ها  ب یآس:  یشیپو  روان   کردیرو
 نوع   کی  یپومانیه  و  است  یافسردگ  مارانیب  گونه  نیا  خلق  ییبنا  ریز  هیدرونما  یکاو  روان  یه ینظر  طبق.  یدرون  یافسردگ  و  ی رونیب  مشکالت  از  زیپره  یبرا  است
 .  محبوب یها ابژه ی وابستگ انکار یبرا. شودی م دایپ یپومانیه فقدان کی دنبال به  است، دفاع

 

 یافتراق صیتشخ

  سمت به  یمیکلوتا یس اختالل  به   مبتال   مارانیب  کل  از   سوم   کی  حدود  یماریب.  داد  افتراق  نوجوانان   و  کودکان  یمیکلوتایس  از   توانی م  ی سخت  به   را  ADHD  اختالل
 .  است II یدوقطب اوقات اکثر در که کندیم شرفتیپ عمده یخلق اختالل کی
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 درمان 

 .  است یمیسیکلوتا به مبتال مارانیب درمان اول خط ایمان ضد یداروها و خلق کننده تیتثب یداروها: یستیز

  با  که  است  ییسازوکارها  افتنی  یبرا  او  به  کمک  و  شیماریب  مورد  در  او  اطالعات  شیافزا  یمیکلوتایس  به  مبتال  ماریب  یدرمان  روان  در  اقدام  نیبهتر:  درمانی¬روان
 .  کند مدارا شیخلق راتییتغ

 

 (NOS) نینامع یدوقطب اختالل

 مالک  واجد  یول   باشد  یاساس  یافسردگ  و  ایپومانیه  ا،یمان  یعالمت  یها  مالک  حداقل  یدارا  که  یافسردگ  و  ایمان  میعال  نیب  روز  چند  عرض  در  عیسر  اریبس  رییتغ  -1
  ،یانیهذ  اختالل  بر  که  مختلط  ای  ایمان  دوره  -3  آنها،  نیب  در  ی اساس  یافسردگ  میعال  بدون  ایپومانیه  یکننده  عود  یها  دوره  -2.  نباشد  ها   اختالل  نیا  مدت  حداقل

  ی ها دوره -5 هی ثانو ای است هیاول  ستین مشخص یول دارد وجود یدوقطب اختالل  ینوع -4. باشد  شده سوار( NOS) نینامع ی پزشک روان  ای یا هیباق یزوفرن یاسک
 .دهند یرو ندرت  به اریبس یول یافسردگ مزمن میعال با ایپومانیه
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 منابع 
 

 2ارجمند، جلد خالصه روانپزشکی کاپالن، کاپالن و سادوک، ترجمه رضاعی، انتشارات  -1

 DSM-5 ،APAشناسی روانی بر مبنای آسیب -2

 DSM-5شناسی روانی بر مبنای سید محمدی، یحیی،آسیب  -3

 شناسی  جزوات کالسی رتبه های برتر کنکور سراسری کارشناسی ارشد و دکتری روان  -4
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 بیشتر برای رسیدن به حداکثر تسلط  مطالعات
 

از  بانک سواالت کنکورهای   .1 تنها   شناسی: گرایش روان  – سال اخیر کارشناسی ارشد وزارت بهداشت    10بیش  فرد،  به  این کتابِ منحصر 

های کامالً تشریحی است که توسط خانم مریم سال گذشته کارشناسی ارشد وزارت بهداشت با پاسخ 10ی شامل سواالت دروس گرایش بالینی کنکورهای مجموعه
ر کنکور وزارت بهداشت با دقت بسیار باالیی تالیف شده است. این مجموعه، سواالت دروس این کنکورها را به شکل سال به سال در بر دارد و د 14طرفان رتبه بی 

 تمام مراحل مطالعاتی به ویژه در روزهای پایانی که قصد زدن تست های سال به سال را دارید بیشتر به شما کمک می کند.
 

ی شامل صدها تست طبقه بندی شده از هر درس که از میان هزاران تست از  هایمجموعه ویژه وزارت بهداشت:  –ه بانک تست درس به درس  مجموع .2

ر  شناسی و با هدف به حداکثهای برتر کنکور کارشناسی ارشد روان سال اخیر، توسط رتبه  20کنکورهای  کارشناسی ارشد و دکتری وزارت بهداشت و وزارت علوم  
شناسی فیزیولوژیک، های دروس شخصیت، آمار و روش تحقیق، روانرساندن تمرین و تسلط داوطلبانِ ممتاز بر مباحث دروس مختلف، تالیف شده است. بانک تست

 تواند به کمک داوطلبانی بیاید که خواهان حداکثر تمرین و تسلط بر مباحث هستند. شناسی روانی میشناسی رشد و آسیبروان
 

ماه مانده به    1-3: شامل صدها نکته خیلی مهم از هر درس. مناسب روزهای پایانی )حدود  ویژه وزارت بهداشت  -کپسول مهمترین نکات مهم دروس   .3

 کنکور(. 
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