
КАКВО ПРЕДСТАВЛЯВА БИПОЛЯРНОТО РАЗСТРОЙСТВО?

Написано от admin

  

  

  

Биполярно разстройство е известно също така с наименованието маниакалната
депресия . Маниакалната депресия е много сериозно заболяване на мозъка, свързано с
екстремни промени в настроението, структурата, функцията и поведението.Преди
години тази форма на депресия беше окачествявана като заболяване на известни хора -
артисти и музиканти. Сега обаче се смята, че има много съвсем обикновени хора, които
страдат от това заболяване. Възможно е, един екстремен период на маниакална
депресия да доведе дори и до самоубийство.

  

Кога се появява биполярното разстройство?

  

Биполярното разстройство  стартира по време на началните години на юношеството, но
са известни и случаи, когато то се появява в детството. Епизодите се сменят един с
друг. Маниакалната фаза минава в депресивна, а съществува и състояние, което бързо
сменя единият период с друг. Някои изследователи посочват само два депресивни
епизоди - епизод на мания и епизод на депресия. При манийната фаза  се наблюдава
еуфорично настроение, при която фаза преобладава усещането, че   всичко е
възможно.При депресивния период пациентът е потиснат угрижен и обзет от
безнадеждност. Изследователите посочват,че е възможно и наличието на третия
период, където двата се редуват с голяма бързина.Този период е най-трудно доказуем.

  

Признаци и симптоми по време на манийен период.
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    -  Увеличена енергия и голяма активност  
    -  Чувство на еуфория и величие и приповдиганто настроение  
    -  Говор с голяма лекота,  грандиозни идеи  
    -  Липса на концентрация, нужда от малко сън  
    -  Грандомания и фалшива вяра в собствените си възможности  
    -  Липса на добра преценка  
    -  Лесно провокирани, състояние на агресия и гняв  
    -  Провокативно, натрапливо или агресивно поведение  

  

  

Признаци и симптоми, които настъпват по време на депресивен епизод

  

    
    -  Тъга, меланхолия и усещане за празнота  
    -  Прогресивна загуба на интерес в ежедневието  
    -  Липса на енергия и чувство за умора  
    -  Трудна концентрация и запомняне, трудно вземане на решения  
    -  Мисли за самоубийство  

  

  

В началото на заболяването пациентите се чувстват добре и успяват да овладеят
пристъпите. Постепенно обаче, те започват да губят контрол над себе си.Много хора с
маниакална депресия изпитват и психоза с типични симптоми като халюцинации и
заблуди.

  

Лечение на биполярното разстройство
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Пациенти с биполярно разстройство се повлияват добре като приемат медикаменти,
които стабилизират настроението им. Те облекчават симптомите си чрез използване на
лекарства като литий, или антипсихотични медикаменти, дават се и различни
бензодиазепинови препарати.

  

Не трябва да се пропуска и психотерапията  и поведенческата терапия, която облекчава
състоянието на хората с биполярно разстройство.
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