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 اهميت اداره پري ناتال بيماري دوقطبي 

  يمارستان نور اصفهان، بپزشكي رواندانشگاه علوم پزشكي اصفهان، گروه  پزشكي روان، استاديار فاطمه رجبي
 
 

است كه بيماري  آناثر حفاظت كننده بارداري بر بيماري دوقطبي باور رايجي است كه در مطالعات اخير به چالش كشيده شده است. نتايج حاكي از 
. بعالوه تغيير در الگوي شود ميبر در سير بارداري تشديد شود. در بيماران دوقطبي باردار يا تازه زايمان كرده ريسك بستري هفت برا تواند ميدوقطبي 

  شود.  عالئمشدن امكان عود واضح بيماري، يا چهار برابر شدن امكان عود  برابر دومنجر به  تواند ميمصرف داروهاي دو قطبي حين بارداري، 
قلبي و  مشكالتلوله عصبي،  گيري شكلل مرتبط باشد كه اختال اي شده شناختهباآنوماليهاي  تواند ميخلق  كننده تثبيتاز سوي ديگر مصرف داروهاي 

  . اند جمله آنرفتاري و تأخير نمو از  عالئم
با وزن  تواند مي نشده درمانبر نتيجه بارداري دارد. افسردگي  گيري چشم تأثيردر طي بارداري  نشده درمانخلقي  هاي دورهبايد در نظر داشت كه عوارض 

ايجاد رفتارهايي در مادر منجر به  واسطه به تواند مي نشده درمانخلقي  هاي دورههمراه باشد. بعالوه  كم حين تولد، اشكال در نمو ساختارهاي مغزي
در مقابله با استرس، و اشكال در برقراري  ناتواني ، مصرف الكل و مواد،سوءتغذيهپري ناتال،  هاي مراقبتآسيب به جنين شود؛ رفتارهايي نظير ضعف در 

  .لدشدهمتوارتباط با فرزند تازه 
مبتال به بيماري دوقطبي در سنين باروري، تنظيم برنامه درماني با در نظر گرفتن احتمال يا تمايل به بارداري ضروري است. موارد  هاي خانمدر خصوص 

در بيماران  ها باردارياز  نيمي ازآنجاكهباشد.  بعالوه  موردتوجهي كه تمايل به جلوگيري دارند، بايد هاي خانمتداخل دارويي با داروهاي جلوگيري در 
  انجام شود. سريعاًبايد  نشده بيني پيش هاي بارداريد ر، اقدامات الزم در مواند نشده ريزي برنامهدوقطبي 

جش ابعاد سن "آورد؟ پيش نمي ام دوقطبيبارداري مشكلي براي بيماري "يا  "م باردار شوم؟توان ميآيا "بنابراين در مواجهه با اين سؤال بيمار دوقطبي كه 
  قرار خواهد گرفت.    موردبحث تفصيل بهگوناگوني مدنظر خواهد بود كه 

 ، ليتيوم، درمان دارويي، خلقها تشنج: بارداري، اختالل دوقطبي، ضد ها كليدواژه
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