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The core patterns of bipolar disorder. [Copyright (2009) Wiley; adapted with 
permission from (12)]. i=BID; ii=BIID; iii=subsyndromal bipolar symptoms; 
iv=mixed states; v=rapid cycling; red=hypo⁄mania; blue=depression; 
green=euthymia.                                                          (Malhi, GS, et al., 2012)



Prevalence

 BID                     0.7%-1%

 BIID                   0.2%-3%
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هاي اختالل دوقطبی ویژگی

 Depression: Predominant affect

Profound disability

 Subsyndromal symptoms: 
Predominant features

 Comorbidity is the rule rather 
than exception.

 Hypo/mania: Hallmark

 Highly recurrent

 Familial [etiology]

 Suicide: a major outcome



هاي کلیدي اختالل دوقطبی نشانه
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 Depressed mood

 Loss of interest

 Euphoria

 Irritability

 Overactivity



In the clinic:

depression/anxiety symptoms > 
mania/hypomania symptoms 
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History of illness prior to a diagnosis of 
bipolar disorder                              (Berk, 2007)

9



Bipolar I Disorder

Mania
Major 

Depression



Mania
Major 

Depression

Bipolar I Disorder

Mixed



Bipolar I Disorder
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Bipolar I Disorder

Major 
depression

Mania Mixed

Minor 
depression 

Hypomania

Subsyndromal 
depression

Hypomanic 
symptoms



      

              

Mania Hypomania

Psychosis
+ ―

Dysfunction
+ ―

Significant aggression
+ ―

Duration ≥ 7 days or any if 
aggression

≥ 4 days



Bipolar II Disorder

Hypo-
mania

Major 
Depression



Bipolar II Disorder



Cyclothymic Disorder

Hypomanic
symptoms Subsyndromal Depression

No mania
No major depression

≥2 years
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Rapid cycling



19



Bipolar depression

 Interview with the family members

 Asking especially about hyperactivity, being high energy, 

and talkativeness even during a depressive episode.





گرفتن شرح حال از بیماران افسرده

در طول عمرمانيا /جستجوي عالئم هايپومانيا

 پيش و پس از اپيزود افسردگيپرسش در مورد وجود عالئم هايپومانيا بالفاصله 

 بيمار در دوره بروز نشانه ها مشاهدات دوستان يا خانوادهپرسش در مورد 

 و در زمان هاي مختلف مكرر ارزيابي بيمار به طور

 



Cycle: MDI & DMI

DMI

MDI

Periodic: recurrent
Cyclical: circular 



:داشت تفاوت تان در آن دوره که رفتار شما با رفتار همیشگی

معاشرتی تر شده بودید؟

شده بودید؟ خستگی ناپذیردر کارها 

کردید؟ بیشتر از معمول آرایش می

اید؟  یا سوپرمن شده مثل شیرکردید  احساس می

کردید؟ بیشتر از معمول عبادت می
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Overactivity گرفتن شرح حال در مورد



افسردگیبیماري با شکایت از 

 ای با شکا�ت از افسردگ� مراجعه کرده است ساله 34خانم. 
 شد�د،  حوصلگ� ب�ای است که در سه سال اخ�ر بدون استرسور خاص� دچار  دوره چهارم�نا�ن

�نده و فشار  کاهش شد�د فعال�ت
ٓ
های روزمره، کاهش خواب و اشتها، فقدان برنامه و ام�دی برای ا

 .خورد ا�ن فکر که سربار خانواده است و به درد خانواده و اجتماع نم�
 بارها بي هدف از منزل . مي شود و گاه پرخاش مي كند عصبانيطي دوره فعل� افسردگ�، اغلب زود

رامش م� برخالف معمول خ�ل� صحبت م� کند و م�. خارج شده است
ٓ
.  دهد گو�د ا�ن کار به او ا

 .کند ها احساس دوست� م� محبت ز�ادی به د�گران پ�دا کرده و حت� با غر�به
 ن�ز دچار �ک دوره افسردگ� شد�د با افکار خودکش� بوده استسالگ�  17در. 
است كم كاري تيروييدمبتال به . مواد مصرف نکرده. 

دو خواهر و دو برادر افسرده دارد که تحت درمان هستند.



افسردگیبیماري با شکایت از 

 ای با شکا�ت از افسردگ� مراجعه کرده است ساله 34خانم. 
 شد�د،  حوصلگ� ب�ای است که در سه سال اخ�ر بدون استرسور خاص� دچار  دوره چهارم�نا�ن

�نده و فشار  کاهش شد�د فعال�ت
ٓ
های روزمره، کاهش خواب و اشتها، فقدان برنامه و ام�دی برای ا

 .خورد ا�ن فکر که سربار خانواده است و به درد خانواده و اجتماع نم�
 بارها بي هدف از منزل . مي شود و گاه پرخاش مي كند عصبانيطي دوره فعل� افسردگ�، اغلب زود

رامش م� برخالف معمول خ�ل� صحبت م� کند و م�. خارج شده است
ٓ
.  دهد گو�د ا�ن کار به او ا

 .کند ها احساس دوست� م� محبت ز�ادی به د�گران پ�دا کرده و حت� با غر�به
 ن�ز دچار �ک دوره افسردگ� شد�د با افکار خودکش� بوده استسالگ�  17در. 
است كم كاري تيروييدمبتال به . مواد مصرف نکرده. 

دو خواهر و دو برادر افسرده دارد که تحت درمان هستند.

Mixed state



افسردگیبیمار دیگري با شکایت از 

 شود م� تغ��رات خلق�سال گذشته اغلب دچار  1/5ساله در  �19ک دانشجوی. 

الکلنوشد و شروع به مصرف  های پرکالری م� در ا�ن مدت اغلب ب�ش از  حد کاف��ن �ا نوش�دن� 
ن افراط م�

ٓ
 .کند کرده و گاه در ا

با د�گران اغلب رفتارهای تکانش� به شکل  روابطثبات بوده  و در  نمراتش در دوترم گذشته ب�
 .خشم �ا زودرنج� �ا قهر نشان داده است

 نها راحت  ساعت م� 4تا  3ها�ــ� تنها  در دوره: بس�ار نامنظم� پ�دا کرده خواب و انرژی
ٓ
خوابد و در ا

خوابد و گاه س�کل خواب و ب�دار�ش معکوس  ساعت م� 14ها�ــ� تا  رسد و در دوره به کارها�ش م�
 .شود م�

 اش افسردگ�، سوءمصرف الکل و �ک مورد  ول� در خانواده سابقه مان�ا �ا افسردگ� نداشتهاو
 .احتمال� خودکش� وجود داشته است

 



افسردگیبیمار دیگري با شکایت از 

 شود م� تغ��رات خلق�سال گذشته اغلب دچار  1/5ساله در  �19ک دانشجوی. 
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 .احتمال� خودکش� وجود داشته است

 

Cyclothymic 
Disorder



 اختالل دوقطبي درمانكليات 
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Principles in the treatment
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Treat disease, not symptoms

Pharmacotherapy > psychotherapy

Education/ Compliance 

Substance use avoidance

Suicidality



Principles in pharmacotherapy (1)
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Maintenance > Acute

Augment > substitute

Treat subthreshold symptoms

Treat adverse effects

Taper drugs slowly



Principles in pharmacotherapy (2)
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No antidepressants for

Monotherapy

Rapid-cycling

Mixed state

Early treatment

Long-term prophylaxis

Best antidepressants

SSRIs

No Paroxetine

Worst antidepressants

TCAs



Pharmacotherapy
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Mood stabilizers
Atypical 

antipsychotics
Antidepressants Others

Lithium Quetiapine SSRIs
Typical 

antipsychotics 

Valproate, 
divalproex Olanzapine Topiramate

Lamotrigine Aripiprazole Gabapentine

Carbamazapine 
(Tegretol )

Ziprasidone Benzodiazepines

Risperidone



Acute mania
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Mood stabilizers
Atypical 

antipsychotics
Others

Lithium Quetiapine
Typical 

antipsychotics 

Valproate, 
divalproex Olanzapine ECT

Aripiprazole

Carbamazapine 
(Tegretol )

Ziprasidone

Risperidone



Acute depression
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First line Other options Not recommended

Lithium Li/QTP + LMT Antidepressant monotherapy

Lamotrigine Li + QTP LMT + Antidepressant 

Quetiapine Li/QTP + SSRIs Typical antipsychotics

Olanzapine + FLX ECT



Maintenance
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Mood stabilizers
Atypical 

antipsychotics

Lithium + Quetiapine

Valproate, 
divalproex

Olanzapine

Lamotrigine + Aripiprazole

Carbamazapine 
(Tegretol )

+ Ziprasidone

Risperidone
(Risperdal Consta)



BIID

Depression Maintenance

First line QTP Li

Second line Li

LTG

DVP

VLF

FLX

LTG

CBZ

Adjunctive psychoeducation, PSRT, family 

focused therapy, CBT 38

(Malhi, et al., 2012)



Major side effects

Lithium Renal failure Toxicity Diabetes 
insipidus

Valproate Teratogenicity Hepatotoxicity

Lamotrigine Serious rash

Atypical 
antipsychotics

Diabetes mellitus Hyperlipidemia Weight gain
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Strengths Weaknesses

Lithium Antisuicide Toxicity

Valproate High tolerance For women in 
fertility ages

Lamotrigine High tolerance
No weight gain 

Low teratogenicity

Titration
No antimanic
Serious rash

Atypical 
antipsychotics

Antipsychosis Metabolic 
syndromes
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FGAs 
(high potent)

SGAs

Extrapyramidal symptoms ↑

Tardive dyskinesia ↑

↑ Serum prolactin levels ↑

Somnolence, weight gain ↑
Diabetes mellitus; 
hyperlipidemia ↑

Induced depression ↑

Efficacy on negative 
symptoms ?
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