BIPOLAR MOOD DISORDER
आज आपण चचचा करणचर आहोत एक को गंभीर मचनसिक आजचर तो म्हणजे Bipolar Mood Disorder.
1% लोकचमध्ये हच आजचर आढळतो

15-

25वर्षे वयोगटचंमध्ये आढळतो .

तयचंमध्ये Mania, Depression आणण Normal अशच तीन वेगवेगळ्यच Phases अितचत.
DSM - 5 च्यच दृष्टीने यच मचनसिक आजचरचची पचच प्रकचरचंमध्ये Classification केलेले आहे .
1) Bipolar Mood Disorder I
2) Bipolar Mood Disorder II
3) Cyclothymia
4) Substance Induced Bipolar Mood Disorder
5) Bipolar Mood Disorder Due To General Medical Condition

अिे हे पचच प्रकचर आढळून येतचत.
Bipolar Mood Disorder यच मध्ये 1. MANIA (उन्मचद) 2. HYPOMANIA आणण 3. DEPRESSION
(उदचसिनतच) अशच Phases अितचत.
Mania :- Mania यचलचच उन्मचद हर्षावचयच
ू च आजचर म्हणतचत
आत्तच आपण आजचरचच्यच लक्षणच बचबत बोलय
ू च Mania.

िवाप्रथम जे ददितं, पेशंट जचस्ती बोलतो, तो Excited अितो, आपण फचर मोठे आहोत अिच तयचलच भ्रम
अितो, तो अततशय भव्यददव्य ववचचर करतो, तो खचा फचर करतो. मनचववरुद्ध झचलं की तो लगेच Violent होतो,
Aggressive होतो. झोपे ची गरज कमी आहे अिं वचटते, तयचलच कचही कळतच नचही, तयचचं कचही चुकत अिेल अि
वचटत नचही. Donation दे तो, फफल्मस्टचर Actor, Actress आहे अिे म्हणतचत, पंतप्रधचन, मख्
ु यमंत्र्यचशी ओळख
आहे अिे पण म्हणतचत. ही लक्षणे िचधचरणपणे िचत ददविचपेक्षच जचस्त कचलचवधी कररतच अिचयलच पचदहजेत, तर
तयचलच आपण Manic Episode म्हणू शकतो.
Mania चे पण दोन प्रकचरची लक्षणे ददितचत.
A) Euphoric Mania - पेशंट खुश अितो.
B) Dysphoric Mania / Irritable Mania - रचगीट अितो, दं गच करतो.

Hypomania :- Mania मध्ये जी लक्षणे आढळतचत तोच लक्षणे िौम्य प्रमचणचत Hypomania मध्ये
आढळतचत.
जर आपण इलचज केली नचही तर बऱ्यचचदच MANIA चच Episode 3 - 6 मदहन्यचंमध्ये आपोआपच बरच होतो.
आतच आपण Depression च्यच लक्षणच बचबत बोलूयच.
Depression म्हणजे उदचिीनतच, नैरचश्य वचटणे यचमध्ये पेशंटची मन हे नचरचज अिते फकं वच
अततशय Slow Activity अिते, झोप कमी अिते, भक
ू कमी अिते, आतमववश्वचि कमी अितो, तयचलच Helpless
फकं वच Hopeless वचटतं, जगण्यचत कचही अथा नचही अिं वचटचयलच लचगत, आतमहतयेचे ववचचर येतचत फकं वच आतमहतयेचच
तो प्रयतन दे खील करतो, Irritable अितो.
िचधचरण पणे

Depression ची लक्षण ही 6 ते 13 मदहन्यचपयंत अिू शकतचत. जर इलचज केली

नचही तर दहच लक्षणे 6 ते 13 मदहन्यचनंतर आपोआपच तनघन
ू जचऊ शकतचत. म्हणजेच Depression फकं वच Mania
चच Episode आपोआपच बरे होऊ शकतचत. पण यचचच कचलचवधीचच ववचचर केलच तर तो फचर जचस्ती अितो तर यच
कचळचमध्ये तयचचच Performance तयचचच Quality Of Life हच खरचब अितो अिे आपण म्हणण्यचि हरकत नचही.
म्हणन
ू लवकरचत लवकर इलचज करण्यचची आवशक्यतच अिते.

आत्तच आपण BIPOLAR MOOD DISORDER ची प्रकचर पचहू
1) Bipolar Mood Disorder I :यचमध्ये Mania कचही कचळचकररतच ददितो. नंतर पेशंट नॉमाल होतो. नंतर कधी कधी Depressionची
Phase येते, म्हणजे एकदच Mania ददितो पेशंट नॉमाल होऊ शकतो नंतर पन्
ु हच Depression चच Episode येतो
मधल्यच कचळचत ती व्यक्ती पूणापणे नॉमाल अिते.

2) Bipolar Mood Disorder II :यचमध्ये Depression चे Episode अितचत. आणण मध्ये मध्ये Hypomania चे Episode
अितचत. Hypomania म्हणजे Mild Form Mania चच यचमध्ये पेशंट जचस्ती खुश अितो. Over Active अितो
पण Family Member. नच कळत नचही की तो फचर Hyper आहे म्हणजे Mania िचरखे फकं वच Hypo Mania ची
Stage अिते. यचलच िचधरण Bipolar Mood Disorder II अिे म्हणतचत.
3) Cyclothymia :-

Cyclothymia मध्ये Hypomania आणण Mania Depressionचे
म्हणजे हच एक छोटच Bipolar Mood Disorder 2)

Episode ददितचत.

प्रकचर म्हणतच येईल म्हणजे Cyclothymia मध्ये

Hypomania पण ददितो आणण Minor Depression पण ददितो. यचचच कचलचवधी Adult मध्ये 2 वर्षचापेक्षच जचस्ती
अितो आणण लहचन मुलचंच्यच मध्ये िचधचरणपणे 1 वर्षचाचच कचलचवधी पकडलच जचतो.
िचधचरणपणे Cyclothymia Stage अिेल तर तयचमध्ये लोकचंनच फकं वच Family Member नच हच तयचचच स्वभचव
आहे अिे वचटतो तयचमुळे बऱ्यचचदच Cyclothymia हच आजचर ओळखलच जचत नचही.

4) Substance Induced Bipolar Mood Disorder :Substance Induced म्हणजे कुणचकुणचलच अनेक प्रकचरची व्यिने अितचत . यचमुळे िुद्धच कधी कधी यचमध्ये
िुद्धच Mania फकं वच

Depression चे Episode येत अितचत. यचलचच Substance Induced Bipolar Mood

Disorder अिे म्हणतचत.

5) Bipolar Mood Disorder Due To General Medical Condition :उदचहरण द्यचयचे म्हणलं तर Hyperthyrodism. Hyperthyrodism मध्ये पेशंट हच Excited फकं वच Mania चे
Symptoms ददिून येतचत.आणण Hypothyroidism मध्ये Depression चे Symptoms ददिू शकतचत अिे म्हणू
शकतो.

आत्तच आपण ट्रीटमेंट बचबत बघू यच -:
ट्रीटमें ट ही बऱ्यचच पेशंट नच िुरुवचतीलच िचंगगतले आहे . Manic Episode अिू दे फकं वच
Depressive Episode अिू दे कचही Episodes येतचत आणण
तयचमुळे
आहे . तर लवकर लक्षचत येते.

Mania फकं वच Depression

आपोआपच बरे होतचत आपण अिे म्हणू शकतो.

हच एक आजचर आहे . तयच आजचरचतलच एक

Episode

मग जर हे Symptoms तिेच रचदहले फकं वच िचरखेच Episodes यचयलच लचगले तर

मचत्र इलचजचची आवश्यकतच ही रचहतेच.
Mild, Moderate , Severe म्हणजेच, िौम्य, मध्यम आणण तीव्र अशच स्वरूपचत आपण तयचचे
Classification करू शकतो.

Mild To Moderate Cases Depression Or Mania :यचमध्ये

Treatment ही OPD Base वर करणं हे शक्य आहे . जे Patient Co - Operative

आहे त जे पेशंट ऐकतचत .ज्यच पेशंटनच जचणीव आहे जे पेशंट घ्यचयलच तयचर आहे त अशच पेशंटलच OPD Base वर
Treatment दे ऊ शकतो.

Severe Cases Mania or Depression:जे पेशंट Co - Operative नचही येत ,खचि करून Mania मध्ये पेशंट अितील तर ते Irritable,
Violent अितील ,सशवीगचळ करत अिेल तर अशच पेशंटलच ॲडसमट करण्यचची गरज भचिते.
Depression पेशंटमध्ये आतमहतयेचे ववचचर हे फचर येत अितील. फकं वच प्रयतन केलच अिेल तर अशच पेशंटलच ऍडसमट
करण्यचची गरज भचिू शकते.

Treatment पद्धत बतघतले तर 1) Pharmaco Therapy म्हणजे और्षधोपचचर ही एक पद्धत आहे .
2) दि
ु रच Option आहे ECT आहे तयचलचच आपण Electro Convulsive Therapy तयचलच ववद्युत
उपचचर म्हणतचत.
3) ततिरे आहे तो म्हणजे Counseling / Psycho Education of Patient, आणण Relative चे
Counselling

1) Pharmaco Therapy / Drugs Therapy
अितो की िध्यचचच जो Episode आहे म्हणजे

फकं वच और्षधोपचचर मध्ये िवाप्रथम आपलच उद्दे श

Currently जो

म्हणजे Depression अिेल तर Antidepressants, Psychosis

Problem आहे यचची

Treatment करचयची.

अिेल तर Antipsychotic, Mania अिेल तर

Mood Stabiliser वचपरू शकतो. Behaviour Control येण्यचिचठी कधीकधी Injection चच वचपर करचवच लचगतो.
िुरवचतीच्यच Treatment च्यच कचळचमध्ये कधीकधी Benzodiazepines जिे की

Diazepam,

Lorazepam, Atprazolam, Clonazepam इतयचदीचच वचपर करू शकतो.
2) और्षधोपचचर झचले की मग ECT Electro Convulsions Therapy रचहते पेशंट Violent अिेल
Problematic अिेल Suicidal Idetions अितील तर Electro Convulsions Therapy ववद्युत घेऊ शकतो .6
ते

8ची गरज अिते आम्ही िुरुवचतीलच OPD Basis IPD करून

Treatment दे ऊ आणण नंतर Discharge

झचल्यचनंतर OPD बेिवर आपण Treatment दे ऊ शकतो.
3) Counselling / Psycho Education Of Patients मचझ्यचिचठी फकं वच आजचरचबद्दल पेशंटलच
मचदहती िचंगचयची हच आजचर कशचमळ
ु े होतो कच होतो हे िचंगचयचे म्हणजे जेणे करून पेशंटलच और्षधचची Treatment
ही Continue गेली पचदहजे जेणे करून तयचलच Depression चच

Episode अिेल फकं वच Mania चच Episode

यचयलच लचगलच अिेल तर लवकर जचणीव झचली पचदहजे . म्हणजे तयचनंतर डॉक्टरचंची मदत घेऊन Treatment ही
Continue केली पचदहजे.
1) Cognative Therapy
2) Interpersonal Therapy
3) Behaviour Therapy
4) Psychoanalytical Oriented Therapy
5) Family Therapy

आतच Treatment चच कचलचवधी फकती आहे ?
फकती ददवि आपण
पदहल्यचंदच आपण 6 - 8

Treatment घेतली पचदहजे ? तर अिं म्हणलं जचत की 1st Episode अिेल

मदहने Treatment घेऊ शकतो दि
ु ऱ्यचंदच जर तयचची तब्येत बबघडली अिेल तर िचधचरण

कचलचवधी हच एक वर्षचाचच रचहू शकतो. आणण जर दोन पेक्षच तीन Episode अितील तर कचलचवधी हच कधी कधी तीन
ते पचच वर्षे लचगू शकतो म्हणजे दोन पेक्षच जचस्त Episodes अितील तर कचलचवधी पचच वर्षचाचच लचगू शकतो आम्ही
कचही पेशंटलच

Life long आयष्ु यभर और्षधे घ्यचवी लचगू शकतच.
हच एक मचनसिक आजचर आहे तो डोक्यचतल्यच

Chemicals च्यच Imbalance मुळे अिू शकतो. हच

आजचर जो आहे तो Control करु शकतो. ह्यच आजचरचलच Cure नितो. म्हणजे हच आजचर कचयमचच (Life long)
पण
ू ापणे बंद होईल अिे म्हणतच येते नचही. हच आजचर पन्
ु हच येण्यचची शक्यतच रचहते.
१०० मध्ये ३५-३५ % पेशंट ९०-१०० %मचनसिक आजचर बरे होतचत तरीही पुन्हच आजचर होण्यचचच धोकच
अिणचरच लचगलं कचढून टचकले.
१०० मध्ये ३०-३५% पेशंट ६०-९०% बरे होतचत.
१०० मध्ये ३०-३५% पेशंट ४०-६०% फकं वच तयचहीपेक्षच कमी बरे होतचत.

Hypnotism
Transcranial Deep Brain Stimulation
Transcranial magnetic Stimulation

लक्षचत घ्यच हच एक आजचर और्षधे बंद केल्यचवर पुन्हच येऊ शकतो. और्षधे कमी - जचस्त केल्यचवर
पण येऊ शकतो. आणण Regular और्षध पण घेऊन हच आजचर होऊ शकतो. Regular और्षधे घेतल्यचमळ
ु े पन्
ु हच
येण्यचचच Chance हच

कमी रचहतो. तयचमळ
ु े और्षधे Continue ठे वणे.

नचतेवचईकचंनी पेशंटलच गोळ्यच व्यवस्स्थत घेतो कचही बघचयलच हवं तरी और्षध स्वतःहून कचढून
घ्यचवीत पेशंट वर Depend रचहचयचे नचही.
कोणतचही Medical चच

Problem अिेल तरीही तम्
ु ही और्षधे ही Continueकेली पचदहजे.
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