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Bipolar Affective Disorder 
Setiap orang mengalami pasang surut dalam suasana hati mereka - mereka senang 

saat bahagia, dan depresi saat merasa tersesat. Ini normal, tapi jika suasana hati 

mereka seperti naik roller coaster, kadang-kadang naik dan turun, memiliki mood 

tertekan jangka panjang yang bercampur dengan periode kenaikan suasana hati, 

mereka mungkin telah mendapat gangguan afektif bipolar, juga dikenal sebagai 

manic-depressive. Kekacauan 
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1. Apa itu Bipolar Affective Disorder? 

Saat ini bidang medis mendefinisikan gangguan afektif bipolar sebagai salah satu 

gangguan mood. Sesuai namanya, pasien gangguan afektif bipolar mungkin 

menunjukkan kedua mood mania dan depresi. Saat memiliki mania, mereka 

menunjukkan suasana hati yang gembira, merasa sangat bersemangat, percaya diri, 

penuh dengan gagasan dan merasa tidak berdaya; Tapi saat depresi datang, mereka 

akan kehilangan minat dalam segala hal, kekurangan energi dan pesimis yang 

menyedihkan. 

Gangguan afektif bipolar bisa bermacam jenis, tergantung dari tingkat mania dan 

depresi. Terkadang pasien hanya mengalami iritabilitas sementara dan tetap depresi 

sebagian besar waktu, sehingga membuat mereka salah didiagnosis untuk 

mendapatkan depresi unipolar. 

Jenis utama meliputi: 

1. Bipolar I disorder: Melibatkan satu atau lebih perubahan suasana hati berlanjut 

setidaknya satu minggu, terkadang menyebabkan mania berat, bahkan 

halusinasi atau delusi.  

2. Gangguan Bipolar II: Menjadi lebih ringan dengan melibatkan episode 

hypomania yang lebih ringan yang berlangsung selama 4 hari.  

3. Gangguan afektif bipolar campuran: Pasien mungkin mengalami campuran 

perubahan suasana hati yang tertekan dan gembira.  

4. Gangguan afektif bersepeda yang cepat: Setidaknya 4 episode dalam setahun, 

episode hypomania bergantian dengan depresi, dan ini lebih serius daripada 

gangguan afektif bipolar umum. 

  

2. Bagaimana cara mencegah Bipolar Affective Disorder? 

Tidak ada cara untuk mencegah penyakit ini. Jika Anda menemukan diri Anda atau 
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anggota keluarga Anda memiliki perubahan mood yang mempengaruhi kehidupan 

normal, atau diragukan ini adalah gejala penyakitnya, Anda harus mencari saran medis, 

dan perawatan segera membantu mencegah penyakit memburuk. 

Secara umum, ketika dihadapkan pada stres kerja atau hidup, orang harus mencari 

cara dan saluran untuk memudahkannya; jaga gaya hidup yang benar, dan lakukan 

lebih banyak latihan, yang bisa menurunkan kemungkinan terkena penyakit ini. 
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3. Apa penyebab Bipolar Affective Disorder? 

Penyebab pasti tidak diketahui, namun mungkin terkait dengan faktor berikut: 

 Keturunan: Kembar identik pasien dan kerabat langsung memiliki kesempatan lebih 

tinggi terkena penyakit ini.  

 Struktur otak: Studi menemukan bahwa pasien gangguan afektif bipolar memiliki 

struktur otak yang berbeda dengan orang biasa, jadi ini mungkin penyebab 

gangguan afektif bipolar.  

 Maladjustment neurotransmiter otak: Sekresi neurotransmiter otak seperti dopamin, 

serotonin atau noradrenalin menjadi tidak normal.  

 Perubahan hormon: Ketidakseimbangan hormon dapat menyebabkan gangguan 

afektif bipolar.  

 Faktor lainnya: Stres, penyalahgunaan obat-obatan atau mengalami perubahan 

berat dapat menyebabkan gangguan afektif bipolar. 

 

4. Apa gejala infeksi cacing gelang? 

Jika Anda menemukan gejala manik atau depresi berikut yang terjadi pada diri Anda 

atau anggota keluarga berulang-ulang, yang mempengaruhi kehidupan normal dan 

hubungan interpersonal, Anda perlu waspada, dan mencari bantuan dokter sesegera 

mungkin. Namun, kita harus menekankan bahwa gejalanya hanya untuk referensi saja. 

Diagnosis terakhir menuju diagnosis klinis dokter. 

I. Negara Manik 

 Suasana hati yang lincah: menunjukkan kegembiraan, kesenangan, atau 

kemarahan yang terus-menerus dengan marah, memberontak dengan marah 

tentang masalah sepele dan menunjukkan kontrol diri yang lemah.  

 Pikiran balap: sangat banyak bicara, yang menyebabkan suara serak; Ada banyak 

ide bagus, dan pikiran berubah dengan cepat, menunjukkan rasa percaya diri dan 
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kesombongan yang berlebihan.  

 Aktivitas dan energi yang berlebihan: menghasilkan banyak gagasan, memikirkan 

bisnis orang lain dan secara aktif bergairah; aktif dan sibuk sepanjang waktu, tapi 

selalu gagal menyelesaikan tugas; belanja murah hati dan berlebihan. Betina sangat 

menyukai make up, ada yang sangat riang dan menyukai lawan jenis atau hasrat 

seksual yang kuat. Bersemangat seharian untuk tidur nyenyak dan sangat energik. 

II. Negara depresif 

 Suasana hati yang rendah: tertekan dan acuh tak acuh; pesimistis dan putus asa 

terhadap hal-hal rutin; Kehilangan kasih sayang pada teman dan keluarga, merasa 

tidak berdaya terhadap kehidupan sehari-hari dan prospek; hindari kontak dengan 

teman dan saudara.  

 Pemikiran lambat: reaksi lambat, dan pemikiran tertutup; merasa bahwa otak 

seseorang tidak bekerja dengan baik, dengan kesulitan dalam mengingat dan 

berkonsentrasi; Berbicara dengan berbisik, selalu dengan bibir bergerak tanpa 

mengucapkan sepatah kata pun. Seseorang mungkin juga mengembangkan 

gagasan yang tidak benar karena mendapat penyakit, biasanya penyakit yang tidak 

dapat disembuhkan.  

 Mengurangi aktivitas dan energi: sedikit aktivitas, selalu merasa letih; tinggal 

sendirian di kamar, kadang-kadang bahkan tidak mau minum atau makan, perlu Tak 

en perawatan oleh orang lain; bahkan mengembangkan pikiran atau perilaku bunuh 

diri. 
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5. Bagaimana cara untuk mendeteksi dan mendiagnosis Demensia? 

Dokter atau psikolog klinis berbicara dengan pasien, memahami pikiran, perasaan dan 

tingkah lakunya, dan melakukan penilaiannya. Pasien harus mencatat keadaan mood 

hariannya, keadaan tidur, dan lain-lain, untuk membantu membuat diagnosis yang 

sesuai. Jika suasana hati pasien dapat mempengaruhi penilaiannya, dokter atau 

psikolog klinis dapat mengundang keluarga pasien untuk berbicara, dengan harapan 

memiliki pemahaman yang lebih komprehensif tentang suasana hati pasien. 

Menurut edisi ke 4 dari Manual Diagnostik dan Statistik Mental Disorder (DSM-IV-TR) 

yang diterbitkan oleh American Psychiatric Association dan standar diagnosis beberapa 

pusat penelitian skala besar nasional, kondisi berikut dapat didiagnosis sebagai 

gangguan afektif bipolar. :  

(1) Manic Episode: 

A. Periode yang berbeda dari suasana normal yang tidak normal dan terus-menerus 

meningkat, ekspansif, atau mudah tersinggung, berlangsung minimal 1 minggu (atau 

durasi jika perlu dirawat di rumah sakit). 

B. Selama periode gangguan mood, tiga (atau lebih) dari gejala berikut terus berlanjut 

(empat jika mood hanya mudah tersinggung) dan telah hadir pada tingkat signifikan: 

   1. harga diri meningkat atau kemegahan 

   2. menurunnya kebutuhan tidur (misalnya terasa beristirahat setelah hanya 3 jam 

tidur) 

   3. Lebih banyak bicara dari biasanya atau tekanan untuk terus berbicara 

   4. terbang ide atau pengalaman subjektif yang dipikirkan oleh pikiran 

   5. distractibility (yaitu perhatian terlalu mudah ditarik ke rangsangan eksternal yang 
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tidak penting atau tidak relevan) 

   6. meningkatkan aktivitas yang diarahkan pada tujuan (baik secara sosial, di tempat 

kerja atau sekolah, atau seksual) atau agitasi psikomotor 

   7. Keterlibatan berlebihan dalam aktivitas menyenangkan yang memiliki potensi 

konsekuensi menyakitkan yang tinggi (misalnya, terlibat dalam pembelian tak 

terkendali, ketidaksopanan seks, atau investasi bisnis yang bodoh) 

C. Gejala tidak memenuhi kriteria untuk Mixed Episode. 

D. Gangguan mood cukup parah sehingga menyebabkan kerusakan fungsi kerja atau 

aktivitas sosial yang biasa atau hubungan dengan orang lain, atau memerlukan rawat 

inap untuk mencegah kerusakan pada diri sendiri atau orang lain, atau ada fitur psikotik. 

E. Gejala tidak disebabkan oleh efek fisiologis langsung dari zat (misalnya obat 

penyalahgunaan, pengobatan, atau perawatan lainnya) atau kondisi medis umum 

(misalnya hipertiroidisme).  

(2) episode hypomanic: 

A. Periode yang berbeda dari suasana hati yang terus meningkat, ekspansif, atau 

mudah tersinggung, berlangsung selama minimal 4 hari, yang jelas berbeda dengan 

suasana hati yang biasa.  

B. Selama periode gangguan mood, tiga (atau lebih) gejala pada episode manik telah 

berlanjut (empat jika mood hanya mudah tersinggung) dan telah hadir pada tingkat 

signifikan.  

C. Episode dikaitkan dengan perubahan fungsi yang tidak pasti yang tidak seperti orang 

yang tidak bergejala. 

D. Gangguan mood dan perubahan fungsi dapat diamati oleh orang lain. 
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E. Episode ini tidak cukup parah sehingga menyebabkan kerusakan nyata pada fungsi 

sosial atau pekerjaan, atau untuk keperluan rawat inap, dan tidak ada fitur psikotik. 

F. Gejala-gejalanya bukan karena efek fisiologis langsung dari zat (misalnya obat 

pelecehan, pengobatan, atau perawatan lainnya) atau kondisi medis umum (misalnya 

hipertiroidisme). 

(3) Episode Depresi Berat: 

A. Lima (atau lebih) dari gejala berikut telah hadir selama periode 2 minggu yang sama 

dan merupakan perubahan dari fungsi sebelumnya; Setidaknya salah satu gejalanya 

adalah (1) mood tertekan atau (2) kehilangan minat atau kesenangan. 

   1. Suasana hati yang tertekan sebagian besar hari, hampir setiap hari, seperti yang 

ditunjukkan oleh laporan subjektif (misalnya, terasa sedih atau kosong) atau 

pengamatan yang dilakukan oleh orang lain (misalnya, tampak menangis).  

   2. Tertandai mengurangi minat atau kesenangan dalam semua, atau hampir semua, 

aktivitas hampir setiap hari, hampir setiap hari (seperti yang ditunjukkan oleh akun 

subyektif atau pengamatan yang dilakukan oleh orang lain). 

   3. Penurunan berat badan yang signifikan bila tidak diet atau kenaikan berat badan 

(misalnya, perubahan lebih dari 5% berat badan dalam sebulan), atau penurunan atau 

kenaikan nafsu makan hampir setiap hari. 

   4. Insomnia atau hypersomnia hampir setiap hari . 

   5. Agitasi atau retardasi psikomotor hampir setiap hari (dapat diamati oleh orang lain 

bukan hanya perasaan subyektif kegelisahan atau diperlambat) . 

   6. Kelelahan atau kehilangan energi hampir setiap hari. 

   7. Perasaan tidak berharga atau rasa bersalah yang berlebihan atau tidak patut 

(yang mungkin delusi) hampir setiap hari (tidak hanya menyalahkan diri sendiri atau 
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bersalah karena sakit). 

   8. Kemampuan yang berkurang untuk berpikir atau berkonsentrasi, atau ragu-ragu, 

hampir setiap hari (baik dengan akun subyektif atau seperti yang diamati oleh orang 

lain) . 

   9. Pikiran berulang kematian (tidak hanya takut mati), ide bunuh diri berulang tanpa 

rencana tertentu, atau usaha bunuh diri atau rencana spesifik untuk melakukan bunuh 

diri . 

B. Gejala tidak memenuhi kriteria untuk Mixed Episode. 

C. Gejala menyebabkan gangguan atau penurunan signifikan secara klinis di area kerja 

sosial, pekerjaan, atau bidang penting lainnya. 

D. Gejala tidak disebabkan oleh efek fisiologis langsung dari suatu zat (misalnya obat 

pelecehan, pengobatan) atau kondisi medis umum (misalnya hipotiroidisme). 

E. Gejala tidak diperhitungkan dengan baik oleh Dukacita, yaitu setelah kehilangan 

orang yang dicintai, gejalanya bertahan lebih lama dari 2 bulan atau ditandai dengan 

gangguan fungsional yang jelas, kesibukan yang tidak wajar dengan 

ketidakberuntungan, ide bunuh diri, gejala psikotik, atau retardasi psikomotor 
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6. Apa tindakan pengobatan terhadap Patah Tulang Pinggul pada Manula? 

Melalui pengobatan, dan terapi psikologis, pasien dapat dibantu untuk tetap stabil 

secara emosional dan melanjutkan kehidupan normalnya. Karena kondisi pasien 

gangguan afektif bipolar relatif rumit, dan beberapa mood depresi pasien tertekan dan 

ayunan mood manik dapat terjadi secara bergantian, dengan gejala yang berbeda 

muncul pada interval yang berbeda, sehingga dokter mungkin meresepkan beberapa 

obat pada saat bersamaan dan menyesuaikannya. dosis yang sesuai. Pasien perlu 

mengikuti instruksi dokter dengan sabar saat mengambil obat-obatan tersebut, 

mencatat perubahan mood dan reaksi setelah pengobatan, dan menginformasikan 

dokter pada pemeriksaan lanjutan. Ini membantu dokter meresepkan obat yang sedang 

berlangsung dengan tepat. 

1. Terapi Pengobatan 

Sebuah. Mood stabilizer 

Ini membantu menstabilkan suasana hati pasien dan memungkinkannya untuk 

melanjutkan kehidupan normal. Mereka bukan obat penenang dan tidak menimbulkan 

kecanduan. Lithium adalah salah satu obat tradisional yang digunakan, mampu 

mengendalikan gangguan afektif bipolar secara efektif, dan untuk mencegah mania dan 

depresi berulang. Efek sampingnya meliputi rasa haus, sering buang air kecil, tremor 

tangan dan jerawat tumbuh. Penerima harus melakukan tes darah rutin untuk 

memantau jumlah litium dalam darah.  

Sodium Valproate adalah penstabil mood lain dan dokter mungkin meresepkannya 

untuk menggantikan lithium. Efek sampingnya meliputi mual, kelelahan, sakit otot, 

rambut rontok, penambahan berat badan, dan lain-lain. 

Penstabil mood generasi baru lainnya termasuk Lamotrigin yang terutama membantu 

pasien kronis mencegah kambuhnya depresi. 
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b. Antipsikotik 

Mereka digunakan untuk mengobati gejala gangguan afektif bipolar dan untuk 

menenangkan pasien. Obat antipsikotik generasi lama adalah untuk mengendalikan 

mania dengan membatasi aktivitas dopamin pusat, seperti Haloperidol dan 

Chlorpromazine yang merupakan obat penenang yang kuat, namun dapat 

menyebabkan efek samping seperti ketegangan otot, tremor tangan, kegelisahan, haus, 

dan lain-lain. 

Antipsikotik generasi baru dapat memperbaiki gejala depresi dan mania dengan 

mempengaruhi serotonin otak dan dopamin. Efek sampingnya relatif lebih ringan. Salah 

satu antipsikotik generasi baru adalah Olanzapine. Ini bisa mengobati mania akut 

secara efektif. Efek sampingnya meliputi kelelahan, penambahan berat badan, 

meningkatkan kadar lipid darah dan glukosa darah. Antipsikotik generasi baru lainnya 

termasuk Ziprasidone, Quetiapine, Aripiprazole dan Risperidone. 

c. Antidepresan 

 Antidepresan trisiklik: Dokter biasa meresepkan antidepresan trisiklik, seperti 

Amitriptyline, Imipramine dan Nortriptyline, dan lain-lain, untuk membantu pasien 

memantau fungsi serotonin otak dan adrenalin untuk mencapai efek melawan 

depresi. Efek sampingnya meliputi rasa kantuk, haus, sembelit, penglihatan kabur, 

sulit buang air kecil, kelelahan, melemahnya ingatan, dan sebagainya.  

 Selective Serotonin Reuptake Inhibitor (SSRI): Ini termasuk obat generasi baru, 

seperti Paroxetine. Ini meningkatkan konsentrasi serotonin otak, dan memiliki efek 

mengobati depresi, dengan efek samping lebih sedikit dibandingkan antidepresan 

trisiklik.  

 Serotonin Norepinephrine Reuptake Inhibitor (SNRI): Antidepresan generasi baru 

lainnya. Dengan memantau konsentrasi serotonin dan noradrenalin otak, terapi ini 

mencapai efek terapi. Venlafaxine dan Duloxetine termasuk tipe ini.  

 Inhibitor Reuptake Norepinephrine-dopamine   (NDRI): Obat generasi baru seperti 

Bupropion. Fungsinya untuk meningkatkan konsentrasi adrenalin dan dopamin otak, 
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yang tidak secara langsung mempengaruhi fungsi serotonin otak, dan sangat cocok 

untuk mereka yang tidak merespon inhibitor reuptake serotonin selektif.  

 Obat anti kecemasan: Ini termasuk obat penenang benzodiazepin yang biasanya 

dibagikan. Ini untuk mengobati agitasi akut pasien, kegelisahan atau gangguan 

kecemasan umum simultan.                                                                                                                                

Benzodiazepine obat penenang biasanya untuk penggunaan jangka pendek. Meski 

memiliki efek cepat, efek sampingnya penting karena sangat adiktif, dan bisa 

menyebabkan penerima melemahkan ingatan dan konsentrasi mereka. Untuk berhenti 

menggunakannya atau mengurangi dosis dapat menyebabkan abstinensi sindrom, 

artinya berhenti menggunakan mereka dari 1 sampai 7 hari, penerima mungkin 

mengalami insomnia, kecemasan, depresi, sakit kepala, dan lain-lain. Oleh karena itu, 

obat ini bukan untuk pengobatan jangka panjang.    

2. Terapi Psikologis 

Saat ini, pengobatan psikologis yang biasanya diadopsi adalah perawatan perilaku 

kognitif. Psikolog klinis akan membangun hubungan saling percaya, dan kemudian 

mengubah kesalahan pemuridan pasien dan perilaku bermasalah yang tidak terkendali, 

dia membantu pasien memperlancar kekhawatirannya. 

3. (c) Terapi Elektrokonvulsif (ECT) 

Terapi elektrokonvulsif dapat digunakan jika obat ditemukan tidak efektif dalam 

mengobati gangguan afektif bipolar. Setelah pasien memakai anestesi umum, dokter 

akan menggunakan sedikit arus listrik dan melewati otak pasien untuk merangsang 

sistem saraf pusatnya, sehingga kondisi pasien dapat diperbaiki. Hal ini sangat efektif 

bila pasien dengan depresi berat tidak menanggapi pengobatan. 
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7. Bagaimana pasien penderita Kanker Hati bisa merawat diri mereka sendiri? 

Proses mengobati gangguan afektif bipolar adalah penyakit yang panjang, tapi ini 

bukan penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Pasien dan anggota keluarganya harus 

secara positif mengambil bagian dalam perawatan, dan bersikap positif dalam 

pemulihannya. Saran berikut dapat membantu pasien mencegah penyakit memburuk, 

dan dengan segala cara sangat membantu dalam perawatan: 

 Memahami Bipolar Affective Disorder: 

Melalui dokter, seminar atau saluran lain, untuk lebih memahami gangguan afektif 

bipolar dan perawatannya membantu meningkatkan kepercayaan diri terhadap 

terapi; Biarkan keluarga tahu lebih banyak tentang penyakit ini, buat mereka 

mengerti beberapa perilaku pasien terkait dengan penyakitnya, atau bahkan 

mengundang mereka untuk berpartisipasi dalam proses pengobatan, yang akan 

menjadi dukungan positif bagi pasien. 

 Waspadalah pada tanda peringatan kambuh: 

Sadarilah perubahan mood seseorang, dan biarkan anggota keluarga atau teman 

mengetahui kondisi mood seseorang. Jika gejala sebelum depresi atau mania 

terjadi, dan salah satu tersangka kambuh penyakitnya, seseorang harus segera 

memberi tahu dokternya. Obat untuk mencegah kambuh penyakit bisa terhindar dari 

penyakit yang semakin memburuk.  

 Hindari penyalahgunaan obat terlarang dan minuman beralkohol:  

Bahkan ketika kondisi penyakit membaik, seseorang harus berhenti minum dan 

tidak boleh menyalahgunakan obat untuk mencegah gejala berulang.  

 Ikuti secara ketat instruksi dokter tentang obat: 

Meskipun ada efek samping pada pengobatan, seseorang tidak boleh menghentikan 
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pengobatan saat ada tanda-tanda perbaikan. Menghentikan pengobatan dapat 

menyebabkan gejala kembali muncul dengan cepat, bahkan memikirkan bunuh diri. 

Jika seseorang ingin mengurangi dosis , orang harus berkonsultasi dulu dengan 

dokter. Biarkan dokter menilai kondisinya dan membuat keputusan.  

 Berhati-hati dalam mengambil obat lain: 

Jika pasien perlu minum obat lain, dia harus berkonsultasi dengan dokter untuk 

mencegah efek terapi gangguan afektif bipolar agar tidak diintervensi.  

 Berpartisipasi dalam kelompok pendukung pasien: 

Pada kelompok pendukung pasien, Anda dapat berbagi pengalaman dengan pasien 

lain, bertukar gagasan, yang membantu meningkatkan kepercayaan diri terhadap 

terapi.  

 Bangun hidup sehat: 

Olahraga teratur bisa membuat otak mengeluarkan endorphin, sehingga 

memungkinkan seseorang merasa nyaman dan tidur nyenyak. Cobalah untuk ikut 

serta dalam kegiatan sehat lainnya untuk mengatasi ketegangan dan tekanan 

seseorang. Jaga diet sehat dan seimbang untuk mempertahankan kondisi fisik dan 

mental yang baik.  
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8. Bagaimana merawat pasien dengan Bipolar Affective Disorder? 

Selama terapi, pemahaman dan dukungan anggota keluarga dan teman sangat 

penting. Karena suasana hati pasien dipengaruhi oleh penyakit ini, tingkah lakunya 

dapat mempengaruhi atau bahkan menyakiti keluarga / anggota keluarganya atau 

teman. Jika mereka tahu lebih banyak tentang penyakit ini, mereka akan mengerti 

bahwa pasien berada di bawah pengaruh penyakit ini, dan perilaku pasien tidak 

dimaksudkan. Mereka kemudian akan permisi. Setiap orang memiliki suasana hati 

sendiri dan terkadang orang mungkin tidak dapat menangani mereka secara rasional. 

Tetapi jika Anda dapat memahami penyakit ini lebih banyak, ikut serta dalam proses 

pengobatan, dan belajar mengatasi masalah mood pasien, akan sangat bermanfaat 

bagi pemulihan pasien.  

Karena kadang-kadang pasien mungkin tidak menyadari perubahan moodnya, anggota 

keluarga harus waspada terhadap naik turunnya suasana hati, dan jika perlu, ingatkan 

atau menemani dia untuk berkonsultasi dengan dokter. 
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