
GANGGUAN SUASANA GANGGUAN SUASANA 

PERASAANPERASAAN

Definisi : Suatu kelompok gangguan jiwaDefinisi : Suatu kelompok gangguan jiwa
dimana gejala yang dominan
adalah gangguan suasana
perasaan (mood=afek).



Etiologi :
1. Faktor Psikologik.
2. Faktor Organobiologik , khususnya

neurotransmitter ( Serotonin, Dopamin,
dan Norepinephrine ) .

3. Faktor Sosiologik : disini berupa hilangnya
“status peranan” si-individu.

Klasifikasi :
1. Episode Manik.
2. Gangguan Afektif Bipolar.
3. Episode Depresif.
4. Episode Depresif Berulang.
5. Gangguan Suasana Perasaan menetap :

Siklotimia dan Distimia



EPISODE MANIKEPISODE MANIK

Gambaran Klinik :

a. Type Hypomania :
� Mau bicara saja; suka humor
� Selalu akrab dengan orang lain; rapi.
� Mau bekerja saja, tapi aktifitasnya itu agak kacau� Mau bekerja saja, tapi aktifitasnya itu agak kacau
; tak sabar.

� Impulsif.
� Aktifitasnya itu kadang-kadang tujuannya tidak
begitu penting.

� Boros dalam keuangan ; aktifitas seksual � �

� Pasien berusaha untuk merasionalisasikan
aktifitasnya itu.



b. Mania Akut :
� Gejala-gejala hypomanianya lebih parah.
� Sopan santun kurang.
� Selalu ingin memerintah dan menguasai
seseorang atau hal tertentu.

� Bila keinginannya tidak terpenuhi bisa
mengamuk.

� Aktifitasnya meningkat sehingga tidak pernah� Aktifitasnya meningkat sehingga tidak pernah
selesai.

� Flight of Ideas.
� Inkoherentia.
� Afek yang cepat berubah.
� Waham.
� Bila ini makin parah � MANIA DELERIA



EPISODE DEPRESIFEPISODE DEPRESIF

a. Gangguan Afek :

Ringan : Interest � ; tidak sanggup untuk merasa
senang terhadap sesuatu. Tidak ada
kegairahan hidup, sukar konsentrasi, d.l.l.

Sedang : Selalu menangis.Sedang : Selalu menangis.

Berat : Putus asa, tidak sanggup untuk mengambil
keputusan, penampakannya lebih tua dari
usianya, pipi cekung, d.l.l.



b. Gangguan Proses Pikir :
� Merasa tak berguna.
� Merasa berdosa, telah memberi malu keluarga.
� Adanya pikiran suicide.� Adanya pikiran suicide.
� Merasa rendah diri, merasa selalu gagal.
� Pada keadaan berat � waham nihillistik.
� Kadang-kadang timbul halusinasi.



c. Gangguan Psikomotor :
� Aktifitas menurun dan lambat.
� Jalannya pelan seperti diseret.
� Pada keadaan berat � cenderung menampilkan

posisi membungkuk.
� Pembicaraan direduksi � minimal monoton dan

pelan.
� Penampilan wajahnya seolah-olah kekurangan� Penampilan wajahnya seolah-olah kekurangan

mobilitas ekspresif.
� Kurang memperhatikan hygiene dirinya.
� Hubungan interpersonal �.
� Pada beberapa kasus bisa terjadi tindakan

agitatif.
� Untuk kasus yang berat timbul usaha-usaha

suicide.



d. Gejala-gejala Somatik:
Insomnia, Anoreksia, BB �, mulut kering, 
konstipasi, sakit kepala, amenorrhea, dan libido 
�.

TERAPI :TERAPI :
1.Hospitalisasi.
2.Psikofarmaka.
3.E.C.T.
4.Psikoterapi.



PSIKOFARMAKA :

a. Untuk Jenis Depresi :
� Pemberian Anti Depresant ,misalnya :

Amitriptyline : 75 – 150 mg/hari.
� Bila ada gejala agitatif dan atau sintom-sintom

psikotik lainnya, diberikan obat Anti Psikotik,
misalnya : Chlorpromazine : 300 – 1000 mg/hari.misalnya : Chlorpromazine : 300 – 1000 mg/hari.

b. Untuk Jenis Mania :
� Pemberian Anti Psikotik ,misalnya : Haloperidol :

5 – 15 mg/hari.
� Pemberian : Lithium Karbonat : 600 mg/hari.



PROGNOSIS :
Ini bergantung pada:

1. Jenis Serangan .
Untuk jenis depresi lebih buruk daripada jenis 
mania.

2. Usia Serangan Pertama .
Makin muda usia serangan pertama � makin 
jelek prognosisnya.jelek prognosisnya.

3. Frekuensi Serangan .
Makin sering serangan � makin buruk 
prognosisnya.

4. Gejala Klinik .
Bila ada sintom hypokhondriasis dan 
depersonalisasi � prognosis buruk .



5. Faktor Herediter .
bila ada faktor Herediter � prognosis buruk .

6. Jenis Kelamin .
Wanita lebih buruk prognosisnya dibandingkan 
dengan pria .

7. Kepribadian Pramorbid.7. Kepribadian Pramorbid.
Bila siklotimik � prognosisnya lebih buruk .

8. Faktor Konstitusi .
Bila piknikus � buruk prognosis .




