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Η διπολική διαταραχή είναι μια περιοδική 
και ορισμένες φορές χρόνια ασθένεια, 

περιλαμβάνοντας επεισόδια κατάθλιψης και 
μανίας ή υπομανίας. Η πιο συχνή εκδήλωση 
είναι η κατάθλιψη: περισσότεροι από 1 στους 
5 ασθενείς με κατάθλιψη έχουν διπολική 
διαταραχή. Τα συμπτώματα της διπολικής 
διαταραχής συχνά διαφέρουν από αυτά της 
μονοπολικής κατάθλιψης. Η διπολική διαταραχή 
εκδηλώνεται συνήθως στο τέλος της εφηβείας, 
ενώ λίγο αργότερα εκδηλώνεται ο υποτύπος 
ΙΙ. Επιπλέον κάποιοι ασθενείς υποφέρουν και 
από άλλη ψυχιατρική πάθηση, συνηθέστερα 
από αγχώδη διαταραχή. 

Η εμφάνιση ενός ασθενή με συμπτώματα μανί-
ας είναι περισσότερο συχνή στο τμήμα επειγόντων 
περιστατικών απ’ ότι στο ιατρείο ενός ψυχιάτρου 
ή σε κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας. Η διπολι-
κότητα συχνά δεν είναι εμφανής σ’ αυτές τις πε-
ριπτώσεις. Περίπου οι μισοί απ’ αυτούς τους α-
σθενείς έχουν επισκεφθεί τρεις ή περισσότερους 
ειδικούς πριν λάβουν τη σωστή διάγνωση, ενώ ο 
μέσος χρόνος έναρξης της θεραπείας είναι τα δέ-
κα χρόνια. Επιβάλλεται από τους ειδικούς προ-
σεκτική εκτίμηση των ασθενών με διπολική δια-

ταραχή, κυρίως όσων παρουσιάζονται με κατά-
θλιψη. Η διαχείριση ενός εργαλείου που συμ-
βάλλει στην εκτίμηση των ασθενών μπορεί να 
φανεί πολύ χρήσιμη. Ευρεία χρήση γι’ αυτό το 
σκοπό έχει το Ερωτηματολόγιο Διαταραχών του 
Συναισθήματος (Mood Disorder Questionnaire, 
MDQ). Η εφαρμογή του ερωτηματολογίου, τό-
σο σε κλινικές, όσο και στην κοινότητα, συζητεί-
ται στο παρόν άρθρο.

Τι είναι η διπολική διαταραχή

Η διπολική διαταραχή είναι μια περιοδική και 
πολλές φορές μακρόχρονη ψυχική ασθένεια, 
χαρακτηριζόμενη από συναισθηματική διαταρα-
χή και ακραία συμπεριφορά (π.χ. κατάχρηση αλ-
κοόλ, σεξουαλική απρέπεια, υπερβολική σπα-
τάλη χρημάτων). 

Τα άτομα με διπολική διαταραχή βρίσκονται σε 
αυξημένο κίνδυνο θανάτου από αυτοκτονία, φυ-
σική νόσο (π.χ. καρδιαγγειακή νόσο) και ατυχή-
ματα. Πρόσφατα στοιχεία αναφέρουν, ότι μετα-
ξύ των πιο διαδεδομένων νευροψυχιατρικών νο-
σημάτων η διπολική διαταραχή έρχεται δεύτερη 
μετά την κατάθλιψη στη μείωση της διάρκειας ζω-
ής των ασθενών, λόγω πρόωρου θανάτου ή ανα-

πηρίας. Η έρευνα έχει επικεντρωθεί ιδιαίτερα στη 
διπολική διαταραχή τύπου Ι. Η διάγνωση αυ-
τού του τύπου προϋποθέτει τουλάχιστον ένα ε-
πεισόδιο μανίας, όπως ορίζει το Diagnostic and 
Statistical Manual of Mental Disorders, Fourth 
Edition-Text Revision (DSM-IV-TR), με διάρκεια 
μίας εβδομάδας ή περισσότερο, όπου εμφανίζο-
νται στον ασθενή ευφορία, ευερεθιστότητα, υπε-
ρεκτίμηση του «Εγώ», μείωση της ανάγκης για ύ-
πνο, φλυαρία και δυνητικά επικίνδυνη συμπερι-
φορά. Ένα επεισόδιο μανίας είναι ικανό να κλο-
νίσει την κοινωνική και επαγγελματική δραστηρι-
ότητα του ατόμου και πολλές φορές χρήζει ανα-
γκαστικής εισαγωγής σε νοσοκομείο.

Ο τύπος ΙΙ διπολικής διαταραχής προϋποθέτει 
ιστορικό με ένα τουλάχιστον μείζον καταθλιπτικό 
επεισόδιο, ένα τουλάχιστον επεισόδιο υπομα-
νίας και απουσία μανίας. Η υπομανία χαρακτη-
ρίζεται από μία σαφή περίοδο με εμμένουσα ευ-
φορία, διαχυτικότητα ή ευερεθιστότητα στη διά-
θεση, διάρκειας τουλάχιστον τεσσάρων ημερών, 
που διαφέρει καθαρά από τη συνήθη μη κατα-
θλιπτική διάθεση των ασθενών. ωστόσο, αρκε-
τοί ειδικοί πιστεύουν ότι ο «κανόνας των 4 ημε-
ρών» είναι εξαιρετικά περιοριστικός, διότι δεν κα-
λύπτει εκείνους τους ασθενείς με τύπου ΙΙ διατα-

Screening διπολικής διαταραχής
ΕπιμeλΕιΑ: πΑυλοσ σΑΚΚΑσ1, πΑΡΑσΚΕυΗ υΦΑΝτΗ2 

1Νευρολόγος - Ψυχίατρος, Αν. Καθ. παν/μίου Αθηνών, 2ιατρός

Πίνακας 1. κύρία χαρακτηρίςτίκα της δίΠολίκης δίαταραχης

δίαγνωςτίκα χαρακτηρίςτίκα δίΠολίκη δίαταραχη τύΠού ί δίΠολίκη δίαταραχη τύΠού ίί κύκλοθύμία

μανία/υπομανία τουλάχιστον 1 επεισόδιο μανίας  τουλάχιστον 1 επεισόδιο υπομανίας, 2 χρόνια πολυάριθμων
 ή μικτό επεισόδιο έλλειψη ιστορικού μανιακού  περιόδων με συμπτώματα
  ή μικτού επεισοδίου υπομανίας, που δεν πληρούν  
   όλα τα κριτήρια μανίας,   
   υπομανίας ή μικτών επεισοδίων

μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο προαιρετικά Απαραίτητα 2 χρόνια πολυάριθμων περιόδων 
   με καταθλιπτικά συμπτώματα, 
   που δεν πληρούν όλα τα κριτήρια
   ενός μείζονος καταθλιπτικού 
   επεισοδίου

Πίνακας 2. Πως Παρούςίαζονταί οί αςθενείς με δίΠολίκη δίαταραχη ςε 
καΠοίον είδίκο

Καταθλιπτικός
Αγχώδης
Εναλλαγές διάθεσης
Αϋπνία
Ευερεθιστότητα
μειωμένη ενεργητικότητα/κόπωση
Κατάχρηση αλκοόλ
Χρήση ουσιών
προβλήματα με το νόμο
προβλήματα στις διαπροσωπικές σχέσεις
Αδυναμία συγκέντρωσης

Πίνακας 3. εκτίμηςη δίΠολίκης δίαταραχης ςε αςθενείς Πού 
Παρούςίαζονταί με καταθλίψη

• Ρωτήστε για ιστορικό μανίας ή υπομανίας

• Ρωτήστε για οικογενειακό ιστορικό διπολικής διαταραχής

•  Περιλάβετε άτομα του οικογενειακού ή στενού περιβάλλοντος 
του ασθενή στη διαδικασία εκτίμησης

•  Χρησιμοποιείστε ένα εργαλείο ελέγχου διπολικής διαταραχής, 
όπως το Ερωτηματολόγιο Διαταραχών του συναισθήματος

Robert M. A. Hirschfeld, MD
Am J Manag Care 2007; 13:S164-S169
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ραχή, που παρουσιάζουν επεισόδια υπομανίας 
διάρκειας 1 έως 3 ημερών.

Τυπικά χαρακτηριστικά της υπομανίας περιλαμ-
βάνουν ιδέες υπερτίμησης του «Εγώ» ή ιδέες με-
γαλείου, μείωση της ανάγκης για ύπνο, φλυαρία, 
ευφορικό συναίσθημα, διάσπαση προσοχής, αύ-
ξηση ψυχοκινητικής δραστηριότητας, παρορμητι-
σμό, αγοραστική μανία ή απρεπή σεξουαλική συ-
μπεριφορά. Σε αντίθεση με τη μανία, η υπομανία 
συνήθως δεν έχει αντίκτυπο στην κοινωνική ή ε-
παγγελματική ζωή του ατόμου, ούτε χρήζει νο-
σοκομειακής περίθαλψης. Στις περιπτώσεις αυ-
τές η πρόγνωση εξαρτάται από τον ασθενή, κα-
θώς και από τον ειδικό που τον παρακολουθεί. 
Σε αντιδιαστολή με τη μανία, στην υπομανία δεν 
είναι παρόντα ψυχωσικά συμπτώματα, μολονότι 
είναι δυνατό να εκδηλωθούν μόνο κατά τη φάση 
της κατάθλιψης. Είναι σημαντικό να σημειώσου-
με ότι η υπομανία μπορεί να μην εκδηλωθεί με 
ευφορία, αλλά συνήθως παρουσιάζεται με ευε-
ρεθιστότητα. 

ασθενείς με τύπου ΙΙ διπολική διαταραχή γενικό-
τερα εμφανίζουν μείζονα καταθλιπτικά συμπτώμα-
τα, περιλαμβάνοντας λυπηρό ή κενό συναίσθημα, 
απάθεια, απαισιοδοξία, αδικαιολόγητη ανησυχία 
ή ευερεθιστότητα. αυτοκτονικές ιδέες μπορεί επί-
σης να είναι παρούσες. Η υπομανία στην τύπου ΙΙ 
διαταραχή μπορεί να πρωτοεκδηλωθεί μετά από 
μια αντικαταθλιπτική θεραπεία. ωστόσο, η υπο-
μανία είναι πιθανό να μην διαγνωσθεί όταν ο α-
σθενής παρουσιάζει συμπτώματα που μπορεί να 
προκύψουν στα πλαίσια μιας άλλης νόσου (π.χ. 
υπερθυρεοειδισμός) ή μετά τη λήψη ναρκωτικών 
ουσιών (π.χ. αμφεταμίνες, κοκαΐνη).

Η κυκλοθυμική διαταραχή χαρακτηρίζεται από 
την εμφάνιση συμπτωμάτων υπομανίας σε πολυ-
άριθμες περιόδους κατά τη διάρκεια τουλάχιστον 
2 χρόνων ή από πολυάριθμες περιόδους κατα-
θλιπτικών συμπτωμάτων, τα οποία δεν συνιστούν 
μείζον καταθλιπτικό επεισόδιο. Ο πίνακας 1 πα-
ρουσιάζει τα βασικά χαρακτηριστικά αυτών των 
υποτύπων διπολικής διαταραχής.

Τα συμπτώματα της διπολικής κατάθλι-
ψης συχνά διαφέρουν από αυτά της μο-
νοπολικής. Η διπολική κατάθλιψη πε-
ριλαμβάνει υπνηλία, υπερφαγία, αύ-
ξηση σωματικού βάρους και βραδυκι-
νησία. Ιστορικό ψυχωσικών χαρακτηρι-
στικών στα πλαίσια κατάθλιψης είναι πε-
ρισσότερο κοινό στη διπολική (έναντι της 
μονοπολικής) μείζονα κατάθλιψη.

Τα πιο πρόσφατα στοιχεία για τη διπο-
λική διαταραχή στην κοινότητα αποδί-
δουν ποσοστό 1,0% σε διπολική δια-
ταραχή τύπου Ι, 1,1% σε διπολική δι-
αταραχή τύπου ΙΙ και 2,4% σε άλλους 
τύπους. Συνολικά προκύπτει ποσοστό 
4,4%, που περιλαμβάνει όλη την κλίμα-
κα τύπων διπολικής διαταραχής. Σχεδόν 
όλοι οι ασθενείς με διπολική διαταραχή 
υποφέρουν και από κάποια άλλη ψυ-
χική πάθηση. Πιο συχνά από αγχώδεις 
διαταραχές, που εμφανίζονται περίπου 
στο ένα τέταρτο των ασθενών αυτών. 
Έπειτα, ακολουθούν οι διαταραχές του 
συναισθήματος και τέλος διαταραχές 
από χρήση ουσιών, που εμφανίζονται 
στους 4 από τους 10 ασθενείς με διπο-
λική διαταραχή.

Αναγνώριση της διπολικής 
διαταραχής στον κλινικό 
πληθυσμό

Ίσως η πιο δραματική εκδήλωση της 
διπολικής διαταραχής είναι μανιακός α-
σθενής που παρουσιάζει οξέα συμπτώ-
ματα και ο οποίος καταλαμβάνεται από 
παραισθήσεις, έντονη ενεργητικότητα, ε-
πιθετικότητα και του οποίου η συμπε-
ριφορά καθίσταται απρεπής. Τα επει-
σόδια μανίας πιο συχνά εμφανίζονται 
στα τμήματα επειγόντων περιστατικών 
και αυτοί οι ασθενείς μεταφέρονται εί-
τε με την αστυνομία, είτε με ασθενοφό-
ρο, ενώ στη συνέχεια νοσηλεύονται. 
ωστόσο, αυτή η κλινική εικόνα είναι 
πιο σπάνια στο ιατρείο ενός ψυχιάτρου 
ή στα κέντρα πρωτοβάθμιας φροντίδας. 
Δυστυχώς η διπολικότητα σ’ αυτές τις 
περιπτώσεις δεν γίνεται αντιληπτή, κα-
θώς τα συμπτώματα μανίας ή υπομανί-
ας είναι ανεπαίσθητα ή δεν εκτιμώνται 

ανάλογα στο ιστορικό του ασθενούς. Η μη ανα-
γνώριση της διπολικής διαταραχής και η έλλειψη 
προσοχής οδηγούν σε καθυστέρηση της σωστής 
διάγνωσης. από έρευνες προέκυψε ότι το ένα τέ-
ταρτο των ασθενών προσφεύγουν σε ειδικό με-
τά από 6 μήνες από την πρώτη εκδήλωση της α-
σθένειας. Επιπλέον, το 48% απευθύνεται σε 3 ή 
περισσότερους επαγγελματίες πριν λάβει την ορ-
θή διάγνωση και ένα 10% προσφεύγει σε 7 ή πε-
ρισσότερους ειδικούς. Το 34% των ασθενών πε-
ριμένει 10 χρόνια ή περισσότερο για να λάβει την 
πρώτη διάγνωση.

Η καθυστέρηση στη διάγνωση έχει συνήθως δυ-
σάρεστα αποτελέσματα. Οι ασθενείς δεν λαμβά-
νουν την απαραίτητη αγωγή, ώστε να ανακουφι-
στούν από τα συμπτώματα. Μπορεί, επίσης, να 
λάβουν κάποια θεραπεία, η οποία να επιδεινώ-
σει τα συμπτώματα. Όταν η διπολική διαταραχή 
εκλαμβάνεται και αντιμετωπίζεται ως μονοπολι-
κή κατάθλιψη, τότε μπορεί να οδηγήσει στην έ-

Πίνακας 4. ερωτηματολογίο δίαταραχων τού ςύναίςθηματος

Οδηγίες: Παρακαλώ απαντήστε σε κάθε ερώτηση όσο καλύτερα μπορείτε

1. Έχει υπάρξει κάποια περίοδος που δεν ήσασταν ο πραγματικός σας εαυτός και… ΝΑι οΧι

…νοιώσατε τόσο καλά ή τόσο χαρούμενος που οι άλλοι σκέφτηκαν 
ότι δεν ήσαστε ο πραγματικός σας εαυτός ή βρεθήκατε σε δύσκολη θέση;  

…ήσαστε τόσο ευερέθιστος που φωνάζατε στο πλήθος ή διαπληκτιστήκατε;  

…νοιώσατε μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση απ’ ότι συνήθως;  
 
…κοιμόσασταν λιγότερο απ’ ότι συνήθως, χωρίς όμως να νοιώθετε ότι σας λείπει ο ύπνος;  

…ήσαστε περισσότερο ομιλητικός ή ο λόγος σας ήταν γρηγορότερος απ’ ότι συνήθως;  

…διάφορες σκέψεις έτρεχαν στο μυαλό σας, χωρίς να μπορείτε να τις σταματήσετε;  

…νοιώσατε αδυναμία συγκέντρωσης, καθώς πράγματα γύρω σας,  
σας αποσπούσαν πολύ εύκολα την προσοχή;  

…είχατε περισσότερη ενέργεια απ’ ότι συνήθως;

…ήσαστε περισσότερο δραστήριος και κάνατε πολύ περισσότερα   
πράγματα απ’ ότι συνήθως;  

…ήσαστε περισσότερο κοινωνικός απ’ ότι συνήθως;  
Για παράδειγμα τηλεφωνούσατε σε φίλους στη μέση της νύχτας; 

…είχατε περισσότερη σεξουαλική επιθυμία απ’ ότι συνήθως;  

…κάνατε πράγματα ασυνήθιστα για εσάς ή που άλλοι άνθρωποι   
πιθανόν να χαρακτήρισαν υπερβολικά, χαζά ή ριψοκίνδυνα;

…ξοδεύατε υπερβολικά χρήματα, βάζοντας τον εαυτό σας   
ή την οικογένειά σας σε μπελάδες;

2.  Εάν απαντήσατε ΝΑι σε περισσότερες από 1 από τις παραπάνω ερωτήσεις, τότε υπήρξαν   
ορισμένα από αυτά τα περιστατικά που να συνέβησαν την ίδια χρονική περίοδο;

3. πόσο έντονο πρόβλημα σας δημιούργησε οποιοδήποτε από αυτά τα περιστατικά  
- όπως εργασιακή ανικανότητα, προβλήματα με την οικογένεια, το νόμο 
ή οικονομικά, διαπληκτισμοί, καυγάδες;

παρακαλώ κυκλώστε μία απάντηση μόνο

Κανένα πρόβλημα μικρό πρόβλημα μέτριο πρόβλημα σοβαρό πρόβλημα
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κλυση μανιακών επεισοδίων ή στην αποσταθε-
ροποίηση της ασθένειας. 

Η κλινική εικόνα της διπολικής διαταραχής στα 
ιατρεία των ψυχιάτρων ποικίλλει (πίνακας 2). Οι α-
σθενείς συνήθως παραπονούνται για αϋπνία, ευε-
ρεθιστότητα, μειωμένη ενεργητικότητα, δυσκολία 
συγκέντρωσης και δυσκολία στις διαπροσωπικές 
σχέσεις. Μια κοινή εκδήλωση αποτελεί η δυσκο-
λία αντιμετώπισης, από τον ασθενή, των προβλη-
μάτων που προκύπτουν από την κατάχρηση αλ-
κοόλ ή ναρκωτικών ουσιών. Πιο συχνά παρου-
σιάζεται η κατάθλιψη. Στα κέντρα πρωτοβάθμιας 
φροντίδας περισσότεροι από 1 στους 5 ασθενείς 
με κατάθλιψη στην πραγματικότητα εμφανίζουν 
διπολική διαταραχή. για παράδειγμα, σε μια πρό-
σφατη μελέτη που έγινε σε ασθενείς που λάμβα-
ναν θεραπεία με αντικαταθλιπτικά σε μια κλινική 
στο Galveston, 21% βρέθηκαν θετικοί για διπολι-
κή διαταραχή. Τα δύο τρίτα αυτών των ασθενών 
ήταν αδιάγνωστοι για διπολική διαταραχή. 

Τα ποσοστά διπολικής διαταραχής καταθλιπτι-
κών ασθενών που παρακολουθούνται από ψυχιά-
τρους είναι ακόμη υψηλότερα. Σ’ ένα δείγμα από 
203 ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη σ’ ένα ιδιω-
τικό κέντρο φροντίδας στην Ιταλία, το 49% είχαν 
διπολική διαταραχή, οι περισσότεροι τύπου ΙΙ. Σε 
αντίστοιχο δείγμα στη γαλλία το 28% των ασθε-
νών εμφάνιζε διπολική διαταραχή. 

Τα στοιχεία αυτά αποδεικνύουν ισχυρά την υψη-
λή συχνότητα εμφάνισης της διπολικής διαταραχής 
στους ασθενείς με κατάθλιψη, ενώ φαίνεται να υ-
περέχει ο τύπος ΙΙ. Δυστυχώς οι περισσότεροι από 
αυτούς τους ασθενείς δεν λαμβάνουν ορθή διά-
γνωση. αυτό οδηγεί σε λανθασμένη θεραπεία, η 
οποία ενδεχομένως να επιδεινώσει την ασθένεια. 
γι’ αυτό το λόγο επιβάλλεται από τους ειδικούς η 

προσεκτική εκτίμηση των ασθενών, ιδίως εκείνων 
που παρουσιάζονται με κατάθλιψη. 

Πως αναγνωρίζουμε ασθενείς με 
διπολική διαταραχή

Οι ασθενείς με διπολική διαταραχή, ιδίως εκεί-
νοι που παρουσιάζουν πρόσφατα κατάθλιψη, προ-
σέρχονται στον ψυχίατρο με ποικιλία συμπτωμά-
των στην κλινική εικόνα. ωστόσο, η διάγνωση της 
νόσου μπορεί εύκολα να διαφύγει. Η αναγνώρι-
ση της διπολικής διαταραχής μπορεί να προκύ-
ψει μέσα από κάποιες κατευθυντήριες ερωτήσεις 
προς τον ασθενή. 

Στους ασθενείς με κατάθλιψη είναι πολύ σημα-
ντικό για τον ειδικό να εξακριβώσει εάν υπάρχει 
ιστορικό μανίας ή υπομανίας (πίνακας 3). Είναι ε-
πίσης χρήσιμο να ερωτηθεί ο ασθενής για το πό-
τε εμφάνισε επεισόδια ευφορίας με μειωμένη α-
νάγκη για ύπνο, έντονη ενεργητικότητα και εναλ-
λαγή διάθεσης. κατατοπιστική είναι και η αναφο-
ρά για τυχόν ύπαρξη οικογενειακού ιστορικού 
διπολικής διαταραχής. 

ωστόσο, οι ασθενείς πιθανόν να μη γνωρίζουν 
αν κάποιος συγγενής πάσχει από διπολική δια-
ταραχή ή να έχουν ακούσει για συγγενικό τους 
πρόσωπο το οποίο να έχει εισαχθεί σε ψυχιατρι-
κή κλινική. Επιπλέον, αναφορά στο ιστορικό α-
πόπειρας αυτοκτονίας ή καταχρήσεων σε ουσί-
ες ή αλκοόλ αποτελεί στοιχείο που συνηγορεί υ-
πέρ διπολικής διαταραχής.

Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στη διαδικασία εκτίμη-
σης του ασθενούς ο ειδικός να συμπεριλάβει και 
πρόσωπα της οικογένειας, διότι οι ασθενείς με 
διπολική διαταραχή συχνά έχουν μειωμένη επί-

γνωση και μνήμη, κυρίως των επεισο-
δίων που βρίσκονται σε ευφορία. Οι 
αναφορές λοιπόν από τέτοια πρόσω-
πα μπορεί να αποδειχθούν εξαιρετι-
κά πολύτιμες. 

Τέλος, η χρήση ενός εργαλείου ελέγ-
χου είναι πολύ χρήσιμη για αναγνώρι-
ση των ασθενών που φαίνεται να πά-
σχουν από διπολική διαταραχή. Το ευ-
ρέως χρησιμοποιούμενο εργαλείο εί-
ναι το Ερωτηματολόγιο Διαταραχών 
του Συναισθήματος (Mood Disorder 
Questionnaire, MDQ).

Ερωτηματολόγιο 
Διαταραχών του 
Συναισθήματος

Πρόκειται για ένα ερωτηματολόγιο που 
μπορεί εύκολα και γρήγορα να συμπλη-
ρωθεί από κάποιο γιατρό, νοσηλευτή ή 
κάποιο άλλο εξειδικευμένο άτομο του 
ιατρικού προσωπικού. λαμβάνεται το 
ιστορικό μέσα από 13 ερωτήσεις, στις 
οποίες οι απαντήσεις είναι μονολεκτικές 
(Ναι-Όχι) (πίνακας 4). 

από τα αποτελέσματα των απαντήσε-
ων εξάγεται το συμπέρασμα για την πα-
ρουσία ή όχι στον ασθενή μανίας ή υ-
πομανίας. Θετικό αποτέλεσμα για διπο-
λική διαταραχή προκύπτει όταν συγκε-
ντρωθούν τουλάχιστον 7 θετικές απα-
ντήσεις. Το ερωτηματολόγιο κρίνεται α-
ξιόπιστο για τη διάγνωση διπολικής δι-
αταραχής, καθώς έχει χρησιμοποιηθεί 
σε πολλές μελέτες επιτυχώς.

Το ερωτηματολόγιο στην Κλινική

Το ερωτηματολόγιο έχει εκτιμηθεί σε μια μελέτη 
που διεξήχθη σε 5 ψυχιατρικές κλινικές με ειδικό-
τητα στις διαταραχές του συναισθήματος. Με τη 
συναίνεση των νοσηλευομένων, αυτοί εκλήθησαν 
να απαντήσουν στις ερωτήσεις. Ένα τυχαίο δείγμα 
από τους ασθενείς υποβλήθηκε σε ερευνητική δι-
αγνωστική συνέντευξη από τηλεφώνου, από κά-
ποιο εκπαιδευμένο γι’ αυτό το σκοπό άτομο. Το 
άτομο που έλαβε τη συνέντευξη δεν γνώριζε τη 
διάγνωση και τα αποτελέσματα του ερωτηματο-
λογίου των ασθενών. από τους ασθενείς που πή-
ραν μέρος στη συνέντευξη το 63% ήταν γυναίκες, 
ενώ μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 44 έτη. 

Το ερωτηματολόγιο στην Κοινότητα

Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε και για τον 
έλεγχο της διπολικής διαταραχής στην κοινότητα 
και εστάλη σε 100.000 αντιπροσωπευτικές οικο-
γένειες που είχαν καταγραφεί δημογραφικά στις 
ΗΠα. Επιπρόσθετα εστάλη και σε 27.800 μεμο-
νωμένα άτομα που επιλέχθηκαν ώστε να βελτι-
ωθεί η αντιπροσωπευτική φύση των συνδυαζό-
μενων δειγμάτων. 

Περίπου το 72% των ερωτηθέντων απάντησαν 
μέσα σε 6 εβδομάδες, ενώ από τα μεμονωμένα 
άτομα απάντησε το 64,7%. Το ποσοστό που προ-
έκυψε για τη διπολική διαταραχή στην κοινότητα, 
από το σύνολο των απαντήσεων του ερωτηματο-
λογίου, ήταν 3,7%.

Επίσης, πρόσφατα δημιουργήθηκε και μία ειδι-

Πίνακας 5. ερωτηματολογίο δίαταραχων τού ςύναίςθηματος – εκδοςη γία εφηβούς

1. υπήρξε κάποια περίοδος μίας εβδομάδας ή περισσότερο που ο δικός σας έφηβος 
δεν ήταν ο πραγματικός του εαυτός και…  ΝΑι οΧι

…ένοιωσε ιδιαίτερα χαρούμενος/η ή ενθουσιασμένος/η;   

…ήταν τόσο ευερέθιστος/η που αναμίχθηκε σε καυγά ή διαπληκτισμό με άλλα άτομα;  

…ένοιωσε ότι δεν μπορεί να ασχοληθεί με τίποτα;   

…χρειαζόταν πολύ λιγότερο ύπνο;   

…διάφορες σκέψεις έτρεχαν στο μυαλό του/της;   

…του/της αποσπούσαν την προσοχή διάφορα πράγματα;   

…είχε περισσότερη ενέργεια απ’ ότι συνήθως;   

…ήταν περισσότερο ενεργητικός/ή ή ασχολούνταν με περισσότερα πράγματα απ’ ότι συνήθως;  

…είχε πολλούς συντρόφους την ίδια περίοδο;   

…είχε περισσότερη σεξουαλική επιθυμία απ’ ότι συνήθως;   

…έκανε αρκετά πράγματα που ήταν χαζά ή ριψοκίνδυνα;   

…ξόδευε πολύ περισσότερα χρήματα;   

…έκανε κατάχρηση αλκοόλ ή ουσιών;   

2. Εάν απαντήσατε ΝΑι σε περισσότερες από 1 από τις παραπάνω ερωτήσεις,   
τότε υπήρξαν ορισμένα από αυτά τα περιστατικά που να συνέβησαν στον έφηβο 
την ίδια χρονική περίοδο;

3. πόσο έντονο πρόβλημα δημιούργησε ο έφηβος σε οποιοδήποτε από αυτά τα περιστατικά
- όπως προβλήματα στο σχολείο, προβλήματα με φίλους ή με την οικογένεια ή με το νόμο;

παρακαλώ κυκλώστε μία απάντηση μόνο

Κανένα πρόβλημα μικρό πρόβλημα μέτριο πρόβλημα σοβαρό πρόβλημα



8

Bιολογική Ψυχιατρική & Νευρολογία

6 κή έκδοση του ερωτηματολογίου που να α-
φορά στη συμπεριφορά των εφήβων (ηλικί-
ας 12-17 ετών), με σκοπό να εκτιμηθεί η πα-
ρουσία διπολικής διαταραχής στον ευαίσθη-
το αυτό πληθυσμό (πίνακας 5). Σ’ αυτή την 
περίπτωση το ερωτηματολόγιο περιλαμβά-
νει και πάλι 13 ερωτήσεις. Στόχος ήταν να δι-
ερευνηθεί η ψυχοκοινωνική κατάσταση των 
εφήβων (π.χ. απόδοση στο σχολείο, διαπρο-
σωπικές σχέσεις, προβλήματα με το νόμο). 
Η διαφορά ήταν ότι συμπληρώθηκε από το 
γονέα και όχι από τον έφηβο. αυτό απέδωσε 
εξαιρετικά αποτελέσματα –ευαισθησία 72% 
και ειδικότητα 81%. 

Η χρησιμότητα του ερωτηματολογίου ως ερ-
γαλείο ελέγχου μειώθηκε αισθητά όταν συ-
μπληρώθηκε από τους ίδιους του εφήβους, 
γεγονός που ίσως να οφείλεται στη μειωμέ-
νη επίγνωση, η οποία είναι χαρακτηριστική 
της ασθένειας.

Ένα θετικό αποτέλεσμα στο ερωτηματολό-
γιο δεν υποδηλώνει ότι ο ασθενής σίγουρα 
πάσχει από διπολική διαταραχή. Χρειάζεται 
πάντα ενδελεχής έλεγχος προτού τεθεί η διά-
γνωση. αυτός περιλαμβάνει εκτίμηση της συ-
νολικής κατάστασης του ασθενούς ιατρικά, ε-
κτενή ψυχιατρική εξέταση, ενώ ιδιαίτερη βα-
ρύτητα πρέπει να δίνεται στο ιστορικό για τυ-
χόν λήψη φαρμάκων ή άλλων ουσιών.

Συμπέρασμα

Η διπολική διαταραχή είναι πολύ διαδεδο-
μένη στην κοινότητα, σε κέντρα πρωτοβάθμι-
ας φροντίδας και σε ψυχιατρικές κλινικές. Η 
κλινική της πορεία εξελίσσεται αρνητικά και 
χαρακτηρίζεται από δυσάρεστα συμπτώμα-
τα. Οι οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις 
του πάσχοντος διαταράσσονται, μειώνονται 
η απόδοση και οι ικανότητές του στον ερ-
γασιακό τομέα, ενώ υπάρχει το ενδεχόμε-
νο της απόπειρας αυτοκτονίας από το άτο-
μο. Δυστυχώς η διάγνωση πολλές φορές δι-
αφεύγει, με αποτέλεσμα ακατάλληλη ή ανε-
παρκή θεραπεία. 

Συνεπώς, χρειάζεται προσπάθεια ώστε να 
βελτιωθεί η αναγνώριση της νόσου και να 
επιτευχθεί ορθή διάγνωση σ’ αυτές τις περι-
πτώσεις. γι’ αυτό το σκοπό απαιτείται ιδιαίτε-
ρη προσοχή στα άτομα με διαταραχή του συ-
ναισθήματος για την πιθανότητα να πάσχουν 
από διπολική διαταραχή. 

αυτό προϋποθέτει κατάλληλες ερωτήσεις 
στον ασθενή, που να επικεντρώνονται κυρίως 
στις περιόδους όπου εμφανίζει τη χαρακτηρι-
στική ευφορία, ενώ έλεγχος πρέπει να γίνε-
ται και στο οικογενειακό ιστορικό. Επιπλέον, 
η χρήση ενός κατάλληλου εργαλείου ελέγ-
χου, όπως το Ερωτηματολόγιο Διαταραχών 
του Συναισθήματος μπορεί να συμβάλλει θε-
τικά στην εκτίμηση της πάθησης. Μια τέτοια 
διαδικασία λοιπόν μπορεί να οδηγήσει στην 
κατάλληλη θεραπεία και σε καλύτερη κλινι-
κή έκβαση του ασθενούς.
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