
226  ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ 21 (3), 2010

Ο
ι σύγχρονες έρευνες καταδεικνύουν ότι πολύ συχνά οι διπολικές διαταραχές αντιμε-

τωπίζονται αρχικά ως κατάθλιψη, ενώ η ακριβής διάγνωση μπορεί να καθυστερήσει 

8–10 χρόνια ή περισσότερο. Ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης στη διάγνωση, οι 

ασθενείς δε λαμβάνουν ικανοποιητική θεραπεία και δεν οδηγούνται σε ύφεση των 

συμ πτωμάτων τους. Το ένα τρίτο περίπου των καταθλιπτικών ασθενών αντιμετωπίζεται στα πλαί-

σια υπηρεσιών ψυχικής υγείας και τα δύο τρίτα στα πλαίσια πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Σε 

ό,τι αφορά στους ψυχιατρικούς ασθενείς που απευθύνονται στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθμι-

ες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, διάφορες έρευνες υποδεικνύουν ότι η διπολική διαταραχή και ιδι-

αίτερα η Διπολική Διαταραχή ΙΙ υποδιαγιγνώσκονται και επομένως δε λαμβάνουν ικανοποιητική 

θεραπεία με σημαντικές επιπτώσεις στην επαγγελματική και κοινωνική παρουσία των ασθενών. 

Είναι αυτονόητη η επιτακτική ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση και θεραπεία σε ασθενείς με διπολική 

διαταραχή, έτσι ώστε να μειωθεί ο μεγάλος χρόνος καθυστέρησης στη διάγνωση των διπολικών 

διαταραχών. Αυτοσυμπληρούμενα από τους ασθενείς ερωτηματολόγια, τα οποία είναι μικρά σε 

διάρκεια και καλά δομημένα, μπορούν να συμβάλλουν στην έγκαιρη αναγνώριση διαταραχών δι-

πολικού φάσματος σε ασθενείς που προσέρχονται στα Εξωτερικά ιατρεία ή αναζητούν ψυχιατρική 

βοήθεια. Στην έρευνα αυτή συγκρίνουμε δύο ερωτηματολόγια, το ερωτηματολόγιο Διαταραχής 

του Θυμικού (MDQ) και τη Λίστα Ελέγχου της Υπομανίας (HCL-32), σχετικά με τις ψυχομετρικές 

τους ικανότητες και τη δυνατότητα χρήσης τους στην έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση των 

ατόμων που πάσχουν από διπολική διαταραχή.
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Οι σύγχρονες έρευνες καταδεικνύουν ότι πολύ 

συχνά οι διπολικές διαταραχές αντιμετωπίζονται 

αρχικά ως κατάθλιψη, ενώ η ακριβής διάγνωση 

μπορεί να καθυστερήσει 8–10 χρόνια ή περισσό-

τερο.1,2 Ως αποτέλεσμα της καθυστέρησης στη διά-

γνωση, οι ασθενείς δε λαμβάνουν ικανοποιητική 

θεραπεία και δεν οδηγούνται σε ύφεση των συμ-

πτωμάτων τους.

Η μονοθεραπεία με αντικαταθλιπτικά οδηγεί στην 

ύφεση σε πολύ μικρότερο ποσοστό από ό,τι αρχικά 

πιστεύαμε-συνήθως σε ποσοστό <45–50% των πε-

ριπτώσεων σε ελεγχόμενες δοκιμές.3 Τούτο σημαί-

νει πως πολλοί καταθλιπτικοί ασθενείς συνεχίζουν 

να έχουν αρνητικά συμπτώματα που επιμένουν και 

αυξάνουν τον κίνδυνο υποτροπής. Αν και η ανθε-

κτική στη θεραπεία κατάθλιψη είναι επίσης συχνή, 

η μη διάγνωση της Διπολικής κατάθλιψης είναι η αι-

τία για πολλές από τις περιπτώσεις κατάθλιψης που 

ανθίσταται στη συνήθη φαρμακευτική αγωγή και 

που οδηγεί σε φαρμακοεπαγώμενο μανιακό επει-

σόδιο.4

Το ένα τρίτο περίπου των καταθλιπτικών ασθενών 

αντιμετωπίζεται στα πλαίσια υπηρεσιών ψυχικής 

υγείας και τα δύο τρίτα στα πλαίσια άλλων υπηρε-

σιών, κυρίως κέντρων πρωτοβάθμιας περίθαλψης, 

όπως βρίσκεται στις παρακάτω έρευνες. Ασθενείς 

με κατάθλιψη αντιμετωπίζονται πολύ συχνά στα 

πλαίσια της πρωτοβάθμιας περίθαλψης και ένα 

περίπου 20% από αυτούς πάσχει από κάποιας μορ-

φής διαταραχή της διάθεσης. Σε μια από τις εγκυ-

ρότερες έρευνες που έγιναν τη δεκαετία του ’80 

και τις αρχές της δεκαετίας του ’90, οι Coyne et al5 

έλαβαν αρχικά ένα δείγμα 1928 ασθενών που περί-

μεναν στην αίθουσα αναμονής του οικογενειακού 

τους ιατρού και οι οποίοι πληρούσαν τα κριτήρια 

για κατάθλιψη κατά DSM-III-R, και με τη βοήθεια 

της δομημένης κλινικής συνέντευξης (SCID), δια-

πίστωσαν ύπαρξη Διπολικής Διαταραχής στο 10% 

των περιπτώσεων των καταθλιπτικών ασθενών που 

αντιμετωπίστηκαν στα πλαίσια της πρωτοβάθμι-

ας περίθαλψης. Επιπλέον, σύμφωνα με την έρευ-

να Manning et al,6,7 ο επιπολασμός της Διπολικής 

Διαταραχής, σε δείγμα ασθενών με κατάθλιψη 

και αγχώδεις διαταραχές που αντιμετωπίστηκε σε 

πρωτοβάθμια κέντρα περίθαλψης, είναι της τάξεως 

του 25–30%.

Σε ό,τι αφορά στους ψυχιατρικούς ασθενείς που 

απευθύνονται στις δευτεροβάθμιες και τριτοβάθ-

μιες υπηρεσίες ψυχικής υγείας, διάφορες έρευνες 

υποδεικνύουν ότι η διπολική διαταραχή και ιδιαίτε-

ρα η Διπολική Διαταραχή ΙΙ υποδιαγιγνώσκονται. Σε 

μια έρευνα που αφορά σε διπολικούς ασθενείς μέλη 

του US National Depressive and Manic-Depressive 

Association (DMDA),1,2 έγινε φανερό ότι το ένα τρί-

το των συμμετεχόντων (34%) είχε λάβει θεραπεία 

για περισσότερα από 10 χρόνια προτού τεθεί η ορ-

θή διάγνωση της διπολικής διαταραχής. Επίσης, σε 

δύο σταθμισμένες έρευνες8,9 με διπολικούς ασθε-

νείς, που περιελάμβανε νοσηλευόμενους αλλά και 

εξωτερικούς ασθενείς, το ποσοστό των διπολικών 

ασθενών που είχαν διαγνωσθεί ως μονοπολικοί 

ήταν περίπου 40%. Στη Γαλλική πολυκεντρική έρευ-

να EPIDEP (a French national multi-site study),10 το 

ποσοστό των ασθενών με Διπολική Διαταραχή ΙΙ 

αυξήθηκε από 22% σε 40% όταν έγινε συστηματι-

κή αξιολόγηση της υπομανίας. Τέλος, ανάλογα εί-

ναι και τα αποτελέσματα της έρευνας JoBS (Jorvi 

Bipolar Study),11 που περιελάμβανε 1630 ψυχια-

τρικούς ασθενείς –εξωτερικούς ή μη– από τρεις 

μεγάλες πόλεις της Φινλανδίας (ασθενείς με σχιζο-

φρένεια αποκλείονταν από την έρευνα). Σύμφωνα 

με αυτή την έρευνα, η πλειοψηφία των ασθενών με 

Διπολική Διαταραχή ΙΙ (50,5%) και πολλοί ασθενείς 

με Διπολική Διαταραχή Ι (25,5%) είχαν παραμείνει 

αδιάγνωστοι στο παρελθόν και το υπόλοιπο ποσο-

στό των ασθενών, χρειάστηκε να περάσουν κατά 

μέσο όρο 7,8 έτη από το πρώτο επεισόδιο μέχρι την 

ορθή διάγνωση.

Τα πιθανά αίτια, που οδηγούν στο να υποδιαγιγνώ-

σκονται και επομένως να μη λαμβάνουν ικανοποι-

ητική θεραπεία οι ασθενείς με διπολική διαταραχή, 

είναι αρκετά. Πρώτον, όπως προκύπτει από έρευνα 

του Scott J το 2002,12 οι ίδιοι οι ασθενείς –σε αντί-

θεση με τα καταθλιπτικά επεισόδια– δε βιώνουν τα 

υπομανιακά επεισόδια ως δυσφορικά ή παθολογικά 

και για αυτό το λόγο δεν τα αναφέρουν στον κλινι-

κό ιατρό παρά μόνο εάν ερωτηθούν. Επίσης, πολλές 

φορές οι κλινικοί δεν κάνουν ευθέως τις σχετικές 

ερωτήσεις σε ασθενείς που προσέρχονται αιτιώμενοι 
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κυρίως σοβαρή κατάθλιψη.13 Επιπλέον, η αναγνώρι-

ση των υπομανιακών επεισοδίων απαιτεί άλλες, πιο 

κατάλληλες ερωτήσεις από αυτές που εκθέτονται 

στις διάφορες δομημένες συνεντεύξεις (SCID,CIDI), 

και τα διαγνωστικά κριτήρια του DSM-IV και του ICD-

10 ίσως να μην είναι τόσο ακριβή και αξιόπιστα όσο 

πιστεύαμε. Πρόσφατα μια ομάδα ειδικών έφτασε στο 

συμπέρασμα ότι τα σύγχρονα διαγνωστικά κριτήρια 

έχουν υψηλή ειδικότητα αλλά χαμηλή ευαισθησία 

και πως μεγαλύτερη έμφαση στην ύπαρξη κάποιων 

συμπτωμάτων (όπως το επίπεδο ενεργητικότητoς), 

και όχι τόσο στη διάρκεια των συμπτωμάτων αυτών, 

μπορεί να οδηγήσει σε καλύτερη αναγνώριση των 

ασθενών με κίνδυνο εμφάνισης μανιακών και υπομα-

νιακών επεισοδίων (Angst et al 2003a, Hantouce et 

al 1998).10,14

Όπως είναι αναμενόμενο όλοι οι επιστήμονες δε 

συμφωνούν με τις προηγούμενες απόψεις, ωστό-

σο στοιχεία που προκύπτουν από τις νέες έρευνες 

μας οδηγούν σε μια πιο πολυδιάστατη θεώρηση της 

υπομανίας και της μανίας. Σε προηγούμενες έρευνες 

για τις καταθλιπτικές διαταραχές15–17 αλλά και στη 

νεότερη έρευνα των Meyer & Keller 200318 δε βρέ-

θηκαν στοιχεία που να υποστηρίζουν την ύπαρξη 

λανθανόντων τάξεων υπομανίας, όσο στοιχεία για 

μια πιο πολυδιάστατη δομή των συναισθηματικών 

διαταραχών στα πλαίσια ενός φάσματος που ξεκι-

νάει από το «φυσιολογικά» ανεβασμένο συναίσθη-

μα μέχρι τα υπομανιακά και μανιακά επεισόδια.19,20

Όπως αποδεικνύεται και από μικρή νατουραλιστι-

κή έρευνα,21 η μη έγκαιρη διάγνωση της Διπολικής 

Κατάθλιψης ακολουθείται από σοβαρές επιπτώσεις: 

περίπου το 55% των ασθενών εμφάνισε υπομανία 

και το 23% εμφάνισε διπολική διαταραχή με ταχεία 

εναλλαγή φάσεων, όταν έλαβαν φαρμακευτική 

αγωγή με αντικαταθλιπτικά για την αρχική διάγνω-

ση της μονοπολικής κατάθλιψης, με αποτέλεσμα 

να τεθεί σε κίνδυνο η προσωπική και επαγγελματι-

κή υπόσταση των ασθενών. Στο πεδίο της κλινικής 

πρακτικής και της πρόληψης, πολύ συχνά υπογραμ-

μίζεται ότι το φάσμα των Διπολικών Διαταραχών 

αντιπροσωπεύει ένα τρομερά αυξημένο κίνδυνο 

για απόπειρες αυτοκτονίας αλλά και αυτοκτονία.22 

Επιπλέον, γνωρίζουμε καλά ότι τα άτομα που πά-

σχουν από Διπολική Διαταραχή υπόκεινται πολύ 

συχνά σε σοβαρές επαγγελματικές απώλειες στο 

χώρο της εργασίας τους.23 Τέλος, οι οικονομικές 

παράμετροι που αφορούν στο φάσμα των διπολι-

κών διαταραχών, μόλις πρόσφατα έχουν αρχίσει να 

υπολογίζονται. Οι πρώτες έρευνες δείχνουν ότι οι 

ετήσιες δαπάνες σε ό,τι αφορά τις διπολικές διατα-

ραχές στις ΗΠΑ, κυμαίνεται από 24 έως 30 δισεκα-

τομμύρια δολάρια ετησίως.24 Είναι αυτονόητη επο-

μένως, η επιτακτική ανάγκη για έγκαιρη διάγνωση 

και θεραπεία σε ασθενείς με διπολική διαταραχή, 

έτσι ώστε να μειωθεί ο μεγάλος χρόνος καθυστέρη-

σης στη διάγνωση των Διπολικών διαταραχών. 

Αυτοσυμπληρούμενα από τους ασθενείς ερωτη-

ματολόγια, τα οποία είναι μικρά σε διάρκεια και κα-

λά δομημένα, μπορούν να συμβάλλουν στην έγκαι-

ρη αναγνώριση διαταραχών διπολικού φάσματος 

σε ασθενείς που προσέρχονται στα ΕΙ ή αναζητούν 

ψυχιατρική βοήθεια. Προκύπτει θα λέγαμε επομέ-

νως –για τους παραπάνω λόγους– η ανάγκη για την 

επιλογή και τη χρήση ενός αυτοσυμπληρούμενου 

ερωτηματολογίου, όπως το MDQ και το HCL-32 ή 

και άλλων, ως βοηθητικού εργαλείου τόσο στην 

κλινική πράξη όσο και στις επιδημιολογικές έρευ-

νες.

T
 (MDQ)

Το MDQ ερωτηματολόγιο (Παράρτημα Α) σχεδιά-

στηκε από μια ομάδα ψυχιάτρων, ερευνητών και 

νομικών για να απευθυνθούν στην ανάγκη έγκαιρης 

και ακριβούς διάγνωσης της διπολικής διαταραχής, 

που ταλαιπωρεί χρόνια και μπορεί να αποβεί μοι-

ραία αν δεν αντιμετωπιστεί με την κατάλληλη θε-

ραπεία. Το ερωτηματολόγιο χρειάζεται περίπου 5 

min για να συμ πληρωθεί και μπορεί να μας παρέχει 

πολλά στοιχεία σε ό,τι αφορά τη διάγνωση και τη 

θεραπεία. Κλινικές μελέτες έδειξαν ότι το MDQ έχει 

υψηλό ποσοστό ακρίβειας. Έχει τη δυνατότητα να 

ανιχνεύσει 7 στα 10 άτομα που πάσχουν από διπολι-

κή διαταραχή και να αποκλείσει 9 στα 10 άτομα που 

δεν πάσχουν.25

Μια έρευνα της διεθνούς Depressive and Manic-

Depressive Association2 –η όποια επαναλήφθηκε 

το 2000 με ανάλογα αποτελέσματα– αποκάλυψε ότι 

περίπου 73% ασθενών με διπολική διαταραχή έχουν 
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λάβει τουλάχιστον μια λανθασμένη διάγνωση και 

πολλοί από αυτούς χρειάστηκε να περιμένουν πάνω 

από δέκα χρόνια, από την έναρξη των συμπτωμά-

των τους, για να τεθεί η σωστή διάγνωση. Η διεθνής 

Depressive and Manic-Depressive Association ευελ-

πιστεί ότι το MDQ ερωτηματολόγιο θα μειώσει αυτή 

την καθυστέρηση στο χρόνο διάγνωσης και θα βοη-

θήσει περισσότερα άτομα να λάβουν την κατάλληλη 

αγωγή όταν τη χρειάζονται. 

•  Το MDQ ερωτηματολόγιο είναι ένα σύντομο εργα-

λείο αυτοαναφοράς που χρειάζεται περίπου 5 min 

για να συμπληρωθεί.

•  Το ερωτηματολόγιο είναι σχεδιασμένο μόνο ως 

δοκιμασία διαλογής (screening test) και όχι ως δια-

γνωστικό εργαλείο.

•  Θετικό αποτέλεσμα στο τεστ θα πρέπει να ακολου-

θείται από διαγνωστική αξιολόγηση.

Για να βαθμολογηθεί κανείς θετικά για πιθανή δι-

πολική διαταραχή, πρέπει να ισχύουν και τα τρία από 

τα παρακάτω κριτήρια:

1. «Ναι» σε 7 ή περισσότερα από τα υποερωτήματα 

στην ερώτηση 1.

2. «Ναι» στην ερώτηση 2.

3. «Mέτριο» ή «σοβαρό» πρόβλημα στην ερώτηση 3.

Το MDQ ερωτηματολόγιο ανιχνεύει γενικά όλο το 

φάσμα των διπολικών διαταραχών. Όπως όμως θα 

αναφερθεί και στη συνέχεια, το MDQ είναι πιο κατάλ-

ληλο στην ανίχνευση της Διπολικής διαταραχής Ι (κα-

τάθλιψη και μανία) και δεν έχει την ίδια ευαισθησία 

στην ανίχνευση της Διπολικής διαταραχής ΙΙ (κατά-

θλιψη και υπομανία) και στη μη άλλως προσδιοριζό-

μενη (NOS) διπολική διαταραχή.

(Hypomania Check List) ( CL-32)

To HCL-32 R1 (Παράρτημα Β) είναι ένα ερωτημα-

τολόγιο με το οποίο ο ίδιος ο εξεταζόμενος αξιολο-

γεί τη διά βίου εμφάνιση συμπτωμάτων υπομανίας. 

Το ερωτηματολόγιο είναι υπό σχεδιασμό σε πολλές 

χώρες και είναι διαθέσιμο σε πάνω από 20 γλώσσες. 

Μέχρι σήμερα ο μεγαλύτερος αριθμός ασθενών που 

έχει συγκεντρωθεί είναι από Ιταλία, Σουηδία, Ισπανία, 

Γερμανία και Ταϊβάν.

Στη διάρκεια της ζωής του ο άνθρωπος βιώνει ση-

μαντικές διακυμάνσεις στην ενέργεια, στη δραστηριό-

τητα και στη διάθεση, όπως «χαμηλά επίπεδα» (π.χ: 

θλίψη, απώλεια, αποστέρηση κ.λπ.) και «υψηλά επί-

πεδα» (π.χ.: ρομαντικός έρωτας, προσωπική επιτυχία 

και καταξίωση κ.λπ.). Οι διακυμάνσεις αυτές είναι δυ-

νατόν να διαρκέσουν μικρότερο (ώρες, μέρες) ή και 

μεγαλύτερο (εβδομάδες, μήνες) χρονικό διάστημα. 

Όπως αποδεικνύεται, υπάρχει κάποια συνέχεια από 

τις «φυσιολογικά» χαμηλές και υψηλές διακυμάνσεις 

της διάθεσης μέχρι την κατάθλιψη/μελαγχολία και 

την υπομανία/μανία αντίστοιχα.

Στην κλινική πράξη, τα υπομανιακά συμπτώματα 

συχνά δε διαγιγνώσκονται διότι δε βιώνονται ή δεν 

αναγνωρίζονται ως «αφύσικα» από τον ασθενή και 

επομένως δεν αναφέρονται αυθόρμητα στον κλινικό. 

Αυτό έχει ως αποτέλεσμα πολλοί ασθενείς που έχουν 

διάγνωση μονοπολική κατάθλιψη να πάσχουν από 

διπολική διαταραχή που δεν έχει ταυτοποιηθεί. Το 

να αναγνωρίσουμε αυτές τις περιπτώσεις διπολικής 

διαταραχής που διαλάθουν είναι σημαντικό για να 

εξασφαλίσουμε την κατάλληλη και αποτελεσματική 

θεραπεία.

Το HCL-31 R1 ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησι-

μοποιηθεί για να αξιολογηθεί από τους ίδιους τους 

ασθενείς η εμπειρία υπομανιακών συμπτωμάτων 

κατά τη διάρκεια του βίου τους, στο φάσμα από το 

«φυσιολογικό» στο «παθολογικό».

Επιπλέον, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση (screening) της 

Διπολικής διαταραχής-ΙΙ, της ελάσσονος Διπολικής 

διαταραχής και της υποουδικής υπομανίας. Αν και 

το HCL-32 R1 ερωτηματολόγιο δεν είναι αρκετό για 

να βάλουμε τη διάγνωση για τη Διπολική διαταρα-

χή, μπορεί όμως να μας βοηθήσει στην αναγνώριση 

πιθανών περιπτώσεων διπολικής διαταραχής στην 

κλινική πράξη ψυχιάτρων, ψυχολόγων και γενικών 

ιατρών.
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Το HCL-32 R1 μπορεί να αποτελέσει εργαλείο των 

ψυχιάτρων, των ψυχολόγων αλλά και των γενικών ια-

τρών, και μπορεί να απευθύνεται σε υγιή άτομα και 

εξωτερικούς ασθενείς. Ωστόσο, το ερωτηματολόγιο 

αυτό έχει σχεδιαστεί κυρίως για την ανίχνευση υπο-

μανιακών συμπτωμάτων σε ασθενείς που έχουν δια-

γνωσθεί με κατάθλιψη (Μείζονα καταθλιπτική διατα-

ραχή, Δυσθυμία, ελάσσονα κατάθλιψη, κυκλοθυμία 

κ.λπ.).

Ένας από τους περιορισμούς στη χρήση του παρα-

πάνω ερωτηματολογίου είναι πως, από ό,τι φαίνεται, 

το εργαλείο αυτό είναι ακατάλληλο για αναλφάβη-

τους και άτομα με δείκτη νοημοσύνης κάτω του φυ-

σιολογικού. Επίσης, τα μέχρι τώρα διαθέσιμα στοι-

χεία σε ό,τι αφορά ασθενείς που νοσηλεύονται για 

σοβαρή μανία ή μελαγχολία προέρχονται από ένα 

μόνο κέντρο στην Ταϊβάν και δεν είναι αρκετά για να 

εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα.

Η τελική βαθμολογία στο ερωτηματολόγιο είναι ο 

αριθμός των θετικών απαντήσεων στα 32 υποερωτή-

ματα στην ερώτηση 3. Εξεταζόμενοι που έχουν τελι-

κό score πάνω ή και ίσο με 14 είναι πιθανώς διπολικοί 

και πρέπει να εξετάζονται προσεκτικά, ιδιαίτερα σε 

ό,τι αφορά το προηγούμενο ατομικό και οικογενεια-

κό ιστορικό. Αν είναι δυνατόν, καλό θα είναι να εξετά-

ζονται και σύντροφοι των εξεταζόμενων. Σχολαστική 

εξέταση ενδείκνυται επίσης σε άτομα του γενικού 

πληθυσμού, που έχουν τελικό score από 14 και πάνω, 

ενώ αναφέρουν επιπρόσθετα αρνητικές ή αρνητικές 

και θετικές συνέπειες των συμπτωμάτων τους π.χ. 

αντιδράσεις από το περιβάλλον τους. Τονίζεται ότι 

άτομα με βαθμολογία κάτω από 14 είναι δυνατόν να 

πάσχουν από διπολική διαταραχή. 

,
 HCL-32 R1 

Σε προηγούμενες έρευνες,27–29 η θετική και αρ-

νητική δύναμη πρόβλεψης του ερωτηματολογίου 

ήταν 73% και 61% αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι το 

73% των ασθενών που αναγνωρίστηκαν με το HCL-

32 R1 ως πιθανοί διπολικοί θα πάσχουν όντως από 

διπολική διαταραχή, ενώ το 63% αυτών που ανα-

γνωρίστηκαν ως μη πάσχοντες στην πραγματικότη-

τα δεν πάσχουν από διπολική διαταραχή. Το ερωτη-

ματολόγιο έχει ευαισθησία 80% και ειδικότητα 51%. 

Η διά κριση ανάμεσα στη Διπολική διαταραχή-Ι και 

στη Διπολική διαταραχή-ΙΙ αποτελεί ακόμη αντικεί-

μενο έρευνας.

-

Η σημασία της έγκαιρης αναγνώρισης των διατα-

ραχών του Διπολικού φάσματος σε ψυχιατρικούς 

ασθενείς ή/και στο γενικό πληθυσμό είναι προφανής: 

οι επιπτώσεις από τη λανθασμένη διάγνωση στην 

προσωπική και επαγγελματική υπόσταση των ασθε-

νών είναι σοβαρές,21 συνδέονται με αυξημένο κίνδυ-

νο για απόπειρα αυτοκτονίας και αυτοκτονία,22 και οι 

οικονομικές παράμετροι που αφορούν στις ετήσιες 

δαπάνες στη Δημόσια Υγεία επιβαρυντικές.24

Για το συγκεκριμένο σκοπό έχουν χρησιμοποιη-

θεί κατά καιρούς διάφορα εργαλεία που βοηθούν 

στην έγκαιρη αναγνώριση των ασθενών αυτών. 

Μερικά από αυτά, όπως το ερωτηματολόγιο General 

Behavioral Inventory26 και η κλίμακα Hypomanic 

Personality Scale,30 στοχεύουν στην αξιολόγηση 

ορισμένων μεμονωμένων χαρακτηριστικών και δε 

διερευνούν την ύπαρξη συμπτωμάτων στα πλαίσια 

συγκεκριμένων επεισοδίων. Αν και τα εργαλεία αυ-

τά χρησιμοποιούνται σε κάποιες περιπτώσεις για 

την αναγνώριση ατόμων που πάσχουν από Διπολική 

Διαταραχή –σε ένα υποουδικό επίπεδο–31–33 είναι 

πιο κατάλληλα για την αξιολόγηση πιθανών παρα-

γόντων κινδύνου για την εμφάνιση διαταραχών του 

Διπολικού Φάσματος στο μέλλον στον υποκείμενο 

πληθυσμό.34,35 Άλλα πάλι εργαλεία, όπως η κλίμακα 

Internal State Scale36 και το ερωτηματολόγιο Self 

Rating Mania Inventory,37 επικεντρώνονται μόνο στα 

τρέχοντα συμπτώματα και δεν προσφέρονται επο-

μένως για την αναγνώριση των περιπτώσεων των 

ασθενών για τους οποίους γίνεται λόγος.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει επίσης έρευνα που αφο-

ρούσε στο γενικό πληθυσμό στις ΗΠΑ και έγινε για 

να διαπιστωθεί αν η χρήση δομημένων συνεντεύ-

ξεων μας βοηθάει στο να αξιολογήσουμε με ακρί-

βεια το φάσμα των Διπολικών Διαταραχών.38 Στην 

έρευνα χρησιμοποιήθηκε η δομημένη συνέντευ-

ξη Composite International Diagnostic Interview 

(CIDI) στα πλαίσια του NCS-R (National Comorbidity 

Survey Replication) και οι διαγνώσεις σταθμίστηκαν 
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με την εκδοχή, για μη ασθενείς, της δομημένης κλι-

νικής συνέντευξης για το DSM-IV (SCID). Βρέθηκε 

πολύ καλή αντιστοιχία ανάμεσα στις δύο συνε-

ντεύξεις για τη Διπολική Διαταραχή Ι, τη Διπολική 

Διαταραχή ΙΙ, την υποουδική Διπολική Διαταραχή 

και γενικότερα όλο το φάσμα των διπολικών δια-

ταραχών, η αντιστοιχία όμως βρέθηκε χαμηλότε-

ρη για τη Διπολική Διαταραχή ΙΙ και την υποουδική 

Διπολική Διαταραχή. 

Η συνέντευξη CIDI αποδείχθηκε περισσότερο αδιά-

βλητη από τη συνέντευξη SCID, αποδίδοντας 4,4% 

διά βίου επιπολασμό για το φάσμα των διπολικών 

δια ταραχών στον πληθυσμό. Σύντομες κλίμακες βα-

σιζόμενες στη συνέντευξη CIDI αναγνώρισαν το 67–

96% των πραγματικών περιπτώσεων και είχαν θετική 

προβλεπτική αξία 31–52%. Από τα αποτελέσματα 

της έρευνας οι ερευνητές οδηγήθηκαν στο συμπέρα-

σμα: (α) ότι η δομημένη συνέντευξη CIDI μπορεί να 

μας προσφέρει τη δυνατότητα εξαγωγής συντηρη-

τικών διαγνώσεων για τη Διπολική Διαταραχή, τόσο 

σε κλινικό όσο και σε υποουδικό επίπεδο και (β) πως 

σύντομες κλίμακες που βασίζονται στη δομημένη 

αυτή συνέντευξη αποτελούν χρήσιμα εργαλεία για 

την αναγνώριση των διαταραχών του Διπολικού φά-

σματος. 

Καθώς, όπως έχει στοιχειοθετηθεί από έρευνες,1,2 

η διάγνωση της Διπολικής Διαταραχής –τόσο σε ψυ-

χιατρικούς ασθενείς όσο και στο γενικό πληθυσμό– 

μπορεί να καθυστερήσει αρκετά χρόνια και όπως ση-

μειώνεται παραπάνω οι δομημένες συνεντεύξεις και 

η εξέταση από ειδικό δεν επαρκούν για την έγκαιρη 

διάγνωση των διαταραχών του Διπολικού φάσματος, 

ερευνητές συστήνουν τη χρήση αυτοσυμπληρούμε-

νων ερωτηματολογίων για το σκοπό αυτό.

Ένα εξειδικευμένο εργαλείο, το οποίο καταρτίστη-

κε από τον Robert Hirschfeld, MD, of the University 

of Texas Medical Branch, Galveston, Texas and 

colleagues και το οποίο θα μπορούσε να χρησιμο-

ποιηθεί για την αναγνώριση των διαταραχών του 

Διπολικού φάσματος, είναι το MDQ ερωτηματολόγιο 

(Mood Disorder Questionnaire).25 Με βάση το περιε-

χόμενό του, το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο μοι-

άζει να έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στην αναγνώ-

ριση ατόμων που πάσχουν από Διπολική Διαταρα-

χή Ι από ό,τι εκείνων που πάσχουν από Διπολική 

Διαταραχή ΙΙ, όπως αυτό αποδεικνύεται και από 

σχετικές έρευνες.39–42 Αρχικά το MDQ χρησιμοποιή-

θηκε σε ασθενείς της τριτοβάθμιας φροντίδας υγεί-

ας και έδειξε ευαισθησία 73% και ειδικότητα 90% 

στην αναγνώριση της Διπολικής Διαταραχής (τα 2/3 

του δείγματος έπασχαν από Διπολική Διαταραχή Ι). 

Σε έρευνα που έγινε στο γενικό πληθυσμό από τους 

Hirschfeld et al43 η ευαισθησία του ερωτηματολο-

γίου για τη Διπολική Διαταραχή βρέθηκε να είναι 

μόνον 28%, ενώ αντίστοιχα η ειδικότητα ανέβηκε 

στο 97%.

Το ερωτηματολόγιο χρησιμοποιήθηκε επίσης και 

στην έρευνα JoBS (Jorvi Bipolar Study)11 και θεωρή-

θηκε από τους ίδιους τους ερευνητές το ισχυρότε-

ρο ατού της έρευνας. Το δείγμα αφορούσε σε 1630 

μη-σχιζοφρενείς ψυχιατρικούς ασθενείς (νοσηλευό-

μενους αλλά και εξωτερικούς) σε τρεις πόλεις της 

Φινλανδίας. Για τις διαγνώσεις των ασθενών χρησι-

μοποιήθηκαν οι ημιδομημένες συνεντεύξεις SCID I 

& SCID II, ενώ το screening για Διπολική Διαταραχή 

Ι και Διπολική Διαταραχή ΙΙ έγινε με τη βοήθεια του 

MDQ ερωτηματολογίου. Το ενδιαφέρον είναι πως 

όταν βασιζόμενοι σε πιλοτική έρευνα44 αγνόησαν το 

υποερώτημα 3 του ερωτηματολογίου, αυτό είχε ως 

αποτέλεσμα να αυξηθεί σημαντικά η ευαισθησία του. 

Τα αποτελέσματα αυτά επαληθεύτηκαν και από μια 

άλλη έρευνα των Miller et al.45 Η χαμηλότερη όμως 

ειδικότητα του τροποποιημένου MDQ ερωτηματο-

λογίου οδήγησε σε μεγαλύτερο αριθμό ψευδώς θε-

τικών αποτελεσμάτων, τα οποία έπρεπε να αποκλει-

στούν από τις δομημένες συνεντεύξεις.

Αρχικές έρευνες που έγιναν στην κοινότητα έδειξαν 

ότι το απλό αυτό ερωτηματολόγιο μπορεί να φανεί 

χρήσιμο εργαλείο για την αναγνώριση της Διπολικής 

Διαταραχής Ι και της Διπολικής Διαταραχής ΙΙ στο 

γενικό πληθυσμό.46 Ακολούθως έγινε μια εκτετα-

μένη έρευνα στην οποία συμμετείχαν πάνω από 

100.000 άτομα47 για την αναγνώριση της Διπολικής 

Διαταραχής στο γενικό πληθυσμό. Περίπου το 

3,4% των ατόμων που έλαβαν μέρος στην έρευ-

να αναγνωρίστηκαν ως θετικοί, με ιδιαίτερα υψη-

λή επίπτωση στις ηλικίες από 18–24 ετών. Έπειτα 

από τις απαραίτητες μετατροπές, σύμφωνα με τα 

ποσοστά των μη ανταποκρινόμενων, το ποσοστό 

της Διπολικής Διαταραχής στο γενικό πληθυσμό 
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υπολογίστηκε στο 4%. Μόνο το 20% των ατόμων 

που είχαν θετικό score στο ερωτηματολόγιο είχαν 

διάγνωση Διπολικής Διαταραχής, ενώ το 30% περί-

που ανέφερε ότι είχαν διαγνωσθεί ότι πάσχουν από 

μονοπολική κατάθλιψη. Τέλος, τα άτομα που είχαν 

θετικό score στο MDQ ερωτηματολόγιο είχαν σημα-

ντικά σοβαρότερες δυσκολίες στην απόδοσή τους 

στην εργασία, στις κοινωνικές τους ασχολίες και 

στις διαπροσωπικές τους σχέσεις από ό,τι τα άτομα 

με αρνητικό score. 

Θα πρέπει επομένως να σταθμιστούν τα οφέλη και 

τα μειονεκτήματα του ερωτηματολογίου, και να λά-

βουμε υπόψη παράγοντες όπως η ευαισθησία και η 

ειδικότητα, πριν αυτό χρησιμοποιηθεί στην αναγνώ-

ριση διαταραχών του Διπολικού φάσματος ιδιαίτερα 

στο γενικό πληθυσμό.

Η ανάγκη για έγκαιρη αναγνώριση των διαταρα-

χών του διπολικού φάσματος σε ψυχιατρικούς ασθε-

νείς,40 οδήγησε τους ερευνητές στην τροποποίηση 

του ερωτηματολογίου, Hypomania checklist-2010,48–

50 σε ένα πιο τελειοποιημένο αυτοσυμπληρούμενο 

ερωτηματολόγιο το Hypomania checklist-32 (HCL-32).

Ο αρχικός στόχος του ερωτηματολογίου ήταν η ανα-

γνώριση των υπομανιακών στοιχείων σε ασθενείς με 

Μείζονα Κατάθλιψη που προσέρχονται σε ψυχιατρι-

κές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες της πρωτοβάθμιας 

περίθαλψης, ώστε να βοηθήσουν τους κλινικούς να 

διαγνώσουν τη Διπολική Διαταραχή ΙΙ και άλλες δια-

ταραχές του Διπολικού φάσματος.14 

Στην έρευνα των Angst et al27 χρησιμοποιήθηκαν 

δύο δείγματα, ένα το οποίο περιελάμβανε εξωτερι-

κούς ασθενείς σε ιδιωτικό ψυχιατρικό κέντρο στην 

Ιταλία και το δεύτερο ψυχιατρικούς ασθενείς που 

νοσηλεύονταν στις ψυχιατρικές κλινικές δύο Γενικών 

Νοσοκομείων της Σουηδίας. Το HCL-32 χρησιμοποιή-

θηκε αρχικά με στόχο την αυξημένη ικανότητα ανα-

γνώρισης της Διπολικής Διαταραχής ΙΙ σε άτομα που 

πληρούν τα κριτήρια για Μείζονα Κατάθλιψη (κατά 

DSM IV). Τα στοιχεία σε ό,τι αφορά την ειδικότητα 

και την ευαισθησία του ερωτηματολογίου δείχνουν 

ότι τελική βαθμολογία από 14 και άνω στο HCl-32, 

μας δίνει τον καλύτερο συνδυασμό ευαισθησίας 

(80%) και ειδικότητος (50%) για τη διάκριση ανάμε-

σα στο φάσμα των Διπολικών Διαταραχών και τη 

Μείζονα Κατάθλιψη. Το ποσοστό θετικής και αρνητι-

κής πρόβλεψης του ερωτηματολογίου βρέθηκε 73% 

και 61% αντίστοιχα. Σε ό,τι αφoρά την αναγνώριση 

της Διπολικής Διαταραχής Ι σε ασθενείς με Μείζονα 

Κατάθλιψη, βαθμολογία από 2 και άνω στην υποκλί-

μακα: Λαμβάνει Ρίσκα/Ευερέθιστος του ερωτηματο-

λογίου, μας δίνει ευαισθησία 76%, ειδικότητα 62% 

και θετική και αρνητική δύναμη πρόβλεψης 76% και 

57% αντίστοιχα. Όπως όμως μας δείχνουν τα αποτε-

λέσματα της έρευνας οι υποκλίμακες Ενεργητικός/

Επηρμένος και Λαμβάνει Ρίσκα/Ευερέθιστος του 

ερωτηματολογίου, δεν προσφέρουν στη διάκριση 

ανάμεσα στη Διπολική Διαταραχή Ι και τη Διπολική 

Διαταραχή ΙΙ.

Σε άλλη έρευνα που διεξήχθη στο γενικό πληθυ-

σμό28 χρησιμοποιήθηκαν και πάλι δύο δείγματα: (Ι) 

ένα δείγμα Ν=695 ατόμων που ήταν φοιτητές και 

εργαζόμενοι σε Γερμανικό πανεπιστήμιο και συμ-

πλήρωσαν το ερωτηματολόγιο μέσω σύνδεσης στο 

Διαδίκτυο και (ΙΙ) δεύτερο δείγμα Ν=408 τα οποία 

επιλέχτηκαν τυχαία από δείγμα ατόμων προοπτικής 

έρευνας που αφορά στο γενικό πληθυσμό της κοι-

νότητας της Betula στη Σουηδία.51 Όπως φαίνεται 

από τα αποτελέσματα της έρευνας, ενώ η συνολική 

βαθμολογία και η βαθμολογία στις δύο υποκλίμακες 

είναι αρκετή για να γίνει η διάκριση ανάμεσα στη 

Διπολική Διαταραχή και την Κατάθλιψη σε ψυχιατρι-

κούς ασθενείς,27,29 δεν ισχύει το ίδιο και στο γενικό 

πληθυσμό. Οι ερωτήσεις που αφορούν στη διάρκεια 

των συμπτωμάτων και πιθανές αρνητικές επιπτώσεις 

τους (π.χ. αντίδραση από το στενό περιβάλλον του 

ατόμου) είναι όπως φαίνεται εκείνες που μας δίνουν 

περισσότερες πληροφορίες για την αναγνώριση των 

πασχόντων από Διπολική Διαταραχή στα πλαίσια 

του γενικού πληθυσμού. Έτσι, ενώ υπάρχουν στοι-

χεία που δείχνουν ότι άτομα με ιστορικό υπερθυμι-

κών επεισοδίων που διήρκεσαν λίγες μέρες και είχαν 

αρνητικές επιπτώσεις στην καθημερινότητά τους 

ανήκουν σε ομάδα υψηλού κινδύνου για εμφάνι-

ση Διαταραχής της διάθεσης, η έρευνα δεν μπορεί 

να παρέχει ακριβή στοιχεία για την ευαισθησία και 

την ειδικότητα του ερωτηματολογίου στη διάκριση 

Διπολικής και Μονοπολικής Διαταραχής στο γενικό 

πληθυσμό. Αυτό βέβαια είναι κάτι που μένει ακό-

μα να ερευνηθεί και να αποδειχθεί σε μελλοντικές 

έρευνες.
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Συγκρίνοντας τα δύο ερωτηματολόγια HCL-32 και 

MDQ, διαπιστώνουμε πως το πρώτο έχει λίγο υψη-

λότερη ευαισθησία και λίγο χαμηλότερη ειδικότητα 

σε σχέση με το δεύτερο στη διάκριση της Διπολικής 

Διαταραχής από τη Μονοπολική Κατάθλιψη στους 

ψυχιατρικούς ασθενείς. Σύμφωνα όμως με τους 

Zimmermann et al,42 το να έχει ένα τέτοιο ερωτημα-

τολόγιο υψηλότερη ευαισθησία από ό,τι ειδικότητα 

μπορεί να θεωρηθεί πλεονέκτημα.

Επιπλέον, το HCL-32 ερωτηματολόγιο έχει θετι-

κή δύναμη πρόβλεψης 73% και αρνητική δύναμη 

πρόβλεψης 63%, κάτι το οποίο υποδηλώνει πως η 

δυνατότητα διάκρισης θα μπορούσε να διατηρηθεί 

σε ικανοποιητικό βαθμό, αν αυτό χρησιμοποιηθεί 

στην κοινότητα όπου τα ποσοστά της Διπολικής 

Διαταραχής είναι χαμηλότερα από ό,τι σε δείγματα 

ψυχιατρικών ασθενών. Αντίθετα, το MDQ ερωτημα-

τολόγιο φαίνεται να υπολείπεται σε ευαισθησία στο 

γενικό πληθυσμό,43 με αποτέλεσμα να μην έχει το 

πλεονέκτημα που διαθέτει το HCL-32 όπως προανα-

φέρθηκε.

Ένα ακόμα στοιχείο που είναι υπέρ της χρήσης του 

HCL-32 ερωτηματολογίου είναι πως η παρούσα ψυχι-

κή κατάσταση του ατόμου δεν επηρεάζει την αξιολό-

γηση των υπομανιακών συμπτωμάτων και επομένως 

το ερωτηματολόγιο μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πε-

ριπτώσεις ασθενών με ενεργό ψυχοπαθολογία.52

Βεβαίως το ισχυρότερο πλεονέκτημα του HCL-32 

ερωτηματολογίου είναι πως έχει σχεδιαστεί κατά 

τρόπο που του επιτρέπει τη χρήση του σε διαφορετι-

κές γλώσσες και άρα τη συλλογή στοιχείων από δια-

φορετικές χώρες και διαφορετικού τύπου δομές.27

Τέλος, σε ό,τι αφορά τη διάκριση ανάμεσα στη 

Διπολική Διαταραχή Ι και στη Διπολική Διαταραχή 

ΙΙ, διαπιστώνουμε από τις έρευνες ότι το MDQ ερω-

τηματολόγιο έχει μεγαλύτερη ευαισθησία στην 

αναγνώριση ατόμων που πάσχουν από Διπολική 

Διαταραχή Ι από ό,τι εκείνων που πάσχουν από 

Διπολική Διαταραχή ΙΙ.39–42 Δυστυχώς τα στοιχεία από 

τις μέχρι τώρα έρευνες δείχνουν ανάλογη αδυναμία 

και του HCL-32 ερωτηματολογίου στη διάκριση ανά-

μεσα στους πάσχοντες από Διπολική Διαταραχή Ι και 

Διπολική Διαταραχή ΙΙ.27

Αν και η ανάγκη για έγκαιρη αναγνώριση των δια-

ταραχών του Διπολικού φάσματος σε ψυχιατρικούς 

ασθενείς είναι το ίδιο επιτακτική και έχει την ίδια 

σπουδαιότητα και στη χώρα μας, λείπουν εκείνα τα 

στοιχεία και οι έρευνες που θα υπηρετήσουν αυτό 

το σκοπό. Το HCL-32 είναι ένα ευέλικτο αυτοσυμπλη-

ρούμενο ερωτηματολόγιο που σύμφωνα με τις μέχρι 

τώρα έρευνες δύναται να προσφέρει ικανοποιητικά 

στην αναγνώριση διαταραχών του Διπολικού φάσμα-

τος σε ψυχιατρικούς ασθενείς. Δεδομένης της συντο-

μίας του ερωτηματολογίου και του σχεδιασμού του 

που επιτρέπει τη χρήση του σε διαφορετικές γλώσ-

σες και δομές, το HCL-32 θα μπορούσε κάλλιστα να 

χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια αντίστοιχων ερευνών 

στην Ελλάδα. Θα ήταν πιθανώς ενδιαφέρον να δια-

πιστώσουμε κατά πόσο η χρήση του HCL-32 σε ψυ-

χιατρικούς ασθενείς που αναζητούν υπηρεσίες στις 

διάφορες ιατρικές και ψυχιατρικές δομές της χώρας 

μας, συμβάλλει στην εγκαιρότερη αναγνώριση των 

ατόμων που πάσχουν από διαταραχές του Διπολικού 

φάσματος. Το διπλό όφελος από την επίτευξη του 

στόχου θα είναι να εξασφαλίσει όχι μόνο την καλύ-

τερη ποιότητα ζωής των ασθενών αυτών, αλλά και 

συνολικότερα υψηλότερη ποιότητα ψυχιατρικών 

υπηρεσιών στην Ελλάδα.

Μια άλλη διάσταση του ζητήματος προκύπτει 

από τη χρήση του ερωτηματολογίου αυτού για την 

έγκαιρη διάγνωση των διαταραχών του Διπολικού 

φάσματος σε ασθενείς που προσέρχονται στις διά-

φορες υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας, γε-

γονός που μας επιτρέπει να οδηγηθούμε στην πιο 

έγκαιρη θεραπευτική παρέμβαση και επομένως στα 

βέλτιστα για τους ασθενείς θεραπευτικά αποτελέ-

σματα. 

Η δυνατότητα λοιπόν της χρήσης του HCL-32 ερω-

τηματολογίου μέσα από ένα πρίσμα νέων εφαρμο-

γών μπορεί να προσφέρει ουσιαστικά στην έγκαιρη 

διάγνωση των ατόμων που πάσχουν από Διπολική 

διαταραχή στη χώρα μας και να φέρει τους λειτουρ-

γούς της ψυχικής υγείας στην Ελλάδα ένα βήμα πιο 

κοντά στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των 

διαταραχών του Διπολικού φάσματος, βελτιώνο-

ντας παράλληλα την ποιότητα ζωής των ασθενών. 

Εναπόκειται λοιπόν στους ερευνητές να γίνει στο 

μέλλον –μέσα από μελέτες– η διερεύνηση και αξιο-

λόγηση των ψυχομετρικών εφαρμογών των ερωτη-

ματολογίων αυτών και στη χώρα μας. 
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 (MDQ)

Το ερωτηματολόγιο MDQ δημιουργήθηκε από ομά-

δα ψυχιάτρων, ερευνητών και συμβούλων ασθενών 

για να αντιμετωπισθεί η κρίσιμη ανάγκη για έγκυρη και 

αξιόπιστη διάγνωση της διπολικής διαταραχής, η οποία 

μπορεί να αποβεί μοιραία εάν αφεθεί χωρίς θεραπεία. 

Το ερωτηματολόγιο απαιτεί περίπου πέντε λεπτά 

για τη συμπλήρωσή του και παρέχει σημαντικά στοι-

χεία στη διάγνωση και στη θεραπεία. Κλινικές δοκι-

μές έχουν υποδείξει πως το ερωτηματολόγιο MDQ 

έχει υψηλά ποσοστά ακρίβειας και μπορεί να υποδεί-

ξει επτά στα δέκα άτομα που πάσχουν από διπολική 

διαταραχή και να διαχωρίσει εννέα στα δέκα άτομα 

που δεν πάσχουν από αυτή.

*
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* .  Mood Disorder Questionnaire25



PSYCHIATRIKI 21 (3), 2010 ΑΥΤΟΣΥΜΠΛΗΡΟΥΜΕΝΑ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΔΙΠΟΛΙΚΟΤΗΤΑΣ 235

Πρόσφατη εθνική DMDA έρευνα αποκάλυψε πως 

περίπου το 70% των ατόμων με διπολική διαταραχή 

έχουν διαγνωστεί λανθασμένα τουλάχιστον μία φο-

ρά και πολλοί από αυτούς χρειάστηκε να περάσουν 

περισσότερα από 10 χρόνια από όταν ξεκίνησαν τα 

συμ πτώματά τους πριν λάβουν τη σωστή διάγνωση. 

Η εθνική DMDA ελπίζει πως το ερωτηματολόγιο MDQ 

θα μειώσει πολύ αυτή την καθυστέρηση και θα βοη-

θήσει περισσότερους ανθρώπους να λάβουν τη θερα-

πεία που χρειάζονται, τη στιγμή που τη χρειάζονται.

Το ερωτηματολόγιο MDQ καλύπτει το Φάσμα 

Διπολικής Διαταραχής (Διπολική Ι, Διπολική ΙΙ και 

Διπολική ΝΠ).

Εάν ο ασθενής απάντησε:

1.  «Ναι» σε επτά ή περισσότερες από τις 13 στην ερώ-

τηση Νο 1

ΚΑΙ 

2. «Ναι» στην ερώτηση Νο 2

ΚΑΙ

3. «Μέτριο» ή «Σοβαρό» στην ερώτηση Νο 3

έχετε μια θετική διάγνωση. Και τα τρία παραπάνω 

κριτήρια θα πρέπει να ικανοποιούνται. Μια θετική 

διάγνωση θα πρέπει να επακολουθείται από περιε-

κτική ιατρική εξέταση για το Φάσμα της Διπολικής 

Διαταραχής.

*
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Self-assessment questionnaires
for the investigation of bipolarity

Ch. Tsopelas,1 D. Konstantinidou,1 A. Douzenis2

1Psychiatric Hospital of Attica, 22nd Psychiatric Department, University of Athens, "Attikon" Hospital, Athens, Greece

Psychiatriki 2010, 21:226–239

Contemporary research shows that bipolar disorders are very often faced initially as depression, 

while the precise diagnosis usually delay 8–10 years or more. As a result of this delay in the diag-

nosis, the patients do not receive appropriate treatment and are not led to recession of their symp-

toms. Roughly one third of depressed patients are treated at mental health services and two thirds 

at the primary care health services. Regarding the psychiatric patients that are treated in the sec-

ondary and trietary services of mental health, various researches indicate that the bipolar disorders 

and especially Bipolar Disorder II are under-diagnosed and consequently they do not receive satis-

factory treatment with important repercussions in the professional and social existence of Bipolar 

Disorders’ patients. The imperative need for early diagnosis and treatment in patients with bipolar 

disorders is obvious, in order to decrease the big time of delay in the diagnosis of Bipolar disorders. 

Patient self-completed questionnaires, which are small in duration and well structured, can con-

tribute in the early recognition of disorders of bipolar spectrum in patients that are treated at the 

outpatient clinics. In this bibliographic research we compare two questionnaires (the MDQ and the 

HCL-32) with regard to their psychometrics faculties and the possibility of use in the early diagnosis 

and treatment of individuals that suffers from disorders of Bipolar spectrum.

Key words: bipolar disorder, questionnaires, schizophrenia, mental illness, psychopathology
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