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Abstract 
Bipolar disorder (BD) is a mental health condition that causes extreme mood swings that include emotional 
highs (mania or hypomania) and lows (depression). The illness affects about 1-2% of the population. The 
mean age of onset is 25 years. Scientists believe that BD is caused by multiple genes. Its phenotypic ex-
pression is a result of interacting genetic and environmental factors. Life events and chronic stressors are 
important in precipitating and perpetuating mood episodes. There are several types of BD. Bipolar I disor-
der involves periods of severe mood episodes from mania to depression. Bipolar II disorder is a milder 
form of mood elevation, involving milder episodes of hypomania that alternate with periods of severe de-
pression. Manic symptoms: elevated, expansive or irritable mood, increased activity, reduced need of sleep, 
excessive involvement in pleasurable activities, inflated self esteem or grandiosity, increased or pressured 
speech, racing thoughts. Hypomania is a milder form of mania. Depressive symptoms: depressed mood, 
markedly reduced interest in nearly all activities, increased or decreased appetite or weight, insomnia or 
hypersomnia, psychomotor retardation or agitation, fatigue or loss of energy, feelings of excessive worth-
lessness or guilt, recurrent thoughts or actions of death or suicide. Cyclothymia refers to a subset of milder 
disorders with repeated short cycles of hypomania and mildly lowered mood occurring regularly over two 
or more years. Besides a thorough psychiatric and neurological examination, further clinical tests should 
be performed in order to exclude differential diagnosis. The key to diagnosis is the presence or history of 
hypomania or mania. It is important to take a full history of depressive and manic symptoms in current and 
previous episodes and perform a mental state examination. After all the prognosis of BD is depending on 
the individual course of the illness. 
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Santrauka 
Bipolinis sindromas (BS) yra psichiatrinė liga, pasireiškianti stipriais nuotaikos svyravimais, kurie apima 
depresiją, maniją ir hipomaniją. Šia liga serga apie 1-2% pasaulio populiacijos. Vidutinis BS pasireiškimo 
amžius yra 25 gyvenimo metai. Stebimas genetinis BS paveldėjimas. BS lemiančių genų fenotipinė išraiška 
yra sąveikaujančių genetinių ir aplinkos veiksnių rezultatas. Traumuojantys gyvenimo įvykiai ir lėtiniai 
stresoriai gali išprovokuoti ligą. Yra keli BS tipai. I tipo sutrikimui būdingi nuotaikos svyravimai nuo ma-
nijos iki depresijos, II tipui būdingi ne tokie ryškūs nuotaikos svyravimai - hipomanijos, nesunkios de-
presijos epizodai. Manijai būdingi simptomai - pakili, ekspansyvi ar dirgli nuotaika, padidėjęs aktyvumas, 
sumažėjęs miego poreikis, perdėtas įsitraukimas į malonias veiklas, išpūstas pasitikėjimas savimi ar gran-
dioziškumas, nuolatinis kalbėjimas, minčių šokinėjimas.  Hipomanijos metu nuotaikos pakilimas yra ne 
toks stiprus kaip manijos metu. Depresijos simptomai - prislėgta nuotaika, sumažėjęs susidomėjimas 
dalykais, kurie anksčiau teikė džiaugsmą, sumažėjęs arba padidėjęs apetitas/svoris, nemiga arba mieguistu-
mas, silpnumas ar energijos praradimas, kaltės ar beviltiškumo jausmas, mintys apie mirtį ar savižudybę, 
psichomotorinis sulėtėjimas ar sujaudinimas. Ciklotimija - tai švelnesnė ligos forma, kuomet reguliariai 
kartojasi hipomanijos ir žemesnės nuotaikos epizodai dvejus ar daugiau metų. Diagnozuojant BS svarbu ne 
tik nuodugnus psichiatrinis ir neurologinis ištyrimas, bet ir kitų klinikinių testų atlikimas, nes ligą būtina 
diferencijuoti tarp kitų psichiatrinių, neurologinių ir somatinių patologijų. BS diagnozės pagrindas yra hipo-
manijos ar manijos epizodas šiuo metu ar praeityje. Vertinant paciento elgesį reiktų surinkti išsamią de-
presijos ir manijos epizodų anamnezę bei atlikti protinės būklės tyrimą. Nepaisant įvairių bipolinio sut-
rikimo prognozių, šios ligos eiga ir prognozė labai individuali.

Raktažodžiai: bipolinis sutrikimas, manija, hipomanija, depresija. 
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Įvadas 
BS yra lėtinė psichiatrinė liga, pasireiškianti 
ryškiu nuotaikos nestabilumu (1). Šia liga serga 
apie 1-2% pasaulio populiacijos (2). Liga 
skirstoma į I ir II tipus (3). Paskaičiuota, jog 
pasaulyje BS I tipo paplitimas yra 0,6% visų gy-
ventojų, o BS II tipo - 0,4% (4). Vieni šaltiniai 
nurodo, kad I tipu dažniau serga vyrai, kiti teigia, 
kad šiuo tipu vienodai dažnai serga abi lytys, 
tačiau visuose pažymima, kad BS II tipas 
dažniau būdingas moterims (2,4). Švelnesnių 
simptomų paplitimas yra 1,4% pasaulio popu-
liacijos (4). Aukščiausi sergamumo rodikliai 
fiksuojami JAV; čia 1,0% gyventojų turi I tipo 
sutrikimą, 1,1% - II tipo ir 2,4% jaučia 
silpnesnius BS simptomus (5). Manija 
paauglystėje yra retai sutinkama būklė; 
dažniausiai neryškūs nuotaikos sutrikimai 
paauglystėje progresuoja iki depresijos epizodų 
ir vėliau atsirandančių manijos epizodų vyresni-
ame amžiuje (6). 11 pasaulio šalių vykdytame 
tyrime nustatyta, kad vidutinis BS pasireiškimo 
amžius yra apie 25 gyvenimo metus (5). Dia-
gnozuojant BS svarbu ne tik nuodugnus psichia-
trinis ir neurologinis ištyrimas, bet ir kitų kli-
nikinių testų atlikimas, nes ligą būtina diferen-
cijuoti tarp kitų psichiatrinių, neurologinių ir so-
matinių patologijų. Nepaisant įvairių bipolinio 
sutrikimo prognozių, šios ligos eiga ir prognozė 
labai individuali (2). Nors šis sutrikimas susijęs 
su išaugusiu kūrybingumu, turi ir neigiamą pusę 
- daugiau nei 6% pacientų nusižudo per du 
dešimtmečius nuo diagnozės nustatymo (7).  

Truputis istorijos 
Pirmieji įrašai apie tai, ką šiandien vadiname BS, 
atlikti dar senovės žmonių ir viduramžių rašytojų 
(8). 1864 metais, remdamasis savo klinikiniais 
stebėjimais, prancūzų psichiatras Julis Bailarge-
ris (1809-1890), dirbęs Saltpêtrière ligoninėje, 
pirmą kartą pristatė savo „dvigubos formos be-
protybės“ koncepciją, kuri apibūdino sujaudi-
nimo ir depresijos periodus (9,10). Julis Bailar-
geris apibūdino ligos atvejus su manijos ir me-
lancholijos epizodais, kurių trukmė varijuodavo 
nuo kelių dienų iki metų, o vidutiniškai trukdavo 
apie šešis mėnesius; taip pat pažymėjo, kad 
perėjimai tarp būsenų gali būti labai staigūs, 
įvykti net per naktį, nors dažniausiai trunka il-
giau (9). XIX amžiaus pabaigoje psichiatrijos 
profesorius Heiderlbergo vėliau Miuncheno uni-
versitete Emilis Krepelinas (1856-1926) sukūrė 
„manijos-depresijos beprotybės“ koncepciją, 
kuri yra artima šių dienų BS supratimui (11). 
Dabartinė bipolinio sutrikimo koncepcija atsi-
rado XX amžiaus viduryje (12,13). Praeito 

amžiaus aštuntajame dešimtmetyje buvo aprašyti 
BS sergančių pacientų I ir II tipai (14).

Genetinis paveldėjimas 
Stebimas genetinis BS paveldėjimas, o dalis BS 
lemiančių genų sutampa su šizofrenijos (15). Šių 
genų fenotipinė išraiška yra sąveikaujančių gene-
tinių ir aplinkos veiksnių rezultatas (4). Trau-
muojantys gyvenimo įvykiai ir lėtiniai stresoriai 
gali išprovokuoti ligą (16). Fiksuojama, kad BS 
sergančiųjų tarpe fizinė ar seksualinė prievarta 
vaikystėje maždaug du kartus dažnesnė nei tarp 
sveikų žmonių ir yra susijusi su anksčiau 
prasidėjusia ir sunkesne ligos eiga (17). 

Klasifikacija 
BS yra charakterizuojamas kaip pasikartojantys 
pakilios nuotaikos ir depresijos epizodai, kuriuos 
lydi aktyvumo pokyčiai bei kognityviniai, fizi-
niai, elgesio sutrikimai (4). BS yra skirstomas į 
bipolinį I tipo sutrikimą, kurio metu pasireiškia 
manijos epizodai, ir bipolinį II tipo sutrikimą, ku-
rio metu stebimi hipomanijos epizodai; cikloti-
mija - tai švelnesnė ligos forma, kuomet regulia-
riai kartojasi hipomanijos ir žemesnės nuotaikos 
epizodai dvejus ar daugiau metų (2). Literatūroje 
sutinkami skirtingi manijos ir depresijos epizodų 
trukmės aprašymai. 5 metus JAV vykusios stu-
dijos išvados buvo, jog manijos epizodas vidu-
tiniškai trunka 6 savaites, depresijos epizodas - 
11 savaičių, mišrus depresijos-manijos periodas 
- 17 savaičių (18). Ciuriche atliktos studijos išva-
dos, jog manijos, depresijos ir mišrių epizodų 
trukmė panaši ir jų vidurkis 12-16 savaičių (19). 
Apibendrinus prieinamus šaltinius prieita prie 
išvadų, kad depresijos epizodas trunka vidu-
tiniškai 15,8 savaitės, mišrus epizodas - 15,5 
savaitės, o manijos-hipomanijos epizodas - 13,3 
savaitės (20).  
 
Manijos epizodas 
 
Manijai būdingi simptomai - pakili, ekspansyvi 
ar dirgli nuotaika, padidėjęs aktyvumas, 
sumažėjęs miego poreikis, perdėtas įsitraukimas 
į malonias veiklas, išpūstas pasitikėjimas savimi 
ar grandioziškumas, nuolatinis kalbėjimas, 
minčių šokinėjimas. Manijos epizodas fiksuoja-
mas tuomet, kai pacientui pasireiškia bent 4 ma-
nijos simptomai, pakitusi nuotaika išlieka maži-
ausiai savaitę ir lemia funkcinius sutrikimus bei 
reikalauja gydymo ligoninėje arba kai pasireiškia 
psichotiniai simptomai (4). Pastebėta, kad  ma-
nijos epizodą dažnai lydi išsekimo laikotarpis 
(11). 
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Hipomanijos epizodas 
Hipomanijos metu nuotaikos pakilimas yra ne 
toks stiprus kaip manijos metu ir paprastai hi-
pomanija neatveda paciento pas gydytoją, tačiau 
hipomanija gali peraugti į maniją. Diagnozuojant 
hipomanijos epizodą pacientui turi pasireikšti 
manijos simptomai, tačiau ne tokiais išreikšti; 
požymiai tęsiasi mažiausiai 4 dienas; pasireiški-
antys funkciniai sutrikimai nėra taip stipriai 
išreikšti, nereikalauja hospitalizavimo, nepasi-
reiškia psichotiniai simptomai (4). 

Depresinis epizodas 
Depresijos simptomai - prislėgta nuotaika, su-
mažėjęs susidomėjimas dalykais, kurie anksčiau 
teikė džiaugsmą, sumažėjęs arba padidėjęs apeti-
tas/svoris, nemiga arba mieguistumas, silpnumas 
ar energijos praradimas, kaltės ar beviltiškumo 
jausmas, mintys apie mirtį ar savižudybę, psicho-
motorinis sulėtėjimas ar sujaudinimas (4). De-
presija yra dažnesnė ir ilgiau trunkanti nei manija 
(20). Diagnozuojant depresijos epizodą turi būti 
fiksuojam bent 5 depresijos simptomai (tarp 
kurių būtinai turi būti prislėgta nuotaika arba in-
teresų neturėjimas) ir epizodas tęsiasi mažiausiai 
dvi savaites (4). 

Mišrus epizodas ir psichoziniai simptomai 
Mišrų epizodą galima diagnozuoti tuomet, kai 
mažiausiai savaitę pasireiškia manijos ir depresi-
jos epizodai, kurie staigiai vienas kitą pakeičia 
(20). Tuo tarpu psichotiniai simptomai gali atsi-
rasti manijos epizode, kai pacientas serga BS I 
tipu arba depresijos epizodo metu sergant tiek BS 
I tipu, tiek BS II tipu (4). Ryškių psichozinių 
bruožų buvimas susijęs su ilgesne BS ligos epi-
zodų trukme ir didesniu jų pasikartojimo dažniu 
(20). 

Diagnostika 
BS diagnozės pagrindas yra hipomanijos ar ma-
nijos epizodas šiuo metu ar praeityje (4). 
Pažymėtina, kad dirglus pacientas iš tikrųjų gali 
būti užslėptame manijos ar hipomanijos epizode, 
taip pat pacientas gali sąmoningai bandyti neišsi-
duoti arba neigti pakilios nuotaikos epizodus 
(21). Specialistas turėtų atidžiai stebėti paciento 
kūno kalbą, nes ji gali nemažai pasufleruoti - ma-
nijos ar hipomanijos epizode esantis pacientas 
bus nenustygstantis vietoje, aktyviai ges-
tikuliuos, greitai ir daug kalbės, šokinėdamas 
tarp skirtingų temų, neleis įsiterpti, o depresijos 
metu pacientas bus nuleidęs akis, verksmingas, 
lėtai judės ir kalbės, kalbos turinys bus negatyvus 
t.y. neigiamai atsiliepiama apie save, santykius, 
pasaulį (4). Vertinant paciento elgesį reiktų su-
rinkti išsamią depresijos ir manijos epizodų 

anamnezę bei atlikti protinės būklės tyrimą (21). 
Literatūroje išskiriami diagnostiniai klausimai. 
Manijai ar hipomanijai diagnozuoti reiktų pa-
ciento paklausti, ar šiuo metu ar kada nors 
anksčiau teko jausti daug pakilesnę nuotaiką nei 
įprastai, ar pacientas jaučiasi ar jautėsi dirglesnis 
nei anksčiau ir aplinkiniai tai pastebėjo, ar pa-
cientas yra daug aktyvesnis ir mažiau miega; no-
rint diagnozuoti depresiją galima paklausti, ar 
pastaruoju metu pacientas jautėsi prislėgtas ar 
liūdnas, ar jaučia mažesnį susidomėjimą aplinka 
ir veiklomis, kurios anksčiau teikė malonumą 
(4). 

Išvados 
BS yra psichiatrinė liga, pasireiškianti de-
presijos, manijos ir mišriais epizodais. I tipo BS 
yra sunkesnis nei II tipo. Traumuojantys gyve-
nimo įvykiai ir lėtiniai stresoriai gali išprovo-
kuoti šią ligą. Svarbu teisingai diferencijuoti BS 
tarp kitų psichiatrinių, neurologinių ir somatinių 
patologijų, nes ženkliai skiriasi jų gydymas. Ne-
paisant įvairių bipolinio sutrikimo prognozių, 
šios ligos eiga labai individuali. 
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