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Termenul de psihoză maniaco-depresivă a fost introdus de psihiatrul german 

Emil Kraepelin, la sfârşitul sec. XIX, acesta incluzând la acea vreme, toate tulburările 

afective.  

Tulburarea afectivă bipolară  este o tulburare psihică care afecteaza in principal 

dispozitia, emoțiile, gândirea și comportamentul. Pacienţii cu tulburare bipolară prezintă 

perioade de euforie sau agitaţie (definite drept stări maniacale), care alternează cu stări de 

depresie (energia debordanta se combina cu sentimentele de tristete si inutilitate).  

In psihiatrie, depresia descrie nefericirea, iar mania descrie euforia. 

Episodul depresiv se caracterizeaza prin: 

• dispoziţie depresivă sau pierderea interesului şi a plăcerii 

• durata episodului este de cel puţin 2 săptămâni 

• pacientul prezinta cel puţin 5 simptome depresive, precum si afectare subiectivă şi 

funcţională  

• nu este cauzat de consum de substanţe sau o afecţiune somatică  

Episodul maniacal se caraterizeaza prin: 

• dispoziţie euforică, expansivă sau iritabilă 

• durata episodului este de cel puţin 7 zile 

• pacientul prezinta cel puţin 3 simptome maniacale 

• episodul se asociază cu oricare dintre următoarele: afectare funcţională marcată, 

spitalizare, simptome psihotice 

• nu este cauzat de consumul de substanţe sau o boală somatică  

Episod hipomaniacal se caracterizeaza prin: 

• aceleaşi criterii ca la episodul maniacal, cu excepţia: 

– durata episodului poate fi de 4 zile 

– nu se asociază cu afectare funcţională marcată, spitalizare, simptome psihotice  

Episodul mixt se caracterizeaza prin: 

• îndeplineşte simultan criteriile pentru manie şi depresie 

• durata acestuia este de cel puţin 7 zile  
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Lista simptomelor depresive include: 

• dispoziţie depresivă  

• pierderea interesului şi a plăcerii pentru toate activitatile 

• scădere sau creştere ponderală semnificativă  

• insomnie sau hipersomnie  

• agitaţie sau inhibiţie psihomotorie  

• pierderea energiei  

• sentimente de tristete, inutilitate sau vinovăţie excesivă  

• dificultăţi de concentrare a atentiei 

• gandire lenta 

• neglijarea igienei personale 

• idei suicidare (ganduri recurente de moarte) 

Simptomele somatice in depresie includ: 

• pierderea/scaderea libidoului 

• tulburări menstruale 

• treziri matinale 

• constipaţie 

• uscăciunea gurii 

• cefalee  

Simptome maniacale includ: 

• stima de sine crescută, incredere nerealista in propriile capacitati 

• euforie 

• impuls sexual crescut 

• scăderea nevoii  fiziologice de somn  

• logoree  
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• distractibilitatea atentiei 

• productivitate crescută  

• agitaţie psihomotorie  

• implicarea excesivă în activităţi riscante  

Simptomele psihotice includ halucinatiile si/sau ideile delirante. 

Formele de tulburare afectiva bipolara cu ciclu rapid: 

• Definiţie: 4 sau mai multe episoade în decursul a 12 luni  

• Prevalenţă: 16.3% - 40.7% la adulţi  

• Predictori: sex feminin, Tulburarea afectiva bipolara de tip 2, hipotiroidism şi utilizarea 

de antidepresive  

• Impact: debut precoce, simptome mai grave, o funcţionare globală mai modestă, 

rezistenţă la tratament  

Afectarea cognitivă este caracterizată de: 

• alterarea funcţiilor executorii, a învăţarii şi a memoriei verbale și de lucru, a vitezei 

psihomotorii, a fluenței verbale, a vitezei de procesre a informației și a funcțiiei 

motivaționale 

• deficitul neuropsihologic: este cronic, poate contribui la evoluţia recurentă a afctiunii, 

reduce funcţionarea globală psihosocială  

În aproximativ 20% din cazurile diagnosticate cu tulburare afectivă bipolară se poat întâlni 

persistența cronică a simptomatologiei, iar disfuncțiile sociale au fost evidențiate în aproximativ 

30% din cazuri.  

Comorbiditatile somatice asociate tulburarii afective bipolar pot fi: 

• obezitatea - 21% - 32% 

• hipertensiune - ~35% 

• hiperlipidemia - ~23% 

• diabet zaharat tip 2 - 11% - 17% 

• afecţiuni musculoscheletale - ~15% 

• BPOC – ~11% 
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Comorbiditati psihiatrice asociate tulburarii afective bipolar pot fi: 

• abuz de alcool şi alte droguri 

• tulburări de personalitate 

• tulburări anxioase 

• tulburarea de stres posttraumatic  

Dintre toate aspectele clinice şi psihosociale asociate TAB, preocuparea cea mai mare o 

reprezintă RISCUL SUICIDAR! 

Factorii de risc pentru suicid la pacientii cu tulburare afectiva bipolar pot fi sintetizati 

astfel: 

• vârsta tânără la debut  

• TAB 2  

• mania indusă de antidepresive  

• tentative suicidare în antecedentele personale  

• suicid în antecedentele familiale  

• fumatul  

• obezitatea  

• formele severe (în special depresive)  

• alcoolism / droguri  

Subtipuri 

– Tulburarea bipolară tip 1 se manifestă prin unul sau mai multe episoade maniacale. 

Apariţia unui episod depresiv sau a unuia hipomaniacal nu este necesară pentru 

diagnostic, dar acestea însoţesc cel mai frecvent perioadele maniacale. 

– Tulburarea bipolară tip 2 se caracterizează prin unul sau mai multe episoade 

hipomaniacale şi unul sau mai multe episoade depresive majore. Episoadele 

hipomaniacale de regulă nu determină disfuncţionalitate socială şi ocupaţională 

importante, nu se însoţesc de fenomene psihotice, aceasta făcând ca tulburarea bipolară 

tip II să fie mai dificil de diagnosticat, pentru că hipomania poate părea mai curând o 

perioadă de succes, însoţită de creativitate şi productivitate înaltă, cu multe realizări, 



5 
 

frecvent nenecesitând intervenţie medicală, faţă de adresabilitatea crescută caracteristică 

stărilor depresive. 

– Ciclotimia se prezintă cu antecedente de hipomanie, alternând cu perioade depresive, dar 

care nu întrunesc criteriile de diagnostic ale episoadelor depresive majore. Acestor 

subiecţi le este caracteristic un grad de ciclicitate, care pare o trăsătură de personalitate 

proprie individului respectiv şi care perturbă într-o anumită măsură funcţionalitatea 

socială a respectivului subiect. 

– Tulburarea bipolară nespecifică include toate cazurile care nu întrunesc criteriile clare 
de încadrare în unul din cele 3 subtipuri descrise anterior. Totuşi şi această formă poate 
afecta serios calitatea vieţii pacienţilor respectivi. 

 

Epidemiologie: 

În lume, aproximativ 4 % din populaţie suferă de tulburare bipolară. Prevalenţa bolii este 

similară la cele două sexe, ca şi în cazul diferitelor culturi şi/sau grupuri etnice. Un studiu al 

Organizației Mondiale a Sănătății realizat în anul 2000, a demonstrat că prevalenţa şi incidenţa 

tulburării afective bipolare sunt foarte asemănătoare în întreaga lume. Totuşi, severitatea şi 

evoluţia afecţiunii pot fi mult diferite, în diferite zone de pe glob.  

 Factorii genetici sunt determinanţi în ce priveşte riscul de a dezvolta tulburarea bipolară, dar 

în acelaşi timp, şi factorii de mediu sunt implicaţi. Persoanele cu tulburare bipolară la care se 

manifestă simptome psihotice, pot fi uneori în mod eronat diagnosticate ca având schizofrenie.  

Vârstele de debut ale afecțiunii sunt reprezentate de sfârșitul adolescenței și vârsta de adult 

tânăr (15-44 de ani). Un studiu recent evidenţiază faptul că în 10 % din cazurile de tulburare 

bipolară, apariţia episoadelor maniacale a avut loc după vârsta de 50 ani. 

 

Etiopatogenie: 

1.  Factori genetici 
În cele mai recente studii, pentru tulburarea bipolară tip I, ratele de concordanţă la 

gemenii monozigoţi au fost de 40 %, faţă de numai 0-10 % la gemenii dizigoţi. Nivelele 

relativ reduse de concordanţă observate la gemenii dizigoţi sugerează faptul că factorii de 

mediu familial au o importanţă limitată în geneza afecţiunii.  

Studiile genetice efectuate au pus în evidenţă multiple regiuni cromozomale şi gene 

implicate în dezvoltarea tulburării bipolare. Studiile au demonstrat şi importanţa 

heterogenicităţii, în diferite familii fiind interesate gene diferite. În ceea ce priveşte parintii, 

vârsta paternă avansată creşte riscul de dezvoltare a tulburării bipolare la urmaşi, ceea ce 

concordă cu ipoteza creşterii numărului de mutaţii genetice noi, la nivel genomic.  
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2. Factori fiziologici 
 

Anomalii ale structurii şi/sau funcţiei anumitor circuite cerebrale pot fi responsabile de 

dezvoltarea tulburării bipolare. Metaanaliza studiilor imagistice de rezonanţă magnetică realizate 

la subiecţii cu tulburare bipolară a evidenţiat creşterea volumului ventriculilor cerebrali laterali şi 

a globusului pallidus, precum şi o hiperfuncţie a substanţei albe corticale profunde. Există şi 

studii care au evidenţiat în tulburarea bipolară, anomali la nivelul axei hipotalamus-hipofiză-

suprarenală cauzată de stres, precum si afectarea ritmurile circadiene şi a secreției melatoninei. 

3. Factori de mediu 
 

Caracteristicile psihosociale individuale interacţionând cu factorii genetici predispozanţi duc 

la aparitia si evolutia tulburarii afective bipolare. Studii prospective au demonstrat faptul că 

evenimentele stresante recente şi relaţiile interpersonale deficitare contribuie semnificativ la 

debutul şi recăderile din tulburarea bipolară.  

Numeroase studii evidenţiază că aproximativ 50% dintre adulţii diagnosticaţi cu tulburare 

bipolară au experimentat în copilărie abuzuri și/sau traume, aceste cazuri fiind în general 

caracterizate de un debut mai precoce al afecţiunii, de o evoluţie mai severă şi de asocieri 

comorbide de tipul sindromului de stres posttraumatic. 

Factori de risc care intervin în apariția tulburării afective bipolare sunt: 

– Istoricul familial pozitiv pentru tulburare afectivă bipolară 
– Abuzul de droguri sau alcool 
– Evenimente de viață stressante negative (divortul, decesul unei personae dragi) sau 

pozitive (căsătoria) 
– Prezența unei alte boli somatice 
– Munca în ture de noapte 

Diagnosticul se bazează pe descrierea simptomelor pe care le resimte subiectul, dar şi pe 

comportamentul anormal descris de familie, prieteni sau colegi, urmate de observarea altor 

semne la evaluarea  clinica, de către medicii psihiatri, asistente de specialitate sau psihologi 

specializaţi.  Este importantă stabilirea unui diagnostic corect  cât mai precoce pentru a se iniția 

tratamentul. 

Există liste de criterii de diagnostic; criteriile includ atât prezenţa, cât şi durata diferitelor 

semne şi simptome. Evaluarea cazurilor se realizează de regulă în ambulator. Spitalizarea este 

necesară la cazurile cu risc pentru individul respectiv sau pentru anturaj.  

Cele mai utilizate criterii de diagnostic sunt  cele incluse în Manualul Statistic şi de 

Diagnostic al Afecţiunilor Mentale al Asociaţiei Americane de Psihiatrie (utilizat în SUA) şi cele 

incluse  în Clasificarea Internaţională Statistică a Bolilor şi a altor Probleme de Sănătate a OMS 

(această clasificare este utilizată mai ales în Europa). 
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Testele de diagnostic utilizate sunt cele care vizează excluderea hipo/hipertiroidismului, a 

bolilor de metabolism, a infecţiilor sistemice şi a altor boli cronice, ca şi teste de diagnostic 

pentru infecţia HIV şi pentru lues. EEG se efectuează pentru excluderea epilepsiei, iar CTul 

cranio-cerebral pentru excluderea leziunilor cerebrale. 

Diagnosticul diferenţial 

Există mai multe afecţiuni psihiatrice care se manifestă prin simptome similare celor din 

tulburarea bipolară – schizofrenia, ADHD, tulburările de personalitate, inclusiv tulburarea de 

personalitate de tip borderline. 

Alte cauze ale simptomelor prezente in tulburarea afectivă bipolară sunt întalnite în 

patologii ale glandei tiroide (psihoza mixedematoasă), carența de vitamina D și efecte secundare 

ale medicamentelor (cortizol). 

O observaţie importantă o constituie faptul că oricine a prezentat antecedente de 

manie/hipomanie şi depresie este diagnosticat pentru totdeauna cu tulburare bipolară, 

indiferent de evoluţia ulterioară şi de lungimea perioadelor de remisie; conform criteriilor 

oficiale nici un caz nu este considerat vindecat, ci doar în remisie.  

Acest aspect este problematic, având în vedere că episoadele hipomaniacale de 

scurtă durată sunt foarte răspândite în populaţie, ele neasociindu-se de regulă cu nici o 

disfuncţie, nefiind necesar vreun diagnostic sau tratament.  

Diagnosticul de tulburare bipolară poate fi agravat de asocierea cu alte afecţiuni 

psihiatrice: tulburarea obsesiv-compulsivă, atacurile de panică, ADHD.  

Abuzul de diferite droguri şi substanţe medicamentoase (cocaină, amfetamină, steroizi, 

propranolol) poate complica de asemenea evoluţia bolii.  

Tratament 

Un număr de medicamente şi tehnici de psihoterapie sunt utilizate în tratamentul 

tulburării bipolare. Se aplică tehnici de auto-ajutor în vederea recuperării subiecţilor şi a uşurării 

simptomatologiei.  

Obiectivele tratamentului sunt următoarele: 

• reducerea severităţii şi a frecvenţei episoadelor, stabilizarea dispoziției 

• restaurarea funcţionării sociale  

• reducerea riscului suicidar și a recăderilor viitoare 

• creşterea capacităţii pacienţilor de a-şi controla tulburarea şi propria viaţă  
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Pentru atingerea acestor obiective este necesară îmbinarea psihoterapiei cu tratamentul 

farmacologic sub atenta supraveghere a unui medic specialist psihiatru, deoarece studiile au 

arătat faptul că această asociere duce la o scădere semnificativă a recăderilor.  

1. Psihoterapia este utilizată pentru reducerea intensităţii simptomelor cheie ale tulburării 

afective bipolare, identificarea la timp a factorilor de risc în declanşarea episoadelor de boală, 

reducerea emoţiilor negative în relaţiile interpersonale ale pacientului, recunoaşterea 

simptomelor prodromale ale recăderilor şi favorizarea factorilor care s-au dovedit utili în 

menţinerea stării de remisie. Pacientul poate fi mai bine motivate să urmeze tratamntul 

farmacologic prescris.  

Obiectivele psihoterapiei; 

• Obiectivul principal – reducerea afectării funcţionale 

• Obiectivele secundare: 

– suport emoţional / familial 

– educaţia pacientului  

– ajută pacientul să se adapteze la o tulburare cronică 

– învaţă pacientul să recunoască simptomele prodromale 

– creşte capacitatea de adaptare a pacientului la consecinţele psihosociale cauzate 

de tulburare  

– dezvoltă mecanismele de coping ale pacientului pentru a face față stressorilor din 

mediul extern 

Terapia cognitiv-comportamentală, terapia de familie, terapia de grup, intervenția în criză  

şi psihoeducaţia s-au dovedit cele mai eficiente tehnici de prevenire a recăderilor, în timp ce 

terapia interpersonală, de ritm social şi cea cognitiv-comportamentală au fost cele mai eficiente 

în tratarea simptomelor depresive reziduale.  

2. Tratamentul farmacologic este terapia centrală a tulburării afective bipolare. Obiectivele 

acestuia sunt: 

- remiterea în totalitate a simptomatologiei episodului actual 

- scăderea ratei de recurență a simptomelor 

- îmbunătățirea calității vieții pacientului 
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Efectele secundare ale tratamentului farmacologic pot fi importante având în vedere 

polipragmazia și sunt reprezentate de:  

• creştere ponderală (aproape toţi stabilizatorii de dispoziție şi neurolepticele 

produc acest efect) 

• diabet zaharat tip 2 (neuroleptice) 

• simptome extrapiramidale (neuroleptice) 

• dermatologice (carbamazepina, lamotrigina) 

• disfuncţii sexuale (SSRI, neuroleptice) 

• interacţiuni medicamentoase (carbamazepina, lamotrigina)  

Semne de alarmă:  

• Creșterea în greutate aproximativ 2 kg/lună 

Conduită: 

• dietă și exerciţiu fizic (3 – 5 ore/săptămână) 

• înlocuirea preparatului 

Spitalizarea poate fi necesară, mai ales în cazul episoadelor maniacale din tulburarea 

bipolară tip 1. Internarea poate fi voluntară sau non-voluntară, după caz. Spitalizarea 

îndelungată este rară la ora actuală, tratamentul afecţiunii făcându-se în ambulator, dar 

uneori este necesară.  

În terapie pot fi implicate şi alte servicii care au echipe specializate , aşa-numite internări 

parţiale sau de zi. 

 

De cele mai multe ori tratamentul se face toată viaţa, chiar dacă simptomele au dispărut !  
 

Prognostic 

Pentru mulţi subiecţi cu tulburare bipolară, un prognostic bun este rezultatul unei terapii 

corecte. Din cauză că tulburarea bipolară este adesea nediagnosticată, subdiagnosticată sau 

diagnosticată în mod eronat, tratamentul nu este corect şi nu este instituit la timp. 

Deşi poate constitui o condiţie medicală dizabilitantă, mulţi dintre pacienţii cu tulburare 

bipolară duc o viaţă normală şi completă (este necesar tratamentul medicamentos). Între 
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episoadele de boală, persoanele cu tulburare bipolară pot avea perioade de totală sau aproape 

totală normalitate.  

Un studiu prospectiv recent, desfăşurat pe cazuri de tulburare bipolară tip 1 şi 2, pe parcursul 

a 20 ani, a arătat că viaţa bolnavilor poate fi de la bună, la acceptabi lă şi până la nesatisfăcătoare. 

În timpul perioadelor de manie/depresie severă, viaţa socială a bolnavilor a fost în medie 

mediocră, depresia asociindu-se mai frecvent cu dizabilitate, decât mania. Funcţionalitatea 

socială şi ocupaţională a acestor bolnavi, între episoadele de boală a fost în medie bună, mai mult 

sau mai puţin normală. Totuşi, simptomele subclinice au rămas supărătoare, cu excepţia 

episoadelor de hipomanie, care au fost asociate cu funcţionalitate crescută. 

Alte studii au confirmat severitatea tulburării – rata standardizată de mortalitate de orice 

cauză, printre pacienţii cu tulburare bipolară este de aproximativ două ori mai mare decât în 

populaţia generală. În SUA, tulburarea bipolară este considerată tulburarea mentală cu cele mai 

ridicate costuri. Riscul de suicid este mare, mai ales în timpul episoadelor depresive. 

Remisie si recadere 

În cazurile cele mai severe, care au necesitat spitalizare, pentru primul episod maniacal/mixt 

– 50% au intrat în remisie (fără să mai întrunească criteriile de diagnostic) în 6 săptămâni, iar 

98% în 2 ani. În 2 ani, 72% au prezentat remisie simptomatică (absenţa oricărui simptom), iar 

43% remisie funcţională, cu recâştigarea statusului ocupaţional şi rezidenţial anterior 

îmbolnăvirii.  

Totuşi 40% au avut un nou episod de boală, manie/depresie, pe parcursul celor 2 ani de 

remisie, iar 19% au trecut de la o fază la alta a bolii, fără remisie. 

Persoanele cu tulburare bipolară pot recunoaşte simptomele caracteristice care preced o 

recădere, mai ales în cazul maniei și pot cere astfel ajutor de specialitate. S-au făcut încercări de 

a învăţa pacienţii strategii comportamentale, pentru cazul în care ei observă astfel de simptome, 

iar rezultatele au fost încurajatoare 

Mortalitate 

Tulburarea bipolară poate determina ideaţie suicidară şi tentative de suicid – unul din trei 

bolnavi recurg la tentative autolitice sau reuşesc suicidul, rata anuală medie de suicid fiind la 

aceste cazuri de 0,4 %, de 10-20 de ori mai mare decât în populaţia generală.  

Rata standardizată a mortalităţii prin suicid, în tulburarea bipolară se situează între 18 şi 25%. 

Alte particularitati ale tulburării afective bipolare 

Tulburarea bipolară la adolescenţi şi copii nu a fost considerată un diagnostic posibil, până 

în a doua jumătate a secolului trecut; la ora actuală se consideră că aproximativ 1% dintre 

adolescenţi şi copii au această afecţiune.  
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Spre deosebire de subiecţii adulţi, episoadele maniacale sunt caracterizate mai ales de 

iritabilitate accentuată, mai rar apare euforia maniacală, la aceste cazuri. 

La persoanele vârstnice, tulburarea bipolară poate fi complicată de diferite condiţii 

patologice neurologice, cum este demenţa, sau de efectele secundare determinate de medicaţia 

utilizată pentru diferite alte patologii.  

Problematica TAB 

• Dezechilibre afective profunde 

• Rata mare a suicidului 

• Abuz de substanţe 

• Inactivitate profesională 

• Costuri economice semnificative  

Evoluția tulburării afective bipolare  

Depresia: 

• 15% dintre depresivi se sinucid  

• recurenţa depresiei - 75% 

• depresia durează aprox. 10 luni 

• 50% remisiune, 30% remisiune parţială, 20% cronicizare 

Mania: 

• recurenţa maniei - 45% 

• mania durează 3 – 6 luni 

• 15% remisiune, 50 – 60% remisiune parţială, 25 – 30% cronicizare  

Calitatea vieții: 

• suferinţă subiectivă  

• abuz de alcool şi alte substanţe  

• afectarea relaţiilor interpersonale  

• reducerea funcţionării profesionale sau şcolare  
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• stigmatizare socială  

• infracţionalitate  

Direcții viitoare; 

• Identificarea genelor care conferă vulnerabilitate  

• Optimizarea intervenţiilor psihosociale  

• Medicamente noi, cu eficacitate şi tolerabilitate crescută  

• Înţelegerea evoluţiei şi un management superior calitativ  

• Identificare, diagnostic şi tratament precoce  

• Rezolvarea controverselor diagnostice  

• Rezolvarea controverselor asupra relevanţei simptomelor auxiliare  

• Rezolvarea controverselor privind administrarea antidepresivelor  

• Destigmatizarea pacientului cu tulburare afectiva bipolara 

 

 


