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ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Πέραν  των  συμπεριφορικών  συμπτωμάτων  που  παρουσιάζουν  οι  διπολικοί  ασθενείς,

αποδυνάμωση εντοπίζεται και στη γνωστική λειτουργικότητα και η μελέτη της επιστήμης της

ψυχολογίας ασχολείται ολοένα και περισσότερο με τα νευροψυχολογικά ελλείμματα στην εν

λόγω ψυχική νόσο. Στην παρούσα εργασία, επιχειρήθηκε η μελέτη των νευροψυχολογικών

ελλειμμάτων κατά την επεξεργασία του συναισθήματος στη διπολική διαταραχή. Κατά τη

διερεύνηση  και  σύγκριση  της  υπάρχουσας  βιβλιογραφίας,  φάνηκε  ότι  οι  δυσκολίες  στην

επεξεργασία των συναισθηματικών πληροφοριών, έχουν αποτελέσει κίνητρο για τη μελέτη

του νευροανατομικού υποστρώματος καθώς και της παρουσίας των δυσκολιών στις διάφορες

φάσεις  της  ασθένειας.  Οι  ψυχικά  πάσχοντες  εμφανίζουν  είτε  αμβλεία  είτε  οξεία

ενεργοποίηση,  σε  ορισμένες  περιοχές  του  εγκεφάλου  και  συγκεκριμένες  συμπεριφορικές

αντιδράσεις ως απόκριση σε συναισθηματικές πληροφορίες και ερεθίσματα. Τα ελλείμματα

αυτά σημειώνονται όχι μόνο στους δύο πόλους της ασθένειας, δηλαδή κατά την κατάθλιψη

και τη μανία, αλλά και σε περιόδους σταθερότητας των ψυχιατρικών συμπτωμάτων. Έντονη

συσχέτιση παρατηρείται και μεταξύ των ελλειμμάτων και της ατομικής καθώς και κοινωνικής

λειτουργικότητας  και  της  γενικότερης  ποιότητας  ζωής  των  ψυχικά  πασχόντων.  Η

βιβλιογραφική ανασκόπηση που ακολουθεί επιβεβαιώνει τις προαναφερθείσες διαπιστώσεις

και υπογραμμίζει την αναγκαιότητα περαιτέρω διερεύνησης των σημείων που άπτονται του

θέματος.

Λέξεις κλειδιά: διπολική διαταραχή, νευροψυχολογικά ελλείμματα, επεξεργασία 

συναισθήματος, ποιότητα ζωής
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1.ΕΙΣΑΓΩΓΗ

«Αλλά,  φυσιολογική  ή  μανιακή,  έχω  τρέξει  πιο  γρήγορα,  έχω  σκεφτεί  πιο

γρήγορα και έχω δοκιμάσει τα όρια του μυαλού μου, έχω αγαπήσει πιο έντονα

και  έχω πονέσει  πιο πολύ από τους περισσότερους ανθρώπους που γνωρίζω.

Και  θεωρώ  ότι  αυτό,  σε  μεγάλο  βαθμό,  σχετίζεται  με  την  ασθένειά

μου»(Jamison, 1996, σ.218).

H διπολική διαταραχή είναι μια κοινή αλλά και περίπλοκη ψυχική διαταραχή που

χαρακτηρίζεται  από συναισθηματική αστάθεια και οξυμένη σφοδρότητα συναισθηματικών

βιωμάτων  (Strejilevich,  Martino,  Teitelbaum,  Fassi,  Marengo,  Igoa &  Colom,  2013.  Van

Rheenen, Murray & Rossell, 2015). Πιο συγκεκριμένα, ξεχωρίζει για τα επαναλαμβανόμενα

καταθλιπτικά  και  μανιακά  επεισόδια  που  τη  διακρίνουν  και  τις  περιόδους  ανάρρωσης  ή

νορμοθυμίας  που  παρεμβάλλονται  ανάμεσα  σε  αυτά  (American Psychiatric Association,

2000.  Mercer & Becerra, 2012.  Murphy & Sahakian, 2001). Χαρακτηριζόμενη από ψυχικές

αναταραχές, η διπολική διαταραχή καταχωρήθηκε στις Διαταραχές της Διάθεσης, στο τέταρτο

Διαγνωστικό  και  Στατιστικό  Εγχειρίδιο  Ψυχικών  Διαταραχών  (DSM-IV,  American

Psychiatric Association,  2000).  Ωστόσο,  στην  τελευταία  έκδοση  του  Διαγνωστικού  και

Στατιστικού  Εγχειριδίου  της  Αμερικάνικης  Ψυχιατρικής  Εταιρίας  (APA)  του  DSM-V,  η

διπολική διαταραχή ταξινομείται σε ανεξάρτητο κεφάλαιο από τις καταθλιπτικές διαταραχές

και τοποθετείται μάλιστα μεταξύ των κεφαλαίων που αφορούν στο φάσμα της σχιζοφρένειας

και άλλων ψυχωτικών διαταραχών και των καταθλιπτικών διαταραχών, αναγνωρίζοντας τη

θέση της  ως μια  ένωση μεταξύ των δύο αυτών διαγνωστικών τάξεων σε  ότι  αφορά στη

συμπτωματολογία, το ιστορικό και τη γενετική(American Psychiatric Association, 2013). 

Στο κεφάλαιο που κατατάσσεται  η  διπολική διαταραχή και  οι  συναφείς  με  εκείνη

διαταραχές,  περιλαμβάνονται  ορισμένες  διαγνώσεις,  όπως  επί  παραδείγματι  η   διπολική

διαταραχή τύπου Ι,  διπολική  διαταραχή τύπου ΙΙ  ή  η  κυκλοθυμική διαταραχή (American

Psychiatric Association, 2013), αλλά η παρούσα ανασκόπηση πραγματεύεται συγκεκριμένα

τη διπολική διαταραχή τύπου Ι.  «Τα κριτήρια που αφορούν τη διπολική διαταραχή τύπου Ι,

αναπαριστούν  ενδεχομένως  μια  μοντέρνα  κατανόηση  της  κλασσικής  μανιοκαταθλιπτικής

διαταραχής ή συναισθηματικής ψύχωσης του 19ου αιώνα» (American Psychiatric Association,
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2013, σ.123). Σημειώνεται εδώ ότι ο όρος «μανιοκαταθλιπτική ψύχωση» εισήχθη για πρώτη

φορά  από  τον  ψυχίατρο  Emil Kraeplin (1856-1926),  η  συμβολή  του  οποίου  ήταν  τόσο

θεμελιώδης ώστε δικαιολογημένα τον χαρακτήρισαν ως «πατέρα της μοντέρνας ψυχιατρικής»

(Angst & Marneros, 2001). 

Για τη διάγνωση της διπολικής διαταραχής τύπου Ι, απαραίτητο είναι να πληρούνται τα

κριτήρια  ενός  μανιακού  επεισοδίου  στη  διάρκεια  της  ζωής  του  ψυχικά  πάσχοντος,  με

υπομανιακά ή μείζονα καταθλιπτικά επεισόδια να προηγούνται ή να έπονται του επεισοδίου

αυτού.  Ακολούθως  παρατίθενται  εν  συντομία  τα  διαγνωστικά  κριτήρια  ενός  μανιακού

επεισοδίου, σύμφωνα με το DSM-V (American Psychiatric Association, 2013):

1. Ευδιάκριτη  περίοδος  χαρακτηριζόμενη  από  παθολογικά  και  επίμονα  ανεβασμένη,

εκδηλωτική  ή  ευερέθιστη  διάθεση  και  στοχο-κατευθυνόμενη  δραστηριότητα  ή

ενέργεια, η οποία διαρκεί τουλάχιστον επτά ημέρες και είναι εμφανής καθ’ όλη τη

διάρκεια της ημέρας και σχεδόν κάθε μέρα.
2. Τρία  από  τα  ακόλουθα  συμπτώματα  παρουσιάζονται  κατά  την  περίοδο  αυτή  και

αναπαριστούν  μια  διακριτή  απόκλιση  από  τη  συνήθη  συμπεριφορά  του  ψυχικά

πάσχοντος:
- Διογκωμένη αυτοεκτίμηση ή αίσθημα μεγαλείου
- Μειωμένη ανάγκη για ύπνο
- Περισσότερο ομιλητικός από συνήθως ή πίεση προκειμένου να συνεχίσει να μιλά
- Φυγή ιδεών ή υποκειμενικό βίωμα για βομβαρδισμό σκέψεων
- Αυξημένη  στοχο-κατευθυνόμενη  δραστηριότητα  ή  σύγχυση  σε  ψυχοκινητικό

επίπεδο
- Υπέρμετρη  εμπλοκή σε  δραστηριότητες  που  ενδέχεται  να  έχουν  και  οδυνηρές

συνέπειες
3. Η συναισθηματική αναταραχή είναι τόσο έντονη ώστε να προκαλέσει διαταραχή στην

κοινωνική και επαγγελματική λειτουργικότητα του ψυχικά πάσχοντος ή την ανάγκη

νοσηλείας προς αποφυγή βλάβης προς τον ίδιο τον εαυτό ή τους άλλους, ή ακόμη,

εκδήλωση ψυχωτικών συμπτωμάτων.
4. Το  επεισόδιο  δεν  μπορεί  να  αποδοθεί  σε  επιδράσεις  ουσιών  ή  σε  κάποια  άλλη

κατάσταση ιατρικής φύσεως.

Επιπρόσθετα,  η εμφάνιση των μανιακών ή μειζόνων καταθλιπτικών επεισοδίων δε θα

πρέπει να εξηγείται καλύτερα βάσει της σχιζοσυναισθηματικής διαταραχής, σχιζοφρένειας,

σχιζοφρενικόμορφης  διαταραχής,  παραληρητικής  διαταραχής  ή  δια  κάποιου  άλλου

προσδιοριζόμενου  ή  μη  φάσματος  της  σχιζοφρένειας  και  άλλης  ψυχωτικής  διαταραχής

(American Psychiatric Association, 2013).
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Πέρα  από  τα  προαναφερθέντα  συμπεριφορικά  συμπτώματα,  σημαντικά  ελλείμματα

εντοπίζονται  και  στο  νευροψυχολογικό  μοτίβο  λειτουργίας  των  ασθενών  με  διπολική

διαταραχή (βλ. ενδεικτικά  Benson,  Willis,  Ketter,  Speer,  Kimbrell,  Herscovitch,  George &

Post, 2014. Clark,  Iversen & Goodwin, 2002. Murphy & Sahakian, 2001.  Clark,  Iversen &

Goodwin, 2001). Στο μοτίβο αυτό, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα ελλείμματα κατά

την  επεξεργασία  του  συναισθήματος  και  αυτό  έγκειται  στο  γεγονός  ότι  η  αντίληψη  του

συναισθήματος  στην  εν  λόγω  ψυχική  νόσο,  ενδεχομένως  να  σχετίζεται  με  ένα  κεντρικό

χαρακτηριστικό της που αφορά σε ένα γενικότερο έλλειμμα στη ρύθμιση του συναισθήματος

(Getz, Shear & Strakowski, 2003). Μάλιστα, η επεξεργασία του συναισθήματος στη διπολική

διαταραχή λαμβάνει ολοένα και αυξανόμενη προσοχή, σε μια προσπάθεια κατανόησης της

πιθανότητας να επιδρούν κάποιοι από τους παράγοντες της δυσλειτουργίας στην επεξεργασία

των συναισθηματικών ερεθισμάτων, στα κλινικά συμπτώματα της διάθεσης (Robinson, Gray,

Burt,  Ferrier & Gallagher, 2015.  Van Rheenen & Rossell, 2013). Πράγματι, αρκετά από τα

συμπτώματα  που  εκδηλώνουν  οι  διπολικοί  ασθενείς,  θα  μπορούσαν  να  συνδέονται  με

ελλείμματα στην επεξεργασία του συναισθήματος. Για τη μελέτη των ελλειμμάτων αυτών,

έχουν  χρησιμοποιηθεί  και  ειδικές  νευροψυχολογικές  δοκιμασίες  σε  ασθενείς  κατά  την

κατάθλιψη  και  τη  μανία  αλλά  και  σε  περιόδους  σταθερότητας  των  ψυχιατρικών

συμπτωμάτων (Phillips, Drevets, Rauch & Lane, 2003).

H επεξεργασία του συναισθήματος, περιλαμβάνει τον εντοπισμό και την εκτίμηση του

εξέχοντος ερεθίσματος, καθώς και τη ρύθμιση της συναισθηματικής απόκρισης του ατόμου

στο ερέθισμα αυτό. Απορρυθμισμένες συναισθηματικές αποκρίσεις, δύνανται να οδηγήσουν

σε  παθολογικές  συναισθηματικές  καταστάσεις,  συμπεριλαμβανομένων  εκείνων  που

παρατηρούνται στη διπολική διαταραχή (Townsend & Altshuler, 2012). Ένας τρόπος για την

εξέταση της αντίληψης του συναισθήματος, είναι μέσω μελετών που αφορούν σε εκφράσεις

του προσώπου. Οι συναισθηματικές εκφράσεις του προσώπου παρέχουν μια αξιόπιστη πηγή

πληροφοριών για τη συναισθηματική κατάσταση του εξεταζόμενου (Gentz et al., 2003) και

ορισμένα συναισθήματα όπως είναι η χαρά, η λύπη, ο φόβος, ο θυμός, η αηδία και η έκπληξη,

εκφράζονται,  αναγνωρίζονται  και  χαρακτηρίζονται  όμοια  από  διαφορετικές  κουλτούρες

(Altamura,  Padalino,  Stella,  Balzotti,  Bellomo,  Palumbo,  Di Domenico,  Mammarella &

Fairfield, 2016.  Gentz et al., 2003). Η αντίληψη των εκφράσεων των προσώπων αποτελεί,

επιπλέον,  μια  οπτική  ικανότητα  που  είναι  καθοριστικής  σημασίας  για  την  κοινωνική

αλληλεπίδραση  που  βρίσκεται  υπό έκπτωση στους  διπολικούς  ασθενείς  (Altamura et al.,

2016). 
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Σκοπός  της  παρούσας  εργασίας  είναι  η  παρουσίαση  ευρημάτων  και  η  κριτική

ανασκόπηση στις μελέτες που έχουν διεξαχθεί μέχρι σήμερα και αφορούν τα ελλείμματα στην

επεξεργασία  του  συναισθήματος  στη  διπολική  διαταραχή  τύπου  Ι,  τα  οποία  είναι

καθοριστικής  σημασίας  για  την  καθολική  λειτουργικότητα  των  ασθενών,  σε  διαφορετικά

επίπεδα, ανάλογα με την κλινική τους κατάσταση. Ειδικότερα, γίνεται μια εκτενής αναφορά

στο νευροανατομικό υπόστρωμα και σε ευρήματα νευροαπεικονιστικών τεχνικών καθώς και

σε ελλείμματα που εντοπίζονται  μέσα από ειδικές  νευροψυχολογικές  δοκιμασίες.  Για την

ολοκλήρωση της εργασίας πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις βάσεις δεδομένων “Academic

Search Complete”, “Wiley Online Library”, “Science Direct” και “Scopus” , για την επιλογή

μελετών που άπτονται του συγκεκριμένου θέματος. 

2.ΔΙΠΟΛΙΚΗ ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΗ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ

2.1 Νευροανατομικό υπόστρωμα

Στη διπολική διαταραχή, υπάρχουν αναφορές για δομικές διαταραχές σε εγκεφαλικές
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περιοχές  που είναι  σημαντικές  για  την  επεξεργασία  του συναισθήματος.  Ένα ενδιαφέρον

ερώτημα,  όμως,  αποτελεί  το  πώς  η  επεξεργασία  των  συναισθημάτων  και  οι  δομικές  και

λειτουργικές  νευροβιολογικές  διαταραχές  συνδέονται  με  τα  συμπτώματα  της  διπολικής

διαταραχής. Μία πρώτη απάντηση είναι, ότι ευρήματα για διευρυμένο αντί μειωμένο όγκο

της αμυγδαλής, για ενισχυμένη αντί μειωμένη δραστηριότητα στους πυρήνες της αμυγδαλής

μαζί  με  μειωμένο  όγκο  και  μεταβολισμό  στον  προμετωπιαίο  φλοιό,  δείχνουν  ένα

υπερευαίσθητο δυσλειτουργικό νευρικό σύστημα για την αναγνώριση της συναισθηματικής

σημασίας  και  την  παραγωγή  συναισθηματικών  καταστάσεων  (Phillips  et al.,  2003).

Συγκεκριμένα συμπτώματα τόσο κατά τη φάση της κατάθλιψης όσο και κατά τη φάση της

μανίας στη διπολική διαταραχή, όπως οι εμφανείς εναλλαγές της διάθεσης και η αστάθεια,

σχετίζονται με αυτά τα ελλείμματα στην επεξεργασία των συναισθημάτων (Phillips  et al.,

2003).

Πιο  συγκεκριμένα,  η  αμυγδαλή  θεωρείται  βασικός  πυλώνας  του  νευρικού

συστήματος, που αξιολογεί τα  ερεθίσματα που λαμβάνει, αναγνωρίζοντας την απειλή ή τον

κίνδυνο σε αυτά (Soeiro-de-Souza,  Bio,  Otaduy,  Moreno &  Machado-Vieira,  2013.  Venn,

Gray, Montagne, Murray, Burt, Frigerio, Perrett & Young, 2004). Ωστόσο, έχει προταθεί και

ένας  πιο  γενικός  ρόλος  της  εν  λόγω  δομής  στην  επεξεργασία  του  συναισθήματος  και

ιδιαιτέρως  των  αρνητικών  συναισθημάτων  (Robinson,  Monkul,  Tordesillas-Guttierez,

Franklin,  Bearden,  Fox &  Glahn, 2008.  Soeiro-de-Souza et al.,  2013).  Σημειώνεται  ότι  ο

μεγαλύτερος  όγκος  της  αμυγδαλής,  σχετίζεται  με  την  πολυπλοκότητα  των  κοινωνικών

δικτύων και την αναγνώριση κοινωνικο- συναισθηματικών ερεθισμάτων (Venn et al, 2004).

Έχει  προταθεί,  ακόμη,  η  ύπαρξη συσχέτισης  ανάμεσα στον όγκο της  αμυγδαλής  και  του

ιπποκάμπου στην αναγνώριση εκφράσεων (Venn et al, 2004). Πλήθος μελετών, υπογραμμίζει

τον  ιδιαίτερο  ρόλο  της  αμυγδαλής  και  τα  ελλείμματα  στη  λειτουργία  της  καθώς  και  τη

λειτουργική συνδεσιμότητά της με άλλες περιοχές του εγκεφάλου, για την αναγνώριση του

συναισθήματος στη διπολική διαταραχή (βλ. ενδεικτικά Almeida, Versace, Hassel, Kupfer &

Phillips,  2010.  Blumberg,  Donegan,  Sanislow, Collins,  Lacadie,  Skudlarski,  Gueorguieva,

Fulbright, McGlashan, Gore & Krystal,  2005. Foland, Altshuler, Bookheimer, Eisenberger,

Townsend  &  Thompson,  2008.  Townsend,  Torrisi,  Lieberman,  Sugar,  Bookheimer  &

Altshuler,  2013.  Wang,  Kalmar,  He,  Jackowski,  Chepenik,  Edminston,  Tie,  Gong,  Shah,

Jones, Uderman, Constable & Blumberg, 2009).

Δεδομένων  των  αποτελεσμάτων  ορισμένων  σχετικών  μελετών,  παρέχεται
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εντυπωσιακή  υποστήριξη  στην  υπόθεση  ότι  ο  ρόλος  των  πυρήνων  της  αμυγδαλής  στη

μεσολάβηση των νευρωνικών αντιδράσεων σε εκφράσεις προσώπου που δηλώνουν αρνητικά

συναισθήματα, είναι καίριας σημασίας (Almeida et al., 2010. Cerullo, Fleck, Eliassen, Smith,

DelBello,  Adler  &  Strakowski,  2012.  Malhi,  Lagopoulos,  Sachdev,  Ivanovski,  Shnier  &

Ketter, 2007. Morris, Friston, Buchel, Frith, Young, Calder & Dolan, 1998. Perlman, Almeida,

Kronhaus,  Versace,  LaBarbara,  Klein  &  Phillips,  2012.  Robinson  et  al.,  2008.  Sagar,

Dahlgren, Gonenc & Gruber, 2013. Venn et al.,  2004. Versace,  Thomson,  Zhou,  Almeida,

Hassel & Klein, 2010). Έχει τονιστεί η μεγαλύτερη ενεργοποίηση της αριστερής αμυγδαλής,

ως  απόκριση  σε  αρνητικά  φορτισμένες  εκφράσεις  προσώπου,  ιδιαιτέρως  κατά  την

καταθλιπτική φάση της νόσου (Almeida et al.,  2010.  Perlman et al.,  2012.  Versace et al.,

2010).  Ειδικότερα,  σύμφωνα  με  τους  Perlman και  συν.  (2012),  σε  μια  μελέτη  για  τη

λειτουργική αφομοίωση κατά την επεξεργασία του συναισθήματος και τη διαφοροποίηση για

διπολικούς ασθενείς σε νορμοθυμία ή κατάθλιψη, παρατηρήθηκε αυξημένη ενεργοποίηση της

αμυγδαλής αμφίπλευρα, σε αναδυόμενες εκφράσεις προσώπων που έδειχναν φόβο, λύπη και

θυμό στους ασθενείς που βρίσκονταν σε νορμοθυμία ενώ για τη διπολική κατάθλιψη βρέθηκε

αυξημένη  ενεργοποίηση  της  αριστερής  αμυγδαλής  κατά  την  επεξεργασία  προσώπων που

έδειχναν φόβο.

Συνεχίζοντας,  έχει περιγραφεί και η λειτουργική συνδεσιμότητα της αμυγδαλής με

άλλες  δομές  του  εγκεφάλου  κατά  την  επεξεργασία  του  συναισθήματος  στη  διπολική

διαταραχή. Επί παραδείγματι, έλλειμμα έχει εμφανιστεί στη λειτουργική συνδεσιμότητα της

αμυγδαλής με  τον  κογχομετωπιαίο  φλοιό  (Kanske,  Schonfelder,  Forneck &  Wessa,  2015.

Versace et al., 2010). Κατά τη μελέτη των Versace και συν.(2010), εντοπίστηκε διαταραγμένη

λειτουργική συνδεσιμότητα ανάμεσα στην αμυγδαλή και τον κογχομετωπιαίο φλοιό, κατά την

επεξεργασία λυπημένων αλλά και χαρούμενων προσώπων. Παρόλο που τόσο οι ασθενείς σε

κατάθλιψη  όσο  και  εκείνοι  σε  νορμοθυμία  εμφάνισαν  σημαντικότερη  λειτουργική

συνδεσιμότητα της δεξιάς αμυγδαλής και του κογχομετωπιαίου φλοιού ως απόκριση σε αυτά

τα  συναισθήματα,  η  ενεργοποίηση  στο  αριστερό  ημισφαίριο  σημειώθηκε  μόνο  για  τη

διπολική κατάθλιψη. Το τελευταίο εύρημα, επιβεβαιώνει και τις παρατηρήσεις μελετών που

προαναφέρθηκαν  στην  παρούσα  ανασκόπηση,  για  την  ενεργοποίηση  της  αριστερής

αμυγδαλής στους ασθενείς σε φάση κατάθλιψης. 

Σε μια μεταγενέστερη μελέτη των Cerullo και συν. (2012), τα ευρήματα έδειξαν ότι οι

ασθενείς που δεν βρίσκονταν στη φάση της μανίας, εμφάνισαν σημαντικότερη λειτουργική
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συνδεσιμότητα ανάμεσα στην αμυγδαλή και τη δεξιά νήσο του εγκεφάλου, εν συγκρίσει με

εκείνους  που  βρίσκονταν  σε  μανία.  Η  νήσος  έχει  εμπλακεί  στην  αντίληψη  επιβλαβών

ερεθισμάτων,  την  εμπειρία  φοβικών  συμπτωμάτων  και  τη  δημιουργία  ενσυναίσθησης

(Cerullo et al., 2012. Morris et al., 1998). Ακόμη, η νήσος παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον,

καθώς εμπλέκεται στην επεξεργασία του συναισθήματος της αηδίας. Έτσι, δυσλειτουργία σε

αυτή την περιοχή δύναται να διαταράξει την αναγνώριση του συναισθήματος (Mahli et al.,

2007). Αξίζει να σημειωθεί, ότι η κατάθλιψη προκαλεί μια αυξημένη ευαισθησία σε αρνητικά

ερεθίσματα,  γεγονός  που  ενδέχεται  να  οδήγησε  τους  συμμετέχοντες  της  μελέτης  να

επιδείξουν μεγαλύτερη συναισθηματική αντίδραση σε αρνητικά συναισθήματα. Η υπόθεση

αυτή μπορεί εν μέρει να εξηγεί τη μεγαλύτερη λειτουργική συνδεσιμότητα των δύο περιοχών

όταν  ο  ασθενής  βρίσκεται  σε  κατάθλιψη.  Δεδομένου  του  ρόλου  αλληλοεπικάλυψης  που

διαδραματίζουν  η  αμυγδαλή και  η  νήσος  στην  εκτίμηση του συναισθήματος,  μια  πιθανή

υπόθεση είναι ότι σχηματίζουν έναν θετικό κύκλο ανατροφοδότησης ο οποίος και αυξάνει το

αρνητικό σθένος του ερεθίσματος, συμβάλλοντας σε συμπτώματα κατάθλιψης. Ωστόσο, θα

ήταν παράλειψη να μην αναφερθεί ότι αυξημένη συνδεσιμότητα με τη νήσο παρατηρήθηκε

και στη μανία (Cerullo et al., 2012), γεγονός που υποδηλώνει ότι η εν λόγω περιοχή μπορεί

να παίζει ένα ρόλο στην επεξεργασία του συναισθήματος στη διπολική διαταραχή, σε όλες τις

συναισθηματικές καταστάσεις. 

H ενεργοποίηση  της  αμυγδαλής,  διαδραματίζει  έναν  καθοριστικό  ρόλο  στην

επεξεργασία  του  συναισθήματος  και  τη  ρύθμιση  της  συναισθηματικής  συμπεριφοράς,  τα

οποία εμφανίζουν ελλείμματα σε πάσχοντες  από διπολική διαταραχή που βρίσκονται  στη

φάση της μανίας. Έχει παρατηρηθεί μεγαλύτερη ενεργοποίηση της αμυγδαλής σε ασθενείς σε

φάση μανίας, κατά τη θέαση ερεθισμάτων με θετικό συναισθηματικό περιεχόμενο (Bermpohl,

Dalanay, Kahnt, Sajonz, Heimann, Ricken, Stoy, Hagele, Schlagenhauf, Adli, Wrase, Strohle,

Heinz &  Bauer,  2009.  Foland et al.,  2008).  Η  παρατήρηση  αυτή,  προσθέτει  ισχύ  σε

προηγούμενα ευρήματα που συσχετίζουν την αυξημένη ενεργοποίηση της αμυγδαλής με τη

σοβαρότητα των μανιακών συμπτωμάτων και τη συναισθηματική κατάσταση της ευφορίας

και σημειώνουν ότι η υπερεκτίμηση των θετικών ερεθισμάτων θα μπορούσε να συνδέεται

ουσιαστικά με ανεβασμένες συναισθηματικές καταστάσεις (Altshuler, Bookheimer, Proenza,

Townsend,  Sabb,  Firestine,  Bartzokis,  Mintz,  Mazziotta &  Cohen,  2005).  Εντούτοις,

υποδηλώνοντας  μια  προτίμηση  στην  αντίληψη,  η  οποία  ταιριάζει  με  τη  συναισθηματική

κατάσταση, τα ευρήματα έρχονται σε ασυμφωνία με δύο νευροαπεικονιστικές μελέτες όπου

φάνηκε μετριασμένη απόκριση της αμυγδαλής σε λυπημένα πρόσωπα από ασθενείς σε φάση
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μανίας, κατά τη μη συνειδητή αναγνώριση του συναισθήματος (Chen, Lennox, Jacob, Calder,

Lupson, BisBrown-Chippendale, Suckling & Bullmore, 2006. Lennox, Jacob, Calder, Lupson

& Bullmore, 2004).   

Στη βιβλιογραφία, εντοπίζονται μελέτες που πιστοποιούν ένα έλλειμμα στη λειτουργία

της αμυγδαλής κατά την επεξεργασία καθώς και το χαρακτηρισμό θετικών (Keener, Fournier,

Mullin,  Kronhaus,  Perlman,  LaBarbara,  Almeida &  Phillips,  2012.  Lawrence,  Williams,

Surguladze,  Giampietro,  Brammer,  Andrew, Frangou,  Ecker  &  Phillips,  2004)  αλλά και

αρνητικών (Lawrence  et  al.,  2004.  Yurgelun-Todd,  Gruber,  Kanayama,  Killgore,  Baird  &

Young, 2000) συναισθημάτων σε ασθενείς κατά τη νορμοθυμία. Το γεγονός αυτό επαληθεύει

τις  αναφορές  για  την  ύπαρξη  λειτουργικών  διαταραχών  στο  νευρικό  κύκλωμα που  είναι

υπεύθυνο τόσο για την κοινωνική επεξεργασία όσο και την επεξεργασία του συναισθήματος.

Πιο συγκεκριμένα, έχει αναφερθεί μεγαλύτερη ενεργοποίηση της αμυγδαλής αλλά και του

έσω  προμετωπιαίου  φλοιού  (Keener et al.,  2012).  Ωστόσο,  υπάρχουν  και  αντιφατικά

ευρήματα σύμφωνα με τα οποία η λειτουργία της αμυγδαλής είναι ομαλή και σημειώνεται

απουσία ελλείμματος κατά την απόκριση στις συναισθηματικές εκφράσεις στο πρόσωπο. Η

απουσία ελλείμματος, ενδέχεται να αντανακλά την κατάσταση των ασθενών κατά την ύφεση

(Foland-Ross, Bookheimer, Lieberman, Sugar, Townsend, Fischer, Torrisi, Penfold, Madsen,

Thompson,  Altshuler,  2012.  Hassel,  Almeida,  Kerr,  Nau,  Ladouceur,  Fissell,  Kupfer &

Phillips, 2008). 

Στην  επεξεργασία  του  συναισθήματος  στη  διπολική  διαταραχή,  εμπλέκονται  και

ορισμένες  μετωπιαίες  περιοχές.  Πράγματι,  ορισμένες  μετωπιαίες  περιοχές  εμφανίζουν

αλλαγές  στην  ενεργοποίησή  τους  κατά  τη  σχετική  επεξεργασία  (Altshuler,  Bookheimer,

Townsend,  Proenza,  Sabb,  Mintz &  Cohen, 2008.  Foland et al.,  2008.  Foland-Ross et al.,

2012).  Επί παραδείγματι,  έχει  παρατηρηθεί  μειωμένη ενεργοποίηση του ραχιαίου πλάγιου

προμετωπιαίου φλοιού στη φάση της κατάθλιψης (Altshuler et al.,  2008.  Liu,  Blond, van

Dyck,  Spencer,  Wang  &  Blumberg,  2012)  και κατά τη νορμοθυμία (Almeida,  Mechelli,

Hassel, Versace, Kupfer & Phillips, 2009. Hassel et., 2008). Όσον αφορά στη νορμοθυμία, η

μειωμένη  ενεργοποίηση  εμφανίζεται  ως  επί  το  πλείστον  σε  χαρούμενα  και  φοβισμένα

πρόσωπα (Hassel et al., 2008). Το μοτίβο αυτό, που σχετίζεται με το έλλειμμα στη λειτουργία

του ραχιαίου πλάγιου προμετωπιαίου φλοιού,  ιδίως  ως απόκριση στη  χαρά και  το  φόβο,

έρχεται σε αρμονία με άλλες μελέτες για περιορισμένη ενεργοποίηση της περιοχής αυτής του

εγκεφάλου στη διπολική διαταραχή (Yurgelun-Todd et al., 2000) και με την υπόθεση για τη
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μειωμένη  αυτή  ενεργοποίηση  σε  περιοχές  του  ραχιαίου  προμετωπιαίου  φλοιού  που

εμπλέκονται  στη ρύθμιση του συναισθήματος  στην εν λόγω ψυχική νόσο (Lennox et al.,

2004. Phillips et al., 2003). 

Για τους διπολικούς ασθενείς σε νορμοθυμία, οι Hassel και συν. (2008), διαπίστωσαν

μειωμένη ενεργοποίηση του ραχιαίου πλάγιου προμετωπιαίου φλοιού αλλά και  αυξημένη

δραστηριότητα  του  ραβδωτού  σώματος,  κατά  την  αντίδραση  σε  φοβισμένα  πρόσωπα.

Αναφορικά  με  το  ραβδωτό  σώμα,  στην  ίδια  μελέτη,  οι  συγγραφείς  ανέφεραν,  επίσης,

αυξημένη ενεργοποίηση στο αριστερό ημισφαίριο ως απόκριση σε ήπια χαρούμενα πρόσωπα.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τόσο η ενεργοποίηση του ραβδωτού σώματος όσο

και η μειωμένη ενεργοποίηση του ραχιαίου πλάγιου προμετωπιαίου φλοιού, παρουσιάστηκαν

κυρίως ως απόκριση σε συναισθήματα ήπιας έντασης. Οι ήπιες συναισθηματικές εκφράσεις,

ίσως  να  είναι  περισσότερο  αντιπροσωπευτικές  των  εκφράσεων  που  παρατηρούνται  στην

καθημερινή ζωή. Για το λόγο αυτό, η διαταραγμένη λειτουργικότητα των δύο περιοχών σε

εκφράσεις  ήπιας  έντασης  ίσως  να  σχετίζεται  με  τις  δυσλειτουργικές  κοινωνικές

αλληλεπιδράσεις  των διπολικών ασθενών, ακόμη και  όταν βρίσκονται σε νορμοθυμία.  Τα

δεδομένα  αυτά  έρχονται  σε  συμφωνία  με  προηγούμενες  μελέτες  σε  διπολικούς  ασθενείς

(Killgore, Gruber & Yurgelun-Todd, 2008. Lawrence et al., 2004).

Εν  συνεχεία,  αμβλεία  ενεργοποίηση  αμφίπλευρα  του  κογχομετωπιαίου  φλοιού,

εντοπίζεται  κατά  τη  διπολική  κατάθλιψη.  Ο  κογχομετωπιαίος  φλοιός  συνδέεται  με  την

ενσωμάτωση  των  συναισθηματικών  πληροφοριών  και  τη  ρύθμιση  της  έντασης  της

συναισθηματικής απόκρισης (Fuster, 2001). Δυσλειτουργία σε αυτή την περιοχή θα μπορούσε

να παρέχει ένα μηχανισμό για την κατανόηση της αποτυχίας στην κατάλληλη διαμόρφωση

άλλων περιοχών του εγκεφάλου και ίσως να καταλήγει σε ένα εύρος έντονων εναλλαγών του

συναισθήματος  στους  διπολικούς  ασθενείς  (Altshuler et al.,  2008).  Σε  αδρές  γραμμές,  η

επεξεργασία  του  συναισθήματος  στους  διπολικούς  ασθενείς  έχει  σχετιστεί  με  μειωμένη

λειτουργία το κοιλιακού έξω προμετωπιαίου φλοιού κατά τη φάση της μανίας (Foland et al.,

2008)  αλλά  και  τη  νορμοθυμία  (Foland-Ross et al.,  2012).  Δυσλειτουργία  σε  αυτή  την

περιοχή,  θα  μπορούσε  να  παρέχει  έναν  μηχανισμό  που  συμβάλλει  στην  αποτυχία  των

ασθενών  σε  φάση  μανίας  κι  εκείνων  που  βρίσκονται  σε  νορμοθυμία,  να  ρυθμίσουν  τη

διάθεσή τους με τον κατάλληλο τρόπο. Οι λόγοι για την περιορισμένη ενεργοποίηση αυτής

της περιοχής κατά τη νορμοθυμία, δεν είναι σαφείς. Είναι πιθανό, ότι δομικά ελλείμματα στη

φαιά  ουσία  του  κοιλιακού  έξω  προμετωπιαίου  φλοιού  συντελούν  στη  μείωση  της
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ενεργοποίησης (Foland-Ross et al., 2012). 

Σε αυτό το σημείο, θα ήταν παράλειψη να μην αναφερθούν και δύο άλλες περιοχές

του  εγκεφάλου,  τα  βασικά γάγγλια  και  ο  θάλαμος,  για  τις  οποίες  και  καταγράφεται  ένα

έλλειμμα  κατά  την  επεξεργασία  του  συναισθήματος  στη  διπολική  διαταραχή.  Πιο

συγκεκριμένα,  σε  μια  μελέτη  των  Malhi,  Lagopoulos,  Ward,  Kumari,  Mitchell,  Parker,

Ivanovski και  Sachdev (2004) με διπολικούς ασθενείς σε φάση κατάθλιψης, παρατηρήθηκε

διαταραγμένη  ενεργοποίηση  στα  βασικά  γάγγλια,  το  θάλαμο  και  τον  υποθάλαμο.  Η

ενεργοποίηση του προσκέφαλου του θαλάμου, εντοπίστηκε τόσο σε αρνητικά όσο και σε

θετικά συναισθήματα και  καθώς αυτός  ο πυρήνας είναι  κεντρικός  για πολλές  νευρωνικές

διαδικασίες μέσω των αμοιβαίων συνδέσεών του με άλλους θαλαμικούς πυρήνες και φλοιϊκές

περιοχές του εγκεφάλου, η δραστηριότητά του υποδηλώνει οξυμένη υποφλοιϊκή επεξεργασία

στους ασθενείς. Συνεχίζοντας, οι Mahli, Lagopoulos, Sachdev, Mitchell, Ivanovski και Parker

(2004), σε μια έρευνα του ίδιου έτους, ανέφεραν παρόμοια ενεργοποίηση του θαλάμου σε

υπομανιακούς αυτή τη φορά ασθενείς ως απόκριση σε θετικό συναίσθημα. Ένα σημείο που

διαφοροποιεί  ωστόσο  τις  δύο  μελέτες  είναι  ότι  στους  ασθενείς  σε  φάση  κατάθλιψης,

παρατηρήθηκε  έλλειμμα  στη  δραστηριοποίηση  του  θαλάμου  για  όλες  τις  δοκιμές,

υποθέτοντας  ότι  η  υποφλοιϊκή-θαλαμική  επεξεργασία  ίσως  και  να  είναι  πιο  στενά

συνδεδεμένη με το αρνητικό συναίσθημα/καταθλιπτική διάθεση. Τέλος, ιδιαίτερο ενδιαφέρον

παρουσιάζει η μελέτη των  Chen και συν. (2006), που κινείται προς την ίδια κατεύθυνση,

εντοπίζοντας διαταραγμένη ενεργοποίηση σε χαρούμενες εκφράσεις στα βασικά γάγγλια, το

θάλαμο  και  το  σωματαισθητικό  φλοιό  σε  διπολικούς  ασθενείς  σε  φάση  κατάθλιψης.  Τα

βασικά  γάγγλια  έχουν  συνδεθεί  με  την  πρόκληση  υπενθύμισης  της  χαράς  και  τη  θέαση

ευχάριστων ερεθισμάτων. Επιπλέον, τα αποτελέσματα της προαναφερθείσας μελέτης έδειξαν

ότι σε ασθενείς σε φάση μανίας, η αντίδραση σε λυπημένα πρόσωπα διαμορφώθηκε από το

επίπεδο προσοχής της επεξεργασίας:  η μη συνειδητή αναγνώριση συνδέθηκε με αυξημένη

ενεργοποίηση και  η  συνειδητή  αναγνώριση με  μειωμένη ενεργοποίηση μεταιχμιακών και

μετωπιαίων περιοχών. Μάλιστα, για τους ασθενείς που βρίσκονταν στη φάση της μανίας,

φάνηκε  και  αυξημένη  ενεργοποίηση  της  ατρακτοειδούς  έλικας  κατά  την  απάντηση  στην

επεξεργασία λυπημένων προσώπων.

Έχει  καταγραφεί  πως  και  η  φαρμακοθεραπεία  ενδέχεται  να  σχετίζεται  με  την

επεξεργασία του συναισθήματος στη διπολική διαταραχή. Ειδικότερα, σε μια σχετική μελέτη

των  Blumberg και  συν.  (2005),  εντοπίστηκε  αμβλεία  ενεργοποίηση  της  αμυγδαλής  στη
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διπολική κατάθλιψη, ενώ οι ασθενείς λάμβαναν ως θεραπεία σταθεροποιητές της διάθεσης.

Το εύρημα αυτό έρχεται σε αρμονία με μια άλλη μελέτη για τη μειωμένη ενεργοποίηση της

περιοχής  αυτής,  σε  ασθενείς  που  βρίσκονταν  υπό  φαρμακοθεραπεία  με  αντιεπιληπτικά

φάρμακα (Drevets, Price, Bardgett, Reich, Todd & Raichle, 2002). Η λαμοτριγίνη ανήκει στα

αντιεπιληπτικά  φάρμακα  και  είναι  επίσης  αποτελεσματική  για  τη  θεραπεία  της  οξείας

κατάθλιψης και την πρόληψη καταθλιπτικών υποτροπών σε ασθενείς με διπολική διαταραχή

(Haldane,  Jogia,  Cobb,  Kozuch,  Kumari & Fragou, 2008.  Jogia,  Haldane,  Cobb,  Kumari &

Fragou, 2008). Οι θεραπευτικοί μηχανισμοί της παραμένουν ασαφείς, αλλά τουλάχιστον στον

υγιή  πληθυσμό  μπορεί  να  αυξάνει  τη  δραστηριότητα  του  εγκεφάλου  σε  κροταφικές  και

κοιλιακές  προμετωπιαίες  περιοχές  του  φλοιού.  Οι  περιοχές  αυτές  εμπλέκονται  και  στην

παθοφυσιολογία  της  διπολικής  διαταραχής.  Αποτελούν  επίσης  μέρος  ενός  διαταραγμένου

νευρωνικού δικτύου που εμπλέκεται στην αντίληψη αρνητικά συναισθηματικά φορτισμένων

προσώπων,  όπου διαταραγμένα μοτίβα ενεργοποίησης έχουν παρατηρηθεί  σε ασθενείς  με

διπολική διαταραχή (Jogia et al., 2008). 

Σκοπός  της  μελέτης  των  Jogia και  συν.  (2008),  ήταν  να  ερευνήσουν  αν  η

μονοθεραπεία  με  λαμοτριγίνη δύναται  να αποκαταστήσει  τις  λειτουργικές  ανωμαλίες  που

εμφανίζονται  σε  διπολικούς  ασθενείς  κατά  την  αναγνώριση  λυπημένων  προσώπων.  Τα

ευρήματα έδειξαν μεγαλύτερη ενεργοποίηση σε κροταφικές περιοχές γύρω από τον αριστερό

ιππόκαμπο,  αρχικά,  εν  συγκρίσει  με  το  μοτίβο  ενεργοποίησης  μετά  τη  θεραπεία  με

λαμοτριγίνη.  Τα  ευρήματα  ήταν  διαφορετικά  ως  προς  προμετωπιαίες  και  περιοχές  τoυ

πρόσθιου προσαγωγίου όπου η ενεργοποίηση ήταν πενιχρή για τους διπολικούς ασθενείς σε

σύγκριση με την ομάδα ελέγχου. Η διαφορά αυτή σημειώθηκε για τις εκφράσεις προσώπων

που αναπαριστούσαν ισχυρή ένταση λύπης και στους διπολικούς ασθενείς δεν εντοπίστηκαν

συμπεριφορικά ελλείμματα κατά την αναγνώριση λυπημένων προσώπων. Μια ιδιαιτερότητα

βέβαια της εν λόγω μελέτης, αφορούσε το γεγονός της μονοθεραπείας. Επί παραδείγματι, σε

μια μελέτη των Lawrence και συν. (2004), που αναφέρθηκε και παραπάνω, και οι ασθενείς

λάμβαναν επίσης  φαρμακευτική αγωγή,  η  αγωγή ποίκιλε με ένα  συνδυασμό ψυχοτρόπων

φαρμάκων όπως ήταν το λίθιο, τα αντικαταθλιπτικά και αντιψυχωσικά –που επηρέαζαν τις

νευρικές αποκρίσεις σε συναισθηματικά φορτισμένα και ουδέτερα πρόσωπα- ενώ μόνο ένας

ασθενής βρισκόταν υπό θεραπεία με λαμοτριγίνη. 

Βέβαια, το ενδιαφέρον έγκειται στο γεγονός ότι τόσο τα ευρήματα της συγκεκριμένης

μελέτης όσο και εκείνης των Haldane και συν. (2008), για τη μονοθεραπεία με λαμοτριγίνη,
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υπογραμμίζουν την ευεργετική επίδραση που μπορεί να έχει στη λειτουργία του νευρωνικού

κυκλώματος που εμπλέκεται στην αναγνώριση του συναισθήματος. Μάλιστα, οι τελευταίοι

συγγραφείς ανέφεραν ότι η μονοθεραπεία με λαμοτριγίνη συνέβαλε στην ομαλοποίηση του

μοτίβου  ενεργοποίησης  των  εγκεφαλικών  περιοχών  που  συνδέονται  με  την  αναγνώριση

θυμωμένων  εκφράσεων  του  προσώπου,  κάτι  που  υποδηλώνει  ότι  η  λαμοτριγίνη  ίσως  να

προάγει το συναισθηματικό αυτοέλεγχο, τουλάχιστον για αρνητικά ερεθίσματα. Αυτό μπορεί

να συμβάλει και στην κλινική χρησιμότητα της για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής.

Συμπληρωματικά  στα  προαναφερθέντα,  τονίζεται  ένα  ιδιαίτερα  σημαντικό  εύρημα  που

προέκυψε  κατόπιν  μελέτης  για  την  κατεχολ-ο-μεθυλτρανσφεράση  (COMT)  και  την

αναγνώριση  των  συναισθημάτων  στις  εκφράσεις  των  προσώπων σε  διπολικούς  ασθενείς.

Αποτελεί την πρώτη μελέτη που αναφέρει ότι η  COMT – ένας σημαντικός ρυθμιστής των

επιπέδων  ντοπαμίνης  στον  προμετωπιαίο  φλοιό-  ρυθμίζει  την  αναγνώριση  των

συναισθηματικών  εκφράσεων  των  πρόσωπων  και  τους  σχετικούς  νευροβιολογικούς

μηχανισμούς, διαφορετικά κατά τη διάρκεια των επεισοδίων στη διπολική διαταραχή (Soeiro-

de-Souza, Bio & David, 2012).

2.2  Αντίληψη συναισθήματος σε φάση οξέων επεισοδίων

H απόδοση της υπεροχής σε ένα ερέθισμα και η κατανομή των πηγών της προσοχής

στο ερέθισμα, εμφανίζονται νωρίς στην επεξεργασία του συναισθήματος (Wessa &  Linke,

2009). Γι’ αυτό, η αναγνώριση των ελλειμμάτων σε αυτά τα πρώιμα στάδια, μπορεί να είναι

ιδιαίτερης σημασίας για την κατανόηση της επεξεργασίας του συναισθήματος στη διπολική

διαταραχή.  Έχει  προταθεί  ότι  και  οι  δύο συναισθηματικές  καταστάσεις  στους  διπολικούς

ασθενείς, όπως και στη μονοπολική κατάθλιψη, συνδέονται με μια σχετική με το συναίσθημα

προτίμηση της προσοχής. Αυτή η υπόθεση βρίσκεται σε κοινή γραμμή πλεύσης με τη θεωρία

του σχετικού δικτύου που προτείνει ότι το υποβόσκων συναίσθημα ή η διάθεση, λειτουργεί

ως πρωταρχικό στοιχείο που ενεργοποιεί  πληροφορίες σχετικές με το συναίσθημα και  τις

επαναφέρει στη μνήμη (Wessa & Linke, 2009).

Πράγματι,  ένα  αξιοπρόσεκτο  μέρος  των  μελετών  μέχρι  σήμερα,  απέδωσε

συμπεράσματα που έδωσαν ισχύ στην αναφορά για μια προτίμηση της προσοχής η οποία

είναι σχετική με το συναίσθημα (βλ. ενδεικτικά Bermpohl et al., 2009. Bilderbeck, Atkinson,

Geddes, Goodwin & Harmer, 2016. Lemke & Ketter, 2002. Lennox et al., 2004). Σε σχέση με
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την αναφορά αυτή, παρατηρεί κανείς ότι οι ασθενείς κατά την κατάθλιψη, εμφανίζουν μια

διαφορετική ευαισθησία σε χαρούμενα πρόσωπα, η οποία δεν παρατηρείται σαν αποτέλεσμα

γενικότερης  ελάττωσης  στην  ευαισθησία,  ως  απόκριση  σε  συναισθηματικά  φορτισμένες

εκφράσεις στη διπολική κατάθλιψη αλλά ως συγκεκριμένη συνέπεια της διάθεσης κατά την

επεξεργασία του συναισθήματος. Πιο συγκεκριμένα, σημειώνεται μειωμένη ευαισθησία σε

εκφράσεις  προσώπου  που  δηλώνουν  χαρά  και  αυξημένη  ευαισθησία  σε  αρνητικά

συναισθήματα – δηλαδή διατηρημένη αναγνώριση φοβισμένων, θυμωμένων, λυπημένων και

αηδιασμένων  εκφράσεων  (Lemke &  Ketter,  2002.  Gray,  Venn,  Montagne,  Murray,  Burt,

Frigerio, Perrett και Young, 2006). Για τους ασθενείς σε φάση μανίας, από την άλλη πλευρά,

έχει καταγραφεί μια προτίμηση σε θετικά συναισθήματα αλλά όχι σε αρνητικά (Bermpohl et

al.,  2009.  Lemke &  Ketter,  2002).  Συγκεκριμένα,  έχουν  εντοπιστεί  ελλείμματα  στην

αναγνώριση του φόβου,  του  θυμού,  της  λύπης  και  της  αηδίας,  όχι  κάποιο  σφάλμα  στην

αναγνώριση  της  χαράς  και  επιπλέον  μια  τάση  να  μπερδεύουν  το  φόβο  με  το  λιγότερο

αρνητικό  συναίσθημα,  την  έκπληξη  (Lemke &  Ketter,  2002).  Παράδειγμα  αυτής  της

διάστασης  απόψεων,  αποτελεί  η  μελέτη  του  Lennox και  των συνεργατών του  (2004),  οι

οποίοι προέβλεψαν ότι εφόσον τα καταθλιπτικά συμπτώματα έχουν συσχετιστεί με μια θετική

προτίμηση υπέρ της αναγνώρισης αρνητικού συναισθήματος, τα μανιακά συμπτώματα ίσως

να  συνδέονται  με  μια  αρνητική  προτίμηση  στην  αναγνώριση  αρνητικά  φορτισμένων

εκφράσεων του προσώπου. Με άλλα λόγια, οι καταθλιπτικοί ασθενείς τείνουν να βλέπουν

λύπη σε πρόσωπα τα οποία δεν φαίνεται να είναι λυπημένα(σε σύγκριση με ασθενείς που

βρίσκονται  σε  νορμοθυμία).  Οι  ερευνητές  ανέμεναν  ότι  οι  ασθενείς  σε  φάση  μανίας  θα

αποτύγχαναν στην αναγνώριση της λύπης ακόμη και για πρόσωπα που θα αναγνωρίζονταν

ξεκάθαρα ως λυπημένα από ασθενείς σε νορμοθυμία. Η πρόβλεψη αυτή υποστηρίχθηκε από

συμπεριφορικά δεδομένα τα οποία υπέδειξαν ένα έλλειμμα συγκεκριμένα για την αναγνώριση

λυπημένων εκφράσεων προσώπου από ασθενείς σε φάση μανίας ενώ η ικανότητά τους να

αναγνωρίζουν χαρούμενα πρόσωπα ήταν φυσιολογική. 

Βέβαια,  υπάρχουν  και  αντικρουόμενα  ευρήματα,  που  έχουν  ταχθεί  υπέρ  της

προτίμησης η οποία δεν είναι  σύμφωνη με τη διάθεση, ιδιαιτέρως για τους ασθενείς  που

βρίσκονται σε μανία. Πιο συγκεκριμένα, οι David, Soeiro-de-Souza, Moreno και Bio (2014),

σε  μια  μελέτη  κατά  την  οποία  οι  ασθενείς  έπρεπε  να  αποφασίσουν  ποιο  από  τα   έξι

συναισθήματα  (χαρά, λύπη, φόβος, θυμός, αηδία και έκπληξη) περιέγραφε το εικονιζόμενο

πρόσωπο,oι  ασθενείς  που βρίσκονταν στη φάση της  μανίας  είχαν χειρότερη απόδοση -εν
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συγκρίσει με τους υγιής – σε δοκιμασίες χαράς και έκπληξης. Όμοια με τη μελέτη των David

και συν. (2014), και σε μία προγενέστερη μελέτη του Gray και των συνεργατών του (2006),

τα αποτελέσματα δεν παρείχαν ενδείξεις για προτιμήσεις που είναι ταιριαστές με τη διάθεση

κατά τη μανία. Όμως σε αυτό το σημείο υπάρχει ένας περιορισμός, που αφορά στο γεγονός

ότι  τα  αποτελέσματα  μπορεί  να  οφείλονται  σε  αδυναμίες  της  μελέτης  όπως  ήταν  για

παράδειγμα το μικρό δείγμα. Εκείνο που είναι, ωστόσο, πιθανό, είναι ότι τα ελλείμματα στην

αντίληψη ή στην αναπαράσταση των εκφράσεων προσώπου που αναφέρονται στις μελέτες με

ασθενείς  που  βρίσκονται  σε  κατάθλιψη  μπορεί  να  είναι  αποτέλεσμα  αρνητικών

προκαταλήψεων που συνοδεύουν την καταθλιπτική διάθεση, και ομοίως, ότι οι στρεβλώσεις

που αναφέρονται σε ορισμένες μελέτες κατά τη διάρκεια της μανίας μπορεί να εκληφθούν ως

θετικές προκαταλήψεις που συνοδεύουν τη μανιακή διάθεση (Venn et al, 2004).

Εν συνεχεία, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει μια πρόσφατη μελέτη της Bilderbeck

και  των  συνεργατών  της  (2016),  -ως  μία  από  τις  μεγαλύτερες  σχετικές  μελέτες-  τα

αποτελέσματα  της  οποίας  υπονοούν  ότι  κάποια  φάρμακα  ενδέχεται  να  επηρεάζουν  την

επεξεργασία του συναισθήματος στους ασθενείς με διπολική διαταραχή, σε συμπεριφορικό

επίπεδο. Για την επίδραση της φαρμακοθεραπείας στο νευροανατομικό υπόστρωμα, έγινε ήδη

αναφορά στην προηγούμενη ενότητα.  Ειδικότερα, τα δεδομένα της μελέτης φανέρωσαν μια

σαφή  και  συγκεκριμένη  συσχέτιση  μεταξύ  της  θεραπείας  με  λίθιο  και  ντοπαμινεργικούς

αγωνιστές  (αντιψυχωσικά)  και  της  πενιχρής  αναγνώρισης  των  θυμωμένων  εκφράσεων

προσώπου. Δεν παρατηρήθηκαν ενδείξεις διαφορετικής προτίμησης στη διπολική τύπου Ι και

τη  διπολική  τύπου  ΙΙ,  ωστόσο  υπήρχε  μια  μικρή  επιζήμια  επίδραση  των  τρεχόντων

καταθλιπτικών συμπτωμάτων στην αναγνώριση των χαρούμενων προσώπων. Λαμβάνοντας

ως  δεδομένο  το  προαναφερθέν,  ότι  δηλαδή  η  κατάθλιψη  έχει  συνδεθεί  με  περιορισμένη

αναγνώριση χαρούμενων προσώπων, σημειώνεται ότι ως προς αυτό φαίνεται αποτελεσματική

η θεραπεία με αντικαταθλιπτικά φάρμακα.

Καταλήγοντας,  αξίζει  να  σταθούμε  σε  ένα  σημείο  το  οποίο  απασχόλησε  τους

ερευνητές  Van Rheenen και  Rossell (2013),  που  ήταν  το  εύρημα  για  ένα  γενικευμένο

έλλειμμα  στους  διπολικούς  ασθενείς  κατά  τον  χαρακτηρισμό  των  συναισθημάτων  που

δηλώνονται  μέσα από  τις  εκφράσεις  των  προσώπων,  που  δε  μπορεί  να  αποδοθεί  σε  μια

διάχυτη  ανεπάρκεια  στη  γενική  αναγνώριση  των  προσώπων.  Τα  αποτελέσματα  αυτά,

προσθέτουν βαρύτητα στην υπόθεση ότι  τελικά ενδέχεται  να  είναι  ο  χαρακτηρισμός  των
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συναισθημάτων και όχι η ίδια η αναγνώριση των προσώπων, που είναι διαταραγμένη στην εν

λόγω ψυχική νόσο. Έτσι, φαίνεται ότι οι δυσκολίες που σχετίζονται με την επεξεργασία των

συναισθηματικά  φορτισμένων  εκφράσεων  προσώπου  σε  αυτή  την  ομάδα  ασθενών,

αντανακλά  μια  αδυναμία  τόσο  στο  άρτιο  ταίριασμα  των  συναισθημάτων  στα  πρόσωπα

προκειμένου  να  αναγνωριστούν  οι  εκφράσεις  όσο  και  στην  κατανόηση  των  γλωσσικών

χαρακτηρισμών που  χρησιμοποιούνται  για  την  αναγνώριση.  Αυτό έρχεται  σε  αρμονία  με

άλλες  μελέτες  που  αναφέρουν  ότι  ο  χαρακτηρισμός  του  συναισθήματος  βρίσκεται  υπό

έκπτωση στη διπολική διαταραχή (Getz et al., 2003), ακόμη και σε ασθενείς που βρίσκονται

σε  νορμοθυμία  (Benito,  Lahera,  Herrera,  Muncharaz,  Benito,  Fernandez-Liria &  Montes,

2013).

2.3  Αντίληψη συναισθήματος σε ασθενείς κατά τη νορμοθυμία

Η  ορθή  εκτίμηση  των  εκφράσεων  των  προσώπων  άλλων  ανθρώπων,  είναι  ένα

ευαίσθητο σημείο για μια επιτυχημένη κοινωνική λειτουργικότητα (Bozikas,  Tonia,  Fokas,

Karavatos &  Kosmidis,  2006).  Οι  ασθενείς  με  διπολική  διαταραχή,  ακόμη  και  στη

νορμοθυμία, εμφανίζουν αρκετές περιπτώσεις που αφορούν σε ψυχοκοινωνικές δυσκολίες.

Είναι  πιθανό,  ότι  η  ψυχοκοινωνική  διαταραχή  στη  νόσο  κατά  την  εν  λόγω  φάση  της,

προκαλείται  και  από  χαρακτηριστικά  ελλείμματα  όπως  είναι  η  γνωστική  δυσλειτουργία

(Quraishi &  Frangou, 2002) καθώς και η ανεπαρκής αναγνώριση των συναισθημάτων στις

εκφράσεις  των  προσώπων  (Bozikas et al.,  2006).  Τα ελλείμματα  στην  αναγνώριση  των

συναισθημάτων επιδρούν στην κοινωνική και λειτουργική διαταραχή των ασθενών, καθώς η

έκφραση του προσώπου είναι μια σημαντική πηγή της μη-λεκτικής πληροφορίας, που βοηθά

στην  καθοδήγηση  της  συμπεριφοράς  στις  διαπροσωπικές  σχέσεις  (de Brito Ferreira

Fernandez,  Gigante,  Berutti,  Amaral,  de Almeida,  de Almeida Rocca,  Lafer & Nery, 2016).

Επιπλέον, η απόδοσή των ασθενών στην αναγνώριση των συναισθημάτων του προσώπου και

στην επεξεργασία του προσώπου, δεν έχει βρεθεί να σχετίζεται άμεσα με την ηλικία έναρξης

και τη διάρκεια της ασθένειας ή με υπολείμματα μανιακών ή καταθλιπτικών συμπτωμάτων

(Bozikas et al., 2016).

Πέραν της  επεξεργασίας του συναισθήματος δια της αναγνώρισης των εκφράσεων

των  προσώπων,  αυτό  που  παρατηρείται  στους  διπολικούς  ασθενείς  είναι  μια  γενικότερη

αυξημένη αντιδραστικότητα σε περιβαλλοντικά ερεθίσματα, που οδηγεί στη συναισθηματική

αστάθεια  και  αυξημένη  συναισθηματική  ένταση  (Henry,  Van den Bulke,  Bellivier,  Roy,
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Swendsen,  Bailara,  Siever &  Leboyer,  2008).  Η  συναισθηματική  αστάθεια,  μπορεί  να

χαρακτηριστεί  ως  μια  προδιάθεση  σε  γρήγορα  αναστρέψιμες  αλλαγές  συναισθηματικών

καταστάσεων, ιδιαίτερα ευαίσθητη σε βαρυσήμαντα περιβαλλοντικά γεγονότα. Η ένταση στο

συναίσθημα,  αναφέρεται  σε  ατομικές  διαφορές  σε  χαρακτηριστική  συναισθηματική

αξιολόγηση ή συναισθηματική αντιδραστικότητα και θεωρείται ως μια σταθερή υποκειμενικά

διαφορετική διάσταση. Οι δύο αυτές σημαντικές συναισθηματικές διαστάσεις, εντοπίζονται

στους ασθενείς με διπολική διαταραχή όταν βρίσκονται σε νορμοθυμία, και δεν περιορίζονται

σε  επεισόδια  της  διάθεσης  αλλά  χαρακτηρίζονται  και  από συγκεκριμένα  συναισθηματικά

γνωρίσματα ανάμεσα στα επεισόδια.  Οι ασθενείς  αναφέρουν ότι ακόμη και  σε περιόδους

νορμοθυμίας,  διατηρούν  την  ικανότητα  να  είναι  έντονα  ενθουσιώδεις  ή  απογοητευμένοι

αντιστοίχως,  από  μικρά  γεγονότα.  Έτσι,  η  συναισθηματική  αστάθεια  και  ένταση,  θα

μπορούσαν  να  είναι  σημάδια  μιας  καθολικής  συναισθηματικής  αύξησης  στην

αντιδραστικότητα (Henry et al., 2008). Σε αρμονία με τις προαναφερθείσες πληροφορίες για

την  αντιδραστικότητα  των  διπολικών  ασθενών  κατά  τη  νορμοθυμία,  έρχονται  τα

αποτελέσματα δύο άλλων μελετών,  σύμφωνα με τις  οποίες οι  εν λόγω ασθενείς  βιώνουν

ισχυρότερα  συναισθήματα  και  έχουν  μεγαλύτερη  συναισθηματική  αντιδραστικότητα  εν

συγκρίσει  με  τους  υγιείς  συμμετέχοντες  (Bailara,  Demotes-Mainard,  Swendsen,  Mathieu,

Leboyer &  Henry,  2009.  Henry,  Mitropoulou,  New,  Koeningsberg,  Silverman &  Siever,

2001).

H εμφάνιση ελλείμματος κατά την επεξεργασία των συναισθηματικών εκφράσεων σε

ασθενείς που βρίσκονται σε νορμοθυμία, μαρτυρά ότι αυτή η δυσκολία δεν περιορίζεται μόνο

στα  καταθλιπτικά  ή  μανιακά επεισόδια,  αλλά  αποτελεί  μάλλον  ένα  μόνιμο  έλλειμμα  της

ψυχικής αυτής νόσου (Bozikas et al., 2016).  To έλλειμμα αυτό εμφανίζεται εντονότερα σε

συγκεκριμένα  συναισθήματα  και  ιδιαίτερα  κατά  την  αναγνώριση  του  φόβου  (Altamura,

Padalino, Stella, Balzotti,  Bellomo, Palumbo, Di Domenico, Mammarella & Fairfield, 2016.

Bozikas et al., 2016, de Brito Ferreira Fernandes et al., 2016. Lemke and Ketter, 2002) και της

αηδίας (Altamura et al.,  2016. Bozikas et al.,  2006. Harmer, Grayson & Goodwin, 2002).

Συνεχίζοντας, έχει υπογραμμιστεί και μια δυσκολία στην αναγνώριση χαρούμενων προσώπων

(de  Brito  Ferreira  Fernandez  et  al.,  2016.  Lawlor-Savage,  Sponhein &  Goghari,  2014).

Ωστόσο, οι ασθενείς μπορούν να χαρακτηρίσουν αν ένα πρόσωπο δηλώνει ένα συγκεκριμένο

συναίσθημα ή όχι(π.χ. θυμός ή απουσία θυμού) (Lawlor-Savage et al., 2014). Σημειώνεται ότι

οι  ασθενείς  που  βρίσκονται  σε  νορμοθυμία,  χρειάζονται  περισσότερο  χρόνο  για  την

αναγνώριση  χαρούμενων  συναισθηματικών  εκφράσεων  και  περισσότερο  χρόνο  για  το
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χαρακτηρισμό πολύ χαρούμενων προσώπων. Το γεγονός ότι χρειάζονται περισσότερο χρόνο

για την αναγνώριση των χαρούμενων και των «πολύ» χαρούμενων προσώπων, υποδηλώνει

ότι οι ασθενείς έχουν την ικανότητα να αναγνωρίζουν ορθώς το συναίσθημα αυτό, ωστόσο

διστάζουν  και  χρειάζονται  περισσότερο  χρόνο  για  να  το  επιτύχουν  (de Brito Ferreira

Fernandez et al., 2016). 

Συμπερασματικά,  βλέπουμε  ότι  η  αναγνώριση  των  συναισθηματικά  φορτισμένων

εκφράσεων  προσώπων,  αποτελεί  σημαντικό  τομέα  της  αποκαλούμενης  επεξεργασίας  του

συναισθήματος στη διπολική διαταραχή –ακόμη και κατά τη νορμοθυμία- και τα ελλείμματα

αφορούν  στο  χαρακτηρισμό,  την  αξιολόγηση,  την  κατανόηση  και  τη  ρύθμιση  των

παραγόμενων συναισθημάτων,  που αποτελούν γνωρίσματα τα  οποία και  περιλαμβάνονται

στην αναγνώριση (de Brito Ferreira Fernandez et al., 2016). 

2.4 Αντίληψη συναισθήματος σε σύγκριση με άλλες διαταραχές

Την τελευταία δεκαετία, αυξάνεται αδιάλειπτα ο αριθμός των μελετών που αναφέρουν

την  παρουσία  ελλείμματος  στην  επεξεργασία  συναισθηματικά  φορτισμένων  εκφράσεων

προσώπων για  διαταραχές  της  διάθεσης  και  ιδιαιτέρως  για  τη  μείζονα κατάθλιψη  και  τη

διπολική  διαταραχή.  Συγκεκριμένα,  εντοπίζονται  ελλείμματα  στον  τρόπο  με  τον  οποίο

αντιλαμβάνονται αλλά και αποκρίνονται στο συναισθηματικό ερέθισμα οι πάσχοντες από τις

δύο  αυτές  ψυχικές  διαταραχές  (βλ.  ενδεικτικά  Kret &  Ploeger,  2015.  Kohler,  Hoffman,

Eastman, Healey & Moberg, 2011. Leppanen, 2006. Shaefer, Baumann, Rich, Luckenbaugh

& Zarate,  2010).  Όπως  προαναφέρθηκε,  η  ικανότητα  αναγνώρισης  του  συναισθηματικού

περιεχομένου στα πρόσωπα, στο λόγο ή τη γλώσσα του σώματος είναι ουσιαστικής σημασίας

για την εμπλοκή σε διαπροσωπικές σχέσεις και την κοινωνική λειτουργικότητα. Μάλιστα,

αξίζει  να  σημειωθεί  εδώ,  ότι  υπάρχει  μια  σύνδεση  ανάμεσα  στην  επεξεργασία  του

συναισθήματος, την ευημερία στις σχέσεις καθώς και τα καταθλιπτικά συμπτώματα σε αυτές

τις  ψυχικές  νόσους.  Για  το  λόγο  αυτό,  η  κατανόηση  των  μηχανισμών  που  εμφανίζουν

διαταραχές κατά την επεξεργασία του συναισθήματος, φαίνεται να είναι βοηθητική για τη

διάγνωση και θεραπεία τους. Ανάλογες παρατηρήσεις υπάρχουν, επίσης, για άλλες ψυχικές

διαταραχές όπως είναι η σχιζοφρένεια (Kret & Ploeger, 2015). 

Υπάρχουν  ορισμένες,  σχετικά  πρόσφατες,  μελέτες  που  παρατηρεί  κανείς  ότι

ξεχωρίζουν ως προς τη σύγκριση ασθενών με διπολική διαταραχή και ασθενών με μείζονα
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κατάθλιψη  κατά  την  επεξεργασία  του  συναισθήματος,  σε  συμπεριφορικό  αλλά  και

νευροανατομικό  επίπεδο.  Μια  μελέτη  της  Shaefer και  των  συνεργατών  της  (2010),

αποκάλυψε  μια  ενδιαφέρουσα  διαφορά  για  τους  πάσχοντες  από  μείζονα  κατάθλιψη  και

εκείνους από διπολική κατάθλιψη. Οι ασθενείς με διπολική διαταραχή, χρειάζονταν μια πιο

έντονη και επίμονη έκφραση προσώπου προτού να μπορέσουν να αναγνωρίσουν ορθώς το

συναίσθημα αλλά όταν χαρακτήριζαν τα συναισθήματα, έτειναν να είναι σχετικά ακριβείς –

μάλιστα ήταν περισσότερο ακριβείς από εκείνους με μείζονα κατάθλιψη, στα πρόσωπα που

δήλωναν αηδία. Από την άλλη πλευρά, οι ασθενείς με μείζονα κατάθλιψη δεν εμφάνισαν

ελλείμματα ως προς τη σφοδρότητα των εκφράσεων του προσώπου ή την ακρίβεια,  όταν

αναγνώριζαν  συναισθήματα.  Οι  διπολικοί  ασθενείς  και  η  ομάδα  ελέγχου,  διέφεραν  στην

ευαισθησία, ενώ δεν ίσχυε το ίδιο για τους πάσχοντες από μείζονα κατάθλιψη παρόλο που και

οι  δύο ομάδες  βρίσκονταν σε κατάθλιψη.  Αυτό υπονοεί,  μάλιστα,  ότι  τα ελλείμματα που

αφορούν στην ευαισθησία ίσως να μη σχετίζονται απαραίτητα με συμπτώματα κατάθλιψης.

Συνεχίζοντας,  οι  Wolkenstein,  Zwick,  Hantzinger και  Joormann (2014),  πραγματοποίησαν

την πρώτη έρευνα που υποστήριξε ότι η ενισχυμένη καταστροφολογία, ο μηρυκασμός και η

έλλειψη  θετικής  επανεκτίμησης  είναι  χαρακτηριστικό  γνώρισμα  της  ευαλωτότητας  των

διαταραχών διάθεσης και όχι απλώς συγκεκριμένες για τη διπολική διαταραχή και τη μείζονα

κατάθλιψη  που  μελετήθηκαν.  Σε  αδρές  γραμμές,  η  διαχείριση  του  συναισθήματος,

αναφέρεται  σε διαδικασίες  μέσα από τις  οποίες  τα άτομα επηρεάζουν την εμφάνιση των

συναισθημάτων καθώς και το πώς βιώνουν και εκφράζουν αυτά τα συναισθήματα. Ορισμένες

από αυτές τις  διαδικασίες είναι έμμεσες,  αυτόματες και εκτελούνται χωρίς συνείδηση και

προσπάθεια. Άλλες πάλι είναι άμεσες, συνειδητές και χρειάζονται προσπάθεια. Στρατηγικές

που  εκτελούνται  συνειδητά  και  με  προσπάθεια,  μπορούν  να  υποδιαιρεθούν  σε

συμπεριφορικές  στρατηγικές  ρύθμισης του συναισθήματος  και  σε γνωστικές  στρατηγικές.

Υπάρχει  ωστόσο ένα συγκεκριμένο πλεονέκτημα ορισμένων στρατηγικών έναντι  κάποιων

άλλων, παρόλο που όλες θα μπορούσαν να είναι βοηθητικές. Επί παραδείγματι, η χρήση της

καταστροφολογίας,  του  μηρυκασμού  και  της  αυτό-ενοχοποίησης,  σχετίζονται  θετικά  με

συμπτώματα κατάθλιψης και άγχους ενώ η θετική επαναξιολόγηση συνδέεται αρνητικά με

αυτά τα συμπτώματα. Οι συγγραφείς ανέφεραν ότι οι διπολικοί ασθενείς και οι ασθενείς με

μείζονα κατάθλιψη που βρίσκονταν σε ύφεση, επέδειξαν σε σημαντικό βαθμό μηρυκασμό και

καταστροφολογία  καθώς  και  μια  μειωμένη  χρήση  θετικής  επανεκτίμησης.  Σημείωσαν,

επίσης, ότι και οι δύο ομάδες ασθενών εμφάνισαν ενισχυμένη αυτό- ενοχοποίηση. Πράγματι,

η μελέτη δεν απέδωσε διαφορές ανάμεσα στις δύο ψυχικές νόσους για τις αυτοαναφερόμενες

χρήσεις των στρατηγικών ρύθμισης του συναισθήματος.
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Επιπροσθέτως,  κατά  τους  Delvecchio,  Fossati,  Boyer,  Brambilla,  Falkai,  Gruber,

Hietala,  Lawrie,  Martinot,  Mclntosh,  Meisenzahl και  Fragou (2012), υπάρχουν ενδείξεις για

κοινά και διαφορετικά μοτίβα νευρωνικής συμπλοκής στη διπολική διαταραχή και τη μείζονα

κατάθλιψη  κατά  την  αναγνώριση  των  συναισθηματικά  φορτισμένων  εκφράσεων  του

προσώπου. Στη συγκεκριμένη μελέτη εμφανίστηκε αυξημένη ενεργοποίηση σε μεταιχμιακές

περιοχές, κάτι που επιβεβαιώνει την υπόθεση για μεταιχμιακή ενεργοποίηση στις διαταραχές

της  διάθεσης.  Ακόμη,  στους  ασθενείς  παρατηρήθηκε   περιορισμένη  ενεργοποίηση  στην

περιοχή του κοιλιακού έξω προμετωπιαίου καθώς και ενεργοποίηση στο προσκέφαλο του

θαλάμου  και  τα  βασικά  γάγγλια  κατά  τη  θέαση  αρνητικών  συναισθημάτων.  Αντίστοιχη

αποδυναμωμένη λειτουργία των τελευταίων περιοχών του εγκεφάλου, παρατηρήθηκε στους

ασθενείς  με  μείζονα  κατάθλιψη  κατά  την  επεξεργασία  θετικών  συναισθημάτων.  Έχουν

καταδειχθεί, επίσης, ανεπάρκειες στην αναγνώριση συναισθημάτων σε εκφράσεις προσώπων

για τη σχιζοφρένεια. Ειδικότερα, παρατηρείται τόσο για τους σχιζοφρενείς ασθενείς πρώτου

επεισοδίου όσο και για ασθενείς με χρόνια σχιζοφρένεια, μια δυσκολία στην επεξεργασία

βασικών  συναισθημάτων  όπως  είναι  η  χαρά,  η  λύπη,  ο  θυμός  και  ο  φόβος.  Οι  ψυχικά

πάσχοντες  από  σχιζοφρένεια  και  διπολική  διαταραχή,  παρουσιάζουν  ομοιότητες  στην

έκφραση  των  συναισθημάτων,  σε  γνωστικά  ελλείμματα  και  ανωμαλίες  του  εγκεφάλου  –

ωστόσο το μοτίβο και η σοβαρότητα των κοινών ελλειμμάτων μπορεί να διαφέρει μεταξύ των

διαταραχών (Goghari & Sponheim, 2013).

Οι  μελέτες  αναφορικώς  προς  τη  σύγκριση  της  σχιζοφρένειας  με  τη  διπολική

διαταραχή,  έχουν  αποκαλύψει  αντιφατικά  ευρήματα.  Για  παράδειγμα,  οι  Addington και

Addington (1998), υποστήριξαν ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένια παρουσιάζουν μια ανεπάρκεια

στην απόδοση κατά την αναγνώριση των συναισθημάτων, στο ταίριασμα των συναισθημάτων

και γενικότερα στη δοκιμασία αναγνώρισης εκφράσεων προσώπου, αλλά ότι στην έρευνά

τους, οι ασθενείς με διπολική διαταραχή εμφάνισαν δυσκολία μόνο στη δοκιμασία για το

ταίριασμα  των  συναισθημάτων,  εν  συγκρίσει  με  την  ομάδα  ελέγχου.  Περαιτέρω,  σε  μια

έρευνα του Daros και των συνεργατών του (2014), οι ασθενείς με διπολική διαταραχή κατά

την οξεία ψυχωσική νόσο είχαν κάπως μεγαλύτερες δυσκολίες από ότι οι σχιζοφρενείς στην

αναγνώριση ηπιότερων εντάσεων των θετικών  συναισθημάτων.  Το ίδιο ισχύει  και  για  τα

ηπιότερα αρνητικά συναισθήματα εκτός από την περίπτωση των πολύ λυπημένων εκφράσεων

όπου οι  ασθενείς  με σχιζοφρένεια ήταν λιγότερο ακριβείς  από τους ασθενείς  με διπολική

διαταραχή. Μετά τη θεραπεία των οξέων συμπτωμάτων, μεγαλύτερες δόσεις αντιψυχωσικών
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φαρμάκων για τους ασθενείς με σχιζοφρένια, σχετίστηκαν με σημαντικότερες δυσκολίες στην

αναγνώριση ήπια λυπημένων και ουδέτερων εκφράσεων του προσώπου. Σε αντιδιαστολή με

αυτές τις μελέτες, οι  Vaskinn, Sundet, Friis, Simonsen, Birkenaes, Engh, Jonsdottir, Ringen,

Opjordsmoen και  Andreassen (2007),  δε  βρήκαν  έλλειμμα  σε  καμία  ομάδα  κατά  την

αναγνώριση  των  συναισθηματικά  φορτισμένων  προσώπων.  Εντούτοις,  οι  μελέτες  που

συγκρίνουν  τις  δύο  αυτές  ψυχικές  νόσους,  βρίσκουν  ότι  σε  γενικές  γραμμές  οι  πρώτοι

εμφανίζουν  περισσότερα  και  πιο  εκτεταμένα  ελλείμματα  στην  αναγνώριση  των

συναισθημάτων (Phillips et al., 2003. Rocca, Heuvel, Caetano, Lafer, 2009). 

Σε σύγκριση μεταξύ των δύο ομάδων ασθενών, τόσο οι διπολικοί ασθενείς όσο και οι

ασθενείς  με  σχιζοφρένια,  αντιμετωπίζουν  δυσκολία  στην  αναγνώριση  εκφράσεων  που

δείχνουν  φόβο,  αηδία  και  λύπη  –που  είναι  αρνητικά  συναισθήματα-  (Yalcin-Siedentopf,

Hoertnagl,  Biedermann,  Baumgartner,  Diesenhammer,  Hausmann,  Kaufmann,  Kemmler,

Muhlbacher,  Rauch,  Fleischhacker &  Hofer,  2014) αλλά, επίσης,  παρατηρεί  κανείς  ότι  οι

ασθενείς με σχιζοφρένια αποδίδουν χειρότερα στην αναγνώριση του θυμού. Αυτό μπορεί να

είναι  καθαρά  σχετικό  με  το  ψυχοκοινωνικό  πλαίσιο,  ιδιαίτερα  καθώς  η  εκτίμηση  των

εκφράσεων  του  προσώπου  είναι  στοιχειώδης  για  μια  αποτελεσματική  κοινωνική

λειτουργικότητα,  όπου  για  παράδειγμα  οι  ασθενείς  με  σχιζοφρένεια  δυσκολεύονται

περισσότερο από ότι εκείνοι με διπολική διαταραχή, στην κοινωνική αποτελεσματικότητα και

αποδοχή  (Goghari &  Sponheim,  2013.  Yalcin-Siedentopf et al.,  2014).  Μάλιστα,  στη

συγκεκριμένη  μελέτη  των  Yalcin-Siedentopf και  συν.  (2014),  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον

παρουσίασε το γεγονός ότι οι ασθενείς με σχιζοφρένεια έτειναν να παρερμηνεύουν πιο συχνά

χαρούμενες και θυμωμένες εκφράσεις ως αηδιασμένες, ενώ οι διπολικοί ασθενείς έτειναν να

παρερμηνεύουν περισσότερο την αηδία ως θυμό. Σημειώνεται εδώ ότι τα ελλείμματα αυτά

μπορεί να σχετίζονται με το ψυχοκοινωνικό πλαίσιο αλλά δεν αποτελούν τον μοναδικό και

αποκλειστικό  λόγο  για  ψυχοκοινωνικά  ελλείμματα  σε  αυτές  τις  ομάδες  ασθενών.  Μια

προγενέστερη μελέτη των  Goghari και  Sponheim (2013), είχε επίσης καταδείξει μειωμένη

ακρίβεια στην αναγνώριση του θυμού και είχε προσθέσει ισχύ στην υπόθεση για την ύπαρξη

σημαντικότερων  ελλειμμάτων  στους  ψυχικά  πάσχοντες  από  σχιζοφρένεια  κατά  την

επεξεργασία του συναισθήματος. 

Τα ελλείμματα αυτά μπορεί να είναι μια αντανάκλαση ενός μεγαλύτερου επιπέδου

διαταραχών του εγκεφάλου σε περιοχές σχετικές με την αναγνώριση του συναισθήματος,

όπως είναι η αμυγδαλή και ο ιππόκαμπος. Δηλαδή μια μεγαλύτερη ενεργοποίηση αυτών των
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περιοχών  για  τους  ψυχικά  πάσχοντες  από  διπολική  διαταραχή  αλλά  μειωμένη  για  τους

σχιζοφρενείς  ασθενείς  (Delvechhio,  Sugranyes &  Frangou,  2012.  Goghari &  Sponheim,

2013). 

3.ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΚΥΜΑΝΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΓΝΩΣΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΣΤΗ ΔΙΠΟΛΙΚΗ 
ΔΙΑΤΑΡΑΧΗ

Τις  τελευταίες  δεκαετίες,  νευροαπεικονιστικές  μελέτες  που  έχουν  αναγνωρίσει

διαταραχές στον εγκέφαλο σε ασθενείς με διπολική διαταραχή, επεσήμαναν ανεπάρκειες σε
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μετωπιαίες και μεταιχμιακές περιοχές κατά την εκτέλεση συναισθηματικών και γνωστικών

δοκιμασιών,  υποδηλώνοντας  διαταραχές  στην  ομοιόσταση  και  τη  ρύθμιση  του

συναισθήματος  (Chen,  Suckling,  Lennox,  Ooi &  Bullmore.  Townsend & Altshuler, 2012.

Kravariti, Schulze, Kane, Kalidindi, Bramon, Walshe, Marshall, Hall, Georgiades, McDonald

& Murray, 2009). Για τη διερεύνηση της επεξεργασίας και της ρύθμισης του συναισθήματος,

έχουν προταθεί διαφορετικά γνωστικά παραδείγματα.

Η δοκιμασία  Stroop,  έχει  χρησιμοποιηθεί  ευρέως  για  τη  μελέτη  του  ελέγχου  της

προσοχής. Στην αυθεντική της έκδοση, ζητείται από τον εξεταζόμενο να ονομάσει το όνομα

του μελανιού με το οποίο είναι χρωματισμένη μία λέξη, σε μια προσπάθεια να αγνοήσει την

ίδια τη λέξη, η οποία μάλιστα δεν έχει κάποια σημασιολογική αξία (επί παραδείγματι, μπορεί

να  εμφανίζονται  τα  ονόματα  των  χρωμάτων).  Έχει  παρατηρηθεί,  ότι  η  κατονομασία  του

χρώματος κατά τη θέαση ενός ασύμφωνου χρωματισμένου ερεθίσματος (λέξης) –όπως η λέξη

κόκκινο όταν παρουσιάζεται με μπλε μελάνι- είναι πιο αργή εν αντιθέσει με την περίπτωση

της συμφωνίας του χρώματος του μελανιού με τη λέξη που παρουσιάζεται γραμμένη (Strauss,

Allen, Jorgensen & Cramer, 2005. Williams, Mathews & MacLeod, 1996). Η συναισθηματική

δοκιμασία  Stroop,  εκτελείται  για  τη  γνωστική  καταγραφή  των  συναισθημάτων  και  την

γνωστική  επεξεργασία  που  συνδέεται  με  διαταραχές  στο  συναίσθημα.  Διαφέρει  από  την

αυθεντική  έκδοση,  καθώς εδώ χρησιμοποιούνται  συναισθηματικά φορτισμένες  λέξεις  (π.χ

χαρά,  λύπη,  άγχος)  και  ουδέτερες  λέξεις  και  υπολογίζεται  η  ταχύτητα  απόκρισης,

λαμβάνοντας  υπόψη  την  παρεμβολή  που  προκαλούν  η  διάθεση,  οι  ανησυχίες  και  οι

συναισθηματικές ενασχολήσεις του εξεταζόμενου (Strauss et al., 2005). Ένα τροποποιημένο

παράδειγμα της συναισθηματικής δοκιμασίας Stroop, που επιτρέπει την άμεση εκτίμηση της

συγκρουσιακής επεξεργασίας του συναισθήματος, αναπτύχθηκε πρόσφατα και είναι γνωστό

ως   «word-face emotional Stroop».  H δοκιμασία  αυτή  συνιστά  την  αναγνώριση  της

συναισθηματικής  έκφρασης  φοβισμένων  και  χαρούμενων  προσώπων,  αγνοώντας

ταυτοχρόνως τη συναισθηματική λέξη που μπορεί να είναι σύμφωνη ή ασύμφωνη με την

έκφραση του προσώπου (φόβος και χαρά) (Favre, Polosan, Pichat, Bougerol & Baciu, 2015).

Επιπρόσθετα, η συναισθηματική δοκιμασία Go/No-Go, είναι και εκείνη μια νευροψυχολογική

δοκιμασία που σημειώνεται ότι έχει χρησιμοποιηθεί ιδιαίτερα για τη μελέτη της επεξεργασίας

του  συναισθήματος  σε  διαταραχές  της  διάθεσης  (Shulz,  Fan,  Magidina,  Marks,  Hahn &

Halperin, 2007). Αφορά την απόκριση (go) ή την αυτοσυγκράτηση κατά την απόκριση (no-

go) σε συναισθηματικά φορτισμένες λέξεις ή εκφράσεις προσώπων (Hummer,  Hulvershorn,

Karne, Gunn, Wang & Anand, 2013).
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Η συναισθηματική δοκιμασία  Stroop, κατά την οποία καταγράφεται  ο χρόνος που

χρειάζεται για να διαβάσει ο εξεταζόμενος τα χρώματα συναισθηματικά φορτισμένων λέξεων

που  είναι  γραμμένες  με  χρωματιστό  μελάνι  (π.χ  η  λέξη  «αυτοκτονία»  με  ροζ  χρώμα),

αποτελεί  έναν  έμμεσο  υπολογισμό  της  συναισθηματικής  προτίμησης.  Η  διάρκεια  που

χρειάζεται προκειμένου να διαβάσει κάθε λέξη, υποδεικνύει το εύρος της συναισθηματικής

προτίμησης – όπου όσο περισσότερη είναι η διάρκεια, τόσο μεγαλύτερο και το εύρος. Το

προαναφερθέν είναι  αισθητά διαφορετικό από δοκιμασίες  στις  οποίες  υπάρχει  μια άμεση

μέτρηση  της  συναισθηματικής  προτίμησης,  επί  παραδείγματι  από  μια  συναισθηματική

δοκιμασία  Go/No-Go στην  οποία  ο  ταχύτερος  χρόνος  απόκρισης,  υποδηλώνει  μια

σημαντικότερη συναισθηματική προτίμηση (Kerr, Scott & Phillips, 2005).

3.1 Νευροανατομικό υπόστρωμα

Αν και η διπολική διαταραχή είναι μια ψυχική νόσος που χαρακτηρίζεται από την

απώλεια  της  συναισθηματικής  ομοιόστασης,  ιδιαιτέρως  με  την  εκδήλωση  της  μανίας,  τα

γνωστικά  συμπτώματα  αναπαριστούν  ένα  χαρακτηριστικό  κομμάτι  της  διαταραχής

(Strakowski,  Adler,  Holland,  Mills,  DelBello &  Eliassen,  2005).  Μάλιστα,  οι  Bearden,

Hoffman και  Cannon (2001),  υπογράμμισαν  ότι  στους  διπολικούς  ασθενείς  εμφανίζονται

ανεπάρκειες στην προσοχή, τη μνήμη και τις εκτελεστικές λειτουργίες, που είναι εντονότερες

κατά  τις  οξείες  συναισθηματικές  φάσεις  αλλά  παραμένουν  και  κατά  τη  νορμοθυμία.  H

συσχέτιση των γνωστικών ελλειμμάτων με τις συναισθηματικές εναλλαγές στους ασθενείς,

δεν  προκαλεί  έκπληξη,  δεδομένης  της  αμοιβαίας  σύνδεσης  μεταξύ  των  δικτύων  του

εγκεφάλου που ρυθμίζουν τη διάθεση και τις γνωστικές λειτουργίες. Ωστόσο, η εμμονή των

γνωστικών  ελλειμμάτων,  απουσία  συμπτωμάτων  στη  διάθεση  –δηλαδή  κατά  την  ύφεση-

υποδηλώνει  ότι  αυτά  τα  συμπτώματα  ενδέχεται  να  αντανακλούν  την  υποβόσκουσα

δυσλειτουργική νευροφυσιολογία της νόσου πιο άμεσα, ανεξάρτητα από τη συναισθηματική

κατάσταση (Strakowski, Adler, Holland, Mills, DelBello & Eliassen, 2005). 

Τα κυρίαρχα ευρήματα για την ενεργοποίηση του εγκεφάλου κατά τη συναισθηματική

δοκιμασία  Stroop σε διπολικούς  ασθενείς  που βρίσκονται  σε νορμοθυμία,  υπογραμμίζουν

ελλείμματα σε μετωπιαίες και μεταιχμιακές περιοχές. Ειδικότερα, σε μια μελέτη της  Favre

και των συνεργατών της (2015), φάνηκε αποδυναμωμένη λειτουργία του ραχιαίου πλάγιου

προμετωπιαίου  φλοιού.  Το εύρημα  αυτό,  θα  μπορούσε  να  αντανακλά  μια  δυσκολία  των

συγκεκριμένων ασθενών να διαχειριστούν την παρεμβολή που αναδυόταν από δύο πηγές
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πληροφοριών – το σθένος της λέξης και το σθένος της έκφρασης του προσώπου. Εν συνεχεία

η μελέτη των Malhi, Lagopoulos, Sachdev, Ivanovski και Shnier (2005) βρίσκεται σε κοινή

γραμμή  πλεύσης  με  την  προαναφερθείσα  έρευνα.  Πιο  συγκεκριμένα,  παρατηρήθηκε

μετωπιαία  ενεργοποίηση  στους  υγιείς  συμμετέχοντες,  που  μπορεί  να  αντανακλά  μια

αυτοσυγκράτηση  απέναντι  στις  συναισθηματικές  πληροφορίες  κατά  την  εκτέλεση  της

δοκιμασίας.  Στην  ομάδα  αυτή  εντοπίστηκε  σημαντική  δραστηριοποίηση  στον  αριστερό

ραχιαίο  πλάγιο  προμετωπιαίο  φλοιού,  υποδηλώνοντας  ενδεχομένως  απόκρυψη ασύνδετων

πληροφοριών.  Εκείνο  που  παρουσίασε  όμως  ενδιαφέρον  εδώ  ήταν  και  πάλι  η  απουσία

ενεργοποίησης αυτής της περιοχής του εγκεφάλου στους διπολικούς ασθενείς, γεγονός που

υποδηλώνει όμως ότι είτε δε χρειάζονταν ή δεν ήταν σε θέση να εμπλακούν σε παρόμοιες

διαδικασίες. Ωστόσο, το τελευταίο, θα είχε προκαλέσει σημαντική διάκριση στους χρόνους

αντίδρασης των ασθενών, με σεβασμό στη διάθεση, κάτι που δε σημειώθηκε. Για το λόγο

αυτό, είναι πιθανό ότι οι ασθενείς απλώς δεν χρειάστηκε να καταστείλουν συναισθηματικές

πληροφορίες στο ίδιο εύρος με τους υγιείς συμμετέχοντες. 

Έχει σημειωθεί, ακόμη, αμβλεία ενεργοποίηση του κοιλιακού προμετωπιαίου φλοιού

που είναι αξιοπρόσεκτη,  καθώς μεταβαλλόμενη λειτουργικότητα αυτής της περιοχής έχει

αναγνωριστεί ως ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα της διπολικής διαταραχής (Favre et al., 2015.

Lagopoulos & Malhi, 2007. Malhi et al., 2005). Σημειώνεται, εδώ, μια μελέτη των Kronhaus,

Lawrence,  Williams,  Frangou,  Brammer,  Williams,  Andrew και  Phillips (2006),  τα

αποτελέσματα της οποίας μαρτυρούν μια μειωμένη ενεργοποίηση τόσο του κοιλιακού έξω

προμετωπιαίου όσο και του κογχομετωπιαίου φλοιού κατά τη διάρκεια της δοκιμασίας Stroop

σε  όλες  τις  φάσεις  της  νόσου.  Τόσο  ο  κογχομετωπιαίος  όσο  και  ο  κοιλιακός  έξω

προμετωπιαίος  φλοιός έχουν συνδεθεί με την αναστολή απόκρισης η οποία βασίζεται στην

συναισθηματική ανατροφοδότηση. Ο αυξημένος ανασταλτικός έλεγχος έχει συσχετιστεί με

την καταστολή της  θλίψης η οποία διαμεσολαβείται  από τον  κοιλιακό έξω προμετωπιαίο

φλοιό. Είναι πιθανό οι σχετικές μειώσεις των αποκρίσεων στον  κογχομετωπιαίο και κοιλιακό

έξω προμετωπιαίο φλοιό κατά τη διάρκεια  της  δοκιμασίας  να αντανακλούν μειώσεις  της

λειτουργίας  των  περιοχών  που  εμπλέκονται  στον  ανασταλτικό  έλεγχο.  Παρόλο  που  δεν

παρατηρήθηκαν σημαντικές δυσλειτουργίες στους ασθενείς που συμμετείχαν στην παρούσα

έρευνα  φαίνεται  πως  αυτή  η  διαταταχή του  δικτύου  που  εμπλέκεται  στην αναστολή της

απόκρισης έχει συσχετιστεί με σημαντικές δυσκολίες σε δοκιμασίες που σχετίζονται με την

προσοχή. Δεν είναι σαφές  αν και σε ποιο βαθμό η κατάθλιψη σχετίζεται με βελτιωμένη

απόδοση στη δοκιμασία αυτή, στην διπολική διαταραχή. 
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Για τα ελλείμματα σε μεταιχμιακές περιοχές, παρατίθενται ενδεικτικά τα  ευρήματα

της μελέτης των  Lagopoulos και  Malhi (2007) που υποδηλώνουν ότι ασθενείς με διπολική

διαταραχή που βρίσκονταν σε νορμοθυμία,  εμφάνισαν ένα κατά κύριο λόγο υποφλοιώδες

μοτίβο  ενεργοποίησης  το  οποίο  περιλάμβανε  την  αμυγδαλή,  τον  ιππόκαμπο,  την

παραϊπποκάμπια έλικα, και το φλοιό της νήσου. Οι υποφλοιώδεις αποκρίσεις προκύπτουν

μέσω ενός δικτύου της αμυγδαλής και του ιπποκάμπου που λειτουργεί ως διαμεσολαβητής

στην  αυτόματη  κωδικοποίηση  της  συναισθηματικής  μνήμης.  Σημειώνεται  ότι  οι  ίδιες

περιοχές συμβάλλουν –όπως προαναφέρθηκε στην παρούσα ανασκόπηση- στην επεξεργασία

των συναισθηματικών εκφράσεων που δηλώνουν φόβο και αηδία σε ασθενείς με διπολική

διαταραχή που βρίσκονται σε νορμοθυμία (Malhi et al., 2007). 

Αυτό που παρατηρεί κανείς, σύμφωνα με τα προαναφερθέντα, είναι ότι η κατανόηση

της  νευροβιολογίας  της  διπολικής  διαταραχής  ιδιαίτερα στη  φάση της  νορμοθυμίας  είναι

αποφασιστικής  σημασίας  για  την  κατανόηση  της  παθοφυσιολογίας.  Ωστόσο,  παρότι

εντοπίζεται η εμπλοκή υποφλοιωδών περιοχών και περιοχών του μεταιχμιακού συστήματος

στην αιτιολογία της συμπτωματολογίας της νόσου, οι ακριβείς μηχανισμοί μέσω των οποίων

αλληλεπιδρούν  αυτές  οι  περιοχές,  παραμένουν  ασαφείς.  Μια  πιθανή  εξήγηση  είναι  η

δυσκολία  στο  διαχωρισμό  γνωστικών  και  συναισθηματικών  διαδικασιών  (Lagopoulos &

Malhi, 2007). 

Σε  αντιδιαστολή  με  τις  παραπάνω  μελέτες,  για  τη  συναισθηματική  δοκιμασία

Go/No-GO έχει παρατηρηθεί μεγάλη ενεργοποίηση του ραχιαίου- γνωστικού δικτύου τόσο

ασθενείς με διπολική διαταραχή που βρίσκονται σε νορμοθυμία (Wessa,  Houenou,  Paillere-

Martinot,  Berthoz,  Artigez,  Leboyer &  Martinot,  2007)  όσο  και  σε  ασθενείς  στις  οξείες

φάσεις της νόσου, δηλαδή κατά τη μανία (Elliot,  Ogilvie,  Rubinsztein,  Calderon,  Dolan &

Sahakian,  2004)  και  την  κατάθλιψη  (Elliot,  Rubinsztein,  Sahakian &  Dolan,  2002).  Ως

παράδειγμα μπορεί να καταδειχθεί η μελέτη  της Elliot και των συνεργατών της (2004), που

σημείωσαν  ότι  οι  νευρωνικές  αποκρίσεις  σε  συναισθηματικά  φορτισμένες  λέξεις  για

διπολικούς ασθενείς που βρίσκονται σε μανία, συνδέονται με τη λειτουργία του ραχιαίου έξω

προμετωπιαίου φλοιού. Στη σχετική μελέτη τους, εντόπισαν μια συμπεριφορική προτίμηση

των  μανιακών  ασθενών  προς  θετικές  πληροφορίες  σε  μία  συναισθηματική  Go/No-Go

δοκιμασία  μέσω  της  οποίας  έγιναν  συγκρίσεις  ανάμεσα  σε  νευρωνικές  αντιδράσεις  σε

χαρούμενες,  λυπημένες  και  ουδέτερες  λέξεις.  Οι  λέξεις  μπορούσαν  να  είναι  στόχοι  ή

λανθασμένες  επιλογές.  Οι  ψυχικά  πάσχοντες  έδειξαν  μειωμένες  αντιδράσεις  σε  όλες  τις
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σημασιολογικές  περιπτώσεις,  αλλά  έδειξαν  βελτιωμένες  αντιδράσεις  στον  ραχιαίο  έξω

προμετωπιαίο φλοιό στις συναισθηματικές λέξεις εν συγκρίσει με τους ουδέτερους στόχους.

3.2 Επιπτώσεις συναισθηματικών διακυμάνσεων στις γνωστικές λειτουργίες στις

φάσεις της νόσου

Τις προηγούμενες δεκαετίες, είχαν διατυπωθεί αντικρουόμενες απόψεις αναφορικώς

προς  τη  σχέση  ανάμεσα  στις  γνωστικές  λειτουργίες  και  το  συναίσθημα.  Στο  ένα  άκρο

επικρατούσε ο ισχυρισμός ότι το συναίσθημα είναι εντελώς ανεξάρτητο από τη γνωστική

λειτουργία  ενώ  στο  άλλο  άκρο  ότι  οι  γνωστικές  εκτιμήσεις  είναι  απαραίτητες  για  τη

δημιουργία του συναισθήματος. Από τότε, η οπτική ότι οι γνωστικές λειτουργίες είναι στενά

συνδεδεμένες με το συναίσθημα άρχισε σταθερά να κερδίζει έδαφος, έτσι ώστε πλέον, έχει

εδραιωθεί –πέραν αμφιβολίας- ότι το συναίσθημα επηρεάζει τις γνωστικές λειτουργίες με μια

πληθώρα  διαφορετικών  τρόπων  (Mathews &  MacLeod,  1994).   Από  τις  πιο  ευρέως

χρησιμοποιημένες τεχνικές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη αυτής της επίδρασης

είναι μάλιστα και η συναισθηματική δοκιμασία Stroop που αναφέρθηκε παραπάνω και στην

οποία η απόκριση επηρεάζεται  από το συναισθηματικό σθένος των λέξεων αλλά και  την

κλινική κατάσταση των ασθενών (French, Richards & Scholfield, 1996). 

Ήδη από το 1990, οι  Bentall και  Thompson, χρησιμοποίησαν μια συναισθηματική

δοκιμασία  Stroop,  προκειμένου  να  διερευνήσουν  την  πιθανότητα  τα  χαρακτηριστικά

γνωρίσματα της υπομανίας να αντανακλούν μια άμυνα ενάντια σε συναισθήματα κατάθλιψης

και  χαμηλής  αυτοεκτίμησης.  Τα χαρακτηριστικά  γνωρίσματα  της  υπομανίας  φάνηκε  ότι

σχετίζονταν με μεγαλύτερο χρόνο απόκρισης, κατά την αναγνώριση των χρωμάτων για λέξεις

που συνδέονταν με την κατάθλιψη αλλά όχι με την ευφορία.  Βέβαια,  σε αυτό το σημείο

υπάρχει ένας μεθοδολογικός περιορισμός τον οποίο εντόπισαν σε μια μετά-ανάλυση ο French

και οι συνεργάτες του (1996) και αφορά στο γεγονός ότι δεν προσμετρήθηκαν τα επίπεδα του

άγχους.  Μάλιστα,  οι  συγγραφείς  τόνισαν  ότι  υπάρχουν  ορισμένες  μελέτες  που  έχουν

υποστηρίξει και αναφορές για προτιμήσεις σχετικές με την κατάθλιψη κατά την εκτέλεση της

συναισθηματικής δοκιμασίας  Stroop. Εντούτοις, είναι πιθανό ότι οι καταθλιπτικοί ασθενείς

στις  μελέτες  αυτές  είχαν επίσης  αυξημένο άγχος,  καθώς  είναι  γνωστό ότι  η  υπάρχει  μια

ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στην κατάθλιψη και το άγχος (French et al., 1996). 
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Στη βιβλιογραφία εντοπίζονται μελέτες, που μέσα από τη συναισθηματική δοκιμασία

Go/No-Go, αποκάλυψαν ότι παρουσιάζεται μια προτίμηση στην προσοχή που είναι σύμφωνη

με τη διάθεση ανάλογα με την κλινική κατάσταση της νόσου, ιδίως όσον αφορά τις φάσεις

των  οξέων  επεισοδίων.  Πιο  συγκεκριμένα,  στη  φάση  της  μανίας,  οι  ασθενείς

ανταποκρίνονταν ταχύτερα σε θετικές πληροφορίες ενώ οι ασθενείς στην καταθλιπτική φάση

ανταποκρίνονταν  ταχύτερα  σε  αρνητικές  πληροφορίες  (Degabriele,  Lagopoulos &  Malhi,

2011.  Garcia-Blanco,  Perea  &  Livianos,  2013.  Murphy,  Sahakian,  Rubinsztein,  Michael,

Rogers, Robbins & Paykel, 1999). Σημειώνεται εδώ ότι ορισμένοι ερευνητές κατέδειξαν ένα

ενδιαφέρον εύρημα για τους ασθενείς που βρίσκονταν συγκεκριμένα στη φάση της μανίας και

οι οποίοι φάνηκε να εμφανίζουν μια προτίμηση όχι μόνο σε θετικά ερεθίσματα αλλά και σε

αρνητικά, σε σύγκριση με τα ουδέτερα (Elliot et al., 2004. Lyon, Startup & Bental, 1999).

Tα δεδομένα για τους διπολικούς ασθενείς που βρίσκονται σε νορμοθυμία είναι σε

κάποιο βαθμό αντιφατικά. Φαίνεται, ωστόσο, ότι η επεξεργασία των πληροφοριών στις οξείες

φάσεις της νόσου (κατάθλιψη και μανία), διαφέρει από την επεξεργασία όταν οι ασθενείς

βρίσκονται σε νορμοθυμία (Lex, Meyer, Marquart & Thau, 2008). Τα  ευρήματα της μελέτης

της  Lex και των συνεργατών της (2008), είναι αξιοπρόσεκτα, δεδομένου ότι έως τότε μόνο

μια μελέτη είχε εξετάσει την επεξεργασία των συναισθηματικών ερεθισμάτων σε ασθενείς με

διπολική διαταραχή που βρίσκονται  σε νορμοθυμία  (Kerr et al.,  2005).  Οι  Kerr και  συν.

(2005),  έδειξαν  ότι  οι  ασθενείς  σε  αδρές  γραμμές  καθυστερούν  κατά  την  απόκριση  στη

συναισθηματική δοκιμασία Stroop αλλά δεν φάνηκε κάποια διαφορά στην απόκριση ανάλογα

με το σθένος των λέξεων ή την κλινική κατάσταση. Στη συγκεκριμένη μελέτη, όμως, τόσο οι

διπολικοί ασθενείς όσο και οι υγιείς συμμετέχοντες χρειάζονταν περισσότερο χρόνο για να

ονομάσουν τις θετικά και αρνητικά φορτισμένες λέξεις σε σχέση με τις ουδέτερες, κατά τη

συναισθηματική δοκιμασία Stroop. Συνεχίζοντας, σε αντίθετη πορεία κινήθηκαν τα ευρήματα

των  Gopin,  Burdick,  DeRosse,  Goldberg και  Malhotra (2011),  που εντόπισαν ένα μοτίβο

απόκρισης των διπολικών ασθενών που βρίσκονταν σε νορμοθυμία, το οποίο περιλάμβανε

μια μεγαλύτερη τάση απόκρισης σε ερεθίσματα με πληροφορίες αρνητικού σθένους κάτι που

είναι  ενδεικτικό  μιας  αφειδούς  προτίμησης  απόκρισης  σε  αρνητικές  πληροφορίες.

Επιπρόσθετα, ένα έλλειμμα ήταν εμφανές κατά την απόκρισή τους σε πληροφορίες θετικού

σθένους  –δεδομένης   της  ανεπάρκειας  που  οι  ερευνητές  εντόπισαν  ότι  διακρίνει  τους

ασθενείς στο διαχωρισμό και την ακριβή απόκριση σε πληροφορίες θετικού σθένους- ενώ

επίσης  οι  χρόνοι  απόκρισης  ήταν μεγαλύτεροι  σε σχέση με την ομάδα ελέγχου.  Έτσι,  το

μοτίβο  απόδοσης  των  διπολικών  ασθενών,  υποδηλώνει  πως  έχουν  μια  τάση  να  δίνουν
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προσοχή πιο εύκολα σε πληροφορίες αρνητικού σθένους σε αντιδιαστολή με ερεθίσματα που

δεν περιέχουν έντονο συναίσθημα και ακόμη ότι οι πληροφορίες θετικού σθένους, τίθενται

υπό  επεξεργασία  λιγότερο  αποτελεσματικά.  Ωστόσο  σε  αυτό  το  σημείο  υπάρχει  ένας

περιορισμός  σχετικά  με  το  γεγονός  ότι  κατά  τη  διάρκεια  της  έρευνας,  δεν  υπήρχε  ένας

απαρέγκλιτος  προσδιορισμός  της  νορμοθυμίας  στους  διπολικούς  ασθενείς,  δηλαδή  της

σταθερότητας  των  ψυχιατρικών  συμπτωμάτων.  Το  μοτίβο  απόδοσης  αυτής  της  ομάδας

ασθενών θα μπορούσε, ενδεχομένως, να συνδέεται με συμπτώματα κατάθλιψης.

Tέλος, μπορεί να ειπωθεί ότι η ικανότητα συγκράτησης και εφεύρεσης  συσχετίσεων

στην απόκριση στα ερεθίσματα, είναι διαταραγμένη στους ασθενείς με διπολική διαταραχή,

ανεξάρτητα από την κλινική τους κατάσταση. Αυτό το εύρημα,  υπονοεί  την ύπαρξη ενός

ελλείμματος στη γνωστική ευελιξία- ή πιο συγκεκριμένα, ένα έλλειμμα στην ικανότητα να

περιορίζουν και να εφευρίσκουν αντιστοίχως τις κατάλληλες αποκρίσεις (Garcia-Blanco et

al., 2013).

4.ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ 
ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ



33

4.1 Επίδραση ελλειμμάτων στην κοινωνική λειτουργικότητα

Η καθημερινή μας ζωή, βρίθει  από συναισθηματικά σήματα που προέρχονται  από

τους άλλους και τα οποία χρησιμοποιούμε προκειμένου να καθοδηγήσουμε τις κρίσεις μας

για εκείνους (Gruber,  Siegel,  Purcell,  Earls,  Cooper &  Barrett, 2016). Για παράδειγμα, ένα

χαρούμενο πρόσωπο, θα μπορούσε να μας δώσει το μήνυμα ότι πρόκειται για έναν άνθρωπο

θερμό, αξιόπιστο και ενδεχομένως ικανό, έτσι ώστε να δημιουργήσουμε στη συνέχεια μια

φιλία  ή επιχειρηματική  συναλλαγή μαζί  του.  Αντιθέτως,  ένα  θυμωμένο  ή  συνοφρυωμένο

πρόσωπο  μπορεί  να  σηματοδοτήσει  την  απουσία  των  σημαντικών  αυτών  κοινωνικών

χαρακτηριστικών  και  ως  αποτέλεσμα  να  οδηγήσει  στην  επιλογή  απόρριψης  του

συγκεκριμένου  ανθρώπου.  Πώς  διαμορφώνουμε,  όμως,  αυτές  τις  ισχυρές,  αρχικές,

κοινωνικές εντυπώσεις; Συχνά, κάνουμε βαθυστόχαστες και μακροχρόνιες κοινωνικές κρίσεις

χρησιμοποιώντας τα συναισθήματα της διάθεσής μας, πέραν των σημάτων στο πρόσωπο, ως

σημάδια  για  την  κοινωνική  συμπεριφορά  ή  ακόμη  σταθερά  χαρακτηριστικά  της

προσωπικότητας του ατόμου. Πράγματι, διαμορφώνουμε αυτές τις εντυπώσεις γρήγορα και

συχνά πέρα από τη σφαίρα της συνείδησης. Πολύ λιγότερα είναι γνωστά για τον τρόπο με τον

οποίο η επεξεργασία των συναισθηματικών πληροφοριών επηρεάζει την κοινωνική αντίληψη

σε ομάδες του πληθυσμού που χαρακτηρίζονται από διαταραχές στην συναισθηματική και

κοινωνική επεξεργασία, όπως είναι και οι πάσχοντες από διπολική διαταραχή (Gruber et al.,

2016).

Η  διπολική  διαταραχή  χαρακτηρίζεται  από  μια  συναισθηματική  απορρύθμιση  που

περιλαμβάνει παρατεταμένη και οξυμένη συναισθηματική αντιδραστικότητα σε ερεθίσματα,

όπως και δυσκολία στη ρύθμιση αυτής της αντιδραστικότητας (Gruber, 2011. Gruber, Harvey

&  Gross,  2012).  Όπως  προαναφέρθηκε  στην  παρούσα  ανασκόπηση,  ένα  χαρακτηριστικό

γνώρισμα  της  συναισθηματικής  διαταραχής  στη  διπολική  διαταραχή,  αφορά  στην

επεξεργασία  του  συναισθήματος,  που  περιλαμβάνει  την  εκτίμηση  της  συναισθηματικής

έννοιας  ενός  ερεθίσματος  και  την  ακριβή  αναγνώριση  του  συναισθηματικού  του

περιεχομένου (Phillips et al., 2003). Οι διπολικοί ασθενείς, κατευθυνόμενοι από την κλινική

τους κατάσταση στην προτίμηση κατά την αναγνώριση του συναισθήματος, παρουσιάζονται

λιγότερο  ακριβείς  στη  διάκριση  της  συναισθηματικής  έννοιας  σε  κοινωνικά  ερεθίσματα,

γεγονός που επιδρά και στην κοινωνική τους λειτουργικότητα (Purcell,  Phillips &  Gruber,

2013).
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Παρά  την  ισχυρή  έρευνα  που  έχει  πραγματωθεί  σχετικά  με  τη  νευροψυχολογική

διάσταση της διπολικής διαταραχής, η έρευνα για την κοινωνική νόηση παραμένει ελλιπής

(Samame,  Martino &  Strejilevich, 2011). Η κοινωνική νόηση αποτελεί έναν πολυδιάστατο

ψυχολογικό  πυρήνα  που  περιλαμβάνει  μια  περίπλοκη  σειρά  από  διαδικασίες,  οι  οποίες

επιτρέπουν  την  προσαρμοστική  κοινωνική  αλληλεπίδραση.  Περιλαμβάνουν  την

αναπαράσταση εσωτερικών σωματικών στάσεων, τη γνώση για τον εαυτό και τους άλλους,

διαπροσωπικά κίνητρα και κατάλληλη απόκριση σε κοινωνικοσυναισθηματικές πληροφορίες

(Benito et al., 2013. Varo, Jimenez, Sole, Bonnin, Torrent, Valls, Morilla, Lahera, Martinez-

Araz,  Vieta  &  Reinarez,  2017.  Samame et al.,  2011).  Προσδιορίζεται,  μάλιστα,  ως  «οι

νοητικές  διεργασίες  που  αποτελούν  το  θεμέλιο  των  κοινωνικών  αλληλεπιδράσεων,  και

περιλαμβάνουν  την  αντίληψη,  διερμηνεία,  διαχείριση  και  τη  δημιουργία  αποκρίσεων  σε

κοινωνικά συναφή ερεθίσματα, όπως οι προθέσεις και οι συμπεριφορές των άλλων»  (Green,

Bearden, Cannon, Fiske, Hellemann, Horan, Kee, Kern, Lee, Sergi, Subotnik, Sugar, Ventura,

Yee &  Nuechterlein,  2012,  σ.854).  Κεντρικοί  άξονες  αυτού του μεγάλου πυρήνα είναι  η

επεξεργασία  του  συναισθήματος,  η  «Θεωρία  του  νου»  και  η  διαχείριση  της  διάθεσης

(Aparicio,  Santos,  Jimenez-Lopez,  Bagney,  Rodriguez-Jimenez &  Sanchez-Morla,  2017.

Sasame et al., 2011). 

Τις τελευταίες δεκαετίες, ο άξονας που αφορά στην επεξεργασία του συναισθήματος,

έχει κερδίσει προσοχή και η επίδρασή του έχει συλληφθεί ως «συναισθηματική νοημοσύνη»

(Varo et al.,  2017).  Ως  ένα  σημαντικό  συστατικό  στοιχείο  της  κοινωνικής  νόησης,  η

συναισθηματική  νοημοσύνη  περιλαμβάνει  «την  ικανότητα  όχι  μόνο  για  παρακολούθηση,

αναγνώριση και επεξήγηση των συναισθημάτων του ιδίου ατόμου καθώς και των άλλων, αλλά

και την ικανότητα χρησιμοποίησης των συναισθηματικών πληροφοριών για την καθοδήγηση

της σκέψης και των πράξεων» (Salovey & Mayer, 1989, σ.189).

Σε  μια  σχετική  μελέτη,  οι  Varo και  συν.  (2017),  βρήκαν  ότι  ελλείμματα  στην

ικανότητα  συναισθηματικής  νοημοσύνης  στους  διπολικούς  ασθενείς  που  βρίσκονται  σε

νορμοθυμία, θα μπορούσαν να συμβάλουν σε σημάδια για φτωχή αποτελεσματικότητα στην

κοινωνική  προσαρμογή.  Τα ευρήματα  προσθέτουν  ισχύ  στην  υπόθεση  ότι  o άξονας  της

συναισθηματικής νοημοσύνης σχετίζεται με την ψυχοκοινωνική έκβαση και ότι η κοινωνική

νόηση διαδραματίζει καίριο ρόλο στην καθολική λειτουργικότητα (Varo et al., 2017). Ομοίως,

οι  Lahera,  Ruiz-Murugarren,  Iglesias,  Ruiz-Bennasar,  Herreria,  Montez και  Fernandez-Liria

(2012),  τόνισαν  τη  σημασία  του  ελλείμματος  στην  κοινωνική  νόηση  για  την  καθολική

λειτουργικότητα  των  διπολικών  ασθενών  σε  ύφεση  και  υπογράμμισαν,  μάλιστα,  ότι  οι
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εναλλαγές  διάθεσης  που  συνοδεύουν  τη  νόσο  (κυρίως  τα  καταθλιπτικά  συμπτώματα),

τροποποιούν  τους  μηχανισμούς  της  κοινωνικής  κατανόησης,  χειροτερεύοντας  έτσι  την

ικανότητα του πάσχοντος να διακρίνει την απρέπεια ή ντροπιάζοντας κοινωνικές καταστάσεις

καθώς και την ικανότητα αναγνώρισης βασικών και σύνθετων συναισθημάτων των άλλων

ανθρώπων. Εν συνεχεία, σε μια μεταγενέστερη μελέτη των  Tabak,  Green,  Wynn,  Proudfit,

Altshuler και  Horan (2015), η συναισθηματική νοημοσύνη των διπολικών ασθενών φάνηκε

να  παρέμεινε  ανέπαφη  κατά  τις  σχετικές  δοκιμασίες,  αλλά  οι  ασθενείς  εμφάνισαν  μη

αμελητέες  δυσκολίες  στην  κατανόηση,  διαχείριση  και  επιδιόρθωση  των  συναισθημάτων.

Σημειώνεται,  εδώ,  ότι  η  δυσκολία  στην ενσάρκωση αυτών  των  επιδεξιοτήτων  μπορεί  να

οφείλεται  στο  γεγονός  ότι  επανειλημμένα  βιώνουν  απορρυθμισμένα  συναισθήματα  στην

πορεία της καθημερινής τους ζωής. 

Παρόλο που η μελέτη της επεξεργασίας του συναισθήματος στην ψυχοπαθολογία έχει

αποκτήσει ιδιαίτερη προσοχή, οι συγκεκριμένες υποβόσκουσες διαδικασίες των ελλειμμάτων

στην επεξεργασία του συναισθήματος,  παραμένουν λιγότερο σαφείς.  Η κατανόηση αυτών

των διαδικασιών είναι  ιδιαίτερης σημασίας για τη μελέτη της διπολικής διαταραχής,  μιας

ψυχικής νόσου που σχετίζεται με συναισθηματική δυσλειτουργία και χρόνια διαταραχή στη

λειτουργικότητα. Μια εξέχουσα διαδικασία που άπτεται της επεξεργασίας του συναισθήματος

στη ψυχική αυτή νόσο, αναφέρεται ως η «Θεωρία του Νου» (Purcell,  Phillips &  Gruber,

2013). 

Η  μελέτη  της  «Θεωρίας  του  Νου»,  επιτρέπει  τη  διερεύνηση  των  υποβοσκουσών

διαδικασιών  που  κρύβονται  πίσω  από  τις  ανεπάρκειες  τόσο  στην  επεξεργασία  του

συναισθήματος όσο και στην κοινωνική λειτουργική λειτουργικότητα και την κλινική τους

σημασία  (Purcell et al.,  2013).  Η  «Θεωρία  του  Νου»,  αναφέρεται  στην  ικανότητα

κατανόησης της νοητικής κατάστασης των άλλων (Martino,  Strejilevich,  Fassi,  Marengo &

Igoa,  2011.  Purcell et al.,  2013).  Θεωρείται,  μάλιστα,  ως  ένα  αναμφίβολο  ανθρώπινο

επίτευγμα με σημαντικές επιδράσεις στην κοινωνική προσαρμογή και λειτουργικότητα (Frith

&  Frith,  2003).  Όσον  αφορά  στην  εν  λόγω  ικανότητα  στους  πάσχοντες  από  διπολική

διαταραχή,  και  ιδίως  όταν  βρίσκονται  σε  νορμοθυμία,  παρατηρεί  κανείς  ότι  εμφανίζουν

ελλείμματα στις σχετικές δοκιμασίες και συνεπώς στην αναγνώριση του συναισθήματος σε

κοινωνικά πλαίσια (Bora,  Vahip,  Gonul,  Akdeniz,  Ogut &  Eryavuz, 2005.  Lahera, Montes,

Benito,  Valdivia,  Medina,  Mirapeix  &  Saiz-Ruiz,  2008.  Martino  et  al.,  2011).  Ωστόσο,

υπάρχει  μια  υπόθεση  για  τη  «Θεωρία  του  Νου»,  που  πραγματεύεται  το  γεγονός  ότι

αποτελείται από δύο συστατικά στοιχεία: το στοιχείο που αφορά την αποκωδικοποίηση της
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νοητικής  κατάστασης  (κοινωνική-αντίληψη)  και  εκείνο  που  αφορά  το  συλλογισμό  της

νοητικής κατάστασης (κοινωνική-γνώση).  Το πρώτο στοιχείο περιλαμβάνει  την ικανότητα

διάκρισης  της  πνευματικής  κατάστασης  των  άλλων  βάσει  παρατηρήσιμων  πληροφοριών,

όπως είναι οι εκφράσεις του προσώπου. Αν και αυτό το στοιχείο είναι στενά συνδεδεμένο με

την αναγνώριση των βασικών συναισθηματικών εκφράσεων του προσώπου, το δεύτερο δεν

είναι απαραίτητο για μια τέτοια διεργασία καθώς αφορά την ικανότητα ενσωμάτωσης της

στάσης,  της  γνώσης  και  των  εμπειριών  του  ατόμου  με  σκοπό  την  κατανόηση  της

συμπεριφοράς (Martino et al., 2011).

Συνεχίζοντας,  παρατηρεί  κανείς  ότι  η  διπολική  διαταραχή  συνδέεται  με  γνωστική

έκπτωση, ακόμη και κατά τη νορμοθυμία. Τα ελλείμματα αυτά, με τη σειρά τους, σχετίζονται

με φτωχή ψυχοκοινωνική προσαρμογή (Martínez-Arán et al., 2004. Samame et al., 2012). Οι

διπολικοί  ασθενείς,  ακόμη  και  όταν  βρίσκονται  σε  σταθερότητα  των  ψυχιατρικών

συμπτωμάτων,  υποφέρουν  από  διαταραγμένη  ικανότητα  αντίληψης  του  συναισθήματος.

Επιπλέον  η  ορθή  αναγνώριση  των  εκφράσεων  του  προσώπου,  συνδέεται  με  τη

συναισθηματική  εμπειρία  και  την  ποιότητα  ζωής  και  κατά  τη  δοκιμασία  (Hoertnagl,

Muechbacher,  Biedermann,  Yalcin,  Baumgartner,  Schwitzer,  Deisenhammer,  Hausmann,

Kemmler,  Benecke &  Hofer,  2011).  Στη  συγκεκριμένη  μελέτη  της  Hoertnagl και  των

συνεργατών της  (2011),  οι  ασθενείς  βιώσαν εντονότερα αρνητικά συναισθήματα κατά τη

σχετική δοκιμασία. Οι ασθενείς εξέφρασαν, ακόμη, δυσαρέσκεια, ιδιαίτερα στο πλαίσιο των

κοινωνικών  σχέσεων.  Αυτό  επιβεβαιώνει  προγενέστερα  ευρήματα  που  επέδειξαν  ότι  η

εκτίμηση  των  συναισθηματικών  εκφράσεων  του  προσώπου  είναι  ουσιώδης  για  μια

επιτυχημένη κοινωνική λειτουργικότητα (Samame, 2013). Δεν προκαλεί έκπληξη το γεγονός

ότι οι ασθενείς διέφεραν από την ομάδα ελέγχου ως προς τη συνεργασία, την κατάσταση

εργασίας αλλά και της ζωής τους γενικότερα. Μάλιστα, όσον αφορά συγκεκριμένα την φάση

της νορμοθυμίας οι  Sierra,  Livianos και  Rojo (2005), υποστήριξαν ότι οι ασθενείς βιώνουν

μειωμένα  επίπεδα  λειτουργικότητας  και  ευημερίας  ακόμη  και  στη  σταθερότητα  των

ψυχιατρικών συμπτωμάτων.

Όσον  αφορά  στην  επίδραση  της  αποδυναμωμένης  γνωστικής  λειτουργίας  στην

κατάσταση  εργασίας,  συγκεκριμένα,  σημειώνεται  ότι  δεν  έχει  μελετηθεί  εκτενώς,  εν

αντιθέσει  με  την  επίδραση  σε  άλλες  ψυχικές  νόσους  όπως  είναι  για  παράδειγμα  η

σχιζοφρένεια,  όπου  τα  γνωστικά  ελλείμματα  αποτελούν  προβλεπτικό  παράγοντα  για  την

καταλληλότητα του ασθενούς να προσληφθεί σε μια θέση εργασίας (McGruck &  Mueser,

2004). Οι διπολικοί ασθενείς που βρίσκονται σε νορμοθυμία, είναι ετερογενείς ως προς την
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κοινωνική τους ευχέρεια. Ενώ ορισμένοι ασθενείς διατηρούν ένα υψηλό επίπεδο κοινωνικής

και  επαγγελματικής  λειτουργικότητας  καθ’  όλη  την  πορεία  της  νόσου,  ωστόσο  ένας

σημαντικός  αριθμός  των  ασθενών  που  πάσχουν  από  διπολική  διαταραχή  παρουσιάζουν

μόνιμες  διαταραχές  στην  κοινωνική  αλλά  και  επαγγελματική  τους  ικανότητα  –οι  οποίες

μάλιστα  παραμένουν  και  σε  περιόδους  ύφεσης  των  συμπτωμάτων  (Goldberg &  Harrow,

2004).  Εντούτοις,  φαίνεται  πως οι  διπολικοί  ασθενείς  που βρίσκονται  σε νορμοθυμία  και

έχουν  καλή  απόδοση  στην  επεξεργασία  του  συναισθήματος,  που  άπτεται  της  γνωστικής

λειτουργικότητας,  είναι  πιθανότερο  να  αποκτήσουν  εργασία.  Αντιστοίχως,  εκείνοι  που

παρουσιάζουν  δυσκολία  στο  να  εργαστούν,  αποδίδουν  χειρότερα  στην  επεξεργασία

συναισθηματικών  πληροφοριών  και  δοκιμασίες  για  τις  εκτελεστικές  λειτουργίες.  Oι

γνωστικοί παράγοντες, ιδίως εκείνοι που σχετίζονται με την επεξεργασία του συναισθήματος,

τις εκτελεστικές λειτουργίες και την ακουστική μνήμη, εξηγούν σε σημαντικό βαθμό και τις

διακυμάνσεις στην κατάσταση εργασίας στους διπολικούς ασθενείς, ανεξάρτητα από άλλους

κλινικούς  ή  δημογραφικούς  παράγοντες  (Ryan,  Vederman,  Kamali,  Marshall,  Weldon,

McInnis & Langenecker, 2013).

Φυσικά,  τα  ελλείμματα  στην  αναγνώριση  των  συναισθημάτων,  δεν  αποτελούν  το

μοναδικό  λόγο  των  λειτουργικών  διαταραχών  στην  ψυχική  αυτή  νόσο.  Μαζί  με  τα

υπολειπόμενα  συμπτώματα  της  διπολικής  διαταραχής,  πρέπει  να  ληφθούν  υπόψη  και  οι

ψυχοκοινωνικές  συνέπειες  των  συμπεριφορικών  ελλειμμάτων  κατά  τις  φάσεις  των  οξέων

επεισοδίων αλλά και μετά τη λήξη αυτών (Hoertnagl et al., 2011).

Επιπροσθέτως, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε μια έρευνα των Kim, Ryu, Ha, Lee

και Cho (2016), οι οποίοι μελέτησαν την επεξεργασία του συναισθήματος και την κοινωνική

κυριαρχία  σε  ασθενείς  με  διπολική  διαταραχή  που  βρίσκονταν  σε  νορμοθυμία.  Οι

συγγραφείς, ανέφεραν ότι οι διαπροσωπικές σχέσεις θα μπορούσαν να κατηγοριοποιηθούν σε

δύο συστήματα: το σύστημα κοινωνικής επικράτησης και το σύστημα κοινωνικής συστολής.

Η λειτουργία του συστήματος κοινωνικής επικράτησης είναι να αναγνωρίζει την κοινωνική

ιεραρχία  προκειμένου να  συναγωνίζεται  επιτυχώς  με  τους  άλλους  ανθρώπους  σε  μια  πιο

κυρίαρχη θέση. Η κοινωνική ιεραρχία είναι σημαντική στις διαπροσωπικές σχέσεις καθώς

προωθεί  τη γνώση για την προσωπική θέση του ατόμου στην ιεραρχία  και  θα μπορούσε

τελικώς  να  φέρει  την  κατάλληλη  κοινωνική  συμπεριφορά  δια  μέσου  της  κοινωνικής

συστολής. Στις διαπροσωπικές σχέσεις, η κοινωνική κατάσταση μπορεί να τεκμηριωθεί από

πολλαπλά ορατά σήματα, όπως είναι τα χαρακτηριστικά του προσώπου, η στάση, το φύλο, η

ηλικία, οι εκφράσεις του προσώπου. Τα ερεθίσματα που προέρχονται από τις συναισθηματικά
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φορτισμένες εκφράσεις του προσώπου είναι σημαντικά καθώς παρέχουν πληροφορίες για την

κοινωνική  ιεραρχία  και  ρυθμίζουν  τόσο  την  κατάσταση  της  διάθεσης  όσο  και  τη

συναισθηματική  συμπεριφορά  ως  απόκριση  σε  ερεθίσματα.  Εκφράσεις  προσώπου  που

δηλώνουν  χαρά  και  θυμό  θεωρείται  ότι  υποδηλώνουν  δύναμη,  κυριαρχία  και  έλεγχο  σε

αντιδιαστολή με εκείνες που δείχνουν φόβο και λύπη που γίνονται αντιληπτές ως εκφράσεις

ενός ανθρώπου που είναι υποτελής, ανίκανος και σε ανάγκη για βοήθεια. 

Στην πορεία της μελέτης τους,  οι  Kim και συν.  (2016),  διαπίστωσαν ότι στους υγιείς

συμμετέχοντες,  οι  ουδέτερες  εκφράσεις  γίνονται  αντιληπτές  ως  υψηλής  κοινωνικής

επικράτησης  γιατί  δίνουν  την  εντύπωση  για  την  ικανότητα  διαχείρισης  μια  κατάστασης,

αντιδρώντας  χωρίς  συναίσθημα  απέναντι  στο  γεγονός.  Όσον  αφορά  στους  ασθενείς  με

διπολική  διαταραχή  όμως,  οι  διαταραχές  στη  γνωστική  και  συναισθηματική  επεξεργασία

οδηγούν  σε  δυνητικές  αλλαγές  ως  προς  την  αντίληψη  της  κυριαρχίας.  Σύμφωνα  με  τα

ευρήματα της συγκεκριμένης μελέτης, οι διπολικοί ασθενείς που βρίσκονταν σε νορμοθυμία,

εμφάνισαν  αισθητά  μειωμένες  αντιλήψεις  της  κοινωνικής  επικράτησης,  αναφορικά  με  το

θυμό,  την αηδία,  το  φόβο και  ουδέτερες  εκφράσεις  προσώπων.  Ωστόσο δε  σημειώθηκαν

σημαντικές διαφορές ως προς την αντίληψη των εκφράσεων που δήλωναν χαρά και λύπη σε

σύγκριση  με  την  ομάδα  ελέγχου.  Πρόκειται  για  την  πρώτη  μελέτη  που  διερεύνησε  την

αντίληψη της κοινωνικής κυριαρχίας μέσα από συναισθηματικές εκφράσεις  προσώπων σε

ασθενείς  με διπολική διαταραχή τύπου Ι.  Η μειωμένη αντίληψη απέναντι  στην κοινωνική

κυριαρχία  για  τα  αρνητικά   συναισθήματα,  μπορεί  να  σχετίζεται  με  τα  ελλείμματα  στην

επεξεργασία  και  ρύθμιση  του  συναισθήματος  που  έχουν  παρατηρηθεί  στους  διπολικούς

ασθενείς  και  παραμένουν  ακόμη  και  κατά  τη  νορμοθυμία.  Σημειώνεται  εδώ  ότι,  έχει

υπογραμμιστεί ένα έλλειμμα στην προσοχή των ασθενών με διπολική διαταραχή όχι μόνο

στην κατάθλιψη και μανία αλλά και στη σταθερότητα των ψυχιατρικών συμπτωμάτων (Bora,

Vahip & Akdeniz, 2006.  Gopin et al., 2011). Μια άλλη πιθανή εξήγηση λοιπόν –κατά τους

συγγραφείς-  είναι  ότι  το  έλλειμμα  αυτό  μπορεί  να  επηρεάζει  τις  μειωμένες  κοινωνικές

αντιλήψεις κατά την απόκριση σε αρνητικές εκφράσεις στη φάση αυτή. 

4.2 Επίδραση ελλειμμάτων στην ατομική λειτουργικότητα

Η κλινική εμφάνιση της διπολικής διαταραχής, έχει συχνά μια επεισοδιακή πορεία, με

τους  ψυχικά  πάσχοντες  να  βιώνουν  εναλλαγές  από  ιδιαίτερα  συναισθηματικά  επεισόδια

κατάθλιψης  σε  επεισόδια  μανίας  ή  υπομανίας  και  περιόδους  νορμοθυμίας.  Αν  και  τα
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ελλείμματα αυτά είναι εκ των ουκ άνευ για τη διπολική διαταραχή, η σύγχρονη έρευνα έχει

υποδείξει προοδευτικά παράγοντες της ψυχοπαθολογίας της νόσου, οι οποίοι δεν εμπλέκουν

τη  διάθεση  και  σχετίζονται  με  τη  διάγνωση.  Δυσκολίες  ως  προς  την  εργασία  και  την

κοινωνική λειτουργικότητα παραμένουν για μακρόχρονες περιόδους σε πολλούς από τους

ασθενείς με διπολική διαταραχή έπειτα από το πέρας μανιακών ή καταθλιπτικών επεισοδίων,

ακόμη  και  κατά  την  απουσία  ψυχιατρικών  συμπτωμάτων.  Οι  δυσκολίες  αυτές  δείχνουν

άλλους  παράγοντες  που  είναι  πιθανό  ότι  μεσολαβούν  για  τη  λειτουργική  ανάρρωση  και

περιλαμβάνουν την ικανότητα να σχεδιάζουν και να σκέπτονται καθαρά, να κατανοούν τη

σύνδεση ανάμεσα σε καθημερινές καταστάσεις και συναισθήματα, να επιλύουν προβλήματα

δια της κατανόησης των συνθηκών, να χρησιμοποιούν συναισθήματα ως εργαλείο για την

κατανόηση  διαπροσωπικών  καταστάσεων  και  αλληλεπιδράσεων  και  να  θυμούνται

σημαντικές  πληροφορίες  και  όσα μπορούν να  προκαλέσουν προβλήματα όταν ένα  άτομο

αποσυνδέεται (Latalova,  Prasko, Diveky, Kamaradova & Velartova, 2010. Latalova,  Prasko,

Pastucha, Grambal, Kamaradova, Diveky, Jelenova, Mainerova & Vrbova, 2011). 

Αναφέραμε τον όρο «αποσύνδεση». Πρόκειται  για μια κλινική ψυχιατρική κατάσταση

που έχει οριστεί κατά κύριο λόγο όσον αφορά τον κατακερματισμό και το «σχίσιμο» του

μυαλού  και  την  αντίληψη  του  εαυτού  και  του  σώματος.  Οι  κλινικές  ενδείξεις  της

περιλαμβάνουν  μεταβαλλόμενες  αντιλήψεις  και  συμπεριφορές  που  αφορούν  την

αποπραγματοποίηση, αποπροσωποποίηση και διαστρεβλώσεις των αντιλήψεων του χρόνου,

χώρου και σώματος (Latalova et al., 2010). Είναι, επιπρόσθετα, μια ανθρώπινη ικανότητα που

εκπληρώνει  μια  προσαρμοστική  ή  αντιστοίχως  δυσπροσαρμοστική  λειτουργία,  κάτω  από

συγκεκριμένες συνθήκες και τα επίπεδα της ψυχολογικής αυτής αποσύνδεσης είναι υψηλά

στους ασθενείς με διπολική διαταραχή (Latalova et al., 2011). Στη μελέτη της  Latalova και

των  συνεργατών  της  (2010),  οι  ερευνητές  έκαναν  δύο  υποθέσεις.  Αρχικά,  υπέθεσαν  ότι

υψηλότερα  επίπεδα  γνωστικής  δυσλειτουργίας,  θα  σχετίζονται  με  υψηλότερα  επίπεδα

αποσύνδεσης και  χειρότερη ποιότητα ζωής στους  διπολικούς ασθενείς  που βρίσκονται  σε

νορμοθυμία.  Επιπλέον,  υπέθεσαν  ότι  οι  ασθενείς  που  έχουν  μια  εργασία  θα  εμφανίζουν

καλύτερες γνωστικές λειτουργίες, χαμηλότερα επίπεδα αποσύνδεσης και καλύτερη ποιότητα

ζωής. Εντούτοις, οι υποθέσεις τους δεν επιβεβαιώθηκαν από τα ευρήματα. Φαίνεται ότι η

αποσύνδεση δεν αποτελεί  κομμάτι  της γνωστικής  διαταραχής,  αλλά είναι  μια ανεξάρτητη

διαδικασία.

Η γνωστική έκπτωση είναι λιγότερο σοβαρή στους ασθενείς με διπολική διαταραχή εν

συγκρίσει με τους πάσχοντες από άλλες νόσους όπως είναι η σχιζοφρένεια και φαίνεται πως
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οι πρώτοι αποδίδουν καλύτερα στις σχετικές νευροψυχολογικές δοκιμασίες. Παρόλα αυτά η

επίδραση της γνωστικής ικανότητας στην καθημερινή λειτουργικότητα είναι όμοια και για τις

δύο  ομάδες  ασθενών.  Βέβαια  ένα  μεγάλο  μέρος  της  λειτουργικότητας  στις  καθημερινές

ρουτίνες  εξηγείται  και  μέσα  από  άλλους  παράγοντες  (π.χ.  συμπτώματα,  κίνητρα)  (Depp,

Mausbach, Harmell, Savla, Bowie, Harvey & Patterson, 2012).  Παρόλο που δεν εντοπίζονται

αρκετές αναφορές για την επίδραση των ελλειμμάτων στην επεξεργασία του συναισθήματος

στην  ατομική  λειτουργικότητα  των  διπολικών  ασθενών,  υψηλότερα  επίπεδα  καθολικής

λειτουργικότητας, έχουν συνδεθεί με καλύτερη ατομική εκτίμηση της διάθεσης, του ύπνου,

της  αυτονομίας,  της  σταθερότητας  της  ιδέας  για  τον  εαυτό,  της  αυτοεκτίμησης  και  της

ικανότητας διεκπεραίωσης των καθηκόντων του νοικοκυριού. Ωστόσο, δεν παρατηρείται κάτι

παρόμοιο  για  τη  λειτουργικότητα  στη  φυσική  άσκηση  (Van Rheenen &  Rossell,  2014).

Εκείνο  όμως  που  επιδρά,  τελικά,  σημαντικά  στην  ποιότητα  ζωής,  είναι  περισσότερο  η

ρύθμιση  του  συναισθήματος  (Gross &  Munoz,  1995.  Van Rheenen &  Rossell,  2014).

Μάλιστα, οι Gross και Munoz (1995), αναφερόμενοι στη ρύθμιση του συναισθήματος και την

προσωπική ζωή των ψυχικά πασχόντων, τόνισαν ότι η ψυχική υγεία είναι πολλά περισσότερα

από την παραγωγική δουλειά και τις βέλτιστες κοινωνικές αλληλεπιδράσεις.  Περιλαμβάνει

την άνεση με τον εαυτό, που συχνά προέρχεται από μια εσωτερική αίσθηση νοήματος και ένα

συναίσθημα  ολοκλήρωσης  και  πληρότητας.  Παρουσίασαν,  επίσης,  τη  ρύθμιση  του

συναισθήματος  ως  μια  βιο-συμπεριφορική  διαδικασία  που  εμπλέκεται  στο  βίωμα  και  τη

ρύθμιση της σχετικής με τη διάθεση κινητοποίησης.  Κατά τους  Van Rheenen και  Rossell

(2014),  η  διπολική  διαταραχή  χαρακτηρίζεται  από  ελλείμματα  στη  ρύθμιση  του

συναισθήματος  που  διαιωνίζουν  την  παροδική  αρνητική  διάθεση  και  συμβάλλουν  στην

πορεία της καταθλιπτικής συμπτωματολογίας. Το εύρημα αυτό υποδηλώνει ότι η ρύθμιση του

συναισθήματος επηρεάζει εμμέσως και στην ψυχοκοινωνική έκβαση, δια της επίδρασης στα

συμπτώματα κατάθλιψης. Συνεπώς, φαίνεται να υπάρχει μια ισχυρή σύνδεση ανάμεσα στη

ρύθμιση του συναισθήματος και τη σχέση ατομικής και κοινωνικής λειτουργικότητας που

αποτελούν μάλλον δύο παράλληλες οδούς που δεν είναι ανεξάρτητες μεταξύ τους για τους εν

λόγω ασθενείς. 

Τέλος, μπορεί να ειπωθεί ότι τα προαναφερθέντα, δίνουν ισχύ και στην υπόθεση ότι η

επεξεργασία του συναισθήματος,  συγκεκριμένα,  είναι  σχετική με τη λειτουργικότητα στη

διπολική  διαταραχή,  καθώς  η  εμφάνιση  ελλείμματος  στη  ρύθμιση  του  συναισθήματος

αποτελεί  εξ’  ορισμού  ένα  χαρακτηριστικό  της  νόσου  και  διαταραχές  στην  επεξεργασία
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συναισθηματικών σημάτων έχουν προταθεί ως παράγοντες που συμβάλλουν στην ανάπτυξη

των συμπτωμάτων στη διπολική διαταραχή (Aparicio et al., 2017). 

5.ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ-ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Κατόπιν όσων αναφέρθηκαν, γίνεται κατανοητό ότι τα ελλείμματα στην επεξεργασία

του συναισθήματος είναι καθοριστικής σημασίας για το γενικότερο  νευροψυχολογικό προφίλ
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των πασχόντων από διπολική διαταραχή. Μέσα από την παρούσα ανασκόπηση φάνηκε ότι,

ένας αξιοπρόσεκτος αριθμός μελετών, έχει χρησιμοποιήσει νευροαπεικονιστικές τεχνικές για

να  εξετάσει  τη  λειτουργία  του  νευρωνικού  κυκλώματος  κατά  την  επεξεργασία  του

συναισθήματος σε διπολικούς ασθενείς. Το νευρωνικό αυτό κύκλωμα είναι σε μεγάλο βαθμό

«αμυγδαλο-κεντρικό», δεδομένου ότι η περιοχή αυτή φαίνεται αποδεδειγμένα να αποτελεί

βασικό πυλώνα  στην  επεξεργασία  του  συναισθήματος,  αλλά  θα  ήταν  παράλειψη  να  μην

αναφερθεί  ότι  εντοπίζονται  ελλείμματα  στην  ενεργοποίηση  και  άλλων  περιοχών  του

μεταιχμιακού συστήματος καθώς και μετωπιαίων και ιδίως προμετωπιαίων περιοχών.

Είναι  ενθαρρυντικό  το  γεγονός  ότι  υπάρχουν  αξιοσημείωτες  αναφορές  στη

βιβλιογραφία  για  το  προφίλ  της  διπολικής  διαταραχής  κατά  την  επεξεργασία  του

συναισθήματος,  περισσότερο  δια  της  αναγνώρισης  και  του  χαρακτηρισμού  των

συναισθηματικών εκφράσεων των προσώπων. Εντούτοις,  δεν έχουν μελετηθεί εκτενώς τα

ελλείμματα μέσα από τις σχετικές νευροψυχολογικές δοκιμασίες. Κατά τη διερεύνηση και

σύγκριση των μελετών, εντοπίστηκαν και πάλι ελλείμματα κατά κύριο λόγο σε μετωπιαίες

και  μεταιχμιακές  περιοχές.  Επιπρόσθετα,  από την υπάρχουσα βιβλιογραφία,  συνάγεται  το

συμπέρασμα  ότι  το  συναίσθημα  είναι  συνυφασμένο  με  τη  γνωστική  επεξεργασία  και,

μάλιστα,  οι  διπολικοί  ασθενείς  οδηγούνται  συχνά  σε  προτιμήσεις  σχετικές  με  τη

συναισθηματική τους κατάσταση, για την επεξεργασία των συναισθηματικών πληροφοριών.

Ειδικότερα, για τις φάσεις των οξέων επεισοδίων, εντοπίζεται ταχύτερη απόκριση σε θετικά

συναισθήματα για τη μανία σε αντιδιαστολή με την κατάθλιψη όπου σημειώνεται ταχύτερη

απόκριση  σε  αρνητικά  συναισθήματα.  Ελλείμματα  εμφανίζονται  βέβαια  και  κατά  τη

σταθερότητα  των  ψυχιατρικών  συμπτωμάτων  (νορμοθυμία),  μια  κατάσταση  στην  οποία

έχουν επιστήσει την προσοχή τους ολοένα και περισσότερες μελέτες. Εφαρμόζοντας σχετικές

μελλοντικές έρευνες, οι κλινικοί ψυχολόγοι θα δύνανται ενδεχομένως -μέσα από τη θεραπεία-

να βοηθήσουν τους  ψυχικά πάσχοντες  να αναγνωρίζουν τις  αυτόματες  αλλαγές  κατά την

επεξεργασία του συναισθήματος, που εμφανίζονται στα πρώιμα στάδια της και να ρυθμίζουν

το συναίσθημά τους και αντιστοίχως τις συμπεριφορικές τους αποκρίσεις. 

Παρά  τα  ευρήματα  που  έχουν  καταγραφεί  από  τις  σχετικές  νευροαπεικονιστικές

τεχνικές  και  νευροψυχολογικές  δοκιμασίες,  η  εξέταση  της  απόδοσης  σε  αυτές  κατά  τις

διαφορετικές φάσεις της ασθένειας στη διπολική διαταραχή, παραμένει ελλιπής, καθώς έχουν

εξεταστεί περισσότερο μεμονωμένα. Για το λόγο αυτό, είναι και δύσκολο να καθοριστεί αν τα

ελλείμματα  στη  γνωστική  και  συναισθηματική  επεξεργασία  που  επιδεικνύονται  από τους

πάσχοντες, αναπαριστούν τελικά χαρακτηριστικό γνώρισμα της διαταραχής ή απόρροια της
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εκάστοτε  κλινικής  κατάστασης.  Επιπρόσθετα,  παρόλο  που  εμφανίζεται  μια  προοδευτική

αύξηση  τα  τελευταία  χρόνια,  περιορισμένες  παραμένουν  ακόμη,  οι  έρευνες  που  έχουν

μελετήσει τα ελλείμματα στη διπολική διαταραχή, εν συγκρίσει με άλλες ψυχικές διαταραχές

(π.χ. σχιζοφρένεια, μείζονα κατάθλιψη κλπ). Έτσι, δε μπορεί να προσδιοριστεί επακριβώς ο

βαθμός  στον  οποίο  οι  ψυχικές  αυτές  νόσοι  έχουν  όμοιους  ή  διαφορετικούς  νευρωνικούς

μηχανισμούς για την επεξεργασία του συναισθήματος.  Έμφαση θα πρέπει  να δοθεί,  στην

περαιτέρω διερεύνηση των σημείων που άπτονται των προαναφερθέντων θεμάτων. 

Λαμβάνοντας ως δεδομένη τη σπουδαιότητα της ορθής αναγνώρισης των εκφράσεων

του  προσώπου  στη  καθημερινή  ζωή  αλλά  και  των  ελλειμμάτων  που  εντοπίζονται  στους

διπολικούς  ασθενείς,  είτε  αυτά  αφορούν  στη  μειωμένη  ακρίβεια  κατά  τη  διάκριση  ή  τη

μεγαλύτερη ευαισθησία σε συγκεκριμένα ερεθίσματα, και την τάση για επίμονη ερμηνεία

συναισθηματικών ερεθισμάτων με συγκεκριμένο τρόπο, καθίσταται σαφής η σχετικότητα των

ελλειμμάτων αυτών με το βίωμα των συναισθηματικών επεισοδίων καθώς και την κοινωνική

λειτουργικότητα των ψυχικά πασχόντων από τη συγκεκριμένη ψυχική νόσο. Βέβαια, φάνηκε

από  τα  ευρήματα,  ότι  η  παρουσία  των  ελλειμμάτων  δεν  επηρεάζει  άμεσα  μονάχα  την

κοινωνική  αλλά και  την  επαγγελματική  και  ακόμη περισσότερο την λειτουργικότητα των

ίδιων  των  ασθενών  σε  ατομικό  επίπεδο  και  την  καθημερινή  ποιότητα  της  ζωής  τους.

Πρόκειται, συγκεκριμένα, για μια καθολική έκπτωση και αποδυνάμωση της λειτουργικότητάς

τους.

Καταλήγοντας,  η  έρευνα αναφορικά με  τα  ελλείμματα  κατά  την επεξεργασία  του

συναισθήματος  περιέχει  αξιοπρόσεκτα  αποτελέσματα,  ωστόσο  προτείνεται  τόσο  ο

εντοπισμός και η βελτίωση στις ενδεχόμενες ασυνέπειες που εντοπίζονται στη μεθοδολογία

όσο και η περαιτέρω διερεύνηση για τη σημαντικότητα της παρουσίας των ελλειμμάτων και

της επίδρασης που αυτά ασκούν στη ζωή των διπολικών ασθενών.
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