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Le lehet-e szállni a hullámvasútról? 

A bipoláris aff ektív zavarok pszichoterápiás 

kezelésének lehetőségei

A bipoláris aff ektív zavar olyan krónikus betegség, mely általában jelentős pszichoszociális 
defi citet és funkcióromlást okoz, emellett emelkedett mortalitással is jár. A kórkép fel-
ismerésének nehézségei késleltethetik a megfelelő kezelés megkezdését, melynek 
alapja a betegség endogenitását tekintve a megfelelő gyógyszeres terápia alkalmazása. 
A gyógyszeres kezelés önmagában azonban számos esetben csekély adherenciával, emellett 
alacsony remissziós rátákkal, a relapszusok fokozott kockázatával és reziduális tünetekkel, 
pszichoszociális károsodásokkal bír, emiatt egyre több bipoláriszavar-specifi kus pszichote-
rápiás és pszichoszociális intervenció nyer teret a betegség kezelésének fontos részeként. 
Számos bizonyíték és vizsgálat utal arra, hogy a kiegészítő pszichoterápiás beavatkozások 
javítják a betegek hosszú távú működését, és alátámasztják a pszichológusok és más se-
gítő szakemberek szerves részvételét a bipoláris zavarban szenvedő betegek hosszú távú 
ellátásában. 
Cikkünkben áttekintjük azokat a főbb terápiás irányzatokat, módszereket, melyek kifejezet-
ten a bipoláris zavarban szenvedő páciensek számára lettek kidolgozva, köztük az egyéni 
és csoportos pszichoedukáció, kognitív viselkedésterápia, családterápia, Interperszonális 
és Szociális Ritmus Terápia (IPSRT – Interpersonal and Social Rhythm Therapy), integrált 
gondozásmenedzsment, „Gondolkodj Hatékonyan a Hangulatváltozásokról” (TEAMS - Think 
Eff ectively About Mood Swings), „Képeken Alapuló Érzelemszabályozás” (Imagery Based 
Emotion Regulation – IBER) módszerét, valamint egyéb egyéni és csoportos technikákat 
és pszichoterápiás intervenciókat, kitérve az ezekkel kapcsolatos hatásvizsgálatokra és a 
betegek esetében tapasztalható hatásokra is. 
(Neuropsychopharmacol Hung 2021; 23(3): 296–307)
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BEVEZETÉS 

A bipoláris aff ektív zavar olyan krónikus, major pszi-
chiátriai betegség, mely a hangulati, mentális és egyéb 
tüneteken túl súlyos pszichoszociális károsodást is 
okoz. Biológiai hátterének és hatékony kezelésének 
kutatása jelentős előrelépést ért el az elmúlt évtized-
ben, azonban a két irányvonal még manapság is vi-
szonylag elszigetelt területet képez egymás mellett 
(Kato, 2019). A bipoláris aff ektív zavarok a tizen-
hetedik helyen állnak világszerte a fő rokkantsági 
okok körében (Vigo et al., 2016). Az átfogó felméré-
sek a bipoláris betegség élethosszig tartó és egyéves 
prevalenciáját 2,4  %-ra, illetve 1,5  %-ra becsülték 
(Merikangas et al., 2011), bár a prevalenciaráták orszá-
gonként eltérőek lehetnek a módszertani kérdésektől 
és kulturális különbségektől függően (Zhang et al., 
2017). Fontos hangsúlyozni, hogy a kórkép alapvetően 
biológiai hátterű, így a kezelési irányelvek alapján is 
elsődleges kezelési mód a farmakoterápia (Kanba et 
al., 2013; Fountoulakis, 2017; Yatham et al., 2018), 
viszont annak ellenére, hogy előrelépések történtek 
a gyógyszeres kezelések tekintetében, a legtöbb bi-
poláris beteg megfelelő funkcionalitása nem tartható 
fenn kizárólag pszichofarmakonok alkalmazásával, 
emellett az egy-két éven belüli kiújulás aránya 40-60 % 
még folyamatos farmakoterápia ellenére is (Gitlin et 
al., 1995). Korábbi vizsgálatok szerint a betegek életük 
legalább 47 %-át tüneti állapotban töltik (Judd et al., 
2002) és még ilyen adatok mellett is a betegeknek 
csak körülbelül 40 %-a tartja be teljes mértékben a 
gyógyszeres kezelést az epizódot követő egy éven 
belül, ami az adherencia problémáját tükrözi (Colom 
et al., 2005). 

A gyógyszeres kezelés melletti nem kielégítő remisz-
sziós ráták (Prien et al., 1988; Yatham et al., 1997) és 
magas kiújulási arányok (Markar & Mander, 1989; 
Swartz & Swanson, 2014), valamint a reziduális tüne-
tek (Goldberg et al., 1995) és a betegséggel járó jelen-
tős pszichoszociális károsodás (Coryell et al., 1993) 
miatt az utóbbi időben megnőtt a farmakoterápiás 
és pszichoterápiás kombinált kezelés létjogosultsága 
(Yatham et al., 2013; Swartz & Swanson, 2014). Emel-
lett az sem elhanyagolható, hogy a bipoláris zavarban 
szenvedő betegek 6-7 %-a követ el öngyilkosságot, és 
összességében az ezzel a betegséggel élők körében 
20-30-szor magasabb az öngyilkossági kísérletek ará-
nya, mint az átlagpopulációban (Plans et al., 2019), 
mely veszélyeztetettség felismerésében és prevenci-
ójában is nagy szerepet játszhat a pszichoedukáció 
és a pszichoterápia. 

A PSZICHOTERÁPIA LEHETŐSÉGEI 

BIPOLÁRIS ZAVAROKBAN

A bipoláris zavar tünetei a betegség korai indulású 
formái esetében gyermek- vagy serdülőkorban je-
lentkeznek, a fi atalok formatív éveiben, így gyakran 
hátrányosan érintik a fejlődési, oktatási és foglalkoz-
tatási mérföldkövekhez társuló időszakokat, valamint 
a kognitív és pszichoszociális zavarok mind az akut 
epizódok alatt, mind remisszióban súlyosbítják a 
problémát (Carvalho et. al, 2020). Emellett, mivel 
genetikailag meghatározott, biológiai betegségről 
van szó, sok esetben áll fenn családi-szülői terhelt-
ség, mely már gyermekkortól kezdődően alakítja a 
beteg környezetét, befolyásolja személyiségfejlődését 
és működésmódját. 

A megfelelő pszichoszociális funkcionalitás viszony-
lag nehezen defi niálható fogalom, több átfogó vizs-
gálat alapján három fő pillérre helyezik a hangsúlyt, 
melyek a testi funkciók, az aktivitás, motiváció és 
részvétel, valamint a személyes környezeti faktorok 
(Bonnín et al., 2019). Az 1990-es évektől kezdve 
számos kutatás bizonyította a specifi kus, bipoláris 
betegek részére kidolgozott pszichoterápia megjele-
nésének létjogosultságát a gyógyszeres terápia mellett 
(Swartz & Swanson, 2014), mely pszichoterápiás mód-
szerek és stratégiák leginkább az intrapszichés konfl ik-
tusokra, a betegségbelátás hiányára, az adherencia nö-
velésére, pszichoedukáció biztosítására, a családtagok 
bevonására, a visszaesés megelőzésére, a hangulat és 
kogníciók kapcsolatának feltárására, valamint rend-
szeres alvás-ébrenléti ciklusok kialakítására összpon-
tosítottak. A pszichoterápiás beavatkozások típusait 
több szempont szerint csoportosíthatjuk, cikkünkben 
az egyéni és csoportos pszichoedukációt, egyéni pszi-
choterápiás módszereket, csoportos és családterápiás 
módszereket járjuk körül, kiemelve néhány fontos, 
bipolaritásspecifi kus irányzatot. 

Egyéni és csoportos pszichoedukáció 

A bipoláris zavarral élők esetében fontos a folyama-
tos pszichoedukáció már az első epizódtól kezdve. 
Mivel krónikus betegségről van szó, így a betegség 
etiológiájával, kezelésével, lefolyásával és kimenetelé-
vel kapcsolatos információk segítik a betegeket a min-
dennapokban, valamint olyan stratégiákat tanulhat-
nak, melyek segítségével felismerhetik a prodromális 
állapotokat, a visszaesés korai fi gyelmeztető jeleit, 
vagy könnyebben megbirkózhatnak betegségük-
kel (Soares et al., 1997; Swartz & Swanson, 2014). 
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A pszichoedukáció fókuszában az áll, hogy a betegek a 
betegségük jobb megismerése után egyéni visszaesés 
megelőzési terveket dolgoznak ki, mely a kezelés-
sel való kooperációs hajlandóságot is javítja, ezáltal 
hosszabb ideig maradnak kompenzált állapotban, 
emellett csökkenthetőek a betegséggel kapcsolatos 
diszhiedelmek és megbélyegzés is (Miklowitz, 2008). 
Az egyik első randomizált, kontrollált vizsgálat so-
rán 69 bipoláris I és II zavarral élő beteg esetében a 
farmakoterápia mellett a rutineljárás és 7-12 alkalmas 
egyéni pszichoedukációs eljárás hatékonyságát ha-
sonlították össze, melyben másfél éves utánkövetés 
alapján a pszichoedukáció egyértelmű és szignifi káns 
előnyeit mutatták ki. A pszichoedukációban részesülő 
csoportban a mániás epizód kiújulása 27 %-ra csök-
kent, míg a rutin eljárásban részesülő betegek 57 %-a 
került relapszusba (Perry et al., 1999). 

Colom és Vieta (2006) 21 ülésből álló csoportos 
pszichoedukációs módszert dolgozott ki bipoláris 
aff ektív zavarra, melyben az egyéni pszichoedukáció-
hoz hasonlóan a betegség tüneteire, osztályozására, 
prognózisára, a gyógyszeres kezelésre, adherenciára, 
a szerekkel való visszaélés elkerülésére, az új epizódok 
felismerésére és megelőzésére és a stresszkezelésre 
helyezték a hangsúlyt. Különböző vizsgálatokban be-
számoltak róla, hogy ez a pszichoedukációs módszer 
a rutinszerű betegellátással szemben rövidebb kórházi 
kezeléseket, hosszabb remissziókat és jobb együttmű-
ködést eredményezett a betegek körében (Colom, et 
al., 2003; Colom et al., 2009; Candini et al., 2013). 

Bár a pszichoedukáció alkalmazása önmagában elő-
nyösebb a hagyományos eljárásokkal összehasonlítva, 
különösen a mániás epizódok megelőzését szolgál-
ja, viszont pszichoterápiás módszerekkel összevetve 
mind a CBT, mind a családfókuszú terápiák további 
előnyöket és nagyobb hatékonyságot mutatnak a vizs-
gálatok alapján (Swartz & Swanson, 2014) különösen 
a depressziós epizódok megelőzésében. 

Egyéni és csoportos kognitív terápia (CT) 
és kognitív viselkedésterápia (CBT)

A kognitív terápia és kognitív viselkedésterápia a bi-
poláris zavarok kezelése esetében is a Beck és mun-
katársai (1979) által depresszióra kifejlesztett kognitív 
terápia alapjaira épül, mely olyan készség alapú eljárás, 
ami segít a betegeknek felismerni a maladaptív gondo-
latokat, a kapcsolatot ezen gondolatok és hangulatuk 
között, valamint szükség szerint módosítani azokat. A 
gondolatnaplók segítségével, hangulatuk naplózásával 
és a tevékenységek ütemezésével, viselkedésaktiváció 

alkalmazásával a betegek megtanulják módosítani 
a negatív automatikus gondolatokat, megszüntetik 
a rossz gondolati spirált, ezáltal akár a depressziós és 
mániás epizódok ciklusai is visszaszoríthatóak. Ahogy 
a depressziós betegek pesszimista gondolkodásmódot, 
attitűdöt mutatnak, úgy a mániás vagy hipomániás 
betegekre a túlzóan optimista attitűd, gondolati ma-
gyarázatok jellemzőek, így akár mindkét esetben cél-
zott lehet ezen gondolati torzulások átstrukturálása 
(Johnson, 2005). A bipoláris aff ektív zavarok kognitív 
terápiáját olyan további modulokkal egészítették ki, 
mint a pszichoedukáció, a prodromákkal való meg-
küzdési stratégiák elsajátítása, az alvás szabályozására 
irányuló tevékenységek alkalmazása, valamint olyan 
rutinok beépítése, mely a betegség hosszú távú me-
nedzselésében segíti a bipoláris zavarban szenvedőket 
(Lam et al., 2000). Számos kutatócsoport foglalkozott 
a kognitív viselkedésterápia speciálisan bipoláris be-
tegek részére kialakított változatának létrehozásával, 
többek között Basco és Rush (1996), Scott (1996), 
Otto és munkatársai (2008), valamint Lam és kollé-
gái (2010). A vizsgálatok szerint a 12-18 alkalommal 
egyéni kognitív terápiában részesülő betegek köré-
ben egy évvel később szignifi kánsan kevesebb volt a 
visszaesések vagy kórházba kerülések száma és a de-
pressziós epizódok relapszusának gyakorisága, mint 
az általános eljárásban részesülők körében, a mániás 
vagy hipomániás időszakok esetében azonban nem 
találtak szignifi káns különbséget (Miklowitz, 2008; 
Swartz & Swanson, 2014). 

A kognitív terápia csoportos formában is alkalmaz-
ható, melynek szintén része a pszichoedukáció, illetve 
a betegség kezelését szolgáló kognitív és viselkedé-
ses készségek fejlesztése. Williams és munkatársai 
8 üléses mindfulness-alapú kognitív terápiát (MBCT) 
fejlesztettek ki bipoláris betegek részére, melynek 
alkalmazása a depresszív tünetek nagyobb mértékű 
javulásához vezetett a várólistán lévő betegek eredmé-
nyeivel szemben, illetve kevesebb szorongásos tünetet 
mutattak a kezelés után (Williams et al., 2008), emel-
lett a csoportos kognitív viselkedésterápia hatására 
szignifi kánsan nagyobb életminőség-javulásról és a 
depresszív relapszusok idejének csökkenéséről szá-
moltak be (Swartz & Swanson, 2014). 

Családterápiás módszerek

A major pszichiátriai betegséggel küzdők kezelésének 
egyre gyakrabban szerves része a családokkal való 
közös munka, emellett mind a terápiás hatékony-
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ság, mind pedig a költséghatékonyság fi gyelembe-
vétele miatt egyre elterjedtebb, hogy a szakemberek 
egyszerre több családdal dolgoznak együtt (Miller 
et al., 2008). Miller és munkatársai közel száz bipo-
láris I beteg esetében hasonlították össze a gyógy-
szeres monoterápiát, a gyógyszeres monoterápia és 
a problémaközpontú, rendszerszemléleten alapuló, 
12 üléses egyéni családterápiás kezelés kombináci-
óját, valamint a farmakoterápiát kiegészítő 6 üléses, 
többcsaládos pszichoedukációs csoportot, és azt ta-
lálták, hogy bár 28 hónap alatt összességében nem 
volt szignifi káns különbség a három csoport között 
a gyógyulásig eltelt idő vagy a kiújulás szempontjá-
ból, azonban azok a betegek, akik konfl iktusos vagy 
alacsony problémamegoldó képességű családokból 
származtak és a családterápia bármely formájában 
részesültek, évente feleannyi depresszív epizódot szen-
vedtek el (Miklowitz, 2008). A vizsgálatok szerint a 
családterápiának erőteljesebb hatása van a depresszív, 
mint a mániás epizódokra, a mániás és hipomániás 
állapotokra gyakorolt hatása esetében azonban nem 
találtak szignifi káns különbséget.

Miklowitz kollégáival (2003) 21 ülésből álló, család-
fókuszú terápiát dolgoztak ki, amelyet a beteggel és 
családjával, szülővel és testvérekkel közösen végeznek. 
A kezelés középpontjában a pszichoedukáció, kom-
munikációs tréning és problémamegoldó készségek 
gyakorlása áll. Ezt a beavatkozást vizsgálatukban 
3 üléses krízisintervenciós eljárással hasonlították 
össze, melynek eredményei szerint a családfókuszú 
terápiában részesülők esetében hosszabb időszakok 
teltek el az újabb hangulati epizód előtt. Emellett a 
korábbi eredményeknek megfelelően számos vizsgálat 
azt találta, hogy a családterápia bármely formájában 
részesülő betegek feleannyi időt töltöttek depressziós 
epizódban és feleannyi depressziós epizódot éltek meg, 
mint azok, akik csak farmakoterápiát kaptak, valamint 
a kiegészítő többcsaládos csoportterápiás kezelés-
ben résztvevők közül szignifi kánsan kevesebb beteg 
igényelt kórházi kezelést, mint azok, akik kiegészítő 
egyéni családterápiában vagy csak farmakoterápiás 
kezelésben részesültek (Solomon et al, 2008; Miller 
et al., 2008; Swartz & Swanson, 2014). 

Az eredmények összességében azt tükrözik, hogy 
olyan betegek számára, akiknek a családtagjai képesek 
és hajlandóak részt venni a családterápiás kezelésben, 
ez a beavatkozás pszichoedukációval összehasonlít-
va további terápiás előnyöket valamint gyorsabb re-
missziót eredményez, és hosszabb védelmet nyújt a 
kiújulással szemben (Miklowitz et al., 2007). 

Interperszonális és Szociális Ritmus Terápia 
(IPSRT)

Az Interperszonális és Szociális Ritmus Terápia a 
depresszió interperszonális pszichoterápiájának 
adaptációja bipoláris zavarban szenvedő betegek szá-
mára. Alkalmazása két megfi gyelésből ered: a bipo-
láris zavar gyakran társul rossz interperszonális mű-
ködéssel, különösen depresszív fázisokban, illetve az 
alvás-ébrenlét ciklusokban bekövetkező felborulások 
mániás epizódokat válthatnak ki (Malkoff -Schwartz, 
1998). Ezt a módszert Frank és munkatársai fejlesztet-
ték ki azzal a céllal, hogy a bipoláris zavarral élők in-
terperszonális készségeinek fejlesztésével és szociális 
ritmusuk szabályozásával javítsák funkcionalitásukat 
és életminőségüket (Frank, 2005). A társas-szociális 
ritmus azokat a mindennapi tevékenységeket takarja, 
melyek segítenek beállítani a napi biológiai ritmust, 
felborulásuk azonban megzavarhatja a szervezet mű-
ködését, ilyenek többek között az alvás és ébrenléti 
időszakok, a munka vagy iskola kezdési időpontja, 
és a napi testmozgás. Az IPSRT azt feltételezi, hogy 
a társas-szociális ritmus szabályozottsága, tudatos 
beállítása segít a kiegyensúlyozott biológiai ritmus 
fenntartásában is, illetve megelőzheti a cirkadián 
ritmus zavarát, mely összefüggésben lehet a hangu-
latzavarok, köztük a bipoláris zavar kialakulásával is 
(Harvey, 2008). Az IPSRT az unipoláris depresszió 
esetében jól bevált interperszonális pszichoterápia 
(IPT) elveit alkalmazza kombinálva olyan viselkedéses 
stratégiákkal, melyek a napi rutin rendszeresítésére 
irányulnak, kiegészítve pszichoedukációval, mely 
a gyógyszeres kezelésre irányuló adherenciára helyezi 
a fő hangsúlyt. Az Interperszonális és Szociális Ritmus 
Terápia az aff ektív tünetek azonosítására és kezelésé-
re, a hangulat és életesemények közötti kapcsolatra, 
a rendszeres napi ritmus fenntartására, a ritmuszavar 
lehetséges kiváltó okainak azonosítására és kezelésére, 
az interperszonális kiváltó okokra és ezeket célzó 
intervenciókra, és az elvesztett egészséges szelf el-
gyászolására, illetve az ezzel való megküzdésre és 
elfogadásra összpontosít (Frank et al., 2000). 

A terápia során posztepizód időszakokban a betegek 
megpróbálják követni és szabályozni napi rutinjukat, 
alvás- és ébrenléti ciklusukat, illetve azonosítják azo-
kat az eseményeket, melyek hatással lehetnek rájuk a 
mindennapokban, mint például a munkahelyi válto-
zások, munkaidő, emellett pedig megtanulják kezelni 
az interperszonális konfl iktusokat, problémákat, és új 
készségeket, stratégiákat sajátítanak el a hiányosságok 
kompenzálása érdekében (Miklowitz, 2008). 
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A hatékonyságvizsgálatok alátámasztották az 
IPSRT hatékonyságát, ahol leginkább a mindennapi 
funkcionalitás javulását tapasztalták, valamint az 
epizódmentes időszakok hosszának növekedését és 
a depressziós állapot rövidülését írták le a bipolá-
ris betegek körében a kontroll csoportok betegeivel 
szemben (Jones, 2004; Miklowitz, 2008; Swartz & 
Swanson, 2014).

Frank és munkatársai (2000) egyik korai kutatá-
sukban 175 bipoláris beteg esetében vizsgálták az 
IPSRT hatékonyságát az általános fenntartó kezelé-
sekkel szemben, és a kétéves utánkövetés során ők is 
azt találták, hogy farmakoterápia mellett az IPSRT 
terápiában részt vevő betegek szignifi kánsan hosz-
szabb ideig voltak epizódmentesek, illetve hamarabb 
tudtak visszatérni a foglalkoztatásba, nyerték vissza 
hétköznapi funkcionalitásukat.

Steardo és kollégái (2020) is megvizsgálták a 
módszer eff ektivitását, a 12 hétig tartó terápiás 
beavatkozást egyéni formában, heti egy 90 perces 
ülés keretében alkalmazták tapasztalt szakemberek 
segítségével a gyógyszeres kezelés kiegészítéseként, 
eredményeiket összehasonlítva átlagos ellátásban 
részesülő bipoláris betegekével. A beavatkozást négy 
fázisra osztották, a kezdeti két ülés a kórtörténetre 
és pszichoedukációra összpontosított, azzal a céllal, 
hogy a beteg megtalálja a stresszt okozó életesemé-
nyek és hangulatváltozások közötti összefüggéseket. 
A második fázis négy ülésből állt, mely a társas-szo-
ciális ritmusok újraszervezésére és a társas-szociális 
stresszorokkal való megbirkózáshoz szükséges kész-
ségek fejlesztésére fókuszált, a harmadik, fenntartási 
fázis pedig négy ülésben az új társas-szociális rend-
szerek megerősítésére, a tanultakba vetett bizalom 
kiépítésére, valamint a jövőbeli epizódok elkerülése 
érdekében tanult technikák mélyebb elsajátítására 
összpontosított. A negyedik, befejező fázis két ülés-
ből állt, melyek során az IPSRT-vel elért készségek 
további megbeszélésére került sor és a betegek taná-
csokat kaptak a jövőre nézve. A beavatkozás végén a 
kísérleti csoport a kontrollcsoporthoz képest jelentős 
javulásról számolt be a depressziós és mániás epizó-
dok tekintetében is, emellett nőtt a globális funkcio-
nalitásuk és a hangulatstabilizátorokkal kapcsolatos 
adherenciájuk is javult. 

Az Interperszonális és Szociális Ritmus Terápiás 
módszer tehát több kutatás szerint is bizonyítottan 
hatékony a bipoláris zavarokkal élők klinikai tünetei-
nek és aff ektív morbiditási mutatóinak javításában, és 
a betegek mindennapi megfelelő funkcionalitásának 
elősegítésében. 

Integrált gondozásmenedzsment 
(Integrated Care Management – ICM)

Az integrált gondozásmenedzsment az esetkezelés 
stratégiái mellett pszichoterápiás módszerekkel igyek-
szik támogatni a bipoláris zavarban szenvedő betegek 
eredményeinek optimalizálását. Bauer és munkatár-
sai (2006) a betegkezelés krónikus ellátási modelljét 
alkalmazva úgy defi niálták az integrált gondozásme-
nedzsment fogalmát, hogy ez a módszer a beavatkozás 
olyan szervezése, mely a betegek betegségkezelésé-
nek fejlesztésére helyezi a fő hangsúlyt, valamint az 
ellátórendszer olyan szempontú fejlesztése és elér-
hetőségének növelése, amely lehetővé teszi, hogy a 
pácienseket mihamarabb bevonják a betegellátásba 
és a betegségükkel kapcsolatos döntéshozatalba. Így 
az ICM magába foglalja mind a beteg-, mind a szol-
gáltatói szintű beavatkozásokat. 

Bauer és kollégái (2006) 306 kórházból hazabo-
csátott bipoláris beteg esetében hasonlították ösz-
sze az ICM és az általános ellátás hatékonyságát. 
E vizsgálat során a páciensek az integrált gondozás-
menedzsment keretében rendszeresen csoportos 
pszichoedukációban vehettek részt, ahol a korai fi -
gyelmeztető tünetekre és a relapszus kiváltó okaira 
összpontosítottak, emellett pszichiáter szakorvos által 
felügyelt farmakoterápiát alkalmaztak, melyet egy 
bipoláris betegségek területén képzett szakember vagy 
ápoló koordinált, és szervezte a betegek hatékony 
gondozását is. A hároméves utánkövetés során azt 
találták, hogy az ICM-ben részesült betegek szigni-
fi kánsan kevesebb hetet töltöttek bármely aff ektív 
epizódban, mint az általános kezelésben résztvevők, 
illetve a társas-szociális diszfunkcionalitás is szigni-
fi kánsan csökkent ezeknél a betegeknél. 

Simon és munkatársai (2005) is az integrált ellátási 
intervenciót vizsgálták bipoláris betegek körében, az 
ICM esetükben is csoportos pszichoedukációs alkal-
makból, a tünetek havi telefonos monitorozásából, 
és gyógyszeres kezelésből, illetve a mentálhigiénés 
kezelőcsoportnak adott folyamatos visszajelzésekből 
állt. Az ICM résztvevői szignifi kánsan alacsonyabb 
pontszámot értek el az alkalmazott mániaskálán a 
hagyományos gondozásban részesülőkkel szemben, 
valamint a depresszió értékek is szignifi káns javulást 
mutattak idővel. 

A bipoláris aff ektív zavarral élők általános ellátása 
mellett ez a szervezett, szakemberek által kontrollált 
ellátási forma is hatékonynak bizonyult a visszaesések 
számát, hosszát és a betegek mindennapi funkciona-
litását tekintve, a pszichoedukáció és a gyógyszeres 



301NEUROPSYCHOPHARMACOLOGIA HUNGARICA 2021. XXIII. ÉVF. 3. SZÁM 

Le lehet-e szállni a hullámvasútról? A bipoláris affektív zavarok... Ö S S Z E F O G L A L Ó  T A N U L M Á N Y

kezelés gördülékenységének, valamint a személyzettel 
való kommunikáció javítása szignifi káns pozitív válto-
zásokat hozott a vizsgált személyek életminőségében 
(Swartz & Swanson, 2014; Culver et al., 2007).

„Gondolkodj Hatékonyan 
a Hangulatváltozásokról” módszere 
(Th ink Eff ectively About Mood Swings – TEAMS) 

A bipoláris zavarok hatékony kezelése folyamatos 
kihívás (Geddes & Miklowitz, 2013). Szinte valameny-
nyi e betegségre fókuszáló pszichológiai intervenció 
a visszaesés megelőzését, a hangulat stabilizálását 
és a hétköznapi funkcionalitás javítását tűzi ki célul, 
ugyanakkor Vieta és kollégái (2010) azt is hangsúlyo-
zandónak ítélik, hogy sok beteg az epizódok között is 
szubklinikus depressziós vagy szorongásos panaszok-
kal küzd, illetve a komorbid zavarok gyakran erősítik 
a prognózis negatív kimenetelét (De Dios et al., 2012). 
A meglévő beavatkozások általában kevés hangsúlyt 
fektetnek a szubklinikus tünetek vagy egyéb szoron-
gásos panaszok kezelésére, leginkább jövőorientált 
eredményekre, a major epizódok megelőzésére, és a 
hosszú távú társas-szociális és foglalkoztatásban való 
működőképesség javítására koncentrálnak. Emiatt 
előfordulhat, hogy egyes terápiás kezelések kevésbé 
hatékonyak olyan bipoláris zavarral élők esetében, 
akik komorbid betegségekkel, erőteljes szorongással 
is küzdenek, számukra intenzívebb intervenciókra 
lehet szükség az akut depressziós epizódból való fel-
épüléshez (Deckersbach et al., 2014). 

Mansell és munkatársai (2007) írták le a bipolá-
ris zavar kognitív modelljét (1. ábra), mely alapján a 
hangulati ingadozások hátterében a belső állapotvál-
tozásokkal kapcsolatos extrém, szélsőséges, és konf-
liktusos személyes hiedelmek állhatnak, például az iz-
gatottság érzése jelentheti azt is a beteg számára, hogy 
ismét relapszus közeledhet, de jelentheti azt is, hogy 
e mentén korlátlan kreatív energiákkal rendelkezik. 
Következésképpen a betegek megpróbálják önállóan 
kontrollálni a belső állapotváltozásaikat szélsőséges és 
sok esetben kontraproduktív módon, különböző idő-
szakokban meghatározott viselkedéses stratégiákkal 
igyekeznek fokozni vagy elnyomni belső megéléseiket, 
előre vetítve a depresszió vagy (hipo)mánia tüneteit. A 
bipoláris betegek beszámolói is összhangban vannak 
a kognitív modellel, a felépülésre fókuszáló vizsgála-
tokban résztvevők azt tapasztalták, hogy konfl iktusos 
nézetek, gondolatok alakultak ki bennük a jóllétre való 
törekvés, a jó állapot visszatérése, és a mánia pozitív 
hatásainak megőrzése között (Joyce et al., 2017). A 
vizsgálat azt is feltárta, hogy különböző személyek 
ellentmondásos nézeteket vallottak a mániáról, gon-
dolkodásukban az intenzív és pozitív megélésektől a 
veszélyes, kontrollvesztett állapot gondolatáig is elju-
tottak, emellett több kutatás is alátámasztotta, hogy a 
betegeknek eltérő és akár ellentétes nézeteik lehetnek 
belső állapotaikról és arról, hogy ezeket hogyan lehet 
megfelelően kontrollálni. A hipománia ezzel szemben 
kevésbé katasztrofi zált, mint inkább kívánt állapotként 
szerepelt a bipoláris II zavarral élők körében, melyre 
akár gyakran törekedtek is a betegek (Seal et al., 2008). 

1. ábra A hangulatingadozások és bipoláris zavarok kognitív modellje (Mansell et al., 2007)
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Ezeknek a vizsgálatoknak és tapasztalatoknak a 
felhasználásával alakították ki a kognitív viselke-
désterápia alapjaira épülő TEAMS („Gondolkodj 
Hatékonyan a Hangulatváltozásokról” – „Th ink 
Eff ectively About Mood Swings”) módszert, mely 
elnevezése szerint is a hatékony gondolkodást tűzi ki 
célul a hangulatváltozásokkal kapcsolatban, és célja, 
hogy a betegek körében növeljék a belső állapotokról 
alkotott szélsőséges értékítéletek tudatosítását és 
kontrollálási készségét, illetve hasznosabb és adek-
vátabb reagálási, megoldási módokat fejlesszenek 
ki az ilyen élmények esetében (Searson et al., 2012). 
A TEAMS a kognitív viselkedésterápiás technikák 
mellett olyan metakognitív elemeket is magában 
foglal, mint az aggódás és rumináció megfi gyelése; 
a beteg által irányított terápiás folyamatban a jelen 
pillanatra, aktuális tünetekre összpontosítanak, a 
jövőbeli epizódok megelőzéséről a fókusz az aktuális 
tünetek kezelésére tevődött át. Emellett a módszer 
célja a komorbid betegségekkel és szubklinikus tü-
netekkel való hatékony megküzdés, melyek ront-
hatják az alapbetegség prognózisát is (Mansell et 
al., 2010). Beszámolók szerint a TEAMS terápiát 
követően a betegek kevésbé választották megküz-
désként az elkerülést, céltudatosabban tudtak élni 
a mindennapokban, a depressziós hangulat haté-
konyabb kezelése és a saját, reális célok könnyebb 
elérése, a családtagokkal, ismerősökkel kialakított 
jobb kapcsolat jellemezte őket, melyet a TEAMS 
terápia jótékony hatásának tulajdonítottak (Mansell 
et al., 2010; Joyce et al., 2017). 

Egy 82 bipoláris beteggel végzett TEAMS pszi-
choterápia hatékonyságvizsgálatának tapasztalatait 
összefoglalva a szerzők összegyűjtötték a betegek 
által hangsúlyozott terápiás előnyöket (Joyce et al., 
2017), az eredmények között megkülönböztették a 
terápia hasznos elemeit, illetve a terápiás intervenció 
általi változásokat. Az előbbihez olyan pozitívumo-
kat jegyeztek fel, mint lehetőség a terápiás beszélge-
tésre, megnyugtató és kompetens terapeutákkal való 
együttműködés, normalizáló és személyközpontú 
terápia, a hangulati állapotok mélyebb megértésé-
nek módszerei, valamint új terápiás technikák és 
metaforák alkalmazása. A változásokat a betegek a 
hangulatingadozások eredményesebb kezelésében, a 
gondolkodásuk megváltozásában, a bipoláris zavar, 
a hangulatok és az én elfogadásában, a produktív és 
pozitív mintázatokban, valamint erőteljesebb fellé-
pésükben és szociális szorongásuk csökkenésében 
látták. 

A Képeken Alapuló Érzelemszabályozás módszere 
(Imagery Based Emotion Regulation – IBER)

A pszichoterápiás intervenciók körében egyre na-
gyobb hangsúlyt fektetnek a szorongás kezelésére 
bipoláris zavarral küzdő betegek esetében, amely a 
depresszív és mániás epizódok között is gyakran fenn-
állhat (Steel et al., 2020), és amely összefüggésben 
állhat az öngyilkos viselkedés, a relapszus és hangu-
latingadozások gyakoriságával. A Képeken Alapuló 
Érzelemszabályozás (IBER) olyan rövid, strukturált 
pszichológiai beavatkozás kifejezetten bipoláris za-
varral élőknek, mely az érzelmekkel, érzelmi képekkel 
kapcsolatos képességek javítását, készségfejlesztését, 
a betörő képek adekvát kezelését, a szorongás szabá-
lyozását tűzi ki célul. A vizsgálatok szerint, a bipo-
láris zavarban szenvedők különösen fogékonyak a 
gyakran tapasztalt, intruzív és emocionális mentális 
képekre, melyek táplálják a szorongást és a hangulati 
instabilitást (Holmes et al., 2008; Di Simplicio et al., 
2016). Bipoláris zavarban az intruzív mentális képek 
jellemzően elképzelt, érzelmileg intenzív, jövőbeli 
eseményekhez kapcsolódnak, például egy öngyil-
kossági kísérlet képéhez, amely szorongást kelt, vagy 
pozitív élményhez, melyet fokozott örömérzéssel él 
meg a beteg. Képalkotó eljárásokkal végzett vizsgála-
tok szerint az esemény elképzelése hasonló reakciót 
vált ki az idegrendszerben, mint a helyzet valós átélése, 
mely alátámasztja azokat a tapasztalatokat is, hogy a 
képalapú gondolkodás erősebb érzelmi reakciót vált 
ki, mint a verbális alapú, tehát egy épületről való le-
ugrás képe intenzívebb emocionális hatással bír, mint 
a leugrásról való gondolkodás (Joyce et al., 2016). 
A bipoláris betegek ezeket a mentális képeket élet-
hűbbnek, nehezebben fi gyelmen kívül hagyhatónak 
és kontrollálhatónak érzik, mint azok, akiket más 
mentális problémákkal diagnosztizáltak (Di Simplicio 
et al., 2016). A Képeken Alapuló Érzelemszabályozás 
(IBER) módszerrel végzett vizsgálatokban nyert első 
eredmények szerint a kezelésben résztvevők a szoron-
gás és a depressziós tünetek csökkenéséről, a hangulat 
stabilitásának javulásáról, és javuló adherenciáról 
számoltak be (Holmes et al., 2016; Joyce et al., 2016). 

Egyéb egyéni és csoportos 
pszichoterápiás lehetőségek

A korábban tárgyalt, kifejezetten bipoláris aff ektív 
zavarra kifejlesztett pszichoterápiás módszerek mellett 
a betegek számára hatékonyak lehetnek más, például 
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1. táblázat A bipoláris zavarok kezelése során alkalmazható pszichoterápiás módszerek

 Pszichoedukáció

 → Egyéni vagy csoportos formában 

 → A betegség etiológiájával, kezelésével, lefolyásával és kimenetelével kapcsolatos tájékoztatás 

 → Prodromális állapot és visszaesés fi gyelmeztető jeleinek felismerése 

 → Farmakoterápiát érintő téves hiedelmek csökkentése

  adherencia növelése és mániás epizódok megelőzése, hosszabb remissziók

 Kognitív terápia (CT) 

 & Kognitív viselkedés-

 terápia (CBT)

 → Egyéni vagy csoportos formában

 → Maladaptív gondolatok és hangulatra gyakorolt hatásuk felismerésének elősegítése gondolat- 
       és hangulatnaplóval

 → Pszichoedukáció és prodromával való megküzdés támogatása

 → Alvási ciklus szabályozása, rutinok elsajátítása, viselkedésaktiváció 

 → Mindfulness-alapú kognitív terápia 

  depressziós és szorongásos tünetek enyhülése, a depresszív epizódok megelőzése, 

       relapszusok idejének csökkenése  

 Családterápiás 

 módszerek

 → Egy vagy több család bevonásával 

 → Pszichoedukáció, kommunikációs tréning, problémamegoldó készségek fejlesztése 

  depresszív epizódok gyakoriságának és időtartamának csökkentése

 Interperszonális 

 és szociális ritmusterápia 

 (IPSRT)

 → Interperszonális készségfejlesztés és a szociális ritmus szabályozás kialakítása és fenntartása

 → A mindennapi biológiai ritmus és az alvás-ébrenlét ciklus egyensúlyozása, szabályozása 

 → Aff ektív tünetek azonosítása és kezelése, a hangulat és életesemények közötti kapcsolat 
       felismerésének támogatása

 → Interperszonális kiváltó okok feltárása

 → Az egészséges szelf elgyászolása

 → Posztepizódot követő hiányosságok kompenzálását segítő stratégiák kialakítása 

  mániás és depresszív epizódok megelőzése, az epizódokat követő funkcionálás visszaállítása, 

       javuló adherencia

 Integrált gondozás-

 menedzsment (ICM)

 → Egyéni és csoportos formában

 → Beteg és ellátórendszer szintű beavatkozások

 → Esetkezelési stratégiák, pszichoedukációs és pszichoterápiás módszerek kombinált alkalmazása 
       a betegségkezelés elősegítése céljából

  mániás és depresszív epizódok számának, időtartamának és intenzitásának csökkenése

 „Gondolkodj Hatékonyan 

 a Hangulatváltozásokról” 

 módszere (TEAMS)

 → A hangulatváltozásokkal kapcsolatos szélsőséges értékítéletek tudatosítása és kontrollálásának 
      támogatása, hatékony gondolkodás kialakítása 

 → Hasznos és adekvát reagálási módok kidolgozása 

 → Aktuális és szubklinikus tünetekre irányított fókusz, komorbid betegségekkel mutatott 
       összefüggések felismerése 

 → Kognitív viselkedésterápiás és metakognitív elemek kombinálása

  elkerülő megküzdés csökkenése, depresszív epizódokkal való hatékonyabb megküzdés 

       és a saját célkitűzések realizálása

 „Képeken alapuló 

 érzelemszabályozás” 

 (IBER)

 → Az epizódok között jellemző fokozott szorongás enyhítése

 → A szorongást és hangulati instabilitást tápláló intruzív mentális képekkel való megküzdés fokozása  

 → Érzelmekkel és érzelmi képekkel kapcsolatos készségfejlesztés 

  szorongásos és depresszív tünetek csökkenése, hangulati stabilitás fokozódása, javuló adherencia
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a bipoláris zavarral gyakran komorbid betegségek 
esetében kidolgozott és alkalmazott intervenciós és 
terápiás módszerek is, például a csoportterápia drog-
függők számára, a MAPS csoportterápia, az integrált 
csoportterápia, vagy a dialektikus viselkedésterápia 
(Swartz & Swanson, 2014). 

A MAPS mozaikszó a módszer különböző lépéseit, 
stratégiáit, így a hangulatváltozások monitorozását, 
a prodromák felmérését, a visszaesés megelőzését, 
valamint az elérhető, megvalósítható, reális, időhatá-
ros célok kitűzését takarja (Castle et al., 2010). Castle 
és kollégái (2010) egy 84 bipoláris beteg bevonásá-
val történő vizsgálat során 12 hétig tartó, heti egy 
üléssel operáló MAPS csoportterápiás beavatkozást 
alkalmaztak, havi emlékeztető alkalmakkal. Kilenc 
hónapos utánkövetés után a visszaesések száma szig-
nifi kánsan csökkent az intervencióban résztvevők 
körében az általános ellátásban részesülőkhöz képest. 

Van Dijk és munkatársai (2013) a dialektikus visel-
kedésterápia módszereit alkalmazták bipoláris betegek 
körében, viszonylag kis elemszám mellett, és hasonlí-
tották össze a pszichoedukációs és általános ellátási 
formákkal. A csoportos beavatkozás 12 héten keresz-
tül heti rendszerességű, 90 perces ülésekből állt, ahol 
DBT készségfejlesztő technikák mellett mindfulness 
relaxációt tanítottak, pszichoedukációval kiegészítve. 
A csoportokon részt vevő betegek a depressziós tü-
netek csökkenésének tendenciáját mutatták, továbbá 
kisebb eséllyel kerültek sürgősségi ellátásba a kezelést 
követő fél évben. 

A Funkcionális Remediáció módszerét is érdemes 
megemlíteni, mely a csoportos pszichoedukációs be-
avatkozások családjába tartozik, azonban olyan struk-
turált, csoportos intervenció, mely leginkább a végre-
hajtó funkciók fejlesztésében játszik szerepet (Torrent 
et al., 2013). 21 hétig tartó folyamat, mely heti egy 
alkalommal 90 percben szóbeli és írásos feladatokkal 
célozza az emlékezeti, fi gyelmi, problémamegoldási 
képességeket, a multitasking és rendszeresség betar-
tásának, valamint a napi rutin javítását. 

A cikkünkben bemutatott, leginkább a kognitív vi-
selkedésterápia és az interperszonális pszichoterápia 
technikáira, módszereire építő specifi kus pszicho-
terápiás intervenciók mellett kevés publikáció van 
a pszichoanalitikus, pszichodinamikus irányvonal 
hatékonyságáról. Az egyéni dinamikus pszichote-
rápiák esetében kis számú esetleírás áll rendelke-
zésre bipoláris betegek kezelésével kapcsolatban, 
elsősorban a személyiségműködés és stressz közötti 
összefüggéseket vizsgálták, illetve a farmakoterápia 
jelentőségét hangsúlyozták (Swartz & Swanson, 2014). 

A pszichoanalitikus csoportos terápiák esetében a 
pszichoanalitikus fókusz mellett elsősorban az aktív 
tünetek kezelésével, a tüneteken keresztül a betegség 
megértésével foglalkoztak. Cerbone és kollégái (1992), 
illetve Retzer és munkatársai (1991) is beszámolnak 
a módszerek alkalmazása mellett terápiás előnyökről, 
változásokról, viszont e vizsgálatok módszertana és 
az ezek során alkalmazott elemzési eljárások, illetve 
a kontrollcsoport hiánya megnehezíti az eredmé-
nyek értelmezését. Mivel a heti ülések olykor éveken 
keresztül tartanak, fontos lenne kvantifi kálni, hogy 
milyen „dózisú” kezelésre van szükség ahhoz, hogy 
a betegek maximális terápiás haszonhoz juthassanak 
(Jones, 2004). 

ÖSSZEFOGLALÁS 

A bipoláris aff ektív zavarral élők körében egyre több 
pszichoterápiás intervenciós módszer alkalmazható 
hatékonyan a gyógyszeres kezelés mellett, melyek 
egyéni vagy csoportos formában is elérhetőek (1. táb-
lázat). Alappillérük sok esetben a pszichoedukáció, 
ami a betegség megértését és az epizódok felismeré-
sét, valamint megelőzését célozza. Emellett segítik a 
mindennapi funkcionalitás javítását, melynek alapja 
a társas kapcsolatokban való aktív és adekvát rész-
vétel, illetve a kommunikációs készségek fejlesztése. 
A bipoláris zavar alapvetően endogén betegség, sok 
esetben családi halmozódással, így ezek a betegek 
nem csak genetikai alapon veszélyeztetettek, hanem a 
korai kötődési mintáik is sérülhetnek, sokan közülük 
már gyermekkorukban traumatizálódnak, míg a ké-
sőbbiek során a betegség epizódjaiban töltött jelentős 
időből fakadóan sérülhetnek az interperszonális és 
pszichoszociális működések és alapvető funkciók. 
Szintén gyakori a betegséggel járó stigmatizáció káros 
hatása is. Emellett nagyon fontos hangsúlyt fektetni 
a bipoláris zavarhoz gyakran társuló komorbid be-
tegségek pszichoterápiájára is. A társuló szorongásos 
zavarok, személyiségzavarok, vagy esetleges addikciók 
súlyosan ronthatják a prognózist, akár erősítve a 
szuicid hajlamot. A farmakoterápia korlátai mellett 
mindenképp szükséges lehet a bipoláris betegek kiegé-
szítő pszichoterápiás kezelése, az együttműködés és 
betegségbelátás erősítése, a funkció és az életminőség 
javítása. Az elmúlt években egyre többféle elméleti 
alapon nyugvó módszert dolgoznak ki a bipoláris za-
varban szenvedő betegek pszichoterápiás lehetősége-
inek bővítésére, melyek farmakoterápia kiegészítése-
ként történő alkalmazása szignifi kánsan hatékonyabb 
a relapszusok számának, hosszának, vagy az epizódok 
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hosszának és intenzitásának befolyásolásában, mint 
az általános ellátás. Így a hatékonyságvizsgálatok is 
alátámasztják, hogy a pszichoterápiás beavatkozások 
a bipoláris betegségek kezelésében fontos szerepet 
töltenek be. 
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Can you get off  the rollercoaster? 

Psychotherapeutic interventions in bipolar 

disorder

Bipolar aff ective disorder is a chronic illness that usually causes signifi cant psychosocial 
defi cits and functional impairment and is also associated with excess mortality. It is underlied 
by an endogenous pathology with pharmacotherapy as primary treatment. However, in 
many cases, medication treatment alone is associated with limited adherence, low remission 
rates, increased potential for relapse and residual symptoms, which is why bipolarity-specifi c 
psychotherapeutic interventions are increasingly gaining ground as an integral part of the 
management of the disease. An increasing amount of research and evidence suggest that 
complementary psychotherapeutic interventions improve patients' long-term functioning, 
and argue for the involvement of psychologists and other helping professionals in the 
long-term care of patients with bipolar disorder. 
In this article we overview the major therapeutic methods specifi cally targeted at this group 
of patients, including individual and group psychoeducation, cognitive behavioural therapy, 
family therapy, Interpersonal and Social Rhythm Therapy (IPSRT), Integrated Care Manage-
ment, Think Eff ectively About Mood Swings (TEAMS), Imagery Based Emotion Regulation 
(IBER), and other individual and group techniques and psychotherapeutic interventions, 
also mentioning effi  cacy studies and eff ects experienced by patients.

Keywords: bipolar disorder, psychotherapy, Interpersonal and Social Rhythm Therapy IPSRT), 
Think Eff ectively About Mood Swings (TEAMS), Imagery Based Emotion Regulation (IBER), 
Integrated Care Management, cognitive behaviour therapy


