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Teza de doctorat cuprinde:  

 

• O parte generală structurată în 5 capitole care totalizează 34 de pagini  

• O parte personală organizată în 3 capitole care totalizează 139 de pagini  

• Bibliografia tezei cuprinde 414 de referințe bibliografice  

• Listă de abrevieri  

• 77 de figuri repartizate astfel: capitolul 6 – 75 figuri, capitolul 7– 2 figuri 

•142 de tabele repartizate după cum urmează: capitolul 6 – 89 tabele, capitolul 7– 2 tabele, 

capitolul 8 – 51 tabele,  

• Lista articolelor ISI și BDI publicate pe parcursul cercetării doctorale  

 

Notă: Prezentul rezumat redă selectiv bibliografia şi iconografia în text, respectând 

numerotarea şi cuprinsul din teză.  

Cuvinte cheie: deficit cognitiv, demneță, depresie, stres oxidativ, adaptare maritală 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

INTRODUCERE. STADIUL ACTUAL AL CUNOAȘTERII 

 

 Prezenta lucrare incearca sa abordeze  dificila și complexa problemă a deficitului 

cognitiv și depresiei la pacientul cu afecțiuni comune în sfera geriatriei, o temă de actualitate 

în domeniul sănătăţii mintale, dar şi al asistenţei psihiatrice, profilactică şi curativă. Până la 

25% dintre persoanele de peste 65 de ani prezintă tulburări depresive şi cognitive (Kokmen E. 

şi colab., 1991; Koenig H., Blazer D., 1992; Blazer D., 1994). 

 Studiile au atestat, mai ales în ultimii ani, posibile corelaţii între cele două patologii, 

ambele cu o frecvenţă prea mare în rândul pacienţilor de vârsta a treia. Asocierea depresiei cu 

disfuncţia cognitivă este abordată în literatura de specialitate. Similitudinile existente la 

nivelul tabloului clinic şi neurocognitiv al depresiei şi demenţei incipiente la vârstnici ridică 

probleme de diagnostic diferenţial. Identificarea unor indicatori, parametri care să poată 

orienta diagnosticul diferenţial precoce este foarte utilă pentru conturarea planului terapeutic 

şi formularea prognosticului. 

 În această arie de preocupări se înscrie şi lucrarea de faţă privind identificarea şi 

semnificaţia prognostică a factorilor de risc cardiovascular ,a  markerilor  inflamatiei și 

aterosclerozei subclinice la debutul deficitului cognitiv pe de o parte și impactul celor două 

nosologii psihiatrice asupra adaptarii la relația de cuplu atât a pacienților cât și a 

aparținătorilor. 

 

 

PARTEA PERSONALĂ 

 

CAPITOLUL VI 

 

STUDIUL I CORELAŢII CLINICO-BIOLOGICE DEPRESIE-STATUS COGNITIV 

LA 

PACIENŢII VÂRSTNICI 

 

6.1 Premizele studiului 

 

 Un procent de aproape 25% dintre persoanele de peste 65 de ani prezintă tulburări 

depresive şi cognitive (Kokmen et al., 1991, Koenig et al., 1992). Studiile au arătat în ultimii 

ani corelaţii posibile dintre cele două patologii, ambele cu o frecvenţă mare în rândul 

pacienţilor vârstnici. Asocierea depresie disfuncţie cognitivă este cunoscută în literatură, 

asemănările existente la nivelul tabloului clinic şi neurocognitiv al depresiei şi demenţei 

incipiente la vârstnici ridică probleme de diagnostic diferenţial (Popescu et al., 1994). 

 Identificarea unor indici care să poată orienta diagnosticul diferenţial precoce este 

necesară pentru conturarea planului terapeutic şi formularea prognosticului. Studiile au 

evidenţiat prezenţa unor deficite ale funcţiilor executive încă din stadiile timpurii ale demenţei 

Alzheimer (Perry et al., 1999, Hodges, Miller. 2001), afectarea acestor funcţii fiind semnalată 

şi la depresivi, în general, şi la cei vârstnici, în special. S-au demonstrat şi afectări ale 

funcţiilor vizuospaţiale sau verbale în depresie (Abas et al., 1990; Brown et al., 1968, Beats et 

al., 1996), deficite ale acestor funcţii apărând şi în demență. Odată cu înaintarea în vârstă 

resursele de prelucrare a informaţiilor de reduc şi acest fapt influenţează negativ procesele şi 

activităţile intelectuale, la persoanele vârstnice normale a micşorarea resurselor de prelucrare 

a informaţiilor explica în mare parte scăderea rezultatelor la probele cognitive, de la cele de 

memorie episodică la cele de rezolvare de probleme.  

 

 



 

 

 

 

6.2 Scopul studiului 

 

Cercetarea şi-a propus identificarea corelaţiilor între depresie şi disfuncţia cognitivă la 

persoanele de vârsta a treia, stabilirea raportului calitativ al depresiei cu scăderea eficienţei 

cognitive şi asocierea acestora cu prezenţa factorilor de risc cardiovascular şi implicit al bolii 

cardiovasculare. 

Cercetarea s-a desfăşurat în două etape 

 Prima etapă (studiul ia corelaţii clinico-biologice factori de risc cardiovasculari 

depresie-status cognitiv la pacienţii vârstnici): 

- Studierea relaţiei dintre unii factori de risc cardiovasculari, biochimici, 

antropometrici, socio-demografici şi îmbătrânirea cognitivă normală. 

- Studierea relaţiei dintre unii factori de risc cardiovasculari, biochimici, 

antropometrici, socio-demografici şi depresie. 

- Studierea relaţiei dintre unii factori de risc cardiovasculari, biochimici, 

antropometrici, socio-demografici şi tulburările cognitive la 4 loturi de pacienţi diagnosticaţi 

sau nu cu variate forme de tulburare cognitivă şi boala cardiovasculară, asociind sau nu boala 

depresivă. 

A doua etapă(studiul relației -boala arterială coronariană aterosclerotică- 

markerii inflamaţiei, acid lactic - deficit cognitiv): 

- Studierea relației dintre depresie şi markerii inflamaţiei cu acidul lactic ca substrat al 

sindromului anxios depresiv. 

- Studierea relației ateroscleroza subclinică-depresie. 

 - Studierea relaţiei dintre ateroscleroza subclinică-deficit cognitiv. 

 

Obiectivele studiului: 

Evaluarea depresiei în corelație cu statusul cognitiv la pacienţii cu boala 

cardiovasculară. 

Evaluarea corelaţiilor clinico-biologice depresie-status cognitiv la pacientul geriatric. 

Evaluarea corelaţiilor clinico-biologice depresie-metabolism lipidic la pacientul 

geriatric. 

 

6.3 Protocolul studiului 

 

6.3.1 Tipul studiului şi perioada de desfăşurare 

Studiul s-a desfăşurat în perioada ianuarie-iunie 2015  în cadrul în cadrul Clinicii a V-

a Medicală, ai Spitalului Clinic Căi Ferate Iaşi. 

Studiul a fost realizat pe un număr de 191 pacienți împărţiţi în patru loturi în funcţie de 

boala cardiovasculară şi prezenta depresiei respectiv deficitului cognitiv. 

 

6.3.2 Criterii de includere: 

1. Bărbaţi sau femei cu vârsta peste 60 de ani. 

2. Subiecți care sunt de acord cu condițiile studiului şi semnează consimțământul informat. 

3. Pacienţi cu boala cardiovasculară clinic şi prezenta depresiei respectiv deficitului cognitiv. 

 

6.3.3 Criterii de excludere: 

1. Lipsa acordului pacientului pentru participarea la studiu prin semnarea consimțământului 

informat; 

2. Lipsa complianței pacientului; 

3. Subiecți având în istoric consumul cronic de etanol sau droguri ilicite; 

4. Afectare cognitivă sau tulburări psihotice majore; 



 

 

 

 

5. Istoric de alergie la antihipertensivele utilizate în mod curent în terapie în clinică, scădere 

marcantă a tolerabilităţii la efort, insuficienţă cardiacă gradul III sau IV NYHA sau 

insuficienţă cardiacă decompensată în antecedente; 

6. Teste serologice pozitive pentru hepatitei B, C şi HIV ce pot influenţa metabolizarea 

hepatică şi statusul psihologic al persoanelor luate în studiu;. 

7. Orice afecţiune decompensată. 

 

Loturi de studiu 

Cei 191 de subiecți vor fi randomizați în patru loturi egale: 

➢ Lotul I: Normal cognitiv, care cuprinde subiecţi boala cardiovasculară și îmbătrânire 

psihologică normală, fără deficit cognitiv sau depresie clinică-lot martor; 

➢ Lotul II: Normal cognitiv, care cuprinde subiecţi boala cardiovasculară îmbătrânire 

psihologică normală, fără deficit cognitiv dar cu depresie clinică; 

➢ Lotul III: Cognitiv disfuncţional, care a cuprins pacienţi boala cardiovasculară clinic 

manifestă şi deficit cognitiv, uşor sau moderat, diagnosticat conform criteriilor DSM - 

IV sau Petersen; 

➢ Lotul IV: Psihopatologie mixtă, care a cuprins pacienţi cu boala cardiovasculară clinic 

manifesta care au deficit cognitiv şi tulburare depresivă în acelaşi timp. 

 

6.3.4 Evaluarea pacienților: 

- Invitarea pacientului de a lua parte la acest studiu şi semnarea consimţământului informat; 

- Consemnarea datelor paşaportale; 

- Diagnosticul; 

- Antecedentele personale; 

-Antecedentele heredo-colaterale; 

- Anamneza socio-profesională; 

- Verificarea parametrilor vitali (TA, puls, temperatură); 

- Măsurarea taliei şi a greutăţii; 

- Înregistrarea EKG; 

- Examen de laborator (glicemie, hemogramă, TGP, TGO, colesterol, uree, creatinină); 

- Evaluarea funcţiei cognitive prin testele screening MMSE (Mini-MentalState Examination – 

30 itemi) depresiei prin testele GDS (Geriatric Depression Scale - 15 itemi). 

 

6.3.5 Instrumente psihometrice utilizate 

 

Scala HAMILTON  pentru Depresie (Hamilton Depression Rating Scale – HDRS) 

Scala HDRS introdusă în 1960 de Hamilton este cea mai folosită scala în domeniu, 

fiind un instrument internaţional de comunicare între investigatori. Scala este folosită în studii 

psihofarmacologice într-o baterie standard de evaluare a severităţii simptomelor şi a 

sensibilităţii la schimbare.(Hamilton, 1960).  

 

Scala de Anxietate Hamilton (Hamilton Anxiety Rating Scale – HARS) 

Scala de Anxietate Hamilton este unul din primele instrumente de cuantificare a 

anxietatii si realizată fiind de Hamilton (1959) pentru a cuantifica nevroza anxioasă. Scala 

realizează o evaluare a anxietatii si identifica simptome de natură psihică si somatică. Scala 

nu măsoara o anumită nosologie clinica ci detectează simptomele de anxietate și evaluează 

severitatea lor. (Hamilton, 2000) 

 

MMSE(Mini-Mental State Examination) 

MMSE este cel mai cunoscut instrument utilizat în evaluarea funcţiei cognitive. 



 

 

 

 

MMSE a fost elaborat de Folstein în 1975.Valoarea totală maximă a scorului egală cu 30 

puncte indică performanţă cognitivă bună.Studiile au arătat că demenţa poate fi diagnosticată 

cu o bună acurateţe în cele mai multe situaţii la un scor cuprins între 24 şi 27 puncte. 

 

Scala depresiei geriatrice (Geriatric Depression Scale-GDS) 

Scală de depresie în geriatrie ( Yesavage et al., 1983) este cea mai folosită scală din 

psihiatria vârstnicului şi are mai multe versiuni, versiunea scurtă fiind aplicată frecvent (Yaffe 

et al., 1999). 

 

6.3.6 Prelucrarea statistică 

 

În studiul de față, asocierea între categorii de evenimente este esenţială pentru 

cercetarea relaţiilor de cauzalitate. Deoarece numărul de subiecţi este relativ redus 

eșantioanele sunt mici, repartiţia caracteristicilor studiate este normală. Datele au fost 

încărcate și prelucrate cu ajutorul funcţiilor statistice din Microsoft Excell (Microsoft Corp.) 

și pachetul de analiză statistică SPSS 17 (SPSS Inc.), o variantă de prelucrare statistică ce 

permite utilizarea unor loturi de mici de pacienți.  

 

6.4 STUDIUL IA CORELAŢII CLINICO-BIOLOGICE FACTORI DE RISC 

CARDIOVASCULARI DEPRESIE-STATUS COGNITIV LA PACIENŢII 

VÂRSTNICI 

 

6.4.1 Rezultate 

În cadrul Lotului I am observat corelații semnificative statistic între prezenta 

hipertensiunii arteriale și statusul cognitiv (p =-0,313, r= 0,028) respectiv depresie (p = -

0,301, r= 0,036). 

Prezența hipertensiuni arteriale s-a corelat cu scoruri mici la MMSE şi scoruri crescute 

la Scala Hamilton pentru depresie. Scorurile MMSE s-au corelat invers proporţional şi 

semnificativ statistic cu depresia măsurată prin ambele scale (rHRDS=-0,453 p = 0,001 

respectiv rGDS= -0,31 p = 0,03). Statusul cognitiv şi depresia nu s-au corelat semnificativ cu 

consumul de alcool şi fumatul în cazul lotului I ( fig. 6. 37).Scorurile MMSE s-au corelat 

invers proporţional şi semnificativ statistic cu depresia măsurată prin ambele scale (rHRDS=-

0,639 p ≤ 0,001 respectiv rGDS= 0,291 p = 0,045). Statusul cognitiv şi depresia nu s-au corelat 

semnificativ cu consumul de alcool şi fumatul în cazul lotului II (fig. 6. 38). 

Prezența hipertensiuni arteriale s-a corelat cu scoruri crescute la Scala Hamilton pentru 

depresie. Scorurile MMSE s-au corelat invers proporţional şi semnificativ statistic cu depresia 

măsurată prin ambele scale (rHRDS=-0,468 p =0,001 respectiv rGDS=-0,373 p =0,01). Statusul 

cognitiv şi depresia nu s-au corelat semnificativ cu consumul de alcool şi fumatul în cazul 

lotului III (fig. 6.39).Scorurile MMSE s-au corelat invers proporţional şi semnificativ statistic 

cu depresia măsurată prin ambele scale (rHRDS=-0,463, p =, 001 respectiv rGDS=-0,516, p 

≤0,001). Statusul cognitiv şi depresia nu s-au corelat semnificativ cu consumul de alcool şi 

fumatul în cazul lotului IV (fig. 6.40). 

Statusul cognitiv (p =-0,338, r=0,018) şi depresia (p HDRS=0,474, r=0,001) s-au corelat 

semnificativ statistic cu valorile determinate ale acidului uric (fig. 6. 41). 

Statusul cognitiv (p =-0,342, r=0,017) s-a corelat semnificativ statistic cu valorile 

determinate ale acidului uric în cazul lotului II de studiu (fig. 6. 42). 

Statusul cognitiv (p = -0,423, r=0,003) s-a corelat semnificativ statistic cu valorile 

determinate ale acidului uric în cazul lotului III de studiu (fig. 6. 43). 

Nu s-au înregistrat corelaţii semnificative statistic intre statusul cognitiv, depresie, acid 

uric, uree, creatinina în cazul lotului IV de studiu (fig. 6. 44). 



 

 

 

 

Analiza corelațiilor între statusul cognitiv, depresie și metabolismul lipidic a evidențiat 

în cazul lotului I o relație importantă statistic între valorile crescute la MMSE şi valori scăzute 

ale colesterolului (p =-0,318, r=0,026), trigliceridelor (p =-0,326, r=0,022) și colesterolului 

total (p =-0,343, r=0,016)  (fig. 6. 45). 

Analiza corelațiilor între statusul cognitiv, depresie și metabolismul lipidic a evidențiat 

în cazul lotului II o relație importantă statistic între valorile crescute la MMSE şi valori 

scăzute ale Colesterolului (p =-0,420, r=0,003) și colesterolului total (p =0,372, r=0,008) ( fig. 

6. 46). 

Analiza corelațiilor între statusul cognitiv, depresie și metabolismul lipidic a evidențiat 

în cazul lotului III o relație importantă statistic între valorile crescute la MMSE şi valori 

scăzute ale colesterolului (p =-0,438, r=0,002), și colesterolului total (p =-0,449, r=0,002) ( 

fig. 6. 47). 

Analiza corelațiilor între statusul cognitiv, depresie și metabolismul lipidic a evidențiat 

în cazul lotului IV o relație importantă statistic între valorile crescute la MMSE şi valori 

scăzute ale colesterolului (p =-0,506, r≤0,001), trigliceridelor (p =0,399, r=0,005) și 

colesterolului total (p =-0,758, r≤0,001) (fig. 6.48). 

 

6.4.1.7. Analiza de regresie 

 

Tabel LII sumarizează valorile nestandardizate şi standardizate ale coeficienţilor de 

regresie obţinute pentru modelul în care statusul cognitiv (MMSE) a fost variabilă 

dependentă. În model, au fost introduse ca variabile independente acidul uric, LDL-

colesterolul, trigliceridele, colesterolul total respectiv depresia. 

Toate aceste variabile au prezentat corelaţii peste 0.30 cu statusul cognitiv (MMSE). 

Modelul de predicţie rezultat a fost semnificativ  statistic (R = 0.509; R2
ajustat = 0.22; F 

47, 49= 5,5; p =0.001), alături de constantă, variabilele independente luate în calcul explicând 

50 % din varianţa scorului la MMSE.  

Colesterolul total (β = -0,34; p = 0.023), depresia (β = -0.34; p = 0.010), au fost 

predictori negativi ai MMSE. Cu alte cuvinte, un nivel ridicat al valorilor colesterolului şi un 

grad de depresie mai accentuat au tins să se asocieze cu un scor mai scăzut la MMSE. 

Tabel 6. LIII prezintă valorile nestandardizate şi standardizate ale coeficienţilor de 

regresie obţinute pentru modelul în care statusul cognitiv (MMSE) a fost variabilă 

dependentă. Modelul acesta a utilizat ca variabile independente acidul uric, LDL-colesterolul, 

trigliceridele, colesterolul total respectiv depresia. Toate aceste variabile au prezentat corelaţii 

peste 0.30 cu statusul cognitiv (MMSE).Modelul de predicţie rezultat a fost semnificativ  

statistic (R = 0.71; R2
ajustat = 0.49; F 45, 46= 4,7; p =0.034), alături de constantă, variabilele 

independente luate în calcul explicând 49,2 % din varianţa scorului la MMSE. Scorurile la 

depresie măsurate atât prin Scala Hamilton (β = -0,65; p ≤ 0.001), cat şi prin scala depresiei 

geriatrice (β = -0.22; p = 0.034), au fost predictori negativi ai MMSE. 

 Cu alte cuvinte, un nivel ridicat de depresie au tins să se asocieze cu un scor mai 

scăzut la MMSE. Toate aceste variabile au prezentat corelaţii peste 0.30 cu statusul cognitiv 

(MMSE). Modelul de predicţie rezultat a fost semnificativ  statistic (R = 0.72; R2
ajustat = 0.49; 

F 47, 49= 6,04; p =0.018), alături de constantă, variabilele independente luate în calcul 

explicând 50 % din varianţa scorului la MMSE.  

Colesterolul total (β = -0,40; p = 0.001), LDL-colesterolul (β = -0,36; p = 0.002), 

depresia (β = -0.27; p = 0.018), au fost predictori negativi ai MMSE. 

Tabel 6. LIV  cuprinde valorile nestandardizate şi standardizate ale coeficienţilor de 

regresie obținuți pentru modelul în care statusul cognitiv (MMSE) a fost variabilă dependentă. 

În model, au fost introduse ca variabile independente acidul uric, LDL-colesterolul, 

trigliceridele, colesterolul total respectiv depresia. Cu alte cuvinte, un nivel ridicat al valorilor 



 

 

 

 

colesterolului total, colesterolului şi un grad de depresie mai accentuat au tins să se asocieze 

cu un scor mai scăzut la MMSE. 

Modelul de predicţie rezultat a fost semnificativ  statistic (R = 0.73; R2
ajustat = 0.71; F 

47, 49= 10,6; p =0.02), alături de constantă, variabilele independente luate în calcul explicând 

50 % din varianţa scorului la MMSE. Colesterolul total (β = -0,52; p ≤0.001), LDL-

colesterolul (β = -0,28; p = 0.002), depresia (β = -0.35; p ≤ 0.018), au fost predictori negativi 

ai MMSE. Cu alte cuvinte, un nivel ridicat al valorilor colesterolului total, Colesterolului şi un 

grad de depresie mai accentuat au tins să se asocieze cu un scor mai scăzut la MMSE.  

 

6. 4.1.8 Discuţii 

 

Studiile arată că relaţiile între metabolismul lipidic şi funcţiile cerebrale sunt complexe 

depasind riscul de accident vascular. Un studiu populaţional observaţional realizat în 2 centre 

de cercetare pe o perioadă de 5 ani pe un număr de 2632 subiecţi având vârsta medie de 74 

ani, dat publicității în 2004 a urmărit relaţia sindrom metabolic – sindrom inflamator biologic 

(ce a presupus determinarea CRP şi IL-6) – modificarea statusului cognitiv (evaluat prin 

MMSE). Evaluarea subiecţilor s-a realizat la 3 şi respectiv 5 ani de la includere pentru un 

număr de 1016 subiecţi cu sindrom metabolic în comparație cu 1616 subiecţi fără sindrom 

metabolic, şi au demonstrat că riscul de deficit cognitiv este în general crescut cu aproximativ 

20% la subiecții cu sindrom metabolic. Prezenţa sindromului inflamator asociat sindromului 

metabolic creşte riscul de declin cognitiv până la 66% la 4 ani; astfel sindromului inflamator 

asociat sau nu a permite o stratificare a riscului de declin cognitiv la subiecţii cu sindrom 

metabolic. 

 Rezultatele studiilor relaţiei sindromului metabolic cu deficitul cognitiv sunt 

asemănătoare cu observaţii mai vechi care au demonstrat faptul că hipertensiunea arterială şi 

nivelul colesterolului seric crescut la populaţia de vârstă mijlocie, fie izolat fie în asociaţie, 

cresc  riscul ca la o vârstă înaintată să dezvolte boala Alzheimer. Analiza studiilor ultimilor  

ani subliniază numeroase interferenţe între factorii de risc ai demenţei Alzheimer şi demenţele 

vasculare, o parte dintre aceştia fiind componente ale sindromului metabolic și condiţii 

fiziopatogenice asociate acestuia precum: hipercolesterolemia, HTA, diabetul zaharat, 

rezistenţa crescută la insulină – care favorizeze activitatea g-secretazei, disfuncţia endotelială 

– care apare precoce în boala Alzheimer; în particular o relaţie incomplet studiată este cea 

între a diabetului zaharat şi prezenţa ApoE4 creșterea riscului de demenţă Alzheimer şi care 

se corelează cu cantităţi crescute de plăci amiloide şi degenerescente neurofibrilare. 

Prezența tulburările mnezice nu influenţează răspunsul la tratament şi evoluţia 

depresiei geriatrice (Mattis et al. 1967). Afectarea acestor funcţii nu s-a asociat cu prezenţa 

unor simptome reziduale, cu recăderile sau recurentele; s-a observat chiar o relaţie inversa 

intre scorurile la probele mnezice şi evoluţia simptomelor depresive pe parcursul 

tratamentului de întreţinere (Angelopoulos et al. 2009). Disfuncţiile executive la depresivii 

vârstnici s-au asociat cu un răspuns slab la tratamentul antidepresiv, cu risc crescut de 

recădere şi recurență şi cu prezenţa simptomelor depresive reziduale (Angelopoulos et al. 

2009). 

În cazul tulburării cognitive uşoare, forma inițială de deteriorare cognitivă, testul 

de screening MMSE are o sensibilitate mică -49% dar o specificitate mare de circa 

92%, astfel că pacienții cu un scor sub 27 de puncte au deja un deficit cognitiv 

precoce sau dezvolta în timp un sindrom demențial. Raportul de Sănătate realizat la cererea 

Băncii Mondiale a arătat că la momentul actual bolile cardiovasculare sunt cauza mortalității 

în circa 30% de pacienți.  

Dacă uneori este facil de realizat nivelul țintă pentru un factor de risc cum ar fi tensiunea 

arterială sistolică la bolnavul vârstnic, riscul total cardiovascular poate fi diminuat acționând 



 

 

 

 

asupra  factorilor de risc ca fumatul sau nivelul colesterolului. Procesul de ateroscleroză se 

poate analiza prin metode neinvazive cum sunt ecografia Doppler carotidiană (IMT > 0,9 

mm) care găseşte procesul de ateroscleroză incipient şi indicele gleznă-braț (< 0,9) pentru 

atestarea aterosclerozei evoluate. Ecografia Doppler carotidiană cuantifică procesul de 

ateroscleroză în mod special la nivelul arterelor carotide comune, timp în care, în mod 

general, alte arii vasculare cum ar fi bifurcația arterelor carotidee comune sau arterele carotide 

interne sunt atacate de ateroscleroză.  

Apariția  plăcii ateromatoase este evidențiata printr-o IMT > 1,3-1,5 mm sau prin 

majorarea  grosimii de 0,5 mm sau cu 50% din IMT înconjurătoare. În analizele realizate, 

efectuarea ecografiei Doppler la bolnavii hipertensivi netratați fără atingerea organelor țintă a 

arătat prezența afectării vasculare, contribuind la o mai bună stratificare a riscului. În afară de 

efectul mecanic de micşorare a lumenului arterial, plăcile de aterom sunt şi locul de formare şi 

de utilizare al unui tromb prin sistemul instabilitatea  plăcii cu fisurarea şi ruperea acesteia 

mai ales în cazul plăcilor vechi calcificate şi rigide, iar din cauza disfuncției endoteliale cu 

micşorarea secreției de oxid nitric, având drept rezultat scăderea tonusului vascular local şi 

majorarea agregabilității şi aderenței trombocit are, putând să apară ischemia acută  şi 

infarctul miocardic ori accidentul vascular cerebral. Ultimele studii au dezvăluit un nou 

concept, adică „ îmbătrânire vasculară precoce “EVA (Early Vascular Aging) – care reflectă 

dezvoltarea incipientă a procesului de ateroscleroză. Sindromul EVA prezintă rigiditate 

arterială mărita ( ateroscleroză, PWV puls wave velocity > 12 m/s), ridicarea presiunii 

pulsului central și/sau brahial, ateroscleroză (IMT), disfuncție endotelială, mărirea rezistenței 

vasculare periferice, inflamație locală şi perivasculară, creşterea stresului oxidativ, dar 

condițiile de apariție sunt atestate de îmbătrânire biologică precoce și rezistența la insulină cu 

abateri şi modificări metabolice, obezitate abdominală, inflamație cronică, albuminurie, 

pattern-uri de mărire anormală în perioada antenatală.  

Ateroscleroza, substratul bolii cardiovasculare, apare şi evoluează prin activitatea 

combinată a elementelor de risc, iar asocierea acestora are efect multiplicativ. Anticipările 

Organizației Mondiale a Sănătății demonstrează că afectiunea  coronariană va rămâne o 

importantă cauză de deces pentru următorii 20 de ani, reprezentând 12,2% din mortalitatea 

generală, depăşind mortalitatea  din cauza cancerului, evenimentelor rutiere, HIV/SIDA sau 

bolilor hepatice.. 

 În consecință, estimarea procesului de ateroscleroză sistemică prin metode noninvazive 

cum ar fi spre exemplu ecografia Doppler carotidiană prin măsurarea grosimii intimă medie 

joacă un rol de mare importanță în a depista bolnavii cu risc ridicat la care aplicarea măsurilor 

de prevenție primară și internarea acestora pentru realizarea procedurilor de revascularizație  

au drept consecință diminuarea morbidității sau mortalității cardiovasculare şi mărirea 

speranței de viață. Realizarea ecografiei Doppler carotidiene joacă rolul de a depista bolnavii 

cu risc mărit de a dezvolta cazuri cardiovasculare şi accidentul vascular cerebral ischemic şi 

ne oferă un indiciu şi despre ateroscleroză în ansamblul ei , rezultând un risc cardiovascular 

mărit. S-a demonstrat că 17% dintre pacienții sub 20 de ani prezintă deja leziuni de 

ateroscleroză, care la cei cu vârsta peste 50 de ani sunt întâlnite în procent de peste 85% dintre 

cazuri, în pofida faptului că ele încă nu se manifestă clinic. Cu toate acestea,. Das et al. 

(2006,), analizând cu ajutorul RMN un număr de 2040 de subiecţi, au ajuns la concluzia că 

11% dintre pacienţii aparent sănătoși au suferit un infarct cerebral ischemic silențios. 84% 

dintre participanţi au avut un singur infarct cerebral, iar 16% au fost diagnosticaţi chiar cu mai 

multe infarcte cerebrale silențioase. 52% dintre infarcte s-au manifestat în ganglionii bazali, 

35% în formațiunile subcorticale, iar 11% în ariile corticale.  

 

 

  



 

 

 

 

6.4.1.9. Concluzii 

 

➢ Asocierea dintre boala cardiovasculară - depresie – deficit cognitiv a fost validată prin 

evidenţierea corelaţiilor semnificative statistic între aceste nosologii în cazul lotului 

martor. 

➢ Studiul nu a evidenţiat diferenţe semnificative statistic în funcţie de sex între 

parametrii biochimici studiaţi nici în cazul lotului martor nici în cazul loturilor ce 

prezentau patologie psihiatrică. 

➢ Studiul depresiei şi al funcţiei mnezice au evidenţiat valori uşor mai crescute la femei 

fără însă a exista diferenţe semnificative statistic 

➢ Prevalența tulburărilor mnezice severe a fost mai mare în cazul lotului ce asocia bolii 

cardiovasculare depresia şi deficitul cognitiv.  

➢ Formele de dementă severă au fost identificate în lotul ce asocia bolii cardiovasculare 

depresia şi deficitul cognitiv în egală măsură ambelor sexe scorul minim al MMSE-

ului atribuit a fost de 10, valoare atribuită formelor de disfuncţie cognitivă severă. 

➢ În cadrul lotului martor s-au observat corelații semnificative statistic între prezenta 

hipertensiunii arteriale și scorurile la instrumentele ce evaluau statusul cognitiv 

respectiv depresia. 

➢ Fumatul şi consumul de alcool nu s-au asociat cu modificările statusului cognitiv şi 

depresia la nivelul lotului global de studiu. 

➢ Prezența hipertensiuni arteriale s-a asociat cu scoruri mai mici la MMSE şi scoruri 

crescute la Scala Hamilton pentru depresie. 

➢ Scorurile MMSE s-au asociat invers proporţional şi semnificativ statistic cu depresia 

măsurată prin ambele scale. 

➢ În cadrul Lotului III (pacienţi ce prezentau boala cardiovasculară şi depresie) nu s-au 

observat corelații semnificative statistic între prezenta hipertensiunii arteriale și 

statusul cognitiv dar s-au evidențiat corelații semnificative cu depresia. 

➢ La nivelul lotului global de studiu s-au observat asocierea semnificativă între fracţiile 

metabolismului lipidic şi depresie şi modificarea funcţiei cognitive. 

➢ Analiza de regresie la nivelul lotului global de studiu a decelat că un nivel ridicat al 

valorilor colesterolului total, Colesterolului şi un grad de depresie mai accentuat au 

tins să se asocieze cu un scor mai scăzut la MMSE. 

➢ Studiul afectării hepatice din cercetarea noastră s-a bazat pe un minim de investigații 

de laborator și anume pe determinarea GGT, TGO și TGP completându-se cu 

examenul ecografic hepatic. 

➢ Incidența afectării hepatice a fost de 7%, fiind evidențiată mai frecvent la vârstnici față 

de adulți (13% vs. 4%), și la bărbați față de femei (3,3% vs. 1,2%). Rezultă că riscul 

relativ de a dezvolta o afectare hepatică este mai mare la bărbați și la vârstnici 

(LR=1,18 vs. 1,01). 

➢ Existenţa unor corelaţii semnificative statistic şi puternice intre prezenta consumului 

de alcool şi depresie, şi steatoza hepatică, demonstrează necesitatea investigării 

minime a funcţiei hepatice la pacienţii cu depresie. 

➢ Determinarea transaminazelor s-a dovedit a fi un predictor important al depresiei. 

Consumul; de alcool s-a demonstrat a fi elementul central atât în dezvoltarea depresiei 

cât şi steatozei hepatice. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

6.5. STUDIUL IB   STUDIUL RELAȚIEI - BOALA ARTERIALĂ CORONARIANĂ 

ATEROSCLEROTICĂ- MARKERII INFLAMAŢIEI, ACID LACTIC-DEFICIT 

COGNITIV 

 

6.5.1. Premizele studiului 

 

Depresia este un factor de risc cardiovascular independent pentru posibilele 

evenimente coronariene la subiecți în aparență sănătoși. Asocierea stărilor de anxietate şi frică 

cu bolile somatice este un fapt foarte cunoscut. Un procent de 2,5% din pacienţii psihiatrici, în 

ambulatoriu sau spitalizaţi, suferă simultan de o afecţiune somatică ce este însoţită de 

simptome anxioase. 

Asocierea cea mai cunoscută dintre simptome anxioase şi simptomele somatice apare 

în bolile cardiovasculare şi respiratorii, care determină în mod repetat stări de frică, nelinişte 

şi aşteptare anxioasă. Teama de prezenţa bolii severe, este accentuată de conştientizarea 

disfuncţiilor cardiace (tahicardie, extrasistole, aritmii), de apariţia durerilor retrosternale, de 

dificultăţile în respiraţie sau senzaţiile de epuizare fizică. Aceste dovezi clinice demonstrează 

asocierea terapeutică a medicaţiei specifice cu sedativele uşoare, recomandate în clinica 

psihiatrică pacienţilor cu tulburări anxioase primare (nelegate de o afecţiune somatică sau de 

alta boala psihică). 

Între mecanismele care arata relaţia între depresie şi boala coronariană se menționează 

corelaţiile depresiei cu expresia indicatorilor inflamatori implicați în patogeneza bolii arteriale 

coronariene aterosclerotice. În cazul bolii arteriale coronariene aterosclerotice datele biologice 

confirmă nivele serice înalte ale proteinei C-reactive şi a citokinelor la pacienţii coronarieni 

deprimați. Concomitent proteina C-reactivă şi citokinele proinflamatorii facilitează activ 

modificările comportamentale ce legitimează dispoziția depresivă asociată bolii coronariene. 

Citokinele proinflamatorii stimulează celulele hepatice care sintetizează proteina C reactivă, 

astfel spus, apariția ei este un răspuns la prezența inflamației şi leziunii de țesut. 

 

6.5.2. Scopul studiului 

 

Este să investigheze interacţiunea fibrinogen, proteina C reactivă ca expresie a 

inflamaţiei şi acidul lactic ca substrat al bolii depresive pe de o parte şi relaţia dintre 

ateroscleroza subclinică (măsurată indirect) şi aceşti markeri şi deficitul cognitiv. Studiul îşi 

propune să exploreze dacă determinarea valorilor proteinei C-reactive acidului lactic şi 

aterosclerozei subclinice au rol predictiv apariţia unor evenimente anxios-depresive şi 

deficitului cognitiv la pacienţii coronarieni. 

Toți pacienții au consimțit liber să colaboreze în cadrul studiului, după ce li s-explicat 

scopul şi durata studiului. 

 

6.5.3. Obiectivele studiului: 

Evaluarea depresiei şi anxietăţii în corelație cu profilul inflamator la pacienţii cu boala 

cardiovasculară. Evaluarea corelaţiilor clinico-biologice depresie-anxietate-ateroscleroză 

subclinica la pacientul geriatric 

 

6.5.4. Rezultate 

 

Studiul corelaţiilor dintre markerii aterosclerozei subclinice şi status cognitiv, depresie şi 

anxietate la pacienţii lotului I a evidenţiat următoarele corelaţii semnificative: 

- Fibrinogenul s-a corelat semnificativ cu acidul lactic (p =0357, r=0,012), MMSE (p =-0,71, 

r≤0,001), Scala de Anxietate Hamilton p =0,283, r=0,049), Scala Hamilton pentru Depresie 



 

 

 

 

(p=0,386, r=0,006), Scala Depresiei Geriatrice (p=0,309, r=0,031), IGB (p=0,529, r≤0,001), 

GIN (p =0,623, r≤0,001). 

- CRP s-a corelat semnificativ cu acidul lactic (p =-0,05, r≤0,001), MMSE (p =0,392, 

r=0,005), Scala de Anxietate Hamilton (p =0,492, r≤0,001), Scala Hamilton pentru Depresie 

(p =0,49, r≤0,001).  

- Acidul lactic s-a corelat semnificativ CRP (p =-0,5, r≤0,001), fibrinogen (p =0,357,r=0,012) 

MMSE (p =-0,49, r≤0,001), Scala Hamilton pentru Depresie (p =0,792, r≤0,001), Scala 

Hamilton pentru Anxietate (p =0,439, r≤0,001), Scala Depresiei Geriatrice (p =0,372, 

r=0,008), GIM (p =0,368, r=0,009) ( Fig.6.73). 

Studiul corelaţiilor dintre markerii aterosclerozei subclinice şi status cognitiv, depresie şi 

anxietate la pacienţii lotului II a evidenţiat următoarele corelaţii semnificative: 

- Fibrinogenul s-a corelat semnificativ cu, MMSE (p =0,521, r≤0,001), Scala de Anxietate 

Hamilton (p =0,286, r=0,046), Scala Hamilton pentru Depresie (p =0,357, r=0,012), CRP (p 

=-0,49, r≤0,001) 

- CRP s-a corelat semnificativ cu acidul lactic (p =-0,48, r≤0,001), MMSE (p =0,75, r≤0,001), 

Scala de Anxietate Hamilton (p =-0,349, r=0,014), Scala Hamilton pentru Depresie (p =-0,48, 

r≤0,001).  

- Acidul lactic s-a corelat semnificativ CRP (p =-0,48, r≤0,001), MMSE (p =-0,45, r=0,001), 

Scala de Anxietate Hamilton (p =0,595, r≤0,001), Scala Hamilton pentru Depresie (p =0,44, 

r≤0,001), Scala Depresiei Geriatrice (p =0,296, r=0,039), GIM (p =-0,28, r=0,046) (Fig.6. 74). 

Studiul corelaţiilor dintre markerii aterosclerozei subclinice şi status cognitiv, depresie şi 

anxietate la pacienţii lotului III a evidenţiat următoarele corelaţii semnificative: 

- Fibrinogenul s-a corelat semnificativ cu MMSE (p =-0,58, r≤0,001), Scala Hamilton pentru 

depresie (p =0,4, r=0,005), Scala de Anxietate Hamilton (p =0,331, r=0,023), Scala Depresiei 

Geriatrice (p =0,48, r=0,001), IGB (p =0,64, r≤0,001), GIN (p =0,56, r≤0,001) CRP (p =-0,35, 

r=0,016). 

- CRP s-a corelat semnificativ cu acidul lactic (p =-0,55, r≤0,001), MMSE (p =0,73, r≤0,001), 

Scala Hamilton pentru Depresie (p =-0,4, r=0,005), Scala de Anxietate Hamilton (p =-0,266, 

r=0,07), Scala Depresiei Geriatrice (p =-0,38, r=0,008) =), IGB (p =0,59, r≤0,001), GIM (p =-

0,67, r≤0,001). 

- Acidul lactic s-a corelat semnificativ CRP (p =-0,55, r≤0,001), MMSE (p =-0,43, r≤0,001), 

Scala Hamilton pentru Depresie (p=0,44, r≤0,001), Scala de Anxietate Hamilton (p =0,546, 

r≤0,001), Scala Depresiei Geriatrice (p =0,44, r≤0,001), IGB (p =0,45, r=0,001), GIM (p 

=0,54, r≤0,001) ( Fig.6.75). 

Studiul corelaţiilor dintre markerii aterosclerozei subclinice şi status cognitiv, depresie şi 

anxietate la pacienţii lotului IV a evidenţiat următoarele corelaţii semnificative: 

- Fibrinogenul s-a corelat semnificativ MMSE (p=-0,48, r≤0,001), Scala Hamilton pentru 

Depresie (p=0,4, r=0,05), Scala de Anxietate Hamilton (p=0,331, r=0,023), Scala Depresiei 

Geriatrice (p=0,48, r=0,001), IGB (p=0,64, r≤0,001), GIM (p=0,56, r≤0,001) CRP (p=-0,35, 

r=0,016). 

- CRP s-a corelat semnificativ cu acidul lactic (p=-0,55, r≤0,001), MMSE (p=0,73, r≤0,001), 

Scala Hamilton pentru Depresie (p=-0,4, r≤0,001), Scala de Anxietate Hamilton (p=-0,266, 

r=0,07), Scala Depresiei Geriatrice (p=-0,38, r=0,008) =), IGB (p=-, 59, r≤0,001), GIN (p=-

0,67, r≤0,001). 

- Acidul lactic s-a corelat semnificativ CRP (p=-0,45, r≤0,001), MMSE (p=-0,53, r≤0,001), 

Scala Hamilton pentru Depresie (p=0,64, r≤0,001), Scala de Anxietate Hamilton (p=0,546, 

r≤0,001), Scala Depresiei Geriatrice (p=0,64, r≤0,001), IGB (p=0,45, r=0,001), GIN (p=0,4, 

r≤0,001)  (Fig.6.7) 

 

 



 

 

 

 

 

6.5.4.4. Discuţii 

 

În procesele degenerative specifice îmbătrânirii cardiovasculare dar şi în boli 

cardiovasculare precum hipertensiunea arterială esenţială, apar modificări structurale şi 

funcţionale adaptative atât la nivel macro vascular cât şi microvascular. Creşterea grosimii 

complexului intima-medie carotidiana şi respectiv rarefacţia microcirculaţiei conjunctivale 

(fenomen caracterizat prin scăderea densităţii arteriolelor şi capilarelor) sunt exemple de astfel 

de modificări. 

Grosimea complexului intima-medie carotidian poate fi folosită ca indice predictiv al 

evenimentelor ulterioare cardiovasculare şi cerebrovasculare. S-a confirmat asocierea grosimii 

complexului intima-medie cu bolile cerebrovasculare, cu infarctele cerebrale simptomatice 

dar şi cu lacunarismul cerebral, iar unii cercetători au observat o asociere cu o patologia 

cerebro vasculara asimetrica, respectiv cu partea stângă cerebrală. Hipertensiunea a fost de 

asemenea descrisă ca factor de risc independent, predictor al lacunarismului cerebral şi ale 

leziunilor substanţei albe cerebrale, vizualizate prin rezonanţă magnetică nucleară ca lacune 

(“lacuna”), respectiv hiperintensitati (“WMI”), care la rândul lor sunt factori prognostici 

pentru dezvoltarea în timp a unor deficite cognitive. 

  Numărul dovezilor care prezintă rolul componentei vasculare în evoluția bolii 

Alzheimer este în continuă creştere; hipoperfuzia foarte precoce a parenchimului cerebral 

duce la deficitele neuronale și cognitive (Benarroch, 2007). Se apreciază în acest fel 

identificarea unor molecule cu activități complexe, parenchimatoase şi vasculare. Un număr 

de substanțe au fost experimentate în scopul diminuării factorului vascular în boală 

Alzheimer, cu rezultate promițătoare: galantamina - inhibitor de acetilcolinesterază ce 

modulează şi receptorii nicotinici centrali pentru creşterea transmisiei colinergice (Auchus et 

al, 2007); memantina - antagonist necompetitiv cu afinitate relativă al receptorilor NMDA, 

utilizată pentru reducerea neurotoxicității induse de glutamat (Molinuevo et al., 2000). AVC-

UL este un caz de risc crescut pentru demență şi declin cognitiv. Conform DSM-IV, demența 

vasculară se diagnostichează prin apariția şi evoluția unor deficite cognitive multiple care 

determină tulburări ale memoriei şi cel puțin una din următoarele probleme cognitive: afazie, 

apraxie, agnozie şi perturbarea în funcționarea executivă, cu apariția semnelor neurologice 

focale şi simptomelor ce  indică boli cerebrovasculare, Anomaliile nu trebuie să apară numai 

în timpul unui episod de delir. În altă ordine de idei, în conformitate cu criteriile NlNDAS- 

Airen, pentru a pune diagnosticul de demență post AVC, bolnavul trebuie să fie cu demență, 

cu dovezi clinice sau radiologice de boli cerebrovasculare, iar cele două să poată fi corelate. 

 Chiar dacă lipsesc datele exacte din cauza definirii deficitare a bolii, folosirea de 

instrumente diferite şi dificultăți în diagnostic pentru a evalua între tipurile de dementă post 

accident vascular şi alte cazuri de demență, cea post accident vascular este apreciată al doilea 

tip de demență ca și frecvență. Întrucât cercetările realizate până acum au folosit instrumente 

diferite pentru diagnosticul dementa post accident vascular şi metodologii diferite în 

realizarea studiului, incidența diferă la studii între 8 - 30%. lnfarctele cerebrale silențioase 

arătate pe computer tomografie nu au putut prezice evoluția de dementă post accident vascular 

într-un experiment prospectiv, dar identificarea pe RMN a unor tumori de substanță albă s-au 

asociat cu afectarea funcției cognitive.   

 Se cunoaște faptul că obezitatea, rezistența la insulină și diabetul zaharat se asociază 

cu o mortalitate crescuta în întreaga lume. Pacienții cu depresie, anxietate sau psihoze 

dezvolta un risc mărit de mortalitate din motive cardiovasculare comparativ cu populația 

generală datorită, în mod deosebit, faptului că multe medicamente antipsihotice și 

antidepresive facilitează creșterea în greutate (Vițalaru, 2010). Antidepresivele triciclice duc 

la instalarea rezistenței la insulină și mărirea nivelelor lipidelor plasmatice fora nici o legătura 



 

 

 

 

cu efectul asupra greutății. In același timp, tratamentul cu antidepresive ca amitriptilina sau 

doxepina duc la mărirea semnificativă a greutății corporale, efect care este în principal 

responsabil de non-complianța la tratament. Sunt medicamente antidepresive recent apărute, 

ca inhibitorii recaptării serotoninei, care induc in prima faza o ușoară diminuare a greutății 

corporale dar, tratamentul de lunga durata cu acest model de medicamente duc, de asemenea, 

la creșterea greutății corporale.  

  La pacienții de sex feminin cu depresie majoră, adipozitatea abdominală a fost 

demonstrata folosind tomografia cu rezonanță magnetică, arătându-se adipozitate viscerală 

crescută în situațiile cu tulburări depresive majore. Concentrațiile serice dintre interleukina–6 

- factorul de necroza tumorală alfa sunt crescute in mod semnificativ la grupul cu depresie. 

Eșalonul  femeilor ce prezintă  o creștere a obezității abdominale pot constitui un lot de risc 

pentru dezvoltarea diabetului zaharat noninsulinodependent şi a sindromului metabolic. 

Rezultatele acestui studiu duc la ipoteza că modificările imune şi endocrine împreuna cu 

tulburările depresive majore pot conduce la procesele fiziopatologice împreuna cu diabetul 

zaharat non-insulionodependent. Un experiment realizat a urmărit interferenta dintre mariaj, 

depresie şi sindromul metabolic, intuind ipoteza că depresia are rol de intermediar spre 

dezvoltarea sindromului metabolic, începând de la unii factori psihosociali. Prin urmare, se 

concluzionează utilitatea evaluării profilului lipidic și al glicemiei, atât la începutul unui 

tratament cu antidepresive, dar și in timpul tratamentului. Tratarea hipertensiunii arteriale la 

pacienții cu depresie ar trebui să aibă inhibitorii de enzimă de conversie a angiotensinei, prin 

efectului lor de protecție cardiovasculară. In același timp, exercițiul fizic cu repercursiuni 

pozitive asupra greutății corporale, tensiunii arteriale și diabetului zaharat, ar trebui să facă 

parte din modalitatea terapeutică a pacienților cu depresie.  

 Antidepresivele triciclice și inhibitorii de monoaminoxidază induc, în aceeași măsură, 

diminuarea dar și mărirea nivelelor tensiunii arteriale (Vițalaru, 2010). În crizele hipertensive 

ulterioare administrării inhibitorilor de monoaminoxidază s-au depistat nivele crescute de 

tiramină și accentuarea eliberării noradrenalinei la nivelul neuronilor simpatici.  

 Creșterea teritoriala a activității noradrenergice cardiace poate fi condiția prin care 

desipramina (un posibil agent inhibitor al recaptării noradrenalinei) conduce la creșterea 

valorilor tensiunii arteriale (Vițalaru, 2010). O altă teorema demonstrează că sistemul 

serotoninergic central ar fi răspunzător de reglarea tensiunii arteriale. Inhibarea recaptării 

serotoninei ar putea determina o cascadă de schimbări la nivelul neurotransmiterii centrale, cu 

accentuarea tonusului sistemului nervos vegetativ. S-a arătat astfel că fluoxetina și sertralina 

conduc la mărirea și stabilizarea nivelelor tensionale la pacienții cu hipotensiune arterială de 

cauză centrală și pot fi utilizate cu succes în tratarea recurențelor de hipotensiune. Referitor la 

studiul clinic, hipotensiunea arterială ortostatică determinata de tratamentul cu antidepresive 

triciclice reprezintă o repercursiune negativa fata de creșterea tensiunii arteriale, ceea ce s-a 

înregistrat și in timpul tratamentului cu inhibitori de monoaminoxidază. 

 

 

6.5.4.5. Concluzii 

 

➢ În cadrul lotului martor (pacienţii ce prezentau doar boala cardiovasculară) s-

au evidenţiat corelaţii semnificative statistic între markerii inflamaţiei, acid 

lactic ateroscleroza subclinică şi evaluarea depresiei şi deficitului cognitiv  

➢ La nivelul lotului global de studiu nu s-au evidenţiat diferenţe semnificative 

statistic intre mediile valorilor parametrilor studiaţi în funcţie de sexul 

pacientului. 

➢ Markerii inflamaţiei s-au corelat semnificativ statistic cu scorurile la evaluarea 

depresiei (prin ambele scale utilizate) anxietăţii şi evaluarea funcţiei cognitive 



 

 

 

 

➢ Acidul lactic ca substrat al anxietăţii s-a corelat cu nivelul depresiei şi cu 

statusul cognitiv 

➢ IGB şi GIM ca determinanţi indirecţi ai aterosclerozei subclinice s-au corelat 

cu semnificativ statistic atât cu depresia cât şi cu deficitul cognitiv. 

➢ Analiza de regresie a evidenţiat ca buni predictori pentru evoluţia funcţiei 

cognitiva atât a acidului lactic cât şi valorile GIM şi IGB. Altfel spus valori 

crescute ale acidului lactic şi ale GIM şi IGB prezic o deteriorare cognitivă mai 

severă. 

 

 

CAPITOLUL VII 

 

 

STUDIUL II ROLUL ADJUVANT AL ANTIOXIDANTILOR NATURALI IN 

TERAPIA DISFUNCTIEI COGNITIVE MEDII SI USOARE. 

7.1 Premizele studiului 

Importanţa stresului oxidativ în producerea bolii Alzheimer este demonstrata prin 

numeroase studii. Stresul oxidativ precede apariţia filamentelor de neurofibrile și a plăcilor 

senile, patognomonice pentru această boală. Nu se cunoaște exact cum este declanșat stresul 

oxidativ, dar mecanismele implicate sunt legate de reacţiile redox în care sunt implicate 

metale, cum sunt fierul și cuprul ( Perry, Cash, Smith, 2002). 

Definiţia stresului oxidativ a fost revizuită în ultimele decenii ani, acum fiind 

considerat un dezechilibru între reacţiile pro-oxidante și antioxidante, cu două consecinţe: 

apariţia leziunilor macromoleculare și/sau întreruperea semnalizării și a controlului biologic 

redox. Reacţiile redox necesită transfer de electroni: pierderea unuia sau a multor electroni de 

către un donor se numește oxidare și substanţa respectivă, reducător, iar acceptarea 

electronilor se numește reducere și substanţa care acceptă, oxidant. Pentru conservarea 

materiei, aceste reacţii se desfășoară în același timp, astfel încât atunci când o substanţă se 

oxidează, o alta se reduce. Un defect în acest lanţ de reacţii determină apariţia stresului 

oxidativ, datorită faptului că viaţa se desfășoară într-un mediu aerob, unde produșii care 

conţin carbon, hidrogen, nitrogen și sulf sunt oxidaţi, în timp ce oxigenul servește ca acceptor 

de electroni, fiind în final redus la apă.( Jones, 2006, Ross et al, 2014) 

 

7.2 Material si metoda 

 Cercetarea a inclus  31 de pacienţi cu tulburare cognitiva usoara recrutați dinre 

pacientii unei clinici private cu profil psihiatric  în perioada 1 iunie -30 august 2014 

repartizati in doua loturi. Lotul I a inclus 15 de pacienti aflati sub tratament specific cu 

medicatie antidementiva si capsule cu ulei de catina(900mg), si lotul II  (lot martor) a inclus 

16 pacienti aflati tratament specific cu medicatie antidementiva.Evaluarea parametrilor clinici 

şi paraclinici cat si a statusului oxidativ realizat pentru fiecare pacient înainte de includerea in 

studiu cât şi după  6 luni. La evaluari s-au realizat: anamneza pacienţilor și evaluarea 

paraclinică ce a inclus:determinarea presiunii arteriale, frecvenţei cardiace, scor MMSE si 

dozare SOD. Criteriile de includere a subiectilor  au fost: 

 - boala mnezica cunoscuta cu deficit cognitiv usor si moderat (MMSE 25-20) 

-consimtamantul pacientilor de a participa la studiu.   

Criteriile de excludere au fost reprezentate  

- boala mnezica absenta 

-refuzul pacientilor de a participa la studiu  



 

 

 

 

Testul MMSE este cel mai cunoscut instrument utilizat pentru evaluarea funcţiei 

cognitive. MMSE fiind elaborat de Folstein în 1975 pentru a evalua cogniția pacienţilor 

psihiatrici.  

Superoxid dismutaza este o familie de metaloenzime antioxidante implicate in 

sistemul de aparare impotriva speciilor reactive de oxigen . Ea converteste radicalii superoxid 

in apa si peroxid de hidrogen, care este apoi catalizat in O2 si H2O de glutation peroxidaza si 

catalaza. Pentru dozare s-a utilizat un kit special pentru determinarea superoxid dismutazei.  

Toti subiectii inclusi in studiu au fost informati verbal cu privire la scopul studiului 

notandu-se in fisa consimtamantul acestora.  Prelucrarea datelor statistice s-a realizat cu 

programul SPSS19.00 pentru Windows stabilindu-se un prag de semnificatie statistica de 

p≤0,05. 

 

7.3 Rezultate 

Rezultatele analizei comparative a  statusului cognitiv si statusului oxidativ între cele 

doua loturi la 6 luni de la începutul studiului au pus in evidenta faptul ca exista diferențe 

semnificative statistic p<0,05 atât in cazul mediei scorurilor la MMSE,cat si mediei valorilor 

SOD.( Tabel 8.II ). Valori crescute evidențiindu-se in cazul lotului I, lot căruia I s-a  

administrat si ulei de catina capsule. Creșterile ușoare ale MMSE s-au observat si la cel de al 

doilea lot, creșteri explicabile prin efectul intrinsec al medicației antidementive, creșterile 

SOD pot fi explicate prin efectul antioxidant al extraselor de  ginko biloba ce fac parte din 

schema standard de tratament a dementei la marea majoritate a pacienților. 

 
         

7.4 Discuții 

 

 Deși cercetătorii au început să studieze prezența radicalilor liberi de ceva decenii 

și rolul lor în diverse afecțiuni, cardiologii studiază efectele radicalilor liberi abia în anii 1970. 

Cercetările au căpătat importanță în 1969 când a fost descoperit radicalul superoxid 

dismutaza. SOD are rol în dismutarea radicalului superoxidic. Orice modificare în echilibrul 

specii reactive-antioxidanți  în spre radicalii liberi duce la o accelerarea strestului oxidativ 

inițiind schimbări celulare care evoluează apoi spre cardiomiopatii și insuficiență cardiacă. 

Informațiile privind rolul radicalilor liberi în bolile cardiovasculare sunt aproape de punctul în 

care noile terapii nu vor neglija rolul antioxidanților. Molecula esențială oxigenul, stă  la 

baza metabolismului energetic și este implicată în multe afecțiuni  degenerative. În aceste 

afecțiuni un rol îl au forme reduse ale oxigenului, cunoscute ca specii reactive de oxigen, ce 

sunt molecule mici, organice sau anorganice: oxigenul singlet,  peroxidul de hidrogen, 

anionul superoxid, radicalii alcoxi si peroxi, radicalul hidroxil, etc. Moleculele acestea sunt 

înalt reactive prin prezența electronilor nepereche și au în condiții 

fiziologice, roluri importante în cadrul proceselor metabolice normale( Leopold, Loscalzo, 

2009).  

  În condiții de temperaturi excesive, radiații ultraviolete, diferiți poluanți, nivelul 

speciilor reactive de oxigen crește, rezultând leziuni la nivel celular. Speciile reactive de 

oxigen apar în special sub acțiunea radiațiilor ionizante. Efectele stresului oxidativ 

se accelerează în prezența stresului nitrozativ, prin formarea speciilor reactive de azot. Sunt 

molecule antimicrobiene, speciile reactive de azot ele sunt derivate din superoxid și oxid 

nitric. Peroxinitritul este foarte reactiv și reacționează cu diverse componente celulare. 

(Hopps et al., 2009, Youngl, McEneny, 2001). Reacțiile speciilor reactive de oxigen cu 

substraturile celulare sunt complexe. Cauza leziunilor oxidative ce determina apoteoza nu este 

mereu evidentă.  



 

 

 

 

 Stresul oxidativ și inflamația sunt legate de evoluția afecțiunilor cardiovasculare și 

sindroamelor coronariene acute. Stresul oxidativ este un element important în toate etapele 

fiziopatologiei aterosclerozei și a episoadelor acute trombotice, incluzând dislipidemia 

disfuncțiile endoteliale, afectare ischemică miocardică, tromboza recurentă, oxidarea LDL-

ului. Stresul oxidativ are un rol important și în disfuncția endotelială în tabloul afecțiunii 

cardiovasculare. Studiile clinice, dar și a rapoartele de farmacovigilență că stresul 

oxidativ joacă un rol extrem de important în anomaliile cardiovasculare din diferite 

afecțiuni iar terapia cu antioxidanți poate avea efecte benefice. Studii efectuate pe cord au 

relevat că expunere a acestuia la radicali liberi duce la modificarea funcției contractile și poate 

produce anomalii structurale. Studiile in vivo s-au realizat pentru a evidenția rolul 

catecolaminelor în afecțiunilor cardiovasculare induse de stres. Studiile au arătat faptul că 

disfuncția cardiacă poate fi indusă prin creșterea producției de radicali liberi inițiați de 

oxidarea catecolaminelor. Studierea rolul radicalilor liberi în fenomenele ischemice cardiace 

a arătat că acesta a fost mediat de disfuncții ale transportului Ca2+ în reticulul sarcoplasmic.  

 In vivo și in vitro testele ce au stat la baza studiilor ce au rol de a demonstra rolul 

radicalilor liberi în patologia insuficienței cardiace și a cardiomiopatiilor. Concentrațiile de 

radicali liberi sunt reduse  de antioxidanți non-enzimatici și enzimatici. Rolul antioxidanților 

nu este de a îndepărta oxidanții, ci de a menține un nivel ce nu declanșează cascada 

inflamatorie.  

 Experimental s-a demonstrat că stresul oxidativ crescut și statusul modificat 

al antioxidanților duc la modificări asupra structurii și funcționalității cardiace. 

Studii realizate asupra pacienților cu insuficiență cardiacă au arătat rolul antioxidanților foarte 

clar. Polifenolii ajută la evitarea leziunilor celulare cauzate de speciile reactive.  

 Inflamația este cauza  afecțiunilor cronice, inclusiv a procesului de îmbătrânire.  

 

7.5 Concluzii 

A existat o ameliorare semnificativă a statusului oxidativ prin modificarea valorilor 

SOD (p=0,001) la lotul de studiu față de lotul martor. 

A existat o ameliorare semnificativă statusului cognitiv prin modificarea valorilor 

MMSE(p≤0,001) la  lotul de studiu fața de lotul martor.  

 

 

CAPITOLUL VIII 

 

STUDIUL III  ADAPTAREA MARITALĂ ÎN CON TEXTUL DEPRESIEI ŞI 

DEFICITULUI COGNITIV LA PACIENTUL VÂRSTNIC 

 

8.1. Premizele studiului 

 

Conceptul de adaptare maritală, ca şi conceptele relaţionate acestuia (de exemplu: 

satisfacţie maritală, fericire maritală, calitate a relaţiei maritale), reprezintă una dintre 

variabilele dependente cel mai frecvent studiate în psihologia cuplului. Adaptarea maritală a 

fost definită ca și grad de acomodare a soţilor, unul fată de celălalt (Locke şi Wallace, 1967; 

apud Vogel, 1983). 

Spanier (1976) definește adaptarea maritală prin folosirea unor concepte folosite 

anterior în literatură, precum: satisfacţia şi consensul marital, nivel de coeziune şi grad de 

exprimare a afecţiunii de către partenerii cuplului conjugal. Glenn (2010) susţine că este mai 

util să conceptualizăm adaptarea maritală ca pe variabila care influenţează calitatea relaţiei 

maritale, dar care nu este inclusă printre faţetele conceptului, deoarece adaptarea este un 

concept care se referă, la relaţia dintre soți decât la sentimentele pe care le experimentează 



 

 

 

 

soții în cadrul relației.  

Pentru a înţelege efectul interpersonal al depresiei, cercetările s-au concentrat şi pe 

relaţia de cuplu a persoanelor depresive. O astfel de abordare este necesară din trei motive 

apariţia depresiei este însoţită de stres marital, dificultăţile în relaţiile interpersonale în cazul 

depresivilor pot fi evidenţiate mai uşor în cazul relaţiei maritale iar depresia afectează ambii 

parteneri de cuplu. 

Stresul marital şi depresia apar în mod special în cazul femeilor, Brown şi Harris în 

studiul realizat în 1979 au arătat că lipsa unei relaţii stabile este un factor de vulnerabilitate al 

femeilor pentru depresie. Absenţa unei relaţii apropiate cu soţul se asociază de asemenea cu 

depresia. În 1978, Weissman și Myers spuneau că în cazul căsătoriilor nefericite exista de 25 

de ori mai multe şanse ca partenerii să dezvolte simptome depresive.  

 

8.2. Scopul și obiectivele studiului 

 

8.2.1. Scopul 

- Stabilirea influentei depresiei şi deficitului cognitiv al pacientul vârstnic cu boala 

cardiovasculară asupra adaptării relaţiei de cuplu. 

- Stabilirea caracteristicilor sociodemografice ce influenţează adaptabilitatea maritală a 

cuplurilor. 

 

8.2.2. Obiective 

 

Obiectivul primar al acestui studiu este de a realiza o analiză a adaptării la relația de 

cuplu, atât din perspectiva aparţinătorului, cât şi a pacientului cu boală cardiovasculară cu 

depresie și/sau deficit cognitiv. 

Obiectivele secundare: 

- Evaluarea adaptării la relația de cuplu în funcţie de statusul psihologic şi cu gradul de 

autonomie al pacientului 

 - Evaluarea adaptării la relația de cuplu în funcţie de credinţele religioase şi starea 

afectivă. 

 - Evaluarea patologiilor asociate şi a autonomiei individuale a pacientului în contextul 

impactului asupra adaptării maritale 

 

8.2.3 Ipoteza generală 

Depresia și deficitul cognitiv al pacientului influențează adaptarea maritală ambilor 

parteneri. Credințele religioase și starea afectivă ambilor parteneri sunt influențate de depresia 

şi deficitul cognitiv al pacientului.  

 

8.2.3.1 Ipoteze de cercetare 

 

1. Tipul lotului influențează nivelul satisfacției maritale, consensului, coeziunii maritale și 

adaptării diadice raportate de pacienți/aparținători. 

2. Tipul lotului influențează religiozitatea, afectele pozitive și negative raportate de 

pacienți/aparținători. 

3. Religiozitatea şi afectele pozitive corelează pozitiv cu adaptarea maritală a pacienților, 

în cadrul fiecărui lot. 

4. Depresia, deficitul cognitiv depresia şi afectele negative al pacienților corelează 

negativ cu adaptarea maritală a aparținătorilor, în cadrul fiecărui lot. 

 

 



 

 

 

 

8.2.4 Loturi de studiu 

 

Cei de subiecți vor fi randomizați în trei loturi: 

 Lotul I: subiecţii cu boala cardiovasculară, îmbătrânire psihologică normală, și depresie 

clinică. 

•  Lotul II: subiecții cu boala cardiovasculară și deficit cognitiv ușor sau moderat, 

•  Lotul III: subiecţii cu boala cardiovasculară care au deficit cognitiv și tulburare depresivă în 

același timp; 

 

8.2.5 Evaluarea pacienților: 

 

- Invitarea pacientului de a lua parte la acest studiu și semnarea consimţământului informat; 

- Consemnarea datelor pașaportale; 

- Diagnosticul; 

- Antecedentele personale patologice 

- Anamneza socio-profesională; 

- Înregistrarea EKG; 

- Evaluarea funcţiei cognitive prin testele screening MMSE (Mini-MentalState Examination – 

30 itemi) depresiei prin testele GSD (Geriatric Depression Scale - 15 itemi)  

 

8.2.6. Criterii de includere: 

 

1. Bărbaţi sau femei cu vârsta peste 60 de ani. 

2. Subiecți care sunt de acord cu condițiile studiului şi semnează consimțământul informat. 

3. Pacienţi cu boala cardiovasculară prezenta ce prezintă depresie, deficit cognitiv sau ambele. 

 

8.2.7. Criterii de excludere: 

1. Lipsa acordului pacientului pentru participarea la studiu prin semnarea consimțământului 

informat 

2. Lipsa complianței pacientului 

3. Subiecți având în istoric consumul cronic de etanol sau droguri ilicite. 

4. Afectare cognitivă majoră sau tulburări psihotice majore 

7. Orice afecţiuni cardiovasculare, respiratorii, neurologice, renale, hepatice, endocrinologice, 

hematologice sau imunologice decompensate. 

 

8.3. Material şi metoda 

 

Studiul s-a desfăşurat în perioada iulie-octombrie 2015 în cadrul unei clinici private, 

clinica ce are ca principal scop abordarea multidisciplinară a pacientului psihiatric. 

Studiul a fost realizat pe un nr 72 de cupluri, unul din parteneri fiind pacient al clinicii. 

Împărţirea în cele trei loturi s-a realizat în funcţie de prezenţa bolii cardiovasculare, a 

depresiei respectiv a deficitului cognitiv. 

Includerea în studiu s-a realizat în ordinea prezentării în clinica pentru consultul lunar. 

 

8.4. Instrumente psihometrice utilizate 

 

MMSE (Mini-Mental State Examination) 

 

Testul MMSE este cel mai frecvent instrument utilizat în evaluarea funcţiei cognitive. 

MMSE a fost elaborat de Folstein în 1975 pentru a evalua statusul cognitiv  



 

 

 

 

Scala de Depresie Geriatrică  

Scala de depresie geriatrică (Geriatric Depression Scale, GSD - Yesavage et al. 1983) 

este un instrument de autoevaluare cu un format simplu (da/nu), ce poate fi aplicat de un 

evaluator fără pregătire specială, astfel fiind uşor de utilizat.  

Este cea mai folosită scală din psihiatria vârstnicului şi are mai multe versiuni, 

mergând de la 30 la 15 de itemi, versiunea scurtă fiind aplicată mai frecvent (Yaffe et al., 

1999). 

 

The Revised Dyadic Adjustment Scale/RDAS a fost propus de Dean M. Busby et al. 

(1995), versiune care include numai 14 dintre cei 32 de itemi ai Dyadic Adjustment 

Scale/RDAS (Spanier, 1976).  

Turliuc și Muraru (2013) au adaptat RDAS, autoarele prezentând date psihometrice 

convingătoare, cu privire la structura factorială, proprietățile psihometrice ale itemilor, 

fidelitatea și validitatea concurentă a scalei RDAS. Analiza factorială exploratorie a evidențiat 

trei factori care au explicat peste 65 % din varianța scorurilor la itemi, structura factorială 

fiind susținută de datele analizei factoriale confirmatorii. 

 

 Santa Clara Strength of Religious Faith Questionnaire (Plante & Boccaccini, 1997) 

măsoară credința religioasă personală, conține 10 itemi cu variante de răspuns de la 1-

dezacord puternic la 4-acord puternic.  

 

Lista afectelor pozitive şi negative (Watson, Clark, Tellegen, 1998b). Lista afectelor 

pozitive şi negative este un instrument cu 20 de itemi (de tip auto-raport) care măsoară 

afectele pozitive (AP) şi negative (AN).  

AN reflectă dimensiuni ale dispoziţiilor negative de tipul distresului, în timp ce AP 

reprezintă angajarea în experienţe plăcute. Eticheta de pozitiv şi negativ punctează, conform 

autorilor, activarea valenţelor pozitive şi negative ale afectelor.. Respondenţii sunt rugaţi să 

evalueze în ce măsură au trăit, fiecare din cele douăzeci de emoţii specificate, în ultima lună 

(cadrul temporal la care se face referire pentru evaluarea emoţiilor variază, sunt studii în care 

raportarea se face la ultima săptămână). Scorul celor două scale reprezintă media aritmetică a 

scorurilor itemilor corespunzători scalei.  

 

8.5. Prelucrarea statistică 

 

Datele au fost încărcate și prelucrate cu ajutorul funcţiilor statistice din Microsoft 

Excell (Microsoft Corp.) și pachetul de analiză statistică SPSS 17 (SPSS Inc.), o variantă de 

prelucrare statistică ce permite utilizarea unor loturi de mici de pacienți.  

 

8.6 Rezultate 

 

Analiza de corelație a adaptării maritale cu deficitul cognitiv, depresia pacientului a 

evidențiat în cazul pacienților aparținând Lotului I corelații semnificative statistic între aceşti 

parametrii.Adaptarea la relaţia de cuplu corelează negativ cu depresia geriatrică (r=-0,49, 

p=0,008). Negativ s-au corelat cu depresia geriatrică consensul marital (p=-0,5, r=0,007) şi 

coeziunea maritală (r=-0,5, p=0,005). (Tabel 8.XL) 

Analiza de corelație a adaptării maritale cu deficitul cognitiv, depresia pacientului a 

evidențiat în cazul pacienților aparținând Lotului II corelații semnificative statistic între aceşti 

parametrii. Adaptarea la relaţia de cuplu corelează negativ cu statusul cognitiv (r=-0,54, 

p=0,009).. Negativ s-au corelat cu statusul cognitiv şi consensul marital (p=-0,53, r=0,009) şi 

coeziunea (r=-0,49, p=0,01) şi satisfacţia maritală (r=-0,46, p=0,027) ( Tabel 8.XLI). 



 

 

 

 

Analiza de corelație a adaptării maritale cu deficitul cognitiv, depresia pacientului a 

evidențiat în cazul pacienților aparținând Lotului III corelații semnificative statistic între 

aceşti parametrii. Adaptarea la relaţia de cuplu corelează negativ cu statusul cognitiv (r=-0,58 

p=0,005).. Negativ s-au corelat cu statusul cognitiv şi consensul marital (p=-0,56, r=0,007) şi 

satisfacţia maritală (r=-0,58, p=0,005). Depresia geriatrică corelează negativ cu coeziunea 

maritală în cazul pacienților acestui lot (r=-0,53, p=0,01) (Tabel 8.XLII). 

Analiza de corelație a adaptării maritale cu credințele religioase și starea afectivă a 

pacienților și aparținătorilor Lotului I corelații a evidențiat corelații semnificative statistic 

între adaptarea la relaţia de cuplu şi credințele religioase (r=0,49, p=0,009), între afectele 

pozitive (r=0,47, p=0,01) şi afectele negative (r=-0,43, p=0,02), în cazul aparținătorilor. 

Corelaţii semnificative ale scorurilor aparţinătorilor au fost relevate şi în cazul 

satisfacţiei maritale afectele pozitive (r=0,44, p=0=0,01) negative (r=-0,44, p=0,01) şi 

credinţelor religioase (r=0,44, p=0,02), coeziunii maritale şi afectele pozitive (r=0,43, p=0,02) 

negative (r=-0,44, p=0,02) şi credinţelor religioase (r=0,43, p=0,02 consensului marital şi 

afectele pozitive (r=0,05, p=0,007) negative (r=-0,41, p=0,003) şi credinţelor religioase 

(r=0,46, p=0,01). În cazul pacienților s-au determinat următoarele corelaţii: 

Adaptarea maritală corelează semnificativ cu scala credințelor religioase (r=0,43, 

p=0,02) afectele pozitive (r=0,44, p=0,02) şi cu afectele negative (r=-0,48, p=0,01).Consensul 

marital corelează cu afectele pozitive (r=0,40, p=0,03) şi negative (r=-0,5, p=0,008) dar şi cu 

religiozitatea (r=0,48, p=0,01). Satisfacţia maritală corelează cu afectele pozitive (r=0,48, 

p=0,01).Coeziunea maritală corelează semnificativ statistic cu afectele negative (r=-0,40, 

p=0,03) şi religiozitatea (r=0,046, p=0,01) ( Tabel 8.XLIII). 

Analiza de corelație a adaptării maritale cu credințele religioase și starea afectivă a 

pacienților și aparținătorilor Lotului II corelații a evidențiat corelații semnificative statistic 

intre adaptarea la relaţia de cuplu şi credințele religioase (r=0,46, p=0,02), e, afectele pozitive 

(r=0,45, p=0,02) şi afectele negative (r=-0,42, p=0,04), în cazul aparținătorilor. Alte corelaţii 

semnificative evidenţiate au fost: Consens marital - afecte pozitive (r=0,48, p=0,01) şi, 

religiozitate (r=0,46, p=0,02). 

Satisfacţia maritală - afectele pozitive (r=0,46, p=0,02) şi religiozitate (r=0,5, p=0,01) 

Coeziune maritală şi afecte negative (r=0,05, p=0,01) 

 În cazul pacienților s-au determinat următoarele corelaţii: 

Adaptarea maritală corelează semnificativ cu scala credințelor religioase (r=0,41, 

p=0,03) afectele pozitive (r=0,49, p=0,01) şi cu afectele negative (r=-0,05, p=0,008). 

Consens marital - afecte pozitive (r=0,49, p=0,01) şi negative (r=-0,5, p=0,003), 

religiozitate (r=0,41, p=0,03). 

Satisfacţia maritală - afectele pozitive (r=0,54, p=0,001) şi negative (r=-0,43, p=0,03) 

Coeziune maritală - afecte negative (r=-0,44, p=0,02) şi religiozitate negative (r=-0,39, 

p=0,04) (Tabel 8.XLIV). 

Analiza de corelație a adaptării maritale cu credințele religioase și starea afectivă a 

pacienților și aparținătorilor Lotului III corelații a evidențiat corelații semnificative statistic 

intre adaptarea la relaţia de cuplu şi credințele religioase (r=0,49, p=0,01), afectele pozitive 

(r=0,45, p=0,02) şi afectele negative (r=-0.49, p=0,01), în cazul aparținătorilor. Alte corelaţii 

semnificative evidenţiate au fost: 

Consens marital - afecte negative (r=-0,5, p=0,01) şi religiozitate (r=0,5, p=0,01). 

Satisfacţia maritală - afectele pozitive (r=0,5, p=0,01) şi negative (r=-0,46, p=0,02), 

religiozitate (r=0,5, p=0,02). Coeziune maritală şi afecte pozitive (r=0,45, p=0,02) şi negative 

(r=-0,42, p=0,02), religiozitate (r=0,4, p=0,04). 

 În cazul pacienților s-au determinat următoarele corelaţii 

Adaptarea maritală corelează semnificativ cu scala credințelor religioase (p=0,48, 

P=0,02) afectele pozitive (r=0,44, p=0,04) şi afectele negative (r=-0,5, p=0,01). Consens 



 

 

 

 

marital - afecte pozitive (r=0,53, p=0,01). Satisfacţia maritală - afectele pozitive (r=-0,53, 

p=0,01) şi religiozitate (r=0,5, p=0,007). Coeziune maritală - afecte negative (r=-0,67, 

p=0,001) şi religiozitate (r=0,46, p=0,03) ( Tabel 8.XLV). 

 

Date ale analizelor de regresie liniară multivariată în lotul I 

 

Tabelul 9. XLVI sumarizează valorile nestandardizate şi standardizate ale coeficienţilor 

de regresie obţinute pentru modelul în care adaptarea la relaţia de cuplu a fost variabilă 

dependentă în cazul aparţinătorilor pacienţilor aparţinând lotului I. De asemenea, pentru 

fiecare dintre variabilele independente, a fost calculată contribuţia unică la explicarea 

varianţei variabilei dependente (că produsul dintre valoarea corelaţiei semi-parţiale furnizată 

de aplicaţia SPSS şi 100).În model, au fost introduse ca variabile independente afectele 

pozitive şi negative şi religiozitatea. Toate aceste variabile au prezentat corelaţii peste 0.30 cu 

adaptarea maritală. În plus, variabilele pe care le-am enumerat au prezentat corelaţii inferioare 

valorii |0.50|, astfel fiind asigurată evitarea multicoliniarităţii variabilelor independente care 

urmează să fie introduse într-un model de predicţie. 

Modelul de predicţie rezultat a fost semnificativ statistic (R = 0.47; R2
ajustat = 0,49; F 

1,25= 7,46; p < 0.001), alături de constantă, variabilele independente luate în calcul explicând 

49 % din varianţa scorului la adaptarea maritală. Afectele pozitive (β = 0.30; p < 0.001), au 

fost predictori pozitivi ai adaptării maritale Cu alte cuvinte, un nivel ridicat al afectelor 

pozitive a tins să se asocieze cu un scor mai ridicat la adaptarea maritală. Variabilă 

independentă a explicat 4,95 % din varianţa scorului adaptarea la relaţia de cuplu.  

Tabelul 9. XLVII prezintă valorile nestandardizate şi standardizate ale coeficienţilor de 

regresie obţinute pentru modelul în care adaptarea la relaţia de cuplu a fost variabilă 

dependentă în cazul pacienţilor aparţinând lotului I.  

De asemenea, pentru fiecare dintre variabilele independente, a fost calculată contribuţia 

unică la explicarea varianţei variabilei dependente (că produsul dintre valoarea corelaţiei 

semi-parţiale furnizată de aplicaţia SPSS şi 100). 

În model, au fost introduse ca variabile independente afectele pozitive şi negative şi 

religiozitatea, gradul de depresie geriatrică şi scorul la evaluarea cognitivă. 

Toate aceste variabile au prezentat corelaţii peste 0.30 cu adaptarea maritală. 

În plus, variabilele pe care le-am enumerat au prezentat corelaţii inferioare valorii 

|0.50|, astfel fiind asigurată evitarea multicoliniarităţii variabilelor independente care urmează 

să fie introduse într-un model de predicţie.  

Modelul de predicţie rezultat a fost semnificativ  statistic (R = 0.66; R2
ajustat = 0,39; F 

1,25= 9,46; p < 0.001), alături de constantă, variabilele independente luate în calcul explicând 

39 % din varianţa scorului la adaptarea maritală. Afectele negative (β = 0.50; p < 0.001) şi 

gradul depresiei geriatrice, au fost predictori negativi ai adaptării maritale.  

Cu alte cuvinte, un nivel ridicat al afectelor negative şi depresiei a tins să se asocieze cu 

un scor mai scăzut la adaptarea maritală. Cele două variabile independente a explicat între 3.8 

% şi 5,6 % din varianţa scorului adaptarea la relaţia de cuplu. 

 

Date ale analizelor de regresie liniară multivariată în lotul II 

 

Tabelul 9. XLVIII sumarizează valorile nestandardizate şi standardizate ale 

coeficienţilor de regresie obţinute pentru modelul în care adaptarea la relaţia de cuplu a fost 

variabilă dependentă în cazul aparţinătorilor pacienţilor aparţinând lotului II.  

De asemenea, pentru fiecare dintre variabilele independente, a fost calculată contribuţia 

unică la explicarea varianţei variabilei dependente (că produsul dintre valoarea corelaţiei 

semi-parţiale furnizată de aplicaţia SPSS şi 100).  



 

 

 

 

În model, au fost introduse ca variabile independente afectele pozitive şi negative şi 

religiozitatea. Toate aceste variabile au prezentat corelaţii peste 0.30 cu adaptarea maritală. 

În plus, variabilele pe care le-am enumerat au prezentat corelaţii inferioare valorii 

|0.50|, astfel fiind asigurată evitarea multicoliniarităţii variabilelor independente care urmează 

să fie introduse într-un model de predicţie. 

Modelul de predicţie rezultat a fost semnificativ  statistic (R = 0.81; R2
ajustat = 0,61; F 

1,25= 12,7; p < 0.001), alături de constantă, variabilele independente luate în calcul explicând 

49 % din varianţa scorului la adaptarea maritală.  

Afectele negative (β =- 0.23; p < 0.001), au fost predictori negativi ai adaptării maritale. 

Religiozitatea a fost predictor pozitiv al adaptării maritale (β =-0.25; p < 0.001).  

Un nivel ridicat al afectelor negative a tins să se asocieze cu un scor mai scăzut la 

adaptarea maritală, pe când un scor crescut la religiozitate s-a asociat cu un scor crescut al 

variabilei dependente studiate.  

Variabilele independente au explicat între 4,45 şi 5,8 % din varianţa scorului adaptarea 

la relaţia de cuplu. 

Tabelul 9. XLIXprezintă valorile nestandardizate şi standardizate ale coeficienţilor de 

regresie obţinute pentru modelul în care adaptarea la relaţia de cuplu a fost variabilă 

dependentă în cazul pacienţilor aparţinând lotului II.  

De asemenea, pentru fiecare dintre variabilele independente, a fost calculată contribuţia 

unică la explicarea varianţei variabilei dependente (că produsul dintre valoarea corelaţiei 

semi-parţiale furnizată de aplicaţia SPSS şi 100). 

În model, au fost introduse ca variabile independente afectele pozitive şi negative şi 

religiozitatea, gradul de depresie geriatrică şi scorul la evaluarea cognitivă. Toate aceste 

variabile au prezentat corelaţii peste 0.30 cu adaptarea maritală. 

În plus, variabilele pe care le-am enumerat au prezentat corelaţii inferioare valorii 

|0.50|, astfel fiind asigurată evitarea multicoliniarităţii variabilelor independente care urmează 

să fie introduse într-un model de predicţie. 

Modelul de predicţie rezultat a fost semnificativ  statistic (R = 0.65; R2
ajustat = 0,47; F 

1,25= 7,67; p < 0.001), alături de constantă, variabilele independente luate în calcul explicând 

47 % din varianţa scorului la adaptarea maritală. Afectele negative (β = 0.6; p < 0.001) şi 

gradul depresiei geriatrice (β = 0.09; p < 0.001), au fost predictori negativi ai adaptării 

maritale. Cu alte cuvinte, un nivel ridicat al afectelor negative şi depresiei a tins să se asocieze 

cu un scor mai scăzut la adaptarea maritală. Cele două variabile independente a explicat între 

4,8 % şi 5,4 % din varianţa scorului adaptarea la relaţia de cuplu. 

 

Date ale analizelor de regresie liniară multivariată în lotul III 

 

Tabelul 9. L sumarizează valorile nestandardizate şi standardizate ale coeficienţilor de 

regresie obţinute pentru modelul în care adaptarea la relaţia de cuplu a fost variabilă 

dependentă în cazul aparţinătorilor pacienţilor aparţinând lotului III.  

De asemenea, pentru fiecare dintre variabilele independente, a fost calculată contribuţia 

unică la explicarea varianţei variabilei dependente (că produsul dintre valoarea corelaţiei 

semi-parţiale furnizată de aplicaţia SPSS şi 100). În model, au fost introduse ca variabile 

independente afectele pozitive şi negative şi religiozitatea. Toate aceste variabile au prezentat 

corelaţii peste 0.30 cu adaptarea maritală. În plus, variabilele pe care le-am enumerat au 

prezentat corelaţii inferioare valorii |0.50|, astfel fiind asigurată evitarea multicoliniarităţii 

variabilelor independente care urmează să fie introduse într-un model de predicţie. 

Modelul de predicţie rezultat a fost semnificativ  statistic (R = 0.71; R2
ajustat = 0,45; F 

1,25= 9,37; p < 0.001), alături de constantă, variabilele independente luate în calcul explicând 

45 % din varianţa scorului la adaptarea maritală.  Afectele pozitive (β = 0.38; p < 0.001), au 



 

 

 

 

fost predictori pozitivi ai adaptării maritale Cu alte cuvinte, un nivel ridicat al afectelor 

pozitive a tins să se asocieze cu un scor mai ridicat la adaptarea maritală. Variabilă 

independentă a explicat 5,95 % din varianţa scorului adaptarea la relaţia de cuplu. 

Tabelul 9. LI prezintă valorile nestandardizate şi standardizate ale coeficienţilor de regresie 

obţinute pentru modelul în care adaptarea la relaţia de cuplu a fost variabilă dependentă în cazul 

pacienţilor aparţinând lotului III.  De asemenea, pentru fiecare dintre variabilele independente, a 

fost calculată contribuţia unică la explicarea varianţei variabilei dependente (că produsul dintre 

valoarea corelaţiei semi-parţiale furnizată de aplicaţia SPSS şi 100). În model, au fost introduse ca 

variabile independente afectele pozitive şi negative şi religiozitatea, gradul de depresie geriatrică 

şi scorul la evaluarea cognitivă. 

Toate aceste variabile au prezentat corelaţii peste 0.30 cu adaptarea maritală. În plus, 

variabilele pe care le-am enumerat au prezentat corelaţii inferioare valorii |0.50|, astfel fiind 

asigurată evitarea multicoliniarităţii variabilelor independente care urmează să fie introduse într-

un model de predicţie. Modelul de predicţie rezultat a fost semnificativ  statistic (R = 0.71; R2
ajustat 

= 0,45; F 1,25= 9,37; p < 0.001), alături de constantă, variabilele independente luate în calcul 

explicând 39 % din varianţa scorului la adaptarea maritală.  

Afectele negative (β = -0.60; p < 0.001), gradul depresiei geriatrice (β = -0. 08; p < 

0.001) şi MMSE (β = -0.34; p < 0.001), au fost predictori negativi ai adaptării maritale.  Cu 

alte cuvinte, un nivel ridicat al afectelor negative, depresiei geriatrice şi un nivel scăzut al 

evaluării cognitive au tins să se asocieze cu un scor mai scăzut la adaptarea maritală. Cele 

două variabile independente a explicat între 4,6% şi 4,8 % din varianţa scorului adaptarea la 

relaţia de cuplu. 

 

8.7. Discuţii 

 

Rezultatele prezentului studiu trebuie analizate în contextul unui studiu realizat pe un 

număr relativ mic de subiecți, format din adulţi căsătoriţi, neomogeni în ceea ce priveşte etnia, 

religia, educaţia, chiar eterogeni privitori la etate şi statusul marital. Depresia şi statusul 

cognitiv s-au dovedit a fi factori ce afectează adaptarea maritală în toate aspectele ei la toate 

loturile de studiu. 

Depresia unuia dintre parteneri influențează coeziunea cuplului şi îl aduce în impas 

fapt confirmat în numeroase studii. În comparație cu persoanele căsătorite fericite, la 

partenerii căsătoriți în impas sunt de 3 ori mai multe șanse de a avea o tulburare de dispoziție, 

de 2,5 ori majorate șansele de a realiza o tulburare de anxietate, de 2 ori mai multe șanse de a 

avea o tulburare de utilizare de substanțe halucinogene și de 5,5 ori majortate șansele de a 

raporta probleme de violența în familie. Mai mult decât atât, în cuplurile în impas - în special 

comunicarea negativă - are efecte adverse directe cardiovasculare, endocrine, imune, 

neurosenzoriale și alte sisteme fiziologice care, la rândul său, contribuie la probleme de 

sănătate fizică (Kiecolt, Newton, 2001). În ciuda recunoașterii și tratamentului tulburărilor de 

dispoziție, înțelegerea mecanismelor contextului interpersonal al tulburărilor depresive 

rămâne un domeniu vital al cercetării științifice. 

Teoriile ce vor aborda din perspectiva interpersonală depresia trebuie să țină seama 

mai bine de epidemiologia depresiei și diferențele de gen în depresie, precum și includerea de 

idei din alte domenii (Uzma et al., 2011). Întregul potențial al progreselor teoretice și 

empirice care pot fi realizate prin detalierea cu atenție și investigarea contextului conjugal al 

depresiei nu a fost abordat. În parte, acest lucru se datorează limitărilor metodologice ale 

cercetării din trecut, în special problemele care apar din cauza eșantionului redus de selecție. 

De asemenea, o mare parte din aceste cercetări au fost dezvoltate într-un vid teoretic, în ciuda 

disponibilității modelelor interpersonale de depresie. În mod tradițional, a fost mai provocator 

a testa modele reciproce și dinamice ale asocierii dintre variabile contextuale şi depresie, dar 



 

 

 

 

progresele metodologice și statistice fac acest lucru mai fezabil. Contextul depresiei se 

schimbă continuu și se desfășoară de-a a lungul timpului. 

Corelația dintre depresie și interacțiunea maritală disfuncțională este bine 

documentată, dar numai câteva studii au examinat diferențele legate de gen în modelele de 

interacțiune conjugale ale cuplurilor cu un partener deprimat. Bodenmann a analizat 

diferențele de comunicare în cadrul cuplurilor căsătorite într-un eșantion de 62 de cupluri 

elvețiene care se prezintă pentru tratamentul depresiei. Au fost 16 cupluri căsătorite stresate, 

cu o soție deprimată, 21 de cupluri căsătorite nestresate cu o soție deprimată, 18 cupluri 

căsătorite stresate, cu un soț deprimat și 7 cupluri căsătorite nestresate cu un soț deprimat. 

Comportamentul de interacțiune conjugală s-a constatat că depinde de sex, depresie, stres 

marital, precum și de genul partenerului deprimat. Rezultatele sugerează necesitatea unui 

model de gen-sensibil a legăturii dintre interacțiunea conjugală și depresie. În ciuda acestor 

preocupări și limitări, în acest studiu s-au identificat diferite modele de interacțiune în 

cuplurile cu un partener deprimat asociat cu genul și suferința cuplurilor căsătorite 

(Bodenmann, Meuwly, Kayser, 2011). 

Persoanele cu depresie au ca o caracteristica principala, termenul adinamism, incat, ele 

devin incapabile de a realiza până și activitățile zilnice uzuale, alături de apropiatii lor. Acest 

lucru poate fi judecat total eronat de partenerul de viață care are un tonus fizic si psihic 

normal, putand confunda ca un fel de pronuntare negativă a persoanei depresive, care nu face 

eforturi prea mari să poată ieși din aceasta stare. Partenerul celui cu depresie, poate ajunge în 

situatia în care se va simți neglijat sau neiubit, poate realiza că a devenit inutil sau că relația 

este pe punctul de a se sfarsi. Astfel de sentimente sunt firești daca avem în vedere că 

persoana cea mai apropiată are un comportament extrem de diferit fără motive justificate, fără 

să-si poata justifica starea de fapt , lasand impresia că nu mai are nevoie de nimeni și de 

nimic. 

Bazându-se pe dragostea romantică, relaţia conjugală perfectă pune accent pe 

mobilitatea rolurilor, împărţirea responsabilităţilor, relaţia având un aspect compasional sub 

acţiunea acestuia atat femeia cat şi bărbatul pot fi consideraţi a fi parteneri egali, împreună 

participând în egală măsură la întreţinerea relaţiei şi impartind egal privilegiile rezultate din 

sentimentul de siguranţă corporala şi psihică din cadrul  mariajului. Sub influenţa diferenţelor 

gender aflate şi asumate, pot fi similitudini privind conceptualizarea tipurilor genderizate de 

comunicare (Bem, 1975). 

Femeile îi văd pe bărbaţi în vorbire la fel cum se observă şi ei - mai direcţi şi mai 

orientaţi spre urmărirea unor ţeluri pragmatice în comunicare. Aspecte tipice bărbaţilor în 

comunicare, percepute de genul feminin, pe care însă ei nu le consideră prioritare, reprezinta 

accentul in competitia care apare intre ei în comunicarea cu ceilalţi – dorinţa de expunere a 

cunoştinţelor, de arătare a opiniilor privitoare la temele de conversaţie. În acelaşi fel, bărbaţii 

le văd pe persoanele de gen feminin în comunicare, in totalitate, in acelasi fel cum se observă 

şi femeile: mai putin directee în abordare, cu mai multa grija la sortarea şi utilizarea vorbirii, 

dirijate spre realizarea unor ţeluri relaţionale. 

Remarcabil a fost mai ales ideea că persoanele de gen feminin prefera ca şi 

comportamente deosebite în vorbire două tipuri evidenţiate şi din punctul de vedere al 

bărbaţilor: concentrarea pe detalii în comunicarea cu ceilalţi şi verbalizarea în exces 

(indiscreţie, bârfă, cicăleală). 

Există similitudini gender prioritare în alcătuirea şi expunerea tipurilorr de 

comunicare. Chiar daca nu tinem seama de gender, expunerile subiecţilor sociali analizaţi au 

arătat importanţa contextului (cadrul de desfăşurare al comunicărilor, nivelul de intimitate a 

celor care converseaza, tipuri de personalitate). La areale oficiale, sau în cazuri la care nivelul 

de familiaritate este redus  şi femeile, şi bărbaţii, necesita o perioadă de acomodare resimţind 

presiuni, constrângeri, utilizând o conversatie protocolara. O similitudine prioritară se 



 

 

 

 

evidenţiază în influenţa laturii de pregatire profesionala fata de felul de comunicare – natura 

pregatirii profesionale, unde apar  interferenţe sistematice cu oamenii, ajuta la formarea 

abilităţilor comunicaţionale individuale, ajutând individul să aibă un fel mai elastic, 

dezinhibat care să necesite o capacitate de acomodare mai buna la situaţii comunicaţionale 

diverse (Hymes, 1972). 

 

8.8.Concluzii 

 

Scorurilor medii obținute de subiecții celor trei loturi la nivelul satisfacției maritale, 

consensului, coeziunii maritale și adaptării diadice au fost semnificativ statistic mai mari la 

loturile II şi II comparativ cu lotul III. 

Analiza diferenţelor mediilor celor trei loturi raportate la nivelul afectelor pozitive, 

negative şi religiozitate raportate de aparţinători a evidenţiat diferenţe semnificative statistic 

îîntre valorile lotului I şi celelalte loturi de studiu. Lotul I şi lotul II de asemenea au avut 

valorile mediilor parametrilor amintiţi apropiate. 

Adaptarea maritală s-a corelat semnificativ statistic cu deficitul cognitiv şi depresia în 

cazul pacienților aparținând Lotului I. 

Depresia geriatrică s-a corelat negativ cu consensul marital, coeziunea şi satisfacția 

maritală în toate loturile de studiu. 

Adaptarea maritală s-a corelat semnificativ statistic cu deficitul cognitiv şi depresia în 

cazul pacienților aparținând Lotului II. 

. Adaptarea maritală s-a corelat semnificativ statistic cu deficitul cognitiv şi depresia 

în cazul pacienților aparținând Lotului III. 

Statusul cognitiv s-a corelat negativ cu consensul marital şi satisfacţia maritală iar 

depresia geriatrică corelează negativ cu coeziunea maritală în cazul pacienților acestui lot. 

 Coeziunea şi consensul marital alături de satisfacția maritală s-a corelat pozitiv cu 

afectele pozitive şi credințele religioase şi negativ s-a corelat cu afectele negative atât în cazul 

aparținătorilor cât şi pacienților din toate cele trei loturi de studiu. 

Predictori pozitivi pentru adaptarea la relația de cuplu au fost afectele pozitive pentru 

aparținătorii tuturor celor trei loturi de studiu, particularitatea apare în cazul lotului II unde 

religiozitatea este de asemenea un predictor pozitiv.  

Un nivel ridicat al afectelor negative a tins să se asocieze cu un scor mai scăzut la 

adaptarea maritală, pe când un scor crescut la religiozitate s-a asociat cu un scor crescut al 

adaptării maritale în cazul lotului II. 

În cazul pacienților aparținând celor trei loturi de studiu predictori negativi pentru 

adaptarea maritală au fost afectele negative şi gradul de depresie geriatrică, pacienții lotului 

III au cumulat pe lângă cei doi factori amintiți şi gradul de deficit cognitiv ca predictor 

negativ. 

Un nivel ridicat al afectelor negative, depresiei geriatrice şi un nivel scăzut al evaluării 

cognitive au tins să se asocieze cu un scor mai scăzut la adaptarea maritală. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

CAPITOLUL X 

 

CONCLUZII GENERALE 

 

 

 Asocierea dintre boala cardiovasculară - depresie – deficit cognitiv este validă, 

prevalența tulburărilor mnezice severe fiind mare în cazul pacienților ce asociază bolii 

cardiovasculare depresia şi deficitul cognitiv fără a exista diferențe în funcție de sex. 

Prezența hipertensiuni arteriale și dislipidemiei se asociază cu deficit cognitiv mai 

accentuat şi forme de depresie mai severe. 

Corelaţii semnificative statistic între prezența consumului de alcool, depresie, şi 

steatoza hepatică, demonstrează necesitatea investigării minime a funcţiei hepatice la pacienţii 

cu depresie. Transaminazele sunt un predictor important al depresiei, consumul de alcool fiind 

elementul central atât în dezvoltarea depresiei cât şi al steatozei hepatice. 

Depresia severă are ca substrat inflamaţia, fapt dovedit de valorile crescute ale 

markerilor acesteia. Nivelurile serice crescute ale acidului lactic ca substrat al anxietăţii se 

asociază cu depresie accentuată şi status cognitiv deteriorat. 

Starea afectivă negativă duce la o scădere a adaptării maritale, pe când un scor crescut 

la religiozitate stabilizează cuplul marital prin creșterea adaptării maritale. 

Predictori negativi pentru adaptarea maritală sunt afectele negative şi gradul de 

depresie geriatrică, iar  pacienții ce cumulează pe lângă cei doi factori amintiți şi un grad mare 

de deficit cognitiv au o coeziune maritală extrem de scăzută. 

Toate cele trei componente ale adaptării maritale coeziunea, consensul marital și 

satisfacția maritală sunt influențate pozitiv de afectele pozitive şi credințele religioase şi 

negativ de afectele negative atât în cazul aparținătorilor cât şi pacienților.   

 

 

CAPITOLUL XI 

 

ELEMENTE DE ORIGINALITATE ŞI PERSPECTIVE PE CARE LE 

DESCHIDE TEZA 

 

Teza dezbate o temă de actualitate studiată în literatura de specialitate și anume 

depresia și deficitul cognitiv la pacientul cu boală cardiovasculară un subiect important pentru 

medicina clinică, patologii în creștere în întreaga lume și implicit și în România. Cercetarea 

de fața include unul din puţinele studii care abordează pacientul vârstnic multidimensional, pe 

de o parte studiază din perspectivă fiziopatologică cele două patologii mai sus amintite și 

frecvent întâlnite în populaţia vârstnică, iar pe de altă parte consecințele acestora în viaţa de 

familie a acestora. Identificarea relaţiilor dintre depresie şi disfuncţia cognitivă la persoanele 

de vârsta a treia și stabilirea raportului calitativ al depresiei cu scăderea eficienţei cognitive şi 

asocierea acestora cu prezenţa factorilor de risc cardiovascular şi implicit al bolii 

cardiovasculare confirmă necesitatea  aplicării chestionarelor specifice de determinare a 

acestor afecțiuni ca procedură de screening de rutină la persoanele în vârstă cu boala 

cardiovasculară. Depistarea precoce a depresiei la pacienții cu boală cardiovasculară și 

îndrumarea  spre serviciile medicale specifice, şi urmarea tratamentului în faze incipiente, 

scade riscul de apariţie al bolii de memorie. 

Evaluarea factorilor de risc cardiovascular coroborat cu evaluarea aterosclerozei 

subclinice si aplicarea chestionarelor pentru determinarea depresiei si deficitului cognitiv la 



 

 

 

 

pacienții cu risc ar putea fi implementate într-un program de monitorizare al vârstnicului. 

Avantajele sunt pe toate planurile: manevre noninvazive, costuri reduse, posibilitatea de 

diagnostic precoce al declinului cognitiv și instituirea tratamentului, care, astfel, împiedică 

sau întârzie cât mai mult necesitatea instituționalizării acestor bolnavi. În cazul unui cuplu 

marital, pot exista evenimente de viaţă care produc crize neaşteptate, precum aflarea 

diagnosticului unei boli cronice de care suferă unul dintre parteneri, care influențează în mod 

semnificativ adaptarea maritală a ambilor parteneri, de aici derivând necesitatea acordării de 

suport psihologic si nu numai și partenerului marital nu numai persoanei bolnave. Patternurile 

reacţionale cel mai frecvent întâlnite în situaţiile de criză pot  include atât simptome depresive 

şi anxioase, cât şi posibilitatea manifestării unor dezechilibre psihice mai severe, care includ 

confuzia în plan cognitiv, dezorganizare comportamentală  sau probleme în reglarea emoţiilor 

negative puternice, ultima situație amintită fiind evidențiată și în studiul de față. Lucrarea ar 

putea deschide perspectiva unor studii interdisciplinare din perspectiva medicală şi 

psihologică evidențiindu-se atât necesitatea îngrijirilor suportului psihologic specializat atât 

pentru pacient cât şi aparținători. 

O limitare a studiului nostru este numărul relativ mic de participanţi şi faptul că 

cercetarea a avut loc doar la nivelul unui centru medical din Iaşi, ceea ce nu ne permite să 

tragem concluzii aplicabile întregii populaţii. Extinderea lotului de studiu în privinţa 

numărului de subiecţi ar conferi o putere statistică mai mare rezultatelor şi de asemenea ar 

permite efectuarea de comparaţii valide între loturi prin creşterea numărului de participanţi.    

Rămân deschise discuțiile referitoare la posibilitatea efectuării screeningului vârstnicului, la 

momentul oportun pentru identificarea factorilor de risc pentru cele două afecțiuni prin 

metode clinice.  
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