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INTRODUCERE 

 

Ȋn ultimii ani se constată prezenţa unui interes crescut pentru cercetarea 

afecţiunilor somatice la pacienţi diagnosticaţi cu afecțiuni psihice majore, ȋn special 

tulburările din spectrul schizofreniei (TSS). Jumătate dintre pacienţii cu schizofrenie au 

cel puțin o comorbiditate somatică, iar aceste boli suplimentare sunt frecvent ignorate 

sau neglijate atât de către pacient cât şi de către medici, din acest motiv ele fiind 

superficial tratate. (1) (2) 

Comparativ cu populaţia generală, pacienţii cu TSS au acces mult redus la 

serviciile medicale, deţin mult mai puţine informaţii necesare ȋnţelegerii problemelor 

medicale cu care se confruntă, au un stil de viață inactiv, o alimentaţie săracă ȋn 

nutrienţi benefici sănătăţii şi prezintă o serie de obiceiuri nesănătoase (cum ar fi 

fumatul). (3) 

Comorbidităţile somatice alături de suicid stau la baza mortalităţii crecute ȋn 

rândul persoanelor cu schizofrenie. Informaţiile din literatura de specialitate, cercetările 

efectuate evidenţiază statistici ȋngrijorătoare. Astfel, aproximativ o treime din cei cu 

tulburări din spectrul schizofreniei asociază suferinţei psihiatrice mai mult de trei 

comorbidităţi, ceea ce reprezintă o rată de aproximativ trei ori mai mare decât ȋn 

populaţia generală. (4) 

Funcţionarea persoanelor cu TSS ȋn viaţa reală depinde de mai mulţi factori: de 

severitatea simptomelor pozitive, negative, de dezorganizarea conceptuală, de cogniţia 

socială, de statutul de angajat (varianta ideală) sau măcar de posibilitatea de a obţine 

pensie de invaliditate şi/sau ajutor de handicap, de modul ȋn care internalizează 

stigmatizarea, de accesibilitatea serviciilor sociale şi foarte important de capacitatea de a 

se implica ȋn planuri de management terapeutic. 

Evoluţia de lungă durată a acestor afecţiuni presupune o ȋnrăutăţire a tuturor 

aspectelor mai sus menţionate, iar această cercetare ȋşi propune să afle dacă pacienţii cu 

minimum zece ani de boală sunt mai bolnavi din punct de vedere somatic, mai ales ȋn 

ceea ce priveşte riscul de deces din cauză cardiovasculară şi de dezvoltare a sindromului 

metabolic, dacă sunt mai vulnerabili din punct de vedere socio-funcţional sau dacă 
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prezintă un deficit mai accentuat al cogniţiei sociale şi al cogniţiei la modul general, ȋn 

comparaţie cu cei recent diagnosticaţi (maximum doi ani de boală). 

 

 

METODOLOGIA LUCRĂRII 

 

 SCOPUL ȘI OBIECTIVELE LUCRĂRII 

Așa cum am subliniat ȋn partea generală, TSS amprentează negativ toate 

aspectele vieții pacientului. Scopul prezentei lucrări ȋl constituie analiza complicațiilor 

asociate TSS prin comparația acestor particularități ȋn cadrul a două grupuri de subiecți: 

primul lot (lot I) cuprinde pacienți diagnosticați de cel mult 2 ani,  iar al doilea lot (lot 

II) include pacienți cu istoric de TSS de cel puțin 10 ani de boală  Obiectivul principal 

al acestei cercetări este acela de a evidenția dacă o evoluție ȋndelungată determină un 

declin semnificativ al calitatății vieții din punct de vedere social, o deteriorare a 

cogniției sociale și totodată a neurocogniției și dacă, ȋn comparație cu pacienții cu un 

istoric de suferință psihiatrică de maximum 2 ani, „veteranii” acestor tulburări prezintă 

o degradare a stării de sănătate prin alterarea parametrilor biologici, prin creșterea riscul 

de deces de cauză cardiovasculară sau prin adăugare de diverse comorbidități somatice. 

 MATERIAL ȘI METODĂ 

Populația de studiu  a fost reprezentată de pacienți diagnosticați cu o tulburare 

din spectrul schizofreniei și care s-au adresat  Spitalului Clinic de Psihiatrie „Prof. Dr. 

Alexandru Obregia” ȋn regim de spitalizare continuă sau de zi, ȋn perioada 2011-2016. 

La internare toți subiecții semnează un formular de consimțământ informat ȋn care s-a 

menționat că datele lor medicale pot fi utilizate ȋn scopuri de cercetare cu condiția 

respectării confidențialității lor. Studiul este unul transversal și nonintervențional. 

Subiecții au fost selectați pe baza unor criterii comune de includere și excludere. 

Criterii de includere: 

1. Vârsta cuprinsă ȋntre 18-65 de ani 
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2. Prezintă ca diagnostic una dintre afecțiunile incluse ȋn tulburările din 

spectrul schizofreniei:  

-schizofrenie 

-tulburare schizoafectivă 

-tulburare delirantă 

-tulburare psihotică scurtă, tulburare schizofreniformă cu mențiunea că 

acestea două sunt ȋntâlnite ȋn practica medicală românească sub diagnosticul 

de episod/tulburare psihotic/ă acut/ă 

-tulburare schizotipală 

3.  debutul bolii de maximum 2 ani sau prezintă un istoric de minimum 10 ani de 

evoluție 

4.  pacientul a acceptat să participe la studiu 

 

Criterii de excludere 

1. Retard mental 

2. Tulburare neurocognitivă majoră 

3. Tulburare psihotică determinată de o afecțiune somatică 

4. Tulburare psihotică determinată de consumul de substanțe, inclusiv alcool.  

5. Refuzul pacientului de a participa la studiu 

 

Ȋn ceea ce privește distribuția loturilor ȋn funcție de diagnosticul din foaia de 

observație, situația este următoarea. La subiecții aflați la debutul bolii, așa cum era de 

așteptat, cel mai frecvent  diagnostic a fost cel de episod psihotic acut, iar la cei cu 

vechime ȋn boala psihică, cele mai multe cazuri erau diagnosticate cu schizofrenie. 

Interpretarea noastră legată de această situație, este aceea că există o oarecare ezitare ȋn 

rândul practicienilor români de a diagnostica schizofrenia de la primele evaluări clinice, 

ȋn ciuda suspicionării ferme a existenței acestei maladii. Aceasta, credem noi, are la 

bază tendința de protejare a pacientului, de teama stigmatizării și a impactului 

psihologic negativ asupra persoanei atunci când se certifică prezența acestei afecțiuni. 

Se dorește și se ȋncearcă deopotrivă menținerea unui cadru protectiv, altfel pacientul ar 

fi mai vulnerabil ȋn ceea ce privește stigmatizarea, excluderea din anumite grupuri 

sociale, concedierea etc. Excepție fac, evident, situațiile inițiale care sunt fără echivoc 

din cauza tablourilor clinice extrem de sugestive. 
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Pe măsură ce se adaugă ani suferinței psihiatrice, tendința se inversează și 

numărul celor diagnosticați cu schizofrenie crește. Din punctul nostru de vedere, acest 

lucru se ȋntâmpla tot datorită intenției de protejare a pacienților ȋn vederea obținerii mai 

facile a medicației (de ex protocoalele de tratament ȋn vigoare ȋn România permit 

prescrierea medicației antipsihotice cu acțiune depot doar celor diagnosticați cu 

schizofrenie nu și celor cu tulburare schizoafectivă de ex) sau a pensionării medicale, a 

obținerii ajutorului de handicap de boală etc, atunci când evoluția nefavorabilă a 

simptomatologiei nu mai permite menținerea unui serviciu, iar pacientul necesită 

protecția socială sub una dintre aceaste forme de asistență.  

Tulburarea delirantă este prezentă ȋntr-un procent mic din cauza adresabilității 

relativ reduse către spitalele de psihiatrie a acestor pacienți, mai cu seamă cu cât 

funcționarea acestora este cvasinormală dacă nu există interferențe cu ideația delirantă. 

Următoarele două grafice (figurile 1 și 2) ilustrează distribuția diagnosticelor ȋn 

fiecare lot 

 

 

Figura1 Distribuția ȋn funcție de diagnostic (lotul I) 
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Figura 2 Distribuția ȋn funcție de diagnostic (lotul lI) 

Lucrarea cuprinde trei studii:  

Primul studiu are ca scop evaluarea caracteristicilor sociale la cei care sunt cu 

cel mult doi ani de boală (lotul I care a cuprins 100 de pacienți) și ȋn comparație cu cei 

cu un istoric de cel puțin zece ani de TSS (lotul II care a inclus 170 de pacienți) 

Al doilea studiu are ca scop evaluarea deficitului cognitiv. Ȋn acest studiu au fost 

incluși doar subiecții care au acceptat să lucreze cu scalele de cogniție. S-au format 

două subgrupuri unul format din 35 de subiecți cu antecedente de TSS de maximum doi 

ani și celălalt format din 49 de pacienți cu o evoluție a bolii de minimum zece ani. 

Al treilea studiu evaluează complicațiile somatice ale persoanelor cu tulburări 

psihotice. Pentru a nu exista erori ȋn corelarea datelor statistice s-a ținut cont de vârsta 

subiectelor și asfel fiecare lot de pacienți a fost subdivizat ȋn câte două subgrupuri. 

Astfel, lotul I format din 100 de subiecți cu debutul afecțiunii de cel mult doi ani a fost 

ȋmpărțit ȋn lotul I-A format din cei cu vârsta cuprinsă ȋntre 18 și 39 de ani și lotul I-B 

format din cei cu vârsta cuprinsă ȋntre 40 și 65 de ani. La fel s-a procedat și cu cei 170 

de pacienți din lotul II, cu un istoric de psihoză de cel puțin zece ani, rezultând lotul II-

A (18-39 de ani) și lotul II-B (40-65 de ani) 
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STUDIUL I -  CARACTERISTICI SOCIALE 

 

 Introducere/ Ipoteza de lucru 

Singurătatea, izolarea socială sau reducerea semnificativă a relațiilor 

interpersonale, precaritatea programelor de susținere socială, numărul insuficient de 

programe psiho-educaționale pentru pacienți și familiile acestora,  lipsa unui loc de 

muncă ce predispune la săracie, inabilitatea de a trăi independent sunt factori ce indică o 

calitate scăzută a vieții. Ȋn studiul de față am facut o analiză descriptivă a principalelor 

caracteristici sociale ale pacienților cu TSS. 

Obiectivul principal al cercetării a fost acela de a evidenția dacă există o 

corelație ȋntre durata ȋndelungată a bolii (minimum 10 ani) și ȋnrăutățirea funcționării 

globale sau ȋncă din etapele inițiale ale diagnosticării afecțiunii psihiatrice (maximum 2 

ani) există un statut socio-profesional precar.  

Ipoteza de lucru este aceea că ȋn ciuda faptului că pacienții, conform datelor din 

literatură prezentate ȋn partea generală, au din start un „handicap” legat de capacitatea 

de a funcționa adecvat din punct de vedere profesional, al relațiilor interpersonale, 

ocupațional, educațional etc, o perioadă de evoluție de lungă durată a tulburărilor de 

spectru psihotic determină un declin impresionant ȋn toate ariile majore de funcționare, 

mai ales ȋntr-o țară ca România unde serviciile de psihiatrie comunitară și cele de 

asistență socială sunt fie inexistente fie nu reușesc să acopere nevoile persoanelor 

vulnerabile. 

 Material si metode 

Primul lot de pacienți a cuprins 100 de subiecți, iar cel de-al doilea 170 de 

subiecți. Caracteristicile legate de vârstă și sex au fost descrise anterior. particularitățile 

socio-demografice au fost obținute din discuția directă cu pacientul și completate, acolo 

unde a fost cazul, cu informații obținute din foile de observație. 

 Rezultate. Variabilele urmărite și rezultatele cercetării au fost următoarele: 

1. Sursa veniturilor financiare  

a. Venituri obținute din salariu 
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Salariat Lot I Lot II 

Da – Nr (%) 40/100 (40.00) 22/170 (12.94) 

Nu – Nr (%) 60/100 (60.00) 148/170 (87.06) 

Pentru a se investiga dacă există diferențe semnificative statistic ȋntre cele două 

loturi, având ȋn vedere că distribuția binomială a variabilei poate fi aproximată cu una 

normală, s-a făcut un Two-sample Z test two-tailed pentru diferența de proporții 

(echivalent cu un Two-sample χ² (chi-square) two-tailed). Rezultatul testului este redat 

mai jos: 

Diferența de 

proporții 

Statistica Z Probabilitatea < |Z| 

(Valoarea p) 

IC95% pentru diferența 

de proportii 

27.05 5.1049 < 0.0001 16.21 la 37.90 

Rezultatul testului (z = 5.10, p < 0.01, IC95% care nu conține 0) ne permite să 

afirmăm că, la un nivel de semnificație α = 0.01 (1%), există diferențe cu semnificație 

statistică ȋn ceea ce privește situația salarială ȋntre cele 2 loturi. 

b. Venituri obținute din pensie medicală 

Pensionat Medical  Lot I Lot II 

Da – Nr (%) 12/100 (12.00) 107/170 (62.94) 

Nu – Nr (%) 88/100 (88.00) 63/170 (37.06) 

Analiza statistică, după ce s-a facut un Two-sample Z test two-tailed pentru 

diferența de proporții (echivalent cu un Two-sample χ² (chi-square) two-tailed), 

subliniază diferența extrem de semnificativă statistic dintre cele două loturi, conform 

valorilor de mai jos: 

Diferența de 

proporții 

Statistica Z Probabilitatea < |Z| 

(Valoarea p) 

IC95% pentru 

diferența 

de proporții 

-50.94 -8.1417  < 0.0001 -60.59 la -41.28 

 

Figura 3 Distribuția ȋn funcție de statul de pensionat medical  
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c. Venituri obținute din ajutorul de handicap de boală 

Handicap Lot I Lot II 

Da – Nr (%) 2/100 (2.00) 75/170 (44.11) 

Nu – Nr (%) 98/100 (98.00) 95/170 (55.89) 

Distribuția binomială la lotul I nu a putut fi aproximată cu una normală. 

Pentru a se investiga dacă există diferențe semnificative statistic ȋntre cele 2 

loturi s-a folosit un Fisher’s exact test cu rezultatele următoare: 

Diferența de proporții Valoare p 

-42.11 < 0.0001 

 

Rezultatul testului (p < 0.01) ne permite să respingem ipoteza că nu există 

diferențe semnificative statistic la un nivel de semnificatie α = 0.01 (1%) și inferăm 

astfel că există o diferență extrem de semnificativă statistic, proporția celor cu ajutor de 

handicap fiind mult mai mare ȋn cel de-al doilea lot.   

 

Figura 4 distribuția subiecților ȋn funcție de primirea indemnizației de handicap 

2. Abilitatea de a trăi independent, singur sau cu familia constituită, fără a 

depinde de familia de origine, adică de părinți, frați, surori sau de seviciile de asistență 

socială a fost ȋntâlnită la 60% dintre pacienții din primul grup și ȋn procent mai mic, de 

47.64% la cei cu un istoric de boală de cel puțin 10 ani. 

Și ȋn acest caz, analiza statistică care a inclus utilizarea unui Two-sample Z test 

two-tailed pentru diferența de proporții (echivalent cu un Two-sample χ² (chi-square) 

two-tailed), a arătat că există diferențe semnificative statistic, rezultatele fiind redate ȋn 

tabelul următor: 

Diferența de 

proporții 

Statistica 

Z 

Probabilitatea < 

|Z| 

(Valoarea p) 

IC95% pentru 

diferența 

de proporții 

12.35 1.9623 0.0497 0.1 la 24.54 
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3. Nivelul educațional 

Ipoteza de lucru constă ȋn faptul că, indiferent de stadiul de boală, la debut sau 

după o durată ȋndelungată, pacienții prezintă similitudini ȋn ceea ce privește finalizarea 

studiilor, mai ales a celor universitare și postuniversitare. 

Pentru nivelul de studii s-a făcut următoarea codificare : pentru ciclul primar și 

gimnazial ->1, școala profesională ->2, pentru finalizarea liceului ->3, a studiilor 

universitare ->4 și pentru studii postuniversitare- >5 

Nivel Studii Lot I Lot II 

Medie ±SEM [IC95%] 3.07(±0.10) [2.85 la 3.29] 2.73(±0.08) [2.56 la 2.89] 

Mediana (IQR) 3.00 (1.00) 3.00 (1.00) 

Min – Max (Range) 1.00 la 5.00 (4.00) 1.00 la 5.00 (4.00) 

Deviație Standard 

(Varianța) 

1.06 (1.14) 1.07 (1.15) 

Skewness -0.51 -0.27 

Kurtosis -0.08 -0.84 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

< 0.0001 < 0.0001 

 

Histogramele : 

 

Figura 5 Tipul de studii 
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Pentru a vedea dacă există diferențe semnificative statistic ȋntre cele 2 loturi din 

punct de vedere al nivelului de studii se folosește (având in vedere numărul mare de 

pacienti) un test parametric Welch T, test bidirecțional (tendința centrală a distribuțiilor 

fiind apreciată cu ajutorul mediei aritmetice), cu rezultate ce diferențiază statistic cele 

două grupuri de studiu : 

 

Diferența 

mediilor 

Grade Libertate 

(df) 

Statistica T Valoare p  

(Pr > |T|) 

IC95% pentru 

diferența mediilor¹ 

0.34 199.36 2.5162 0.01265 0.07 la 0.61 

¹ IC95% a fost determinat folosind distributia T 

 

4. Statusul marital 

Ipoteza de lucru este aceea că, indiferent de stadiul afecțiunii, subiecții din 

ambele loturi prezintă un profil asemănător cu privire la statusul marital, mulți dintre ei 

fiind niciodată căsătoriți sau divorțați. 

Căsătorit Lot I Lot II 

Da – Nr (%) 38/100 (38.00) 50/170 (29.41) 

Nu – Nr (%) 62/100 (62.00) 99/170 (70.59) 

 

Din analiza datelor colectate și prelucrate statistic cu ajutorul Two-sample Z test 

two-tailed pentru diferența de proporții (echivalent cu un Two-sample χ² (chi-square) 

two-tailed) și având ȋn vedere că distribuția binomială a variabilei poate fi aproximată 

cu una normală, s-a concluzionat că nu există diferențe cu semnificație statistică ȋntre 

cele două loturi legat de statul de persoană căsătorită/necăsătorită. 

Diferența de 

proporții 

Statistica Z Probabilitatea < |Z| 

(Valoarea p) 

IC95% pentru 

diferența 

de proporții 

8.58 1.4539 0.1460 -3.13 la 20.31 

 

Un alt parametru urmărit a fost acela al proporției de persoane divorțate și dacă 

cele două loturi se diferențiază din acest punct de vedere. Rezultatul prelucrării statistice 

a arătat că nu. 
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Divorțat Lot I Lot II 

Da – Nr (%) 15/100 (15.00) 34/170 (20.00) 

Nu – Nr (%) 85/100 (85.00) 146/170 (80.00) 

 

Diferența de 

proportii 

Statistica Z Probabilitatea < |Z| 

(Valoarea p) 

IC95% pentru 

diferența 

de proporții 

-5.00 -1.0294 0.3033 -14.22 la 4.22 

 

 Discuții și concluzii 

Scopul acestui studiu a constat ȋn evidențierea unor diferențe ȋn ceea ce privește 

statutul profesional, educațional și marital ȋntre pacienți cu tulburări de spectru psihotic, 

unii ȋn perioada de debut a bolii (primii doi ani), ceilalți cu un istoric ȋndelungat (cel 

puțin 10 ani). 

Ȋn ambele grupuri, cei care lucrează reprezintă mai puțin de jumătate din totalul 

celor admiși ȋn fiecare lot de studiu, cu mențiunea că diferența este ȋnalt semnificativ 

statistic ȋn favoarea celor din Lotul I.  40% dintre cei recent diagnosticați obțin venituri 

din salariu, 12% au pensie medicală și numai 2% obțin venituri din ajutorul de handicap 

determinat de boală, iar restul de 46% neavând niciun venit fiscalizat. Aceste date 

corespund procentului de 60% al celor care declară că trăiesc independent fără a 

depinde de familia de origine, de rudele de gradul I. Datele obținute ȋn urma analizei 

sunt comparabile cu cele obținute ȋn diverse cercetări din ȋn alte țări și care indică faptul 

că la doi ani după primul episod psihotic, doar 38% dintre pacienți muncesc. (5) 

Ȋn lotul II, cel al subiecților cu antecedente patologice personale de TSS de 

minimum 10 ani, muncesc doar 12,94%, obțin venituri din pensie 62,94%  procent 

extrem de semnificativ statistic față de primul grup și au ajutor de handicap cauzat de 

boala psihică iarăși, mult mai mulți ȋn comparație cu cei din lotul I, respectiv 44,11% 

(cu siguranță unii dintre ei beneficiind atât de pensie cât și de indemnizația de 

handicap), dar declară că se pot descurca pe cont propriu doar 47.64%, rezultat 

semnificativ mai mic față de cel obținut ȋn primul lot.  

Aceste rezultate confirmă ipoteza conform căreia adăugarea mai multor ani de 

boală incapacitează din punct de vedere profesional persoanele cu tulburări de spectru 

psihotic. Chiar dacă multora dintre ei li se asigură un venit, conform reglementărilor 
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legale privind criteriile de pensionare medicală și obținerea unei indemnizații de 

handicap, acesta este probabil insuficient pentru asigurarea traiului zilnic, motiv pentru 

care, odată cu cronicizarea afecțiunii, o parte importantă dintre subiecți nu sunt capabili 

să ducă o viață independentă, fără a fi sprijiniți de familie. Interesant de știut câți dintre 

cei din primul grup studiat vor mai lucra la momentul ȋn care vor atinge la rândul lor cel 

puțin 10 ani de istoric de suferință psihiatrică. 

Ȋn ceea ce privește nivelul educațional, lotul I se diferențiază statistic prin faptul 

că include mai mulți absolvenți de liceu, de facultate sau cu studii postuniversitare, 

nivelul educațional fiind semnificativ mai scăzut ȋn lotul II. Acest rezultat infirmă 

ipoteza noastră de lucru, anume că loturile sunt comparabile și ȋn concordanță cu datele 

din literatură ce indică faptul că cel mai adesea, debutul bolii și totodată evoluția 

prelungită duc la nefinalizarea studiilor de lungă durată. Cred că rezultatele obținute 

corespund unei particularități care ține de dinamica educației din țara noastra. Școala 

românească a fost supusă unor politici de transformare continuă ȋn ultimii 10 ani. 

Desființarea școlilor profesionale a crescut probabil numărul celor care se ȋndreaptă spre 

liceu, dezvoltarea universităților private a creat mai multe locuri pentru studenți, iar 

trecerea la sistemul de ȋnvățământ de tip Bologna a dus la finalizarea mult mai multor 

cursuri de masterat, ceea ce mă face să cred că diferența observată ȋn urma analizei 

statistice se datorează acestor particularități. 

Rezultatele obținute ȋn urma prelucrării statistice a datelor legate de statusul 

marital confirmă ipoteza de lucru, anume că nu există diferențe ȋntre cele două loturi. 

Ȋngrijorător este faptul că cifrele indică faptul că doar 38% lotul I și respectiv 29,4% 

lotul II sunt persoane căsătorite, date cu atât mai dramatice ȋn virtutea faptului că 

subiecții de sex masculini sunt foarte slab reprezentați ȋn acest studiu, iar bărbații cu 

tulburări de spectru psihotic cel mai adesea nu se căsătoresc. Persoanele divorțate sunt 

ȋn proporție de 15 și respectiv 20%, procente care ar fi interesant să fie comparate cu 

cele ȋntâlnite ȋn rândul populației generale din țara noastră. Un punct slab al acestei 

cercetări ȋl constituie faptul că nu a luat ȋn considerare pe cei aflați ȋntr-o relație 

consensuală din rândul celor aproximativ 60% respectiv 70%  de pacienți necăsătoriți. 
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STUDIUL 2 – EVALUAREA STATUSULUI COGNITIV 

 

Obiectivul principal al acestui studiu este acela de a evidenția dacă cei aflați ȋn  

stadii timpurii de boală (maximum 2 ani) prezintă scoruri semnificativ superioare la 

teste de neurocogniție și cogniție socială comparativ cu cei cu evoluție ȋndelungată 

(minimum 10 ani de boală) 

Evaluarea neurocogniției la pacienți cu TSS 

Ipoteza de lucru este aceea că există un declin cognitiv progresiv pe măsură ce 

pacienții adaugă un număr tot mai mare de ani de TSS și prin urmare, abilitățile 

neurocognitive sunt mai bune ȋn lotul cu debut psihotic de cel mult 2 ani. 

Material și metodă 

Din totalul celor 100 de pacienți din lotul I (istoric de boală de maximum 2 ani) 

35 au acceptat să li se aplice scala de evaluare cognitivă Montreal (Montreal Cognitive 

Assessment/ MoCa), iar  din cei 170 de subiecți incluși ȋn cel de-al doilea lot (istoric de 

boală de minimum 10 ani) au acceptat 49. Loturile au fost comparabile ca vârstă ȋn 

sensul că mediile ȋnregistrate, adică 41,9 ani ȋn primul lot,  respectiv 47,6 ani ȋn cel de-

al doilea nu au cum să influențeze capacitatea de rezolvare a cerințelor. 

Rezultate statistice obținute după folosirea scalei de evaluare cognitivă MoCa 

MoCA Lot I Lot II 

Medie ±SEM [IC95%] 22.30(±0.75) [20.69 la 23.70] 22.18(±0.54) [21.09 la 23.27] 

Mediana (IQR) 23 (6) 23 (5) 

Min – Max (Range) 13 la 29 (16) 12 la 29 (17) 

Deviatțe Standard 

(Varianța) 

4.31 (19.28) 3.79 (14.40) 

Skewness -0.81 -0.83 

Kurtosis -0.38 0.77 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

0.004612 0.01571 
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Figura 6 Comparație scoruri scala MoCa 

 

Ambele distribuții au fost depărtate de normalitate. Pentru a se investiga dacă 

există diferențe cu semnificație statistică ȋntre cele 2 loturi se folosește un Wilcoxon 

rank sum test (tendința centrală a distribuțiilor fiind apreciată cu ajutorul medianei), test 

protejat ȋmpotriva erorilor de tip I cu ajutorul unei proceduri bootstrap pentru diferența 

de mediane, iar rezultatul testului, consemnat ȋn tabelul de mai jos, indică faptul că nu 

există diferențe semnificative statistic ȋntre cele două grupuri de studiu. 

Scorurile medii obținute sunt extrem de asemănătoare ȋn ambele loturi și la un 

nivel care indică prezența cel puțin a unei disfuncții cognitive de intensitate ușoară. 

(22,3 respectiv 22,18). Ȋn ambele loturi au fost identificate persoane care au avut un scor 

mai mare sau egal cu 26, deci fără alterarea funcțiilor cognitive.  

Ipoteza inițială nu a fost confirmată, nu există diferențe semnificativ statistic 

ȋntre cele două loturi. Astfel, abilități cognitive scăzute sunt prezente de la debutul 

afecțiunii psihotice, iar capacitatea neurocognitivă nu pare să se deterioreze progresiv cu 

evoluția acestor afecțiuni. 
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Evaluarea cogniției sociale la pacienți cu TSS 

Ipoteza de lucru 

Ipoteza de lucru este aceea că abilitățile cognitiv-sociale sunt superioare ȋn 

perioada inițială a afecțiunii psihice din spectrul schizofreniei, iar evoluția de lungă 

durată reduce resursele pacienților de a identifica sau de a atribui corect emoții celor cu 

care interacționează. Astfel, apar dificultăți legate de menținerea  unei relaționări 

armonioase cu cei din jur și adaptări inadecvate la mediu. 

Material și Metodă 

Scala de citire a minții din priviri Baron-Cohen et al are ca scop evaluarea 

cogniției sociale la persoane de inteligență medie, fiind indicată ȋn diverse afecțiuni 

psihiatrice, dar și celor cu patologie organică cerebrală sau cu tulburări neurocognitive 

majore din categoria demențelor. 

Această scală a fost aplicată acelorași pacienți care au acceptat să facă și 

evaluarea cognitivă prin folosirea scalei MoCa și anume: ȋn lotul I (istoric de boală de 

maximum 2 ani) au fost incluși 35 de persoane, iar ȋn lotul II au fost introduși  49 de 

subiecți cu media de vârstă 41,9 ani,  respectiv 47,6 ani. 

Rezultate: 

EYES Lot I Lot II 

Medie ±SEM [IC95%] 17.63(±0.95) [15.69 la 19.56] 17.00(±0.67) [15.64 la 18.35] 

Mediana (IQR) 19 (6) 18 (5) 

Min – Max (Range) 6 la 28 (22) 5 la 26 (21) 

Deviație Standard 

(Varianța) 

5.62 (31.65) 4.72 (22.33) 

Skewness -0.46 -0.53 

Kurtosis -0.42 -0.08 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

0.1183 0.1553 

 

Histogramele : 
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Figura 7 Scoruri obținute la scala de citirie a minții din priviri   

Distribuțiile au fost apropiate de distribuția normală. După aplicarea testului 

parametric Welch T, test bidirecțional (tendința centrală a distribuțiilor fiind apreciată 

cu ajutorul mediei aritmetice) am concluzionat că nu există diferențe semnificative 

statistic ȋntre cele două grupuri. 

Discuții și concluzii  

Ambele ipoteze de lucru au fost infirmate ceea ce ne face să concluzionâ că 

disfuncția neurocognitivă și abilitatea scăzută de a identifica emoțiile, de a interpreta 

corect intenții, gânduri, diverse indicii din interacțiunile sociale sunt prezente de la 

debutul bolii, poate chiar cu mult ȋnainte de apariția simptomelor de fază acută și 

ȋnsoțesc bolnavul pe parcursul ȋntregii vieți, cel mai probabil neinfluențate de perioadele 

de remisiune și din păcate fără ameliorări autentice ȋn urma tratamentului 

medicamentos. 
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STUDIUL 3- EVALUAREA COMPLICAŢIILOR SOMATICE 

 

Introducere/ Ipoteza de lucru 

Scopul principal al lucrarii a fost acela de a afla dacă evoluția ȋndelungată 

(minimum 10 ani) a unei afectiuni psihotice, de spectru schizofren, atrage ȋn plan 

somatic o serie de complicații. 

Intenția noastră a fost aceea de a identifica diverse comorbidități somatice 

folosindu-ne de antecedentele personale patologice documentate medical și de analizele 

paraclinice uzuale folosite frecvent ȋn clinicile din care au fost selectați pacienții. O 

mare atenție am acordat-o ȋn primul rând evaluării riscului de deces prin eveniment 

cardiovascular ȋn următorii zece ani și pentru care s-a folosit diagrama SCORE 

(Evaluarea Sistematică a Riscului Coronarian). 

Ipoteza de lucru de la care am pornit a fost aceea că pacienții din lotul II au un 

risc crescut de morbiditate din cauza faptului că sunt mai izolați social, sunt supusi mai 

mult stresului și au obiceiuri de viață nesănătoasă (ex fumează), experimentează 

frecvent emoții negative ca depresie sau ostilitate. (6) (7) Toate acestea constituie o 

piedică ȋn menținerea unui stil de viață sănătos, lucru care,  alături de neglijarea stării de 

sănătate ȋn general și de efectele secundare ale medicatiei psihotrope, crește riscul de 

apariție a unor afecțiuni medicale noi. Pentru pacienţii cu TSS ȋnsă,  schimbarea stilului 

de viață este dificilă. Ei sunt foarte puțin participativi la programele de prevenţie 

secundară ce presupun efectuarea de exerciţii fizice,  de menținere a unei diete 

echilibrate care să determine scăderea in greutate sau de renunțare la fumat. (8) 

Obiectivele propuse au fost acelea de a face o analiză comparativă a parametrilor 

fiziologici uzuali, pentru a stabili dacă aceștia se modifică ȋn sens negativ concomitent 

cu evoluția ȋndelungată, de minimum 10 ani de TSS. Parametrii urmăriți corespund 

indicațiilor de monitorizare a pacienților care primesc tratament cu antipsihotice, chiar 

dacă tipul medicației utilizate nu a fost luat ȋn considerare. Subliniez ȋnsă, că la 

momentul evaluării fiecare pacient era ȋn tratament cu psihotrope, astfel ȋncât rezultatele 

cercetării să nu fie influențate de existența sau absența unei scheme terapeutice 

adecvate. 
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Material și metodă 

Pacienții au fost ȋmpărțiți ȋn două loturi. Lotul I a fost reprezentat de cei cu un 

istoric al bolii de maximum doi ani, iar lotul II de cei cu un istoric de minimum zece ani 

de boală.  

Distribuția subiecților ȋn funcție de vârstă este redată ȋn tabelul următor: 

Vârsta Lot I (n = 100) Lot II (n = 170) 

Medie ±SEM [IC95%] 39.60(±1.22) [37.16 la 42.03] 46.10(±0.75) [44.60 la 47.59] 

Mediana (IQR) 38.00 (20.00) 45.00 (16.00) 

Min – Max (Range) 18.00 la 63.00 (45.00) 24.00 la 65.00 (41.00) 

Deviație Standard 

(Varianța) 

12.26 (150.34) 9.87 (97.52) 

Skewness 0.22 -0.002 

Kurtosis -1.13 -0.93 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

0.0009 0.0026 

 

Analiza statistică, ținând cont de numărul mare de pacienți și folosind ca test 

parametric Welch T, test bidirecțional, (tendința centrală a distribuțiilor fiind apreciată 

cu ajutorul mediei aritmetice), la un nivel de sensibilitate α = 0.01 (1%) și o valoare 

p<0.01 (a se vedea tabelul de mai jos) a arătat că există diferențe cu ȋnaltă semnificație 

statistică ȋntre cele 2 loturi din punct de vedere al vârstei, deoarece se observă că media 

la lotul I este sub 40 de ani ȋn vreme ce la lotul II este peste 40 de ani. 

 

Diferența 

mediilor 

Grade Libertate 

(df) 

Statistica T Valoare p  

(Pr > |T|) 

IC95% pentru 

diferenta mediilor¹ 

-6.50 174.11 -4.5101 < 0.0001 -9.34 la -3.65 

¹ IC95% a fost determinat folosind distribuția T 

 

Pentru a nu introduce erori sistematice ȋn studiu legate de vârsta (“Paradoxul 

Simpson”), se decide ca parameterii clinici/paraclinici urmăriți să fie comparabili pe 

fiecare sublot (IA vs IB, respectiv IIA vs IIB) și nu pe loturile mari. 

Astfel, fiecare lot a fost a fost ȋmpărți ȋn două subgrupuri. Lotul I, cel cu subiecți 

cu un istoric de TSS de cel mult doi ani, a fost divizat ȋn lotul I-A care cuprinde subiecți 

cu vârste ȋntre 18 și 39 de ani și lotul I-B care ȋi include pe cei cu vârste ȋntre 40 și 65 de 
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ani. Același procedeu a fost aplicat și lotului II, lotul II-A (18-39 ani) și lotul II-B (40-

65 ani).  

Tabelul următor  indică valorile medii de vârstă și deviația standard de la 

categoria de vârstă sub 40 de ani:    

Vârsta < 40ani Lot I-A (n = 53) Lot II-A (n = 56) 

Medie ±SEM [IC95%] 29.50(±0.71) [28.07 la 30.04] 34.94(±0.53) [33.87 la 36.01] 

Mediana (IQR) 30.00 (7.00) 35.50 (5.50) 

Min – Max (Range) 18.00 la 39.00 (21.00) 24.00 la 39.00 (15.00) 

Deviație Standard 

(Varianța) 

5.19 (26.94) 4.00 (16.05) 

Skewness -0.23 -0.87 

Kurtosis -0.65 -0.02 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

0.3446 < 0.0001 

 

Ȋn afară de argumentul acurateții datelor statistice, un alt motiv pentru care am 

preferat ȋmpărțirea fiecărui lot ȋn două subloturi, este acela că riscul de comorbidități 

somatice este sensibil crescut ȋn intervalul 40-65 de ani. Ȋn acest sens, nediferențierea pe 

categorii de vărstă ar fi alterat calitatea cercetării. 

Repartiția subiecților ȋn funcție de sex este mult ȋn favoarea celui feminin, 

preponderență observată ȋn ambele loturi deoarece profilul secțiilor de unde au fost 

selectați aceștia era preponderent adresat persoanelor de sex feminin, iar analiza 

prelucrării statistice nu diferenţiază semnificativ loturile. 

SEX Lot I-A  Lot II-A  

Masculin – Nr (%) 10/53 (18.86) 12/56 (21.42) 

Feminin – Nr (%) 43/53 (81.13) 44/56 (78.57) 

Pentru al doilea lot (40-65 de ani) situația este următoarea, de asemenea fără 

semnificaţie statistică: 

SEX Lot I-B  Lot II-B 

Masculin – Nr (%) 3/47 (6.38) 18/114 (15.78) 

Feminin – Nr (%) 44/47 (93.61) 96/114 (84.21) 

Analize de laborator: 

1. Determinarea enzimelor hepatice 

TGP (transaminaza glutamică piruvică) /ALT (alanil-aminotransferaza) 

Ȋn subloturile I-A și II-A care cuprind pacienți cu vârste mai mici de 40 de ani 

am calculat pentru TGP valoarea medie. Ȋn ambele grupuri aceasta s-a ȋncadrat ȋn 
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limitele valorilor normale (0-34U/l), iar prelucrarea datelor nu evidențiază diferențe 

semnificative statistic.  

TGO (transaminaza glutamică oxaloacetică)/ AST (aspartat-aminotransferaza) 

Valorile TGO analizate se ȋncadrează ȋn limitele valorilor normale de 0-31U/l la cei mai 

mulți dintre pacienți.  

GGT glutamiltranspeptidaza (valori normale 0-38 U/l) 

Determinarea acestei enzime reprezintă o investigație de rutină ȋn practica 

psihiatrică deoarece ea reprezintă un indicator al consumului recent de alcool, iar 

tulburările psihiatrice cauzate de consumul de alcool sunt comorbidități destul de 

frecvente asociate TSS. 

Ȋn categoria de vârstă mai mică de 40 de ani din ambele grupuri nu există 

diferențe de ordin statistic. Valoarea GGT a fost ȋn parametrii normali și ȋn grupurile de 

vârstă mai mare de 40 de ani.  

Discuții și concluzii 

Mai multe medicamente antipsihotice au ȋn portofoliul de efecte adverse 

tulburări hepatobiliare cu creșteri ale concentrațiilor plasmatice de GGT și transaminaze 

hepatice. Expunerea ȋndelungată la diverse scheme terapeutice, cel mai probabil cu mai 

mult de un antipsihotic sau cu diferite asocieri medicamentoase, ar trebui să determine 

rezultate anormale ale testelor de explorare hepatică. Deși se observă o tendința de 

creștere a valorilor medii și a abaterii standard la cei din grupurile cu evoluție de 

tulburare din spectrul schizofreniei de minimum 10 ani, loturile nu se diferențiază 

statistic. 

2. Determinare electroliți (sodiu Na și potasiu K) 

Valorile natremiei şi cele ale potasemiei s-au încadrat între limite normale la 

ambele categorii de vârstă. Loturile au fost omogene statistic și ȋn această cercetare nu 

se pot face corelații statistice ȋntre durata lungă a unei TSS și riscul ȋnregistrării unei 

modificări ȋn sens patologic la nicio categorie de vârstă. 

3. Determinare creatinină și uree serice 

Determinarea ureei și a creatininei la inițierea oricărui antipsihotic și ulterior 

anual, face parte din protocoalele uzuale de monitorizare a stării de sănătate. Ele capătă 
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o importanță mai mare atunci când se administrează antipsihotice care se excretă renal 

și care necesită ajustarea dozei dacă pacienții prezintă insuficiență renală. Ȋn acord cu 

aceste afirmații nediferențierea statistică a celor două loturi nu este surprinzătoare (ȋn 

ciuda faptului că valorile determinării creatininei la categoria celor de peste 40 de ani au 

fost mai ridicate față decei cu debut recent al TSS, dar această situație e fără impact 

clinic) 

4. Hemoleucograma (HLG) 

HLG pe lăngă faptul că face parte din recomandările uzuale pentru 

monitorizarea stării de sănătate, atunci când pacienții au ca tratament clozapina ea se 

efectuează după protocoale bine definite. Scopul este acela de a identifica precoce 

diferite anomalii parraclinice cu consecințe ce pot fi deosebit de grave (ex 

agranulocitoza). Sub acțiunea diverselor psihotrope (clozapina, litiu,carbamazepina) pot 

fi sesizate diverse rezultate anormale pe HLG ca de ex leucopenia, trombocitopenia. 

Rezultatele cercetării ȋn ceea ce privește HLG nu evidențiază niciuna dintre aceste 

particularități.  

5. VSH (viteza de sedimentare a hematiilor) (6-13mm/1h) 

VSH reprezintă o determinare de rutină ȋn clinicile de unde au fost selecționați 

pacienții, motiv pentru care a fost ales ca variabilă ȋn acest studiu.  

La ambele categorii de vârstă, valoarea medie a VSH a fost peste limita 

superioară a normalului ȋn rândul celor cu evoluție de lungă durată a TSS. Diferențierea 

a fost semnificativă statistic la cei trecuți de 40 ani. Chiar dacă reprezintă un indicator 

nespecific de inflamație, creșterea valorii poate sugera capacitatea limitată de 

autoȋngrijire a pacienților prin neglijarea unor probleme de sănătate, chiar dacă aparent 

banale, cum ar fi diverse infecții, inflamații ce țin de sfera stomatologică și care sunt cel 

mai probabil, ȋn opinia noastră, responsabile de aceste valori.  

Evaluarea riscului metabolic  

Ipoteza de lucru a fost aceea că pacienții care au debutul afecțiunilor psihiatrice 

din spectrul schizofreniei stabilit cu minimum de zece ani de zile ȋn urmă, au un risc 

crescut de  a dezvolta sindrom metabolic (creșterea glicemiei, obezitate și dislipidemii). 

Apariția acestuia este corelată cu stilul de viața sedentar, lipsit de exerciții fizice și fără 
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o dietă adecvată, cu fumatul, cu nepăsarea ȋn ceea ce privește ȋngrijirea sănătății,  cu 

stresul prelungir și nu ȋn ultimul rând cu efectele secundare ale antipsihoticelor sau cu 

vulnerabilitatea genetică. 

Informațiile despre comorbiditățile endocrinologice și metabolice au fost 

obținute fie direct de la pacienți și ȋn același timp documentate medical, fie din foile de 

obdervație. 

Distribuția acestor boli la cele două mari categorii de pacienți este redată ȋn 

histogramele de mai jos. Ele au fost consemnate exact așa cum erau ȋn documentele 

medicale. Reprezentarea grafică este sugestivă pentru felul ȋn care dislipidemiile, 

hipertrigliceridemiile, hipercolesterolemiile și DZ II cresc la cei cu evoluție ȋndelungată 

a bolii. 

    

 

Figura 8 distribuția afecțiunilor metabolice și endocrinologice (lotul I) 
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Figura 9 distribuția afecțiunilor metabolice și endocrinologice (lotul II) 

Se observă că numărul celor cu anomalii metabolice, reprezentate de DZ, 

dislipidemii mixte sau creșteri individuale ale trigliceridelor și colesterolului crește la 

cei cu evoluție ȋndelungată de TSS, lucru care va fi dovedit și de  analiza statistică 

detaliată ȋn paginile următoare. 

Determinarea glicemiei (74-106 mg/dl) 

Ipoteza de lucru este aceea că valorile glicemiei și implicit riscul de apariție a 

DZ ȋn grupul celor cu un istoric de boală de cel puțin 10 ani, este mai mare. 

Rezultate  sunt consemnate ȋn tabelul următor: 

Glucoza Lot I-A  Lot II-A  

Medie ±SEM [IC95%] 88.60(±2.03) [84.51 la 92.69] 94.98(±3.18) [88.59 la 101.37] 

Mediana (IQR) 85.00 (14.00) 90.00 (22.00) 

Min – Max (Range) 67.00 la 152.00 (85.00) 70.00 la 229.00 (159.00) 

Deviatie Standard 

(Varianta) 

14.84 (220.24) 23.63 (558.57) 

Skewness 2.01 3.61 

Kurtosis 5.71 18.73 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

< 0.0001 < 0.0001 

 

Din analiza datelor colectate și prelucrate statistic folosindu-se Wilcoxon rank 

sum test (tendința centrală a distribuțiilor fiind apreciată cu ajutorul medianei), test 
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protejat ȋmpotriva erorilor de tip I cu ajutorul unei proceduri bootstrap pentru diferenta 

de mediane s-a constatat că nu există diferențe de ordin statistic ȋntre cele două loturi. 

Se poate observa ȋnsă o tendință de creștere ȋn cel de-al doilea lot. 

Diferenta 

Mediane 

Suma Wilcoxon 

W 

Valoare p raw Valoare p 

Bootstrap 

IC95% pentru 

diferenta mediane 

-5.00 1175.00 0.08283 0.1892 -9.00 la 2.00 

¹ IC95% a fost determinat prin bootstrap 

 

Figura 10 comparație glicemie (18-39 ani) 

Pentru pacienții ȋncadrați la categoria de vârstă 40-65 de ani se observă creșterea 

valorilor medii și a deviației standard la cei cu minimum 10 ani de boală, valoarea 

medie a glicemiei fiind foarte aproape de limita superioară a normalului 

Glucoza Lot I-B Lot II-B 

Medie ±SEM [IC95%] 93.37(±2.24) [88.75 la 97.79] 103.14(±3.26) [96.66 la 109.61] 

Mediana (IQR) 92.00 (20.00) 95.00 (33.00) 

Min – Max (Range) 64.00 la 136.00 (72.00) 63.00 la 348.00 (285.00) 

Deviatie Standard 

(Varianta) 

15.39 (237.11) 34.88 (1217.07) 

Skewness 0.68 3.84 

Kurtosis 0.83 22.43 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

0.1827 < 0.0001 
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Distribuția la lotul I-B a fost apropiată de cea normală, iat lotul II-B conține mai 

mult de 100 de pacienți, ca urmare se pot folosi testele parametrice precum Welch T test 

bidirecțional Plecând de la următoarele ipoteze (tendința centrală a distribuțiilor fiind 

apreciată cu ajutorul mediei aritmetice): H0 (ipoteza nulă) – nu sunt diferențe 

semnificative statistic ȋntre cele 2 loturi și Ha (ipoteza alternativă) -  sunt diferențe 

semnificative statistic ȋntre cele 2 loturi, iar conform rezultatelor din tabelul următor ni 

se permite să respingem H0 la un nivel de sensibilitate α = 0.05 (5%) și să demonstrăm 

că există diferențe cu semnificație statistică ȋntre cele 2 loturi din punct de vedere al 

glicemiei.  

Diferenta 

mediilor 

Grade Libertate 

(df) 

Statistica T Valoare p  

(Pr > |T|) 

IC95% pentru 

diferenta mediilor¹ 

-9.77 158.23 -2.4877 0.01389 -17.69 la 2.03 

¹ IC95% a fost determinat folosind distributia T 

 

Figura 11 comparație glicemie (40-65 ani) 

Colesterolul  total (  <200mg/dl) 

O altă variabilă masurată a fost colesterul total, deoarece pacienții cu tulburări 

psihotice au un risc mai mare de dezvoltarea a unor boli metabolice (diabet, 

dislipidemii, obezitate) ȋn comparație cu populația generală. 
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Colesterol Lot I-A  Lot II-A  

Medie ±SEM [IC95%] 163.33(±4.92) [153.46 la 

173.21] 

190.24(±6.64) [176.90 la 

203.57]  

Mediana (IQR) 160.00 (34.00) 181.50 (64.00) 

Min – Max (Range) 106.00 la 280.00 (174.00) 111.00 la 327.00 (216.00) 

Deviatie Standard 

(Varianta) 

35.81 (1282.99) 48.84 (2385.54) 

Skewness 1.33 0.82 

Kurtosis 2.74 0.46 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

0.0003 0.0060 

 

 

Figura 12 histograme colesterol (19-39 ani) 

Distribuția la lotul I-A este departată de cea gaussiana (skewness pozitiv 

important deviație la dreapta a distributiei) lucru ce face imposibilă folosirea testelor 

parametrice. Se folosește un Wilcoxon rank sum test  

Diferenta 

Mediane 

Suma Wilcoxon 

W 

Valoare p raw Valoare p 

Bootstrap 

IC95% pentru 

diferenta mediane 

-21.50 925.5 0.001648 0.0035 -43.00 la -8.00 ¹ 

¹ IC95% a fost determinat prin bootstrap 

 

Rezultatul testului ne indică că cele două loturi se diferențiază statistic (a se 

vedea valoarea p la testul bootstrap p < 0.01, α = 0.01 (1%) si IC95% care nu conține 0). 

Ȋn boxplotul următor se observă foarte clar diferența. Există așadar o tendință de 

creștele a colesterolemiei (chiar dacă valoarea medie nu depășește limita superioară a 
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intervalului de referință) ȋn rândul celor cu istoric ȋndelungat de boală. Probabil că dacă 

subiecții ar fi fost evaluați după minimum 15 ani de TSS, valoarea medie ar fi depășit 

200mg/dl pentru colesterol. 

Ȋn tabelul următor avem colectate datele prelucrării statistice a valorilor 

colesterolului. Ele demonstrează că evoluția ȋndelungată a unei TSS produce 

hipercolesterolemie ȋn intervalul de vârsta 40-65 ani). Ȋn primul lot media se ȋncadrează 

chiar la limita superioară a intervalului de referință pentru colesterol (200.31mg/dl cu 

deviația standard de 51.12mg/dl), iar pentru lotul II-B, cu pacienți ȋn vârstă de cel puțin 

40 de ani și cu minimum 10 ani de boala, valoarea medie a colesterolului total depășește 

valorile normale maximale fiind de 222.28 mg/dl cu deviația standard de 50.47mg/dl  

Colesterol Lot I-B  Lot II-B 

Medie ±SEM [IC95%] 200.31(±7.45) [185.30 la 

215.32] 

222.28(±4.72) [212.91 la 

231.64] 

Mediana (IQR) 184.00 (56.00) 216.50 (80.00) 

Min – Max (Range) 133.00 la 325.00 (192.00) 121.00 la 344.00 (223.00) 

Deviatie Standard 

(Varianta) 

51.12 (2613.26) 50.47 (2547.79) 

Skewness 0.96 0.15 

Kurtosis 0.19 -0.72 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

0.0012 0.0382 

 

 

Figura 13 histograme colesterolemie (40-65 ani) 
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Distribuția la lotul I-B este depărtată de cea gaussiana (skewness pozitiv 

important cu deviație la dreapta a distributiei) lucru ce face imposibilă folosirea testelor 

parametrice. 

Pentru a se investiga dacă există diferențe cu semnificație statistică ȋntre cele 2 

loturi se folosește un Wilcoxon rank sum test. Rezultatul testului arată diferența 

mediane -32.50, suma Wilcoxon W 1978.5, o valoare a p raw de 0,009244 și o valoare p 

la testul Bootstrap p< 0.01 (0,00850), α = 0.01 (1%) si IC95% pentru diferența mediane 

-61.50 la -7.50, care nu contine 0, ceea ce ne spune că există diferențe ȋnalt 

semnificative statistic ȋntre loturi. 

Trigliceridele (0-150mg/dl) 

O altă variabilă studiată a fost reprezentată de trigliceride. Obiectivul a constat ȋn 

identificarea unor corelații cu semnificație statistică ȋntre cronicizarea bolii și creșterea 

trigliceridelor plasmatice. Nivelul ridicat al acestora, alături de hipercolesterolemie, 

determină apariția aterosclerozei, crescând riscul de accident vascular cerebral  și BCV 

Am urmărit astfel, dacă există diferențe ȋntre subgrupurile studiate din punct de 

vedere al trigliceridemiei. Pentru pacienții sub 40 de ani am obținut următoarele 

rezultate care indică o tendință accentuată de creștere a valorilor trigliceridelor la 

veteranii TSS, chiar dacă valorile medii sunt ȋn intervalul de referinț                :  

Trigliceride Lot I-A  Lot II-A  

Medie ±SEM [IC95%] 92.86(±6.40) [80.00 la 

105.73] 

133.29(±9.94) [113.34 la 

153.24] 

Mediana (IQR) 80.00 (38.00) 120.00 (74.00) 

Min – Max (Range) 41.00 la 295.00 (254.00) 31.00 la 411.00 (380.00) 

Deviaţie Standard 

(Varianţa) 

46.66 (2177.57) 73.08 (5341.00) 

Skewness 2.25 1.77 

Kurtosis 6.70 4.06 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

< 0.0001 < 0.0001 

 

Și ȋn acest caz ambele distribuții au fost departate de normalitate (skewness 

pozitiv important) folosirea testului Wilcoxon rank sum evidențiază rezultate cu 

semnificație statistică ce diferențiază loturile (p<0.01 la un nivel de sensibilitate α = 

0.01 (1%) 

Diferenta 

Mediane 

Suma Wilcoxon 

W 

Valoare p raw Valoare p 

Bootstrap 

IC95% pentru 

diferenta mediane 
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-40.00 833.50 0.0001988 0.00070 -57.00 la -17.00 ¹ 

¹ IC95% a fost determinat prin bootstrap 

 

Figura 14 comparație trigliceride (18-39 ani) 

Ȋn ceea ce privește acest parametru la cei cu vârste cuprinse ȋntre 40 și 65 de ani, 

s-au ȋnregistrat modificări ȋn sensul creșterii valorilor medii peste limita superioară a 

normalului, la cei cu antecedente de TSS de peste 10 ani. Diferențele dintre cele două 

loturi au fost semnificative statistic, obținându-se ȋn lotul IB următoarele valori: 

valoarea medie ±SEM [IC95%] 126.82mg/dl (±11.22) [104.22 la 149.23], mediana 

(IQR) 102.00 (78.00), deviația standard (varianta) 76.97mg/dl (5924.92), skewness 

2.49, kurtosis 8.61, cu valoare p, test normalitate Shapiro-Wilk < 0.0001, iar pentru 

lotul IIB: valoare medie ±SEM [IC95%]-193.18mg/dl (±15.15) [163.16 la 223.20], 

mediana (IQR)- 155.50 (102.00), deviația standard (varianta)- 161.78mg/dl (26174.22, 

skewness 4.86, kurtosis 34.76, cu valoare p, test normalitate Shapiro-Wilk < 0.0001.  

Diferențele cu semnificație statistică, din punct de vedere al nivelului seric de 

trigliceride, ȋntre cele două loturi au fost dovedite se folosind testul Wilcoxon rank sum, 

protejat ȋmpotriva erorilor de tip I cu ajutorul unei proceduri bootstrap pentru diferența 

de mediane. Rezultatul testului a arătat o valoare a p raw de 0.0001654 și o valoare p la 
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testul Bootstrap p< 0, 01 (0.00010), la un nivel desensibilitate α = 0.01 (1%) și IC95% 

care nu conține 0.  

Boxploturile de mai jos evidențiază clar diferențierea ȋn legătură cu valorile 

trigliceridelor: 

 

Figura 15 comparație trigliceridemie (40-65 ani) 

Evaluarea IMC 

Greutatea corporală crescută este asociată cu creşterea mortalității şi morbidității 

totale şi din cauza faptului că asociază un risc de apariție a BCV ȋn populatia generală. 

Adipozitatea excesivă este asociată cu apariția hiperinsulinism, creșterea rezistenței la 

insulină, HTA și dislipidemie. (9) Din acest motiv, calcularea IMC la pacienții incluși ȋn 

acest studiu a constituit o variabilă importantă de urmărit. Ipoteza de la care s-a pornit a 

fost aceea că evoluția ȋndelungată a TSS provoacă o acumulare semnificativă de 

kilograme din cauza lipsei activității fizice și a unei alimentații nepotrivite. Mulți dintre 

pacienții cu TSS au venituri financiare scăzute, mare parte sunt pensionați medical sau 

trăiesc din ajutoarele de handicap, sunt izolati social ceea ce ȋngreunează demersurile 

care ar face posibilă schimbarea stilului de viață. Se consideră persoane supraponderale 
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cele care au un IMC cuprins ȋntre 25 și 30 kg/m² și obeze cele care au IMC mai mare de 

30kg/m². 

Din punct de vedere statistic ȋn lotul I-A am obținut datele: valoarea medie 

±SEM [IC95%]=23.87(±0.89) [22.03 la 25.71], mediana IQR)= 22.93 (4.75), min-max 

range)= 14.30 la 34.99 (20.69), deviația standard (varianța) =4.36 (19.01), 

skewness=0.34, kurtosis 1.02, valoare p determinată cu testul de normalitate Shapiro-

Wilk=0.8182. Pentru lotul II-A avem următoarele valori: valoarea medie ±SEM 

[IC95%]=26.80(±1.16) [24.41 la 29.18], mediana IQR)= 24.22 (10.80), min-max 

range)= 16.31 la 41.41 (25.10), deviația standard (varianța) =6.50 (42.29), 

skewness=0.51, kurtosis -0.72, valoare p determinată cu testul de normalitate Shapiro-

Wilk=0.03865182 

Așa cum se poate observa din datele statistice prezentate ȋn detaliu ȋn paragraful 

anterior, valoarea medie a IMC ȋn lotul II-A a fost una corespunzătoare 

supraponderabilității.  

Histogramele evidențiază tendința de creștere a valorilor indicelui de masă 

corporală 

 

Figura 16 IMC (18-39 ani) 
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Ambele distribuții au fost apropiate de normalitate. 

Valoarea p>0.05 la un nivel de sensibilitate α = 0.05 (5%) obținuta la testul 

bidirecțional Welch T nu a diferențiat ȋn mod semnificativ cele doua grupuri. Datele 

sunt prezente ȋn tabelul de mai jos:  

Diferenta 

mediilor 

Grade Libertate 

(df) 

Statistica T Valoare p  

(Pr > |T|) 

IC95% pentru 

diferenta mediilor¹ 

-2.93 52.06 -1.9928 0.05153 -5.87 la 0.02 

¹ IC95% a fost determinat folosind distributia T 

 

Figura 55 comparație IMC (19-39 ani) 

Ȋntre cele două loturi de pacienți cu vârste peste 40 de ani diferențele au fost 

semnificative statistic ȋnregistrandu-se ȋn lotul I-B următoarele valori: valoarea medie 

±SEM [IC95%]]-23.62(±1.26) [20.99 la 26.25], mediana (IQR)- 23.89 (4.92), deviația 

standard (varianța) 5.78 (33.43), cu valoare p, test normalitate Shapiro-Wilk 0.003159, 

iar pentru lotul II-B: media ±SEM [IC95%]-28.74(±0.83) [27.06 la 30.40], mediana 

(IQR)- 27.94 (9.23), deviația standard (varianța)- 6.56 (43.13), cu valoare p, test 

normalitate Shapiro-Wilk 0.03214.    

 

Figura 17 histograme IMC (40-65 ani) 
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Distribuția la lotul I-B a arătat deviații de la normalitate (skewness pozitiv 

important).  

Ȋn urma utilizării testului Wilcoxon rank sum, rezultatele arată o valoare p la 

testul Bootstrap p< 0, 01 , IC95% care nu conține 0, α = 0.01 (1%) și ȋn felul acesta este 

demonstrat că există corelații semnificative statistic ȋntre creșterea ȋn greutate și TSS cu 

o lungă perioadă de evoluție. 

Diferenta 

Mediane 

Suma Wilcoxon 

W 

Valoare p raw Valoare p 

Bootstrap 

IC95% pentru 

diferenta mediane 

-4.05 349.00 0.001587 0.004586 -7.59 la -1.26 

¹ IC95% a fost determinat prin bootstrap 

 

Așa cum era de așteptat, din cauza altor intervale de vârstă, valorile medii ale 

IMC au crescut ȋn ambele subloturi (I-B și II-B) la cei care au depășit 40 de aniși ȋncă o 

dată se certifică faptul că supraponderabilitatea este asociată cu numărul mai mare de 

ani de boală 

Discuții și concluzii: 

La categoria de vârsta peste 40 de ani, toți cei patru parametri folosiți ȋn 

această cercetare pentru evaluarea riscului de sindrom metabolic ȋn TSS, au prezentat 

corelații corelații statistice ȋntre evoluția ȋndelungată a unei tulburări psihiatrice majore, 

de tipul celor din TSS, și creșterea probabilității de apariție a unei anomalii metabolice. 

Mai mult decât atât, cu excepția glicemiei care, chiar dacă s-a diferențiat statistic de cei 

cu debut recent și ȋn ciuda tendinței de creștere  a valorilor medii, nu s-a prezentat la 

valori patologice, toate celelalte variabile (colesterol, trigliceride, IMC) au ȋnregistrat 

valori ȋn afara intervalului de referință. Sunt confirmate astfel datele din literatura de 

specialitate care asociază dereglările metabolice de psihoze.  

Faptul că valori patologice apar doar la categoria 40-65 (exceptând IMC care 

apare la valori ce indică supraponderabilitatea și la subiecții mai tineri) confirmă faptul 

că prezența sindromului metabolic se corelează cu vârsta.  

E foarte important ca riscul de sindrom metabolic să fie estimat individual ȋn 

așa fel ȋncât fiecare paceint să beneficieze de un management riguros de ȋmbunătățire a 

tuturor variabilelor implicate și reducerea riscului cardio și cerebrovascular pe care ȋl 

presupune prezența acestui sindrom. 
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Ȋn TSS sindromul metabolic este cauzat de mai mulți factori. Medicația 

antipsihotică, mai ales olanzapina și clozapina, determină o creștere exagerată a 

apetitului alimentar. (10) Alimentaţia celor cu TSS, aşa cum a mai fost menţionat în 

această lucrare, este săracă în fibre şi fructe, fiind bogată grăsimi saturate. Creşterea în 

greutate reprezintă primul semnal care trebuie s  atragă atenţia asupra disfuncţiei 

metabolice. Ȋn această cercetare cazurile de supraponderabilitate au fost mai frecvente la 

cei cu TSS de minimum10 ani indiferent de vârstă ceea ce sugerează că acumularea 

kilogramelor este obişnuită la pacienţii cu această patologie. Rezultatele constatate sunt 

îngrijorătoare şi necesită elaborarea unor strategii care să includă şi intervenţii 

nonfarmacologice. 

Determinarea tensiunii arteriale sistolice: 

Un alt parametru urmărit ȋn această cercetare a fost măsurarea tensiunii arteriale 

sistolice (TAS). Ȋn populația generală prevalența hipertensiunii arteriale este de 30-45%. 

TAS pare să fie un factor predictiv mai bun pentru evenimente de natura 

cardiovasculară (accident vascular cerebral, infarct miocardic, moarte subită, 

insuficiență cardiacă) decât tensiunea arteriala diastolica (TAD) pentru persoanele cu 

vârste mai mari de 50 ani. Hipertensiunea  este definită ca o valoare ≥140mmHg pentru 

TAS și/sau ≥90 mmHg pentru TAD. (11) 

Pentru loturile I-A și II-A rezultatele sunt ȋn tabelul următor. Se poate observa că 

valorii medii au fost ȋn parametrii normali. 

TAS Lot I-A  Lot II-A  

Medie ±SEM [IC95%] 119.91(±2.02) [115.73 la 

123.88] 

129.72(±2.99) [123.69 la 

135.74] 

Mediana (IQR) 120.00 (20.00) 127.50 (20.00) 

Min – Max (Range) 75.00 la 150.00 (75.00) 95.00 la 190.00 (95.00) 

Deviaţie Standard 

(Varianţa) 

14.77 (218.23) 21.20 (449.63) 

Skewness -0.37 0.82 

Kurtosis 0.64 0.56 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

0.1197 0.0060 

 

Distribuția la lotul II-A este departată de cea gaussiana (skewness pozitiv 

important, deviație la dreapta a distribuției) lucru ce face imposibilă folosirea testelor 

parametrice. 

Rezultatul testului Wilcoxon rank sum test este consemnat în tabelul următor: 

Diferenta 

Mediane 

Suma Wilcoxon 

W 

Valoare p raw Valoare p 

Bootstrap 

IC95% pentru 

diferenta mediane 
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-7.50 994.5 0.0275 0.4070 -15.00 la -5.00 ¹ 

¹ IC95% a fost determinat prin bootstrap 

Rezultatul testului ne spune că nu există diferențe semnificative statistic, cele 

două loturi studiate fiind omogene (a se vedea valoarea p la testul bootstrap p > 0.05, α 

= 0.05 (5%) și IC95% care contine 0),  a se vedea și boxplotul următor: 

 

Figura 18 comparaţie TAS (18-39 ani) 

Ȋn tabelul  cu datele statistice pentru loturile din categoria celor de peste 40 de 

ani, se observă că media valorilor pentru TAS este peste 140 mmHg la lotul de pacienţi 

cu o evoluție ȋndelungată a bolii. Prevalența hipertensiunii arteriale la pacienții cu 

schizofrenie este de 32,8%. (2) 

TAS Lot I-B Lot II-B 

Medie ±SEM [IC95%] 136.55(±3.73) [129.03 la 

144.06] 

143.44(±2.48) [138.52 la 

148.37] 

Mediana (IQR) 135.00 (40.00) 140.00 (36.00) 

Min – Max (Range) 90.00 la 190.00 (100.00) 98.00 la 220.00 (122.00) 

Deviatie Standard 

(Varianta) 

25.59 (655.03) 26.54 (704.72) 

Skewness 0.17 0.47 

Kurtosis -0.69 -0.30 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

0.2752 0.0045 
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Distribuția la lotul I-B a fost apropiată de cea normală, iat lotul II-B conține mai 

mult de 100 de pacienți, ca urmare se pot folosi testele parametrice. 

Rezultatul testului test parametric Welch T este consemnat în tabelul următor: 

Diferenta 

mediilor 

Grade Libertate 

(df) 

Statistica T Valoare p  

(Pr > |T|) 

IC95% pentru 

diferenta mediilor¹ 

-6.89 88.749 -1.537 0.1278 -15.80 la 2.01 

Aceste rezultate indică faptul că nu există diferențe cu semnificație statistică 

ȋntre cele două loturi. A se observa ȋnsă că cele două grupe de pacienți sunt plasate din 

punct de vedere clinic ȋn  grupe de risc diferite (sub 140 mm cei din I-B si peste 140 

mm cei din grupul II-B), iar valoarea p este totuși destul de mică fiind posibil ca 

diferențele să fie vizibile dupa o perioadă mai lunga de evoluție a bolii (de exemplu  

dupa 15 ani de evoluție să crească procentul cazurilor de HTA la pacienții cu TSS și 

implicit și riscul cardiovascular). A se vedea pentru comparație si boxploturile de mai 

jos: 

 

Figura 19 comparaţie TAS (40-65 ani) 

Evaluarea proporției de fumători ȋn TSS 

Ȋn grupul celor cu debutul afecțiunii psihotice de cel mult doi ani, mai puțin de 

jumătate fumează (43%), iar ȋn cel de-al doilea grup procentul crește puțin peste 50%, 

respectiv 50.58%. Se remarcă că aceste procente sunt sub limitelor inferioare ale 

intervalelor, oferite de literatura de specialitate, ȋn legătură cu fumatul, adică ȋntre 55 
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Situația este reflectată ȋn dotchaturile următoare, iar rezultatul testelor statisitce 

arată că, ȋn privința procentelor de fumători, loturile au fost relativ omogene din punct 

de vedere statistic: 

 

Figura 20 distribuţie fumători  

Evaluarea riscului de deces prin eveniment cardiovascular la pacienții cu 

TSS 

Sistemul SCORE evaluează probabilitatea de deces prin eveniment 

cardiovascular, ȋn următorii 10 ani. Este ușor de calculat și ia ȋn considerare următorii 

parametrii: sexul, varsta, fumatul, valoarea tensiunii arteriale și cea a colesterolului 

total. (12) România folosește diagrama de risc crescut. Ȋn general, o valoare mai mare 

de 5% este considerată un risc inalt. Dacă subiecții au un stil de viață sedentar, sunt 

obezi, au valori crecute ale trigliceridelor sau au un statut social deficitar, riscul poate fi 

mai mare decât cel indicat de diagramă. Prezența diabetului zaharat de exemplu, poate 

crește riscul și de 5 ori.  (7) 

Principalele limitări, în ceea ce priveşte selecţia pacienţilor, constau în faptul că 

nu a fost luat în calcul stilul de viaţă (activi sau sedentari) şi că au fost inclusi foarte 

puţini subiecţi de sex masculin (profilul secţiilor de unde au fost selectaţi aceştia era 

preponderent adresat persoanelor de sex feminin) . Se ştie că indiferent de vârstă, riscul 

de deces prin BCV pare sâ fie întârziat la femei, diagrama SCORE arătând că acesta 

este relativ întârziat cu 10 ani. (7) Cu toate acestea, afecţiunile cardiovasculare rămân o 

cauză importantă de deces la femei. După un infarct miocardic acut mortalitatea este cu 

50% mai mare la femeile cu vârsta sub 55 ani în comparaţie cu bărbaţii. De asemenea, 
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mortalitatea cauzat după un infarct miocardic acut de accidentele vasculare cerebrale 

este mai mare la femei (13) (14).  

 

 

Figura 21 diagrama SCORE 

Acest risc de producere a unui eveniment cardiovascular fatal ȋn următorii zece 

ani se calculează doar pentru persoanele ȋn vârstă de peste 40 de ani.  

Rezultatele analizei statistice pentru calcularea indicelui SCORE sunt redate ȋn 

tabelul de mai jos: 

Score Lot I-B  Lot II-B 

Medie ±SEM [IC95%] 2.45(±0.39) [1.65 la 3.25] 3.75(±0.38) [3.00 la 4.51] 

Mediana (IQR) 1.00 (1.00) 2.00 (4.00) 

Min – Max (Range) 1.00 la 11.00 (10.00) 1.00 la 19.00 (18.00) 

Deviaţie Standard 

(Varianţa) 

2.69 (7.27) 4.04 (16.34) 

Skewness 2.23 1.48 

Kurtosis 4.12 1.38 

Test normalitate Shapiro-

Wilk (val p) 

< 0.0001 < 0.0001 
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Histogramele ilustrează grafic rezultatele: 

 

Figura 22 histograme SCORE 

Distribuția la lotul I-B a fost mult departată de distribuția normală și ca urmare 

testele parametrice nu au putut fi folosite. 

Ȋn urma analizei statistice (Wilcoxon rank sum test) s-au obținut rezultatele: 

diferența mediane -1.00, suma Wilcoxon W 2187,5, p > 0,05 (p raw 0,1026), valoare p 

Bootstrap 0,392, IC95% determinat prin bootstrap -2.00 la 0.5, ceea ce, la un nivel de 

sensibilitate α = 0.05 (5%) duce la concluzia că nu există diferențe cu semnificație 

statistică ȋntre cele două loturi din punct de vedere al scorului. Ȋn niciuna din grupe 

media nu a avut valori de risc crescut, de peste 5%. Se poate observa totuși, că deși 

loturile sunt comparabile ca vârstă, diferența de punctaj este de  peste un punct și că ȋn 

lotul al doilea câțiva pacienți au prezentat o valoare foarte mare a indicelui, chiar mai 

mare de 15%. Această constatare, alături de faptul că trigliceridele și IMC s-au 

diferențiat semnificativ statistic ȋn grupurile cu mulți ani de suferință psihiatrică, față de 

grupurile ce au inclus pacienți aflați ȋn primii doi ani de TSS, ne permite să credem că 

evoluția ȋndelungată a bolii psihice, aduce un risc suplimentar de deces prin moarte 

cardiovasculară ȋn următorii 10 ani. 14.89% (lotul-B) respectiv 24>56% (lotul II-B) 

reprezintă proporţia celor care au prezentat un risc înalt ≥5%. 
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Recomandarile generale pentru o valoare SCORE <5% constau ȋn consiliere 

pentru schimbarea stilulului de viață, controale, consulturi de specialitate periodice, prin 

medicul de familie sau cardiolog, care să aibe drept scop corectarea variabilelor 

patologice (ex reducerea valorii colesterolui la <190 mg/dl),. Acest  lucru este dificil de 

efectuat la pacienții cu afecțiuni psihotice deoarece aceștia sunt ȋn general, puțin 

interesați de aspecte importante ce fac referire la calitatea vieții.  Dezinteresul acesta 

reprezintă un factor de risc pentru recădere sau pentru dezvoltarea de diverse 

comorbidități ori agravarea celor deja existente. Cauza constă atât ȋntr-o conştientizare 

scăzută a simptomatologiei cardiace sau interpretarea eronată a acesteia, cât și ȋntr-o 

mai superficială evaluare specialiştilor din sistemul sanitar (de exemplu se solicită mai 

puţine investigaţii complexe sau se recomandă mai rar scheme de tratament sofisticate 

ȋn comparație cu pacienții fără TSS). (15) (16) 

Tendința ușoară de creștere poate fi analizată și in figura 70: 

 

Figura 23 comparaţie SCORE 

Cele mai frecvente modificări obsevate pe electrocardiogramă (EKG) sunt 

reprezentate ȋn figura 24 (pentru lotul celor cu doar doi ani de boală) și ȋn figura 25 

(pentru cei cu mai mult de zece ani de boală) 
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Figura 71 EKG lot I 

 

Figura 24 EKG lot II 

Ȋn ceea ce privește analiza descriptivă a celor mai frecvente BCV ȋntâlnite la 

subiecții incluși ȋn studiu, distribuția grafică este următoarea. 
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Figura 73 BCV lot I 
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Figura 25 BCV lot II 

 Cercetarea a evidențiat o tendință de creștere a valorilor parametrilor biologici 

ce reflectă prezența unui risc de dezvoltare a unei BCV ȋn lotul pacientilor cu o evoluție 

de minimum 10 ani de boală, ceea ce impune ca ȋn practica psihiatrică să existe un 

demers  riguros de identificare și corectare a acesto factori predictivi.  

Alte tipuri de afecțiuni somatice nu au diferențiat loturile. Comorbidităţile 

regăsite în antecedentele personale patologice erau documentate medical. Astfel, 

- din categoria bolilor pulmonare s-au evidenţiat următoarele: din totalul celor 

100 de pacienţi, în lotul I s-au întâlnit două cazuri de astm bronşic, un singur 

caz de BPOC şi unul de TBC, iar pentru lotul II care a cuprins 170 de 

pacienţi astm bronşic au avut doi subiecţi, tot câte două cazuri am avut 

pentru BPOC şi pleurezie, şase cazuri de TBC şi opt de bronşită tabagică 

- afecţiunile gastro-enterologice care au inclus şi hepatitele au prezentat 

următoarele  rezultate: afecţiuni ulceroase (trei lotul I respectiv opt lotul II), 
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colecistită cronică (un caz lotul I şi patru lotul II), hepatite cornice (cu VHC 

un caz respective două cazuri, pentru VHB două doar în lotul II, alte tipuri 

de hepatite două cazuri lotul , steatoză hepatică (un caz respectiv nouă), iar 

în lotul II a fost un singur caz rectocolită hemoragică şi de de sindrom de 

citoliză hepatică 

- referitor la comorbidităţi neurologice, interesant este cazul că nu a fost 

identificat în documentele medicale nicun sindrom extrapiramidal. Asta ne 

face să ne gândim că la o subdiagnosticare a acestora pentru că probabilitatea 

ca ele să nu fi existat nici măcar la unul dintre pacienţii  cu evoluţie 

îndelungată a TSS pare imposibilă. Au fost câte doi pacienţi cu epilepsie în 

fiecare grup, iar în lotul II câte un pacient avea în antecedente un AVC şi o 

parapareză post traumatism craniocerebral (TCC). De asemenea, tot în al 

doilea grup doi prezentau polineuropatie 

- numărul celor care prezentau afecţiuni neoplazice a fost de trei (unul de col 

uterin, un neoplasm mamar şi un limfom Hodgkin) în categoria celor cu TSS 

de maximum doi ani şi respective de cinci (două de col uterin, două 

neoplasme mamare şi un melanoma malign) 

- cele mai multe intervenţii chirurgicale au fost pentru apendicită (zece lotul I 

respective 18 în lotul II), fibrom uterin (cinci respective nouă), litiază biliară 

(două respective şase), hernii discale (trei în lotul II). Alte indicaţii 

chirurgicale au fost pentru: lotul I câte un caz de tumoră benignă sân, 

flegmon, tumoră gastrică, arsură, chist ovarian, iar pentru lotul II câte un caz 

de ulcer, hemoragie digestive superioară, rupture de perineu, abces mamar, 

hernie inghinală, flegmon şi tumoră mamară 

- alte comorbidităţi întâlnite au constat în ovare polichistice (patru respectiv 

patru), anemie (trei versus 7), lombosciatică (trei respective şase cazuri), 

insuficienţă venoasă cronică (unu respective şase), diverse traumatisme (unu 

versus şapte), afecţiuni ocular, cel mai frecvent cataractă (două respective 

trei), afecţiuni renale (cinci respective şapte) 

- la niciun pacient nu a fost determinate prolactina ceea ce ne face să 

concluzionăm că această investigaţie nu este inclusă în practica românească 

de monitorizare a efectelor secundare ale medicaţiei antipsihotice. 
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VERIFICAREA IPOTEZELOR 

 

Studiul 1 

1. Există un declin profesional odată cu evoluţia îndelungată a TSS 

Ipoteză  a fost confirmată. Ȋn cel de-al doilea lot de studiu proporţia celor 

angajaţi este de doar 12.94 % faţă de 40% în primul grup, diferenţa dintre loturi fiind 

semnificativă statistic. O dată cu depăşirea unei decade de boală creşte proporţia celor 

care sunt retraşi din câmpul muncii prin pensionare medicală (62,94% comparativ cu 

doar 12%) sau prin obţinerea unei indemnizaţii de handicap de boală (44% respectiv 

2%). 

2. Scade abilitatea de a trăi independent, fără a depinde de rudele de gradul I, 

în rândul celor cu un istoric de boală de minimum zece ani 

Ipoteza a fost confirmată. 60% dintre cei cu debutul bolii de cel mult doi ani 

reuşesc să trăiască pe cont propriu, fără a depinde de familie, comparativ cu mai puţin 

de jumătate (47.64%) în al doilea grup. 

3. Dinamica educaţională este asemănatoare, indiferent de perioada de 

instalare a bolii, în sensul existenţei unei dificultăţi în ceea ce priveşte 

finalizarea studiilor 

    Ipoteza a fost infirmată. Loturile s-au diferenţiat statistic în favoarea pacienţilor 

relativ recent diagnosticaţi cu o TSS care au fost mai reprezentativi în ceea ce priveşte 

finalizarea studiilor de lungă universitare sau postuniversitare. Ȋn opinia noastră acest 

lucru se datorează creşterii accesibilităţii de intrare la facultate prin creşterea ofertei 

educaţionale în ţara noastră. 

4. Pacienții cu TSS prezintă un profil asemănător cu privire la statusul marital, 

mulți dintre ei fiind fie niciodată căsătoriți sau fie divorțați indiferent de 

stadiul de evoluţie al bolii 

Ȋn privinţa persoanelor căsătorite ipoteza e fost confirmată, procentele celor care 

sunt căsătoriţi la momentul evaluării au fost de 38% (primul lot) respectiv 29.41% (lotul 
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II) şi de asemenea, loturile nu s-au diferenţiat statistic nici în legătură cu divorţul (15% 

lot I versus 20% lot II). 

Studiul 2 

1. O perioadă de cel puţin zece ani de TSS accentuează deficitul cognitiv 

Ipoteza a fost infirmată deoarece scorurile obţinute în urma administrării scalei 

de cogniţie MoCa nu au fost semnificativ statistic mai mici în cel de-al doilea grup, (cel 

al pacienţilor cu un istoric de minimum zece ani de boală). Rezultatele medii obţinute  

încadrează ambele grupuri la un deficit cognitiv de intensitate uşoară. 

2. Există o deteriorare a abilităţilor ce aparţin domeniului de cogniţie social pe 

măsura unei evoluţii îndelungate de TSS 

Ipoteza a fost infirmată. Nu s-au putut face corelaţii statistice între deficitul 

cognitiv social şi cronicizarea TSS. Scorurile înregistrate după aplicarea scalei de 

cogniţie socială, de citire a minţii din priviri, au fost comparabile în ambele grupuri. 

Valorile medii s-au încadrat sub limita de 21 de puncte ceea ce sugerează o capacitate 

scăzută de intuire a emoţiilor din priviri. 

Studiul 3 

1. Analiza comparativă a parametrilor biologici uzuali evidenţiază rezultate 

anormale în grupul celor cu evoluţie de minimum zece ani de boală 

Ipoteza a fost infirmată pentru următoarele determinări: TGP, TGO, GGT, Na, 

K, uree, HLG (leucocite, hemoglobină, trombocite). Deşi pentru creatinină loturile s-au 

evidenţiat statistic în categoria de vârstă 40-65 de ani, tendinţa acesteia de creştere în 

lotul II-B, atâta timp cât valorile medii se menţin in intervalul de referinţă, nu prezintă o 

semnificaţie clinică. 

Ȋn privinţa VSH-lui ipoteza a fost confirmată, cu obţinerea unor valori peste 

limita superioară a intervalului de referinţă în subgrupul II-B, ceea ce sugerează 

prezenţa poate a unor afecţiuni inflamatorii/infecţioase cel mai probabil benigne şi în 

opinia noastră cauzate de îngrijirea precară a cavităţii bucale, entităţi diagnostice extrem 

de rar consemnate în foile de observaţie, ex abcese, carii dentare, paradontoze etc. 
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2. Evidenţierea unui risc metabolic crescut în rândul pacienţilor cu TSS de 

lungă durată 

Ipoteza a fost confirmată pe baza diferenţierilor statistice la categoria de vârstă 

de 40-65 de ani. Astfel: 

-  în privinţa glicemiei lotul II-B a prezentat o tendinţă de creştere a valorilor 

medii, cu apropierea acestora de limita superioară a intervalului de referinţă. 

Diferenţele între loturile I-B şi II-B au fost semnificative statistic 

- Colesterolul total a prezentat valori medii peste limita de 200mg/dl 

considerată normal în ambele subgrupuri (I-B 200.31mg/dl, iar II-B 

222.28mg/dl), iar diferenţierea înalt semnificativ statistic a loturilor 

contribuie la confirmarea ipotezei 

- Prelucrarea statistică a datelor privitoare la trigliceridele evidenţiază o 

valoare medie de 193.18mg/dl (II-B) faţă de 126.8mg/dl  (I-B) ceea ce indică 

un rezultat extrem de semnificativ şi certifică ipoteza. 

- IMC a prezentat valori mai mari de 25kg/m², cee ace sugerează 

supraponderabilitate şi totodată analiza statistică a diferenţiat semnificativ 

cele două loturi.  

- Aşadar, tendinţa de creştere a glicemiei, valorile anormale ale colesterolului, 

trigliceridelor şi a IMC alături de diferenţierea statistică a loturilor I-B şi II-B 

(40-65 de ani) confirmă ipoteza conform căreia TSS cu evoluţie îndelungată 

se caracterizează printr-un risc crescut de dezvoltare a unui sindrom 

metabolic. 

- La categoria de vârstă 18-35 de ani nu au existat diferenţieri statistice, deci 

nu s-a confirmat ipoteza, în privinţa glicemiei şi a IMC cu menţiunea că în 

lotul II-A valoarea IMC a sugerat de asemenea supraponderabilitate. 

Variabilele colesterolul şi trigliceridele  au reuşit să se diferenţieze statistic, 

chiar dacă valorile medii au fost în parametrii normali, ceea ce sugerează un 

aspect îngrijorător de creştere 

3. Există un risc de deces prin eveniment cardiovascular crescut(evaluat prin 

indicele de risc SCORE) la subiecţii cu TSS de cel puţin 10 ani 

Ipoteza a fost infirmată din punct de vedere statistic. Loturile nu s-au diferenţiat 

în ceea ce priveşte scorurile obţinute. Se remarcă însă creşterea valorilor medii ale TAS 
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la lotul II-B, peste limita considerată normală, ceea ce situează pacienţii în grupe de risc 

diferite. Adăugând faptul că una dintre punctele slabe ale cercetării este slaba 

reprezentare a celor de sex masculin, că riscul de hipertrigliceridemie este crescut, că, în 

concordanţă cu informaţiile din literatura de specialitate, cei mai mulţi pacienţi cu TSS 

sunt sedentari şi căt se observă tendinţa de creştere a rezultatului SCORE pe măsura 

cronicizării bolii cu  cel puţin un punct, nu putem afirma cu certitudine că rezultatul nu 

este unul fals negativ. Procentele celor care au avut un risc înalt SCORE ≥ 5 au fost 

totuşi de 14.89% (lotul I-B) respectiv de 25.56% (lotul II-B) nu pot fi ignorate şi 

semnificaţia lor clinică este importantă. 

 

ORIGINALITATEA ŞI DIRECŢII DE CERCETARE VIITOARE 

  

Originalitatea studiului constă în faptul că evaluarea complicaţilor asociate TSS 

s-a realizat prin utilizarea unor instrumente uşor de folosit în practica psihiatrică uzuală.  

Scale de cogniţie MoCa şi cea de citire a emoţiilor din priviri nu necesită o 

instuire specifică, nu sunt mari consumatoare de timp şi pot orienta clinicianul pe pista 

depistării precoce a disfuncţiilor cognitive. 

Investigaţiile paraclinice au fost cele uzuale, folosite de practicieni mai ales în 

vederea monitorizării efectelor adverse ale medicaţiei psihotrope, dar şi de identificare a 

rezultatelor anormale ale parametrilor biologici care pot determina ulterior strategii 

terapeutice 

După cunoştinţele noastre, diagrama SCORE nu a mai fost folosită până acum ca 

instrument de evaluare a riscului cardiovascular la pacienţii cu tulburări schizofrenia-

like şi din acest motiv reprezintă elementul principal de originalitate al acestei cercetări. 

Ca perspective de cercetare viitoare credem că rezultate cu adevărat edificatoare 

în ceea ce priveşte complicaţiile asociate TSS după o evoluţie îndelungată,  ar fi 

obţinute dacă lotul subiecţilor cu maximum doi ani de boală ar fi evaluat după zece ani 

folosind acelaşi instrumente. 

Recomandăm de asemenea, realizarea unor corelaţii statistice între scorurile 

obţinute la evaluarea cognitivă şi statusul socio-profesional al persoanelor pentru a 
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observa în ce măsură disfuncţia cognitivă influenţează capacitatea subiecţilor de a 

profesa, de a trăi independent, de a se adapta provocărilor oferite de o societate aflată 

într-o continuă schimbare. 

Propunem ca evaluarea riscului de eveniment cardiovascular fatal în următorii 

zece ani să fie efectuată pe loturi de subiecţi omogene din punct de vedere a distribuţie 

pe sexe, în acest studiu numărul mic de subiecţi de sex masculin a constituit o limitare 

importantă. 

 

DISCUŢII ŞI CONCLUZII 

 

Această cercetare a dovedit că evoluția de lungă durată a TSS vulnerabilizează 

pacienții ȋn sensul că, ȋn comparație cu perioada de debut a bolii, aceștia sunt mai puțin 

capabili să mențină un serviciu, să-și onoreze obligațiile zilnice fără să depindă de alții 

și au mai multă nevoie de protecție financiară prin pensionare medicală sau 

indemnizație de handicap.  

Disfuncţia cognitivă contribuie la limitarea reabilitării persoanelorlor cu TSS. 

Cele cu deficit cognitiv persistent trebuie ajutate la îndeplinirea unor sarcini (ex 

administrarea bugetului) şi sprijinite atunci când se confruntă cu probleme cotidiene pe 

care trebuie să le depăşească. 

Considerăm că este important ca aceste disfuncții să fie identificate cât mai 

precoce, iar pacienții să fie ȋndrumați spre diverse forme de intervenții psihosociale, 

psihoeducaţionale,  de „antrenament” cognitiv şi poate chiar spre forme de terapie 

cognitiv-socială. Aceasta din urmă trebuie să se bazeze pe ideea că funcționarea socială 

depinde de modul ȋn care persoana interpretează rezultatele propriului comportament ȋn 

interacțiunea cu alții și de felul ȋn care reușește să modifice aceste comportamente și pe 

faptul că observațiile altora pot influența părerea despre propria persoană. Acolo unde 

interpretările delirante, suspiciozitatea, halucinațiile etc alterează aceste percepții aceste 

intervenții sunt imperios necesare.  Pacienţii cu TSS au nevoie de terapie de remediere 

cognitivă şi de educarea abilităţilor sociale în aşa fel încât autonomia proprie să fie cât 

mai mult timp păstrată. 
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Creşterea riscului de dezvoltare a sindromului metabolic la pacienţii cu TSS, mai 

ales după vârsta de 40 ani, impune dezvoltarea unor strategii terapeutice atât 

farmacologice cât şi sub forma unor intervenţii comportamentale pentru schimbarea 

stilului de viaţă 

Ȋn cercetarea noastră, la baza creşterii acestui risc a stat modificarea în sens 

patologic a trigliceridelor, colesterolului şi a greutăţii. Aşa cum a mai fost menţionat, la 

acestea se adaugă stilul de viaţă nesănătos ce presupune existenţa unor obiceiuri precum 

fumatul, sedentarismul şi alimentaţia inadecvată şi, deloc de neglijat, emoţiile intens 

negative pe care le au adesea aceste persoane. 

Chiar dacă studiul nostru nu a evidenţiat corelaţii din punct de vedere statistic 

între riscul cardiovascular şi evoluţia de lungă durată a TSS, prezenţa anomaliilor 

metabolice face ca acesta să se menţină ridicat. 

Din păcate, chiar dacă în populaţia generală intervenţiile comportamentale aduc 

beneficii cel puţin pe termen scurt sau mediu, aceste programe par să nu aibe rezultate 

promiţătoare în rândul pacienţilor psihotici din cauza barierei impuse de 

simptomatologia cu care aceştia se confruntă. 

Din acest motiv este deosebit de important ca psihiatrii, ca reprezentanţi ai 

specialiştilor cu care intră cel mai adesea în contact pacienţii cu TSS, să fie în măsură să 

identifice aceste riscuri. De aceea, existenţa unor instrumente de evaluare care să fie 

accesibile practicii curente este mai mult decât necesară. Depistarea precoce a acestor 

factori predictivi pentru apariţia unor evenimente cardiovasculare sau cerebrovasculare 

devine astfel obligatorie pentru că poate contribui semnificativ la îmbunătăţirea calităţii 

vieţii acestor persoane. 
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