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Rezumat: Recăderile multiple caracterizează cursul schizofreniei, la majoritatea pacienților. 
Identificarea pacienților cu risc de recădere e necesară, dar uneori dificilă pentru clinician. Studiul de 
față și-a propus identificarea factorilor de risc asociați cu evoluția cronică și recăderile multiple la 
copiii și adolescenții diagnosticați cu Tulburare psihotică acută, Schizofrenie sau Tulburare 
schizoafectivă internați în Clinica Psihiatrie Pediatrică, Cluj-Napoca, în intervalul ianuarie 2005 - 
decembrie 2009. Este un studiu clinic, analitic, observațional, retrospectiv. Pacienții au fost împărțiți în 
două loturi: un lot cu evoluție favorabilă sub tratament, fără recăderi și un lot cu evoluție cronică sub 
tratament, cu recăderi frecvente. Studiul a confirmat corelații semnificative statistic între prezența 
antecedentelor familiale de schizofrenie, antecedentelor personale de afecțiuni neurologice premorbide, 
și a familiei dezorganizate, și evoluția severă a tulburărilor psihotice la copil și adolescent. 
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Abstract: Multiple relapses characterise the course of illness in most patients with schizophrenia. 
Identifying the patients at risk of relapse is necessary and sometimes, it may be difficult for the clinician. 
This study aimed at identifying the risk factors associated with the chronic course and multiple relapses 
in children diagnosed with Acute Psychotic Disorder, Schizophrenia or Schizoaffective disorder 
hospitalized in Pediatric Psychiatry Clinic, Cluj-Napoca, between January 2005 - December 2009. It is 
a clinical, analytical, observational, retrospective study. The patients were divided into two groups: a 
group with a favourable course of disorder, without relapses under treatment and a group with chronic 
course, with frequent relapses under treatment. The study confirmed statistically significant correlation 
between the presence of family history of schizophrenia, personal history of premorbid neurological 
disorders and dysfunctional family, and the severe course of psychotic disorders in children and 
adolescents. 
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INTRODUCERE 
Recăderile multiple caracterizează cursul 

schizofreniei, la majoritatea pacienților. Identificarea pacienților 
cu risc de recădere e necesară, dar uneori dificilă pentru 
clinician. 

 
SCOP 

Obiectivul principal al studiului este cel de a investiga 
dacă prezența factorilor de risc din mediu (complicații pe 
parcursul sarcinii/nașterii, climatul familial, evenimentele 
familiale negative-deces părinte/divorț părinți, tulburările 
neurologice, boli somatice/psihice anterioare, condițiile socio-
economice, mediul de rezidență) sau a factorilor de risc familiali 
au un impact asupra evoluției tulburărilor psihotice cu debut 
precoce și foarte precoce. 

Obiectivul secundar a fost urmărirea influenței vârstei 
debutului, genului, coeficientului de inteligență, trăsăturilor 
dizarmonice de personalitate premorbidă asupra evoluției bolii. 

 
MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 

Designul studiului. S-a realizat designul unui studiu 
clinic analitic, observațional, retrospectiv, direcționat spre o 
categorie bine definită de participanți și anume copii și 
adolescenți cu tulburări psihotice.  

Participanți. S-au luat în studiu un număr de 142 de 
subiecți, cu vârste între 7 și 17 ani (inclusiv). Aceștia au fost 

pacienți internați în Clinica Psihiatrie Pediatrică, Cluj-Napoca, 
într-un interval de 5 ani, ianuarie 2005 - decembrie 2009, având 
diagnosticul de Tulburare psihotică acută, Schizofrenie sau 
Tulburare schizoafectivă. Un pacient a fost luat o singură dată în 
calcul la numărul total al participanților, internările ulterioare 
contând în studiu doar pentru urmărirea evoluției, evitându-se 
astfel erorile rezultatelor prin repetarea pacienților luați în 
studiu. 

Criteriile de includere în studiu au fost: copii și 
adolescenți vârsta sub 18 ani, diagnosticați cu Tulburare 
psihotică acută, Schizofrenie sau Tulburare schizoafectivă 
conform criteriilor internaționale DSM IV-TR și ICD-10 [3,4], 
de către medicul specialist în psihiatrie pediatrică. În toate 
cazurile, aparținătorii și-au dat acordul scris pentru examinările 
necesare.  

Criterii de excludere din studiu au fost: pacienți cu 
vârsta debutului peste 18 ani (chiar dacă aceștia se aflau în 
evidența clinicii fiind încă elevi), pacienții ale căror simptome 
psihotice s-au datorat efectelor fiziologice directe ale unei 
substanțe (abuz de drog/medicament) sau unei condiții medicale 
generale, pacienți cu dosare medicale incomplete, la care nu s-au 
găsit date suficiente referitoare la factorii evaluați. 

Instrumente. Pentru culegerea datelor s-a utilizat o fișă 
de înregistrare a factorilor de risc și a evoluției subiecților. S-au 
cules date despre vârsta, genul, mediul de rezidență, condiții 
socioeconomice, mediul familial, antecedente heredocolaterale 
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de boli psihice, antecedente de complicații pe parcursul sarcinii 
sau nașterii, antecedente personale de boli somatice acute sau 
cronice grave, de uz de substanțe, de boli neurologice, de boli 
psihice, date despre trăsăturile personalității premorbide, 
coeficientul de inteligență și evoluția pacienţilor pe o perioadă 
de minim 2 ani. De asemenea s-a stabilit vârsta debutului 
tulburării psihotice, ca fiind vârsta la care au apărut primele 
simptome pozitive.  

Procedura. Subiecților incluși în studiu, conform 
criteriilor de includere și excludere li s-a efectuat examen 
psihiatric, examen somatic și neurologic și investigații 
paraclinice (analize de laborator, imagistică cerebrală, teste 
pentru depistarea drogurilor în urină), excluzându-se astfel 
prezența unei condiții medicale sau a uzului de substanță ca 
fiind cauza simptomatologiei psihice, diagnosticul stabilindu-se 
în conformitate cu criteriile internaționale de diagnostic DSM 
IV-TR și ICD-10 pentru Tulburarea psihotică acută, 
Schizofrenie și Tulburarea schizoafectivă. Heteroanamneza a 
fost preluată de la aparținători, care au furnizat datele necesare 
completării fișei pentru înregistrarea factorilor de risc. Pacienții 
au fost împărțiți în funcție de evoluție în 2 loturi: lotul I (n=59) 
cu evoluție favorabilă sub tratament, fără recăderi și lotul II 
(n=83) cu evoluție cronică sub tratament, cu recăderi frecvente. 

Studiul s-a efectuat cu acordul comisiei de etică a 
UMF Cluj-Napoca. 

Analiza datelor. Datele obținute au fost introduse într-
o bază de date SPSS (varianta 13) și prelucrate ulterior cu 
ajutorul acestui pachet statistic. Inițial s-a efectuat o statistică 
simplă descriptivă a factorilor de mediu și familiali incriminați 
ca factori de risc, dar și a evoluţiei cazurilor. Apoi s-a utilizat o 
statistică inferențială pentru evidențierea unei posibile legături 
între prezența individuală a factorilor de mediu și evoluția bolii, 
dar și asocierea lor cu factori de risc familiali și relația cu 
evoluția. S-au realizat testări neparametrice a relației dintre cele 
două variabile, măsurate pe scale categoriale. Procedura de 
analiză a constat în utilizarea distribuției bivariate a subiecților 
în tabele de contingență de tipul factor de risc X evoluție. 
Fiecare distribuție a fost însoțită de valoarea testului de asociere 
hi pătrat și analiza semnificației statistice a valorii lui. La 
valorile hi pătrat (χ2) s-a adăugat și coeficientul de corelație 
neparametrică fi (φ), având o plajă de variație între 0 și 1.  

Limitele studiului. Fiind un studiu retrospectiv, nu a 
existat posibilitatea de aplicare o unor scale participanților 
pentru cuantificarea gravității tulburării, pentru a putea corela 
influența factorilor de mediu cu gravitatea simptomelor.  
 

REZULTATE 
Din cei 142 de pacienți luați în studiu, 76,8% (n=109) 

au avut debut precoce (înainte de 18 ani), iar 23,2% (n=33) au 
avut debut foarte precoce (înainte de 13 ani). 59 pacienți 
(41,54%) au avut evoluție favorabilă sub tratament, cu perioade 
lungi de remisie a simptomatologiei psihotice, iar 83 de pacienți 
(58,46%) au avut o evoluție nefavorabilă, cu recăderi multiple și 
perioade scurte de remisie.  

Factorii de risc evaluați pentru evoluția cronică, cu 
recăderi frecvente la pacienții din studiul de față au fost: 
antecedentele heredocolaterale de schizofrenie, antecedentele 
personale de afecțiuni neurologice (retard motor și de limbaj, 
tulburări de coordonare motorie, dificultăți de integrare 
vizuospațială, tulburări ale motricității fine) și proveniența din 
familii dezorganizate (tabelul nr. 1). Ceilalți potențiali factori de 
risc analizați nu au corelat semnificativ statistic cu o evoluție 
cronică, nefavorabilă (tabelul nr. 3 și 4).  

 
 
 

Tabelul nr. 1. Factori de risc pentru evoluția cu multiple 
recăderi a psihozelor cu debut precoce 

Factor de risc χ
2
 φ p 

Antecedente familiale de 
Schizofrenie 

9,05 0,36 <0,05 

Antecedente personale de 
afecțiuni neurologice  

6,99 0,36 <0,05 

Familie dezorganizată 5,74 0,20 
 

<0,05 

Alți doi factori analizați (Prezența complicațiilor în 
timpul sarcinii sau la naștere și QI sub limita inferioară a 
normalului) au fost la limita semnificației statistice (tabelul nr. 
2). 

 
Tabelul nr. 2. Factori aflați la limita semnificației statistice 
în relație cu evoluția cu multiple recăderi a psihozelor cu 
debut precoce 

Factor de risc χ
2
 φ p 

Prezența complicațiilor în 
sarcină/ la naștere 

3,76 0,16 =0,052 

Coeficient de inteligență 4,75 0,18 =0,09 

 
Tabelul nr. 3. Corelație între vârsta debutului și evoluția 
bolii 
Vârsta debut t(140)=-0.83 p>0.05 

 
Tabelul nr. 4. Factori care nu au corelat semnificativ 
statistic cu evoluția cu multiple recăderi a psihozelor cu 
debut precoce 

Factor de risc χ
2
 φ p 

Mediu de proveniență 0.07 0.02 >0.05 

Gen (masculin/feminin) 0.59 0.06 >0.05 

Condiții socio-economice 2.11 0.12 >0.05 

Personalitate premorbidă 2.53 0.13 >0.05 

Tip antecedente personale 
patologice 

6,99 0.35 >0.05 

 
DISCUŢII 

Studiile din literatura de specialitate au obținut date 
diferite în ceea ce privește influența factorilor de mediu asupra 
debutului și evoluției ulterioare a tulburărilor psihotice.  

Există o mulțime de studii care susțin ipoteza că, 
complicațiile obstetricale sunt factori de risc pentru dezvoltarea 
schizofreniei.(5,6,7,9) Alte studii au arătat că identificarea 
factorilor de risc pre și perinatali are un efect modest.(9) În 
studiul de față, corelația prezenței complicațiilor pre și 
perinatale asupra evoluției mai severe a pacienților a fost la 
limita semnificației statistice.  

S-au efectuat studii care au arătat că tulburările 
neurologice (retard motor și de limbaj, tulburări de coordonare, 
tulburări de motricitate fină) din mica copilărie au fost prezente 
într-un procent semnificativ la pacienții schizofreni.(10) În 
studiul de față am găsit o corelație semnificativă între evoluția 
cu multiple recăderi și prezența tulburărilor neurologice. 

Studiile au arătat o evoluție nefavorabilă a 
schizofreniei, dacă evenimente negative de viață: boli somatice 
grave, decesul membrilor familiei, divorțul părinților, se 
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suprapun peste o vulnerabilitate genetică preexistentă.(11) În 
studiul de față s-a identificat o corelație semnificativă între 
prezența familiilor dezorganizate (prin divorț, prin decesul unuia 
sau ambilor părinți) și evoluția nefavorabilă a bolii. Însă 
prezența bolilor somatice cronice (astm bronșic, diabet zaharat) 
sau a antecedentelor personale de alte boli psihice nu a corelat 
semnificativ cu evoluția.  

Prezența antecedentelor familiale de schizofrenie la 
pacienții din studiu, a corelat semnificativ statistic cu evoluția, 
fiind în concordanță cu studiile din literatură. În lotul nostru de 
pacienți vârsta debutului, condițiile socioeconomice, genul nu au 
corelat semnificativ cu evoluția. De asemenea, nici trăsăturile 
personalității premorbide de tipul retragerii/dificultății de 
relaționare nu au corelat cu evoluția, în ciuda prezenței lor la un 
procent crescut - 28% din totalul pacienților.  

Corelația dintre nivelul de inteligență și evoluție a fost 
la limita semnificației statistice, evoluția fiind cu atât mai severă 
cu cât nivelul de inteligență e mai scăzut.  

Au existat anumite limite ale studiului și generalizarea 
trebuie făcută cu precauție. În primul rând, lotul relativ redus de 
pacienți pentru un astfel de studiu legat de factorii de risc. De 
asemenea, acuratețea datelor ar putea fi influențată de faptul că 
majoritatea au fost date retrospective, dar și de subiectivismul și 
sinceritatea aparținătorilor în completarea lor. 
 

CONCLUZII 
În acest studiu a fost confirmată influența unora dintre 

factorii de risc studiați asupra evoluției tulburărilor psihotice la 
copil și adolescent. 

Aceștia au fost: antecedentele familiale de 
schizofrenie, antecedentele personale de afecțiuni neurologice 
premorbid (retard motor și de limbaj în mica copilărie, tulburări 
de coordonare, tulburări de motricitate fină), proveniența dintr-o 
familie dezorganizată. 

La limita semnificației statistice s-au aflat 
antecedentele de complicații ale sarcinii/nașterii și nivelul 
dezvoltării intelectuale, factori care trebuie avuți în vedere în 
studiile viitoare. Generalizarea datelor trebuie făcută cu 
precauție datorită limitelor studiului expuse anterior.  
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