
ASPECTE CLINICE 
 

AMT, vol. II, nr. 1, 2014, pag. 57 

ÎNVĂȚAREA DISCRIMINATIVĂ ȘI CAPACITATEA DE 
COMUTARE A SETULUI ATENȚIONAL ÎN SCHIZOFRENIE: 

ASOCIEREA CU SIMPTOMELE NEGATIVE 
 
 

CAMELIA DEAC1, RODICA MACREA2, CODRUȚA ALINA POPESCU3, IOANA VALENTINA 
MICLUȚIA4 

 
1Doctorand Universitatea de Medicină şi Farmacie „Iuliu Haţieganu” Cluj-Napoca, Centrul Comunitar de Sănătate Mintală Cluj-Napoca, 

2,3,4Universitatea de Medicină și Farmacie „Iuliu Hațieganu” Cluj-Napoca 
 

Cuvinte cheie: 
schizofrenie, învățare 
discriminativă, 
comutarea setului 
atențional, simptome 
negative 
 
 
 
 
 

Rezumat: Introducere: Deficitul memoriei de lucru este considerat a fi o caracteristică principală în 
schizofrenie. Testul de comutare a setului intra/ extradimensional evaluează diferite forme de învăţare. 
Comutarea setului atenţional se deteriorează în timp în schizofrenie. Scop: În acest studiu comparăm 
performanţa unui grup de pacienţi cu schizofrenie cu cea a unui grup de subiecţi sănătoşi la testele care 
evaluează funcţia executivă şi memoria verbală cu scopul de a identifica deteriorări specifice în funcţiile 
executive şi relaţia între funcţia executivă şi performanţele mnezice. Apoi vom compara performanţa 
pacienţilor cu schizofrenie cu şi fără simptome negative. Metoda: 138 pacienţi cu diagnostic de 
schizofrenie şi 43 de subiecţi sănătoşi au fost testaţi cu teste care evaluează memoria verbală şi funcţia 
executivă (RAVLT si IED). Rezultate: Diferenţe semnificative au fost observate în ceea ce priveşte 
performanţa cognitivă. Pacienţii cu schizofrenie prezentau deteriorări ale funcţiei executive şi memoriei 
verbale în comparaţie cu subiecţii sănătoşi. Pacienţii prezentau deteriorarea comutării setului 
atenţional corelat cu memoria verbală. Concluzii: Deteriorarea performanţelor poate fi atribuită 
simptomelor negative. Descoperirile noastre sugerează că pacienţii cu schizofrenie pot învăţa şi 
generaliza reguli dar sunt inflexibili când regulile se schimbă, reflectând pe de o parte reducerea 
responsivităţii la feed-back negativ şi dificultăţile de comutare a atenţiei. Acest profil pare să fie o 
caracteristică stabilă a bolii. 
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Abstract: Background: Working Memory deficits are considered a cardinal cognitive feature of 
schizophrenia. The intradimensional/extradimensional (IDED) task assesses different forms of learning 
from feedback. Attentional set-shifting deteriorates over time in schizophrenia. Aims: In this study, we 
compared the performance of patients with schizophrenia with that of healthy controls on tests of 
executive functioning and verbal memory in order to identify specific impairments in executive 
functioning and the relationship between executive function and memory performance. We then 
compared the performance of patients with or without negative symptoms. Method: 138 outpatients with 
a diagnosis of schizophrenia and 43 healthy controls were tested with tests of verbal memory and 
executive function (RAVLT and IED) Results: Significant group differences were observed in cognitive 
performance. Schizophrenic patients showed impairment in executive function and verbal memory in 
comparison with healthy control subjects. Patients showed impaired set-shifting that correlated with 
verbal memory. Conclusions: Impaired performance can be attributed to negative symptoms. Our 
findings suggest that patients with schizophrenia can learn and generalize rules but are inflexible when 
rules change, reflecting both reduced responsiveness to negative feedback and difficulty in switching 
attention. This profile seems to represent a stable trait of the illness. 
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INTRODUCERE 
Deficitul memoriei de lucru este considerat a fi o 

trăsătură core a schizofreniei.(1) A fi capabil să înveţi din 
experienţă este crucial pentru succesul adaptării la un mediu în 
schimbare. Pacienţii cu schizofrenie prezintă un deficit al 
capacităţii de învăţare în teste care evaluează memoria episodică 
(2) dar mai puţin este cunoscută modalitatea în care învăţarea 
este influenţată de feed-back-ul negativ şi pozitiv.(3) Funcţia 
executivă se referă la o constelaţie de abilităţi cognitive de înalt 
nivel care permite individului să planifice şi să execute operaţii 
orientate spre un scop (4) şi include componente distincte ale 
inhibării răspunsului, memoria de lucru, flexibilitatea cognitivă 
şi. controlul interferențelor.(5) Aceste mecanisme cognitive 

supraordinate de control sunt deci implicate în adaptarea 
flexibilă şi adaptativă a comportamentului orientat spre scop, în 
mod special în situaţiile în care rutinele comportamentale nu 
sunt nici potrivite, nici valabile.(6) Importante corelaţii între 
deteriorarea funcţiei executive şi simptomele negative sau 
simptomele de dezorganizare au fost raportate într-un studiu în 
care au fost incluşi pacienţi cronici internaţi.(7)  

O meta-analiză (8) susţine în plus asociaţii 
semnificative între simptomele negative şi cele de dezorganizare 
cu deteriorarea funcţiei executive evaluată prin teste specifice. 
Această corelație nu s-a observat în ceea ce privește 
simptomatologia pozitivă. 
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SCOP 
În acest studiu comparăm performanţa pacienţilor cu 

schizofrenie cu cea a grupului sănătos de control în teste care 
evaluează funcţia executivă, memoria verbală, cu scopul de a 
identifica disfuncţii specifice ale funcţiei executive şi relaţiile 
dintre funcţia executivă şi performanţa mnezică. Vom compara 
apoi performanţa cognitivă la pacienţii cu şi fără simptome 
negative. 
 

MATERIAL ŞI METODĂ DE LUCRU 
Subiecţi 

138 pacienţi din ambulator diagnosticaţi cu 
schizofrenie au fost recrutaţi la Centrul de Sănătate Mintală Cluj 
Napoca. Diagnosticul de schizofrenie a fost pus în concordanţă 
cu criteriile ICD-10. Subiecţii cu afecţiuni neurologice sau 
traumatisme cranio-cerebrale, istoric de abuz de alcool sau abuz 
de droguri, cei cu IQ<70, cei cu vârste sub 18 ani sau peste 60 
ani au fost excluşi din studiu. Pacienţii cu schizofrenie au fost 
împărţiţi în două grupuri, unul - grupul pacienţilor cu simptome 
negative, celălalt - grupul pacienţilor fără simptome negative, în 
acord cu scorul PANSS - Scala negativă, scor peste sau sub 19. 
Un grup de pacienţi sănătoşi a fost recrutat din comunitate, 
neavând istoric psihiatric. Criterii de excludere pentru grupul de 
control au inclus un istoric de boală mintală printre rudele de 
gradul întâi şi prezenţa unei probleme medicale care poate altera 
funcţia cognitivă. 
Scale. Scale clinice 

Versiunea românească PANSS (Scala de Evaluare a 
Simptomelor Pozitive și Negative) a fost utilizată pentru a 
măsura severitatea simptomelor la pacienţi. Pacienţii cu un scor 
mai mare de 19 pe Scala negativă PANSS au fost incluşi în 
subgrupul cu simptome negative. 

Evaluare neuro-cognitivă 
Testul de comutare a setului intradimensional/ 

extradimensional ((Intradimensional/Extradimensional Shift 
[IED] care face parte din testele neurocognitive CANTAB.(10) 
(Bateria de teste neuropsihologice Cambridge) și RAVTL.(11) 
(testul de Rey de memorie verbală) au fost utilizate pentru 
evaluarea neurocognitivă. Testul IED este o adaptare pentru 
computer cu ecran sensibil a Testului Wisconsin care evaluează 
abilitatea de comutare a setului atenţional. Sarcinile sunt 
gradate, corespunzând unor nivele de dificultate diferite. Se 
începe cu o sarcină simplă de discriminare vizuală, iar apoi 
sarcinile devin din ce în ce mai complexe. Următoarele 
măsurători derivă din acest test: număr de stagii completate, 
erori totale, erori anterioare comutări ale setului 
extradimensional, erori ale comutării setului extradimensional. 

Pentru sarcinile testului IED, subiecţii învaţă o serie 
de discriminări vizuale în care unul sau doi stimuli sunt corecţi. 
Feed-back-ul dat de computer arată dacă o alegere este corectă 
(punct verde, tonalitate ridicată) sau incorectă (cruce roşie, ton 
coborât). Regulile se schimbă după şase alegeri consecutive 
corecte. Dacă criteriile de învăţare nu sunt îndeplinite în 50 de 
încercări, testul este întrerupt. Stadiul 1 (simpla discriminare 
[SD]) necesită învăţarea stimulului corect dintr-o alegere de 
două forme; în stadiul 2 (simpla inversare [SR]) forma 
precedentă irelevantă devine corectă. În stadiul 3 (discriminare 
combinată [CD]) este introdusă o nouă dimensiune (linie) alături 
de dimensiunea forma, cu fiecare din cei doi stimuli conţinând o 
linie şi o formă; subiecţii trebuie să continue să selecţioneze 
dimensiunea forma. În stadiul 4 (discriminarea combinată [CD]) 
liniile sunt suprapuse pe forme în fiecare stimul şi răspunsul la 
forma anterioară este cerut. La stadiul 5 (inversare combinată 
[CR]) forma precedentă incorectă acum devine răspuns corect. 
Astfel, în stadiile 1-5 exemplarele sunt aceleaşi şi subiecţilor li 
se cere să răspundă la aceleaşi dimensiuni ale formei. Stadiul 6 

(comutarea intradimensională [IDS]) testează capacitatea de a 
învăţa reguli când un nou compus linie şi formă este introdus, 
dar aceeaşi dimensiune (forma) rămâne corectă. Selecţia 
precedentelor tipare forma incorectă este cerută în stadiul 7 
(inversare intradimensională [IDR]). Stadiul 8 testează 
comutarea setului atenţional (comutare 
extradimensională[EDS]), dimensiunea precedentă irelevantă 
(linia) acum devine relevantă şi unul din tiparele linie devine 
răspuns corect. În stadiul 9 (inversare extradimensională 
[EDR]), linia incorectă anterioară devine răspuns corect. 
Variatele stadii ale acestei sarcini necesită învăţare prin simpla 
discriminare, învăţare prin discriminare compusă, abstractizare, 
comutare a setului atenţional, învăţare inversată. 

Testul de învăţare şi memorie verbală Rey ( RAVLT) 
utilizează un format simplu în care subiectul este rugat să 
memoreze o listă cu 15 cuvinte nerelaţionate (Lista A), proba 
repetându-se de 5 ori. Subiectului i se prezintă ulterior o altă 
listă cu 15 cuvinte nelegate între ele (Lista B) care are rolul de a 
interfera cu cuvintele învăţate anterior. Apoi i se cere să-şi 
amintească cât mai multe cuvinte din lista originală. După 30 de 
minute este rugat din nou să-şi amintească cât mai multe cuvinte 
din lista A, urmând ulterior să recunoască cuvintele din lista 
originală amestecate într-o listă care conţine cuvinte din lista A. 

Ca rezultat, o multitudine de funcţii pot fi evaluate. 
Acestea includ memoria verbală de scurtă durată, rata de 
învăţare, strategii de învăţare, inferențe pro şi retroactive, 
prezenţa confabulaţiilor sau a confuziilor în procesul de 
memorare, stocarea informaţiilor, diferenţele între învăţare şi 
capacitatea de redare a informaţiei. Întreaga procedură durează 
între 10-15 minute. 
Analiza datelor 

Datele au fost analizate utilizând versiunea 20 pentru 
OS 10.8.5 a SPSS. Analiza de variaţie sau testul chi2 au fost 
utilizate pentru a compara variabilele demografice şi 
neuropsihologice. 
 

REZULTATE 
Variabile clinice şi demografice 

Datele demografice obţinute de la grupul pacienţilor cu 
schizofrenie şi de la grupul de subiecţi sănătoşi sunt prezentate în 
tabelele nr. 1 și 2. Cele trei grupuri nu diferă semnificativ în ceea ce 
priveşte vârsta şi raportul bărbaţi/femei. 
 

Tabelul nr. 1. Variabile clinice şi demografice 
 Schizofrenia 

cu simptome 
negative 

Schizofrenia 
fără 
simptome 
negative 

Subiecți 
sănătoși 

 p 

Sex 
(bărbați) 

15.4 % 15.1 % 25.6 % Chi-
square  
2.42 

>.05 

Vârsta 
(ani) 

39.3 37.7 36.14 F 
2.3 

>.05 

PANSS 
negativ 

24.6 14.5    

 Compararea funcţionării neurocognitive a pacienţilor cu 
schizofrenie care prezintă simptome negative alături de cea a 
pacienţilor fără simptome negative faţă de cea a subiecţilor sănătoşi 

Scorurile pentru funcţionarea executivă şi memoria 
verbală sunt prezentate în tabelele nr. 2 şi 3. 

Diferenţe semnificative au fost observate între grupuri 
în ceea ce priveşte performanţa cognitivă. Pacienţii cu 
schizofrenie au demonstrat deficite ale funcţiei executive şi ale 
memoriei verbale în comparaţie cu subiecţii sănătoşi din grupul 
de control. 
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Tabelul nr. 2. Funcţia executivă 
  Schizofrenia cu 

simptome 
negative 

(SN) 
N=65 

Schizofrenia fără 
simptome negative 

(SWN) N=73 

Subiecți sănătoși 
(HC) 
N=43 

F p Post-hoc 
Dunnet T3 

P 

Stage 
completed 8.51 8.82 (.03) 9 (0) 7.961 <.001 SN< SWN <.001 
Total 
errors 19.82 (3.6) 18.7 (4.2) 9.16 (3.93) 14.396 <.001 SN=SWN >.05 
Pre-ED 
errors 8.71 (2.5) 8.53 (3.3) 4.91 (2.2) 8.875 <.001 SN=SWN >.05 

IED 

EDS 
errors 9.42 (2.3) 6.86 (1.3) 2.95 (.21) 9.606 <.001 SN< SWN <.001 

 

Tabelul nr. 3. Memoria verbală 
 Schizofrenia cu 

simptome negative 
(SN) 
N=65 

Schizofrenia fără 
simptome 
negative 

(SWN) N=73 

Subiecți 
sănătoși 

(HC) 
N=43 

F p Post-hoc 
Dunnet T3 

P  

Scorul memoriei în 
prima etapă 5.5 (1.81) 6.35(1.62) 8.9 (2.33) 44.188 <.001 SN< SWN <.001 
Scorul memoriei 
după etapa a doua 7.6 (1.79) 8.60(1.27) 11.76 (1.79) 48.984 <.001 SN< SWN <.001 
Inferente retroactive 8.9 (1.86) 9.53 (1.42) 13.74 (1.57) 86.834 <.001 SN=SWN >.05 
Inferente proactive 9.87 (1.33) 10.26(1.03) 13.65 (1.57) 42.832 <.001 SN=SWN >.05 
Recunoașterea 11.47 (2.44) 12.36 (2.99) 13.4 (1.69) 12.49 <.001 SN< SWN <.001 

RAVLT 

Total 52.2769 (5.33) 56.75(12.34) 74.32 (6.5) 76.553 <.001 SN< SWN <.001 
 

În ceea ce priveşte funcţia executivă, am găsit 
diferenţe semnificative între grupuri în ceea ce priveşte IED 
erori totale, erori totale ajustate, erori pre-ED, erori EDS. 
Analiza post-hoc indică faptul că pacienţii cu simptome 
negative au arătat mai multe erori totale şi erori pre-ED la 
testul IED faţă de subiecţii sănătoşi. Şi în ceea ce priveşte 
performanţele mnezice, pacienţii cu schizofrenie au obţinut 
rezultate mai slabe faţă de subiecţii lotului de control. Per 
ansamblu, diferenţele observate între grupuri pot fi atribuite 
alterării performanţelor la pacienţii cu simptome negative 
faţă de subiecţii sănătoşi. 
 

DISCUŢII 
În acest studiu am comparat funcţia executivă şi 

memoria verbală a subiecţilor sănătoşi cu cea a pacienţilor cu 
schizofrenie. În plus am examinat cum deficitul funcţiei 
executive la pacienţi a fost asociat cu severitatea 
psihopatologiei. Rezultatele noastre sugerează că pacienţii cu 
schizofrenie cu simptome negative au demonstrat o 
performanţă mai slabă la testele care evaluează funcţia 
executivă şi memoria verbală faţă de subiecţii sănătoşi.  
Aceste rezultate sunt în concordanţă cu rezultatele unor studii 
anterioare.(12) Rezultatele noastre sugerează că pacienţii cu 
schizofrenie pot învăţa şi generaliza reguli, dar sunt 
inflexibili atunci când regulile se schimbă, reflectând pe de o 
parte reducerea responsivităţii la feed-back-ul negativ şi 
dificultatea de comutare a atenţiei. Acest profil pare să 
reprezinte o trăsătură stabilă a bolii. 
 

CONCLUZII 
Pacienţii cu schizofrenie au demonstrat alterarea 

funcţiei executive şi a memoriei verbale în comparaţie cu 
subiecţii sănătoşi de control. Alterarea performanţei poate fi 
atribuită simptomelor negative. 
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