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REZUMAT
Pro domo. Aceastå lucrare este probabil unicå prin încercarea de a defini un profil psihologic al pacien¡ilor cu
afec¡iuni hepatice (AfH). Dacå se dovede¿te cå existå un astfel de profil psihologic ¿i cå acesta predispune la
AfH, interven¡iile psihologice care-l vizeazå ar putea duce la ameliorarea acestora.
Obiectiv. Definirea unui profil psihologic al pacien¡ilor cu AfH, în literatura de specialitate existând pu¡ine
tentative în acest sens.
Metodå. Subiec¡ii au fost pacien¡i cu diverse afec¡iuni interne (printre care AfH). Cu fiecare dintre ace¿tia am
purtat o discu¡ie de aproximativ o orå, cu scopul de a identifica tråsåturile psihologice (TPi) (dintr-o listå de 143
posibile) ale pacientului respectiv. Ulterior am examinat pe rând fiecare dintre cele 143 TPi, propunându-ne så
descoperim dacå ¿i în ce måsurå se asociazå cu vreuna dintre diferitele sfere de patologie.
Rezultate. Singura TP a cårei asociere cu AfH este absolut semnificativå statistic este: „îndurå, înghite
(situa¡ii inacceptabile)“. TPi a cåror asociere cu AfH este relativ semnificativå statistic sunt: „dornic de
muncå“, „se consumå/fråmântå cu griji/gânduri/ supåråri persistente“, „fire (aparent) calmå“, „neråbdåtor“,
„nu î¿i exprimå supårarea“.
Concluzii. Un posibil profil psihologic al pacien¡ilor cu AfH ar putea avea drept tråsåturå centralå tendin¡a de
a îndura situa¡ii inacceptabile, din care pacientul nu vede nici o ie¿ire, sim¡indu-se constrâns de condi¡iile
exterioare.
Cuvinte cheie: profil psihologic, afec¡iuni hepatice AfH.

ABSTRACT
Pro domo. This paper is likely to be unique through tentatively defining a psychological profile of the patients
liver disorders (LD). If such a psychological profile is proved to exist and to predispose to LD, improving it
through psychological interventions could lead to an amelioration of the liver condition.
Objective. Defining a psychological profile of the patients with LD, as few if any references upon this subject
are to be found in literature.
Method. The subjects have been patients with various diseases (including LD). An approximately one-hour
talk was conducted with each of them in order to identify their psychological features (PFs) (among 143
possible ones). Thereafter we examined each PF in turn, with the aim of finding out if and to what degree is it
associated with any among the various areas of pathology.
Results. The only PF whose association with LD is absolutely statistically significant is: „endures, bears
(unacceptable situations)“. PFs having a relatively statistically significant association with LD are: „desires/
eager to work“, „is consumed with/frets about persistent worries/thoughts/grieves“, „(apparently) calm nature“,
„impatient“, „does not express her/his grief“.
Conclusions. A possible psychological profile of patients with liver diseases may centre around the tendency
to endure unacceptable situations, from which the patient sees no way out, feeling constraint by the external
conditions.
Key words: psychological profile, liver disorders (LD).
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Prescurtåri
TP/TPi = tråsåturå/i psihicå/e; LI = limite de încredere, SS = semnificativ statistic, ASS = absolut SS, RSS = relativ SS,
NSS = neSS (ultimele trei vor fi definite ulterior), OR = raportul ¿anselor, p = probabilitate eroare; E+/E- = (numårul de)
pacien¡i expu¿i/neexpu¿i (adicå pacien¡ii care au/nu au o anumitå TP); B+/B- = (numårul de) pacien¡i care au/nu au
afec¡iunea respectivå; AfH = afec¡iuni hepatice.

INTRODUCERE
Studiile despre implica¡iile psihice ale AfH sunt
foarte pu¡ine. Unele dintre ele vizeazå manifestårile psihiatrice care înso¡esc terapia cu interferon
(1), între care tendin¡ele suicidare (2), sau aspectele
neuropsihologice ale encefalopatiei hepatice (utilizând datele oferite de spectroscopia prin rezonan¡å
magneticå (3)). Calitatea vie¡ii dependentå de
sånåtate a pacien¡ilor cu hepatitå cronicå C nu este
determinatå de severitatea bolii hepatice, ci de
comorbiditå¡ile psihiatrice ¿i medicale ¿i de îngrijorarea cauzatå de boalå (4). Pornind de la faptul
cå sistemul imun este sensibil la varia¡ii ale factorilor psihologici, Burns ¿i colab. au studiat impactul pe care expunerea la situa¡ii stresante (SS)
¿i strategiile de gestionare a SS (GSS) l-ar putea
avea asupra titrului de anticorpi dupå vaccinarea
anti-hepatitå B. Autorii au luat în studiu douå
cohorte de participan¡i: unii vaccina¡i în ultimul
an (recent vaccina¡i) ¿i al¡ii vaccina¡i anterior. La
cei recent vaccina¡i, nici stresul ¿i nici GSS nu au
fost semnificativ asociate cu titrul de anticorpi. În
schimb, între cei vaccina¡i cu cel pu¡in 1 an înainte,
participan¡ii care au avut o expunere la stres peste
medie au avut un risc de peste douå ori mai mare
de a avea un titru de anticorpi neadecvat. GSS prin
acceptarea realitå¡ii situa¡iei stresante s-a dovedit
protectoare, în timp ce GSS prin administrarea de
medicamente se asociazå cu riscul crescut de a
avea un titru neadecvat de anticorpi. Aceste asocieri au råmas semnificative ¿i dupå ajustarea
pentru posibilii factori mediatori. Mai mult, efectele
stresului ¿i cel al GSS au fost aproape complet independente unul de celålalt (5).
Tulburarea depresivå majorå ¿i tulburarea
anxioaså generalizatå sunt mai frecvente la pacien¡ii cu steatohepatitå nealcoolicå (SHNA) ¿i
sunt asociate cu anomalii histologice hepatice mai
severe. Nu se cunoa¿te înså în ce måsurå depresia
¿i anxietatea afecteazå apari¡ia sau progresia
SHNA, astfel încât så poatå fi considerate factori
de risc influen¡abili prin interven¡ii terapeutice (6).
A¿adar, cercetårile actuale referitoare la psihosomatica AfH sunt pu¡in numeroase. În lucrarea
noastrå, ne vom strådui så demonstråm cå existå
un set de tråsåturi de personalitate (TPi) care par
så se asocieze specific cu sau, posibil, så
predispunå la AfH.

Obiectiv
Scopul nostru a fost de a afla dacå existå anumite TPi caracteristice pentru câteva dintre cele
mai frecvente boli din medicina internå. Am clasificat aceste boli pe sfere anatomice ¿i ne-am stråduit så definim un tipar psihologic cât mai specific:
respirator, cardiac, esofagian, gastric, duodenal,
biliar, hepatic, colonic ¿i urinar. În aceastå lucrare
vom prezenta doar rezultatele referitoare la AfH.
Metode
Prezentarea detaliatå a metodei noastre am
fåcut-o într-un articol anterior (7). Reluåm doar
aspectele esen¡iale. Fiecare pacient a fost låsat så
vorbeascå liber timp de aproximativ o orå, solicitându-i-se så relateze despre circumstan¡ele vie¡ii
sale, despre felul în care interac¡ioneazå cu al¡i
oameni, despre modul în care reac¡ioneazå la diferite evenimente negative sau pozitive etc. În
urma acestui interviu, am stabilit la fiecare pacient
un numår de TPi (vom detalia mai jos felul în care
am fåcut aceasta). Ulterior, am analizat rezultatele
dintr-o perspectivå epidemiologicå: am considerat,
pe rând, fiecare dintre TPi ca reprezentând un
factor de risc/o expunere (E) ¿i fiecare dintre patologii ca reprezentând o boalå (B).
E¿antion
Din cei aproximativ 3000 de pacien¡i acuzând
diverse simptome, interoga¡i într-un interval de 10
ani (1995-2005), 491 (132 M cu vârsta de 41,17
± 13,31 ani, 359 F cu vârsta de 40,89 ± 14,14 ani)
au fost considera¡i eligibili întrucât au acuzat în
primul rând simptome din arealul medicinii interne
¿i au transmis informa¡ii suficient de clare pentru
identificarea unor TPi specifice. În aceastå lucrare
vom prezenta doar rezultatele referitoare la AfH
(boalå hepaticå alcoolicå, hepatitå cronicå, cirozå
hepaticå).
Analiza datelor
S-a realizat în trei etape premergåtoare (analizå
brutå, sintezå primarå ¿i sintezå secundarå), urmate
de etapa de analizå statisticå.
Etapa de analizå brutå. Analizând cele 491
de cazuri, au fost identificate, ini¡ial, 760 aspecte
psihologice distincte, dintre care, pentru fiecare
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pacient, au fost consemnate un numår variabil (de la
1 la 34) de elemente psihologice. Ulterior, diverse
grupe de elemente psihologice apropiate/similare au
fost unite în câte un element psihologic sintetic.
Etapa de sintezå primarå. Au fost eliminate
aspectele psihologice cu prevalen¡å scåzutå.
Etapa de sintezå secundarå. Aspectele psihologice restante au fost grupate în sfere de cuprindere cât mai largi, în måsura posibilului
circumscrise unei anumite patologii. Drept criteriu
principal s-a folosit nivelul ridicat de validitate
statisticå (a¿adar o probabilitate, p, de eroare cât
mai scåzutå), iar secundar, nivelul înalt al
indicatorilor de risc (OR ¿i RR). Am ob¡inut, în
final, 143 TPi clar definite, omogene ¿i, în plus,
sensibile ¿i specifice în rela¡ie cu cel pu¡in o sferå
de patologie. O listå selectivå a acestora a fost
prezentatå într-un articol anterior (7). La doar
câteva dintre cele 42 tipuri de patologie stabilite
ini¡ial am reu¿it så construim un profil psihologic
suficient de distinct.
Etapa de analizå statisticå. Am studiat
prevalen¡a fiecåreia dintre cele 143 TPi pentru
fiecare dintre cele 42 patologii, ceea ce a revenit
la aproape 6000 (143 42) parametri calcula¡i.
Aceasta ne-a obligat så introducem un factor de
corec¡ie de 10 4 pentru probabilitatea de eroare.
De aceea, am considerat drept semnificative statistic (SS) doar acele rezultate cu o probabilitate
de eroare (p) (evaluatå prin utilizarea corec¡iei
Yates (sau, când a fost adecvat, a corec¡iei Fisher),
de cel mult 0,0510-4 = 510-6 = 0,000005. De asemenea, am avut grijå ca limitele de încredere (LI)
så nu includå unitatea. Rezultatele îndeplinind
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aceste douå condi¡ii le-am considerat ca fiind
absolut semnificative statistic (ASS). Rezultatele
cu p depå¿ind 510-6, dar sub 0,05 ¿i cu LI neincluzând unitatea le-am considerat drept relativ
semnificative statistic (RSS). Toate celelalte rezultate (pentru care p depå¿ea 0,05 ¿i/sau LI includeau unitatea) au fost considerate ca nesemnificative statistic (NSS). Am tras concluziile definitive doar pe baza rezultatelor ASS. Cu toate
acestea, am men¡ionat ¿i rezultatele RSS, întrucât
au fost utile pentru o în¡elegere mai nuan¡atå a
psihologiei acestor pacien¡i.

REZULTATE
Vom prezenta rezultatele referitoare la AfH.
Urmeazå o listå a TPi pentru care rezultatele referitoare la AfH au fost cel pu¡in RSS. Pentru toate
celelalte TPi, rezultatele referitoare la AfH au fost
NSS (de aceea nu le prezentåm în aceastå lucrare).
În continuare, vom defini aceste 6 TPi, înso¡ind-o
pe fiecare (cu o excep¡ie) cu o figurå sugerând
vizual pozi¡ia fiecåreia dintre principalele sfere de
patologie în rela¡ie cu acea TP. Logaritmul natural
din raportul ¿anselor (logOR) a fost folosit pentru
a cuantifica pozi¡iile relative ale diferitelor sfere
de patologie. Cum rezultatele pentru aceste 6 TPi
au fost cel pu¡in RSS doar pentru sferele de
patologie men¡ionate în tabelul de mai sus, nu
acordåm încredere pozi¡iei relative a nici unei alte
sfere de patologie (în rela¡ie cu aceste 6 TPi). De
fapt, cititorul ar trebui så påstreze în minte doar
pozi¡ia (de multe ori frunta¿å) pe care o au AfH.
Pentru unele sfere de patologie, raportul ¿anselor

Tabelul 1. TPi asociate cu bolile hepatice. Raportul ¿anselor (OR) este folosit pentru a evalua for¡a
corela¡iei. Am men¡ionat, de asemenea, ¿i celelalte sfere de patologie pentru care rezultatele au fost
cel pu¡in RSS. Rezultatele ASS sunt scoase în eviden¡å printr-un fundal gri; cele RSS apar pe fundal
alb.
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(OR) a fost nul, ceea ce corespunde unui logaritm
egal cu -8. Cum o barå de lungime infinitå nu
poate fi reprezentatå grafic, acestor sfere de
patologie le-a fost asociatå o barå de lungime zero
(de fapt nici o barå).
1. Îndurå, înghite
Definire. Pacien¡ii (N = 27: 5 M; 22 F) care au
declarat cå trebuie så accepte lucruri pe care le
considerå inadmisibile, cå trebuie så îndure, så
înghitå, dar nu neapårat fårå så riposteze (elementul psihic „nu riposteazå“ a fost considerat
separat) – mul¡i dintre ace¿ti pacien¡i riposteazå,
dar nu au de ales decât så îndure în continuare din
considerente materiale, sociale, familiale, politice
etc. Altfel spus, dedesubtul atitudinii de a îndura
nu se ascunde neapårat o personalitate slabå –
dimpotrivå, foarte adesea este una puternicå ¿i deci
îi este cu atât mai dificil så admitå intolerabilul.

Figura 2. Compara¡ie între ¿ansele de a dezvolta
diferite patologii la pacien¡ii care s-au declarat „dornici
de muncå“.

3. Se consumå/fråmântå cu griji/gânduri/ supåråri
persistente

Figura 1. Compara¡ie între ¿ansele de a dezvolta
diferite patologii la pacien¡ii care au declarat cå au
tendin¡a de a „îndura/înghi¡i“ situa¡ii intolerabile.

2. Dornic de muncå
Definire. Pacien¡ii (N = 54: 12 M; 42 F) care
au declarat cå au tendin¡a de a munci excesiv, dar
din proprie ini¡iativå. Prin aceasta diferå de elementele psihice, aparent asemånåtoare, care sunt
„dornic så aibå/preocupat de serviciu, mânat de
ambi¡ii profesionale“ ¿i „profesia/serviciul este
solicitant/stresant“. Pacientul dore¿te så munceascå, se implicå, o face cu responsabilitate ¿i
din propria voin¡å ¿i nu fiindcå i-o impune altcineva. Subliniem cå nu este vorba doar de activitatea profesionalå, ci ¿i de alt gen de activitå¡i, inclusiv (sau mai ales) munca domesticå.

Figura 3. Compara¡ie între ¿ansele de a dezvolta
diferite patologii la pacien¡ii care au declarat cå „se
consumå/fråmântå cu griji/gânduri/ supåråri
persistente“.

Definire. Pacien¡ii (N = 125: 26 M; 99 F) care
au declarat cå se tot gândesc la evenimentele din
trecut, rumegå amintiri neplåcute, se tot fråmântå
gândindu-se cum ar fi trebuit så procedeze, ce ar
fi trebuit så facå ori så zicå.
4. Fire (aparent) calmå
Definire. Pacien¡ii (N = 19: 5 M; 14 F) care au
declarat cå au o fire calmå.
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6. Nu î¿i exprimå supårarea

Figura 4. Compara¡ie între ¿ansele de a dezvolta
diferite patologii la pacien¡ii care au declarat cå au o
fire „calmå“.

Figura 6. Compara¡ie între ¿ansele de a dezvolta
diferite patologii la pacien¡ii care au declarat cå „nu î¿i
exprimå supårarea“.

5. Neråbdåtor
Definire. Pacien¡ii (N = 191: 48 M; 143 F) care
au declarat cå nu î¿i exprimå supårarea, nemul¡umirea, mânia, tråirile negative în general, stråduindu-se så le camufleze fa¡å de ceilal¡i, ascunzându-se, ferindu-se în momentele în care simt cå
nu-¿i pot controla emo¡iile negative.

DISCUºIE

Figura 5. Compara¡ie între ¿ansele de a dezvolta diferite
patologii la pacien¡ii care au declarat cå „nu au råbdare“.

Definire. Pacien¡ii (N = 58: 13 M; 45 F) care
au declarat cå nu au råbdare. Este un element
psihic eterogen, fiind inclu¿i atât pacien¡ii
neråbdåtori din cauza agita¡iei interioare, a
anxietå¡ii, cât ¿i cei a cåror motiva¡ie era dorin¡a
de a-¿i valorifica timpul eficient (cei care nu au
råbdare så asculte argumente sterile, så a¿tepte
dupå altul care se mi¿cå prea greu etc.), fårå ca
interior så fie agita¡i sau nelini¿ti¡i – dimpotrivå,
mul¡i dintre ei afirmau cå sunt calmi, cumpåni¡i,
ba chiar cå au råbdare atunci când au de fåcut o
treabå mai laborioaså.

Scopul prezentei lucråri este de a contura un posibil
profil psihologic al individului predispus la AfH.
Se remarcå douå tendin¡e psihice dominante:
– de a îndura („îndurå, înghite“ este elementul
psihic cel mai caracteristic), fråmântându-se
(„se consumå/fråmântå cu griji/gânduri/supåråri persistente“), mai degrabå în singuråtate (NU „dore¿te så aibå companie“; OR = 0,
p = 0,05), fårå så î¿i exprime supårarea („nu
î¿i exprimå supårarea“) ¿i stråduindu-se så-¿i
påstreze calmul („fire «aparent» calmå“), de¿i
uneori î¿i pierde råbdarea („neråbdåtor“):
– de a se suprasolicita („dornic de muncå“),
muncind excesiv.
A¿adar, hepaticul este un individ care îndurå,
înghite, dar nu neapårat fårå så riposteze. De
obicei, ¿tie så-¿i men¡inå calmul, dar nu este propriu-zis råbdåtor. Nu î¿i exprimå supårarea ori
mânia, ci se consumå, fråmântat de gânduri obsedante. Se suprasolicitå prin muncå excesivå. Este
mai degrabå un singuratic. Tendin¡a de a îndura
¿i de a munci excesiv sunt caracteristicile cele mai
importante ale hepaticului. Cu toate acestea, el nu
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are o personalitate slabå, nici obedientå. Nu rareori,
are o fire voluntarå, numai cå råmâne frustrat în
inten¡iile sale din cauza dorin¡elor ¿i a nåzuin¡elor
diferite ale persoanelor cu care interac¡ioneazå.
Aceste persoane sunt fie cele de la locul de muncå
(¿efi, subordona¡i, colegi), situa¡ie întâlnitå mai ales
în cazul bårba¡ilor, fie cele din familie, conjuncturå
mai frecventå la persoanele de sex feminin.
Profilul psihologic al hepaticului seamånå întrucâtva cu cel al biliarului, principala diferen¡å
constând în reac¡ia fa¡å de mediu: biliarul este mai
irascibil, în timp ce hepaticul are o atitudine mai
degrabå calmå. Aceasta înså este doar o aparen¡å,
dedesubt mocnind neråbdarea, care se referå mai
ales la dorin¡a de a-¿i folosi eficient timpul. Î¿i propune så realizeze anumite obiective ¿i pentru
aceasta face tot ceea ce este necesar. Nu urmåre¿te
så se impunå pe scara socialå sau profesionalå, ci
så-¿i îndeplineascå ¡elurile, responsabilitå¡ile (de
naturå mai ales profesionalå în cazul bårba¡ilor ¿i
familialå/socialå în cazul femeilor). În general,
într-o ierarhie nu de¡ine pozi¡ia supremå (care ar
presupune mai ales activitå¡i administrative ¿i prea
pu¡in profesionale), dar are o pozi¡ie înaltå, tocmai
pentru a-¿i putea îndeplini scopurile. De multe ori
înså, intrå în conflict fie cu superiorii (a cåror lipså
de profesionalism ori de realism îl împiedicå så-¿i
realizeze obiectivele), fie cu subordona¡ii (a cåror
indolen¡å, nepricepere ori lipså de experien¡å, de
asemenea, îl stânjenesc în îndeplinirea obiectivelor) – de aceea, uneori pare preocupat de raporturile ierarhice/de autoritate (OR =2,26, LI95%
= 1,05-4,84, p = 0,03). De multe ori, este obligat
så compenseze prin munca lui ceea ce subordona¡ii
ori superiorii nu au realizat: munce¿te în locul
altora, face treaba pe care ar trebui så o facå al¡ii,
îndepline¿te îndatoririle altora, duce pe umerii lui
întreaga companie sau întreaga întreprindere. Nu
este înså propriu-zis devotat, cât responsabil. Nu
este vorba de pasiune, cât de profesionalism ¿i de
sim¡ul råspunderii, de maturitate ¿i de con¿tiinciozitate. Implicarea nu este atât sufleteascå, cât
intelectualå. Stânjenit fiind în faptele sale de incompeten¡a ¿i delåsarea altora, poate deveni irascibil.
Con¿tient înså cå dând frâu liber sentimentelor ¿i-ar
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putea prejudicia ¡elurile, el nu î¿i manifestå mânia,
ci se fråmântå, mai degrabå în singuråtate, måcinat
de gânduri persistente. Subliniem cå rezultatele
ob¡inute de noi nu au mai fost sesizate de al¡i
cercetåtori, în literatura de specialitate, demersurile
referitoare la psihosomatica AfH fiind foarte rare.
Cunoa¿terea profilului psihologic al pacientului
hepatic ar putea permite aplicarea unor metode
psihoterapeutice prin care pacientul så fie ajutat så¿i în¡eleagå înclina¡ia de a se plasa ¿i de a se men¡ine
în situa¡ii cu dublå/multiplå încåtu¿are, în care este
supus la presiuni din douå sau mai multe direc¡ii.
Astfel de presiuni par så-l oblige la decizii ¿i la ac¡iuni
contradictorii, ceea ce constituie o surså de
fråmântare interioarå. În mod obi¿nuit, pacientul
considerå cå împrejurårile exterioare sunt cauza
tribula¡iilor sale, declarând cå nu are de ales, cå nu
are ie¿ire din situa¡ia respectivå. Exemple frecvente
sunt cel al femeii care se zbuciumå din cauza
comportamentului so¡ului, copiilor, pårin¡ilor etc. sau
cel al bårbatului care nu poate renun¡a la pozi¡ia sa
ierarhicå solicitantå din cauza sentimentului de
responsabilitate pentru întreprindere, colegi, familie
etc. Atribuind condi¡iilor exterioare vina pentru
fråmântårile sale, un astfel de pacient nu poate ie¿i
din cercul psihologic vicios asociat cu perpetuarea
¿i/sau agravarea bolii sale hepatice. În¡elegând înså
cå acest tipar psihologic îi este propriu ¿i reprezintå
doar una dintre reac¡iile posibile la circumstan¡ele
date, pacientul ar putea deprinde atitudini mai
constructive, apte så-l ajute în a-¿i îmbunåtå¡i
adaptarea psihologicå la mediu. Acest lucru l-ar putea
realiza inclusiv în timpul episoadelor de agravare a
afec¡iunii sale hepatice. Pe acestea, ar putea învå¡a
så le priveascå drept un semnal de alertå cu privire
la principalele sale probleme psihologice, asupra
cårora ar fi util så-¿i focalizeze aten¡ia.

CONCLUZIE
Un posibil profil psihologic al pacien¡ilor cu
AfH ar putea avea drept nucleu tendin¡a de a
îndura situa¡ii inacceptabile sau de a se men¡ine
în astfel de situa¡ii, încercând så påstreze o atitudine de calm aparent.
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