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REZUMAT
Deşi existǎ multe studii care evalueazǎ simptomele de anxietate şi depresie la indivizii cu diverse boli
somatice, mai puţin studiatǎ pânǎ în prezent a fost prevalenţa depresiei şi a anxietǎţii autoraportate în
populaţia de adulţi tineri aparent sǎnǎtoşi.
Obiective: 1. Evaluarea relaţiei dintre distresul emoţional (stress, anxietate, depresie) şi nivelul de cortizol
salivar în perioada de stress acut 2. Investigarea prevalenţei stresului perceput, a depresiei şi anxietăţii, într-un
eşantion de studenţi la medicină care vor fi urmăriţi timp de un an. 3. Evaluarea corelaţiilor dintre instrumentele
de măsură a stresului perceput şi scalele de autoevaluare a anxietăţii şi depresiei.
Metode şi participanţi: 28 de tineri adulţi, studenţi la medicină, sănătoşi au răspuns la chestionare privind
stresul, anxietatea şi depresia, şi li s-a măsurat cortizolul salivar în perioada de stress academic. Scalele
folosite pentru evaluarea stresului, anxietăţii şi depresiei au fost, respectiv, Scala stresului perceput (PSS),
Scala de autoevaluare a anxietăţii Zung (ZSAS) şi Scala de auto evaluare a depresiei Zung (ZSDS).
Rezultate: 46,42% dintre subiecţi au avut niveluri crescute de stress perceput. 75% dintre subiecţi au obţinut
scoruri care sugerează o patologie de anxietate, o frecvenţă mai mare fiind întâlnită în cadrul subiecţilor de
sex feminin. O mai mare frecvenţă a depresiei şi stresului perceput s-a observat la studenţii de sex masculin.
S-au observat corelaţii semnificative statistic (p<0.001) între stresul perceput, anxietate şi depresie. Valorile
absolute de cortizol salivar s-au corelat semnificativ cu scorurile la PSS, numai la subiecţii de sex masculin.
Concluzii: Aceste date preliminare arată că adulţii tineri, studenţi la medicină, au niveluri crescute de distress
emoţional (stress perceput, anxietate şi depresie), evidenţiat şi prin nivelurile de cortizol salivar la subiecţii
de sex masculin. Este recomandat ca facultatea de medicină să aibă o strategie de prevenţie şi intervenţie
asupra stresului studenţilor, încă din primii ani de facultate, pentru a preveni instalarea ulterioara a patologiei
anxioase si depresive.
Cuvinte cheie: adulţi tineri, stres perceput, autoevaluare anxietate, autoevaluare depresie,
cortizol salivar

ABSTRACT
Although multiple studies have assessed symptoms of anxiety and depression in young individuals with various
somatic diseases, less studied is the prevalence of self-reported depression and anxiety in young adult population,
apparently healthy.
Objectives: 1. To assess the relationship between emotional distress (stress, anxiety and depression) and cortisol
levels in the period of acute stress 2. To investigate perceived stress, depression and anxiety, in a sample of
medical students which will be followed up at one year. 3. To see if there are correlations between the instruments
of measuring perceived stress and self-rating scales of anxiety and depression.
Methods and participants: 28 young healthy adults, medical students were given questionnaires on stress,
anxiety and depression and were assessed salivary cortizol levels in conditions of academic stress. The scales
used for the assessment of stress, anxiety and depression were Perceived Stress Scale (PSS), Zung self rating
anxiety scale (ZSAS) and Zung self rating depression scale (ZSDS), respectively.
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Results: 46,42% of the subjects showed higher perceived stress. 75% of the students had obtained scores that
suggest an anxiety pathology, with a higher frequency in female students. A higher frequency of depression and
perceived stress was observed in male students rather than female students. We have found highly significant
correlations (significance = <0,001) between perceived stress, anxiety and depression. Higher absolute values of
salivary cortisol have correlated significantly with scores in PSS, only in male subjects.
Conclusions: This preliminary data show that young adults, medical students may show high levels of emotional
distress (perceived stress, anxiety and depression), observed in cortisol levels, în male subjects. It is recommended
the medical faculty should focus on the importance of prevention and intervention of stress amongst first years
students in order to prevent subsequent anxiety and depression onset.
Key words: young adults, perceived stress, self rating anxiety, self rating depression,
salivary cortisol

INTRODUCERE
Stresul poate fi definit ca repercusiunea unei
provocări fizice sau emoţionale, care cere organismului fie să se adapteze, fie să sufere o tensiune
fizică sau psihică. Studiile preclinice au indicat
faptul că stresul poate determina modificări în
multiple sisteme neurochimice.
În ceea ce priveşte etiologia stresului asupra
psihicului uman, Walter Cannon a fost cel care
pentru prima dată a demonstrat existenţa unor mecanisme homeostatice specifice de apărare a organismului împotriva unor factori aversivi. Rolul
acestor mecanisme este acela de a menţine în
condiţii optime de echilibru sistemele interne ale
organismului uman (cuantificabil prin glicemie, pH
sanvin, temperatură corporală etc.), în adaptarea
organismului la factorii de agresiune externă, adaptare care implică sistemul simpato-adrenergic.
Acest proces complex, practic pregăteşte ceea ce
actualmente poartă denumirea de „reacţie de luptă
sau fugă“.
Stresul este oglindit de un ansamblu de reacţii
ale organismului faţă de acţiuni exterioare exercitate
asupra sa de agenţi cauzali fizici (traumatisme,
arsuri), chimici, biologici (infecţii), psihici, cu apariţia unor variate modificări morfofuncţionale mai
ales endocrine (hipofiză, suprarenale) în cadrul
reacţiei unui agent stresor ce duce la apariţia unui
„sindrom general de adaptare“, constituit din totalitatea mecanismelor capabile să asigure mobilizarea resurselor adaptative ale organismului în faţa
agresiunii. Iamandescu (1998, 2002), referitor la
definirea stresului psihic, specifica faptul că el
reprezintă „un caz particular de stres, înscris în
sfera noţională a „stresului general“, fiind declanşat
de anumiţi agenţi stresori: cei psihologici. (1,2)
Aceştia sunt dotaţi cu semnificaţie negativă, inductori de distres, sau pozitivă (eustres) pentru indivizi şi operează în planul conştiinţei numai după
decodificarea lor şi evaluarea „sarcinii“ pe care ei o
pun în faţa individului. Agentul agresor acţionează
pe calea organelor de simţ cu proiecţie corticală,

rezultând influxuri nervoase cortico-subcorticale
cu activarea centrilor neurovegetativi superiori şi
activarea sistemului simpato-adrenergic plus ax
hipotalamo-hipofizo-suprarenalian cu eliberare de
hormoni ce duce la creşterea eliberării mediatorilor
transmiterii vegetative care au receptori în ţesuturi
şi organe, rezultând modificări funcţionale cu perturbări homeostazice (catecolamine, ACTH, cortizol, STH, vasopresina).
Stresul psihic poate avea repercusiuni asupra
tuturor organelor şi aparatelor care răspund prin
manifestări patologice. Răspunsul organic la stres
apare ca o reacţie de alarmă şi o reacţie de rezistenţă
ce duc la modificări generale şi locale reversibile în
condiţiile în care agenţii stresori nu-şi prelungesc
acţiunea. Modificările somatice induse de stres sunt
„corelate viscerale ale emoţiilor (Iamandescu 1998,
2002): tahicardie, tulburări de tonus muscular, tulburări vasomotorii, tulburări secretorii, datorate hiperactivării sistemului simpato-adrenergic.
Stresul psihic este clasificat ca fiind primar
atunci când este rezultatul acţiunii agenţilor agresori
în sfera psihismului (conflicte, suprasolicitare psihică), respectiv secundar, atunci când poate fi demonstrată o relaţie de însoţire sau conştientizare a
unui stres de altă natură.
În continuare, sunt sintetizate răspunsuri funcţionale ale organismului uman la stres:
a. răspunsul neurotransmiţătorilor:
• creşte sinteza cerebrală de noradrenalină
• creşte turn-overul serotoninei (depleţie de serotonină) (un mecanism posibil al depresiei)
• creşte transmiterea dopaminergică (3,4)
b. răspunsuri endocrinologice:
• ACTH creşte stimularea cortizolului suprarenal
• Scade testosteronul în stres prelungit
• Scad hormonii tiroidieni
c. răspunsuri imunitare:
• activarea imunitară datorită eliberării de
citokine
• scăderea numărului şi activităţii celulelor NK
(natural killer) în stresul cronic
Reacţia biologică la evenimente stresante este
multifaţetată, implicând câteva sisteme neuro-
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chimice care conlucrează într-un mod complex şi
interactiv. Este necesară o înţelegere mai extinsă a
sistemelor biologice implicate în reacţiile la stres şi
a mecanismelor biologice prin care organismul îşi
poate creşte rezilienţa faţă de stres. Mediatorii
stresului includ hormonii neuroendocrini clasici de
stres, dar şi câţiva alţi neurotransmiţători, citokine
şi factori de creştere, care sunt implicaţi în
homeostazia bazală şi în cea de stres. În timpul
stresului acut, ritmul cardiac şi tensiunea arterială
sunt crescute, în timp ce gluconeogeneza, glicogenoliza, lipoliza şi secreţia de glucoză hepatică
sunt stimulate, din cauza niveluri ridicate de cate-

colamine şi cortizol.

Stresul este implicat în dezvoltarea şi progresia
unei largi palete de tulburǎri mintale şi somatice.
Modificǎrile în funcţiile axei hipotalamo-hipofizoadrenale şi sistemului vegetativ sunt strâns legate
de dezvoltarea tulburǎrilor afective şi anxioase,
precum depresia şi anxietatea socialǎ. Rǎspunsurile
neuroendocrine acute la un stresor psihosocial par a
fi exagerate la pacienţii cu tulburǎri afective şi
anxioase. (5)
În literatura de specialitate, cortizolul este cel
mai frecvent utilizat indicator al stresului, ca
precursor al depresiei şi anxietăţii. Este preferată
mǎsurarea concentraţiilor salivare de cortizol,
întrucât acestea reflectǎ nivelurile cortizolului
plasmatic liber şi al activitǎţii hormonale adrenale.
(6) Avantajele adiţionale ale mǎsurǎrii cortizolului
salivar constau în: colectarea simplǎ şi uşoarǎ a
probelor, printr-o tehnicǎ non-invazivǎ şi lipsitǎ de
asocierea cu creşterea stresului la subiecţii incluşi
în studiu. (7) Ca fluid diagnostic, saliva oferă
avantaje distincte faţă de ser şi reprezintă o abordare
cost-eficientă pentru screeningul unor eşantioane
largi de populaţie. (8) Pacienţii cu depresie majorǎ
au niveluri diminuate ale funcţiei serotoninei la
nivel cerebral şi secreţie crescutǎ de cortizol. Una
dintre ipoteze este cǎ nivelurile crescute de cortizol,
probabil cauzate de evenimente stresante de viaţǎ,
ar putea sta la baza funcţiei diminuate a serotoninei
la nivel cerebral. Stresul cronic ar cauza activarea
axei hipotalamo – hipofizo – adrenale, care ar sta la
baza anomaliilor monoaminergice, la persoanele
susceptibile. (9)
Hipersecreţia de cortizol este importantǎ în
patofiziologia depresiei. Totuşi, studiile recente pe
eşantioane comunitare au fost neconcludente. Se
presupune cǎ stresul cronic psihosocial ar determina
creşterea secreţiei de cortizol care stǎ la baza
patogenezei depresiei. Se pare însǎ cǎ hipercortizolemia este asociatǎ cu stresul psihosocial recent,
nu cu starea depresivǎ în sine. La subiecţii cu de-
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presie din eşantioanele comunitare au fost gǎsite
niveluri matinale scǎzute ale cortizolului salivar,
ceea ce s-ar putea sǎ se coreleze cu anxietatea comorbidǎ şi o funcţie anormalǎ a serotoninei.(10)
Se pare cǎ dificultǎţile şi evenimentele stresante
pot fi asociate cu hipersecreţia de cortizol, dar
aceasta nu duce neapǎrat la dezvoltarea unei tulburǎri depresive. De fapt, unele studii pe animale
sugereazǎ cǎ nivelurile crescute de cortizol ar putea
sǎ creascǎ neurotransmisia serotoninei, prin scǎderea sensibilitǎţii autoreceptorilor inhibitori
5HT1A. (11)
Nivelurile crescute ale cortizolului ar putea
conferi rezilienţǎ la adversitǎţile din mediu. S-ar
putea ca unii subiecţi sǎ rǎspundǎ la „nivelurile de
stres“ de cortizol prin dezvoltarea depresiei, dar în
aceste cazuri hipersecreţia de cortizol trebuie sǎ
interacţioneze cu alţi factori predispozanţi (12).
Pacienţii cu depresie acutǎ au o secreţie matinalǎ de
cortizol cu 25% mai mare decât subiecţii control,
dar la 60 de minute dupǎ trezire nivelurile de cortizol sunt similare. (13)
Sunt din ce în ce mai multe dovezi care susţin
faptul cǎ diferenţele individuale în reactivitatea la
stres contribuie la riscul pentru depresie şi anxietate.
Prevalenţa de-a lungul vieţii a depresiei şi anxietǎţii
la adolescenţi şi adulţi tineri este estimatǎ între 5 şi
70 %, la nivel mondial.
Deşi existǎ multe studii care evalueazǎ simptomele de anxietate şi depresie la indivizii cu diverse
boli somatice, mai puţin studiatǎ pânǎ în prezent a
fost prevalenţa depresiei şi a anxietǎţii autoraportate
în populaţia de adulţi tineri aparent sǎnǎtoşi. Stresul
apare frecvent în populaţia generalǎ, iar efectele
sale, depresia şi anxietatea, apar mai târziu în cursul
vieţii, la indivizii susceptibili. Adulţii tineri cu niveluri subclinice ale simptomelor depresive au rate
mai mari de depresie, uz nociv de substanţe şi disfuncţie psihologicǎ şi funcţionalǎ la vârsta adultǎ.
(14)
Este importantǎ detectarea precoce a prezenţei
simptomelor anxioase şi depresive, în scopul de a
dezvolta o strategie preventivǎ.
Primul obiectiv a fost evaluarea relaţiei dintre
distresul emoţional (stres, anxietate şi depresie) şi
nivelul de cortizol din perioada de stres acut într-un
eşantion de studenţi la medicinǎ care vor fi urmǎriţi
timp de un an. Perioada de stres acut aleasǎ a fost în
timpul unui examen. Am testat şi posibilitatea ca o
singurǎ evaluare a cortizolului sǎ poatǎ fi folositǎ
ca evaluare a stresului (corelaţii între valorile cortizolului şi scorurile stresului perceput).
Al doilea obiectiv a fost să testăm corelaţiile
între nivelul stresului autoperceput şi nivelurile de
anxietate şi depresie autoraportate.
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Al treilea obiectiv al studiului nostru a fost
investigarea frecvenţei stresului perceput, a depresiei şi a anxietǎţii Ipoteza noastrǎ a fost cǎ vor fi
gǎsite rate înalte de stres şi anxietate la studenţii
medicinişti. Am testat şi ipoteza cǎ stresul, anxietatea şi depresia sunt mai frecvente în rândul femeilor tinere, comparativ cu bărbaţii de aceeaşi
vârstǎ.
Noutatea studiului nostru constǎ în a demonstra
variabilitatea între rǎspunsurile individuale la un
acelaşi stresor – examenul. Fiecare dintre studenţi a
avut un anumit set de cogniţii care l-a fǎcut sǎ
evalueze situaţia de examen ca fiind un stres major
(scoruri mari la scala de stres autoperceput) sau,
dimpotrivǎ, sǎ îşi evalueze propriile abilitǎţi de a
face faţǎ stresului ca fiind suficiente (scoruri mici la
scala de stres autoperceput). A contat deci interpretarea datǎ evenimentului, nu evenimentul în sine.

METODĂ ŞI PARTICIPANŢI
Eşantionul de studenţi medicinişti a fost obţinut
prin randomizare, din populaţia de studenţi a anului
II, şi a fost evaluat în condiţii de stres academic (în
timpul perioadei de examene). Toţi cei 28 de studenţi nu se aflau în evidenţă cu boli psihice sau
somatice. Probele de cortizol au fost prelevate
pentru toti subiecţii în jurul orei 12.00 (prânzul), în
timpul unui examen din sesiune. Am evaluat statusul socioeconomic (suport social şi financiar,
locuinţă). Chestionarele de autoevaluare a stresului
perceput, a anxietăţii şi depresiei au fost distribuite
la tot eşantionul.
Scala folosită pentru evaluarea stresului este
Scala Stresului Perceput (Cohen et al., 1983). (15)
Această scală evaluează gradul în care persoanele
îşi percep viaţa ca fiind stresantă şi măsoară nivelurile autoraportate de stress, pe care subiectul testat
le identifică în luna precedentă aplicării scalei..
Fidelitate: alpha = .78 Validitate: se corelează
previzibil cu alte scale de stress (scala evenimentelor
stresante, scala responsabilităţilor la locul de muncă
etc.). (16)
Scalele folosite pentru evaluarea anxietăţii şi
depresiei sunt Zung Self Rating Anxiety scale
(ZSAS) (17) şi Zung Self Rating Depression Scale
(ZSDS). (18) Aceste scale cuantifică starea de
anxietate şi respectiv starea de depresie din cursul
ultimei săptămâni dinaintea evaluării. Sunt instrumente folosite des pentru evaluarea anxietăţii şi
depresiei, mai ales pentru că identifică corect, chiar
şi după criteriile actuale (DSM-IV TR), simptomele
de anxietate şi depresie, scorul crescut la aceste
scale sugerând o patologie subclinică depresivă,

respectiv anxioasă. Următoarele scoruri - prag sunt
propuse de autorul scalei: scorul Zung SDS mai
mare de 50 de puncte sugerează o patologie depresivă, iar scorul Zung SAS mai mare de 36 de
puncte sugerează o patologie de anxietate, în special
generalizată.
Proba de salivă nestimulată a fost recoltată
pentru toţi subiecţii la ora prânzului, o singură dată.
Evaluarea cortizolului salivar a fost efectuată prin
testul NOVATEC de imunochimie ELISA, şi
exprimarea valorilor s-a făcut în unităţi SI (nmol/l).
Analiza statistică a datelor a fost făcută cu ajutorul SPSS vers 12.0.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
Descrierea lotului se regăseşte în tabelul de mai
jos:
Sex
Locuinţă
Fraţi
Susţinere
financiară

Cu părinţii
La cămin
Da
Nu
Da, de la părinţi
Nu, trebuie să lucreze

N
28
16
12
13
15
25
3

Bărbaţi
9
5
4
5
4
7
2

Femei
18
11
8
8
11
18
1

Preponderenţa feminină a lotului nostru (71,7%)
corespunde raportului pe sexe prezent în cadrul
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila“. Studenţii au avut vârste cuprinse între 20
şi 23 de ani, în momentul efectuării studiului nostru
ei fiind în anul 2 la Facultatea de Medicină a
Universităţii de Medicină şi Farmacie „Carol
Davila“, Bucureşti.
Referitor la resursele financiare, majoritatea
(92,5 %) studenţilor din lotul studiat primesc bani
de la părinţi, în timp ce doar 7,5% au un venit autonom, se întreţin singuri. Aspectul financiar poate fi
un factor care influenţează nivelul de stres autoperceput, prin influenţarea sentimentului de eficienţă personală. Subiecţii care au un serviciu este
posibil să aibă un sentiment al propriei eficienţe şi
o asumare a responsabilităţii mai accentuat comparativ cu cei care primesc sprijin financiar de la părinţi.
58,4% dintre studenţii din eşantionul studiat
locuiesc cu părinţii, în timp ce 41,6% sunt cazaţi în
căminele studenţeşti. Aproximativ jumătate (53,1%)
dintre subiecţii studiului nostru sunt copii unici la
părinţi, 41,3% sunt dintr-o fratrie de doi, iar 5,7 %
mai au alţi doi fraţi.
Din 28 de probe de salivă recoltate, 21 au fost
valide. Valorile cortizolului salivar, obţinute prin

49

REVISTA MEDICALÅ ROMÂNÅ – VOLUMUL LVIII, NR. 1, An 2011

metoda ELISA, sunt cuprinse între 4,74 şi 8,46, cu
o medie de 6,81+/-1,16, valori comparabile cu ale
altor cercetători (7,19), pentru momentul de timp
ales şi pentru vârsta subiecţilor.
Nivelul de stress, anxietate şi depresie, exprimate
prin scorurile la scalele PSS; ZSAS şi ZSDS sunt
redate în tabelul de mai jos.
Rezultate scale

28

11

40

22,75

Deviaţia
standard
7,575

28

31

64

44,43

8,552

28

25

72

43,71

11,620

N
Scor PSS
Scor ZSDS
Scor
ZSAS

Minimum Maximum

Media

Rezultate privind obiectivul 1:
Analiza non-parametrică (lotul fiind mic, am
calculat coeficientul de corelaţie Spearman) între
nivelul cortizolului din situaţia percepută ca fiind
stresantă şi scorurile obţinute la scala de stres
autoperceput şi la cea de depresie, a demonstrat
corelaţii semnificative în cazul indivizilor de sex
masculin. Valorile cortizolului salivar s-au corelat
semnificativ cu scorurile la PSS: coeficientul de
corelaţie = 0,872 ( p <0,05) şi la ZDS: coeficientul
de corelaţie = 0,821 (p <0,05).
Analiza parametrică între cortizol măsurat în
situaţiile de stres acut, în timpul examenului şi
scorurile de anxietate nu au decelat corelaţii
semnificative statistic. Este posibil ca acest rezultat
să fie datorat dimensiunii relativ restrânse a lotului
studiat.
Rezultatele preliminare ale acestui studiu sugerează că o singură măsurătoare a valorii de cortizol salivar poate să fie valoroasă, deci vom continua investigarea cortizolului salivar în stres, dar şi
corelaţii cu rata de schimbare a valorilor a două
măsurători de cortizol (o singură evaluare de
cortizol salivar în condiţii de stres şi apoi o singură
evaluare în condiţii de relaxare).
Nivelul bazal al cortizolului depinde de anumite
caracteristici ale personalităţii. De exemplu, Lai
J.C. şi colab (2005) au demonstrat că subiecţii mai
optimişti şi cu niveluri mai înalte de sentimente
pozitive aveau niveluri mai scăzute de cortizol.(20)
Acesta fiind un studiu preliminar, vom continua
investigarea inclusiv a factorilor de personalitate la
subiecţi tineri sănătoşi.
Rezultate privind obiectivul 2:
Rezultatele obţinute la scalele de stres perceput,
autoevaluarea anxietăţii şi, respectiv, a depresiei,
au arătat că în eşantionul studiat au fost mai mulţi

subiecţi ale căror scoruri au sugerat o patologie
anxioasă (75%) decât o patologie depresivă (25%).
Acest rezultat este posibil să fie influenţat de momentul aplicării scalei, în situaţia de examen. Chiar
dacă scala de anxietate le cererea subiecţilor să îşi
autoevalueze simptomele din ultima săptămână,
este posibil ca faptul că în momentul administrării
scalei ei erau supuşi unui stres acut (examenul) să fi
influenţat evaluarea lor în sensul unei raportări mai
crescute a anxietăţii.
46,42% dintre studenţi aveau un nivel crescut de
stres perceput. Am observat un procent mai ridicat
al subiecţilor de sex masculin cu scoruri mai mari
de stress perceput (55%) şi de depresie (33,33%),
în comparaţie cu subiecţii de sex feminin. În schimb,
procentul subiecţilor femei cu scoruri mai mari de
36 pe scala ZSAS (78,94%) este mai mare decât
procentul subiecţilor bărbaţi (66,67%). Aceste măsurători confirmă impresia noastră clinică, conform
căreia subiecţii feminini prezintă o anxietate de
performanţă mai înaltă, în medie, comparativ cu
subiecţii masculini.
Ca şi alţi autori (21), considerăm că anxietatea
de examen, din momentul aplicării testului, ar fi
putut influenţa scorurile obţinute la scala de anxietate. Ca şi corelate psihologice, putem specula că în
cazul subiecţilor feminini este posibil să existe o
corelaţie a anxietăţii cu perfecţionismul, iar în cazul
subiecţilor masculini este posibil ca scorurile mai
mari obţinute la scalele de stres şi depresie să
reflecte competitivitatea accentuată. Aceste ipoteze
vor face obiectul studiilor noastre ulterioare.
Rezultatele privind obiectivul 3:
Între stresul perceput, anxietate şi depresie am
găsit corelaţii semnificative statistic (p<0,01) la
testul Spearman (non parametric, datorită faptului
că am avut un lot mic), redate în tabelul de mai
jos.

PSS

ZSDS

ZSAS

Coeficientul de corelaţie
Spearman
p
Coeficientul de corelaţie
Spearman
p
Coeficientul de corelaţie
Spearman
p

PSS
1

ZSDS
0,563

ZSAS
0,498

.
0,563

0,002
1

0,007
0,534

0,002
0,498

.
0,534

0,003
1

0,007

0,003

.

Evaluarea iniţială a depresiei şi anxietăţii a fost
corelată prin testele non-parametrice cu stresul
autoperceput în situaţia de examen. Această corelaţie ne confirmă ipoteza iniţială, conform căreia
subiecţii cu cogniţii depresive referitoare la propria
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persoană îşi subestimează propriile abilităţi de a
face faţă examenului şi evaluează sarcinile implicate
de situaţia de examinare ca fiind mai mari, comparativ cu subiecţii cu scoruri mai mici la scala de
depresie Zung. Am plecat în formularea acestei
ipoteze de la triada cognitivă a lui Beck (22), care
implică cogniţii negative despre sine, despre lumea
înconjurătoare şi despre viitor, considerând că situaţia de examen poate fi asociată atât „mediului“,
prin consecinţă şi „viitorului“.

CONCLUZII
Detectarea stresului la studenţii medicinişti este
o strategie preventivǎ a abandonului educaţional.
Distresul s-a dovedit a fi corelat cu scǎderea empatiei studenţilor medicinişti, ceea ce ne îndreptǎţeşte sǎ susţinem faptul cǎ reducerea distresului
lor ar contribui nu numai la starea lor generalǎ de
bine, ci le-ar augmenta calitatea actului medical pe

care îl vor presta. Prevenirea stresului la studenţi şi
cultivarea abilitǎţilor constructive, sanogenetice de
a face faţǎ problemelor, are un impact nu numai
asupra persoanelor care beneficiazǎ în mod direct
de acest sprijin, ci şi asupra învǎţǎmântului medical
şi asupra augmentǎrii profesionalismului şi îngrijirilor medicale.
Este important ca facultǎţile de medicinǎ sǎ se
concentreze pe importanţa prevenirii şi combaterii
stresului la studenţii medicinişti, încǎ din primii ani
de facultate.
Prezentul studiu reprezintǎ o fazǎ iniţialǎ dintr-o
cercetare care îşi propune sǎ exploreze factorii
cognitivi, sociali şi biologici care sunt implicaţi în
mecanismele prin care stresul poate determina
anxietate şi/sau depresie cu debut înainte de 30 de
ani. În studiul nostru, studenţii medicinisti au avut
niveluri crescute de distres emoţional (stres perceput, depresie şi anxietate) şi acestea s-au corelat
cu nivelul de cortizol salivar la subiecţii masculini.
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